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جااللىدىن رۇمىنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالى

ــڭ  ــۆيۇملۇك يۈرىكى ــە. س ــى ئۈزم ــز ئۈمىدىڭن ھەرگى
“مۆجىزىلەرنــى كۆرســۇن” دەپ ســوقىدۇ.

-مەۋالنا.

تۈرك-ئىســالم تارىخىنىــڭ ئــەڭ بۈيــۈك ســىمالىرىدىن بىــرى 
ــەن  ــى بىل ــا ئۇنۋان ــا مەۋالن ــى بولس ــن رۇم ــان جااللىدى بولغ
ئاتالغــان ئۇلــۇغ تەسەۋۋۇپچى،يېتىشــكەن بىــر پەيالســوپ،تاالنتلىق 
ــۈن  ــۇلتانىدۇر،ھەمدە پۈت ــڭ س ــي مەدەنىيىتىمىزنى ــائىر ۋە مەنىۋى ش
ــانپەرۋەرلىك  ــۇغ ئىنس ــۇنغان ئۇل ــىنى س ــان سۆيگۈس ــا ئىنس دۇنياغ

ــىدۇر. نەمۇنىچىس

ــى  ــڭ 30-كۈن ــى 9-ئاينى ــى 1207-يىل ــن رۇم  جااللىدى
بۈگۈنكــى ئافغانىســتاننىڭ مــازارى شــېرىپتىن 20 كىلومىتىــر 
يىراقلىقتىكــى بەلــخ شــەھىرىدە دۇنياغــا كەلگــەن. ئۇنىــڭ ئەســلى 
ئىســمى جااللىدىــن مۇھەممــەد بولــۇپ »رۇمى«كونياغــا كەلگەندىــن 
ــە رۇم  ــىدا ئاناتولىي ــۆز زامانىس ــىم بولۇپ،ئ ــۇلغان ئىس ــن قوش كېيى
ــۇ  ــە ش ــەد ئەن ــەۋەبىدىن،جااللىدىن مۇھەمم ــى س ــى بولغانلىق يۇرت
دىيــارالردا ياشــىغاچقا»رۇملىق جااللىدىن«دېگــەن مەنىدە»جااللىدىــن 
رۇمــى«دەپ ئاتالغــان. »مەۋالنا«بولســا ئۇنــى ئۇســتاز ســۈپىتىدە 

ــدى. ــۋان ئى ــان ئۇن ــەپ ئاتىغ ھۆرمەتل

   جااللىدىــن رۇمىنىــڭ دادىســى خارەزمشــاھالر خانىدانلىقىدىكى 
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مەشــھۇر ئالىــم بولــۇپ »بىلىگلەرنىــڭ ســۇلتانى«دېگەن ئۇنۋانغــا 
ــدى.  ــى ئى ــەن كىش ــەد دېگ ــن ۋەل ــان باھائەددى ــەر بولغ مۇيەسس
ئانىســى بولســا بەلخنىــڭ ئەمىــرى رۇھنەددىــن دېگــەن كىشــىنىڭ 

قىــزى مۇمىنــە خانىــم.

باھائەددىــن گەرچــە بىــر ئەمىرنىــڭ قىــزى بىلــەن ئۆيلەنگــەن 
بولســىمۇ ئــۇ زاماننىــڭ ئــوردا ئەمەلدارلىــرى بىلــەن مۇناســىۋىتى 
ياخشــى ئەمــەس ئىــدى. باھائەددىــن ۋەلــەد مۇقــەددەس 
ــق  ــەن خەل ــى بىل ــي ماھىيىت ــالمنى ھەقىقى ــان ئىس ــز بولغ دىنىمى
ــى  ئىچىگــە يېيىشــقا،پاك نىيەتلىك،ھەققانىيەتچــى ئىســالم مۇرىتلىرىن
يىتىشــتۈرۈپ چىقىشــقا تىرىشــقان بىلىملىــك كىشــى ئىــدى. ئەممــا 
ــىلىقىغا  ــەپدارلىرىنىڭ قارش ــدان مەنس ــەزى خانى ــۋال ب ــۇ ئەھ ب
ئۇچرىدى،چۈنكــى ئۇالرنىــڭ قــارا نىيىتــى ئىســالمنى ئــۆز 
مەنپەئەتلىرىگــە ئۇيغۇنالشــتۇرۇش ئىــدى. يەنــە بىــر جەھەتتىــن ئۇ 
ــڭ  ــات تۇياقلىرىنى ــق ئ ــڭ قانلى ــىيانى ئۆزىنى ــۇرا ئاس ــدا ئوتت چاغ
ئاســتىدا چەيلــەپ كېلىۋاتقــان موڭغــۇل ئىســتىالچىلىرىنىڭ زۇلۇمــى 
خارەزمشــاھالر خانىدانلقىنىــڭ بوسۇغىســىغا كېلىــپ قالغــان ئىنتايىــن 
قىيىــن ۋەزىيەتتــە ئىــدى. مانــا مۇشــۇنداق ســەۋەپلەر تۈپەيلىدىــن 
ــرەت  ــەن ھىج ــرى بىل ــى ۋە ھەمراھلى ــەد ئائىلىس ــن ۋەل باھائەددى

ــدى. ــى تاللى يولىن

مانــا مۇشــۇ چــاغ جااللىدىننىــڭ ئالتــە يەتتــە يــاش 
ۋاقىتلىــرى بولۇپ،ئۆزىنىــڭ ئــەڭ بەختلىــك ئۆســمۈرلۈك چاغلىرىنــى 
ــنىخەت  ــۇن قۇرئان،تەجۋىد،ھەدىس،ھۆس ــا ئۇيغ ــۇ زامانغ ياشىغان،ش
ــە  ــەللەر،ھېكايە-چۆچەكلەرنى بىرلىكت ــالر داستانلىرى،مەس ۋە قەھرىمان
ئۆگەنگــەن تاتلىــق دوســتلىرىدىن ئايرىلىپ،ئــۆز روھىــدا چوڭقــۇر 
ــلىرىغا  ــراپ ياش ــە ئىزتى ــى بەلخك ــا يۇرت ــان ئان ــى قالدۇرغ ئىزالرن
ــەزەر تاشــالپ:»ئەلۋىدا يۇرتــۇم«دەپ  ــەن ن ــرى بىل ــان كۆزلى تولغ
چوڭقــۇر بىــر نەپــەس ئېلىپ،ئــون ئىككــى يىللىــق ئۇزۇن ســەپەرگە 
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ــۈرگۈنلۈك  ــال س ــك تۇرۇپ ــى كىچى ــن رۇم ــدى. جااللىدى ئاتالن
ــۇپ  ــۆرۈپ تون ــەن ك ــۆزى بىل ــۆز ك ــى ئ ــڭ قانداقلىقىن ھاياتىنى
ــك  ــدە ئۈمىتلى ــەن بەزى ــۈپىتى بىل ــۇش س ــاال بول ــر ب ــى. بى يەتت
بەزىــدە ئۈمىتلىــرى ســۇنغان قاراڭغۇلــۇق ئىچىــدە يولىنىــڭ نەگــە 
بېرىــپ نــەدە توختايدىغانلىقىنــى بىلمەي،ئەتراپقــا ھەيرانلىــق 
بىلــەن قــاراپ بالىلىــق دەۋرىنــى ســەرگەردانلىقتا ئۆتكــۈزدى. مانــا 
مۇشــۇنداق كۈنلــەردە ئۇنىڭغــا ھەمــراھ بولغان،ســەپىرىنى مەنىلىــك 
ــان  ــۇپ ماڭىدىغ ــق ئوق ــان داۋاملى ــەۋەپ بولغ ــكە س ئۆتكۈزۈش
ــراھ ۋە  ــن ھەم ــەڭ يېقى ــا ئ ــالر ئۇنىڭغ ــدى. كىتاپ ــرى ئى كىتاپلى

ــدى. ــان ئى ــىرداش بولغ س

ــدۇ ۋە  ــا بارى ــاپۇر ۋە باغداتق ــۇالر نىش ــەپەردە ئ ــۇزۇن س ئ
ــپ  ــامغا كېلى ــپ ش ــادا قىلى ــى ئ ــەج پەرزىن ــپ ھ ــە بېرى ھەرەمگ
توختايــدۇ. شــامدا بىــر مەزگىــل تۇرغاندىــن كىيىــن ئاناتولىيەگــە 
ــن  ــەرى ئاندى ــپ ماالتيا،ئەرزىنجان،سىۋاس،قەيس ــول ئېلى ــاراپ ي ق
قارامانــدا تۇرۇپ،بــۇ يەردىــن ئەمىــر مۇســا ســالدۇرغان مەدرىســىگە 
يەرلىشــىدۇ. بــۇ شــەھەردە يەتتــە يىــل تۇرىدۇ،بــۇ 1222-يىللىرى 
ئىدى.جااللىدىــن رۇمــى 1225-يىللىــرى شــاراپەتتىن اللەنىــڭ قىزى 
گۆھــەر بىلــەن تــوي قىلىــدۇ. بــۇ ئايالىدىــن ســۇلتان ۋەلــەد ۋە 
ئاالئىددىــن چەلەبــى ئىســىملىك ئىككــى ئوغلــى دۇنياغــا كېلىــدۇ. 
ــن  ــە خانىمدى ــى مۇمىن ــان ئانىس ــا مىھرىب ــالردا مەۋالن ــۇ يىل ب

ــدۇ. ــپ قالى ــۈك ئايرىلى مەڭگۈل

ــۇلتانى  ــڭ س ــەلچۇقىيالر دۆلىتىنى ــاردا س ــى باھ 1228-يىل
ــت  ــەن پايتەخ ــى بىل ــپ قىلىش ــڭ تەكلى ــن كەيكۇباتنى ئاالئىددى
كونياغــا كېلىدۇ.كونيــا بولســا مەۋالنــا ئائىلىســىنىڭ مۇســاپىرچىلىق 
ــى  ــون ئىكك ــۇ ئ ــدى. ب ــەت ئى ــى بىك ــەڭ ئاخىرق ــى ئ ھاياتىدىك
ــەن  ــى كۆرگ ــك كارۋانالرن ــەپەردە ھەيۋەتلى ــقان س ــل داۋامالش يى
كىشــىلەرنىڭ: »نەدىــن كېلىــپ نەگــە كېتىۋاتىســىلەر؟«دېگەن 
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كەلدۇق،ئالالھقــا  ۋەلەد:«ئالالھتىــن  باھائەددىــن  ســۇئاللىرىغا 
ــى  ــالغۇ بىزن ــۈچ ۋە توس ــر ك ــقا ھىچبى ــن باش كېتىۋاتىمىز،ئالالھتى

ــەن. ــەن ئىك ــاۋاپ بەرگ ــالمايدۇ.«دەپ ج توس

ــۇنداق  ــى ش ــۇ كارۋانن ــى ب ــا خەلق ــدا كوني ــى چاغ ئەين
ھەيۋەتلىــك قارشــى ئالىدۇ،ھەتتــا ســەلچۇقىيالر دۆلىتىنىــڭ ســۇلتانى 
ــان ۋە  ــقا چىقق ــى ئېلىش ــۇ قارش ــات ئۆزىم ــن كەيكۇب ئاالئىددى
ــەي  ــەد: »ئ ــن ۋەل ــا باھائەددى ــان. ئەمم ــپ قىلغ ــا تەكلى ئوردىغ
ــن  ــى. لېكى ــە يەتت ــرى بىزگ ــى كۆڭۈللى ــۇلتانى! ياخش ــك س ئەركلى
ئىمامــالر مەدرىسىگە،شــەيخلەر خانىقىغا،ئەمىرلــەر ئوردىغا،ســودىگەرلەر 
دەڭلەرگــە  بۇلۇڭ-پۇچقاقالرغا،غېرىپــالر  ســارايالرغا،بويتاقالر 
ــان  ــز بولغ ــۆز اليىقىمى ــز ئ ــىڭىز بى ــەت قىلس مۇۋاپىقتۇر.رۇخس
مەدىرىســىگە ئورۇنلىشايلى«دەيدۇ.شــۇنىڭ بىلــەن كارۋان كونيادىكــى 
ــا«  ــۇن ئاپ ــان »ئالت ــرى بولغ ــىلەردىن بى ــوڭ مەدرىس ــەڭ چ ئ
مەدرىسىســىگە يەرلىشــىدۇ ۋە ھىچقانــداق ســوۋغا قوبــۇل قىلمــاي: 
ــەن  ــەدەپ بىل ــوق.«دەپ ئ ــز ي ــا ھاجىتىمى ــا مېلىغ ــڭ دۇني »بىزنى

ــدۇ. ــوۋغىالرنى رەت قىلى س

ــان  ــى بولغ ــڭ پايتەخت ــەلچۇقىيالر دۆلىتىنى ــەردە س ــۇ دەۋرل ب
كونيــا ناھايىتــى تىنــچ شــەھەر بولــۇپ ئىلىم-مەرىپەتنىــڭ 
بۆشــۈكى بولــۇپ موڭغۇلالرنىــڭ زۇلۇمىدىــن قاچقان شــەرقلىق بىلىم 
ئادەملىــرى ۋە ســەنئەتكارالر يېغىلغــان جــاي ئىــدى. ئاناتولىيەنىــڭ 
ــۈن  ــش ئۈچ ــم ئۆگىنى ــە ئىلى ــۇ يەرگ ــن ب ــەر قايســى يەرلىرىدى ھ
كەلگــەن ياشــالر بىلــەن تولغــان ئىــدى. كونيــا ئىســالمنىڭ غەرپكــە 
ــۇ شــەھەردە ھەرخىــل  ــدى. ب ــم ئى يۈزلىنىشــىدە ناھايىتىمــۇ مۇھى
مەدەنىيەتتىكــى ئىنســانالر ياشــايتتى،تۈركلەر،ئەرمەنلەر،يەھۇدىلەر،گرى
ك،پــارس قاتارلىقالر.شــۇڭا ئەتراپتىكــى ھــەر قايســى مەملىكەتلەردىن 

ــدى. ــۆپ ئى ــۇ ك ــەن زىيارەتچىلەرم كەلگ

ــۈن  ــىدىن پۈت ــەھەرگە كېلىش ــۇ ش ــىنىڭ ب ــا ئائىلىس مەۋالن
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ــوڭ  ــى چ ــەد كونيادىك ــن ۋەل ــدى. باھائەددى ــوش بول ــە خ ئاھال
ــانالر  ــخانىلىرى ئىنس ــڭ دەرس ــەردى. ئۇنى ــىلەردە دەرس ب مەدىرىس
بىلــەن لىــق تولــۇپ نامــى ئەتراپقــا يېيىلىــپ ھۆرمىتــى ئاشــتى.

جااللىدىــن رۇمــى دادىســى باھائەددىــن ۋەلــەد 1231-
يىلــى ۋاپــات بولغاندىــن كىيىــن دادىســىنىڭ ئــەڭ يېقىنــى شــەيخ 
ــم  ــل ئىلى ــۇز يى ــن توقق ــۇ زاتتى ــدى. ئ ــتاز قىل ــى ئۇس بۇرخانەتن
ــۇ  ــى تېخىم ــەن بىلىمىن ــالر بىل ــەزى تالىپ ــن ب ــدى. كېيى ئۆگەن
ــر  ــن بى ــى ۋە ئىككــى ئوغلىدى ــىتىدە ئايال ــتۇرۇش مەقس چوڭقۇرالش
مەزگىــل ئايرىلىــپ باغــدات ۋە شــامغا بېرىــپ ئىلىــم ئالــدى. بــۇ 
ــەن ئۇچراشــتى.  ــدا نۇرغــۇن ئالىمــالر ۋە پەلســەپەچىلەر بىل جەريان

ــدى. ــىق ئىگەللى ــى پىشش ــك تىللىرىن ــارس ۋە گرى ئەرەپ،پ

ــال  ــن كېيىن ــن ئۆتكەندى ــەت ئالەمدى ــەيخ بۇرخان ــتازى ش ئۇس
ــدى.  ــات بول ــال ۋاپ ــۇ ياش ــەر خانىمم ــى گۆھ ــۆيۈملۈك ئايال س
جااللىدىــن رۇمــى بىــر تەرەپتىــن ئىككــى پەرزەنتىنــى تەربىيىلىســە 
ــىپ  ــى بېس ــتازىنىڭ ئىزىن ــى ۋە ئۇس ــن دادىس ــر تەرەپتى ــە بى يەن
ــا  ــۈن كوني ــرى بولســا پۈت ــە كۈنلى مەدىرىســىدە دەرس ئۆتتى،جۈم
خەلقىگــە ۋەز بــەردى. بۇنىــڭ بىلــەن جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نامــى 
چىقىشــقا باشــلىدى،ھۆرمىتى ئېشــىپ تالىپلىرىنىــڭ ســانى كۈندىــن 
كۈنگــە كۆپەيــدى. جااللىدىــن رۇمــى ئەمــدى بىــر بۈيــۈك ئالىــم 

ــلىدى. ــقا باش ــا تونىلىش ــۇپ ئەتراپق بول

ــەن  ــم بىل ــەررا خانى ــم ك ــى قېتى ــى ئىككىنچ ــن رۇم جااللىدى
نىكاھلىنىدۇ.كــەررا خانىــم ئىككــى پەرزەنتــى )كىميا،ياقــۇپ( بىلــەن 
ــەن  ــاھمۇھەممەد دېگ ــان ش ــرى بولغ ــن بى ــوردا ئەمەلدارلىرىدى ئ
كىشــىدىن تــۇل قالغــان كونيادىكــى ئــەڭ چىرايلىــق خانىمالردىــن 
بىــرى ئىــدى. جااللىدىــن رۇمــى بــۇ ئايالىدىــن ئــۈچ پەرزەنتلىــك 
بولدى،قىــزى مەلىكــە ۋە ئوغۇللىــرى ئەمىرئالــەم ۋە مۇزەففەرىددىــن.
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ــەرنى  ــەش ئەس ــدا ب ــەت تارىخى ــى ئىجادىي ــن رۇم جااللىدى
كەبىر،فىھــى  مەســنەۋى،دىۋانى  قىلغان،بــۇالر:  ئاپىرىــدە 
مەكتۇپــالر. ۋە  مەجلىــس(  )يەتتــە  مافى،مەجالىســى ســەبئا 

مەســنەۋى جەمئىــي ئالتــە جىلتلىــق 25632 بېيتتىــن تەركىــپ 
تاپقان،كالسســىك شــەرق ئەدەبىياتىدىكــى شــېئىر ئۇســلۇبىدا 
يېزىلغان،يەنــى ئىككــى مىســرالىق،ئۆزئارا قاپىيــداش بولغــان 
ئۇســلۇبىدا  شــېئىر  »فائىالتۇن-فائىالتۇن-فائىلۇن«دېگــەن 
يېزىلغــان. مەســنەۋىنىڭ تىلــى پارســچە بولۇپ،مەۋالنــا ســۆزلىگەن 
ــەمەتتىن  ــاگىرتى خۇس ــۆزلەرنى ش ــك س ــە ۋە ھېكمەتلى بېيت،ھېكاي
چەلەبــى خاتىرىلەپ،رەتلــەپ كىتــاپ قىلغــان. مەســنەۋىدە مەۋالنا بىر 
ھېكايىنــى باشــاليدۇ،ئەممە بــۇ ھېكايىنــى دەرھــال ئاياغالشــتۇرماي 
ــر  ئارىســىدا بېيــت ۋە ھېكمەتلىــك ســۆزالرنى ۋە ياكــى باشــقا بى
ھېكايىنــى ســۆزلەپ ئاندىــن ئەســلىدىكى ھېكايىنــى كەلگــەن يەردىن 

ــتۇرىدۇ. داۋامالش

ئىككىنچــى ئەســىرى بولســا دىۋانــى كەبىــر. دىۋانــى كەبىــر 
شــېئىرالر توپالنغــان »بۈيــۈك دەپتــەر« دېگەنلىك بولــۇپ »بۈيۈك 
ــۈك  ــق دەۋر ۋە تۈرل ــڭ پەرقلى ــدۇ. مەۋالنانى ــۇ ئاتىلى دىۋان«دەپم
مەزمۇنــالردا يېزىلغــان شــېئىرلىرىنىڭ جۇغالنمىســىدۇر. بۇ ئەســەرنىڭ 
تىلــى پارســچە بولــۇپ ئــاز ســاندىكى شــېئىرالر تۈركچە،ئەرەپچــە 
ــانى  ــڭ س ــېئىر ۋە رۇبائىيالرنى ــى ش ــى كەبىردىك ۋە گرىكچە.دىۋان

40000 دىــن ئىبــارەت.

ــدە  ــا »ئىچى ــى« بولس ــى ماف ــىرى »فىھ ــى ئەس ئۈچىنچ
ــەن  ــار« دېگ ــەر ب ــدە ئىچىدىكىل ــى »ئىچى ــى بار«ياك ھەممىس
ــۈك  ــەر تۈرل ــڭ ھ ــەر مەۋالنانى ــۇ ئەس ــدۇ. ب ــى بىلدۈرى مەنىلەرن
ــۇلتان  ــى س ــرى ئوغل ــۆزلىگەن نۇتۇقلى ــلىرىدە س ــم مەجلىس ئىلى
ــي  ــا كەلگەن،جەمئى ــپ مەيدانغ ــن توپلىنىپ،رەتلىنى ــەد تەرىپىدى ۋەل
ــەزى  ــەردە ب ــۇ ئەس ــۇر. ب ــر كىتاپت ــەن بى ــن تۈزۈلگ 61 بۆلۈمدى
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ــۇ  ــۈن ش ــى ئۈچ ــا قويۇلغانلىق ــىلىلەرمۇ ئوتتۇرىغ ــىي مەس سىياس
ــي  ــان تارىخى ــنى ئىپادىلەيدىغ ــا كۆرىنىش ــي ئارق ــى تارىخى دەۋردىك

ــان. ــۇپ قالغ ــەر بول ئەس

تۆتىنچــى ئەســىرى »يەتتــە مەجلىس« بولســا مەۋالنانىــڭ يەتتە 
ــەن  ــا كەلگ ــىدىن مەيدانغ ــڭ خاتىرىلىنىش ــوڭ نۇتۇقىنى ــق چ قېتىملى
ــى ۋە  ــەمەتتىن چەلەب ــرى خۇس ــڭ ۋەزلى ــەردۇر. مەۋالنانى ــر ئەس بى
ئوغلــى ســۇلتان ۋەلەدنىــڭ خاتىرىلىشــى بىلــەن ئەســلى نۇسخىســى 

ئۆزگەرمىگــەن ئاساســتا مەيدانغــا كەلگــەن بىــر ئەســەردۇر.

ــا  ــەر( بولس ــىرى »مەكتۇبات«)مەكتۇپالر،خەتل ــىنچى ئەس بەش
ــۇ دەۋردە  ــرى ۋە ش ــى ھۆكۈمدارلى ــەلچۇقىيالر دۆلىت ــڭ س مەۋالنانى
ئالدىنقــى قاتــاردا تۇرىدىغــان زاتالرغــا نەســىھەت ئۈچــۈن يېزىلغــان 
ــالر ۋە  ــان جاۋاپ ــۇئالالرغا يېزىلغ ــورالغان س ــن س خەتلەر،مەۋالنادى
ئىلمىــي مەســىلىلەر توغرىســىدا يېزىلغــان ماقالىلــەر بولــۇپ جەمئىــي 

ــان بىــر كىتاپتــۇر. 147 پارچــە مەكتۇپتىــن تەشــكىل تاپق

مانــا تــا بۈگۈنگىچــە بولغــان ســەككىز ئەســىردىن بۇيــان بــۇ 
ــالپ،چوڭقۇر  ــا زوق بېغىش ــالر ۋە ئاڭلىغۇچىالرغ ــەرلەر كىتاپخان ئەس
ۋە  ئاھاڭداشــلىقى  تەســىرچانلىق،پەۋقۇلئادە  مەزمۇن،ئاجايىــپ 
ــران  ــانالرنى ھەي ــەن ئىنس ــى بىل ــەكلىنىڭ مۇكەممەللىك ــېئىرىي ش ش
ــپ  ــادا ئاجايى ــۈن دۇني ــنەۋى« پۈت ــۇ »مەس ــا. بولۇپم قالدۇرماقت
ــق  ــى ئىش ــر جەۋھەرلىرىن ــك پىكى ــان. دېئالىكتى ــىر قوزغىغ تەس
پرىنســىپلىرى بىلــەن ئىســالم دىنىمىزنىــڭ چەك-چىگراســى ئىچىــدە 

ــان. ــدە قىلغ ــپ نامايەن ــتۇرۇپ ئاجايى ــۇرۇپ ئومۇمالش ت

ئەنــە شــۇنداق ئۆلمــەس ئەســەرلەرنى يېزىــپ ئىنســانىيەتنىڭ 
ــت  ــۇ گىگان ــقان ب ــى قوش ــىز تۆھپىلەرن ــىغا چەكس ــۋى دۇنياس مەنى
ــن  ــى دۇنيادى ــى پان ــڭ 17-كۈن ــى 12-ئاينى ــەخس 1273-يىل ش

ــتى. ــۈك خوشالش مەڭگۈل
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ــدا  ــىش ئالدى ــن خوشلىش ــۇ دۇنيادى ــرى ب ــا ھەزرەتلى مەۋالن
ھېس-تۇيغۇلىرىنــى مۇنــداق بايــان قىلىــدۇ: »مــەن ســۆيگىنىمنىڭ 
يېنىغــا كېتىۋاتىمەن،ئۇنىــڭ بىلــەن بىللــە بولغــان ھەركىــم تىرىكتۇر. 
ــە  ــم مىڭالرچ ــان ھەركى ــك بولغ ــەن تىرى ــى بىل ــن باشقىس ھەقتى
ئەقىــل ۋە مىڭالرچــە بىلگىگــە ئىگــە بولســىمۇ يەنــە ســەن ئۇنــى 
ــپ  ــن ۋاز كېچى ــى بارلىقىڭدى ــل! چۈنك ــوق دەپ بى ــەي ي پۈتۈنل
ئۇنىــڭ بارلىقىغــا پۈركەنمىگۈچــە ئۇنىڭغــا ئېرىشەلمەيســەن،بۇ بىــر 
ــي  ــڭ ھەقىقى ــەر مەۋجۇتلۇقنى ــان ھ ــا چىقق ــۇر. ئوتتۇرىغ ھەقىقەتت
جېنــى ھەقتۇر،جاندىــن باشــقا نېمــە بولســا پانى،يوقىلىــپ كېتىدۇ.«

»مــەن ئۆلگەندىن كېيىــن مازىرىمنى يەردىــن ئىزدىمەڭالر،بىزنىڭ 
مازىرىمىــز ئىلىم ئادەملىرىنىــڭ كۆڭۈللىرىدە.«

ــڭ  ــم ئۆزىنى ــا ھەركى ــن رۇمىغ ــا جااللىدى ــى مەۋالن ھەزرىت
ــدە  ــڭ نەزىرى ــدۇ. بەزىلەرنى ــا بېرى ــىغا ئاساســەن باھ ــا قارىش دۇني
بىــر  بۈيــۈك  بولســا  نەزىرىــدە  تەســەۋۋۇپچى،بەزىلەرنىڭ 
شــائىر،بەزىلەر تېــرەن بىــر ســوپى دېســە،بەزىلەر ئۇلۇغ بىر ئىســالم 
پەلسەپەچىســى دەيــدۇ. مېنىڭچــە بولغانــدا جااللىدىــن رۇمــى ئالــالھ 
ئىشــقىدا يانغــان بۈيــۈك بىــر ئاشىقتۇر.ئىشــق،گۈزەللىك،توغرىلىق،
ياخشــىلىق،ھەقىقەت ۋە ئىنســانلىقنى ئىزدىگۈچىلەرگــە خــوش خــەۋەر 
بەرگــەن ئۇلــۇغ ســادادۇر. ھىجــران ئازابىــدا ئىڭراۋاتقانالرغــا داۋا 
ــي  ــانلىقنى ھەقىقى ــانالرغا ئىنس ــتۇر. ئىنس ــىپالىق نەپەس ــان ش بولغ
ــدە  ــىزلىك ئىچى ــتازدۇر. ئۈمىدس ــەن ئۇس ــەن ئۆگەتك ــى بىل ماھىيىت
ــا  ــۆيگۈ ئات ــا س ــەللى بەرگەن،ئۇالرغ ــا تەس ــراپ قالغانالرغ گاڭگى
قىلغــان مىھرىبــان كۆڭــۈل شــاھىدۇر. ھەممــە نەرســىدە ئىنســاننى 
ئۈچــۈن  ئىنســان  تەبىئەتنىــڭ  ۋە  بولىدىغانلىقىنــى  تاپقىلــى 
ــان  ــە سۇنغان،ئىنس ــى بىزگ ــىدىكى بىلگىن ــى توغرىس يارىتىلغانلىق
ــڭ  ــۇردۇر. ئۇنى ــەن مۇتەپەكك ــپ كەلگ ــق ئېلى ــا يېڭىلى تەپەككۇرىغ
ــق  ــۆيگۈ قاتارلى ــل ۋە س ــى روھ،ئەقى ــى ئىتىقادن ــر سېستىمىس پىكى
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تەرەپلەردىــن چۈشەندۈرۈپ،ئىنســانالرنىڭ ئەخالق،دىن،ئىلىــم ۋە 
ــي  ــان مەنىۋى ــى چاچق ــۇق نۇرلىرىن ــى ئۇپ ــا يېڭ ــل يوللىرىغ ئەقى

ــتۇر. قۇياش

ــم  ــەڭ مۇھى ــەن ئ ــانالرغا بەرگ ــڭ ئىنس ــن رۇمىنى جااللىدى
بىشــارەتلىرىنىڭ بىــرى شــۇكى، بــۇ دۇنيادىكــى ھاياتنىــڭ 
ــي  ــۇ دۇنيادىكــى ماددى ــات ئىكەنلىكــى ۋە ب ــر ھاي ئۆتكۈنچــى بى
ھاياتقــا مۇناســىۋەتلىك ھەممــە نەرســىنىڭ ئىنســانالرنىڭ ئىجتىمائىــي 
مۇناســىۋەتلىرىنى بۆلىدىغان،گۇمــران قىلىدىغان،ھەتتــا پارچە-پارچــە 
قىلىۋېتىدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن. ئىنســانالر ئارىســىدىكى ھەر تۈرلۈك 
ــالرنىڭ  ــك ئۇرۇش ــا خارەكتىرلى ــمەنلىكلەر ۋە دۇني قىرغىنچىلىقالر،دۈش
ــى  ــەر ئىكەنلىكىن ــي مەنپەئەتل ــۇ ماددى ــە ش ــى ئەن ــۈپ مەنبەس ت

ــان. ــا قويغ ئوتتۇرىغ

جااللىدىــن رۇمــى ئىســالم ئىتىقــادى ۋە تەپەككــۇرى ئارقىلىــق 
ئىگــە بولغــان پىكىــر ۋە ئىدىيەلىــرى بىلــەن ئىنســانالرنىڭ 
ــى  ــي ئىشــق يول ــا قىلغــان. ئىالھى كۆڭۈللىرىگــە جۇشــقۇنلۇق ئات
ئارقىلىــق ئىنســانالرنىڭ تۇيغۇلىرىنــى ئىشــق بىلــەن بىرلەشــتۈرۈپ 
ــا  ــالر ۋە خات ــل يامانلىقالر،ناپاكلىق ــى ھەرخى ــل ۋە كۆڭۈللىرىن ئەقى
ــات ۋە  ــى پاكلىغان،خۇراپ ــپ روھلىرىن ــازات قىلى ــەنچىلەردىن ئ چۈش
ئىســتىبداتقا قارشــى تــۇرۇپ روھىــي ئەركىنلىكنــى ھىمايــە قىلغــان. 
ــزم  ــاۋۇزى ۋە فاناتى ــى،موڭغۇلالرنىڭ تاج ــەلەپ يۈرۈش ــى س ئەھل
ــل ۋە  ــي دەۋردە ئىرق،تى ــەپ تارىخى ــۈرگەن مۇرەكك ــۈم س ھۆك
ــەزەر ئىنســانالرنىڭ باراۋەرلىكىنــى  دىنىــي مەزھەپلەردىــن قەتئىــي ن
تەشــەببۇس قىلغــان. ھەرخىــل تەبىئىــي ئاپەت،ئاچارچىلىق،يۇقۇملۇق 
كېسەل،شــاھزادىلەرنىڭ تەخت تالىشــىش ئۇرۇشــلىرى ۋە موڭغۇلالرنىڭ 
تاش،تــەن  ئۈســتىدە  »تــاش  دەســتىدىن  قىرغىنچىلىقلىــرى 
ــى  ــن رۇم ــك دەۋردە جااللىدى ــان« زۇلمەتلى ــاش قالمىغ ئۈســتىدە ب
ــم  ــەر دائى ــق ھ ــۆھپەتلىرى ئارقىلى ــىھەتلىرى ۋە س شېئىرلىرى،نەس
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تــۆۋەن تەبىقىدىكــى خەلــق بىلــەن بىــر ســەپتە تۇرغــان. خەلقنــى 
ھىمايــە قىلىــپ فېئوداللىــق ۋە خۇراپاتلىققــا قارشــى تۇرغــان. ئىلغار 
پىكىرلىــك شــەخس بولغانلىقىدىــن تەقىپ،ھۇجــۇم ۋە تۆھمەتلەرگــە 
ــن  ــەرلىرىنى دى ــڭ ئەس ــاالر ئۇنى ــىپ ئۆلىم ئۇچرىغان،مۇتەئەسس
ــق  ــڭ خەل ــا مەۋالنانى ــان. ئەمم ــت دەپ قارىغ ــەرىئەتكە زى ۋە ش
ئىچىدىكــى ئىناۋىتــى ئۇنــى جىســمانىي جازادىــن ســاقالپ قالغــان.

ئارىدىــن ســەككىز ئەســىر ئۆتكــەن بۈگۈنكى كۈنــدە مەۋالنانىڭ 
ئەســەرلىرى  ۋە ئىنســانپەرۋەرلىك ئىدىيىســى پۈتــۈن دۇنيــا خەلقىنىڭ 
ــانالرغا  ــرى ئىنس ــى جەۋھەرلى ــنىماقتا. ئىشــق يولىدىك ــدە ياش قەلبى
مەنىۋىــي ئــوزۇق بولماقتــا. ئەممــا ئەســىرلەرنىڭ ئۆتىشــى بىلــەن 
ــش- ــۇلۇپ ئى ــالر قوش ــا ئويدۇرمى ــات ھېكايىلىرىغ ــڭ ھاي ئۇنى
ھەرىكــەت ۋە ئوي-پىكىرلىــرى ســىرلىق كۆرســىتىلىپ خۇراپاتلىققــا 

ئايالندۇرۇلــۇپ قويۇلغــان.

ــى  ــار ئېقىمدىك ــڭ ئىلغ ــۇكى،ھەر دەۋرنى ــىلى ش ــۆزنىڭ ھاس س
ــى  ــش تۇيغۇس ــەرق ئېتى ــەيئىيلەرنى پ ــى كۆرەلەيدىغان،ش ئاقىۋەتن
كۈچلــۈك بولغــان بىلىمــدان زاتــالر جااللىدىــن رۇمــى ۋە ئۇنىــڭ 
ــەرلىرى  ــڭ ئەس ــەن. ئۇنى ــۇپ يەتك ــى تون ــەرلىرىنىڭ قىممىتىن ئەس
خەلقىنىــڭ  جاھــان  قىلىنىــپ  تەرجىمــە  تىلالرغــا  نۇرغــۇن 
ــىك  ــۈرك كالسس ــرى ت ــەر ۋە پىكىرلى ــان. ئەس ــىنى قوزغىغ قىزىقىش
ئەدەبىياتى،پەلسەپىســى ۋە تۈرك-ئىســالم مەدەنىيىتىنىــڭ ئابىدىســىگە 
ئايالنغــان. ھەزرىتــى مەۋالنانىــڭ ئېســىل ئەخــالق پەزىلىتــى ۋە يول 
كۆرســەتكۈچى دانــا پىكىرلىرى،ســۆيگۈ-مۇھەببەتكە تولغــان گۈزەل 
ــۇ  ــانىيەتنىڭ تېخىم ــۈن ئىنس ــى دەۋردە پۈت ــۆزلىرىگە بۈگۈنك س
ــاچ- ــە ئ ــاتچىلىق،بىر تەرەپت ــە باياش ــر تەرەپت ــى بار.بى ئىھتىياج
يالىڭاچلىق،بىــر تەرەپتــە ســەلتەنەت،بىر تەرەپتــە ئــۇرۇش ئوتلىــرى 
ــى  ــۇغ ئىدىيىس ــڭ ئۇل ــادا مەۋالنانى ــى دۇني ــان بۈگۈنك قاپلىغ

ــدۇر. ــي دورى ــۈن مەنىۋى ــانىيەت ئۈچ ئىنس
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ھەزرىتــى مەۋالنانىــڭ مۇبــارەك قەدەملىــرى تەگكــەن بەلختىــن 
ــالر  ــن 800 يىل ــن بۇندى ــۇن زېمى ــۇ ئالت ــان ب ــە بولغ كونياغىچ
ــرى ئاســتىدا  ــات تۇياقلى ــەددەم چىڭگىزخــان ئەســكەرلىرىنىڭ ئ مۇق
ــان  ــماندىن يېغىۋاتق ــال ئاس ــا،بۈگۈنمۇ ئوخشاش ــەن بولس چەيلەنگ
ــۈپ  ــىدە كۆي ــلىرى نەتىجىس ــەتلىك پارتىالش ــڭ دەھش بومبىالرنى
كــۈل بولماقتــا. ئۆي-ماكانلىرىــن ئايرىلغــان مىليونلىغــان بىگۇنــاھ 
ئىنســان دەشــت-باياۋانالردا سەرســان بولماقتا.شۇڭالشــقا بۈگۈنكــى 
دۇنيــادا مەۋالنانىــڭ تىنچلىقپەرۋەر،ئىنسانپەرۋەر،دوســتلۇقپەرۋەر،ئادال
ەتپەر-ۋەر،مىللــەت ۋە دىــن ئايرىمايدىغــان نەپرەتســىز پەلسەپىســى 
ــرى  ــەر قەھرىمانلى ــەردۇر. تۈركل ــا گۆھ ــۈن بىباھ ــانىيەت ئۈچ ئىنس
ــان  ــارالپ تۇرغ ــڭ پ ــان بىزنى ــەر زام ــايدۇ،ئۇالر ھ ــەن ياش بىل
يۇلتۇزىمىــزدۇر. كۆڭــۈل دۇنيايىمىزنىــڭ قەھرىمانــى بولســا مەۋالنــا 

ــدۇر. ــى ھەزرەتلىرى ــن رۇم جااللىدى
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دىۋانى كەبىردىن دۇردانىلەر
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»دىۋانى كەبىر« ھەققىدە

ــوڭ  ــى چ ــڭ ئىككىنچ ــن رۇمىنى ــر« جااللىدى ــى كەبى »دىۋان
ــۈك  ــان بۈي ــېئىرالر توپالنغ ــر« ش ــى كەبى ــىرىدۇر. »دىۋان ئەس
دەپتــەر دېگەنلىــك بولــۇپ »بۈيــۈك دىــۋان« دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ.

خىلمۇخىــل  دەۋرلرىــدە  پەرقلىــق  رۇمىنىــڭ  جااللىدىــن 
ــەرنىڭ  ــىدۇر. ئەس ــېئىرلىرىنىڭ جۇغالنمىس ــان ش ــالردا يېزىلغ مەزمۇن
ــە  ــاندىكىلىرى تۈركچ ــاز س ــۇپ ئ ــە بول ــى پارســچە ۋە ئەرەپچ تىل

ــە. ۋە گرىكچ

ــىنى  ــەس ھوش ــڭ ئ ــن رۇمىنى ــر« جااللىدى ــى كەبى »دىۋان
ــى  ــان روھ ــۇرۇپ چىقق ــۇش ئ ــن ج ــدا ئىچىدى ــان ھال يوقاتق
مەيدانغــا  دولقۇنلىرىدىــن  ئۇرۇلغــان  كۆڭۈلگــە  ھالىتىنىــڭ 
ــۇددى  ــەرمۇ خ ــۇ ئەس ــىدۇر. ب ــاداالرنىڭ نامايەندىس ــەن س كەلگ
»مەســنەۋى«دەك مەۋالنانىــڭ كۆڭۈلدىــن تۇغۇلغــان ھەقىقىــي بىــر 
ئىلھامىــدۇر. ھەتتــا بــۇ ئەســەرنىڭ بىــر قىســمى مەۋالنــا پۈتــۈن 
ۋۇجــۇدى بىلــەن ســاما ئويناۋاتقانــدا ئىچىدىــن دولقۇنــالپ چىققــان 
ھېسســىياتلىرىنىڭ مۇڭزارىدىــن روياپقــا چىققــان. شــۇڭا ئــۇ ئۆزىنىڭ 
ھېسســىياتىنى مۇنــداق ئىپادىلەيــدۇ: »قــان جــۇش ئۇرغانــدا مــەن 
ئۇنىڭغــا شــېئىر رەڭگىنــى بېرىمــەن.« يەنــە بىــر مىســرادا: »ئــەي 
ئاشــىق! ســاڭا ھەيــران قاالرلىــق نەرســىلەرنى دەي. خەلققــە غەيــپ 
ئالىمىدىكــى ســۆزلەردىن بىــر ئىشــىك ئاچــاي.« جااللىدىــن رۇمــى 
بــۇ شــېئىرالرنى دائىــم قەلبىدىكــى ئىالھىــي شــاراپنىڭ جۇشــقۇنلىقى 
ــى  ــىياتلىرىنى تۆۋەندىك ــۇ ھېسس ــۆزلىگەن. ب ــۇرۇپ س ــدە ت ئىچى
ــڭ  ــۈم ئالەمنى ــەن: »كۆڭۈل-كۆكس ــداق ئىپادىلىگ ــرادا مۇن مىس
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شــاراپ ئۆيــى بولدى،ســېخى كۆڭلــۈم رەھمــەت بولــدى.« يەنــە 
بىــر مىســرادا: »لەۋلىرىڭنــى لەۋلىرىمگــە ياقســام مەســت بولىســەن.
مــەن ئــۈزۈم شــارابىدىن قېلىشــمايمەن.« يەنــە بىر مىســرادا: »مەن 
ــدۇ.  ــىرىن تۇيۇلماي ــۆزلىرىم ش ــۆزلىگەن س ــام س ــت بولمىس مەس

ــۇر.« ــك ۋە ئىجتىھاتت ــەش ئەدىپلى ــۇ تۈجۈپىل ــا ئ بولمىس

»دىۋانــى كەبىــر«دە جااللىدىــن رۇمىنىڭ مەشــھۇر مۇرىتلىرىدىن 
خۇســامەتتىن چەلەبىگــە ئاتــاپ يازغــان 30 غــا يېقىــن غەزىلــى بار. 
يەتمىشــتەك غەزىلىنــى يەنــە بىــر شــاگىرتى ســاالھىتتىن زەركۇپقــا 
ــىددىن  ــتى شەمس ــان دوس ــى ج ــڭ كۆپىن ــان. غەزەللىرىنى ئاتىغ
ــىددىن  ــى شەمس ــن رۇم ــۆزلىگەن. جااللىدى ــاپ س ــە ئات تەبرىزىگ
ــر  ــەن بى ــىپ يېتىلگ ــن پىش ــقاندىن كېيى ــەن ئۇچراش ــزى بىل تەبرى
ــەن  ــڭ بىل ــان. بۇنى ــي ئاشــىق بولغ ــان ۋە ئىالھى شــائىرغا ئايالنغ
ئۆز-ئۆزىنــى ھەقىقىــي مەنىــدە تونــۇپ يەتكەن. شــۇڭا شــېئىرلىرىدا 
ــا بەزىــدە شەمســىددىن بولــۇپ كۆرۈنىــدۇ. شــېئىرلىرىدىكى  مەۋالن
ــى  ــۇڭا »دىۋان ــارەتلەيدۇ. ش ــى ئىش ــمى ئۆزىن ــىددىن ئىس شەمس
ــىددىن«  ــى شەمس ــتاندا »كۇللىيات ــدا ھىندىس ــۆز ۋاقتى ــر« ئ كەبى
ــا بــەزى كىشــىلەر بىلــەن  ئىســمى بىلــەن نەشــىر قىلىنغــان. ھەتت
سۆزلەشــكەندە ســۆزلىگەن ھىكمەتلىــك ســۆزلىرىنى ياخشــى كۆرگــەن 
كىشــىلەرنى ئويغىتىــش ئۈچــۈن دېگــەن بولۇپ،بــۇ دانا ســۆزلەرنىڭ 
ــان  ــەن توپلىغ ــمى بىل ــىددىن« ئىس ــى شەمس ــىنى »ماقالەت ھەممىس
ــم ۋە  ــڭ ئىلى ــن رۇمىنى ــق جااللىدى ــۇ ئالىجاناپلى ــا ب ــەن. مان ئىك
ئىرپاننــى قانچىلىــك دەرىجىــدە قەدىرلەيدىغانلىقىنىــڭ ئىپادىســىدۇر. 
ــم  ــەن: »ئالى ــداق دېگ ــى مۇن ــن رۇم ــۈن جااللىدى ــڭ ئۈچ ئۇنى

ــۇر.«  ــا رەھمەتت ئالىمالرغ

»دىۋانــى كەبىر«دىكــى شــېئىر ۋە رۇبائىيالرنىڭ ســانى 40000 
ــاھەتلىك  ــى ھېكمەتلەر،پاس ــى كەبىر«دىك ــارەت. »دىۋان ــن ئىب دى
ئىپادىلەيدىغــان  مەنىلەر،ئاشــىقلىق،يېگانىلىقنى  ســۆزلەر،چوڭقۇر 
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ئۈنچىلــەر ۋە شــېئىر-بېيتالرنىڭ ھەممىســى ئالــالھ بەرگــەن ئىلھــام 
ــان. ــۇرۇپ چىقق ــن جــۇش ئ ــڭ كۆڭلىدى ــەن مەۋالنانى بىل

ــى  ــى ۋە رەڭگارەڭلىك ــڭ گۈزەللىكى،رېتىم ــېئىرالر تىلىنى ــۇ ش ب
ــى  ــڭ كۆڭل ــان. ئاشــىق مەۋالنانى ــام قۇياشــىغا ئايالنغ ــەن ئىلھ بىل
ئارقىلىــق مەشــۇقىغا ئېرىشــكەن. مەۋالنــا ســۆز ئۇستىســى 
بولۇپ،گــۈزەل ســۆزلەش قابىلىيىتــى ۋە ئىلھــام تۇيغۇســى بىلــەن 
يارىتىلغــان زات ئىــدى. ئۇنىــڭ سۆزلىشــى ئەمــەس جىم تۇرۇشــىنىڭ 
ــامانىڭ  ــان س ــۇ ئوينىغ ــى. ئ ــى ئىپادىلەيتت ــر مەنان ــۇ بى ئۆزىم
ھەربىــر ھەرىكىتــى بىــر ھېكمەتلىــك ســۆز ئىــدى. ئۇنىــڭ جىــم 
ــى  ــۇر مەنان ــرەك چوڭق ــۆزلىرىدىن بەك ــرى س ــۇرۇپ ئىپادىلىگەنلى ت
ئىپادىلەيتتــى. ئۇنىــڭ ســۆزلىرىنى ئاڭلىغــان قۇالقالردىــن يۈرەكلەرگە 
نــۇر چۈشــەتتى. يۈرەكنىــڭ قەدەھلىرىگــە شــاراپ، روھنىــڭ ئاغزىغا 

ــى. ــات ئاقاتت ئابىھاي

ــەت ۋە  ــق دىن،ھەقىق ــېئىرلىرى ئارقىلى ــڭ ش ــىلەر مەۋالنانى كىش
ــك  ــۇ قانچىلى ــۇڭا ئ ــۇپ يەتكەن،ش ــى تون ــنىڭ ماھىيىتىن يارىلىش

ــەلگەن. ــە يۈكس ــۇنچىلىك كۆكلەرگ ــىرى ش ــە چۆككەنس خەلقق

بىــز چەكلىــك ئەقلىــي قابىلىيىتىمىــز بىلــەن مەۋالنانىــڭ بــەزى 
ھېكمەتلىــك ســۆزلىرىنىڭ مەنىســىنى تولــۇق چۈشــىنەلمەيمىز. چۈنكى 
ئۇنىــڭ تەپەككــۇرى ناھايىتــى چوڭقــۇر بولــۇپ ســۆزلىرىدە بەكمــۇ 
ــڭ  ــر گۈزەللىكنى ــىز بى ــۆزلىرى چەكس ــار. س ــەر ب ــۇر مەنىل چوڭق

ئىپادىســى.

»كۆزۈڭنــى  ئۈچــۈن  چۈشــىنىش  ســۆزلىرىنى  ئۇنىــڭ 
يۇم،قەلبىــڭ كۆزگــە ئايالنســۇن.« دېيىلگىنىــدەك قەلبنىــڭ كۆزىنــى 
ئېچىشــقا،ئەقىل ۋە ئىدراكنىــڭ ئىچىگــە كىرىــپ كۆزىتىــش ئۈچــۈن 
زەررىلــەردەك كىچىــك پارچىالرغــا پارچىلىنىشــقا توغــرا كېلىــدۇ. بىــر 
ــتىكى  ــى يارىتىلىش ــەس بەلك ــىنى ئەم ــقى كۆرۈنۈش ــىنىڭ تاش نەرس
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ھېكمىتىنــى بىلىــش يۈكســەك بىلىــش قۇدرىتىگــە ئىگــە ئەرەنلەرگــە 
ــتۇر. خاس

مەۋالنانىــڭ گــۈزەل شــېئىرلىرى ئوخشــاش بىــر روھ ۋە 
ــان  ــېئىرالر قۇرئ ــۇ ش ــۇر. ئ ــۇر ۋە ھېكمەتت ــان ن ــن چىقق كۆڭۈلدى
ــېئىرلىرى  ــڭ ش ــىدۇر. مەۋالنانى ــى مەدھىيىس ــنىڭ روھتىك ۋە ھەدىس
زامانىســىدا قانــداق بىــر رەھبەرلىــك ۋە ئەھمىيەتكــە ئىگــە بولغــان 
ــە  ــدە ئەھمىيەتك ــال ئاالھى ــۇ ئوخشاش ــى زاماندىم ــا ھازىرق بولس
ــۇ  ــى ئ ــۇر. چۈنك ــرەك ئەھمىيەتلىكت ــۇ بەك ــى تېخىم ئىگىدۇر،بەلك
ــات  ــان ئابىھاي ــۈ تۈگىمەيدىغ ــۈيىنى مەڭگ ــق س ــېئىرالر ھاياتلى ش
بۇلىقىدىــن ئالغان،مەنبــە مەڭگۈلــۈك بولغانلىقى ئۈچۈن شــېئىرلىرىمۇ 
ــۇ  ــڭ ب ــدۇر. مەۋالنانى ــا ئىگى ــاپ روھق ــاك ۋە س ــۈك پ مەڭگۈل
ــى  ــەس بەلك ــال ئەم ــى ئۈچۈن ــالم دۇنياس ــەرلىرى تۈرك-ئىس ئەس

ــىدۇر. ــا خەزىنىس ــاق بىباھ ــانىيەتنىڭ ئورت ــۈن ئىنس پۈت

مــەن »دىۋانــى كەبىر«نىــڭ تۈركچــە تەرجىمىســىنى ئوقۇغاندىن 
ــا  ــى ئۇيغۇرچىغ ــىر قىلغانلىرىن ــرەك تەس ــە بەك ــن ئۆزۈمگ كېيى
تەرجىمــە قىلدىــم. بــۇ ئارقىلىــق ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىغــا پېقىرنىڭمــۇ 
ــن  ــۇغ ئالالھتى ــىنى ئۇل ــەمنىڭ قوشۇلىش ــىلىك ھەسس ــر كىش بى
ــقا  ــى قىلىش ــىچە ياخش ــڭ يېتىش ــى قۇدرىتىمنى ــتىدىم. تەرجىمىن ئىس
تىرىشــتىم. ئەگــەر خاتالىــق ســادىر بولغــان بولســا ئەپــۇ قىلغۇچــى 
ئۇلــۇغ رەببىــم پەردىلــەپ ياپســۇن،بەندە خاتاســىز بولماس،رەببىــم 

ــەي. ــى كەچۈرگ ــەن خاتالىقلىرىمن ــى بىل ئىلتىپات
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ئالالھقا ئاشىق بولغانالر ئۇ بەرگەن دەرتنىمۇ سۆيىدۇ

ــۈم  ــدا كۆڭل ــەن چاغلىرىڭ ــەم بەرگ ــاز غ ــاڭا ئ ــم! م ئالالھى
ــتۈمگە  ــى ئۈس ــەن غەمن ــەن. دەرت بىل ــرەتكە چۆكىم تارلىشىدۇ،ھەس
تۆكســەڭ،ماڭا كــۆپ غــەم بىلــەن ئىزتىــراپ چەكتــۈرۈپ ياخشــىلىق 
ــەندىن  ــەت س ــەر پەق ــۇ غەمل ــەن. ب ــەت بولىم ــن خىجال قىلغىنىڭدى
كەلگەنلىكــى ئۈچۈنــال بــۇ غەملەرنــى كــۆپ ياخشــى كۆردۈم،ھــەم 
ــەم  ــۆپ غ ــداق ك ــاڭا نېمان ــتىدىم. م ــەم ئىس ــۆپ غ ــۇ ك تېخىم
ــى  ــەۋدا مېن ــۇ س ــەن. ب ــۇ قىزغىنىم ــدۇ دەپ غەمنىم كەلمەيدىغان
قويــۇپ بەرمەيدۇكــى ئەســلىمگە قايتىــپ بېلىقتــەك ھالىمغــا قايتــاي 
ــى  ــە كىش ــى ھەمم ــېنىڭ غېمىڭن ــال ئەمەس،س ــۇز مەن ــەم. يالغ دېس
ســۆيىدۇ. چۈنكــى پۈتــۈن دۇنيانىــڭ جازالىرىدىــن پەقــەت ســېنىڭ 
غېمىــڭال ســاقاليدۇ. شــۇڭا ســەن بەرگــەن غەمنــى باشــقىالر بىلــەن 
ــۇز  ــى يالغ ــۈن غېمىڭن ــېنىڭ پۈت ــەن. س ــنى خالىمايم ئورتاقلىشىش

ــەن. ــنى ئوياليم ــال چېكىش ئۆزۈم

ئالدىمغــا ئاجايىپ،ھەيــران قاالرلىــق دەرىجىــدە بىــر ئاچچىــق 
ــا  ــۈك دەرت كون ــەن بۈي ــى كەلگ ــۇ يېڭ ــەن. ب دەرت چىقىرىس
ــەم  ــدۇ. غ ــن قۇتقۇزى ــى ئىزتىراپتى ــدۇ. مېن ــە داۋا بولى دەردىمگ
ــى  ــۇنكى ئۇالرن ــوزاڭ چىقس ــر چاڭ-ت ــپ بى ــدا ئاجايى يوللىرى
كۆزلىرىمگــە ســۈرمە قىــالي. ســەندىن كەلگــەن بىــر كېســەل باشــقا 
بىــر كېســەلگە يــول بەرمەيــدۇ. خەزىنــەڭ مېنىــڭ يوقســۇل بولــۇپ 
ــدۇ. ســەھەردە شــام يېقىشــىمغا رۇخســەت  ــول قويماي قېلىشــىمغا ي
قىلمايــدۇ. ئوپئوچــۇق مەيدانــدا كۆرۈنۈشــكە،دەلىل كەلتۈرۈشــۈمگە 
يــول قويمايــدۇ. كالالمغــا كەلگــەن بىــر خىيال،پانــى بىــر گــۈزەل 
ــۇپ قالىــدۇ. ھەقىقىــي  ــەردە بول ھەقىقىــي ســۆيگۈنى كۆرۈشــكە پ
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ســۆيگۈنى خىيــال قاپلىۋالىــدۇ. شــۇڭا پــەردە بولغــان ئــۇ خىيالنىڭ 
قېنىنــى تۆكــۈش مــاڭا مۇناســىپتۇر. ســېنىڭ ئىشــقىڭ بىلــەن مــەن 
ئىككــى دۇنيالىــق خىيالالرنــى يانــدۇرۇپ كۆيــدۈرۈپ ياندۇرىمــەن. 
ــڭ  ــۇ مېنى ــى پەرۋانىم ــۇ ئىكك ــام ب ــامدەك يانس ــر ش ــەن بى م

ــدۇ. ــدا كۆيى ــۇق ئوتۇم يالقۇنل
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سەنسىز چاڭ بىلەن نەي مۇڭزار بولدى

ــۇرۇپ ســاقالۋاتىمەن. روھــالر  ــدا ئولت ــەن ئىشــىكنىڭ ئالدى م
ــەن  ــدە س ــز« دېگەن ــەن رەببىمى ــدە: »ھەئە،س ــت ئالىمى ئەلەس
ــىڭنى  ــەل« دېيىش ــپ ماڭا:»تۇر،ك ــىكنى ئېچى ــن ئىش ھاياجاندى
ــدا  ــىكنىڭ ئالدى ــم ئىش ــڭ جېنى ــم. مېنى ــارزۇ قىلدى ــۇنچىلىك ئ ش
ئىپار-ئەنبــەر پۇراقلىرىنىــڭ ئىچىدە بىھــۇش بولغانتــى. يۈزمىڭلىغان 

ــدۇر. ــم ھەيران ــە دائى ــۈزەل يۈزۈڭگ ــېنىڭ گ ــەر س مېنىڭدەكل
بىــز باشــقىالر قىلغــان ئىشــالردىن ۋاز كەچكــەن ئېغىر-بېســىق 

دىن. ر مەستلە
ــە  ــە نېم ــۇپ كەتس ــەي بول ــەم ئوڭتەي-توڭت ــۈن ئال پۈت

بوالتتى،ئىشــقىڭ باقــى بولســۇن...
ــىغا  ــڭ تېش ــۇ كۆكلەرنى ــە ب ــر سىلكىس ــى بى ــقىڭ قولىن ئىش
كۆكلەردىــن كۆكلەرنــى يارىتىــدۇ ۋە ئالــالھ يۈزلەرچــە يېڭى-يېڭــى 

ــدۇ. ــان يارىتى زام
ــى  ــۇمۇڭنىڭ مەستانىس ــېنىڭ مېھمىنىڭ،تەبەسس ــز س ــۈن بى بۈگ
بىــز. ئىســمىڭنى،يۈزۈڭنى ئېســىمىزگە ئالغانــدا بــۇ كۆڭــۈل شــاد-
ــر گــۈزەل  ــدۇ. ســېنىڭ ئىســمىڭدىن باشــقا بى ــا چۆمۈلى خۇراملىقق
ئىســىم بارمــۇ؟ ســېنىڭ ماكانىڭدىنمــۇ يۈكســەك باشــقا بىــر مــاكان 
ــۆيۈندۈرىدىغان  ــى س ــقا كۆڭۈلن ــن باش ــېنىڭ قەدىھىڭدى ــۇ؟ س بارم

باشــقا بىــر قــەدەھ بارمــۇ؟
ئەي شېرىن سۆزلۈك گۈزەل يۈزلۈك ساقى،قەيەردە سەن؟

ــر  ــەك بى ــدا يۈكس ــىك ئالدىڭ ــېنىڭ ئىش ــەم! س ــەي مۇھتەش ئ
ــاراپ  ــپ ق ــىغا چىقى ــازراق تېش ــار .ئ ــك ب ــە ۋە كۆركەملى دەبدەب

ــاق!. ب
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ســېنىڭ ئــۇ كۆڭۈلنــى مەھلىيــا قىلىدىغــان خۇشــخۇي 
كۆزلىرىڭگــە مەســتانە بىــز.

ــن  ــر تەرەپتى ــز بى ــە بى ــەن بىرگ ــۇش بىل ــۇنداق بول مۇش
ــى  ــلىرىمىزنى تۆكۈپ،ياقىلىرىمىزن ــۆز ياش ــق ك ــاد قىلىپ،قانلى پەري
كىيىــم  قويۇقالشــتۇرىمىز.  قانلىرىنــى  يىرتىپ،جىگىرىمىزنىــڭ 
ــپاتلىرىنى  ــڭ ئىس ــۇ دېگەنلىرىمنى ــن ب كېچەكلىرىمىزدىن،ياقىمىزدى

كۆرەلەيســەن.
ــدۇ. ئــۇ مەجنــۇن ســېنىڭ  ــۇن بولى يۈزۈڭنــى كۆرگــەن مەجن
دىيارىڭــدا تاش-كېســەك بولــۇپ قالســىمۇ مــەن ئۇنىــڭ بېشــىغا 
ــرى  ــڭ خەۋى ــەندىن جاننى ــى س ــەن. چۈنك ــدى دېمەيم ــاال كەل ب

ــۇر. ــدە يوقت ــۇ ئالەم ــاال ب ــر ب ــەر بى ــلىقىدىنمۇ بەت بولماس
ئــەي ئــادەم بالىســى ســۇلتانى شــاھ! نەپســىمنى قارىغۇالرچــە 
ــار  ــالر ب ــۇنداق جان ــايدىغان ش ــەندەكلەرگە ئوخش ــە. س ئەيىپلىم
ــى  ــدا ئېقىپ،دېڭىزن ــڭ قىرغاقلىرى ــان دېڭىزىنى ــۇالر ج بولۇپ،ئ
ــن  ــر ئېقى ــۇنداق بى ــدۇ. توغرا،ش ــك قىلى ــز دەپ بىلەرمەنلى بىلىمى

ــان... ــتىن ئاقىدىغ ــم تۇرماس ــۇالر باركى،جى س
ــپ  ــن ئېزى ــۆز يوللىرىدى ــى ئ ــەللەر بارك ــۇنداقمۇ س ــە ش يەن

ــان. ــىنى بىلمەيدىغ ــا ئېقىش قاياقق
بــۇ يولنــى بىلىــپ ئاققانــالر ئالالھقــا مىننەتدارلىقىنــى ئىزھــار 
ئەيلەيــدۇ. ئــۇ يوللىرىدىــن ئازغانــالر كــۈچ ۋە تاقىتىمىــز قالمىــدى 

دەپ ئــاھ ئۇرىــدۇ.
ــاقى  ــە س ــرا يولدىكىلەرگ ــپ توغ ــەن چىقى ــاش! س ــەي قۇي ئ
بولــدۇڭ. قۇللىرىڭغــا بەزىدە ســېخىيلىك بىلەن،بەزىدە خىســلەتلىرىڭ 

بىلــەن ئۆزۈڭنــى نامايــەن قىلدىــڭ.
گۈل بىردىنال سېنى كۆرۈپ جېنى ۋە ياپراقلىرىنى يىرتتى.
چاڭ سېنىڭ سازىڭدىن خىجىل بولۇپ ئالدىڭدا ئىگىلدى.
چولپان يۇلتۇزىدىنمۇ تەلەيلىك ۋە ئىقبالى بولغان نېمە؟

ــۈزۈپ  ــە تەگك ــى لەۋلىرىڭگ ــەي. لەۋلىرىن ــەت ن نەيدۇر،پەق
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ــۇن. ــە ئۆگەنس ــەندىن نەغم س
چاڭ بىلەن نەي سەنسىز مۇڭزار بولدى.

 سەن چاڭغا قۇچاق ئېچىپ،نەيگە لەۋلىرىڭنى سۇندۇڭ.
داپ دەرھــال شــۇنداق دېدى: »قولۇڭنــى يۈزۈمگــە ئۇر،ئاھاڭ 

تېخىمــۇ جاراڭلىق چىقســۇن.«
ــىنى  ــر پارچىس ــڭ ھەربى ــان جاننى ــە بولغ ــۇ پارچە-پارچ ب
ئايرىم-ئايرىــم بىھــۇش قىلىــپ خۇشــاللىققا چۆمۈلدۈرگىنكــى 
ــر  ــەتلەر ھازى ــۇ پۇرس ــەن ئ ــن كەتك ــدە قولدى ــۈن كېچى تۈنۈگ

ــۇن... ــقىدىن كەلس باش
ــە  ــۇڭغا نېم ــەزگۈر بولۇش ــۋاال س ــاھ! بۇنچى ــۇغ ش ــەي ئۇل ئ

ــەت. ھاج
ۋالالھــى مۇندىــن كېيىــن مــەن رەببىمدىــن بىھــۇش بولــۇپ 

يۈرىمــەن.
ــپات  ــەن: »ئىس ــاپ قىلىم ــۇنداق خىت ــە ش ــەن ئۆز-ئۆزۈمگ م
ــېنىڭ  ــم! س ــى گۈزىلى ــا ئۆرلە«.چۈنك ــاي يۇقىرىغ ــارابى بولم ش
ــەۋۋۇپالرنىڭ  ــىق مۇتەس ــىدا ئاش ــڭ ئارىس ــەن قۇللىرى ــۇڭ بىل لۇتپ

ــار... ــرى ب ماجىرالى



ھ وۇىەقاىۇ  ە ەۇىلەۇىااناس

28

سەن ھوقۇش ئەمەس بىر بۇلبۇل

بىزدىــن نېمىگــە قاچىســەن؟ ئۇيــەر بۇيەرنــى نېمىگــە ئايلىنىــپ 
يۈرۈيسەن؟

ــزدا  ــڭ قولىمى ــېپىدەك بىزنى ــىنىڭ س ــڭ ھاس ــېنىڭ جېنى س
ئىكەنلىكىنــى بىلمىدىڭمــۇ؟

ــا  ــن بىكارغ ــدا بىكاردى ــڭ ئەتراپى ــان جاھاننى ــن بۇي خېلىدى
ــەن. ــپ تۇرىس ــاۋاپ قىلى ت

ھالبۇكــى بــۇ قــۇرۇق گەپلەرنىــڭ دەســتىدىن ھېــچ بىــر ۋاپــا 
مىدىڭ. ر كۆ

ئــەي بىچــارە! بىــر قانچــە كــۈن ئۇنىــڭ بۇنىــڭ سايىســىدا 
ــاپ  ــالردەك ياش ــان ئىت ــاچ قالغ ــىز ئ ــتىن ۋاز كېچىپ،نېسىپس ياشاش

ــن... ــداق بولىدىكى باق،قان
ئــەي ئۆلۈكنــى ئىزدىگــەن كۆڭلــى ئۆلــۈك! ســېنىڭ 
ــر  ــقا بى ــن باش ــڭ كىپىنىدى ــر ئۆلۈكنى ــەت بى ــى نېم چاڭگىلىڭدىك

ــەس. ــە ئەم نەرس
ســەن تىرىكنــى كۆرمــەي تــۇرۇپ ئۆلۈكنــى قانــداق 

ئايرىيااليســەن.
ــىملەرنى  ــلەنگەن رەس ــى نەقىش ــڭ تاملىرىدىك ــر ھاممامنى بى
ــۇ  ــان ئ ــدا تۇرغ ــەن ئالدىڭ ــەن؟ س ــالپ يۈرىس ــە قۇچاق قاچانغىچ
ــاپال  ــق س ــەت باھالى ــۇ مال-دۇنياالر،قىمم ئۈنچە-مەرۋايىتالر،ئ
قاچىــالر بىلــەن ئېتىكىڭنــى تولدۇرۇۋاپســەن. ئەجىلىــڭ ســېنى يــوق 

ــەن؟ ــاڭا ئىشىنەمس ــال م ــان چاغدى قىلىدىغ
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 زىــالل 

ــەردە؟ ــاماللىرى قەي ش
ــەر  ــەن نېمىل ــۇرۇپ س ــېنىڭ ت ــەر س ــۇ گۈزەللىكل ــۈن ب پۈت

ــەن؟ ــىپ يۈرىس ــەن ھەپىلىش بىل
ئــەي بېغىمىزنىــڭ گۈلــى! ســەن قەيەرلەرنــى كېزىپ يۈرىســەن؟ 

ــەن؟ قەيەرلەرنى ئايلىنىۋاتىس
ــېنىڭ  ــاڭا س ــا م ــۆپ تۇرس ــۇنچىلىك ك ــرى ش ــر چېچەكلى زىغى

ــدى. ــە بەرمى ــر بەلگ ــن بى ماھىيىتىڭدى
ئۇنىڭغــا ســېنى تەرىپلــەپ بــەر دېگــەن چاغلىرىمــدا: »مــاڭ 
نېرى،بۇنــى مەندىــن ئىســتىمە،ئۇنىڭغا دۇئــا ۋە ھەمدۇســانا 

ــدى. ــەن« دې ــە دېيەلەيم ــقا نېم ــتىن باش ئوقۇش
ئــەي گــۈزەل كۆكتىكى تەڭــرى! باغالر ســېنىڭ قوللىرىــڭ بىلەن 
شېرىنلەشــكىنىدىن،ياپراق ۋە مېۋىلــەر بىلــەن تولغانلىقىدىن،بۇ بارلىق 
ــىدىغانلىقىدىن  ــە ئاش ــق ئەمەلگ ــۇڭ ئارقىلى ــېنىڭ قول ــالر س بايلىق

خەۋىــرى يــوق.
سەرۋى قانچىلىك ئېگىز بولسىمۇ يەنە ساڭا يېتەلمەيدۇ.
ھەركىمنىڭ كۆزى تۇرۇپ نېمە ئۈچۈن سېنى كۆرمەيدۇ؟

ــا،زىرائەتلەر  ــەر ئوقۇس ــىيىتىڭدىن خۇتبىل ــېنىڭ خاس ــالر س قۇش
ــەر  ــا،ئالتۇن قەدەھل ــەر چاچس ــۈن گۈلل ــەرىپىڭ ئۈچ ــېنىڭ ش س
رەڭمــۇرەڭ چېچەكلــەر چاچســا يەنــە ھېچبىــرى ســېنىڭ گۈزەللىكىڭگە 

ــدۇ. ــەپ بواللماي ــېنى مەدھىيل ــرى س ــدۇ ۋە ھېچبى يەتمەي
گۈل بۇلۇت ئارقىلىق سۇغۇرىلىدۇ،كۆڭۈل سەۋر بىلەن.

بۇلۇت گۈلنىڭ دوستى،سەۋر زىيانىڭ دوستىدۇر.
ــالپ  ــانالر قاپ ــدەك ئىنس ــەيتان ۋە ھايۋان ــى ش ــە يەرن ھەمم

ــى. كەتت
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ئەمما ھېچبىرى بۇ ئاشىقنىڭ ئۆيىگە ئاياق باسمىدى.
مېنى ھەر تەرەپتە ئىزدە،مېنى نېمە دېسەڭ دە.

ــى  ــۇ يولن ــە ئ ــەن يەن ــەتمىگۈچە س ــول كۆرس ــۇ ي ــاڭا ئ س
ــەن. تاپالمايس

قۇياشــنىڭ ئىسســىق تەپتىدىــن ســۇ يــۈزى ئىسســىيدۇ،ئاندىن 
ــدۇ.  ــا ئۆرلىتى ــدۇرۇپ يۇقىرىغ ــا ئايالن ــى پارغ ــە ئۇن ــاش يەن قۇي
مانــا مۇشــۇنداق ئاز-ئازدىــن دائىــم يۇقىرىغــا تارتىــدۇ. شــۇنداق 
ــاي  ــەن تۇيم ــى س ــك تارتقانلىقىن ــڭ قانچىلى ــر تارتىدۇكى،ئۇنى بى
قالىســەن. كىبىرمــۇ ســاپلىقنى ئەنــە ئاشــۇنداق تارتىــپ چىقىرىــپ 

ــدۇ. ئوغرىالي
بۇ ھەيران قاالرلىق گەپلەرنى قىلماي ئاغزىمنى يۇمدۇم.

يۇمــدۇم ئەممــا پۈتــۈن بىــر كېچــە مــاڭا كۆكتىــن راۋاپنىــڭ 
ساداســى كەلــدى،راۋاپ قەلبىمنىــڭ ئوزۇقىــدۇر.

راۋاپ ئاشىقنىڭ مەيخانىسى ۋە دوستىدۇر.
شۇڭا ئەرەپلەر بۇلۇتنى راۋاپ دەپ ئاتايدۇ.

قانــداق بولــۇپ بۇلۇت گــۈل ۋە گۈلىســتاننىڭ ساقىســى بولغان 
بولســا،راۋاپمۇ قەلبنىــڭ ئوزۇقى ۋە ئەقىللەرنىڭ ساقىســىدۇر.

ئوتنــى پۈۋلىســەڭ يالتىــراپ ئۇلغىيىــدۇ. تۇپراقنــى پۈۋلىســەڭ 
توپا-چاڭدىــن باشــقا نېمــە چىقىــدۇ؟

ــپ  ــى تەكلى ــەل« دەپ تەبىئەتن ــپ ك ــۇدۇل قايتى راۋاپ: »ئ
ــدۇ. قىلى

ــپ  ــق قىلى ــۇ بويۇنتاۋلى ــاڭ قارىغۇم ــاق چالس ــى دۇمب ھالبۇك
ــدۇ. ــپ كەلمەي قايتى

ئەنــە  ئېچىلىشــى  تۈگۈنىنىــڭ  مۇشــەققىتىنىڭ  ئاشــىق 
ئاشــۇنداقتۇر.

مۈشكۈللىكى بولمىغانغا جاۋاپ بېرىش نېمە ھاجەت.
ھايۋاننىــڭ مۈشــكىالتىغا جــاۋاپ ســاماندۇر. ســاماننى بەرگــەن 
چېغىڭــدا ھايۋاننىــڭ قىيىنچىلىقــى ھەل بولىــدۇ. پەقــەت ئۇنىڭدىكى 
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كۆشــەش ئىشــقى ئۇيقۇنىــڭ خېمىرتۇرۇچىدۇر.
ــەن  ــاۋازى بىل ــۇق ئ ــەم مۇڭل ــرى ھ ــەم يۇقى ــىقنىڭ ھ ئاش

ــدۇ. ــە توپلىنى ــر يەرگ ــم بى ــەر مۇھى ــق كۆڭۈلل بارلى
رەببىمنىڭ نىداسى كۆڭۈللەرنى چېچىالڭغۇلۇقتىن قۇتقۇزىدۇ.

ماتېرىيالىســتالرغا ئىشــقتىن ســۆز ئاچما،چۈنكــى ئــۇالر ئۆزىگــە 
قورقۇ،ئىلتىمــاس ۋە ســاۋاپ قاتارلىقالرنىــال ۋەزىپــە قىلىۋالغــان.

ئــەي تەبرىزنىــڭ ئىپتىخــارى شەمســىددىن! ســېنىڭ خۇمالىــق 
ــادىمان  ــا ش ــى دائىم ــى دىلىمن ــەن ئىشــق ئوت ــن كەلگ كۆزلىرىڭدى

ــدى... ئەيلى



ھۇلجۇرلريلدۇدڭېلاقلۇراڭراد س

32

سۈيى تاتلىق دېڭىزغا شۇڭغۇدۇم

ــۇ  ــا ب ــاراپ قىلدى،ئۇنداقت ــى خ ــى كۆڭلۈمن ــق مادامىك ئىش
كۆڭــۈل خارابىســى ئىچىــدە قۇيــاش چىقىــپ نــۇر چېچىشــى كېرەك.
ــۆرە  ــن ئ ــل بولغانلىقىمدى ــدا خىجى ــك ئالدى ــەن مەرتلى م
ــاڭا  ــاھ م ــۇ ش ــى ئ ــم. چۈنك ــۇرۇپ قالدى ــەردە ئولت ــاي ي تۇرالم

ــدى. ــۇل بول ــى قوب ــان دۇئاس ــدە قىلغ ــدى ھەم ــا قىل دۇئ
مېنى تىنچالندۇرۇش ئۈچۈن ئەتراپنى كەزدۈردى.

ــا  ــى كۆردۈم،ئەمم ــەن مەنزىرىلەرن ــم: »م ــداق دېدى ــەن مۇن م
ــۇ  ــى. ئ ــى نىقاپت ــەس بەلك ــرە ئەم ــەر مەنزى ــەن مەنزىرىل كۆرگ
ــدى.  ــۈك ئى ــۈدەك كۈچل ــى كۆيدۈرۈۋەتك ــۇرى ئالەمن ــڭ ن نىقاپنى
ــا قانــداق  ــا رەب! ئــۇ ئــاي پەردىســى قايرىلىــپ كەتســە ئەجىب ي

ــرەر؟...« ــۈز بې ــالر ي ئىش
ئاشىق يېنىمدىن ئۆتتى،مەن ئايىغىغا ئېسىلدىم.

ئاشىق ئاغزىنى ئاچتى،ئۇ مېنى كاۋاپنى يېگەندەك يېدى.
ــە  ــىۋەمنى ھارغۇچ ــن نىس ــەن زاماندى ــدە م ــى يېگەن ــۇ مېن ئ

ــم. ئالدى
سۈيى تاتلىق بىر دېڭىزغا شۇڭغۇپ ئازاپتىن قۇتۇلدۇم...

ــوڭاي خوشــنۇت  ــن ئ ــم ئاشــىق باالســىنىڭ لوقمىلىرىدى ھەركى
بواللمايــدۇ ۋە ئاســانلىقچە زوق ئااللمايــدۇ. بــۇ ئىشــق شــارابىدىن 
لەززەتلىنەلمەيــدۇ. پەيغەمبەرلــەر ئىشــەنچى ســەۋەبىدىن باال-قــازا ۋە 
دەرت-ئەلەملەرنــى لــەززەت دەپ بىلىــدۇ. چۈنكــى ئــۇالر ســۇنىڭ 

ھىچبىــر ۋاقىــت ئوتتىــن قورقمايدىغانلىقىنــى ياخشــى بىلىــدۇ.
ــدى ۋە  ــە كەل ــاي يەن ــۇ ئ ــەن ئ ــىدىمۇ كۆرمىگ ــەك چۈش پەل

ــالدى. ــوت س ــە ئ ــڭ يۈرىكىمگ مېنى
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ــەن  ــۇ بىل ــۇ س ــە قىلىپم ــى ھەرقانچ ــۈرەك ئوتىن ــۇ ي ب
بولمايــدۇ. ئۆچۈرگىلــى 

مېنىڭ تەن ئۆيۈمگە قاراپ باق،جېنىمغا بىر قاراپ باق.
ئىشق شارابىدا مەست بولدى.

نېرىقــى ھاراق-شــاراپ ئۆيىنىــڭ ئىگىســى كۆڭلۈمگــە دوســت 
بولغاچقــا ئىچ-قارنىــم ئىشــقتىن شــاراپقا تولــدى.

ــەن  ــى بىل ــڭ خىيال ــم كاۋاپ بولۇپ،كــۆزۈم ئۇنى يۈرەك-باغرى
توشــۇپ مۇنــداق نىــدا قىلدىــم: »ئــەي قــەدەھ! ســەن نېمىدىگەن 

گۈزەل،ئــەي شــاراپ! ئاپىرىــن ســاڭا.«
ئىشــقنىڭ قولــى ئۇنىــڭ تەســىرىگە ئۇچرىغــان ھــەر كۆڭۈلنــى 

مــاكان ۋە تــۈپ يىلتىزىدىــن يۇلــۇپ ئالىــدۇ.
ــن  ــان مەندى ــەن ھام ــى كۆرگ ــق دېڭىزىن ــۈل ئىش ــۇ كۆڭ ب
ــى  ــدۇ ۋە »مېن ــى ئاتى ــا ئۆزىن ــۇ دېڭىزغ ــپ ئ ــال ئايرىلى دەرھ

ــدۇ. ــاپ قىلى ــاپ« دەپ خىت ــزدەپ ت ئى
شــەرقنىڭ قۇياشــى،تەبرىزنىڭ ئىپتىخــارى شەمســىددىننىڭ 
ــن  ــەر ئارقىدى ــۇ كۆڭۈلل ــەك ب ــكەن بۇلۇتت ــىدىن ئەگەش ئارقىس

يۈگۈرمەكتــە...
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يا رەب! سېنى بىر كۆرەي دەيمەن

ــىمۇ  ــدا بولس ــەن،بوپتۇ ئۇخالۋاتقان ــاي! ئۇخالۋاتىس ــەي ئ ھ
ــدا  ــاش ئالدىڭ ــى قايرىۋەت،قۇي ــان پەردىن ــى ياپق ــۈزەل جامالىڭن گ

ــۇن... ــىنى قىلس ــۈكران سەجدىس ش
ــى  ــەن قولۇمن ــىڭغا ئېسىلدىم،س ــدە پېش ــېنى كۆرگەن ــەن س م
ــاڭا  ــى م ــاالي يۈزۈڭن ــۈپ ق ــڭ. ئۆتۈن ئاســتا پېشــىڭدىن ئاجراتتى

ــل. قى
مــاڭا: »ئالدىرىما،ئالدىراقســانلىق شــەيتاننىڭ ئىشــىدۇر« 

ــڭ. دېدى
ھالبۇكى ئەسلىدە شەيتان سەن تەرەپكە يۈزلەنمىگەنلەردۇر.

يــا رەببىم! بىــر كۆرســەم دەيمەن. ئويــالپ باقماپتىمەن،ئىشــىك 
ــا  ــۇپ: »ي ــنا بول ــا تەش ــاننىڭ جاۋابىڭغ ــە ئىنس ــدا مىڭالرچ ئالدى

رەب!« دەپ نىــدا قىلىــپ يالــۋۇرۇپ مۇناجــات قىلغانلىقىنــى...
ــالر  ــەر ۋە جان ــۈرەك كۆڭۈلل ــوت ي ــان ئ تۇپراقتىكــى قانچىلىغ
قوللىرىــدا قاچىلىرىنــى تۇتــۇپ »سۇ،ســۇ« دەپ شــىپالىق 

ــدۇ. ــارزۇ قىلىۋاتى ــى ئ يامغۇرلىرىڭن
تۇپــراق ئازاپلىــق ئىڭرىماقتــا. پەقــەت ئۇ،بــۇ تــۆت 
ئۇنســۇردىن كەلگــەن ئىنقىــالپ كەلكۈنــى ئىچىــدە قولىدىــن ئىــش 

ــان. ــۈپ قالغ ــا چۈش ــر ھالغ ــىز بى ــان قۇدرەتس كەلمەيدىغ
بــۇ ۋاقىتــالردا دوســتنىڭ شــامال ئايىغــى ئــازراق مىدىراليــدۇ 
ۋە تامالرغــا قــاراپ ئاقساپ-ئاقســاپ ئىككــى ئــۈچ قەدەم باســىدۇ.
ــاق  ــىدە چاقم ــڭ نەتىجىس ــان قەدەملەرنى ــاپ ماڭغ ــۇ ئاقس ب
چېقىپ،گــۈزەل خىتاپــالر بىلــەن كۆكلــەر گۈلدۈرۈلــەپ رەھىمدىللىــق 
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قىلىــدۇ ۋە بۇلــۇت مۇنــداق دەيــدۇ: »ئورنۇڭالردىــن مىدىرلىماڭالر.
تۇپــراق ئۇسســاپ كېتىپتۇ،بارلىــق مەخلۇقاتالر ئىزتىــراپ چېكىپتۇ.«
بۇنىــڭ بىلــەن بۇلۇتــالر قولىرىــدا شــاراپ بىلــەن لىــق تولغان 
كوزىالر،تۇلۇمــالر ۋە كۈپلەرنــى تۇتقــان ھالــدا يەردىكــى ئۇسســاپ 
كەتكەنلەرنىــڭ ئۇسســۇزلىقىنى قانــدۇرۇش ئۈچــۈن شــىپالىق يامغــۇر 

ياغدۇرىدۇ.
ــن  ــان كۆڭۈللەردى ــاراپ قىلغ ــىق خ ــىنى ئاش ــىق خەزىنىس ئاش
ئىــزدە. چۈنكــى بــۇ خەزىنــە باھــاردا خــاراپ بولغــان كۆڭۈللەردىن 

ئېتىلىــپ چىقىــدۇ.
ــاراپ  ــۈن ش ــش ئۈچ ــالىغا يېتى ــڭ ۋىس ــى جاناننى ــت ياك دوس

ــرەك. كې
ــڭ ســۈيىگە بولســىمۇ  ــا بارالمىســاڭمۇ دەريانى ئەلۋەتتە،دېڭىزغ

پۇتۇڭنــى تىــق...
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مۇھەببەت،كۆڭۈل بىلەن كۆزدە يېتىشىدۇ

ــۈزەل ۋە  ــۇ گ ــەن بەكم ــۈزى ھەقىقەت ــڭ ي ــم! روھنى جانانى
ــراق. پارقى

لېكىــن ســېنىڭ يۈزۈڭدىكــى بــۇ گۈزەللىــك تامامــەن 
باشــقىچە...

ــۈپەت  ــر س ــاڭا بى ــى! م ــى كۈيلىگۈچ ــە روھن ــەي يىلالرچ ئ
كۆرســەتكىنكى ئــۇ ســۈپەت روھنىــڭ ماھىيتىنــى ھەقىقىــي 

تەســۋىرلەپ بەرســۇن.
ئۇنى خىيال قىلغان كۆزنىڭ نۇرى ئاشىدۇ.

ــدا  ــالىنىڭ ئالدى ــە ۋىس ــەن بىرگ ــۇش بىل ــۇنداق بول مۇش
ــىدۇ... ــرى قامىش كۆزلى

ئۇ گۈزەل يۈز سەۋەبىدىن ئاغزىڭ ئېچىلىپ قالىدۇ.
ھــەر ۋاقىــت تىلىــم بىلــەن دىلىمــدا »ئالالھــۇ ئەكبــەر« دەپ 

ئۇنــى يــاد ئېتىــپ قەدىرلەيمــەن.
ــۆز  ــر ك ــنا بى ــە تەش ــدە ۋەتەنگ ــېنىڭ مۇھەببىتىڭ ــۈم س كۆڭ

ــدى. بول
ئۇنــداق ســۆيگۈ-مۇھەببەت پەقــەت كۆڭۈلدە،كــۆزدە يېتىشــىپ 

. . . چىقىدۇ
تەربىيىلىنىــپ  بىــر  شــۇنداق  قۇلــى  بــۇ  ئىشــقنىڭ 
يېتىشــتىكى،بۇنىڭ بىلــەن ھەتتــا پۈتــۈن ئىقلىــم پــارالق قۇياشــتەك 

ــى... ــپ كەتت نۇرلىنى
ــە  ــى تىلەكلىرىگ ــدى. چۈنك ــىز بول ــەن تىلەكس ــېنى تىلىگ س

ــى. ــە يەتت ــەپ بولغىچ ــۇددەت بەلگىل م
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ــەر  ــەن كەۋس ــق بىل ــۇ ئىش ــر دوزاق ب ــان ھەربى كۆيۈۋاتق
ــدى. ــۆزى ئى ــەرنىڭ ئ ــق كەۋس ــى ئىش ــدى. چۈنك بول

ــەن  ــن س ــۇ زۇلۇملىرىدى ــمەنلەرنىڭ ب ــۈل! دۈش ــەي كۆڭ ئ
ــە  ــى، كۆڭۈللەرگ ــۇنى ئويلىغىنك ــە قىلما.ش ــى غەم-غۇسس كۆڭلۈڭن
ــر  ــەن ھەربى ــۆيۈملۈكۈڭ بەرگ ــان س ــا قىلغ ــش ئات ــوزۇر بەخ ھ

ــتۈندۇر. ــن ئۈس ــۈم ھەممىدى ھۆك
مېنىــڭ بــۇ ســۇلغۇن چىرايىمنــى كــۆرۈپ دۈشــمەنلىرىم خــۇش 

. ن لمىسۇ بو
مېنىڭ يۈزۈم زەپىرەڭ ئەمەس قىزىل گۈلدەك...

خىزمەتكاردىــن  مادامىكــى  گۈزەللىكــى  مەشــۇقۇمنىڭ 
ــە  ــر ئادەمگ ــېمىز بى ــى س ــڭ دەرتلىرىمن ــدا مېنى ــۇ ھال گۈزەل،ئ
ئوخشاتســاق،مەدھىيەگە تولغــان بــۇ تىلىــم ئــورۇق ئادەمدەكتــۇر. 
ــىلىنىڭ  ــۇق كېس ــى »تەمەخورل ــر قائىدىك ــداق بى ــۇ قان ــرا، ب توغ

ــان...« ــلىرى ئازاليدىغ ــقاندا ئىڭراش ــى ئاش ئەلىم
شەمســىددىن تەبرىــزى ئايــدەك پارلىدى،يــاق ئۇنى قانداقســىگە 

ئايغــا ئوخشــاتقىلى بولســۇن،ئۇنىڭ يــۈزى ئايدىنمــۇ نۇرلۇقتۇر.
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ھەممە تىكەندە گۈل ئېچىلمايدۇ

ــارزۇ  ــەن ئ ــر ۋەت ــان بى ــە بولىدىغ ــەن بىرگ ــار بىل ــەر ي ئەگ
ــال. ــى قوغ ــن ياتالرن ــۈل ئۆيۈڭدى ــاڭ كۆڭ قىلس

ساما ئوينىماقچى بولساڭ ئىنكار قىلىشتىن ۋاز كەچ.
ــىمۇ  ــرار قىلس ــە ئىق ــان گەرچ ــت بولمىغ ــەن مەس ــاما بىل س
ئىنــكار قىلغۇچىالردىــن دەپ بىــل. ســاماغا قايىــل بولغــان بىلــەن 

ــە. ــت دېم ــدا دەپ بىل،مەس ــى جايى ــى ئەقل ــاراپ تونۇغانن ش
بۈيۈكلەرنىــڭ بۈيۈكــى شــۇنداق دېگــەن: »يارنىــڭ سايىســىمۇ 
ــەۋەپ  ــقا س ــى تونۇش ــۇ ئالالھن ــى.چۈنكى ئ ــۇنچىلىك ياخش ش
ــەن  ــۈل تىك ــە گ ــار دېمە،ئەلۋەتت ــى ب ــڭ تىكىن ــدۇ.« گۈلنى بولى
بىلــەن بىللــە بولىــدۇ. ئەممــا ھەممــە تىكەنــدە گــۈل ئېچىلمايــدۇ.
يــات تىكەننــى كۆڭۈلدىــن چىقىرىــۋەت. گۈللــۈك تىكەننــى جېنىــڭ 

ــۇت... ــدە ت ــەن كۆڭلۈڭ بىل
مۇســا ياغاچنــى ئوتتــا كــۆردى. ھالبۇكــى ئــۇ ياغــاچ ئوتتــا 
ــى  ــۈل ئىگىس ــەك كۆڭ ــەردى. دېم ــناپ كۆك ــى ياش ــەي بەلك كۆيم
بولغــان ئادەمنىــڭ خىــرس ۋە شــەھۋىتىنى مانا مۇشــۇنداق چۈشــەن 
ــەن  ــەن بىل ــەھۋەتتەك كۆرۈنگ ــتە ش ــن. توغرا،كۆرۈنۈش ۋە بىلگى
ئەمەلىيەتتــە ئــۇ ھەقنىــڭ دوســتى ئىبراھىمنىــڭ ئوتىغــا ئوخشــايدۇ. 
ئەمەلىيەتتىمــۇ دۈشــمەنلەر كۆزلىرىنــى ئېچىــپ قارىســا شەمســىددىن 

تەبرىــزى بــەش بولــۇپ كۆرۈنىــدۇ.
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.
ــى  ــان زىكىرن ــوق قىلىدىغ ــى ي ــلى: »لەززەتلەرن ــازاڭ پەس غ

ــدۇ. ــڭالر« دەي كۆپەيتى
ــداق  ــىددىققا مۇن ــاردا س ــاالم( غ ــى مۇھەممە)ئەلەيھىسس ھەزرىت

ــە.« ــەن بىلل ــز بىل ــالھ بى دېگــەن: »قايغۇرما،ئال
دېمــەك ئىچىڭــدە ئىككىنىــڭ ئىككىنچىســى ئــۇ بولســا غارمــۇ 

ســاڭا گــۈزەل كۆرۈنىــدۇ.
ئاشىقنىڭ مۇڭ زارلىرىدىن كۆك يېرىلىدۇ.

ئاشىقالرنىڭ ئارزۇلىرىنى خارلىماڭالر.
بۇ پەلەك ئەسلىدە ئاشىقالر ئۈچۈن چۆرگىلەيدۇ.

ــز  ــەن تىز-تى ــق بىل ــۇ ئىش ــۇر! بىزم ــن ت ــى ئورنۇڭدى قېن
ــى... پىرقىرايل

ــەن  ــالھ: »س ــە ئال ــاالم( ك ــى مۇھەممەد)ئەلەيھىسس ھەزرىت
ــۈن  ــە ئۈچ ــم« دەپ نېم ــى ياراتمايتتى ــاڭ كۆكلەرن ــان بولس بولمىغ

ــدى؟ دې
ــپەتەن  ــا نىس ــا ئۇنىڭغ ــەد بولس ــان ئەھم ــى تالالنغ بىلگىنك

ــدى. ــرى ئى ــقنىڭ جەۋھى ئىش
كۆك بولسا ئاشىقنىڭ ئەتراپىدا ئايلىنىدۇ.

بۇ پىرقىراۋاتقان قۇببە ئاشىقالر ئۈچۈن يارىتىلغان.
ــۈن  ــالر ئۈچ ــى ئوتاقچى ــەر ياك ــۇ ناۋايالر،تۆمۈرچىل ھەرگىزم

ــان. يارىتىلمىغ
بۇ پاسكىنىلىقنىڭ ئەتراپىدا قاچانغىچە پىرقىراپ يۈرىمىز؟

بىر مۇددەت ئاشىقالرنىڭ ئەتراپىدا ئايلىنىپ باقايلى.
قەيەرلەردىكىــن تــاڭ ئــۇ كۆزلەر،ئىشــىك ۋە تامنىــڭ ســىرتىغا 

نــەزەر تاشــالپ جانالرنــى كۆرىدىغــان.
بىربىرىدىــن  ھەممىســى  ئىشىك،تام،ئوت،شــامال،تۇپراق 
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ســۆزلەيدۇ. ھېكايىلەرنــى  پاســاھەتلىك 
تارازا،گەزگــە ئوخشــايدىغان ئۆلچىگۈچلــەر ئەمەلىيەتتــە تىلســىز 

گــەپ قىاللمايــدۇ. ئەممــا بازارنىــڭ ھاكىمــى ئەنــە ئاشــۇالر.
ئــەي ئاشــىق! گــەپ قىلماي،ئاغزىڭدىــن بىــر ئېغىزمــۇ ســۆز 

چىقارمــاي كۆككــە ئوخشــاش ئايالنغىــن.
ــدەك  ــڭ بۇلۇتلىرى ــلىرىمغا باھارنى ــۆز ياش ــاقى! ك ــەي س ئ

ــەل. ــاراپ ئەك ــى چاچ،ش گۈللەرن
ــن  ــۇنۇق كۆڭلۈمدى ــڭ س ــوۋا قىلمىدۇق،مېنى ــرا ت ــى توغ تېخ

ــارت. ــى ت قولۇڭن
ئــەي ســاقى! قەدەھلىرىــڭ توختىماي سۇنســۇنكى ســۇنۇقلىرىنى 

ــا چاچاي. ــڭ ئالدىغ جانلىرىمنى
ــۆز  ــق ك ــەچ قانلى ــەي. ئىچك ــەدەھ ئىچ ــر ق ــىقتىن بى ئاش

ــدۇراي. ــى تول ــەن قۇچاقلىرىمن ــلىرىم بىل ياش
ئىشــق يولىــدا ھــەر كۈنــى كۆككــە ئوخشــاش يېڭــى ئىــش 

باشــالي.
ــلىنىش،نېمىدىگەن  ــر باش ــۈزەل بى ــەن گ ــۇ نېمىدېگ ــاھ! ب ئ

ــش. ــر ئى ــۈزەل بى گ
ــەن  شــاراپنىڭ دۇغلىــرى ۋە كۆڭۈلنىــڭ دەرتلىــرى مېنىــڭ بىل

دوســت.
شــاراپنىڭ دۇغــى بىلــەن كۆڭۈلنىــڭ دەردىمــۇ يارنىــڭ غــەم-

غۇسسىســى بىلــەن ھەم ســىرداش...
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.
ئــەي ئىشــق! كۆڭلۈمــدە ئــاھ ئۇرســام،بۇ ئاھىمنىــڭ ئــاۋازى 
ســەندە ئەكــس ســادا چىقىرىــدۇ. بىزنىــڭ شــارابىمىزنى باشــقا بىــر 
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قەدەھكــە تولــدۇرۇپ بــەر. چۈنكــى بىــز يــا مەســت ئەمــەس يــا 
ســاق ئەمــەس...

ئاشــىقالر بــار يەرنىــڭ تېگى-تەكتــى يــوق. ئــۇ قەلبىڭدىكــى 
مەيخانىنىــڭ ئۈســتىدە.

ــدە- ــا جەن ــەس ئالس ــر نەپ ــىز بى ــىقالر دوستس ــەر ئاش ئەگ
ــان  ــە باغاليدىغ ــازالر بەللىرىگ ــار )پاپ ــۋىلىرى زۇنن كۇاللىرى،تەس

ــدۇ. ــاغ( بولى بەلب
ــەن  ــۇنىڭ بىل ــان. ش ــدا ئېچىرقىغ ــۇ يول ــز ب ــز ھەممىمى بى

ــز. ــان قەلەندەربى ــن تويغ ــە جاندى بىرگ
ــق  ــر يولغا،جاپالى ــۇزۇن بى ــدۇق. ئ ــت بول ــقتىن مەس ئىش
ــز  ــدۇق. دەســتىرخانىمىزدا يەيدىغىنىمى ــەق بول ــەر ئۈچــۈن ت كېچىل
يوق،مىنىدىغــان ئاتلىرىمىــز يوق،يېزىــالر قاپقاراڭغۇ،ماڭىدىغــان يــول 

ــۇزۇن. ــەك ئ ب
ــڭالر ۋە  ــت مى ــەر ۋاقى ــر يولكى،ھ ــۈك بى ــول مەڭگۈل ــۇ ي ب

ــدۇر. ــر يول ــان بى ــرى بولغ ــە پىدائىيلى يۈزمىڭالرچ
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ھەق شەربىتىنىڭ كۈپى كۆڭۈلدۇر

پــاك ئۆمــۈر ســەپىرىدە مەســئۇلىيەتچانلىق تۇيغۇمىزنــى ئوغرىالر 
ئاپ-ئاشــكارە ئوغرىالۋاتقــان چاغــدا كارۋاندىكــى بىــرە ئــادەم نېمــە 

ــۈن ئويغانمايدۇ؟ ئۈچ
ــلىق  ــۈن بەرداش ــە ئۈچ ــىغا نېم ــڭ جاپاس ــۇ خەۋەرچىلەرنى ئ

ــەن؟ بېرىس
ســېنىڭ كۆڭلۈڭنــى رەنجىتكەن نەرســە پەقــەت ئۆزۈڭنىڭ شــەرھى 

ۋەزىڭدۇر. ۋە 
ــان سۆيگۈســىدە ســۇ ئۈســتىدىكى نەقىشــلەردەك  چۈنكــى جاھ

ــۇر. ــارار يوقت ق
بىــر ئــادەم ئۆينىــڭ ئىچىــدە مۇنــداق دەپ تۇراتتــى: »ئــەي 
بىنــا! توســاتتىنال خــاراپ بولمــا. خــاراپ بولۇشــنىڭ ئالدىــدا مــاڭا 

خــەۋەر قىلىــپ قــوي...«
بىر كېچىسى ئۆي تۇيۇقسىزال ئۆرۈلۈپ چۈشتى.

ئۆرۈلۈپ چۈشكەندە نېمە دېدى بىلەمسىلەر؟
ئــەي بىنــا! مــەن ســاڭا قىلغــان شــۇنچە نەســىھەتلەرگە نېمــە 

ــدى؟ بول
ــل  ــەۋەر قى ــۇرۇن خ ــتىن ب ــۈپ چۈشۈش ــاڭا ئۆرۈل ــەن س م

دېمىدىممــۇ؟
بــۇرۇن خــەۋەر قىلىــپ قويغــان بولســاڭ،مەنمۇ بىر ئامــال قىلىپ 

ئائىلــەم بىلــەن بىللــە قاچاتتىم. ســەن بولســاڭ خــەۋەر قىلمىدىڭ.
شــۇنچە ۋاقىــت ســېنىڭ بىلــەن بىرگــە ئۆتكەننىڭ يۈز خاتىرىســى 

نەگــە كەتتى؟ مېنــى زارلىتىــپ ئىڭراتتىڭ.
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ــەن  ــۇ: »م ــاۋاپ بېرىپت ــداق ج ــدا مۇن ــاھەتلىك ھال ــۆي پاس ئ
ســاڭا كېچــە ۋە كۈنــدۈز شــۇنچىلىك كــۆپ خــەۋەر بەردىــم. ھەممــە 
تەرىپىــم تۆكۈلۈپ،قومۇرۇلۇپ،ئۆرۈلــۈپ كەتكەنــدە يېرىلغــان ئاغزىمنى 
ئېچىــپ: »ئەمــدى ھەرگىــز تاقىتىــم قالمىدى،ۋاقتى كەلدى،ھوشــۇڭنى 
ــى  ــۇ گەپلەرن ــەن ئاش ــالمىدىڭ. م ــۇالم س ــەن ق ــەم س ــاپ« دېس ت
قىلغانــدا ئاغزىمغــا بىــر كاللــەك الينــى تىقتىــڭ. تامالردىكــى پۈتــۈن 
يېرىقالرنىــڭ ھەممىســىنى ســۇۋۇدۇڭ. قايســى تەرەپتە ئاغزىــم ئېچىلغان 

بولســا شــۇ زامــات ئەتتىــڭ. ھىــچ ســۆزلىگىنى قويمىدىــڭ.
ئەي بىناكار! بۇنىڭدىن باشقا مەن نېمە دېسەم بوالتتى؟...

شۇنى ئوبدان بىلگىنكى ئۆي سېنىڭ بەدىنىڭدۇر.
بەدىنىڭدىكى كېسەللىكلەر بولسا تامدىكى يېرىقالرغا ئوخشايدۇ.

يېرىقالر،چــاكالر ســاڭا دەيدۇكــى: »ۋاقتــى كەلدى،ئويغــان«. ئۇ 
خۇشــپۇراق،ماركىلىق مەجۇنــالر بولســا ســامانلىق اليغــا ئوخشــايدۇ. 
شــۇنداق قىلىــپ ســامانلىق الينــى يېرىقالرغا تىقســاڭ بــەدەن ئاغزىنى 
ئېچىــپ ســاڭا: »كەتتىــم، ســەن ئەنــە ئاشــۇنداق قىلىــۋەر.« دەيــدۇ 

ۋە تېۋىــپ كېلىــپ ئىشــنىڭ يولىنــى ئەنــە ئاشــۇالرغا باغاليــدۇ.
بېشــىڭنىڭ قاتتىــق ئاغرىشــىنى بولســا ئۆلــۈم شــارابىدىن بولغان 

دەپ بىــل.
بىنەپشە شارابىنى ئىچمە،ئانار شارابىنى تاشال.

ئەگــەر ئىچســەڭ ئــادەت قىلىــپ ئىــچ. چۈنكــى بــۇ بىــر يــۈز 
. پقۇچتۇر يا

بىــراق ئالالھتىــن ئىچكــى دۇنيايىڭنىــڭ ۋە پۈتــۈن ســىرلىرىنى 
ــداق يوشۇرىســەن؟... قان

تــوۋا شــارابىنى ئىــچ. ھەقتىــن يىراقلىشىشــقا قارشــى دورىالرنــى 
. ئىچ

توۋىدىن ئۆزۈڭگە مەجۇن،ئىستىغپاردىن غىزا ياسا.
دىننىڭ،كۆڭلۈڭنىڭ تومۇرىنى تۇتۇپ قانداقلىقىنى كۆر ئاڭال.

ھەرقانــداق ئىشــنى ئوبــدان ئويلىشــىپ قىــل. ھەققــە 
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ئۇنىڭــدا. ئابىھايــات  يۈزلەن،چۈنكــى 
سەن ھەربىر نەپىسىڭدە بارلىق ئىشالرنى ئۇنىڭدىن ئىستە.

ئەگــەر بىرىســى ســاڭا »ئىستەشــتە پايــدا يــوق« دېســە ســەن 
ــەرى  ــنىڭ ن ــن ئىستەش ــان نەرســىنى ئۇنىڭدى ــارزۇ قىلغ ــا »ئ ئۇنىڭغ
ــۆز  ــپ ئ ــۈرۈپ بېرى ــا يۈگ ــە؟ ئالدىغ ــەن نېم ــت دېگ ــان؟ مۇرى يام
ئارزۇســىنى ئىســتىگەندۇر.تىلەك تىلىگەننىڭدۇر،ئــوۋ ئوۋلىغاننىڭــدۇر« 

دېگىــن.
ســۆيگىنىم ئەگــەر مېنــى ئىســتىمىگەن بولســا ئۇنداقتا مــاڭا نېمە 

ئۈچۈن ئىســتەك بــەردى؟
ــۈن  ــە ئۈچ ــەن نېم ــرەتلىرى بىل ــڭ ھەس ــۈزەل چىرايىنى ــۇ گ ئ

ــارغايتتى؟ ــى س چىرايىمن
ئەگــەر قاش-كۆزلىرىنــى ئوينىتىــپ ئاشــىق ئوقــى بىلــەن مېنــى 
ئاتمىغــان بولســا ئىدى،كۆڭلــۈم بۇنــداق لەختە-لەختــە قــان بولغــان 

؟ تتىمۇ ال بو
نېمە ئۈچۈن كۆزلىرىمدىن قانلىق ياشالر تۆكۈلىدۇ؟

ــەۋەپ  ــقا س ــپ قويۇش ــى يوقىتى ــدە ئۆزىن ــۇ كېچى ــۇ قاراڭغ ب
ــەدەھ  ــر ق ــن بى ــاراپ باركى،ئۇنىڭدى ــر ش ــۇنداق بى ــان ش بولىدىغ
ــى  ــر ئىشــقا قول ــداق بى ــپ ھېچقان ــى يوقىتى ــادەم ئۆزىن ئىچكــەن ئ

ــدۇ. بارماي
ئىشــق شــارابىدىن ئىچەيلى،كارۋاندىكى مەســت تۆگىــدەك يارنىڭ 

ــى كۆتۈرەيلى. يۈكىن
ــان  ــى ئەكىلىدىغ ــەۋەس ۋە ئارزۇلىرىن ــتلىك ھ ــۇ مەس ــەت ب پەق
مەســتلىك بولماســتىن،بەلكى ئەقىــل ۋە روھنــى ئويغىتىدىغــان 

ــتلىكتۇر. مەس
ئالالھتىــن باشــقا نېمــە بولســا ۋاز كەچكــەن بىــر مەســتلىكتۇر. 
چۈنكــى ئالالھتىن باشــقا ھەممە نەرســە بــاش ئاغرىقىدىن،ھاماقەتلىكتىن 
باشــقا بىــر نەرســە ئەكەلمەيدۇ.ئەمىســە روھ ۋە قەلبكــە پاكلىــق ئاتــا 

قىلىدىغــان ئــۇ شــاراپ نــەدە؟
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ئالالھ شارابىنىڭ كۈپى كۆڭۈلدۇر.
ــۇپ  ــەز الي بول ــكى خۇي-مىج ــاچ. ئەس ــى ئ ــڭ ئاغزىن كۈپنى

ــۇ. ــى ئېتىۋاپت ــڭ ئاغزىن ئۇنى
ئەگــەر كۈپنىــڭ ئاغزىنــى ئازراق بوشاتســاڭ ســاڭا يــۈز مىڭالرچە 
ئەســەرنىڭ پۇرىقــى كېلىــدۇ. ئۇنىــڭ ئەســەرلىرىنى ســانايمەن دېســەڭ 
قىيامەتكىچىمــۇ ســاناپ بواللمايســەن. ۋۇجۇتقــا كەلتۈرگــەن ســەنئەت 

ــى دەي؟ دېڭىزىدىكى قايســى بىرىن
ئۇنىڭ سەنئەت دېڭىزنىڭ ئۇچى ۋە ئاخىرى بارمىدۇ ئەجىبا؟

كــۈز باھارنىــڭ مۇرىتى،قۇچاقــالپ تۇرۇپ،ئــاھ ئــۇرۇپ تــۇرۇپ 
ئۇنــى ئىســتەيدۇ...

ئاقىۋەت باھار شەيخى يېتىپ كېلىپ ئۇنى تىرىلدۈرىدۇ.
باھارنىڭ مۇرىتى ئەنە ئاشۇنداق تىرىلىدۇ.

ئۆلــۈپ قالمىســا ھەقنىــڭ مۇرىتــى يولنىــڭ ئوتتۇرىســىدا قانداق 
بولــۇپ يىرگىنىشــلىك ھالدا قالســۇن؟

ماڭا يۈزلىنىپ ھەممە ئىشنىڭ مۇكاپاتىنى كۆر.
چېچەك ۋە ئۈنچىدەك پاك بولغان ھەر ئۇرۇققا مۇناسىپتۇر.

ئــۇالر باســتىر )ۋەز بەرگۈچــى( الردەك باھارنىــڭ يېشــىل كىيىم-
كېچەكلىرىنــى كىيىــپ ھــال تىلــى بىلــەن ھەممىســى جىــم تــۇرۇپ 

سۆزلەشــمەكتە...
ــم تــۇر. ئۇپۇقالرنىــڭ ئىپتىخــارى شەمســىددىن  ــار! جى ئــەي ي
تەبرىزىنىــڭ گــۈزەل يــۈزى بولســا ئــۇ قارىغــان قۇببىدىــن مەيدانغــا 

كەلــدى ۋە يۈكســەلدى.
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ئىسمى ئاشىق

مــەن ھازىرغىچــە يــار ئۈچــۈن شــۇنچىلىك ئــازار يېدىــم. بــۇ 
ــۋەت كــۆز ياشــلىرىمدا ۋە جىگەردىكــى قانلىرىمــدا  ــم ئاقى ئازارلىرى

ئــۆز ئىپادىســىنى تاپتــى...
مىڭالرچە ئوت-يالقۇن،مىڭالرچە تۇمان،مىڭالرچە غەم.

مانا بۇنىڭ ئىسمى ئاشىق...
مىڭالرچە دەرت،مىڭالرچە زارلىنىش،مىڭالرچە باال.

مانا بۇنىڭ ئىسمى يار...
كىــم ئــۆز جېنىغــا دۈشــمەن بولســا ئاشــىقنىڭ ئالــالھ ئىســمى 
بىلــەن باشــلىغان تەكلىــپ ســاالتىنى تۇيســۇن،ئۇنىڭ ئىڭراشــلىرىنى 

ڭلىسۇن... ئا
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؟
ئەگــەر ئۇنــداق بولمىســا ئارچــا بىلــەن تىكەننىڭ ئوتتۇرىســىدا 

ــەرق قالمايدۇ. پ
ــاق  ــەس قورقۇنچ ــا پ ــا بولمىس ــزە ۋە ئوقي ــدا قىلىچ،نەي قولى
بىرىســى بىلــەن قومانــدان رۇســتەم ئارىســىدا نېمــە پــەرق قالىــدۇ؟
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رۇستەم ئۈچۈن ئوق شېكەردىنمۇ ياخشىدۇر.
ــرەك  ــۇ بەك ــپ چىقىشــلىرى شــېكەر چاچقاندىنم ــڭ ئېتىلى ئوقنى

ــدۇ... ــا قىلى خۇشــاللىق ئات
ــپ  ــەن ئېلى ــەۋەس بىل ــى ھ ــى ناھايىت ــان ئوۋن ــىر ئوۋلىغ  ش
ــار- ــەن قات ــى بىل ــش ھەۋىس ــا ئوۋلىنى ــوۋالر ئۇنىڭغ ــدا ئ ماڭغان
قاتــار چاپىــدۇ،ۋە ئوۋالنغــان ئــوۋ قــان ئىچىــدە ئىڭــراپ تــۇرۇپ 

ــدۇ. ــۈر« دەي ــم ئۆلت ــر قېتى ــە بى ــى يەن ــالھ ئۈچــۈن مېن »ئال
ــا  ــوق ئاتقانغ ــۆزى ئ ــى ك ــڭ ئىكك ــوق تەگكەننى ــى ئ ھالبۇك
قــاراپ »ئــەي توڭ،تۇيغۇســىز غاپىــل! كــەل قۇلىقىڭنــى كوچىــالپ 

ــاي«. تۇرم
ــە  ــارەتلىرى تەتۈرگ ــىقنىڭ ئىش ــى ئاش ــم تۇر.چۈنك جىم،جى

ــۇ. ــۈپ كېتىپت ئۆرۈل
كۆپ گەپ قىلىۋىرىپ گەپنىڭ تۇتامى قالماپتۇ...
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سەھەر شامىلى

قەدەھ سۇندى،شارابىم قالدى،مەن مەست...
پەقــەت  ئىشــلىرىمنى  بولغــان  خــاراپ  بىلىمەن،مېنىــڭ 

قىلىــدۇ... باياشــات  شەمســىددىن 
ئۇ كۆرۈش ئالىمىنىڭ توغرا يول كۆرسەتكۈچىسىدۇر.

ئۇ ئىجادىيەت ئالىمىنىڭ نۇرىدۇر.
روھالر يىراقتىن ئۇنى كۆرگەندە ئۇنىڭغا سەجدە قىلىدۇ.

ــە  ــە مىڭالرچ ــى چىقارمىغۇچ ــۇ قولىن ــن ئ ــق دېڭىزىدى ھەيرانلى
جــان ۋە روھ ئــۇ دېڭىزغــا شــۇڭغۇيدۇ ۋە مەســت بولــۇپ كېتىدۇ...
ئەگــەر كــۆك ۋە يــەر كۇپــۇر قاراڭغۇلۇقــى ئىچىــدە 
قالســا،ئۇ پارقىــراپ ھەممىســىنى نۇرغــا چۆمــدۈرۈپ يەر-جاھاننــى 

يورىتىۋېتىــدۇ.
مەالئىكىلــەر ئۇنىڭدىــن كۆڭــۈل شــادلىقىغا ئېرىشسە،شــەيتانالر 

ھــۆر بولىــدۇ.
ــا،ئۆزىنىڭ  ــى ياغدۇرس ــەيتانغا نۇرىن ــۈن ش ــر ك ــەر بى ئەگ

ــدۇ. ــەيتاننىمۇ يېپىۋېتى ــەن ش ــرى بىل ــك پەردىلى مەرتلى
ــن  ــن بىردى ــا،ھەممە تەرەپتى ــە تارقاتس ــدا ھەدىي ــر بايرام بى

ــدۇ... ــوي قايناي ــەردە ت ــە ي ــپ ھەمم ــن كېلى كېلى
ئــۇ قۇياش شــەرقتىن ۋە غەرپتىن پارقىراشــقا باشلىســا،زەررىچىلەر 
ــپ  ــن تىرىلى ــدەك ئورۇنلىرىدى ــى ئاڭلىغان ــاي ئاۋازىن ــان كان چېلىنغ

. ۇ پىد قو
ئەي تاڭ سەھەرنىڭ شامىلى!

ــى ۋە ســېنى  ــى ئۈچــۈن ۋە ھــەر ســەھەردە مېن ــالھ ھەقق ئال
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ــپ  ــىز غەي ــى ئۈچۈن،چەكس ــڭ ھەقق ــۇز ۋە ناننى ــۆيدۈرگەن ت س
ــاڭ  ــۇق قىلما،م ــت تۇرما،ھورۇنل ــان ۋاقى ــا بارغ ــڭ ئاخىرىغ ئالىمىنى

ــۇچ. ــەن ئ ــات بىل ــان قان ــن ئالغ ئالدىغا،ئۇنىڭدى
ــدە  ــر كۈن ــىمۇ بى ــالردا بولس ــۈدەك ئۇزاق ــل كەتك ــڭ يى مى

ــۇچ... ئ
قاناتلىرىڭ چارچاپ ئۇچالماس ھالغا كەلگۈچە ئۇچ.

ئۇچالماس بولۇپ قالغان چېغىڭدا سەجدە قىل.
بــۇ ئاغرىــق جېنىــڭ ۋە كۆڭــۈل ھىجــران ئاشــىقىنىڭ ھالىنــى 

كــۆز ياشــلىرىڭنى تۆكــۈپ تــۇرۇپ ئۇنىڭغــا ئــاڭالت.
ئايرىلغاندىــن بېــرى كۈندۈزىمىــز قاراڭغۇ،كېچىمىــز ئايدىڭلىــق 

بولــدى.
ئىكەنســەنكى،ئالەملەرنىڭ  مــەرت  شــۇنچىلىك  ســەن 
گۇناھكارلىرىنىمــۇ رەھمــەت دېڭىزىڭغــا شــۇڭغۇتۇپ تــۇرۇپ 

سوتاليســەن.
كۆرگەن كۆز سېنىڭ جېنىڭغا ئېرىشىدۇ.

ــېنى  ــن كېلەلمەي،س ــاڭا يېقى ــان س ــۆزى بولمىغ ــەت ك پەق
كۆرەلمىســە بــۇ ھەقىقەتــەن ئەپسۇســلىنارلىق.

ئېيت،يالۋۇر،خۇشــامەت قىل،ئايىغــى باســقان توپىالرنــى ئېلىــپ 
كەل،بــۇ كۆزنىــڭ دەردىگــە شــىپا بولســۇن...

ئەي تاڭ سەھەرنىڭ شامىلى!
ــوق  ــار بولغاندىمۇ،ي ــائادەتكە ئايالنغاندا،ب ــز س ــۇ يولىمى ب
بولغاندىمــۇ بــۇ ئۇچقۇنالرنــى ۋە خۇشــاللىقالرنى ئەتراپقــا چــاچ...
ــەر  ــاڭا رەھمەتل ــدە س ــاڭا ئەكەلگىنىڭ ــىنى م ــڭ سۈرمىس ئۇنى
ــۇن... ــۇنداق بولس ــڭالر ش ــەن مى ــەم تۈم ــۇن،يىلالرچە ھ چېچىلس
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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. 

چۈنكــى ھېــچ بىــر ۋاقىــت مــەن ســېنى ئۇنتــۇپ قالمىدىــم.
مــەن ســېنىڭ پۈتۈن پــەردە ئىچىدىكــى ئەقىــل ۋە ئىدراكىڭدەك 

. ن مە
مەيلــى شــاد-خۇراملىق چاغلىرىڭــدا بولســۇن مەيلــى جاپــا-
مۇشــەققەتلىك چاغلىرىڭدا بولســۇن ھەرگىــز ماھىيەتتىــن ئايرىلمىدىم.
غۇربەتلىــك كېچىــدە تونــۇش ئاۋازنــى ئاڭلىغىنىڭــدا يىالننىــڭ 

زۇلۇمىدىن،قەبىرنىــڭ ئازابىدىــن قۇتۇلىســەن.
ــداق  ــا مۇن ــە مان ــېنىڭ قەبرەڭگ ــلىقى س ــىقىڭنىڭ بىھۇش ئاش

ــدۇ: ــى ئەۋەتى ھەدىيەلەرن
شاراپ،يورۇقلۇق،سۆيگۈ،تائامالر...

بۇ چاغدا مەن ساڭا ئاڭ-سېزىم نۇرىنى سۇنىمەن.
قەبىردىكى ئۆلۈكلەرمۇ ۋاراڭ-چۇرۇڭ قىلىپ كېتىشىدۇ.

بــۇ ۋاراڭ-چۇرۇڭدىــن قەبرىســتاندىكى تۇپراقالرمــۇ گاڭگىراپ 
. ۇ لىد قا

ھەممــە تەرەپتــە قىيامەتنىــڭ دۇمبــاق ئاۋازلىرىدىن،ئۆلگەندىــن 
ــى  ــى يىرتىپ،ئىكك ــىدىن ھاياجانلىنىپ،كىپەنلىرىن ــى تىرىلىش كېيىنك

ــۇپ تۇرىشــىدۇ. ــڭ تۇت ــى دى قۇلىقىن
ــى  ــى ۋە قۇلىق ــەن مېڭىس ــى بىل ــڭ چېلىنىش ــەت كاناينى پەق
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ــۇن؟ ــدا بولس ــۇ جايى قانداقم
قەيەرگە قارىساڭ مېنىڭ سۈرىتىمنى كۆرىسەن.

ھاڭۋاقمــاي ئىككــى كۆزۈڭنــى يوغــان ئــاچ. چۈنكــى ناچــار 
كــۆز ئــۇ كۈنــى جامالىمنــى كۆرەلمەيــدۇ.

ئىنســانىي ســۈرىتىمگە قــاراپ ھەرگىزمــۇ خاتاالشــما.چۈنكى روھ 
بــەك نازۇك،ئاشــىق بــەك غەيرەتلىكتــۇر.

ــڭ ۋال-ۋال  ــان ئەينىكىنى ــى؟ ج ــە كېرىك ــۈرەتنىڭ نېم س
نۇرلىــرى قاتمۇقــات قاراڭغۇلــۇق ئىچىــدە قالســىمۇ يەنىــال 

ئوپئوچــۇق كۆرۈنىــدۇ...
قېنــى ئەمىسە،ســۆيگۈ-مۇھەببەت دۇمباقلىرىنــى ياڭرىتىــپ 
ــڭالر... ــۇدۇل مېڭى ــا ئ ــڭ يېنىغ ئىشــق شــەھرىنىڭ غەزەلخانىلىرىنى
ــالر  ــى تېخىچــە ئېنىــق بولمىغان ــى، ئىشــق يول ــى كۈن تەجەلل

ــدۇر. ئۈچۈن
ــش  ــۇل تېپى ــش ۋە پ ــۇ ئالەمدە،يەپ-ئىچى ــق ب ــەر خەل ئەگ
ھەۋىســىنىڭ ئورنىغــا ئالالھنــى ســېغىنىپ ۋە ئۇنــى ئــارزۇ قىلغــان 
ــى  ــر كورن ــان بى ــدا ئولتۇرغ ــڭ قىرغىقى ــا ئىدى،خەندەكنى بولس

ــم. ــەس ئىدى كۆرم
بىزنىــڭ شــەھرىمىزدە مادامىكــى غەمگــۇزار بىــر ئــۆي ئاچتىڭ، 

ئىشــىكىنى ئاچمىغــان بولســاڭمۇ نــۇردەك غەمگــۇزار بول.
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ئۆزۈڭدىن ئۆزۈڭ سەپەر قىل

ــەت  ــۇپ ھەرىك ــى بول ــى ۋە قانىت ــڭ پۇت ــەر دەرەخنى ئەگ
قىلىدىغــان بولســا ئىــدى، ئۇنداقتــا يــا ھەرىنىــڭ ھەرىدەشــلىرىنىڭ 
ــان  ــى تارتمىغ ــڭ دەردىن ــارا ئىزلىرىنى ــق ي ــڭ ئازاپلى ــى پالتىنى ياك

ــى. بوالتت
قۇيــاش قاناتلىــق ۋە ئاياقلىــق بولــۇپ پۈتــۈن كېچــە ئۇچۇپ 
ــۇ  ــدا قانداقم ــەھەر ۋاقتى ــان س ــدى، جاھ ــا ئى ــەن بولس كەتك

ــى؟ ــان بوالتت يورۇتۇلغ
ــەن  ــاراپ كۆتۈرۈلمىگ ــا ق ــۇ ئۇپۇقق ــق س ــن ئاچچى دېڭىزدى
بولســا ئىــدى، گۈلىســتاننىڭ ھاياتــى ســەل ۋە يامغۇرغــا قانداقمــۇ 

ــى؟ ــان بوالتت ــق بولغ باغلى
ــپ  ــپ قايتى ــن ئايرىلى ــان دېڭىزدى ــى بولغ ــالر ۋەتىن تامچى

ــدى... ــە بول ــان ئۈنچ ــەدەپكە تىزىلغ ــدە س كەلگەن
يۈسۈپ يىغالپ تۇرۇپ دادىسىدىن ئايرىلىپ سەپەرقىلمىدىمۇ؟

ســۇلتانى  ئىقلىمــالر  بولــۇپ  ســەلتەنەتلىك  ســەپەردە 
لمىدىمــۇ؟... بو

ــا مۇشــۇنداق بىــر ســەپەرگە تاقىتىــڭ ۋە  ئەگــەر ســېنىڭ مان
ــن ئــۆزۈڭ ســەپەر قىــل. چىدامچانلىقىــڭ بولمىســا ئۆزۈڭدى

ــر  ــە بى ــن ئۆزۈڭگ ــنىڭ نۇرىدى ــدەك قۇياش ــۇت مەدەنلىرى ياق
ــل. ــىل قى ــەر ھاس ئەس

ئەپەندىم! قايتا تەكراراليمەن،ئۆزۈڭدىن ئۆزۈڭ سەپەر قىل!
چۈنكــى بۇنــداق بىــر ســەپەر بىلــەن مەدەنلىرىڭنىــڭ توپىلىرى 

ــۇن بولىدۇ. ــپ ئالت ئۆزگىرى
ئاچچىق ۋە چۈچۈمەللىكتىن تاتلىقلىققا قاراپ يۈزلەن.
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قانــداق قىلىــپ شــېكەر مىــڭ تۈرلــۈك ئاچچىقلىقتىــن قۇتۇلۇپ 
ــۈت بولدى... كەمپ

تەبرىزگــە ئىپتىخــار ئاتــا قىلغــان شەمســىدىن تاتلىــق 
ــەي  ــن م ــنىڭ نۇرىدى ــۋە قۇياش ــداق مې ــتە،ئۇنىڭدا ھەرقان ئىس

ــدۇ... ــالپ كېتى باغ
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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.
ــالش  ــى يوق ــن كەلگەنن ــى يولدى ــن. چۈنك ــز بارغى بارغىن،تى

ــزدۇر. ئادىتىمى
گۈل سېنى كۈلدۈرۈش ئۈچۈن گۈلشەنگە كەلدى.

تىكەن سېنىڭ يۈزۈڭنى كۆرۈش ئۈچۈن گۈزەللەشتى.
ئەي سەرۋى،قۇالق سال!

زىغىــر چېچەكلىــرى ئېرىقنىــڭ قىرلىرىــدا ســېنىڭ گۈزەللىكىــڭ 
ئالدىــدا تىللىــرى تۇتۇلىــدۇ.

غۇنچىالر ئېچىلمايال تۈرۈلۈپ قالدى.
ــلەرنى  ــان چېگىش ــۈپ قالغ ــۈپ ۋە تۈگۈل ــڭ تۈرۈل ئىلتىپاتى

ــىدۇ. يېش
بۇالر سېنى كۆرسە ئېچىلىدۇ...

خــۇددى قىيامەتتەك،باھــار مەزگىلىــدە ئالدىنقــى يىلــى چىرىــپ 
ــلىرىنى  ــن باش ــپ تۇپراقتى ــن بىخلىنى ــىلەر قايتىدى ــەن نەرس ئۆلگ

ــاردى. چىق
ئۆلگەن ئۇرۇقالر قايتىدىن تىرىلدى.

بــۇ تۇپراقنىــڭ ئاســتىغا يوشــۇرۇنغان ســىرالر ئەمــدى 
ئاشــىكارالندى.

ــپ  ــاللىقىدىن نازلىنى ــەپ خۇش ــەر چېچەكل ــك كۆچەتل مېۋىلى
ــىدى. لىڭش
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مېۋىسىز يېشىللىقالر خىجىللىق ئىچىدە ئەپسۇسالندى...
روھ دەرەخلىرىنىڭ ئاقىۋىتىمۇ ئەنە ئاشۇنداق بولىدۇ.

ياخشى دەرەختىن تەلەيلىك شاخالر ئۆسىدۇ.
ــۇندەك  ــر قوش ــۇددى بى ــاخلىرى خ ــڭ ش ــاردا دەرەخنى باھ

ــدۇ. ــپ تۇرى ــە تەييارلىنى ــپ جەڭگ ــك تىزىلى رەتلى
باھاردا مانا مۇشۇالرنى كۆر.

ئالالھنىــڭ ســەنئىتىدىكى گۈزەللىكلەرنــى بىر-بىرلــەپ كۆزدىــن 
. ر چۈ كە

ــىمۇ  ــر پاش ــا بى ــال بولس ــاردەم قىلىدىغان ــالھ ي ــرا، ئال توغ
ــدۇ. ــى ئۆلتۈرەلەي نەمرۇتن
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دوستتىن بىزگە بىر سۆيۈش

كۆڭۈل گۈزەل جامالىڭغا قارىغان چاغدىمۇ ساڭا ئىنتىزاردۇر.
جان گۈلىستانىڭىزدا مەست بولغاندىمۇ يەنە ئىزتىراپ ئىچىدە.

ئۇنىــڭ قارىغــان چاغدىكــى پارقىراقلىقــى كۆڭۈلنــى قوغدايدىغــان 
بىــر تىلســىماتتۇر.

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...   

 ئۆتــۈپ كەتكــەن بــۇ ئۆمۈرنىــڭ يىللىرىنــى ئارقىغــا ياندۇرغىلى 
بولمىســىمۇ،بۇ يىللىرىمىز ئىشــق سەۋداســىدا بىــر چەمبەردىــن ئىبارەت 

ئەمەسمۇ؟...
ھاياتنىــڭ بۇ جۇاللىســىغا قارشــى ســەن ئىشــق ســازىڭنى ياڭرات. 

چۈنكــى كۆكلەرگــە قاراپ ئۆســمىگەن كۆچــەت مېــۋە بەرمەيدۇ. 
ــىنى  ــان ئۈنچىس ــن ج ــۇڭغۇغان،دېڭىزنىڭ ئىچىدى ــا ش دېڭىزغ

ــدۇ. تاپاالي
بــۇ دېڭىز،بــۇ ئۈنچىلەر ســېنىڭ ياقۇتتــەك لەۋلىرىڭگــە تەلمۈرۈپ 

ــدۇ..... نالە قىلى
ســېنىڭ شــېكەردەك تاتلىــق ئاغزىــڭ بىلــەن پۈۋلىگــەن نەيدىــن 
ــۇپ  ــرى تولغۇن ــىم تاللى ــۆگەتنىڭ ئەۋرىش ــن س ــان نەغمىلەردى چىقق

ــىدۇ. ــۇلغا چۈش ئۇس
چىنــارالر ئىككــى نــازۇك قوللىرىنــى بىر-بىرىگــە ئــۇرۇپ چــاۋاك 
ــا  ــەۋدا ماجىرالىرىغ ــوپىلىرىنىڭ س ــق س ــن ئىش ــدۇ ۋە يىراقالردى چالى
قاراپ،تاللىــرى ســوپىالردەك بىر-بىرىنــى تۇتۇپ،چىــڭ قۇچاقاليــدۇ...
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 جــان ئەلەســت ئالىمىنىــڭ ســىرتىغا مەســتانە بولــۇپ چىققانــدا، 
دېڭىزغــا قــاراپ توختىمــاي ســەلدەك ئاقىــدۇ...

 ســاداقتىن چىققــان ئوقنىڭ نىشــانى بولغىنىدەك،پارچىنىڭ نىشــانى 
پۈتۈنلۈكتۇر.

ئۇنىڭ باشقا بىر نىشانغا سانجىلىشى ئىمكانسىز.
ــت)قوۋزاق(تىن  ــە پوس ــۈز مىڭلەرچ ــدۇر. ي ــر جان ــۇش بى ئۇ،خ
ســىرتقا چىقىپ،تــۆت ئېلىمىنــت ھالىتىگە كېلىپ،ئىشــلىرى ئوڭۇشــلۇق 

بولىــدۇ. 
ــى  ــھۇر جانن ــۇ مەش ــرى ئ ــڭ جانلى ــرا بولغانالرنى ــى توغ ئىچ
ــاڭ  ــدە چ ــڭ ئىچى ــۇ جاننى ــۈن ئ ــش ئۈچ ــا ئېيتى ــەپ ناخش مەدھىيل

ــدۇ... چالى
جانالر ئۇ جاننىڭ ئېتەكلىرىگە ئېسىلىدۇ. 

ئــۇ بولســا ئاشــىقىدىن خالىــس ۋە پــاك بىــر ئــادەم ســۈپىتىدە 
ئــەزەل ئېتىكىگــە ئېســىلىدۇ.

ئــەي كۆڭــۈل! تەبرىزگــە بار،شەمســۇل-ھەقتىن كىــم ئىكەنلىكىنى 
ســورا. مەنــاالر ســىرىنىڭ بۇراقىغا)ئــۇالق( مىنگىن.
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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 
ســال،نېمە دەۋاتقانلىقىنــى ئــاڭال. ھەممــە تەرەپتــە يۈزلەرچە تىلســىز 

ــدۇ.  ئىڭراۋاتى
ــز  ــۆزۈڭ ھەرگى ــى ك ــان ئىكك ــى لېۋىڭ،يىغلىغ ــان ئىكك قۇرىغ

ــەس.  ــن ئەم بىكاردى
كۆڭلىدە دەرت بولمىغاننىڭ يۈزى سارغايمايدۇ. 

ــدۇ ۋە  ــرالپ يۈرۈي ــدا تىپى ــدى. باغ ــى كەل ــڭ قاغىس غەمنى
ــوراۋاتىدۇ: ــداق س ــېغىنىپ مۇن ــدا س ــم ھال ــى يېرى كۆڭل

نەگــە  گۈلىســتانلىقالر  قەيــەردە؟  باغلىــرى  »گــۈل 
ــەردە؟  ــتەرەنلەر قەي ــى؟ نەس ــرى قېن ــر چېچەكلى ــى؟ زىغى كەتت

قەيەرلــەردە؟  سەرۋىلەر،اللىلەر،يەســىمىنلەر 
يېشىللىققا پۈركەنگەن چىمەنلىكلەر قەيەردە؟ 

ــرى  ــۇ گــۈزەل ئەرگــۇۋان دەرەخلى ــرى، ئ ئەرگــۇۋان دەرەخلى
نــەدە؟ 

مېۋىلەرنى ئەمدۈرىدىغان سۈت ئانىلىرى قەيەردە؟ 
مول-مول سۈتلەر ۋە ھەسەللەر قەيەردە؟« 

ــان ۋە ســۈت بەرگــەن كۆكســى  ــا قىلغ تەبىئەتكــە ســۈت ئات
ــدۇ.  ــۈتىنى ئاققۇزمايۋاتى ــڭ س ــۇ، روھىنى قۇرۇپت

مېنىڭ شېرىن تىلللىق ئۇ قابىليەتلىك بۇلبۇلۇم قەيەرلەردە؟ 
»كۇ كۇك« دەپ سايرايدىغان ئۇ پاختەكلىرىم نەدە؟ 
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ــەدە؟  ــوز ن ــۈزەل ت ــۇ گ ــان ئ ــوپ قالغ ــۆيگىنىمدەك ب س
شاتۇت،شــاتۇتالر نــەدە؟

بۇغــداي  ئادەملــەردەك  خــۇددى  ھەممىســى  بۇالرنىــڭ 
يېگەنتــى-دە، ئېگىــز ســارايالردىن يېقىلغانتــى. يېقىلغــان چاغلىرىــدا 
ــرى  ــەت بۇيۇملى ــتىدىكى زىبۇ-زىنن ــرى، ئۈس ــلىرىدىن تاجىلى باش

ــى.  ــۇپ كەتكەنت ئۇچ
گۈلشــەن ئادەمــدەك ياخشــىلىق ۋە رەھمــەت كۆكســىنى 

ئېمىشــنى ئويلىغانتــى. 
ھــەم ئىڭرايتتــى، ھــەم ياخشــىلىق كۈتەتتــى. چۈنكــى 
نېمەتلــەر ۋە كېرەملــەر ئىگىســى بولغــان ھــەق ئۇالرغا:»ئالالھنىــڭ 

ــەن.  ــەڭالر.« دېگ ــى ئۈزم ــز ئۈمىدىڭالرن ــن ھەرگى رەھمىتىدى
بارلىــق دەرەخلــەر رەت-رەت تىزىلىــپ قــارا بىــر ئەســۋاپنىڭ 

ئىچىــدە ماتەمــدە ئىــدى. 
ــراپ،  ــۇ ئىزتى ــى ئ ــى. ئۆزىدىك ــىز قالغانت ــىل ياپراقس يېش

ــى.  ــەۋەبىدىن ئىڭراۋاتاتت ــان س ئىمتىھ
شــۇ ھالــى بىلەن:»ئــەي ســىر ســاقلىيالمايدىغان قاغــا! يەنــە 
ــا  ــېنىڭ قارىغۇلىقىڭغ ــى س ــڭ بايرىم ــاقال. جاھاننى ــاي س ــۈچ ئ ئ
قارىمــاي كېلىــدۇ. ئىســراپىلىمىزنىڭ ئاۋازىدىــن شــاملىرىمىز يانىــدۇ. 
كــۈز ۋە قىــش پەســلى ئۆتــۈپ كېتىشــى بىلــەن تــەڭ تىرىلىمىــز.«
ــۇ  ــدۇر. ب ــەن تول ــۇر بىل ــى ن ــەھەر! جاھانن ــەي س     ئ
قاراڭغــۇ قەلئەنــى يوقــات. ســىھىرلەپ، ئەپســۇن ئوقــۇپ تەبىئەتنــى 

ــىتقىن.  ئىسس
ئەي گۈزەل ئىشالرنى قىلىدىغان قۇياش!  

ــان  ــرى يېيىلغ ــۇش پۇراقلى ــك خ ــڭ مىزىلى ــاش باھارنى     ب
ــارا.  ــە ق تەرەپك

ــىنى  ــڭ ھەممىس ــۇز، پاتقاقچىلىقالرنى ــى م ــە تەرەپتىك ھەمم
ــاچ.... ــەر چ ــە ئەنبەرل ــە تەرەپك ــات. ھەمم يوق

باھار بولسا تەبىئەتنىڭ قىيامىتىدۇر. 
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مەن بۇ قىيامەتتىكى بىر جاھىلمەن.
ئەمدى سۆزلەشتىن توختىدىم. 

ــكە  ــق ئىپادىلەش ــم ئارقىلى ــى تىلى ــى گەپلىرىمن كۆڭلۈمدىك
ئاجىزلىــق قىلىۋاتىمــەن. 

سۆز بىلەن ئىزھار قىلىش مۇمكىن بولمايۋاتىدۇ.
ــەن  ــالردىن كەلگ ــن ۋە قۇش ــۇرۇپ باغدى ــم ت ــەن جى دادا! س

ــاڭال.  ــى ئ خەۋەرن
بــۇ خــەۋەر ماكانســىزلىقتىن ئۇچــۇپ كەلگــەن بىــر ئوقتــۇر، 

ــدۇر. ــىزلىقتىن كەلگەن ماكانس
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باش باھار

ــلىق ۋە  ــدى. بىھۇشلۇق،ئاشىقلىق،ياش ــار كەل ــۆيۈملۈك باھ س
ــە  ــر يەرگ ــى بى ــڭ ھەممىس ــىلەردىكى گۈزەللىكلەرنى ــق نەرس بارلى

ــدى... توپالن
    بۇالرنىــڭ ئەســلىدە ســۈرەتلىرى يوقتــى، ئەمــدى گــۈزەل 

بىــر ســۈرەتكە باغالنــدى.
سۈرەتكە باغلىغان مۇئەييەن شەيئىلەرنى كۆر.

دېمەكچــى بولغىنىــم شــۇكى، كۆڭــۈل بولســا كۆزنىــڭ 
كورىدورىــدۇر.

ــدۇ ۋە  ــا قىلى ــى مەھلىي ــان كۆزن ــا قىلغ ــى مەھلىي كۆڭۈلن
ــدۇ. ــۇپ قالى ــق بول ــۈرەتكە باغلى ــر س ــەت بى دەرھەقىق

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.

»ســەن كۆڭلۈڭنــى قاچانغىچــە يوشــۇرۇپ يۈرىســەن؟« دېگىــم 
. ۇ كېلىد

كىشــىلەرنىڭ ۋە باغنىــڭ دۇئاســى شــۇكى »ئالالھىــم، پەقــەت 
ســاڭىال ئىبــادەت قىلىمىــز.«

ــز«  ــاردەم تىلەيمى ــەندىنال ي ــەت س ــار: »ئالالھ،پەق ــاش باھ ب
ــدۇ. دەي

ئۇنىــڭ »ئالالھ،پەقــەت ســەندىنال يــاردەم تىلەيمىــز« 
دېگەنلىكــى »مېۋىلىرىمنىــڭ كۆپلىكىدىــن ســۇنۇپ كېتىمەن،ئالــالھ! 
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ــدۇر. ــدا« دېگەنلىكى ــى قوغ ــەن مېن س
ــاش باھــار »نەركــەس،  ــەن پۈركەنگــەن ب ــەر بىل اللىلەر،گۈلل
يەســىمىن گۈللىــرى كۆزلىرىنى قاماشــتۇرۇپ نېمانچــە قارايدىغاندۇ؟« 

. ۇ يد ە د
ــۇپ  ــات بول ــە بىنەپشــە گــەپ توشــۇغۇچىالر ئىككــى ق يېگان

ــۇ. كېتىپت
ــۇ  ــە ش ــان يەن ــى بىلىدىغ ــەڭ ياخش ــىرلىرىنى ئ ــڭ س بۇالرنى

ــەردۇر. نىلۇپ
تەرەپكــە  ئىككــى  باشــلىرى  بىھۇشــلىقىدىن  ســۇمبۇلالر 

قاپتــۇ..... گىلدىڭالپــال 
ــادە  ــەر پىي ــتىلىرىدا چىمەنل ــەرۋىلەرنىڭ ئاس ــەن س ــا مىنگ ئاتق

ــدۇ. كېتىۋاتى
ــى  ــن ئۆزىن ــان كۆزلەردى ــان يام ــپ قاراۋاتق ــالر ئالىيى غۇنچى

ــدۇ. قاچۇرۋاتى
ســۆگەتلەر ئۆســتەڭ بويلىرىــدا تــۇرۇپ، ئېقىۋاتقــان ئەينەكتەك 
ــڭ  ــۇ مەجنۇنتالالرنى ــتىمىزدىكى ب ــۇالرغا قاراپ:»ئۈس ــۈزۈك س س
ــۈپ  ــە يەلپۈن ــەر تەرەپك ــداق ھ ــۈن بۇن ــە ئۈچ ــرى نېم ئېتەكلى

ــدۇ. ــا تولى ــى؟« دەپ ھەيرانلىقق كەتت
ــە  ــداق ھەرتەرەپك ــرى بۇن ــڭ ئېتەكلى ــۇ تالالرنى ــۇرۇن ب ب

ــى.  ــۈپ تۇرمايتت ــپ، يەلپۈن ئېچىلى
ــتىگە  ــتەڭنىڭ ئۈس ــۇددى ئۆس ــپ خ ــپ چېچىلى ــن جانلىنى كېيى

ــۇ... ــۇپ كېتىپت ــدەك بول ــالر چېچىلغان ئۈنچە-مارجان
ــدا  ــورۇننى تەييارلىغان ــر س ــداق بى ــدا مۇن ــى باغ ياراتقۇچ

قۇشــالر ســازەندىلەردەك نەغمە-ناۋاســىنى ياڭرىتىــدۇ...
ــمى  ــڭ ئىس ــازەندىلەرنىڭ پىرىنى ــۇ س ــن ئۇالرغا...ئ ئاپىرى

ــۇل. بۇلب
ئۇ بىھۇشتۇر گۈلنىڭ ئىشقىدا.

شۇڭا سۆيۈملىكىدىن باشاقالر توپاليدۇ...
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پاختەكلــەر كەكلىكلەردىــن مۇنداق ســورايدۇ: »بــۇ گۈزەللىكلەر 
ــەردە ئىدى؟« قەي

كەكلىكلــەر مۇنــداق جــاۋاپ بېــردۇ: »يېــرى ۋە ئولتۇرىدىغىنى 
ــە ئىدى.« ــوق تەرەپت ي

ــۈزەل  ــۇ گ ــار ب ــدۇ: »باھ ــداق دەي ــە مۇن ــاھ تەبىئەتك ش
ئوۋالرنــى قاچــان ئــوۋالپ يوقلۇقتىــن يــەر يۈزىگــە ئەكەلــدى؟«
ــەر  ــۈم يىگىتل ــر تۈرك ــالر، بى ــدەك چىراي ــۈم گۈل ــر تۈرك بى
غايىــپ پەردىســى ئىچىدىكــى ئالىيجانــاپ ۋە يازغۇچــى كىشــىلەردۇر.

بىرقانچە سۈرەت: »بىز قوشۇننىڭ ئاۋانگارتلىرى« دەيدۇ.
گۈزەللىك قوشۇنى بۇ قىلتاقتىن قۇتۇلۇپ چىقىدۇ...

يۈســۈپتەك گــۈزەل چىرايــالر، ئــۇ جاھاننىــڭ كەنــان دىيارىدىن 
تاتلىــق ســۆزلۈكلەر بــال دېڭىزىدىــن چىقىــپ كەلدىلەر.

ــن  ــەر دېڭىزدى ــېلىنغان خەتل ــە س ــى ئىچىگ ــېكەر قۇمۇش ش
ــدى. كەل

ئۇ دانچىلىرىدىن تۈزۈلگەن ئانارنى دانچىسىز كۆر.
ــى  ــۈزەل رەڭلەرن ــى ۋە گ ــك پۇراقالرن ــا مېزىلى ــۇالر ئالمىغ ئ

ــەر. ــن كەلدىل ــان ۋادىالردى بېرىدىغ
ــپ  ــە كىرى ــك تەمگ ــەردە مېزىلى ــۇ يەرل ــە ئاش ــۇ ئەن ماندارىنم

ــدى. ــە بول ــا ئىگ ــۈزەل پۇراقق گ
ئــۈزۈم كېچىكىــپ قالــدى، چۈنكــى ئــۇ پىيــادە ئىــدى. ئــەي 
كېچىكىــپ كەلگــەن، پىشــىپ كەلگــەن! ســەن ئــەڭ چــوڭ ئىغۋاگەر.
ئــەي كېيىــن كېلىــپ بــۇرۇن كەلگەنلەردىــن ئۆتــۈپ كەتكۈچى، 

ــڭ كۆزى! ــەي مېۋىلەرنى ئ
ســەن تەڭرىنىــڭ پىششــىق يىپىنــى مەھكــەم تۇتقاچقا ســەندىكى 
ــوق.  ــدە ي ــر مېۋى ــداق بى ــق ھېچقان ــىرنىلىك تاتلىقلى ــۇ ش ب
ــاپلىقىڭدىندۇر.  ــڭ س ــېنىڭ. ئاچچىقلىقى ــپ س ــۇ ئاجايى ئاچچىقلىقىڭم
ئەســكىلىكمۇ بــار ئۇنىڭــدا، ياخشــىلىقمۇ بــار. كۇپۇرلۇقمــۇ بــار، 

دىنمــۇ بــار.
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ئــۇ بــاال ئىچىدىكــى بىــر ئەســكەر، ئۈمىــد ئىچىدىكــى بىــر 
ــۇ.  ــۇدرەت ھالۋىســى قويۇلۇپت ــڭ ئۈســتىگە ق ــزدەك ئاچچىقلىقنى قى

ئۇمــۇ تىكەنــدەك ســېنىڭ ئۆســۈملۈكىڭدۇر.
ــەرخىلى!  ــەرخىلالرنىڭ س ــەي س ــى، ئ ــەت ئىگىس ــەي مەرىپ ئ
ســېنىڭ قولــۇڭ ھەرتەرەپكــە يېتىــدۇ. زامانمــۇ ســېنىڭ ئىلكىڭــدە.

ئــەي ئــۈزۈم! ســېنىڭ ســەۋەبىڭدىن قوغۇن-تــاۋۇزالر قېچىــپ 
ئۆيگــە مۆكۈنىۋالــدى.

ــۇ  ــڭ دېرىزىلىرىم ــۇ ئۆينى ــتى. چۈنكــى ئ ــە چۈش ــر دەرتك بى
يــوق.

بىر-بىرىگــە مۇنــداق دېيىشــتى: »ســەن ئــۇ ھالــدا، مــەن بۇ 
ھالــدا!... قېنــى ئــۇ باراڭدىكــى قاپاقــالر، قېنــى ئــۇ كەشــتانىلەر؟ 

ئۇالرمــۇ ســەندىن قورقــۇپ قاچتى.
ــق  ــۇ تاتلى ــا ئ ــلىدى. ئەجىب ــقا باش ــق قىلىش ــالردا داۋازلى يىپ
ســۇ بۇالقلىــرى قاچانمــۇ ئېتىلىــپ چىقىــپ، بىزنىڭ ئىدىشــلىرىمىزنى 

ســۇغا تولدۇرىدىغانــدۇ؟«
ــەر  ــدى. ئەگ ــى باغلى ــا بوينۇن ــى بولمىغاچق ــڭ قۇلىق قاپاقنى
قۇلىقــى بولغــان بولســا قانــداق ياخشــى ئاڭلىغــان بوالتتــى ھــە! 
ــا  ــا خورم ــڭ بوينىغ ــرى ئۇنى ــۈن تەڭ ــى ئۈچ ــى بولمىغانلىق قۇلىق

ــدۇ. ــاغ تاقاي ــەن ب ــن ئۆرۈلگ تاللىرىدى
ــە  ــان خەۋەرگ ــق بولغ ــۇنچىلىك ئېنى ــى ش ــۇنداق، چۈنك ش

ــدى. ــالمىغان ئى ــۇالق س ق
تەڭرىنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىمىغان قۇالق ئېشەك قۇلىقىدۇر.

ئىنسان بولساڭ ھەقنىڭ توغرا چاقىرىقلىرىنى ئىشىت...
ئــەي گالنىــڭ ۋە شــەھۋەتنىڭ كۈشــكۈرتكۈچى يىپلىــرى بىلــەن 

بوينــى باغلىنىــپ قالغــان!
ــا  ــان قاپاقق ــەن باغالنغ ــپ بىل ــى يى ــدە بوين ــەر يۈزى ســەن ي

ــەن!...   ــاش يۈرىس ئوخش
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شــاھنىڭ قۇلىقىغــا ھالقــا ئاســقان قۇلىــدەك بولۇشــقا تىرىشــىپ 
ــن قۇتۇل. ــى يىپتى بوينۇڭدىك

ــم ۋە  ــدە ئالى ــدۇ ھەم ــادەم بولى ــق ئ ــۇالق ئارقىلى ــادەم ق ئ
ــدۇ. ــف بولى ئارى

ئــەي تەســۋىر لەۋھەســىنىڭ شــەھرىيارى! بۇالرنىــڭ كەينىنــى 
ئەمــدى ســەن يــاز.  
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اللىلەر

ــا،  ــان بولس ــىنى يىرتمىغ ــڭ پەردىس ــاالل نۇرىنى ــاش ج قۇي
كۈنــدۈز قۇشــلىرى قانداقمــۇ توپ-تــوپ بولــۇپ قول-قاناتلىرىنــى 

ــۇن؟ ــپ ئۇچالىس كېرى
ــاپ   ــە ئوخش ــن اللىلەرگ ــۇمىدىن يەر-زېمى ــنىڭ تەبەسس قۇياش

ــى.  كەتت
ــلىقنىڭ  ــا قىلماس ــى تاماش ــۇرۇپ اللىلەرن ــدە ئولت ــدى ئۆي ئەم

ــاھ... ــۇر، گۇن ــر گۇناھت ــۆزى بى ئ
قۇياش زىيا )يورۇقلۇق( قىلىچىنى چىقاردى. 

شەپەقنىڭ قىزىل قانلىرىنى تۆكتى.
ــۈن  ــى ئۈچ ــڭ تۇغۇلۇش ــى ئۇنى ــەپەقنىڭ قېن ــە ش مىڭالرچ

ــدا... ــدادۇر، پى پى
ئەي ئاشىق كۆزۈڭنى ئاچ! جان كۆككە قارا. 

ئــۇ گۈزەلنىــڭ ئايــدەك پارقىــراق جامالىنــى، ھىاللــدەك نازۇك 
ــى كۆر. بويىن

ئۇ ھەر زامان ئىچى شاراپقا تولغان قەدەھنى سۇنىدۇ. 
قەدەھنىڭ لۇتفىدىن شىشەم لىق شاراپ بىلەن تولدى...

كۆزلىرىگــە نــاز ئۇيقۇســى كەلگەنــدە »شــاھىم! كــەچ 
بولدىمــۇ؟« دېدىــم. 

جــاۋاپ بــەردى: »مېنىــڭ يۈزۈمگــە قــاراپ كــەچ بولغانلىقىنــى 
» ىڭ. بىلد

ــى  ــدۈز بولغانلىق ــدا كۈن ــدە قالغان ــۆك رەڭ ئىچى ــەھەر ك س
ــۈبھىلىكتۇر.  ش
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بىــراق چــۈش ۋاقتــى بولغانــدا كۈنــدۈز ئىكەنلىكىــدە گــەپ 
يــوق.

ــەن  ســەن جــان قۇياشــىنىڭ يۈزىگــە ئۆتكــۈر كۆزلىرىــڭ بىل
قــارا. 

ئەممــا، مــەن قارىغانــدەك قــارا. شــۇنداق قارىســاڭ 
كۆرىســەن... ئېنىــق  گۈزەللىكىنــى 

شــاھ شەمســىددىننىڭ ســۈرىتى، ئــۇ جــان قۇياشــى كۆرۈلگــەن 
ــن بولغان.  ــڭ پارقىراقلىقىدى تەرىپىنى

   ئــۇ تەبرىزنىــڭ زىننىتىــدۇر. چۈنكــى ســائادەت كەلتۈرگــەن 
قۇتلــۇق بىــر خــەۋەردۇر.
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سۆزلەشتىن ۋاز كەچمە

ئەي نەپسى كۈل)ھايۋانىي ئەقىل(! سۈرەتنى تاشال. 
ئەي ئەقلى كۈل)كامىل ئەقىل(! قەلەمنى سۇندۇر. 

ئــەي ئىســتەكلىك ئــادەم! دەريــا ســۈيىنىڭ ئۈســتىدىن ئايــاق 
ئىزىنــى ئىزدىمــە. 

ئەي پاك روھلۇق ئاشىق! ئاقار سۇدەك پاكىز يۈر. 
چۈنكــى بــۇ پاكىــز ۋە جىــم تۇرمايدىغــان ئاقــار ســۇ، ھــەر 

يــەردە جانغــا جــان قوشــىدۇ...
ــى  ــپ، ئاغزىن ــقا ئېلى ــۈيىنى ئىدىش ــا س ــان دەري ــاي ئاقق تىنم

ــە.  ــكار كۆرم ــى گۇناھ ــپ، دەريان ئىتى
دەريا سۈيى ئۈچۈن سوراق، پۇشمانلىقالر بەرىبىر.

ــە  ــىدە يۈزلەرچ ــر نەقىش ــەر بى ــۋىرىنىڭ ھ ــىزلىك تەس سۈرەتس
ــال.  ــەزەر س ــا ن ــڭ بارلىقىغ رەڭ ۋە پۇراقنى

ياپراقســىزلىق ياپرىقــى بــار بولغــان ھــەر بىــر تالغــا ئىــرەم 
باغىغــا قارىغانــدەك قــارا...

جاننىــڭ ۋە كۆڭۈلنىــڭ مەنبەســى بولغــان ئــۇ سۈرەتســىزنىڭ 
ــن  ــۈرىتى ئادەمدى ــڭ س ــن، ئۇنى ــزا تارتقانلىقتى ــۈرىتىدىن ئى س

ــدۇ.  قاچى
ــرى ۋە  ــان قۇللى ــۈرىتىنىڭ قانچىلىغ ــىزنىڭ س ــۇ سۈرەتس ئ

ــار.  ــرى ب ــان قۇللى ــازات بولغ ــان ئ قانچىلىغ
ئۇنىــڭ شــارابىدىن، شــاماللىرىدىن ھــەر بىــرى بىــر مەدەندەك  

نەپــەس ئاپتــۇ، ھــەر بىــرى بىــر تاغــدەك قوســىقىنى دومبايتىپتۇ.
ســەن خالىســاڭ دېڭىزدىــن، خالىســاڭ ئۈنچىدىــن، خالىســاڭ 
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ــۆز  ــاچ، س ــۆز ئ ــىدىن س ــڭ ئاخىرلىشىش ــق ھۆكۈملەرنى ئاچچى
سۆزلەشــتىن ھېــچ ۋاز كەچمــە، بايراقنىــڭ يېنىغــا بارغىچــە يۈگۈر...

بۇ ئەگرى يولالرنى تۈز دەپ بىل. 
بــۇ مەنســەپلىرىڭنى قۇدۇقنىــڭ ئىچىدىــن تاپقانلىقىڭنــى 

ــن.  بىلگى
ــرەم  ــۆزۈڭ كې ــدا، ئ ــا بارغىنىڭ ــا قىرغىقىغ ــان دەري ــان ئاقق ق

ــەن... ــان بولىس ــا بارغ ــار دېڭىزغ ــتىرخىنى ب داس

ئوتقا سۇ دالدا، سۇغا ئوت. 
ئاشىقنىڭ ئوتىدىن روھ خۇشال بولىدۇ. 

سۈيىدىن بولسا كۆڭۈل پۇشماندۇر.

ئەي بىزنىڭ ئېغىرلىقىمىزنى تەڭشىگۈچى! 
پۇتلىرىمىزنى يولالردا مەھكەم تۇرغۇز.

ــەققەتتەك،  ــەت مۇش ــاڭ راھ ــەن بولمىس ــت! س ــەي دوس ئ
ســاالمەتلىك كېســەلدەك تۇيۇلىــدۇ.
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ئەي! گۈزەل ئالەم

ــت،  ــەن جىمجى ــدى. ۋەت ــى، ئۇخلى ــدى، ئىچت ــى يې  ھەممىس
ــدى.  ــۇرۇق قال قۇپق

چىمەنلەرنىڭ يەلپۈنىدىغان ۋاقتى كەلدى.
ھەممىســى يېــدى، ئىچتــى، ئۇخلىدى. بىــز قېلىــپ ئۆزىمىزنىڭ 

ھاياتتــا ئىكەنلىكىمىزنــى بىلــدۈرۈپ قويايلى.  
ــاش  ــڭ ب ــز، زاماننى ــى بى ــز، كۆڭل ــى بى ــڭ جېن جاھاننى

ــز.  ــى بى قوماندان
مادامىكى سەن ئابىھايات، ئۇنداقتا سەن باقى.

ــى  ــاراپ، بىزن ــەن ق ــرى بىل ــپ كۆزلى ــە زەئى ــىق بىزگ ئاش
ــالدى.  ــا س قايغۇغ

ــاتالر  ــە- پاس ــدە پىتن ــات ئىچى ــە پىتنە-پاس ــۆيگۈ بىزگ س
ــى.  چاچت

ــى  ــڭ كۆڭلىمىزن ــدى، جاھاننى ــوزۇر كەل ــە ھ ــن بىزگ كېيى
ــان  ــقۇنلۇقالردىن قۇتۇلغ ــدۇق. توس ــىدىن قۇتۇل ــان قىلىش قااليمىق
ــتانىغا  ــان گۈلىس ــەن تولغ ــرى بىل ــول نېمەتلى ــڭ م ــان تەڭرىنى ج

ــلىدى... ــقا باش ــاراپ ئۇچۇش ق
ئۇ يەر چەكسىز بىپايان بىر ئالەم. 
بۇ نېمە دېگەن گۈزەل ئالەم ھە!

ئــۇ يــەر ئىنســاننىڭ كۆڭلىنــى ئالىدىغــان، روھالرغــا ئــوزۇق، 
جانغــا ئاراملىــق بېرىدىغــان گۈزەللىــك ئالىمىــدۇر.

ھــەق قۇرئانــدا: »ئــۇالر ئالالھنىــڭ نېمەتلىرىدىــن رىزىقلىنىــپ 
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كۆڭۈللىــرى خۇشــاللىققا تولىــدۇ.« دېــدى.

ئاشــىقالرنىڭ ســاراي ئۆيــى دەپ ئاتالغــان ھەققــە يۈزلەنگــەن 
ــەپ  ــى ي ــپ، تائامالرن ــارابنى ئىچى ــۇ ش ــز ئ ــا، بى ــەر بولغاچق ي

ــز.  ھوزۇرلىنىمى
ئېتىكىمىزگە خاسىيەتلىك ئالمىالرنى يىغىمىز. 

شاپتۇللۇقالر يېنىغا ئۇدۇل يۈگۈرەيمىز. 
يېڭــى ئېچىلغــان گۈللــەر، يەســىمەنلەرنىڭ پاراڭلىرىنــى ئــاڭالپ 

. . . ڭمىز ما
ســەن مــاڭا شــاراپ بەرگەنــدە مەندىــن ئەدەبلىــك بولۇشــنى 

كۈتمــە. 
شەرىئەتتە ئەسكى مەست بولىدىغانالرنىڭ جازاسى ئېنىق. 

خالىساڭ سەنمۇ مېنى جازاال. 
ــەس،  ــدا ئەم ــڭ ئىختىيارىم ــىزلىك مېنى ــك، ئەدەبس ئەدەبلى

ــالي؟  ــال قى ــداق ئام ــەن قان ــا م بۇنىڭغ
ــان  ــدەك خالىغ ــى تۆگى ــۇ، مېن ــى تۇتۇۋاپت ــى چۇلۋۇرن تۆگىچ

ــدۇ... ــپ بارى ــالپ ئەكېتى ــە باش يېرىگ

بۇلبۇل ئاشىق سەۋەبىدىن سايرايدۇ. 
ــدى:  ــداق دې ــتىدى ۋە مۇن ــنى ئىس ــۆيۈپ قويۇش ــن س گۈلدى
»تالنىڭ شــاخلىرىنى ســۇندۇركى، بىزنىــڭ كۆڭلىمىزنى ســۇندۇرما.« 

گۈل: »مېنىڭ گۈل بېغىم بالىالر ئۈچۈن ئەمەس.« 
ــارابىدىن  ــق ش ــاڭ، ئىش ــۆيۈپ قويمىس ــەر س ــۇل: »ئەگ بۇلب

ــن.«  بەرگى
ــەك  ــا )زەخم ــاڭا الۋت ــۇ س ــا مەنم ــداق بولس ــۈل: »ئۇن  گ
بىلــەن چالىدىغــان بىــر تارىلىــق ســاز( بىلــەن داپ چېلىــپ بېرەي. 

تــەن تــەن تــەن، تــەن تــەن تــەن تــەن......«
بۇلبــۇل: »ياپىــر نېمــە قىلىۋاتىســەن؟ كەچتــە لىگــەن چالمــا.  
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ــاي  ــا ئ ــەن. ئەجىب ــىلەرنى ئويغىتىۋېتىس ــۈن كىش ــن پۈت ئاۋازىدى
ــدۇ؟ دەپ قالمىســۇن  ــەن چېلىۋاتام ــى لىگ ــى بىرس ــۇ ياك تۇتۇلدىم
ئەتراپتىكىلــەر. ۋاراڭ-چــۇرۇڭ قىلىــپ قااليمىقانچىلىــق چىقارمــا.« 

تالالردىكــى ياپراقالرغــا قوشــۇلۇپ مېنىــڭ يۈرىكىممــۇ 
تىترىمەكتــە. 

ــڭ  ــا، يۈرىكىمنى ــامالدىن بولس ــلىرى ش ــڭ تىترەش ياپراقالرنى
ــدى.  ــەۋەپچى بول ــرى س ــڭ گۈزەللى ــلىرىگە خوتەننى تىترەش

گــۈل ۋە اللىلەرنىــڭ مەڭزىلىرىدىكــى پارقىراقلىــق، بــۇ 
ــاڭا  ــن م ــڭ بارلىقىدى ــر نۇرنى ــۇرۇن بى ــتىدا يوش ــڭ ئاس لىگەننى

ــە.  ــارەت بەرمەكت بىش
ــن  ــى كۆڭلۈڭدى ــك لېگەنن ــپ نادامەتلى ــر قىلى ــىپ ئەجى تىرىش

ــات.  ــپ ئ چىقىرى
ــى  ــاڭ قۇياش ــۇن، ت ــن باشالنس ــق يېڭىدى ــن ھاياتلى ئاندى

پارلىســۇن...
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گۈل-چېچەككە پۈرگەنگەن ۋەتەن

ــەت  ــن خ ــۇ جاھاندى ــىدا ئ ــىم توغرىس ــپ كېلىش ــڭ قايتى مېنى
ــدى.  كەل

ــە  ــى كۆكك ــم. يۈكلىرىمن ــەل باغلىدى ــكە ب ــپ كېتىش قايتى
چىقىرىمــەن...

دېدىكــى: »قايتىــپ كــەل، بــۇ خەۋەرنــى ئاڭلىغاندىــن كېيىــن 
ئــۆز ۋەتىنىڭگــە قايــت.«

ــىقمەن،   ــرى ئاش ــن بې ــن كەلگەندى ــى: »ۋەتىنىمدى دېدىمك
مۇســاپىرمەن. 

شېرىن-شــېكەر مېۋىلــەر، گۈلىســتانالر بىلــەن تولغــان يۇرتــۇم 
ھېــچ ئىســىمدىن چىقمىــدى. ۋەتــەن ئىچىمــدە، مــەن ئــۇ جەننەتتە.   
ــاڭا  ــش م ــۇپ قايتى ــاۋادا ئۇچ ــەن ھ ــلىرىڭ بىل ــېنىڭ قۇش س

ــدى.  ــلۇق تۇيۇل قورقۇنۇش
يوللىرىــم تۇراقلىــق، چۈنكــى بــەدەن جەھەتتىــن بىــر 

كەپتــەردەك مــەن.«

ــۇپ  ــن قورق ــڭ ئۇزۇنلىقىدى ــۇ يولنى ــەن ب ــى: »س دېدىك
ئەنســىرىمە. ئۆزۈڭگــە ئىشــىنىپ خۇشــاللىق بىلــەن ئــۇچ. چۈنكــى 
ــە  ــە ئىگ ــرى كاپالەتك ــڭ جانلى ــى كەپتەرنى ــڭ ھەرىمىدىك تەڭرىنى

ــان.« بولغ

ــان  ــەر بولغ ــىمىزغا مۇيەسس ــڭ ئاسرىش ــدا بىزنى ــق يولى پانىلى
ــە  ــە ئىگ ــىمۇ كاپالەتك ــىغا كەتس ــۇ بېش ــا ئ ــڭ ت بىرىســى دېڭىزنى
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ــدۇ.  ــار قازىنى ــۇپ،  ئىتىب بول
نوھ مىڭ يىلغا يېقىن دۈشمەنلىرى بىلەن ياشىدى. 

ــرى  ــۈن ئاخى ــى ئۈچ ــە بولغانلىق ــىمىزغا ئىگ ــڭ قوللىش بىزنى
ــدى.  ــىنى يەڭ ھەممىس

ــە  ــەر تەرەپت ــم ھ ــان قۇللىرى ــان تالالنغ ــۇنىڭدەك قانچىلىغ ئاش
ــول  ــە، مول-م ــۆپ نېمەتلەرگ ــۇنچىلىك ك ــدا ش ــىكىم ئالدى ئىش

ــدى. ــە بول ــا  ئىگ رىزىقالرغ

مۇســا: »مــەن ســۇدىن ئەندىشــە قىلمايمــەن، چۈنكــى مــەن 
ئۈنچىمــەن.« دېــدى.

ــەن،  ــى تىرىلدۈرىم ــەن ئۆلۈكن ــڭ ئىســمى بىل مەســىھ: »ئۇنى
ــەت  ــالرنى تىباب ــۇ ئىش ــەن، ب ــان قىلىم ــى كۆرىدىغ ــا كورن تۇغم

ــدى. ــاي قىلىمەن.«دې ــە تايانم ئىلىملىرىگ
ــا  ــى ئايغ ــەن كۆكتىك ــى بىل ــڭ ياردىم ــەد: »ئالالھنى مۇھەمم
قــول تەككۈزەلەيمــەن. چۈنكــى مــەن ئايدىــن ئۈســتۈن ۋە 
ــەن،  ــا بارىم ــاھنىڭ ھوزۇرىغ ــپ شاھىنش ــۈرەتتىن چىقى ــۇق. س نۇرل
چۈنكــى ئۇنىــڭ نــۇرى بىلــەن نۇرلىنىــپ، ئۇنىــڭ قولــى بىلــەن 

ســۈپەتلەنگەنمەن.« 

قېرىندىشىم! مەن كەتسەم ماڭا: »يوقاپ كەتتىڭ« دېمە. 
ــەن بولســاممۇ  ــەي پەردىلەنگ ــاڭا نىســبەتەن كۆرۈنم ــەر س ئەگ
ــدا  ــۇ جاھان ــمىم ب ــۈزەل ئىس ــكارىدۇرمەن. گ ــن ئاش روھ جەھەتتى
ــەر  ــا ئەنب ــپ، ئەتراپق ــارەت بېرى ــر ئىش ــامىلىدەك بى ــەھەر ش س
ــپ  ــەن ئەنبەرگــە ئايلىنى ــدۇ. چۈنكــى جــان بىل ــى چاچى پۇراقلىرىن

ــەن.  كېتىپتىم
مېنىڭــدەك كۆڭلــى خــۇش بولغانــالر گۈلشــەنلەر ۋە چىمەنلــەر 
ــتىن ۋە  ــۈپ كېتىش ــا چۈش ــۇ قۇدۇقق ــدۇ. قاراڭغ ــدە ئولتۇرى ئىچى
بوينــى ئارغامچــا بىلــەن باغلىنىــپ قېلىشــتىن قۇتۇلــۇپ ھۆررىيەتكە 
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ئېرىشــىدۇ. چۈنكــى مــەن چەمبەرنىــڭ ســىرتىدا.

قول بېرىپ بەسلىشىپ گېپىڭنى ئوچۇق قىل. 
نۇرغــۇن گەپلەرنــى ئــاڭالپ ھــەر ســۆزنىڭ ئىككــى بىســلىق 

ئىكەنلىكىنــى بىلــدۇق...
ئــەي كۆڭــۈل! مادامىكــى كۆكتىــن تــاج بىلــەن ئۇلــۇغ تەخت 
ــە  ــى كۆكك ــال ســەپەر قىلســام، يۈكلىرىمن ــا مەن چۈشــىدۇ، ئۇنداقت

چىقارســام تېخىمــۇ ياخشــى ئەمەســمۇ؟ 
كۆرۈۋاتامســەن؟ پۈتــۈن دېڭىــزالر ئــۆز چاڭگىلىــدا ئۈنچىلەرنى 

 . پتى تا
ســەن دېڭىــز ســۈيىنىڭ كۆپىيىــپ ۋە ئازلىشــىغا قــاراپ نېمىگــە 

ــەن؟  ھاڭۋېقىپ تۇرىس
    قېنــى ئەمــدى ئۆلــۈك ئۆكۈزگــە قــاراپ بــاق. ســامىرى 
)قۇرئــان ۋە تەۋراتتــا ئىســىمى تىلغــا ئېلىنغــان، ھەزرىتى مۇســانىڭ 
ــالر ئارىســىدىكى  ــان يەھۇدى ــپ ماڭغ ــدۇرۇپ ئېلى مىســىردىن قۇتۇل
بىــر شــەخس( نىــڭ ســېھىرگەرلىكى بىلــەن ئــۇ ئۆكــۈز مۆرىگــەن 

ھالدىمــۇ ســەن ئۇنىڭغــا چوقۇنمــا.

نەمــرۇت بۈركــۈت قاناتلىــرى بىلــەن قانچىلىــك ئېگىــز ئۇچســا  
ــڭ  ــى جافەرى-تاييارنى ــىدۇ. چۈنك ــز چۈش ــۇنچىلىك تى ــە ش يەرگ

قانىتىــدەك قانــات ئۇنىڭــدا يــوق.

ئەگــەر بىــر كەپتــەر قۇۋلــۇق قىلىــپ كەكلىــك ئوۋلىســا ئــۇ 
كەپتــەر كەپتەردىــن ئۆزگىرىــپ ئــاق بۈركــۈت بولــۇپ قاالمــدۇ؟

ــدۇ،  ــان بېرەلمەي ــە ج ــى ھېچكىمگ ــقا بىرس ــن باش ئاالھتى
ــەن.   ــۇ بەرگ ــۇ ئ ئەقىلنىم

ھەيكەلتىراشــچى ئەزەربەيجانلىــق قانچىلىــك ئۇســتىلىق بىلــەن 
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ھەيكــەل ياسىســىمۇ بەرىبىــر...
ــە بىلــەن قانچىلىــك  مەنمەنچىلىــك قىلىــپ دەرت چەكمــە. ھىل

خــۇش بولســاڭمۇ...
ئالالھ يولىغا باش قويۇپ ئۇلۇغلۇق تاپ. 

ســىركە بېرىــپ شــېكەرگە ئىگــە بــول. ئەينــەك بېرىــپ ئۈنچــە 
 . ل ئا

ســۈرمە بېرىــپ كــۆز ئــال. گــۈزەل دارچىــن دەرەخلىرىــدەك 
تەلەيلىــك بــول.

ســەجدىگە بــاش قويغانــالر گــۈزەل خۇيلۇقــالر بولــۇپ، ئــۇالر 
خــۇددى قولــى ئوچــۇق دەريــا ســۈيىگە ئوخشــايدۇ. 

ئــۇالر نەپســىنىڭ ئارزۇســى ۋە ھاۋايى-ھەۋەســلەردىن ۋاز 
ــلىغۇچىالردۇر. ــەدەم تاش ــا ق ــۇق يولىغ ــپ ئۇلۇغل كېچى

ــان  ــەر ئولتۇرغ ــۈك ھۆر-پەرىل ــۈزەل كۆزل ــۈل! گ ــەي كۆڭ ئ
ــارا.  ــىغا ق ــىل روھ باغچىس ياپيېش

ــپ،   ــدا مېڭى ــاراپ ھال ــت ۋە خ ــدا مەس ــۇ باغ ــەن ئ س
پادىشــاھالرنىڭ مەنزىرلىرىنــى  كېزىســەن، ئايلىنىــپ كۆڭــۈل 

ئاچىســەن، چاقچــاق قىلىــپ كەيىــپ سۈرىســەن. 
ــڭ  ــك دىلبەرلەرنى ــۈزەل، نازاكەتلى ــدە گ ــۇدەك دەرىجى چوقۇنغ

ــەن... ــى قايرىيس ــان پەردىلىرىن ــپ مۆكۈۋالغ ــزا تارتى ئى

ئايدەك يۈزۈڭدىن ھەممە يەر جانلىنىپتۇ.  
ئىپــار پۇرايدىغــان گۈل-گۈلىســتانلىرىڭ بولســا شــاراپ 

ــۇ. ــا بوپت ــك ئارچ قەدەھلى
ئەقىللىقــالر ۋە روھــالر ھــەر تەرەپتــە ئــۇ كۆڭۈلنىــڭ ئالدىــدا 

ســەجدە قىلىــپ، مۇنــداق دەپتــۇ:
»ئــەي جاننىــڭ تىلــەك ۋە ھەۋىســى! ســەن ئاجايىــپ گــۈزەل 

كۆرۈنىسەن...
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ئــەي كۆكتىكــى ئــاي! ســىز ئــۇ گۈزەللىكنــى، ئــۇ پۇراقالرنــى 
ــن ئالدىڭىز.  ئۇنىڭدى

ــېھىرگەرلىكنى  ــىلەر س ــرى! س ــەھىرىنىڭ ھۆرلى ــل ش ــەي بابى ئ
ــڭالر. ــن ئۆگەندى ئۇنىڭدى

ئەي كۆڭۈل! سەن غەمنى تىزال خۇشاللىققا ئايالندۇرىسەن. 
ســەن قانچىلىغــان مەريەمنىــڭ ئەيساســى، قانچىلىغــان جەننەتنىڭ 

روھــى، قانچىلىغــان ئۈنچىلەرنىــڭ ھــەۋەس قىلغان ئۈنچىســى.« 

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؟« 

ــورىدى. دەپ س
مەن دېدىمكى: »مەن سېنىڭ ۋىسالىڭغا تەشنا بولغۇچى. 

ــول قويماۋاتىســەن.  ــقا ي ــا بېرىش ــى يېنىڭغ ــراق ســەن مېن بى
ــم؟« ــەن زادى كى ــن! س ئېيتقى

ــان  ــى بولمايدىغ ــىنىپ بولغىل ــەن چۈش ــەردى: »م ــاۋاپ ب ج
زالىــم بىــر شاھىنشــاھ بولىمــەن. مېنىــڭ يۈكســەك ياردىمىــم قول-
قانــات بولمىغۇچــە ھېچبىــر كۆڭــۈل تەندىــن ئايرىلىــپ يۇقىرىغــا 

ــدۇ.  ئۇچالماي
ــن  ــم قۇدۇقتى ــە ھېچكى ــم بولمىغۇچ ــان ئارقانلىرى ــڭ ئېھس مېنى

ــدۇ.  چىقالماي
ئەقىــل مېنىــڭ پەرمانىــم بىلــەن ئىرپــان مەجلىســىدە ئەدىــب 

بولىــدۇ. 
ــەم- ــپ غ ــاراپ ئىچى ــەن ش ــم بىل ــڭ قەدەھلىرى ــىق مېنى ئاش

ــىدىن قۇتۇلىدۇ.  غۇسس
مېنىــڭ قۇتلــۇق، گــۈزەل جامالىمنــى كۆرمــەي تــۇرۇپ بېلــى 
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پۈكۈلگــەن ھەركىــم جەننەتتــە خۇشــال يۈرســىمۇ ئــۇ يەنىــال بىــر 
گالــۋاڭ ئەخمەقتــۇر. 

ــپ،  ــەھەر ئايلىنى ــەھەرمۇ ش ــپ، ش ــەھراالرنى كېزى ــەن س س
ــى  ــن ياخش ــڭ يېنىمدى ــۈن مېنى ــت ئۈچ ــى: مۇرى ــۇنى بىلدىڭك ش
باشــقا بىــر يــەر، يــاردەم ئۈچــۈن ئېچىلغــان ياخشــى بىــر ئىشــىك 
يــوق. ئۆلۈكمــۇ مېنىــڭ پۇرىقىمدىــن تىرىلىــدۇ ۋە مەڭگۈلــۈك بىــر 

بەختكــە ئېرىشــىدۇ. 
ــىنەلەيدىغان  ــى چۈش ــۆزلىرىمدىن مەناالرن ــڭ س ــۇ مېنى گالۋاڭم

ــدۇ.« ــا ئايلىنى ــرەك ئارىفق زې
ــاڭا  ــات. س ــۈزەل ھاي ــر گ ــەن بى ــى: »س ــەن دېدىمك م
يالۋۇرىمــەن. مــەن ســېنىڭ بىلــەن سۆزلەشكەنســېرى مېنىــڭ يېنىمغا 

ــدۇم...« ــىياتتا بول ــر ھېسس ــدەك بى ــار كەلگەن ي
دېدىكــى: »مــەن بولســامال ســەندىن ســەنلىك كېتىدۇ. شــەك-
شۈبھىســىز ســەن ســەندىن پانــى بولىســەن. بۇنىــڭ ســەۋەبى مــەن 

ھېچكىــم بىلــەن چــوڭ بىــر چىدىرغــا پاتمايمــەن. 
ــەن  ــان بىل ــدا، جاھ ــەر جاھان ــا ھ ــتانە بولغانغ ــاڭا مەس م
ــپ،  ــپ، ســەۋر قىلى ــەك قىلى ــن ئەمگ ــار. لېكى ــى ب ــان كېرەم جاھ

ــەن...« ــە ئېرىشىس ــۇ نىمەتك ــاڭ ب ــاك بولس پ

يېمەك-ئىچمــەك، كىيىم-كېچــەك خوجايىنلىــرى ھــەر تەرەپتــە 
ــۈك  ــۇ ئۆزل ــى ب ــۇق يولىدىك ــراق قۇلل ــدۇ. بى ــوپ يۈرى توپ-ت

ــدۇ.  ــاز ئۇچراي ــى ئ ناھايىت
ــە  ــالر ھــەر تەرەپت ــان تېۋىپ ــرا ھۆكــۈم قىلىدىغ كېســەلگە توغ

ــوق. ــى ســاقايتااليدىغان ئەيســا ي ــا قارىغۇن ــراق تۇغم ــار. بى ب

مــەن مەزلۇمالرنــى خۇشــال قىلىــش ئۈچــۈن بۇالرنــى مىســال 
ــن  ــىلەرنى ئالدايدىغانالردى ــز كىش ــەن ھەرگى ــۆزلىدىم. م ــپ س قىلى
ئەمەســمەن. چۈشــەندۈرۈش تىلســىز بولىدۇ. ئۇ بولســا ئۇچقۇنســىز، 
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زىيانســىزدۇر.

ــڭ  ــۇرۇپ قىلغاننى ــپ ت ــۆزنى ئەگىتى ــاھىم! س ــەي شاھىنش ئ
ــۆزلىگىن. ــەن س ــە س ــىنى يەن پايدىس

ئــەي ھىجــران بىلــەن سۆيگۈســىنىڭ قېنىنــى ئېقىتقــان پىكىرنى 
ــەن چۈشەن!  س

ياخشــى قــارا، ئــۇ ســەن. ئــەي ئــۆز ئۆزىدىــن قاچقــان! ئــۇ 
ســەن بولىســەن...

ــڭ؟   ــە يېدى ــۈن نېم ــم! تۈنۈگ ــېرىن گۈزىلى ــڭ ش ــەي مېنى ئ
ــەن  ــمىدا س ــان قىس ــڭ قالغ ــەن ئۆمرۈمنى ــى، م ــن، ئېيتقىنك ئېيتقى
ــەپ  ــۇنى ي ــدۈز ش ــەم كۈن ــە ھ ــاڭ، كېچ ــەن بولس ــە يېگ نېم
ــەڭ،  ــرا سۆزلىمىس ــداپ توغ ــى ئال ــەن مېن ــەر س ــۈزەي. ئەگ ئۆتك
ــدۇ.  ــەپ بېرى ــرا ئىپادىل ــاڭا توغ ــى م ــڭ ھەممىن ــن چىرايى غەمكى
ســېنىڭ رەڭگى-روھىڭنــى كۆرگــەن كۈندىــن بېــرى مېنىــڭ بېشــىم 

ــدى... ــال قال گاڭگىراپ

تىزگىننــى ئــازراق تارتىــپ قــوي. ئالدىمدىــن ئىتتىــك ئۆتــۈپ 
 . تمە كە

ساڭا قانغىچە قاراپ، كۆڭلۈم تىنجىسۇن.
يۈرىكىم دەھشەت سوقۇۋاتىدۇ، بىردەم تۇر. 
ئىككى كۆزۈمدىن قان ياشلىرى ئېقىۋاتىدۇ.

ئالدىمدىن ئىتتىك ئۆتۈپ كەتمىگىن.
ــپ  ــا ئايلىنى ــارا تۇپراقق ــە ق ــا بارغۇچ ــېنىڭ يېنىڭغ ــەن س م

ــەن. بولىم
ــراپ  ــماندەك يالتى ــۆك ئاس ــدە ك ــېنى كۆرگەن ــال س بىردىن

ــەن. كېتىم
يــەر يۈزىنىــڭ كۆزىدىــن قۇيــاش ئۇزاقالشقانســىرى، ھىجــران 
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دەســتىدىن كېچــە مۇتلــەق قــارا كىيىــم كىيىــدۇ.
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. 
بىــراق ئــۇ قەدەھنىــڭ ئىچىــدە ســەن بولمىغانلىقىــڭ ئۈچــۈن 

ئۇنىڭغــا مەيلىــم بولمىــدى.
يــەر ۋە كۆككــە ئوزۇقنــى ســەن بەردىــڭ. مېنىمــۇ ســەن باق،  

چۈنكــى مەن بــەك ئــاۋاق...

ئــەي جىدەلخور، ســۆيۈملۈك گــۈزەل! ســېنىڭ جىدەلخورلىقىڭمۇ 
ــۇنچىلىك تاتلىق.  ش

ــڭ  ــڭ مېنى ــېنىڭ قىزى ــم، س ــڭ جېنى ــڭ مېنى ــېنىڭ جېنى س
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

يۈســۈپ يولــالردا ماڭغانــدا ئۇنىــڭ يۈزىدىكــى نــۇر ھەربىــر 
ــڭ  ــى. ئۆينى ــى يورۇتاتت ــپ ئىچىن ــىدىن كىرى ــڭ دېرىزىس ئۆينى
ئىچىدىكىلــەر  »يۈســۈپ بــۇ ياققــا كېتىۋاتىــدۇ، ھازىــرال ئۆتــۈپ 

ــى. ــى« دەيتت كەتت
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 
ســۈرمە ئــال. 

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.

ــەن  ــىمۇ س ــۈپ كەتس ــە بۆلۈن ــڭ ئىككىگ ــۈڭدە بەدىنى چۈش
ــاق.  ــال س يەنى

چۈشۈڭدە بەدىنىڭنىڭ بىر پارچىسىنىڭ كېسىلىشى بىلەن،
ــچ  ــەڭمۇ ھې ــپ كەتس ــا پارچىلىنى ــۈز پارچىغ ــى ي ــا ئىكك ھەتت

ــوق.  ــش ي ــلۇق ئى قورقۇنۇش
ــان  ــەر »ئۇخلىغ ــى پەيغەمب ــۇ دۇنيان ــان ب ــەكىلدە تۇرغ     ش

ــەن. ــىدەك« دېگ ــەن چۈش ــىنىڭ كۆرگ كىش
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يا »سەن« قالمايسەن ياكى »بىز«

ئاشــىق بىلــەن ئۇچرىشــىش ۋاقتــى يېقىنالشــتى. بۇ ســەۋەپتىن 
ــۈن  ــى ئۈچ ــىش كۈن ــن. ئۇچرىش ــتۈرۈپ يۈرگى ــى تۈزەش ئۆزۈڭن

ــەش! گۈزەلل
ــىمۇ،  ــەم بولس ــاڭا مات ــك س ــز قانچىلى ــڭ ئۆلۈمىمى بىزنى
ــۈن  ــى ئۈچ ــى بولغانلىق ــىش ۋاقت ــەن ئۇچرىش ــەق بىل ــلىدە ھ ئەس

ــزدۇر. ــك ۋاقىتلىرىمى ــەڭ بەختلى ــاللىق، ئ ــەڭ خۇش ــڭ ئ بىزنى
چۈنكى بۇ دۇنيا بىزنىڭ زىندانىمىزدۇر. 

زىنداننىــڭ خارابلىشىشــى، ئۆرۈلىشــى زىنداندىكىلەرنــى خۇشــال 
 . ۇ قىلىد

ــر  ــۈن بى ــز ئۈچ ــا روھىمى ــز بولس ــڭ بەدىنىمى ــى بىزنى يەن
ــاپلىنىدۇ.  ــدان ھېس زىن

ئۆلــۈم بەدەننــى يىقىتقاندىــن كېيىــن تۇپــراق ئاســتىغا 
كىرگەنــدە، روھ زىنداندىــن قۇتۇلــۇپ، ھــەق بىلــەن دىدارلىشــىدۇ. 

ھوشۇڭنى تېپىپ ئەقلىڭنى ئىشلەت. 
پانى بولغان بۇ دۇنيا زىندانىدىن ۋاپا كۈتمە. 

بۇ دۇنيا ۋاپاسىنىڭ ئۆزىمۇ ۋاپاسىزدۇر. 
ئــەي ۋاپــادار كىشــى، كــەل، كــەل تېخىمــۇ يېقىنــراق كــەل.  
مەنلىكنــى، بىزلىكنــى تاشــالپ، ۋاقىتنــى ئىســراپ قىلماســتىن تىــز 

كــەل. 
ــى  ــڭ بارلىق ــڭ ھەقنى ــېنىڭ بارلىقى ــان! س ــارە ئىنس ــەي بىچ ئ

ــاپلىنىدۇ.  ــوق ھېس ــدا ي ئالدى
يوقتىن ئىبارەتتۇر. سەن باردەك كۆرۈنگەن بىر يوقسەن. 
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مانا بۇ ھەقىقەتنى چۈشەنسەڭ ئەلەسلىكتىن قۇتۇلىسەن. 
مېنىــڭ ئۆلگــەن كۈنــۈم ســۆيۈملىكىم بىلــەن دىدارلىشــىدىغان 

كۈنــدۇر. 
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

ــەت  ــاڭا ئامان ــەن، س ــاڭا بېرىلگ ــى س ــڭ قېپ ــەق نۇرىنى ھ
ــان.  قويۇلغ

ئىكەنلىكىڭنى،نەدىــن  كىــم  ســەن 
كــەل!  ئەســلىڭگە  ئويــالپ،   كەلگەنلىكىڭنــى 
ــت  ــە ئائى ــن، بەدەنگ ــاددى مەۋجۇتلىقىڭدى ــۆز م ــن، ئ ئۆزۈڭدى
ــۆز  ــي ئ ــى ھەقىقى ــە ئۆزۈڭن ــن قۇتۇلمىغىچ ــانىي ئارزۇلىرىڭدى نەپس

ــەن.  ــن تاپالمايس بارلىقىڭدى
بــۇ ســەۋەپتىن ئۆزۈڭدىــن ۋاز كەچســەڭ ئــۆز مــاددى 

قۇتۇلىســەن.  مەۋجۇتلىقىڭدىــن 
ئــۇ ۋاقىتتــا يــەر يۈزىــدە ســەن ئۈچــۈن قۇرۇلغــان شــەھۋەت،  
ــال  ــن بىردىن ــە توزاقتى ــاش مىڭالرچ ــۆھرەتكە ئوخش ــەزەپ، ش غ

ــەن.  قۇتۇلىس
ــالپ،  ــى ئوي ــن كەلگەنلىكىڭن ــلىتىپ قەيەردى ــى ئىش ئەقلىڭن

ــەل!  ــلىڭگە ك ئەس
ــڭ  ــى ئادەمنى ــان ھەزرىت ــاھى بولغ ــاھالر پادىش ــەن پادىش س

ــڭ.  ــلىدىن كەلدى نەس
بىلــەن  زۇلۇمــالر  ئەســكىلىكلەر،  گۇناھــالر، 
ئاچتىــڭ.  كــۆز  دۇنياغــا  پاســكىنا  مۇشــۇ    تولغــان 
كېتىدىغانلىقىڭنــى   قەيەرگــە  كەلگىنىڭنــى،  قەيەردىــن  ســەن 
ئويلىمــاي، مۇشــۇ دۇنيــا ھاياتىدىــن رازى بولــۇپ بــەك خۇشــال 

كۆرۈنىۋاتىســەن. 
مىــڭ ئەپســۇس ســاڭا! ئەقلىڭنــى ئىشــلىتىپ، مۇشــۇ رەزىــل 
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دۇنياغــا كۆڭــۈل بەرمــە. 
ئەسلىڭگە كەل! 

جەۋھىــرى،  دۇنيانىــڭ  بــۇ  قانچىلىــك  ســەن 
ئىچكــى  ســېنىڭ  بولســاڭ،  تىلســىماتى  ئــۆزى، 
گۆھــەر.  بىباھــا  قىممەتلىــك،  شــۇنچىلىك   دۇنيايىڭمــۇ 
قەبرىســتانلىقتا توپــا بىلــەن تولىدىغــان ئىككــى كۆزۈڭنــى  يۇمۇپ، 

يوشــۇرۇن بولغــان كۆڭــۈل كۆزۈڭنــى ئاچ. 
ھەقىقەتنى كۆرۈپ ئەسلىڭگە كەل! 

ئۇلۇغلۇق ئىگىسىنىڭ قۇلى سەن. بەكمۇ تەلەيلىك سەن. 
ياخشــىلىق  ســاڭا  ســۆيىدۇ.  بەكمــۇ  ســېنى  ئالــالھ 
ئۈنــدۈردى.  ئۈنمەيدىغاننــى  باشــقىالردا   قىلىــپ 
لېكىــن ســەن مال-مۈلۈككــە چوقۇنــۇپ، تېخىمــۇ بــاي بولۇشــنىڭ 
كويىغــا چۈشۈپســەن. شــەھۋەت ۋە شــۆھرەتنىڭ ئارقىســىدىن 

ــەن.  يۈگۈرەۋاتىس
ــقىالرغا  ــۇش، باش ــاش بول ــىش، ب ــە ئېرىش ــرى مەرتىۋىگ يۇقى
ھۆكۈمرانلىــق قىلىــش ئارزۇســىدا بولىۋاتىســەن. ئــارزۇ قىلغانلىرىڭغا  
ئېرىشــەلمىگەن ياكــى قولۇڭدىكىلەردىــن ئايرىلىپ قالغــان چاغلىرىڭدا 

كۆڭلــۈڭ يېرىــم بولــۇپ، ئۆز-ئۆزۈڭنــى خــاراپ قىلىۋاتىســەن. 
بــۇ ھــال، بــۇ ئاۋارچىلىــق، بــۇ شــىكايەت، بــۇ نالــە، بــۇ 

كــۆز ياشــالر زادى قاچانغىچــە داۋاملىشــىدۇ؟ 
بــۇ چۈشــۈپ قالغــان ئېچىنىشــلىق ھالىڭغــا قــاراپ، ئەســلىڭگە 

! ل كە
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بۇ كېچە ئۇخلىما

كۆرۈنمــەس بىــر قۇيــاش، يەنــى غايىــپ ئالەمنىــڭ قۇياشــى 
ــۋى  ــە مەنى ــدۇ. كۆزلىرىڭگ ــېنى نۇرالندۇرى ــپ س ــرى چىقى كېچىلى
ســۈرمە ســۈرۈپ، كۆزلىرىڭدىكــى غەپلــەت توزاڭلىرىنــى تازىــالپ، 

ــدۇ.  ــى ئاچى كۆزۈڭن
بــۇ كېچــە ئەقىلســىزلىك قىلىــپ بېشــىڭنى ياســتۇققا قويــۇپ 

ياتمــاي، ھوشــۇڭنى يىــغ. 
ــانالر،  ــداق ئىھس ــاڭا قان ــڭ س ــۋى بەختنى ــائادەت ۋە مەنى س

ــارا.  ــر ق ــا بى ــالر ئەكىلىدىغانلىقىغ ــداق  لۇتۇف قان
ئالالھ كۈندۈزلىرى ئىشلەپ رىزىق قازىنىشنى بۇيرۇدى. 

كېچىنى ئىشق ئۈچۈن، سۆيۈشۈش ئۈچۈن ياراتتى. 
ســېنىڭ سۆيۈشــىڭنى، ســۆيۈملىكىڭ بىلــەن بىرگــە بولۇشــىڭنى  
ــەن   ــۇ بىل ــى قاراڭغ ــۈن كېچىن ــاقالش ئۈچ ــن س ــان كۆزلەردى يام

ــدى.  پەردىلى
خەلق كېچە بولغاندا ئۇيقۇغا پاتىدۇ. 

ئاشــىقالر بولســا پۈتــۈن كېچــە ئالالھقــا يالــۋۇرۇپ، دۇئــا-
تىــالۋەت  قىلىــپ، ئۇنىــڭ بىلــەن سۆزلىشــىدۇ. 

ــداق  ــا مۇن ــى داۋۇتق ــى ھەزرىت ــر كېچىس ــەق بى جانابى-ھ
دېــدى: »كىــم بىزنى ســۆيىدىغانلىقىنى سۆزلىســە ئاشــىقلىق داۋاســى 
قىلغــان بولىــدۇ. كېيىــن پۈتــۈن كېچــە ئۇخلىســا ئۇنىــڭ ســۆزى 

ــان!« ــىمۇ يالغ ــدۇر.  داۋاس يالغان
ھەقىقەتــەن ئاشــىق بولغــان كىشــىنىڭ كۆزىگــە ھېــچ ئۇيقــۇ 

ــى؟  كېلەمت
چۈنكــى ئاشــىق كۆڭــۈل دەردىنــى، تارتىۋاتقــان ئازاپلىرىنــى 
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ــى  ــدۇ. كېچىن ــى خاالي ــۈن يالغۇزلۇقن ــۆزلەش ئۈچ ــۆيگىنىگە س س
ــۇرىنىدۇ.  ــا يوش ــڭ قاراڭغۇلىقىغ ــدۇ. كېچىنى كۈتى

ئىشــقنىڭ ئۇسســۇزلىقىغا قانمىغــان ئاشــىق، ئۇخلىغــان 
ــۇ  ــىغان كىشــى قانداقم ــدۇ. ئۇسس ــاز ئۇخالي ــەك ئ ــۇ ب تەقدىردىم

ــۇن.  ــا پاتس ــق ئۇيقۇغ قاتتى
ــال  ــە يەنى ــەن ھالەتت ــا كەتك ــازراق ئۇيقۇغ ــۆزى ئ ــڭ ك ئۇنى
چۈشــىدە يــا ســۇنى كۆرىــدۇ، ياكــى دەريــا بويلىرىــدا ئايلىنىــپ 
ــدۇ. ــاتقۇچىنى كۆرى ــۇ س ــى س ــى ياك ــى كومزەكن ــدۇ ۋە ياك يۈرى

ــڭ  ــن ئالالھنى ــۇ تەرەپتى ــە ئ ــۈن كېچ ــا پۈت ــڭ قۇلىقىغ ئۇنى
ــدۇ.  ــاۋازى ئاڭلىنى ئ

ئەي بىچارە! ئورنۇڭدىن تۇر، كېچە بىر غەنىمەت. 
ــەتتىن  ــپ، پۇرس ــىلىقى دەپ بىلى ــڭ ياخش ــى ئالالھنى كېچىن

ــالن.  پايدى
ــىمۇ  ــە بولس ــر كېچ ــۆيۈملىكىم! بى ــۈك س ــاي يۈزل ــەي ئ ئ

ــا.  ئۇخلىم
چىــن كۆڭلۈڭنــى ئۇنىڭغــا ئاتــا قىلســاڭ ســاڭا ئۆلۈمســىزلىك 

خەزىنىســى كۆرۈنىــدۇ. 
ــدە  ــى كېچى ــانالر ئۆزىن ــەر، ئىھس ــۋى گۈزەللىكل ــق مەنى بارلى

ــىتىدۇ.  كۆرس
ئۇخلىغان كىشى بۇ گۈزەللىكلەرنى كۆرەلمەيدۇ. 

ئەقلىڭنى ئىشلەت! سەنمۇ بۇ كېچە ئۇخلىما!
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روھنى ئىزدە! روھنى تاپ!

گۈزەللىــك پەردىســى، گۈزەللىــك ماسكىســى بىلــەن نىقاپالنغــان 
يېقىمســىزالر ئۈســتىدىن شــىكايەت قىلىمــەن. 

ئــۇالر كۆرىنىشــتە چىرايلىــق ئــاي يۈزلــۈك كۆرۈنگــەن بىلــەن 
ئىچىــدە ســامان بىلــەن يېقىلغــان ئــوت يانىــدۇ. پەقەتال كۆرۈنىشــىال 

ــدەك پاقىراق. ئاي
پەرەنجىگــە ئاشــىق بولمــا، يەنــى پەرەنجىــدەك گــۈزەل پانــى 

بەدەنلەرگــە كۆڭــۈل بەرمــە. 
ــۆي.  ــى س ــال. ئۇن ــى ئوي ــپ ياراتقانن ــۈزەل قىلى ــى گ ئۇالرن

ــەنمە.  ــە ئىش ــالغان بەدەنگ ــن ياس اليدى
ــى  ــدە ئۇن ــۈك بىرىســىنى كۆرگەن ــاي يۈزل ــراق ئ ســەن پارقى

ــۇر.  ــۇ ســايىغا ئوخشــاش بارلىقت ــى ئ ــم دەيســەن. ھالبۇك جانى
ئــۇ ئايلىنىــپ ســاياھەت قىلىدىغانلىقــى، يــەپ ئىچىدىغانلىقــى 
ــتۇر.   ــك لەش ــە رەڭلى ــر پارچ ــاپلىنىدىغان بى ــك ھېس ــال تىرى ئۈچۈن

ــى بولســۇن؟   ــم دېگىن قانداقمــۇ رەڭلىــك لەشــنى جانى
روھ نــەدە، رەڭ نــەدە؟ ســەن ئــۇ لەشــنى قويــۇپ، روھنــى 

ئىــزدە! روھنــى تــاپ!
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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.
ســېنىڭ نەزىرىڭــدە كېچــە قاپقــارا قازانغــا ئوخشــايدۇ. چۈنكــى 
ــڭ.  ــپ باقمىدى ــى تېتى ــڭ تەمىن ــقان ھالۋىنى ــدا پىش ــەن ئۇنىڭ س

شــۇڭا كېچىنىــڭ ھەقىقەتــەن قانــداق ئىكەنلىكىنــى بىلمەيســەن. 
ــڭ  ــراق كېچىنى ــدۇر. بى ــاۋەت ۋە ئىشــلەش ۋاقتى ــدۈز تاپ كۈن

ــار. ــى ب ــان تەرىپ ــپ ھــوزۇر بېرىدىغ ئاشــىقالرغا ئاجايى
ــتىدا زەررە-زەررە  ــى ئاس ــەم قۇياش ــۆيۈملىكىمىزنىڭ غ ــز س بى

ــدۇق.  پارچىالن
چۈنكى بىز ئۇنىڭدىن كەلگەن غەمنىمۇ سۆيىمىز. 

ــەن  ــۇ بىل ــر تۇيغ ــداق بى ــدە بۇن ــېنىڭ كۆڭلۈڭ ــى س مادامىك
ــال.  ــدان ئۇخ ــازا ئوب ــپ ت ــا بېرى ــدى، ئۇنداقت ــەۋەس قوزغالمى ھ

ــىرتىدا.  ــڭ س ــەت ئىتىقادىنى ــى72  مىلل ــىق يول ئاش
مادامىكــى ســېنىڭ ئىشــقىڭ، ئىتىقادىــڭ تەقلىددىــن، شــەكىلدىن 

ئىبــارەت، ئۇنداقتــا ســەن كــەت، بېرىــپ ئۇخــال.
ئەي دوستالر! يېغىلىڭالر، بىر يەرگە جەم بولۇڭالر. 
ھازىر بولسا ئەسلىدە ئۇخاليدىغان ۋاقىت ئەمەس.

ئاۋۇ يــەردە ئۇخالۋاتقان كىشــى ۋالالھــى بىز سۆھبەتلىشــىدىغان 
دوســتالردىن ئەمەس.
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ئۆزۈڭدىن ۋاز كەچ

ســەن ئېســىڭدە بولغانــدا، ئۆزۈڭنــى ياخشــى كۆرگــەن چاغــدا 
مۇھەببەتكــە ئىگــە بواللمايســەن. مۇھەببــەت تىكەنــدەك كۆزۈڭگــە 

ســانجىلىدۇ. 
ــوش  ــۆزۈڭ خ ــن ئ ــدا، ئۆزۈڭدى ــىڭنى يوقاتقان ــەت ئېس پەق

ــدۇ. ــدا بولى ــۆيۈملىكىڭ  يېنىڭ ــدا س ــان چاغ بولمىغ
ــۇ  ــال چىۋىنم ــر ت ــدا بى ــەن بولغان ــڭ بىل ــۆز ھالى ــەن ئ س

ــدۇ.  ــوزەك قىلى ــېنى ب س
ــۇپ  ــۈك بول ــۇنداق كۈچل ــدە ش ــن كەچكەن ــراق ئۆزۈڭدى بى

ــدۇ. ــى يەتمەي ــاڭا كۈچ ــۇ س ــەنكى، پىلنىڭم كېتىس
ئــۆز ھالىــڭ بىلــەن بولســاڭ غــەم ۋە مۇشــەققەت بۇلۇتلىــرى 

ســېنىڭ ئەتراپىڭنــى ئــوراپ، قاراڭغۇلــۇق ئىچىــدە قالىســەن. 
ئۆزۈڭدىــن كەچســەڭ قوينىڭغــا ئــاي كىرىــپ، ھەممــە 

يورۇتىــدۇ. تەرىپىڭنــى 
ئــۆز ھالىــڭ بىلــەن بولســاڭ ســۆيۈملىكىڭ ســەندىن قېچىــپ، 

يېنىڭغــا كەلمەيــدۇ. 
ئۆزۈڭدىــن ۋاز كەچســەڭ ســۆيۈملىكىڭ ســاڭا ئىشــق شــارابى 

ســۇنىدۇ.
ــس  ــۈزدەك ھې ــەچ ك ــى ك ــاڭ، ئۆزۈڭن ــدا بولس ــۆز ھالىڭ ئ

ــەن.  ــال يۈرىس ــپ، مۇزالپ قىلى
ئۆزۈڭدىــن كەچســەڭ قەھرىتــان قىشــمۇ چېچەكلــەر ئېچىلغــان 

باھــاردەك تۇيىلىــدۇ.
ئەقلىڭنــى ئىشــلىتىپ، ئۆزۈڭنــى سۆيۈشــتىن، ئۆزۈڭگــە ئــۆزۈڭ 
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ئاشــىق بولۇشــتىن قۇتــۇل. ســۆيۈملىكىڭنىڭ مۇھەببىتىگــە ئەمەس، 
بەلكــى جاپاســىغا ئاشــىق بــول. 

ــاڭا  ــان، س ــاڭا نازالنغ ــى س ــىق بولغىنك ــر ئاش ــۇنداق بى ش
قارىمىغــان گۈللەرمــۇ ســاڭا قــاراپ يىغــالپ يالۋۇرىدىغــان ئاشــىققا 

ــۇن. ئايالنس
ئەي ھەقىقى ئاشىق!

كائىناتتەك مەست بول! 
ئايلىنىپ تۇر. 

ــقى  ــالھ ئىش ــەر ئال ــۇ كۆكل ــى، مۇش ــى بىلگىنك ــۇنى ياخش ش
ــدى،  ــا ئى ــىمىغان بولس ــانالرغا ئوخش ــان ئىنس ــەن مەســت بولغ بىل

ــۇ؟ ــپ تۇراتتىم ــۇنداق ئايلىنى ــا مۇش مان
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ئەپسۇس!

ئېشــەك ســېنىڭدەك ئۈســتۈن بىر بارلىــق بولمىســىمۇ ۋە لېكىن 
ئىگىســى، خوجايىنــى بولغــان ئېشــەكچىنىڭ باغلىشــىنى ۋە يېشىشــىنى 
ــدۇ.  ــىدىن ئايرىياالي ــقا بىرىس ــۇپ، باش ــىنى تون ــدۇ. ئىگىس بىلى
ئىگىســىنى كۆرگەنــدە باشــلىرىنى شــىلتىپ، قۇالقلىرىنــى دىڭگايتىپ، 

قۇيرۇقلىرىنــى ئوينىتىــدۇ.
ــا  ــاۋازى ئۇنىڭغ ــىنىڭ ئ ــدۇ. ئىگىس ــۇ تونۇي ــا ئاۋازىنىم  ھەتت

ــات ئەمــەس.  ي
ــۇ  ــەن، س ــەم يېگ ــن ي ــىنىڭ قولىدى ــەك ئىگىس ــى ئېش چۈنك

ــەن.   ئىچك
ــۇ  ــڭ ئەقلىم ــە، ئادەمنى ــش ھ ــپ ئى ــەن ئاجايى ــە دېگ نېم

ــان. ــران قالىدىغ ھەي
ــۇ  ــر تۇيغ ــاڭ، بى ــر ئ ــاڭا بى ــىمۇ س ــازراق بولس ــالھ ئ ئال

ــۇ؟  بەرمىدىم
ــەن،  ــېنى يېگۈزۈپ-ئىچكۈزگ ــان، س ــىلىق قىلغ ــاڭا ياخش س
ســېنى ھــوزۇر ئىچىــدە ياشــاتقان، ســېنى بارلىــق مەۋجۇداتالرنىــڭ 
ــەن  ــا بەرمىگ ــر بارلىقق ــچ بى ــان، ھې ــپ ياراتق ــىلى قىلى ــەڭ ئېس ئ

ــەن.  ــى تونىمايس ــەن ياراتقۇچىڭن ــاڭا بەرگ ــى س ئەقىلن
ئاشۇ ئېشەكچىلىكمۇ بواللمىغىنىڭغا مىڭ ئەپسۇس!

ــە  ــدى، دەرتك ــم قىينى ــە قېتى ــېنى يۈزلەرچ ــى س ياراتقۇچ
چۈشــۈردى. 

ســەن دات-پەريــات قىلىــپ تــۇردۇڭ. قانــداق بولــۇپ ئۇنــى 
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تونىمــاس بولــۇپ قالدىــڭ؟ ئۇنــى ئىنــكار قىلىدىغــان بولــدۇڭ؟ 
ــدى.  ــا قىل ــرادە ئات ــەردى، ئى ــل ب ــاڭا ئەقى ــالھ س ئال
پەيغەمبەرلەرنىــڭ ۋاستىســى بىلــەن ســاڭا يول كۆرســەتتى. ئەســلىدە 

ــەس. ــۇر ئەم ــقا مەجب ــېنى قۇتۇلدۇرۇش ــالھ س ئال
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ئىشقنىڭ مەنسۇرى

ــڭ  ــېنىڭ كۆزۈڭنى ــى، س ــە، چۈنك ــىدىن كۆرم ــى تېش دۇنيان
ئىچىــدە باشــقا بىــر دۇنيــا بــار.   بۇنىڭدىــن ســېنىڭ خەۋىرىــڭ 
يــوق. ســەن بــۇ كۆرۈنگــەن دۇنيانىــڭ ئالدىــدا كۆزۈڭنــى يــۇم.

كۆزۈڭنىــڭ ئىچىدىكــى دۇنيانــى كــۆر. 
شــۇنى ياخشــى بىلگىنكــى، ســەن ئىككــى كۆزۈڭنى ئېتىۋالســاڭ 
ــە  ــر نېم ــچ بى ــىلەردىن ھې ــى نەرس ــان دۇنيادىك ــۇ كۆرۈنىۋاتق ب

ــدۇ. قالماي
ــا  ــەۋەبىدىن دارغ ــقىڭ س ــېنىڭ ئىش ــۇرنى س ــى مەنس ھەلالج
ئاســقان ۋاقىتتــا، ھېــچ ئىككىلەنمــەي بېشــىنى ســىرتماققا ئۇزاتتــى، 
ســىرتماقتىن بېشــىنى تارتمىــدى. ھەمــدە »مادامىكــى دوســتۇمنىڭ 
ــۇ  ــن قانداقم ــېلىندى، بۇنىڭدى ــا س ــڭ بوينىغ ــى كۆڭلۈمنى ئارقىن
ــى  ــۇرۇپ جېنىن ــۈپ ت ــدى-دە، كۈل ــراي؟« دې ــىمنى چىقى بېش

ــدى. ــلىم قىل تەس
ــەت  ــۇغا زەخم ــى س ــڭ ئىچىدىك ــىمۇ ئۇنى ــزەك چېقىلس كوم

ــدۇ.  يەتمەي
ئاشىقنىڭ جېنىمۇ ئەنە ئاشۇنداق. 

ــا روھ  ــدۇ. ئەمم ــە كىرى ــۇپ گۆرگ ــە ئورۇل ــەدەن كىپەنگ ب
كىپەنگــە ئورالمايــدۇ، گۆرگــە كىرمەيــدۇ،  ئــۇ تەرەپكــە كېتىــدۇ.
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غەم-غۇسسە بىلەن خۇشاللىق

غەم-غۇسســە بولســا خۇشــاللىقنىڭ سايىســى، غــەم خۇشــاللىقنى 
 . غاليدۇ قو

ئۇنىــڭ ئارقىســىدىن چاپىــدۇ. ئەقلىڭنــى ئىشــلىتىپ قاقاھــالپ 
ــى  ــاقالن. چۈنك ــتىن س ــۇپ كېتىش ــال بول ــەك خۇش ــتىن، ب كۈلۈش

ــەن غــەم بىربىرىدىــن ھېــچ ئايرىلمايــدۇ. خۇشــاللىق بىل
ــدە كــۆز ياشــلىرىڭنىڭ تۆكۈلىشــىدىكى  ــۈپ كەتكەن ــەك كۈل ب
ــى  ــە ئىكەنلىكىن ــم بىرگ ــاللىقنىڭ دائى ــەن خۇش ــەم بىل ــەۋەپ غ س

ــدۇر.  ــش ئۈچۈن ــاڭا خاتىرىلىتى س
پەيغەمبــەر قاقاھــالپ كۈلمەيتتــى. ئەممــا ھــەر دائىم تەبەسســۇم 

. تتى قىال
كېچىمــۇ  چاپقانــدەك،  ئارقىســىدىن  غــەم خۇشــاللىقنىڭ 
كۈندۈزنىــڭ ئارقىســىدىن چاپىدۇ.كۈندۈزنــى كۆرگــەن زامــات 
ــوق. ــى ي ــنىڭ ئىمكان ــن قۇتۇلۇش ــۇ كېچىدى ــى، قاراڭغ بىلگىنك

ســەن غەمنىــڭ ئارقىســىدىن چاپقانســېرى، خۇشــاللىقمۇ ســېنىڭ 
ئارقاڭدىــن چاپىــدۇ. 

ــڭ  ــاڭ، يولنى ــىدىن چاپس ــاللىقنىڭ ئارقىس ــەن خۇش ــراق س بى
ــايدۇ. ــى توس ــپ يولۇڭن ــا چىقى ــە ئالدىڭغ ــىدا غەم-غۇسس دوقمۇش



د»نري نۇھرىلسۇللېەليلىلسۇ ۇاۇو

98

 

دەرتلەر سېنىڭ ياخشىلىقىڭ ئۈچۈن

ــان  ــەن ئۇرۋاتق ــەك بىل ــى كالت ــز ۋە گىلەمن ــى كىگى بىرىس
بولســا، ئــۇ كالتــەك ئۇالرنــى ئــۇرۇش ئۈچــۈن ئەمــەس، بەلكــى 
ــدۇر.  ــش ئۈچۈن ــكىنىچىلىقنى چىقىرى ــى، پاس ــى توپا-چاڭن ئۇالردىك

سېنىڭ ئىچىڭدىمۇ بارلىق،مەنلىك توپا-چاڭلىرى بار. 
ــىلكىپ  ــىلكىگەندەك س ــى س ــى گىلەمن ــكىنا چاڭالرن ــۇ پاس ئ

ــدۇ.  ــى بولماي چىقارغىل
بىــر بــاال كەلگەنــدە، دەرت ۋە ئىزتىراپقــا چۈشــكەندە، ئاشــۇ 
غەم-غۇسســىالرغا چىــداپ، گاھ ئۇيقــۇدا، گاھ ئويغــاق تۇرغانــدا، 
ــدۇ،  ــپ كېتى ــتا چىقى ــېنىڭدىن ئاستا-ئاس ــوزاڭالر س ــۇ چاڭ-ت ئ

ــال قالىســەن. ــى تۇيماي ــا ســەن بۇالرن ھەتت
ــا  ــان ھالغ ــا كەلمەيدىغ ــى كارغ ــەش ئۇن ــى رەندىل تاختاين
كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن ئەمــەس، بەلكــى ياغاچچــى ئۇســتىنىڭ 
كۆڭلىدىكــى ئىســتەكلىرى بويىچــە بىــر نەرســە ياســاش ئۈچۈنــدۇر. 
ھەرخىــل  يولىدىكــى  ئالــالھ  ماشــۇ ســەۋەپتىن  مانــا 
قىيىنچىلىقالرنىــڭ ھەممىســى ياخشــىلىقنىڭ ئاالمەتلىرىــدۇر. بۇالرنىــڭ 
ــىدە  ــى نەتىجىس ــنىڭ ئاخىرق ــى ئىش ــرەك بېرىش ــىلىقتىن دې ياخش

ــدۇ. كۆرىلى
ــە  ــتىگە قانچ ــڭ ئۈس ــتا تېرىنى ــى ئۇس ــەن كۆنچ كۆرمەيۋاتامس

ــۈركەيدۇ.  ــكىلىكنى س ــالپ ئەس قېتىم
ــتىكى  ــداق قىلىش ــدۇ. بۇن ــا تەكرارالي ــنى قايتا-قايت ــۇ ئىش ب
مەقســەت تېرىدىكــى يوشــۇرۇن كېرەكســىز نەرســىلەرنى چىقىرىۋېتىش 

ئۈچۈنــدۇر. بــۇ ئىشــالردىن تېرىنىــڭ ھېــچ خەۋىــرى يــوق.
ــى  ــى ياخش ــلىدە تېرىن ــىتى ئەس ــتىنىڭ مەقس ــى ئۇس كۆنچ

ئەيلەشــتۇر.
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بال ۋە شېكەر دېڭىزى

شەمســىددىن  تەبرىــزدە ئايــدەك تۇغۇلــۇپ كەلگەنــدە، 
قۇيــاش ۋە ئــاي ئۇنىڭغــا قــۇل بولــۇپ خىزمــەت قىلىــش ئۈچــۈن 

ــۇردى. ــدا ت ــالپ دىۋان ــەر باغ ــە كەم بەللىرىگ
ئــوردا  ســەردار،  ئالدىــدا  شــاھنىڭ  ئــۇ  مەلەكلــەر 

تــۇردى.  تارتىــپ  ســەپ  خىزمەتكارلىرىــدەك 
كۆكلەر كۆز ۋە باشلىرى بىلەن ھوزۇرىدا سەجدە قىلدى...

ــدۇ.  ــى كۆرەلمەي ــاي يۈزىن ــڭ ئ ــەن ئۇنى ــۆزى بىل ــس ك نەپى
ــڭ  ــى ئۇنى ــدۇ. چۈنك ــۇدۇل قارىيالماي ــاھقا ئ ــى ش ــى نەپس چۈنك
ياقۇتتــەك لەۋلىرىــدە زۇمــرەت تۇيغۇلىــرى بــار. شــۇنىڭ ئۈچــۈن 

ــدۇ.  ــۆزى يۇمۇلى ــا ك ــنىڭ ئەجدىرھ ــدا، نەپىس ــڭ ئالدى ئۇنى
ئۇنىڭغــا ســەجدە قىلمىغانالرنىــڭ دەرەخلىــرى ئۇنىــڭ پانىلىــق 
تىغلىرىدىــن، پالتىلىرىدىــن جېنىنــى قۇتۇلدۇرالمايــدۇ. ئەمــدى ئــۇ 

ئــاي ھىجــران بۇلۇتــى ئىچىگــە يوشــۇرۇندى. 
ــڭ  ــا جىگەرنى ــان تامچىالرغ ــن ئاقق ــى كۆزدى ــەر ئىكك ئەگ
قانلىــرى ئارىالشــمىغان بولســا ئىــدى، ئــۇ تامچىالردىــن يــەر يۈزى 

ــى... ــەن بوالتت ــىللىققا پۈركەنگ ياپيېش
جىگــەر ياخشــىلىق ئورگىنىــدۇر، ياخشــىلىق جىگەردىــن كېلىدۇ. 

ئىھتىمــال بــۇ ســەۋەپتىن كۆزگــە ياردەمچــى بولىدۇ.
ئۆينىــڭ پۈتــۈن ھەممــە يېرى ئىشــقتىن خــەۋەردار. خەۋەرســىز 
قالغــان ئــۆي ئەشــيالىرى  ئەرزىمــەس بىــر نەرســە بولــۇپ قالىــدۇ. 
چۈنكــى ئۆلــۈك دوســت ســېنى پەقــەت ئۆلــۈك يۇيغۇچــى قىلىــدۇ 

س. ال خا
ئۆلۈك ئەر بولسا ئۆلۈك يۇيغۇچىدىن بەتەردۇر.



ھلەۇھرىجۇىلەلسۇرلەلرلھلرلۇ لىلەجى 

100

سىر سېنى جامال تاماشاسىغا ئاپىرىدۇ

ــار  ــىرىنى زىنھ ــدى. س ــى قۇلۇپلى ــىرى ئاغزىمن ــتنىڭ س دوس
ــىرىدۇر. ــڭ س ــىر ئۇنى ــۇ س ــى ب ــكارلىمايمەن. چۈنك ئاش

ــىرتىدا  ــىكنىڭ س ــەر، ئىش ــاڭ ئەگ ــىنى يىرتس ــىرنىڭ پەردىس س
ــەن.  قالىس

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

ھــەي گــۈزەل! ســەن شــۇنچىلىكمۇ چىرايلىــق، يۈزلەرچــە ئــاي 
ۋە قۇيــاش.

ــارزۇ  ــم ســۆيۈپ قويۇشــىڭنى ئ ــر قېتى ــدارالر ســېنىڭ بى خېرى
ــداق  ــڭ بۇن ــدۇ. ئۇالرنى ــر ئۈســتۈنلۈك بولماي قىلســا، ســەندە بى
ئىســتەكلىرى ســەۋەبىدىن ســەن تېخىمــۇ بــەك گۈزەللىــك 

ــە. ــىتىمەن دەپ يۈرم كۆرس
ــىك  ــۈل ئىش ــان ۋە كۆڭ ــە ج ــەر مىڭالرچ ــۈزەل! ئەگ ــەي گ ئ
ــەن  ــى س ــا. چۈنك ــىكىڭنى ئاچم ــا ئىش ــەن قىلىۋالس ــى ۋەت ئالدىڭن

ــۇغ. ــۇ ئۇل ــن تېخىم ــن، كۆڭۈللەردى جانالردى

ــورۇن  ــن ئ ــاڭا كۆڭۈلدى ــۇ س ــەك قانداقم ــەنەم! ئەين ــەي س ھ
ــۇن؟   بېرەلىس

ئەينەككە قارىما. جان ئۈچۈن ئۆزۈڭنى كۆرەلمەيسەن.
ــق  ــڭ ئىش ــۈرىتىمدە تەبىئەتنى ــڭ س ــۈل! مېنى ــەي كۆڭ ھ

ــى.  ــس ئەتت ــەھرالىرى ئەك س
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. 
ســەن بولســاڭ ئايــدەك پارقىــراق چىرايىــڭ بىلــەن زۆھرەنىمــۇ 

بــاش ئەگدۈرىســەن.
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. 
ــەن  ــى بىل ــال، قۇياشــنىڭ خۇي ــى ئ قۇياشــنىڭ ئوتقاشــتەك نۇرىن

ــالن. خۇي
ھاجىالردەك ۋىسال كەبىسىگە كەت. 

نېمىشقا سەمەرقەنتكە قاراپ يول ئالدىڭ؟
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سۆزلىرىم قۇرلىرىمغا سىغمايدۇ

مۈلكــى بۈيۈكلىكىدىــن كــۆك قۇببەگــە پاتمايدىغــان ئالالھنىــڭ 
نامــى بىلــەن قەســەم قىلىمەنكــى، ســۆزۈم ئەســلى غايىدىــن يىــراق 
ۋە مېنىــڭ ھەققــە بولغــان سېغىنىشــىمنىڭ چەكســىزلىكى ســەۋەبىدىن 

ئۇشــبۇ قۇرلىرىمغــا ســىغمايۋاتىدۇ.
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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...

بــاش باھارنىــڭ پۇراقلىرىنــى پــۇراپ، ياپيېشــىللىقالرنى ســەيلە 
قىلىــپ، بىــر گــۈزەل يۈزنىــڭ ئىشــقىدا مەســتانە بىــز.

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

ئەگــەر ســەن قۇيــاش، ئــاي ئىستىســەڭ، مانــا ســاڭا قۇيــاش 
ۋە ئــاي ياغدۇرغــان.

ــاڭ  ــاڭا ت ــا س ــەڭ، مان ــەھەر ئىستىس ــاڭ س ــەن ت ــەر س ئەگ
ــان. ــەھەر ياغدۇرغ س

ئەي كەنان يۇرتىنىڭ يۈسۈپى، ئەي سۇاليماننىڭ جانى!
ئەگــەر تــاج ۋە كەمــەر ئىستىســەڭ، مانــا ســاڭا تــاج بىلــەن 

كەمــەر ياغدۇرغــان.
ــڭ  ــەي جەڭچىلەرنى ــى! ئ ــېپىنىڭ ھەمزىس ــازات س ــەي غ ئ

رۇســتەمى!
ئەگــەر قىلىــچ ۋە قالقــان ئىستىســەڭ، مانــا ســاڭا قىلىــچ ۋە 

ــان ياغدۇرغــان. قالق
ئــەي گــۈل پۇرىغــان بۇلبــۇل! ئــەي چىرايلىــق ســۆزلەيدىغان 

! ت تۇ شا
ئەگــەر تــەم ۋە شــېكەر ئىستســەڭ، مانــا ســاڭا تــەم ۋە شــېكەر 

ياغدۇرغان.
ئــەي ئەقىل-پاراســەتنىڭ دۈشــمىنى! ئــەي ئىشــقنى ئۆلتۈرگەن 

! شىق ئا
ــۇالق ۋە  ــا ســاڭا ق ــۆز ئىستىســەڭ، مان ــۇالق ۋە ك ــەر ق ئەگ

ــان. ــۆز ياغدۇرغ ك
ئەي ئۆچمەنلىككە تولغان شەيتان! ئەي كونا دۈشمەن!

ــاڭا  ــا س ــەڭ، مان ــى ئىستىس ــات، يامانلىقن ــەر پىتنە-پاس ئەگ
ــان. ــق ياغدۇرغ ــە ۋە يامانلى پىتن
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ــا  ــن يولغ ــۇر ئورنۇڭدى ــەر. ت ــۆزلىرىم يېت ــەس! س ــدى ب بول
ــالن. ئات

ئەگەر يولداش ئىستىسەڭ، مانا ساڭا يولداش يوللىغان.
ئــەي تەبرىزلىــك شەمســىددىن! كۆڭــۈل تارتقــان ســۆيۈملۈك 

نازىدىــن بەتــەر،
ــاڭا  ــا س ــەڭ، مان ــىق ئىستىس ــەن ئاش ــەر دەردتم ــەن ئەگ س

ــق! ــر ئىش ــك بى دەرتلى
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ئىككى لەيالسى بولغان مەجنۇننى كۆردۈڭمۇ

يارىڭ بولمىسا نېمە ئۈچۈن يار تاپمايسەن؟ 
يار ۋىسالىغا يەتكەندە نېمە ئۈچۈن خۇشال بولمايسەن؟

ــى  ــار ســېنى ئۆزىگــە دوســت قىلمىســا نېمىشــقا ســەن ئۇن ي
ــەن؟ ــت تۇتمايس دوس

راۋاپ چېلىنمىسا نېمىشقا سەن ئۇنى ئېلىپ چالمايسەن؟
ــق  ــران قاالرلى ــۇ ھەي ــەن. ب ــپ ئولتۇرۋاتىس ــۇق قىلى ھورۇنل

ــەن.   ــش دەيس ئى
ــۇ  ــۆزۈڭ. ئۆزۈڭدىكــى ب ــق ئىــش ئ ــران قاالرلى ئەســلى ھەي

ــەن. ــى بىلمەيۋاتىس ــران قاالرلىقن ھەي
ــان  ــە ئۈچــۈن ســەن قارىدىغ ــڭ قۇياشــى. نېم ســەن جاھاننى

ــۈل؟  كۆڭ
قۇيــاش ئىكەنلىكىڭنــى بىلگىنكــى، ئــاال كۆڭۈللۈككــە ھــەۋەس 

 . قىلما
ــۇ  ــۇن بۇتقىم ــا، ئالت ــا قىلم ــى تام ــۇن خەزىنىن ــەن ئالت س

ــەنمە. ئىش
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؟

ــا  ــاڭمۇ، ئەمم ــت بولس ــر مەس ــي بى ــەن ئەبەدى ــە س گەرچ
ــەس. ــان ئەم ــت بولغ ــاراپتىن مەس ش
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ھەقنىــڭ شــارابى ســېنى ھاياجانالندۇرمايدىغــان قىلىــپ 
قويمايــدۇ.

مېنىڭ شارابىم ئىشقنىڭ ئوتىدۇر. 
ئۇنىــڭ شــارابىنى ئىچســەڭ، نېمــە ئۈچــۈن جاننــى ئــۇ ئوتقــا 

ــەن؟ ئوتۇن قىلمايس
ھاياتىڭ ھارام بولسۇن.

ھەقىقىي سۆز دولقۇناليدۇ. 
ــرەك،  ــەن ئىپادىلــەش كې ئەممــا ئۇنــى كۆڭــۈل ۋە جــان بىل

ــالپ قالىســەن... بولمىســا دۇدۇق
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مەنلىكتىن قۇتۇل

ئالغايالر ھەر ۋاقىت بىرنى ئىككى كۆرىدۇ.
    مەســىلەن بىــر ئۇســتا ئالغــاي شــاگىرتىغا »ئىشــكاپتا بىــر 

بوتۇلــكا بــار ئەكــەل« دېــدى.
ــا  ــدۇ، ئەجىب ــكا تۇرى ــى بوتۇل ــەردە ئىكك ــۇ ي ــاي: »ب ئالغ

ــدە، ــى؟« دېگەن ــى بولغىيتت قايسىس
ــى  ــدى ئالغايلىقىڭن ــدى ئەم ــدۇر، بول ــر تال ــۇ بى ــتا: »ئ ئۇس

ــدى. ــكارلىما« دې ــە ئاش ھەركىمگ
شاگىرتى سۆزىدە چىڭ تۇرىۋېلىپ »ئىككى« دېدى.

ئۇستا »ئۇنداقتا بىرنى چېقىۋەت« دېدى.
ئالغــاي بوتۇلكىنــى چېقىۋەتكەندىــن كېيىــن ئــۇ يــەردە ھېچنىمە 

لمىدى. قا
بوتۇلــكا بىــر ئىــدى، ئۇنىڭغــا ئىككــى كۆرســەتكەن ئۇنىــڭ 

ئالغــاي كــۆزى ئىــدى.
بوتۇلــكا چېقىلغاندىــن كېيىــن ئــۇ ھەقىقەتنــى ئاندىــن 

چۈشــەندى. 
شــۇڭا ھەقىقەتنــى كــۆرۈش ئۈچــۈن ئۆزۈڭدىكــى »مەن«لىكتىن 

قۇتــۇل، كۆڭــۈل كۆزۈڭنــى ئېچىــپ ئالغايلىقتىــن قۇتۇل.
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ۋەتەن ئەزىز

ــى  ــران ئازاب ــپ ھىج ــۇقىدىن ئايرىلى ــالر مەش ــۇزۇن يىل ئ
ــەن  ــۇقى بىل ــپ مەش ــە قايتى ــۆز ۋەتىنىگ ــىق ئ ــر ئاش ــەن بى چەكك
ــۇزۇن  ــوراپتۇ »ئ ــداق س ــىقىدىن مۇن ــۇقى ئاش ــىپتۇ. مەش دىدارلىش
ــا  ــۆردۈڭ. ئەجىب ــەھەرلەرنى ك ــۇن ش ــپ نۇرغ ــان كېزى ــالر جاھ يىل

ــەن؟« ــى ئىك ــەڭ ياخش ــەھەر ئ ــى ش قايس

ــۇ:  ــاۋاپ بېرىپت ــداق ج ــەي مۇن ــچ ئىككىنلەنم ــىق ھې ئاش
ــە  ــز يىڭن ــان يېرىمى ــە ئولتۇرغ ــەھەر! گەرچ ــار ش ــى ب »سۆيگۈس
ــدۇر.  ــۈن بىپايان ــز ئۈچ ــىمۇ، بى ــك بولس ــۈكىچىلىك كىچى تۆش
قۇدۇقنىــڭ تېگىــدەك قاراڭغــۇ بولســىمۇ، بىــز ئۈچــۈن جەننەتتــۇر 
ــن  ــۆز ۋەتىنىدى ــادا ئ ــدۇر. دۇني ــدەك ئايدىڭ ــۈپنىڭ چىرايى ۋە يۈس

ــۇر!« ــەر يوقت ــر ي ــچ بى ــز ھې ئەزى
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گۈزەل چاقىرىق

ــاڭ  ــى بولس ــۇ ئىچمەكچ ــىگە »س ــەن بىرىس ــاپ كەتك ئۇسس
كۈپتــە ســۇ بــار، ئېلىــپ ئىــچ« دېســەڭ، ئــۇ ئۇسســىغان ئــادەم 
»مــاڭ يوقــال، يالغــان ســۆزلىمە، داۋا قىلمــا، بــۇ مەنىســىز بىــر 
شــىكايەت. گۇۋاھچىــڭ بارمــۇ؟ قېنــى ئىســپاتال، بەلكــى بۇ ســۇغا 
ئوخشــايدىغان بىــر نەرســىدۇر.  كىــم بىلىــدۇ؟« دەپ تۇرۇۋاالمدۇ؟

بوۋاققــا ئانىســى: »ئــەي ئانىســىنىڭ يــۈرەك پارىســى، كــەل! 
ئېمىتىــپ قويــاي.« دېســە،

بــوۋاق: »ئــەي ئانــا! مــاڭا بىــر دەلىــل كۆرســەت، ئاندىــن 
مــەن ســېنى ئېمــەي« دەمــدۇ؟

ــۈزى ۋە  ــڭ ي ــە پەيغەمبەرنى ــڭ كۆڭلىگ ــز خەلقنى ــۇڭا ئاجى ش
ــان. ــزە بولغ ــاۋازى مۆجى ئ

پەيغەمبــەر ســۆزلىگەندە ئۈممەتنىــڭ قەلبــى ئۇنىڭغــا جاندىلــى 
بىلــەن ئۇيغــان. چۈنكــى مۇنــداق بىــر ئاۋازنــى باشــقا ھېچكىمدىن 

جــان قۇلىقــى بىلــەن ئاڭلىمىغــان.
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چەكسىز نەرسىنىڭ ئۇچى يوق

ــڭ  ــدۇ. ئۇنى ــى بولماي ــدى ئارقىس ــىنىڭ ئال ــىز نەرس چەكس
ــدۇ. ــرى بولماي ــى، يانلى ئوتتۇرىس

ــن  ــىمۇ ھەقتى ــىمۇ ۋە ئاخىرلىشىش ــنىڭ باشلىنىش ــە ئىش ھەمم
ــدۇ.  بولى

ــپ ئاڭلىتىشــقا  ــى يېزى ــان ســىياھ بولســىمۇ ھەقن دېڭىز-ئوكي
ــدۇ.  يەتمەي

مەســىلەن، يەتتــە دېڭىــز ســىياھ بولســا ھەقنــى مەدھىيەلــەپ 
يېزىــپ بوالاليمــەن دەپ ئۈمىــد قىلمــا. باغ-ئورمانالردىكــى بارلىق 
ــپ  ــىنى يېزى ــۆزلەرنىڭ ھەممىس ــۇ س ــىمۇ ب ــەم بولس ــەر قەل دەرەخل

بولۇشــقا ئىمــكان يــوق. 
ــەي  ــۆزلەر تۈگىم ــا س ــدۇ، ئەمم ــىياھالر تۈگەي ــەم ۋە س قەل

ــدۇ.  ــۈ قالى مەڭگ



«اڭزسۇللارلوۇ الىلىق
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كۆزۈم يالغان ئۇيقىدا

ــى  ــورالر مېن ــەن. گۇمانخ ــدەك بولىۋالىم ــدە ئۇخلىغان بەزى
ئۇخلىــدى دەپ ئوياليــدۇ. 

ــق  ــۈم داۋاملى ــەن كۆڭل ــان بىل ــۆزۈم ئۇخلىغ ــلىدە ك ئەس
ئويغاقتــۇر. 

ئىشىم يوقتەك كۆرۈنسىمۇ ئىشلىرىم قۇمدەك. 
سېنىڭ كۆزۈڭ ئوچۇق، قەلبىڭ ئۇيقۇدا. 

ــىكلىرىنىڭ  ــەق ئىش ــدە ھ ــۇدا، قەلبىم ــۆزۈم ئۇيق ــڭ ك مېنى
ــار.  ــى ب ــىنىڭ زوق ئېچىلىش



 لەىلسۇەركلاسۇىلېلەد»
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ئىشنىڭ نېگىزى پىكىردە

ھەر ئىشنىڭ نېگىزى ئىدىيەدە، پىكىردە، چۈشەنچىدە، 
ئىشنىڭ ئالدىدا ئۇ مەيدانغا كېلىدۇ.

ــۇنچە  ــەھەرلەر، ش ــارايالر، ش ــىرلەر، س ــىل قەس ــۇنچە ئېس ش
ــڭ  ــاالر، بېلىقنى ــالر ۋە دەري ــالر، ئويمانلىق ــالر، جىلغى ــز تاغ ئېگى
دېڭىزدىكــى ھاياتلىقلىــرى، يەرمــۇ، دېڭىزمــۇ، كۈنمــۇ، ئايمــۇ ۋە 

ــدۇ.  ــۇپ تۇرى ــۇت بول ــەۋەبىدىن مەۋج ــڭ س ــمانمۇ ئۇنى ئاس
ــۇد ۋە  ــم بىخ ــر دۇنياســىدا ئېشــەكتەك دائى شــۇڭا پىكى

خەۋەرســىز يۈرمــە.



ى قىلسۇىلىلللڭلك ۇەال ھڭ نۇىەس
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ھەقنىڭ ھىمايىسىگە مۇيەسسەر بول

ــوت  ــەن ئ ــۇ بىل ــاڭ، س ــە بولس ــىگە ئىگ ــڭ ھىمايىس ھەقنى
ــدۇ.  ــكىرىڭ بولى ئەس

ــدى ۋە  ــت بول ــاغا دوس ــەن مۇس ــوھ بىل ــز ن ــۇڭا دېڭى ش
ــدى.  ــوق قىل ــمەنلىرىنى ي دۈش

ئــوت بولســا نەمرۇتنىــڭ پەسكەشــلىكىنى ئاشــكارىالش ئۈچــۈن 
ئىبراھىمغــا بىــر قەلئــە بولدى.سۈيقەســتچىلەردىن قوغــداش ئۈچــۈن 
تاغمــۇ ھەزرىتــى يەھيانــى يېنىغــا چاقىرىــپ مۇنــداق نىــدا قىلــدى: 
»ئــەي يەھيــا! يېنىمغــا كــەل، ســېنى قىلىچالردىــن قوغدايمــەن.« 



رلې وۇىلي وۇغۇس
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تىكەن بىلەن گۈل

تىكــەن: »مــەن بولســام تىكــەن، مېنــى تالــال، گــۈل بولســا 
پۇرلىشــىپ ئۆلىــدۇ. ئەممــا مــەن بولســام شــاختا دائىــم قالىمەن.« 

. ۇ يد ە د
ــار،  ــەن تەيي ــم، م ــال ئېچىلدى ــەل! يېڭى ــا ك ــۈل: »بۇياقق گ

ــدۇ. ــەن.« دەي ــپ تۇرىم ــپۇراق چېچى ــەن، خۇش ــق م چىرايلى
ــەم  ــۇ ھ ــدۇ، گۈلم ــىنى دەي ــڭ ئەكس ــە ئۇنى ــەن يەن تىك

شــۇنداق.
سېنىڭ بىرىگە مەيلىڭ بولسا، يەنە بىرىدىن ئۇزاقلىشىسەن. 

بىرىنى سۆيسەڭ زىتىدىن ئايرىلىسەن. 
ــڭ  ــى »مېنى ــە بىرس ــە«، يەن ــۈزەل دېس ــەن گ ــى »م بىرىس

ــدۇ. ــى.« دەي ــم ياخش ئاقىۋىتى
ســەن بىرســىگە كۆڭــۈل بەرســەڭ ئەمــدى ســەن يەنــە بىرىگــە 

زىــت بولىســەن ۋە ئۇنىڭغــا اليىــق بولمايســەن.
كۆڭــۈل خانــەڭ قايســى ئاۋازنــى خالىســا شــۇ ئــاۋاز كۆڭــۈل 

خانەڭگــە يەرلىشــىدۇ.



  قلئ
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ئەقىل

ئەقىــل ئىككــى خىــل بولىــدۇ، ئۇنىــڭ بىرىســى كىچىكىڭدىــن 
ــەن  ــن ئۆگەنگ ــە مۇئەللىمدى ــن ۋە مەكتەپت ــپ ئاتا-ئاناڭدى تارتى

ــل.  ــەن ئەقى ــا كەلگ ــن مەيدانغ بىلىملەردى
ــڭ  ــانىدۇر، ئۇنى ــڭ ئىھس ــا ھەقنى ــل بولس ــى ئەقى ئىككىنچ

ــدۇر.  ــى جان مەنبەس
ــا  ــن قوروالرغ ــم تاغالردى ــەن بىلى ــق ئۆگەنگ ــپ ئارقىلى مائارى

ــايدۇ.  ــا ئوخش ــان ئېرىقق ــاراپ ئاقق ق
ئۇ ئېقىش يوللىرى ئىتىلىپ قالسا ئاقالمايدۇ. 

شۇڭا سەن كۆڭلۈڭدىن بىر بۇالق ئاچ. 
ــۇ  ــان ئ ــۇپ چىقق ــن ئۇرغ ــم ئېرىقلىرىدى ــى ئىلى كۆڭۈلدىك

ــدۇ. ــز بۇلغانماي ــەر ھەرگى جەۋھ



 لل
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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.



للنقەيلدۇىليلھ
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ياراملىق بىلىم

ــى  ــۇ بىلىملەرن ــەن ئ ــان بىل ــاپ ئوقۇغ ــاي كىت ــادەم توختىم ئ
ــا ــە تەدبىقلىمىس ــۆز ئەمىلىيىتىگ ئ

ــۇ  ــا ئ ــى بولمىس ــش ئېڭ ــەت قىلى ــۈن خىزم ــقىالر ئۈچ باش
ــدۇ.  ــا يۇقماي ــەر ئۇنىڭغ بىلىمل

  ئەگــەر بىــر ئــادەم ھەققــە قــۇل بولــۇپ ئۆمرىدە كىشــىلەرگە 
ياخشــىلىق قىلســا، ئــۇالر ئۈچــۈن ئۆزىنــى پىــدا قىلىــش روھــى 
ــدە  ــن كۆڭلى ــىمۇ ئۆزلىكىدى ــاپ ئوقۇمىس ــى كىت ــۇ كىش ــا، ئ بولس

كۆرۈلــۈپ
باقمىغان نادىر بىلىملەرگە ئىگە بوالاليدۇ.



ىانە ي
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ھۆرمەت

چوڭالرنى ھۆرمەت قىلىش پەيغەمبىرىمىزنىڭ سۈننتىدۇر. 
ــەردە  ــى ي ــى ئىكك ــىلەر چوڭالرن ــۇكەملەردە كىش ــا ش ئەمم
ــدە ۋە ياكــى  ــا كەلگەن ــا ئىسســىق شــورپا ئالدىغ ــدۇ: ي ھۆرمەتلەي

ــدە.  ــن ئۆتكەن ــكى كۆۋرۈكتى ئەس
دېمــەك ئەســكى ئىنســانالر بىــر مۇددىئاســى بولمــاي تــۇرۇپ 

چوڭالرغــا ئىلتىپــات كۆرســەتمەيدۇ.    
ئۇالرنىــڭ ياخشــى ئىشــلىرى مانــا مۇشــۇنداق تۇرســا 

ئەســكىلىكلىرى قانچىلىكتــۇر ھــە! 
ئۇلۇغ تەڭرىم ئۇالرنىڭ شەررىدىن بىزنى قوغدىسۇن!



دۈھاۇرارىلەىقددد
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دوست تۇتقاندا...

ــر  ــى بى ــرەك. ياخش ــش كې ــەت قىلى ــدا دىقق ــت تۇتقان دوس
دوســت ياخشــى بىــر ئىشــقا ۋەســىلە بولســا، يامــان دوســت يامــان 
ــۆپ  ــدۇ. ك ــۇپ قالى ــەۋەپچى بول ــىمىزغا س ــە قېلىش ئاقىۋەتلەرگ
ــالر ســەۋەبىدىن  ــۋى قىيىنچىلىق ــاددى ۋە مەنى ــالردا ئىنســانالر م ھال
ــەن  ــىلەر بىل ــا كىش ــەن خات ــى بىل ــمەنلىرىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇش دۈش
دوســت بولــۇپ ناھايىتــى ئېچىنىشــلىق تراگىدىيەلەرگــە ئۇچرايــدۇ.



ەاەلىلي
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مۇناجات

ــق  ــەي بارلى ــدى: »ئ ــات قىل ــداق مۇناج ــە مۇن ــف ھەقق ئارى
ئوچــۇق ياكــى مەخپىــي ئىشــالرنى بىلگۈچــى رەب! بارلىــق ياخشــى 
ــېنىڭ  ــز س ــا كۆڭلىمى ــدە. ئەمم ــېنىڭ ئىلكىڭ ــۈم س ــان ھۆك يام
ھېكمەتلىرىڭدىــن خەۋەرســىز. بىــز كۆرمەيمىــز، ئەممــا ســەن بىزنى 
كېچە-كۈنــدۈز كــۆرۈپ تۇرىســەن. ســەۋەپلەرگە باغلىنىــپ قېلىــپ 

ــدى.  ــەس بول ــز كۆرم كۆزلىرىمى
سەن بىزنىڭ ئىالھى نۇرىمىزنى ئاشۇرغىن. 

بىزنى قەھىر قىلىدىغان رەسۋالىقالردىن ساقال. 
كېچىدىكى دوستتىن ئايرىلىشنى كۈندۈزگە يەتكۈزمە. 

يېقىن تۇرغان جاننى يىراق قىلما. 
ــر  ــان بى ــا تولغ ــۇرۇش دەرت ۋە ئازاپق ــراق ت ــېنىڭدىن يى س

ــدۇر.  ئۆلۈم
ــۇ  ــىللىكلەرگە س ــا، يېش ــان قىلم ــى كۆرەلمەيدىغ كۆرەلىگەنن

ــەپ.« س



ە ىڭلېىجۇل ڭ
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نەپسىڭنى يەڭ

ــاۋادا  ــدە ھ ــى يەڭگىنىڭ ــەھۋەت ئارزۇلىرىڭن ــىڭنى، ش نەپس
ــەن.  ماڭىس

ــۇپ  ــتىگە قوي ــڭ ئۈس ــى ھاۋانى ــاس، پۇتۇڭن ــەدەم ب ــى ق قېن
ــەل..! يۈكس

ــىڭنى  ــدا، نەپس ــتىغا ئالغىنىڭ ــڭ ئاس ــەھۋەتنى ئاياقلىرىڭنى ش
يەڭگىنىڭــدە كۆكلــەردە، ھــاۋاالردا ســاڭا يۈزلەرچــە يــول كۆرۈنىــدۇ 
ۋە ســەن ســەھەر ۋاقتى قىلىنغــان دۇئــادەك كۆكلەرگە يۈكسېلىســەن.



ھلل 
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سايە

ئەي ئەزىز بارلىق! سەن بىر نۇرنىڭ سايىسى. 
بىز جۈملە جاھان سېنىڭ سايەڭ. 

نۇرنىڭ سايىدىن ئايرىلغانلىقىنى كىم كۆرگەن؟
سايە بەزىدە نۇرنىڭ يېنىدا بولىدۇ. 

بەزىــدە ئۇنىڭــدا يــوق بولىــدۇ. يەنــى بېشــىدا ئۇنىــڭ بىلەن 
ــا،  ــان بولس ــوق بولغ ــدا ي ــدۇ. ئۇنىڭ ــاردا تۇرى ــر قات ــە بى بىلل

ئۇنىــڭ بىلــەن ئۇچرىشــىپ ئۇنىــڭ ۋىســالىغا يەتكــەن بولىــدۇ.



ھ ن»و
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سەۋەپ

نــۇر ســەۋەپنى ياراتقــان. قانچىلىك ســەۋەپ بولســا ھەممىســى 
ــىدۇر.  ئۇنىڭ سايىس

ئالالھ سەۋەپسىزلىكى ھەر شەيئىگە سەۋەپ بولغان.
سەۋەپنى ياراتقان بىلەن سەۋەپ بىر-ىرىنىڭ ئەينىكىدۇر. 

كىــم ئەينەكتــەك پاك-پاكىز بولمىســا ئەينەكنــى ۋە ئەينەكتىكىنى 
كۆرەلمەيدۇ.



 ان قىلسۇېلھل لبج

126

  

ئۇرۇقنىڭ خاسىيىتى

ھــەر دەرەخنىــڭ كۆڭلــى قايســى ئۇرۇقتىــن، قايســى داندىــن 
ســۇ ئىچســە، ئــۇ ئىچكــەن ســۇ دەرەخنىــڭ تاللىرىــدا، ياپراقلىرىدا 

ئــۆز ئىپادىســىنى كۆرســىتىدۇ. 
ــى  ــا ياپرىق ــا ئالم ــەن بولس ــۇ ئىچك ــن س ــا ئۇرۇقىدى ئالم

ــدۇ.  ــىپ چىقى يېتىش
خورمىدىن سۇ ئىچكەن بولسا خورما مېۋىسىنى بېرىدۇ.

ــدۇ،  ــدۇ، ئۈنى ــا جانلىنى ــكەندە تۇپراقت ــە چۈش ــۇرۇق يەرگ ئ
بــوي تارتىــدۇ ۋە مايســا بولــۇپ ئۆســىدۇ. بــۇ ئاالمەتنــى، بــۇ 
نــازۇك ســۆزلەرنى ئــاڭالپ ســەنمۇ بىزگــە ئەگىشــىپ ئۆزۈڭدىكــى 
كىبىرنــى، شەخســىيەتچىلىكنى يوقاتســاڭ بىــز بىلــەن بىللــە يەرگــە 

ــا ئارىلىشــىپ كېتىســەن. چۈشــۈپ، تۇپراقالرغ



غۇس
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گۈل

گــۈل، باھــاردا ئــۇ گۈزەللىكلەرنــى ئۆزىگــە بەخــش قىلغاننــى 
ــى  ــۇ گۈزەللىكن ــەن ب ــى بىل ــىمۇ، گۈزەللىك ــىمۇ، بىلمىس تونىمىس

ــدۇ. بېغىشــلىغانغا شــاھىتلىك قىلى
گــۈل دەيدۇكــى: »مېنىــڭ جامالىمغــا، گۈزەللىكىمگە قــاراڭالر. 
ــۇ  ــا ب ــار. مان ــان بىرىســى ب ــا قىلغ ــاڭا ئات ــى م ــە بۇالرن ئەلۋەتت
ــش  ــى بەخ ــۇ گۈزەللىكن ــىزگىمۇ ئ ــان س ــا قىلغ ــى ئات گۈزەللىكن

ــەن.« ئەتك



دڭېلا
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دېڭىز

ــۇ  ــان ئ ــرى كۆرۈنمەيدىغ ــەن، قىيالى ــىز كەتك ــن چەكس ئىنتايى
ــە  ــپ، ھەمم ــەر ئايرىلى ــان بۆلەكل ــن مىڭلىغ ــەتلىك دېڭىزدى دەھش

ــدۇ.  ــرى ئاقى ــەت دەريالى ــە رەھم تەرەپك
ئــۇ دەريــاالر مەرھەمىتــى چەكســىز بولغــان ئالالھنىڭ ياخشــى-
يامــان پۈتــۈن بەندىلىرىنىــڭ جــان باغچىلىرىغــا ئېقىــپ بېرىــپ ھەر 

ــۇغۇرىدۇ.  جاننى س
ئۇ ھېچكىمنى سۇدىن مەھرۇم قىلمايدۇ.



رالۇىەااى
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شۇك بولۇش

ئــەي شــۇك بولىۋالغانــالر! مېنىــڭ ئۆزۈم ســەن. ســۆيگىنىمنىڭ 
پەردىســىمۇ ســەن. شــۈك بولىۋېلىشــنىڭ ئــەڭ اليىق ئىلتىپاتچىســى، 
ئىنســانالردىكى قورقۇنىــڭ، يالۋۇرۇشــنىڭ يــوق بولــۇپ كېتىشــىدۇر. 
ــا،  ــىكايەت قىلمىس ــا، ش ــم تۇرس ــدا جى ــڭ ئالدى ــان تەقدىرنى ئىنس

ئۇنىڭــدا يــا قورقــۇ بولمايــدۇ يــا يالــۋۇرۇش.



ە ەلقجيۇرلنقو
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مەنىۋىي شاراپ

مەنىۋىــي جەھەتتىــن كۆككــە يۈكســەلگەنلەر، ئالالھنىــڭ 
ــن  ــاش قەدەھتى ــەن ئوخش ــتىلەر بىل ــالر، پەرىش ــى بولغان مېھمىن

ــدۇ.  ــاراپ ئىچى ش
يــەر يۈزىــدە ياشــىغان ئىنســانالر ئىچىدىكى ياخشــى ئىشــالرنى 
قىلغــان، ئىنســانالرغا پايــدا يەتكۈزگــەن، ســاۋاب قازانغــان 

ــۇنىلىدۇ. ــن س ــۆك يۈزىدى ــاراپ ك ــىلەرگە ش ــك كىش پەزىلەتلى



دقوۇى نللربل ۇە لۇ لېەجىلقبل
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داپ پەرياتتا، نەي ئىڭرىماقتا

بىز ئۆزىمىزنى پۈتۈنلەي دۇنيا ئىشلىرىغا بېغىشلىدۇق. 
بىرمۇنچە ئىستەكلەر، مەنسەپلەرنىڭ پېيىغا چۈشتۇق. 

دائىــم دۇنيــا ئۈچــۈن ئىشــلىدۇق، مال-مۈلــۈك، شــۆھرەت، 
يۇقىــرى مەرتىۋىگــە ھېرىســمەن بولــۇپ يــۈردۇق. 

بۇ سەۋەپتىن جاپا-مۇشەققەتتىن، غەمدىن قۇتۇاللمىدۇق. 
ــۇش ئۈچــۈن  ــن، جاپا-مۇشــەققەتلەردىن قۇتۇل غەم-قايغۇالردى

دوســتالر بىلــەن ئويۇن-تاماشــاغا بېرىلــدۇق. 
ئــەي داپ! ســەن بىزنىــڭ بــۇ ھالىمىزغــا جاندىــن، كۆڭۈلدىــن 

ــات قىل!  پەري
نەي، سەنمۇ يىغال، ئىڭرا!



ا نالەجېىجۇ«لەا رى 
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لەۋلىرىڭنى كىرلەتمە

ــى  ــىز زوق ئالماقچ ــن تەسۋىرلىگۈس ــۆيۈملىكىڭنىڭ لەۋلىرىدى س
بولســاڭ، لەۋلىرىڭنــى ھــەر سۆيۈشــكە ئۇزاتمــا، كىرلەتمــە، ھــەر 

تامــاق بىلــەن ئۇنــى بۇلغىمــا! 
ــىنىڭ  ــن باشقىس ــېنىڭ لەۋلىرىڭدى ــال س ــۇنداق قىلغاندى مۇش

ــدۇ.  ــى كەلمەي پۇرىق
ئۇ لەۋلىرىڭ پەقەت ۋە پەقەت ئىشقتىنال تىترىسۇن. 

ھېچقانــداق بىــر لەۋگــە تەگمىگــەن. پاك-پاكىــز بىــر ھــال 
بىلــەن تەڭداشســىز ھالغــا كەلســۇن.



 اۇر ن»و
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ئۇ تەرەپ

ــېنىڭ  ــم، س ــم، گۇناھلىرى ــۇرغان ئەيىپلىرى ــىدىن يوش ھەممىس
ــۇ  ــى ئ ــن، يەن ــى.  تامدى ــا چىقت ــە مەيدانغ ــەن يەن ــقىڭ بىل ئىش
ــىنى  ــۇش شوتىس ــر قۇتۇل ــقا بى ــن باش ــۆك يۈزىدى ــن، ك تەرەپتى
ــۇ  ــۇرۇنغان ب ــەن يوش ــالر بىل ــق گۇناھ ــۇ ئارقىلى ــى، ئ ئەۋەتكىنك

ــاي. ــپ پاكلىن ــا چىقى ــۇالي، يۇقىرىالرغ ــن قۇت ــەر يۈزىدى ي

مەندىــن: »تــام، يەنــى ئــۇ تــەرەپ قايســى تەرەپتــە؟« دەپ 
ســورىدى. 

مــەن: »ئــۇ تــەرەپ جانــالر بــار تەرەپتــە، جاننىــڭ كەلگــەن 
تەرىپــى. 

ــدە  ــا كەتكەن ــە ئۇيقۇغ ــەر كېچ ــز ھ ــەرەپ، بەدىنىمى ــۇ ت ئ
ــدۇر.  ــەن تەرىپى ــڭ كەتك روھالرنى

ــپ  ــە كىرى ــپ بەدىنىمىزگ ــن كېلى ــۇ تەرەپتى ــە ئ ســەھەردە يەن
ــم. ــاۋاپ بەردى ــدۇ.« دەپ ج ــى ئويغىتى بىزن



لەران وۇدۈھا
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يوشۇرۇن دوست

ــان ۋە  ــى تۇتقۇزغ ــلەش ئاچقۇچلىرىن ــا ئىش ــەي قوللىرىمىزغ ئ
ــان دوســت!  ــا ئىشــىكلىرىنى ئاچتۇرغ ــۈن دۇني ــەن پۈت ــڭ بىل ئۇنى
ســەن دۇنيايىمىزدىــن يوشــۇرۇن تۇرىســەن، كۆزىمىزگــە 
كۆرۈنمەيســەن، ئەتراپىمىزدىكــى كــۆرۈپ تۇرغــان گۈزەللىكلەرنــى، 
گــۈزەل ئەســەرلەرنى ياراتقۇچــى بولغانلىقىــڭ ئۈچــۈن ســاڭا بولغان 

ــز؟  ــس قىلىمى ــەۋەبىدىن ھې ــم س ــى كى ــق تۇيغۇمىزن ھەيرانلى
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 پەقەتــال ســەن! 



ى ڭجي ريلقۇ لد»س
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پەزىلەتلىك ئادەم

مــاددى مەۋجۇتلىقىــڭ بىلــەن، بەدىنىــڭ بىلــەن يــەر يۈزىگــە 
باغلىــق ســەن. 

ــەپ  ــەردە ي ــۇ ي ــدۇڭ. ب ــپ تۇغۇل ــا كېلى ــەردە دۇنياغ ــۇ ي ب
ــەن.  ــپ يۈرىس ئىچى

پەقەت سەن يەر يۈزىدە ياشاۋاتىسەن. 
ــەن ئوخشــاش  ــە ياشــىغانالر بىل ئەممــا مــاڭا نىســپەتەن كۆكت

تۇرىســەن. 
ھەقىقىي ئىتىقادىڭ ئۈنچىلەر تىزىلغان يىپتەك. 

پۈتۈن گۈزەللىكلەر، خۇشاللىقالر سەندە مەۋجۇت.



ھرىلسۇ ليبلڭلرلس
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سېنىڭ ئىلتىپاتىڭ

ســېنىڭ ئىلتىپاتىــڭ، ياخشــىلىقىڭ بولمىســا ھېچكىــم ھېچنىمــە 
قىاللمايــدۇ. 

دۇنيــادا كۆرۈنگــەن پۈتــۈن مەۋجۇداتــالر، ئىنســانالر، 
ھايۋاناتــالر، بېلىقــالر، قۇشــالر، ھاشــارەتلەر، ئىشــقىلىپ كۆزىمىزگــە 
كۆرۈنگــەن بارلىــق شــەيئىلەر ســېنىڭ ئىلتىپاتىڭ، ســېنىڭ ئىشــىقىڭ 
ــا ئانىالرنىــڭ بالىياتقۇلىرىدىكــى  بىلــەن ھەرىكەتكــە كېلىــدۇ. ھەتت
ــەت  ــولغا ھەرك ــەن ئوڭ-س ــڭ بىل ــېنىڭ ئىلتىپاتى ــۇ س بوۋاقالرم

ــدۇ. قىلى



ر ىلا ربلېجۇى ەى ۇە نھ ۇىلەيلد
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تەبىئەتتىكى ھەممە نەرسە جانلىق

ســاڭا ئىشــىكى ئېچىلغــان ئــۇ گــۈل باغچىســى شــۇنداق بىــر 
باغچىكــى، ئــۇ يەردىكــى دەرەخلــەر، ياپراقالرمــۇ جانلىــق. 

بىر-بىرى بىلەن سۆزلىشىپ تۇرىدۇ. 
شۇنى ياخشى بىلگىنكى ھەممە نەرسە جانلىقتۇر. 
جانى بولمىغان باغنى ئادەممۇ ياخشى كۆرمەيدۇ. 

ئۇنداق باغ ئادەمنىڭ جېنىغا جان قوشالمايدۇ.



رلەجقۇ ااۇ«ي ن
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تىرىك ئۆلۈكلەر

ــالر،  ــىق بولمىغان ــە ئاش ــىچە ھەقق ــەۋۋۇپالرنىڭ قارىش مۇتەس
ــى ۋە  ــش كۈچىن ــڭ يارىتى ــاراپ ئۇنى ــەرلىرىگە ق ــان ئەس ياراتق
ــەن  ــۈل بەرمىگ ــا كۆڭ ــان، ئۇنىڭغ ــس قىلمىغ ــى ھې ئۇلۇغلىقىن

ــايدىغانالردۇر. ئادەملــەر ئۆلۈكتــەك ياش
ــدەك  ــق جىنازى ــر جانلى ــەر بى ــەنمىگەن ئادەمل ــا ئىش ئالالھق
ئايلىنىــپ يۈرىــدۇ، يەيــدۇ، ئىچىــدۇ، نەســىل قالدۇرىــدۇ، بىــراق 

ــەردۇر. ــك ئۆلۈكل ــلىدە تىرى ــۇالر ئەس ئ



 لەدۇىلنلىل
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ئىشق بىباھا

ئالــالھ پۈتمەس-تۈگىمــەس مەرتلىكــى بىلــەن مــاڭا ھەددى-
ــك  ــان قىممەتلى ــا، قانچىلىغ ــا قىلس ــۈك ئات ــىز مال-مۈل ھېساپس
خەزىنىلەرنىــڭ ھەممىســىنى ئالدىمغــا قويســا، مــەن پۈتــۈن 
ــۈزۈپ  ــە تەگك ــى يەرگ ــپ يۈزۈمن ــەجدە قىلى ــەن س ــۇدۇم بىل ۋۇج
ــۈن  ــڭ ئۈچ ــم! مېنى ــەي ئالالھى ــەن: »ئ ــۇنداق دەيم ــۇرۇپ ش ت
ــك.« ــىدىن قىممەتلى ــڭ ھەممىس ــۈن بۇالرنى ــقىڭ پۈت ــېنىڭ ئىش س



نۈىۇن»ۇر و
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روھ ۋە تەن

بــەدەن جــان بىلــەن بىللــە بولغانلىقــى، پاراڭلىشــىپ 
يۈرگەنلىكــى ئۈچــۈن گــۈزەل يۈزلــۈك، خۇشــخۇيلۇق ئەمەســمۇ؟ 
بىچــارە بــەدەن جاندىــن ئايرىلىــپ قالىدىغــان بولســا قانــداق 

ھالغــا چۈشــۈپ قاالركىــن؟ 
گــەپ قىاللمايــدۇ، يېيەلمەيــدۇ، ئىچەلمەيــدۇ، شــۇنداقال 

ــاليدۇ. ــقا باش ــىق پۇراش سېس

ئەســلىدە روھ كېلىــپ بەدەنگــە كىرگــەن، بــەدەن روھ تەرەپكــە 
 . ن تمىگە كە

دېمىسىمۇ ئوق كەتكەن تەرەپكە ياي كەتمەس.
ئاخىــرى روھ بەدەندىــن ئۇچــۇپ كېتىــش ئۈچۈن تېتىكلەشــتى، 

ــپ كەتتى.  ــراپ چىقى چاچ
كاالمپاي بەدەن بولسا يەرگە چۈشۈپ سوزۇلۇپ ياتتى. 

كۆككە چىقالماي يەردە سېسىپ قالدى.
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جەننەتتىن ئايرىلما

قولمۇ بەدەندە بولغاچقا ھۈنەرۋەن بولىدۇ. 
بەدەندىــن ئايرىلدىمــۇ بىــر پارچــە گۆشــتەك بولــۇپ قېلىــپ 

ھېــچ ئىشــقا يارىمايــدۇ.
جەننەتتىــن قوغالنغــان ئىنســان بەدەندىــن ئايرىلغــان كېســىك 

قولــدەك بولــۇپ قالــدى. 
ئىش-ھەرىكــەت قىاللمايدىغــان بولــدى. كىچىــك بىــر گــۆش 
ــۈن  ــان ئۈچ ــۇ ئىنس ــدى. ب ــا بول ــۈككە لوقم ــىدەك مۈش پارچىس

ــىتىش؟  ــك كەمس ــەت، قانچىلى ــك پاالك قانچىلى
جەننەتتىن ئايرىلىپ قېلىش نېمە دېگەن بەختسىزلىك ھە!



ىلوۇرلنقىج
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جان شارابى

ــن  ــارابى ئۈزۈمدى ــا ش ــۇ مەن ــەن ئ ــدا ئىچك ــىز ھال قەدەھس
ياســالغان شــاراپالرغا ئوخشــىمايدۇ. چۈنكــى ئــۇ جــان شــارابىدۇر. 
ئــۇ جــان شــارابىدىن بىــر يۇتــۇم ئىچســەڭ ئــۇ بىــر يۇتــۇم 
شــاراپ يالغــۇز ئەقىــل ۋە پىكرىڭنــى يوقىتىپــال قالمــاي يەنــە ھىلە، 
يالغانچىلىــق ۋە غەيۋەتتــەك ئەســكى خۇيالرنىمــۇ يوقىتىپ تاشــاليدۇ.
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سەن بىر ئالتۇن كان

ــۆل  ــەن ھ ــان بىل ــى ق ــدى ئارقىس ــڭ ئال ــانلىق يولىنى ئىنس
ــۇ.  بوپت

تېيىلىپ كەتمە، دىققەت قىل! 
بۇ زاماندا ئادەم ئوغرىلىرى ئالتۇن ئوغرىلىرىدىن كۆپ. 

ــۇن كان  ــر ئالت ــەن بى ــا س ــدا. ئەمم ــڭ كويى ــا ئالتۇننى دۇني
ــوق. ــڭ ي ــن خەۋىرى ــۇرۇپ ئۆزۈڭدى ت

ئــەي ئــادەم ئوغرىلىــرى، خەزىنــە تاپالىشــىڭ مۇمكىــن، ئەممــا 
ئۆمۈرنــى تاپالمايســەن. 

ــى  ــاپ، ئۆزۈڭدىك ــن ت ــى ئۆزۈڭدى ــىپ ئۆزۈڭن ــەن تىرىش س
ــزدە.  ــى ئى خەزىنىن

چۈنكــى بــۇ خەزىنــە ســاڭا باقىۋەنــدە ئەمــەس، قولدىــن بېرىپ 
يىسەن. قو
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تەقدىر

قۇل تەدبىرلىك بولىدۇ، بىراق تەقدىرنى بىلەلمەيدۇ. 
ئالالھنىڭ تەقدىرى ئالدىدا تەدبىر كارغا كەلمەيدۇ. 

قۇل تەپەككۇر قىلىدۇ، بىراق  مەيداندىكىنىال كۆرەلەيدۇ. 
ــكە  ــى ئۆزگەرتىش ــا تەقدىرن ــدۇ، ئەمم ــى ئويلىياالي ھىلىلەرن

ــدۇ. ــى يەتمەي قۇدرىت
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»سەن« ۋە »مەن« دەپ ئايرىلمايدۇ

بــۇ دۇنيــادا نەپســىنىڭ دەردىگە چۈشــكەنلەر، پەقــەت يېيىش-
ئىچىشــنىال ئوياليــدۇ. ئاخىــرى ئۆكــۈز ۋە ئېشــەكلەردەك ئۆلىــدۇ. 
مــەن ســەن بولــدۇم، ســەنمۇ مــەن بولــدۇڭ! مــەن تــەن بولــدۇم، 
ســەن جــان بولــدۇڭ. شــۇنداق بىــر ھالغــا كەلدۇقكــى، بۇندىــن 

كېيىــن ھېچكىــم »ســەن ئايرىــم، مــەن ئايرىــم« دېيەلمەيــدۇ.



ە ىڭلېىجرۇقلئ

146

نەپسىڭدىن قاچ

ئەگــەر ســەن بىــر نەرســىدىن قاچماقچــى بولســاڭ، يىالندىــن، 
ــن  ــاي بەلكــى بەدىنىڭدى ــن قاچم ــن، ئارســالندىن، قاپالندى چاياندى
ــاچ.  ــلىرىڭدىن ق ــارزۇ ۋە ھەۋەس ــانىي ئ ــان نەپس ــۇپ چىقق ئۇرغ
ــا- ــان جاپ ــاالالر، تارتىۋاتق ــق ب چۈنكــى بېشــىڭغا كەلگــەن بارلى
ــۇرۇق  مۇشــەققەتلەرنىڭ ھەممىســى ئەمەلگــە ئاشــمايدىغان ئاشــۇ ق

ــەن. ــا كەلگ ــلەردىن مەيدانغ ھەۋەس



 اۇر ن»و

147

ئۇ تەرەپ

ــەر،  ــەھەرلەر، دۆلەتل ــالر، ش ــاپىلەر، يېزى ــن مۇس ــراق يېقى يى
ئىقلىمــالر، ھەرتۈرلــۈك تىلــالر بىلــەن سۆزلىشــىدىغان ھــەر تۈرلۈك 
رەڭدىكــى، ھــەر تۈرلــۈك دىندىكــى ئىنســانالرنىڭ ھەممىســى بــۇ 
تەرەپتــە. دېڭىزنىــڭ ئــۇ تەرىپىــدە يــا شــەھەر يــوق، يــا ئىقلىــم 

يــوق ياكــى دۆلــەت ۋە ياكــى ئىنســان يــوق.



لااباڭەجۇدۈنق
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يۇلتۇزنى دورا

ئــەي پەقەتــال ئۇنىڭغــا ئاشــىق بولغــان كىشــى! يۇلتۇزالرنىــڭ 
خۇيىدىــن ئــال.

ــوق  ــۇزالر ي ــدا يۇلت ــپ پارلىغان ــاش چىقى ــاق قۇي ــاراپ ب ق
ــدۇ.   بولى

ــۈن  ــڭ ئۈچ ــۈل بەرگەنلىكى ــا كۆڭ ــەت ئالالھق ــەنمۇ پەق س
ــۇن. ــەس بولس ــە كۆرۈنم ــە كۆزۈڭگ ــر نەرس ــقا بى ــن باش ئالالھتى
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كائىناتقا تۈز قارا

پۈتۈن جانالر بىر، بىر يەردىن كەلگەن! 
كۆرۈنىۋاتقــان ھەربىــر نەرســە كائىناتنىــڭ ئىگىســى، كائىناتنــى 

ياراتقــان ئۇلــۇغ بىــر بارلىقنىــڭ بارلىقىنــى بىلــدۈرۈپ تۇرىــدۇ.
ئەگــەر ئەقلىــڭ بولســا ئەلــەس كۆزۈڭنــى تۈزلــەپ كائىناتقــا 

تــۈز قــارا!



ھ وۇ ۇھبۇوۇە نىادقي
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سەن ئۈستۈن مەۋجۇدات

تىلەمچىدەك ئۇدۇل كەلگەن ئىشىكنى قاقما. 
ھەر ئىشىكتىن بىر نەرسىنى تاما قىلما. 

ئەقلىڭنــى ئىشــلىتىپ كۆكنىــڭ ئىشــىكىنى قــاق، يەر ئىشــىكىنى 
 . قما قا

قورقما، سەن ئۈستۈن بىر مەۋجۇدات. 
قوللىرىڭ كۆكلەرگە يېتىدۇ.
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كۆڭۈلسىز ئۆي

ــرى  ــۈل ئۆيلى ــان كۆڭ ــەن ئايدىڭالنمىغ ــۇرى بىل ــڭ ن ئالالھنى
بــار. 

بۇنداق كۆڭۈل ئۆيلىرى گۆردەك تار ۋە قاراڭغۇ بولىدۇ. 
ــى ۋە  ــداق ئىكەنلىكىن ــڭ قان ــرى ئالالھنى ــۈل ئۆيلى ــۇ كۆڭ ئ
ئۇنــى ســېغىنىش روھىدىــن مەھرۇمــدۇر. بۇنــداق بىــر كۆڭۈلدىــن 

مازارلىــق مىــڭ ياخشــىدۇر.



 لىڭلوۇق دجەالق
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ئىنسان قەدىرلىك

ئىنسانالرنىڭ ھەقىقى قىممتىنى ئويلىسام ئىچىم كۆيىدۇ. 
مىــڭ ئەپســۇس، ئىنســانالر ئۆزىنىــڭ قەدىر-قىممىتىنــى 

ــاتتى.  ــادا س ــەرزان باھ ــى ئ ــدى، ئۆزىن بىلمى
ــۇق  ــەس تۇرۇقل ــر ئەتل ــك بى ــۇنچىلىك قىممەتلى ــان ش ئىنس

ــدى. ــاق قىل ــە يام ــى جەندىگ ئۆزىن
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ئىككى خىل ئىنسان

مەيلــى ئايــال مەيلــى ئــەر بولســۇن ئىككــى تۈرلــۈك ئىنســان 
 : ر با

ــى  ــەر ۋە ئىچك ــى ئىزدىگەنل ــاپ ئۇن ــىنى بايق ــى دۇنياس ئىچك
ــىق  ــا ئاش ــەت ماددىغ ــوق،    پەق ــرى ي ــچ خەۋى ــىدىن ھې دۇنياس

ــەر. ــپ كەتكەنل ــا بېرىلى ــڭ ھوزۇرىغ ــۇ دۇنيانى ــۇپ، ب بول
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ھەسرەت چەكمە!

ھەسرەت چەكمە!
پۇتۇم سۇندى دەپ ھەسرەت چەكمە.

ــات  ــم قان ــا بەلكى ــڭ ئورنىغ ــان پۇتنى ــەندىن ئالغ ــرى س تەڭ
ــدۇ. بېرىدىغان

قۇدۇقنىڭ ئىچىگە چۈشۈپ كەتتىم دەپ ھەسرەت چەكمە.
يۈســۈپنىڭ قۇدۇقتىــن قۇتۇلــۇپ مىســىرغا ۋەزىــر بولغانلىقىنــى 

! تما نۇ ئۇ
ئــارزۇ قىلغــان ئىشــىڭ ئەمەلگــە ئاشســا بىــر ياخشــى ئىــش، 

ئەگــەر ئاشمىســا مىــڭ ياخشــى ئىــش دەپ بىــل.
ــۇ  ــم تېخىم ــا بەلكى ــمىغان بولس ــە ئاش ــىڭ ئەمەلگ ــر ئىش بى
ياخشــى ئىشــنىڭ يــۈز بېرىدىغانلىقــى ئۈچۈنــدۇر ۋە ياكــى ســېنىڭ 

ــمىغاندۇر.  ــە ئاش ــۈن ئەمەلگ ــىلىقىڭ ئۈچ ياخش

شۇ ئۇچۇۋاتقان قۇشالرغا قاراپ باق! 
ئۇالر ھېچنەرسە تېرىمايدۇ ياكى ئورىمايدۇ....

ئۇالرنىــڭ رىزىقىغــا كاپالەتلىــك قىلغــان تەڭــرى ســاڭا كۆڭــۈل 
ــەي قاالرمۇ!  بۆلم

سەن قانداق ئىستەشنى بىلسەڭال كۇپايە...

ــۇردەك  ــىددەتلىك يامغ ــان ش ــىز ياقق ــازاالر تۇيۇقس باال-ق
ــدۇ.  ياغى

پەقەت بېشىنى ئۇنىڭغا تۇتالىغانالر ئاشىق ھېساپلىنىدۇ. 
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ــازا   ــىق باال-ق ــىمۇ ئاش ــرى كەلس ــەم كارۋانلى ــن غ نەلەردى
ــدۇر.  ــر مەنزىل ــەن بى ــى مۇئەيي يوللىرىدىك

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.
ــۇزاق  ــىردەك ئ ــر ئەس ــن، بى ــەك يېقى ــر مىنۇتت ــڭ بى زاماننى

ــى. بولۇش
بىلەمسەن؟  ئادەمنىڭ بىلىدىغانلىرىنى سۆزلىيەلمەسلىكىنى،

ــپ  ــۇپ جىمى ــەن« دەپ قوي ــلىق »م ــەن ئېچىنىش ــە دېگ نېم
ــى. ــالپ كېتىش ــەن« دەپ يىغ ــى، »س كېتىش

ــۇق،  ــۇڭ ئوچ ــاڭ يول ــدا بولس ــەت يولى ــەن ھەقىق ــەر س ئەگ
ــدۇ. ــان بولى ئاس

ئەگــەر ھەقنىــڭ مەۋجۇدىيىتــى ئىچىــدە يــوق بولســاڭ ھەقىقىي 
ــەن. مەۋجۇتلۇققا قايتىس
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ــە  ــەنكى ئالەمگ ــۇنچىلىك چوڭىيىس ــاڭ ش ــن قۇتۇلس مەنلىكتى
ــەن. پاتمايس

مانا ماشۇ چاغدا سېنى ساڭا سەنسىز كۆرسىتىدۇ.

ھەسرەت چەكمە!

ــرەت  ــا ھەس ــەن بولس ــى رەنجىتك ــېنىڭ كۆڭلۈڭن ــانالر س ئىنس
ــە! چەكم

دەپ  كۆڭۈللــەردە«  ســۇنۇق  »مــەن  ئالــالھ  ئۇلــۇغ 
ىمىدىمــۇ؟ ير بۇ

ئۇنداقتا يەنە نېمىگە ھەسرەت چېكىسەن، ئەي جان؟
كۈنــدۈزدەك يــورۇق بولۇشــنى ئويلىســاڭ كېچىــدەك قاپقاراڭغۇ 

ــىڭدىن قۇتۇل! نەپس

»دەردىــم بــار« دەيســەن، دەرت ئىنســاننى ھەققــە ئاپىرىدىغان 
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.

ســۇنى ئىــزدە، ئۇسســۇزلۇقىڭنى نامايــەن قىــل، ســۇالر ھــەر 
يەردىــن ئېتىلىــپ چىقىشــقا باشلىســۇن.

بــۇ دۇنيــا ماللىــرى تەڭرىنىــڭ تەبەسســۇمىدۇر. ئۇنىڭغــا قارا! 
ــى يوقىتىــپ قويما. ئەممــا ئۆزۈڭن
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ھەسرەت چەكمە!

دەريا دېڭىزغا، دېڭىز ئوكيانغا سىڭمەيدۇ.
ــەن«نى  ــەن«، »س ــەڭمۇ »م ــا سۆزلىس ــىق بولمىغانالرغ ئاش

ــدۇ. بىلمەي
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. 
دۇنيــا بىــر چــۈش بولســا بېشــىڭغا كەلگــەن بــۇ پاالكەتلــەر 

ئۆتكۈنچىــدۇر.
ئۇنداقتا يەنە نېمىگە ھەسرەت چېكىسەن؟

ــڭ  ــك ھالى ــپ چىدىغۇچىلى ــىڭغا كېلى ــازا بېش ــە باال-ق ھەمم
قالمىغــان يەرگــە كەلگەنــدە ھەرگىــز بــەل قويۋەتمــە. چۈنكى ئاشــۇ 
ــتۇرىدىغان  ــات ئالماش ــۈن ئ ــتۇرۇش ئۈچ ــى داۋامالش ــەر يولۇڭن ي

ــدۇر. جاي
ســەن بولســاڭ بــۇ ئالەمنىــڭ، بــۇ كائىناتنىــڭ كىتابــى. ســەن 

ئــۇ كىتابنــى ئېچىــپ ئۆزۈڭنــى ئوقــۇ ئــەي جــان!

كائىناتنىــڭ ئــەڭ ئــۇزاق يەرلىــرى ســېنىڭ ئىچىڭدىكــى كىچىك 
بىــر نۇقتــا. ئەممــا ســەن بۇنــى بىلمەيۋاتىســەن. دەرتلىرىــڭ نېمــە 

بولســا بولســۇن ھەرگىــز قورقما!



پەقەت ئۈمىدىڭ ئۇلۇغ ئالالھ بولسۇن!
ھــەر كىــم بىــر نەرســىگە ئىشــىنىدىغان بــۇ زامانــدا ســېنىڭ 

ــالھ بولســۇن. ئىشــەنچىڭ ئال
ــرى  ــەپقىتىدىن يۇقى ــۇغ ش ــڭ ئۇل ــاھ ئالالھنى ــر گۇن ھېچبى

ــلىمە! ــاھ ئىش ــە گۇن ــەن يەن ــۇنداقتىمۇ س ــەس، ش ئەم

ھەسرەت چەكمە!

ــۇپ،  ــز يۇيۇن ــۇن پاكى ــا بولس ــك بولس ــڭ قانچىلى دەرتلىرى
چىرايلىــق كىيىنىــپ ۋە پاكىــز بىــر ئۆينىــڭ بۇلۇڭىــدا جاينامازنــى 
ســېلىپ ئولتــۇر ۋە يىغــال، ھېــچ گــەپ قىلمىســاڭمۇ بولىۋېرىــدۇ...
ئۇنىــڭ، ســېنىڭ دەرتلىرىڭنــى ســەندىن ئوبــدان بىلىدىغانلىقىنى 

. تما نۇ ئۇ
ــەن  ــۈل بىل ــر كۆڭ ــۇنۇق بى ــا س ــدا ئۇنىڭغ ــا قىلغان دۇئ

ــۈر. ــى كۆت قولۇڭن
ــم  ــى يېرى ــانى كۆڭل ــەپقىتى ۋە ئىھس ــڭ ش ــى ئالالھنى چۈنك

ــدۇ. ــۇدۇل ئۇچى ــاراپ ئ ــىگە ق كىش
ــى  ــەت كىگىزن ــتىكى مەقس ــى ئۇرۇش ــەن كىگىزن ــاق بىل تاي
ئــۇرۇش ئەمــەس بەلكــى ئۇنىڭدىكــى توپا-چاڭالرنــى چىقىرىــش.
ــرەت  ــە ھەس ــە نېمىگ ــا يەن ــى تازىالۋاتس ــالھ توپا-چاڭالرن ئال

ــەي جــان!  چېكىســەن ئ
ھەرگىز ھەسرەت چەكمە! 

بولۇپمۇ بۈگۈن! بۈگۈن بىزگە بايرام!
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جااللىدىن رۇمىنىڭ شېئىرلىرىدىن 
دۇردانىالر



 اېيلىل
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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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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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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.
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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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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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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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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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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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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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ئۇالردىن خەۋەر بار

گۈل سۆيگۈسىنىڭ يۈزىنى كۆرۈپ »ئەي بۇلبۇل« دېدى،
نېمىگە سايرايسەن؟ نېمە ئىزدەۋاتىسەن؟ ياكى مېنىمۇ؟

ئەجەبــا ســەن بىــر خىيالنىــڭ كويىدىمــۇ؟ مەنمــۇ يــوق، گــۈل 
ــىمۇ يوق. باغچىس

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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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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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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باشقا بىر كۈن بار

بۈگۈن يۈزۈڭ باشقىچە گۈزەل،
بۈگۈن لەۋلىرىڭ باشقىچە تاتلىق،
بۈگۈن بويۇڭمۇ باشقىچە ئېگىز،

بۈگۈن 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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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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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.
بىزنى ئەنە شۇنداق خاراپ قىلىپ، ئاستىن-ئۈستىن قىلىۋاتىسەن، 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.



ىلتەقوۇ  رى 

182

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،
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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؟
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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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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.



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.
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جااللىدىن رۇمىنىڭ رۇبائىيلىرىدىن 
دۇردانىالر
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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.
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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. 

ــە  ــۇ يەرگ ــاۋاپ ئ ــا ج ــۇئال بولس ــن س ــر قىيى ــەردە بى قەي
ــەر.  كېت

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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ഒഒ كىــم ياخشــى كۆرۈشــنى بىلســە، ئۆزىمــۇ ياخشــى كۆرۈشــكە مۇيەسســەر
بولىــدۇ.

ഒഒ.كۆڭۈل ئېلىشنى بىلمىگەنگە كۆڭۈلنى ئامانەت ئەتمە

ഒഒ ــى ــۈكرى« دەيل ــە؟ »ش ــڭ نېم ــكە ھەددى ــەس« دېيىش ــى ئەم »ياخش
ــا. ھالىمىزغ

ഒഒ ئەدەپســىز پەقــەت ئۆزىگىــال ئەســكىلىك قىلىــپ قالمــاي، بەلكــى يەنــە
ــدۇ. ــا ئىتتىرى ئەتراپىدىكىلەرنىمــۇ ئوتق

ഒഒ تەڭــرى قورقۇســىدىن ئەندىشــە قىلمىغــان باشــقىالرنىڭ مېلىغــا كۆزىنــى
تىكىــدۇ.

ഒഒ ــۆز ــى س ــە، چۈنك ــى تەربىيەل ــاۋال يۈرىكىڭن ــتىن ئ ــى تەربىيىلەش تىلىڭن
ــدۇ. ــن چىقى ــپ تىلدى ــن كېلى يۈرەكتى

ഒഒ بىلگىنكــى كائىنــات ئەدەپلىــك بولغانلىقــى ئۈچــۈن نۇرلۇقتــۇر. شــۇنىڭ
ئۈچــۈن پەرىشــتىلەر گۇناھســىز، پاكتــۇر.

ഒഒ ــڭ ــدا ھازازۇلالرنى ــى ئالدى ــڭ يورۇقلۇق ــى، ھەقنى ــنىڭ تۇتۇلىش قۇياش
ــەۋەبىدىندۇر. ــىزلىقى س ــىزلىقى، ئەخالقس ھەقس

ഒഒ ــكە ــى چۈشەندۈرۈش ــەممۇ ئۇن ــەكىلدە چۈشەندۈرس ــداق ش ــىقنى قان ئاش
ــدۇ. ــق قىلى ــم ئاجىزلى تىلى

ഒഒ.تىل تەپسىرگە ئاشىنادۇر. ئەمما تىلسىز ئاشىق تېخىمۇ گۈزەلدۇر

ഒഒ.تۈلكە ئايلىنىپ يۈرۈپ تېرىسى سەۋەبىدىن جېنىدىن ئايرىلىدۇ

ഒഒ.يۈرەك چارچىسا تەر كۆزدىن ئاقىدۇ

ഒഒ ــەدەم ــا ق ــۈن پۇخت ــى بىلســەڭ كەلگۈســى ئۈچ ــنى ياخش ئۆتمۈش
قەيەرگــە  ئۇنۇتمىســاڭ  كەلگەنلىكىڭنــى  قەيەردىــن  باسااليســەن. 

قالمايســەن. قايمۇقــۇپ  توغرىســىدا  كېتىدىغانلىقىــڭ 
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ഒഒ تىكەندىــن گــۈل ئۈنســە قىشــمۇ باھــاردەك بولىــدۇ. چىنارنــى ئەركىــن 
ئۆســتۈرگەننىڭ جاپاســىمۇ خۇشــاللىققا ئايلىنىــدۇ.

ഒഒ!ھەرگىز ئۆتمۈشنى ئويالپ ياشىما. ئەمما ئۆتمۈشتىن دەرس ئال 

ഒഒ.گۈل تىكەننىڭ جاپاسىغا چىدىغانلىقى ئۈچۈن خۇشبۇي پۇرايدۇ 

ഒഒ ــا ــدۇ. ئەمم ــال توختاي ــن كېيىن ــايدۇ. بىردەمدى ــا ئوخش ــەزەپ بورانغ  غ
ــۇندۇرىۋىتىدۇ. ــى س ــە تالالرن بىرمۇنچ

ഒഒ.يالىڭاچ كەلدۇق، كىيىندۇق، يەشتۇق، كەتتۇق 

ഒഒ.گۈل ياشايدۇ تىكەننىڭ ھىمايىسىدە 

ഒഒ.تىكەننىڭ قىممىتى گۈلنىڭ سايىسىدە

ഒഒ.ئۈمىد بولسىال ھەر بىر كۈن يېڭى بىر باشلىنىشتۇر 

ഒഒ.ناداننىڭ يېنىدا كىتابتەك جىم تۇر 

ഒഒ ــان ئىشــلىرىمىزنى ــا قىلغ ــڭ ھاياتت ــاغ دېســەك، بىزنى ــى ت ــۇ جاھانن  ب
ئــاۋاز دېســەك، تاغدىــن كەلگــەن ئەكــس ســادا يەنىــال شــۇ بىزنىــڭ 

ــزدۇر. ئــۆز ئاۋازىمى

ഒഒ ھــەر ۋاقىــت قەلــب پەيــزى بىلــەن قارىغــان كــۆز، روھنىــڭ ھــوزۇرى 
بولغــان ئىالھىــي ئاشــىققا باقىــدۇر.

ഒഒ دائىــم پــاك ۋە ئەبەدىــي بولغانغــا ئاشــىق بــول. ســىررىڭنى ئــۇ نــۇر 
بىلــەن بىرلەشــتۈر.

ഒഒ ســەن ئــۆز نەپســىڭگە چــوغ تارتســاڭ، دېمەككــى ســەن ھەقىقەتتىــن 
ــراق ســەن. شــۇڭا ھەقىقەتكــە يېقىنــالش! يى

ഒഒ ــى ــڭ نالىس ــەن بۇلبۇلنى ــزى بىل ــتاننىڭ پەي ــا، گۈلىس ــۈل توزىس  گ
ــدۇ. بولماي

ഒഒ ئۆتمۈشــنى ياخشــى بىلســەڭ كەلگۈســى ئۈچــۈن باســقان قەدەملىرىــڭ 
پۇختــا بولىــدۇ. 
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ഒഒ قەيەردىــن كەلگىنىڭنــى ئۇنۇتمىســاڭ، قەيەرگــە بارىدىغانلىقىڭ توغرىســىدا 
ــىڭ قاتمايدۇ. بېش

ഒഒ ،ــا ــاراپ ئالدانم ــلىرىغا ق ــا تاش ــل. ئەمم ــاب دەپ بى ــانالرنى كىت  ئىنس
ــەن. ــن بىلىس ــن ئاندى ــن كېيى ــپ ئوقۇغاندى ــى ئېچى ئىچىن

ഒഒ ــە ــە يەن ــەن بىرلىكت ــتلىرىڭ بىل ــە دوس ــا بىرمۇنچ ــۇ ھاياتت ــېنىڭ ب  س
ــۇكى،  ــە ش ــەن ئەن ــان دېگ ــا ئىمتىھ ــدۇ. ئەمم ــمەنلىرىڭمۇ بولى دۈش
ــدۇ. ــېنى ئۇرى ــتلىرىڭ س ــى دوس ــەس، بەلك ــمەنلىرىڭ ئەم ــتا دۈش باش

ഒഒ.سەندە سەندىن باشقا بىر سەن يوشۇرۇنغان 

ഒഒ كۆڭلــى ياخشــى بىرىســىگە قــۇل بولــۇش، پادىشــاھقا تــاج بولغاندىــن 
مىــڭ ياخشــى.

ഒഒ دۇنيانــى قانچىلىــك كۆرســەڭ شــۇنچىلىك، چىۋىننىــڭ كــۆزى قانچىلىــك 
بولســا دېڭىزمــۇ شــۇنچىلىك.

ഒഒ ئايرىلىــش باغرىمنــى پارە-پــارە قىلســۇنكى، ئاشــىق دەردىنىــڭ قانــداق 
بىــر دەرت ئىكەنلىكىنــى باشــقىالرمۇ بىلســۇن!

ഒഒ ،ھەركىــم مەشــۇقىدىن ئــۇزۇن بىــر مــۇددەت ئايرىلغــان بولســا ئىــدى 
ئۇچرىشــىدىغان ۋاقتىنــى تــۆت كــۆزى بىلــەن كۈتكــەن بوالتتــى.

ഒഒ نەينىــڭ ساداســى ئاتەشــتۇر، ئۇنــى يــەل چاغلىمــا، بۇنــداق ئاتــەش 
ــا مىــڭ ئەپســۇس! بولمىغانالرغ

ഒഒ ــان ــۇ ئۇچالمايدىغ ــا، ئ ــۈپ تۇتاشمىس ــەن كۆي ــىق بىل ــم ئاش  ھەركى
ــدۇ. ــاپ قالى ــقا ئوخش ــىز قۇش قاناتس

ഒഒ ھــەق يولىــدا كىــم ئەخالقســىزلىق قىلســا ھەســرەت قاينىمىــدا تۇنجۇقۇپ 
. ۇ لىد ئۆ

ഒഒ تەۋەككۈلدىــن باشــقا بىــر تاپــاۋەت يوقتۇر. چۈنكــى ھــەق كۆڭۈللەرنىڭ 
دوستىدۇر. 

ഒഒ.قولۇڭ سۇنغان بولسا ئۈزۈلمە، بەلكى رەببىڭ ساڭا قانات بېرەر 
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ഒഒ.زىرائەتنىڭ ياخشىسى ئۇرۇقتىن بولسا، ئىنساننىڭ ياخشىسى قەلبتىن 

ഒഒ ــۇنى ــا ش ــن. ئەمم ــى مۇمكى ــدار بولۇش ــا ھۆكۈم ــان دۇنياغ  ئىنس
ــىردۇر. ــە ئەس ــر يۈرەكك ــك بى ــال كىچى ــۇ يەنى ــى ئ ئۇنۇتمىغىنك

ഒഒ.ھېچكىم ساڭا قارشى ئەمەس، ھەركىم ئۆز تەرىپىدە تۇرىدۇ 

ഒഒ ھايــات بىــر ئۇيقــۇدۇر، ئۆلگەنــدە ئويغۇنىــدۇ ئىنســان. ســەن بالدۇراق 
ھەرىكــەت قىلىــپ، ئۆلمەســتىن بــۇرۇن ئويغان.

ഒഒ ــەن ــۈزەل بىل ــى گ ــى ھەقىق ــان كىش ــز بولمىغ ــى پاكى ــۈل ئەينىك  كۆڭ
ــدۇ. ــەرق ئېتەلمەي ــەتنى پ س

ഒഒ.ئىنسان ئۆزىنىڭ قەدرىنى بىلگەننىڭ يېنىدا قىممەتلىكتۇر 

ഒഒ.ئەسكى خۇيلۇق، چىرايلىق يۈزلۈك ئادەم يالغان پۇلغا ئوخشايدۇ 

ഒഒ ئىنســاننى بىــر دەرەخ دېســەك، يىلتىــزى ئىنســاننىڭ ۋەدىســىدە 
تۇرغانلىقىغــا ئوخشــايدۇ.

ഒഒ ــم تۇرۇشــلىرى ــرەت، جى  ئىنســاننىڭ ســۆزى ھېكمــەت، قاراشــلىرى ئىب
ئۈلگــە بولۇشــى الزىــم.

ഒഒ-ســېنىڭ دېرىــزەڭ مەينــەت بولســا، مېنىــڭ گۈلزارلىقىــم ســاڭا ئەخلەت 
كۆرۈنىدۇ. چاۋا 

ഒഒ ــدە مىــڭ  كىمنىــڭ كۆڭــۈل ئىشــىكى ئېچىلســا، ئۇنىــڭ كۆڭــۈل تۆرى
ــدۇ. ــاش چاقناي قۇي

ഒഒ.يۈرىكىڭىز بىلەن قىلغان ياخشىلىق چوقۇم ئۆزىڭىزگە يانىدۇ 

ഒഒ ،بەخــت ئۈچــۈن پىداكارلىــق قىلمىغــان ســۆيگۈنى، يۈرىكىڭــدە توشــۇپ 
ئۆزۈڭگــە يــۈك قىلمــا.

ഒഒ كۆڭــۈل ئېلىشــنى ئويلىســاڭ، ســۆيگۈنىڭ ئۇرۇقىنــى تــەر. جەننەتكــە 
كىرىشــنى ئويلىســاڭ، يولالرغــا تىكــەن تېرىشــتىن ۋاز كــەچ.

ഒഒ.توزدەك قاناتلىرىڭغىال قارىماي، پۇتۇڭغىمۇ قاراپ قوي 
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ഒഒ ــڭ ــە، بۇنى ــى چۈشمىس ــڭ يورۇق ــا كۈننى ــڭ ي ــا ئاينى ــن ي  دېرىزەڭدى
ســەۋەبىنى ئــاي بىلــەن قۇياشــتىن كۆرمــەي، بەلكــى كۆزۈڭنــى تورىغان 

پەردىدىــن كۆرگىــن.

ഒഒ شــام بولــۇش ئۇنچــە ئاســان ئەمــەس. چۈنكــى ئەتراپنــى يورۇتــۇش 
ئۈچــۈن ئالــدى بىلــەن ئــۆزۈڭ كۆيۈشــۈڭ كېــرەك.

ഒഒ ــىرلىرىنى ــۆز س ــراق ئ ــە، تۇپ ــرى كەلمىگىچ ــڭ خەۋى ــن باھارنى  ھەقتى
ــكارىلىمايدۇ. ئاش

ഒഒ.كۆڭلى ئوچۇق بولمىغانالرغا كۆڭۈل بەرمە 

ഒഒ.ئەرلەرنىڭ گۈزەللىكى تىللىرىنىڭ ئاستىغا يوشۇرۇنغان بولىدۇ 

ഒഒ ــنىڭ ــتانلىقالرغا قۇياش ــۇپ، باغ-بوس ــازال بول ــق ي ــادا داۋاملى  دۇني
ــق  ــراق تۇپراقلى ــا، تۇپ ــكەن بولس ــق چۈش ــۇرى داۋاملى ــىق ن ئىسس

ــى. ــان بوالتت ــۇرۇن يوقاتق ــىيىتىنى ئاللىب خۇسۇس

ഒഒ ــا ــى ئامبارغ ــن بۇغداين ــن، ئاندى ــن كېيى ــقاننى يوقاتقاندى ــتا چاش  باش
ــن. ئەكىرگى

ഒഒ.نادانالر باش بولغان يەردە، داناالر ئۆزىنى يوشۇرىدۇ 

ഒഒ.نادانالر ھۆكۈم سۈرگەن يەردە يىالن بىلەن چايان يامراپ كېتىدۇ 

ഒഒ ــىدا ــەنمىگەنلەرنىڭ ئارىس ــى چۈش ــى، ئۆزىن ــەڭ يامىن ــڭ ئ  يالغۇزلۇقنى
ــش. قېلى

ഒഒ.ھېس-تۇيغۇالر ئەقىلگە، ئەقىل روھقا ئەسىر 

ഒഒ.سۆيگۈنىڭ يەنە بىر ئىسمى سەۋر 

ഒഒ ــار ــر باھ ــە بى ــز يەن ــاڭالر! بى ــالپ قالم ــى« دەپ ئوي ــۇرۇپ كەتت  »ق
ــۇق. ــى تۆكت ــۈن ياپراقلىرىمىزن ئۈچ

ഒഒ .ــدۇم ــى بول ــى ئۆزگەرتمەكچ ــم، دۇنيان ــەتلىك ئىدى ــۈن پاراس  تۈنۈگ
ــەن. ــى ئۆزگەرتىۋاتىم ــپ،   ئۆزۈمن ــى تېپى ــۈن ئەقلىمن بۈگ
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ഒഒ.خۇيالرنى ياراتقاننىڭ خۇيى بىلەن خۇيالن 

ഒഒ كۆزلىرىمگــە قــاراپ ئۆزۈڭنىــڭ گۈزەللىكىنــى كــۆر. ســۇنۇق ئەينەكلەرگە 
ــز قارىما. ھەرگى

ഒഒ.كىمگە قانداق قارىساڭ ئۇ ساڭا شۇنداق قارايدۇ 

ഒഒ ھەممــە ئادەمنىــڭ كەمچىلىكىنــى كۆرىدىغــان كىشــى، ئۆزىگــە كــۆر كــۆز 
ــەن قارايدۇ. بىل

ഒഒ ــر ــە بى ــاال كەلســىمۇ بېشــىڭغا، ئەلۋەتت ــادەك ب ــە، دۇني ــۈل بۆلم  كۆڭ
ــدۇ. ــۇپ قالى ــەڭ چــوڭ قورالىــڭ بول كــۈن ســەۋر ئ

ഒഒ ــىمۇ ــال پاش ــر ت ــا، بى ــان بولس ــى بولىدىغ ــڭ ياردىم ــەر ھەقنى  ئەگ
ــدۇ. ــى ئۆلتۈرەلەي نەمرۇتن

ഒഒ.كۆڭۈل سۇ بولسا يۈرەك كومزەكتۇر 

ഒഒ.كۆكلەرگە قاراپ ئۆسمىگەن مېۋە كۆچىتى مېۋە بەرمەيدۇ 

ഒഒ ــەجدە ــم س ــڭ قېتى ــا مى ــز ئۇنڭغ ــە، بى ــر سۆيس ــى بى ــت بىزن  دوس
ــز. قىلىمى

ഒഒ ــن ــپ، قايتىدى ــن ئايرىلى ــان دېڭىزدى ــى بولغ ــۆز ۋەتىن ــالر ئ  تامچى
ــدۇ. ــۇپ تىزىلى ــە بول ــەدەپكە ئۈنچ ــكەندە س چۈش

ഒഒ.دەريا سۈيىنىڭ ئۈستىدىن ئاياق ئىزىنى ئىزدىمە 

ഒഒ.ئاشىق ئوتىدا روھ بەختىيار 

ഒഒ.ئەقىل روھتىن ھۈنەر ئۆگىنىدۇ 

ഒഒ.سۆزنى بەدەن دېسەك، مەنا بولسا تاتلىق جاندۇر 

ഒഒ ــۇرى ــڭ ن ــاڭ، ھەقنى ــى قىلمىس ــن خال ــن، زەئىپلىكتى ــى كىردى  كۆڭلۈڭن
ــدۇ. ــەردە پارلىماي ــۇ ي ئ

ഒഒ ــادىر ــى س ــاش خاتالىقن ــم ئوخش ــى قېتى ــن ئىكك ــڭ »مۆمى  پەيغەمبەرنى
ــدى. ــەتكۈچى بول ــول كۆرس ــاڭا ي ــۆزى م ــەن س ــدۇ!« دېگ قىلماي
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ഒഒ ،بــۇ دۇنيــادا بىــر باالدىــن قۇتۇلــۇپ يەنــە بىــر باالغــا تۇتىلىدىغــان 
يىالندىــن قېچىــپ ئەجدىرھانــى پانــاھ قىلىدىغــان ئىشــالر كــۆپ.

ഒഒ ــدۇ. جــان دەپ بىلگــەن نەرســە ــاال بولى ــەڭ ئۆزۈڭگــە ب ــدە ھىل  بەزى
ــدۇ. ــان قۇســتۇرغۇچى دۈشــمەن بولى ســاڭا ق

ഒഒ بىلىــش ئارقىلىــق  پىكىــر دولقۇنلىــرى زاھىــر بولغانــدا، ئــاۋاز ۋە ســۆز 
ســۈرەتلىرى ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ، سۈرەتســىزلىكتە ســۈرەت كۆرىنىدۇ. 

ഒഒ.ئىنسان ئۈچۈن ھەر نەپەستە ئۆلمەك ۋە تىرىلمەك باردۇر 

ഒഒ ــپ ــرار يېڭىلىنى ــۇلىرىدەك تەكرار-تەك ــا س ــرى دەري ــاننىڭ ئۆم  ئىنس
ــدۇ.   ــدەكال كۆرۈنى ــر خىل ــق بى ــۇ داۋاملى ــىمۇ، ئ ئاقس

ഒഒ.زالىمالرنىڭ زۇلۇمى قاراڭغۇ بىر قۇدۇققا ئوخشايدۇ 

ഒഒ ــن ــا ئۆزۈڭدى ــدۇر. ئۇنداقت ــەلتەنەت ئۆتكۈنچى ــۇ س ــەت، ب ــۇ دۆل  ب
ــۈن؟ ــە ئۈچ ــك زادى نېم ــۇ كىبىرلى ــا، ب مەغرۇرالنم

ഒഒ ــۆز ــدە ئ ــىما. بەزى ــى قورش ــڭ ئەتراپىن ــدەك ئۆزۈڭنى ــە قۇرتى  پىل
ــە. ــى دەڭس ئەھۋالىڭن

ഒഒ ــرى ــا. تەڭ ــز چاغلىم ــى ئاجى ــى تەرەپن ــاڭمۇ قارش ــل بولس ــەن پى  س
ــدۇ. ــلىرىنى ئەۋەتى ــل قۇش ئەبابى

ഒഒ يــەردە بىــر مەزلــۇم رەھىــم تىلىســە، كۆكلــەردە مااليىكىلــەر ھەرىكەتكــە 
. ۇ كېلىد

ഒഒ.سۇاليماننىڭ قۇدرەتلىك ئۈزۈكى ۋە تامغىسىنىڭ سىرى بىلىمدە 

ഒഒ.پۈتۈن ئالەم شەكىل بولسا، بىلىم جاندۇر 

ഒഒ-ــۆل ــزالر، چ ــدۇ. دېڭى ــار قازىنى ــەن ئىتىب ــم بىل ــانىيەت بىلى  ئىنس
ــەۋەپتىن  ــۇ س ــرى ب ــق مەخلۇقاتلى ــڭ بارلى ــالر، تاغ-دەرياالرنى باياۋان

ــۇنىدۇ. ــوي س ــا ب ئۇنىڭغ

ഒഒ تەڭرىدىــن بىلىــم ئىســتە. ئۇنىــڭ پەزىلىتــى بىلــەن شــەيئىلەرنى پــەرق 
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ئەتكۈچــى ۋە بىلگۈچــى بولىســەن.

ഒഒ دەســلەپتە ئەقىــل مۇئەللىمــدۇر، كېيىــن ئەقىــل ئۇســتاز بولغانــدا روھقــا 
ــاگىرت بولىدۇ. ش

ഒഒ زەئىــپ چۈشــەنچىگە ئىگــە ئىنســانالرنىڭ ھالىغــا ۋاي. ئالدى-كەينىنــى 
ئويــالپ ئىــش قىلمىســا بەربــات بولىــدۇ.

ഒഒ.يول تۈز، ئەمما ھەممە يەر توزاقالر بىلەن تولغان 

ഒഒ.سىر ساقلىغاننىڭ بوينى پۈكۈلمەيدۇ 

ഒഒ پۇلۇڭنــى، مەزھىپىڭنــى، ماڭغــان يولۇڭنــى مەخپىــي تــۇت. بىلگىنكــى 
بــۇ ئــۈچ نەرســىنىڭ دۈشــمىنى كــۆپ. ئەممــا يوشۇرســاڭ ئىزدىگــەن، 

ســورىغان بولمــاس.

ഒഒ ــى ســىر ــان بولســاڭ، ئەمــدى ئۇن  ســىرىڭنى بىرقانچــە كىشــىگە ئېيتق
ــدۇ. ــن ئاشــقان ســىر يېيىلى دېمــە. چۈنكــى ئىككــى كالپۇكىڭدى

ഒഒ پاكىــز، يالتىــراق ئەينەكنىــڭ ئالدىــدا تــۇرۇپ غەيــۋەت قىلســاڭ، ئاشــۇ 
ســۈرىتىڭنى كۆرســەتكەن ئەينەكمۇ مەينەتلىشــىدۇ.

ഒഒ ــىزكى ــا، شۈبھىس ــا چىقس ــۇق ئوتتۇرىغ ــكىلىكلەر ئوچ ــەندىكى ئەس  س
ــەن. ــمەن بولىس ــە دۈش ئۆز-ئۆزۈڭگ

ഒഒ ــۇ ــەن، ئ ــى كۆرگ ــلىك »مەن«ن ــدە يىرگىنىش ــقىالرنىڭ يۈزى ــەي باش  ئ
ــىدۇر.  ــڭ ئەكس ــېنىڭ يۈزۈڭنى ــۇس س ــڭ ئەپس ــا مى ــەن« بولس »م

ഒഒ.ۋاقىتسىز چىللىغان خورازنىڭ ئۆمرى قىسقا 

ഒഒ.ئەدەپلىك كىشىنىڭ ھەربىر ئىشى گۈزەل بولىدۇ 

ഒഒ ــۇ ــىز ئ ــل. ئۈزلۈكس ــۇم دەپ بى ــۇرۇق ق ــى ق ــا يۈزلەنمىگەنن  ئالالھق
ــدۇ. ــۈيىنى قۇرۇتى ــۈر س ــاننىڭ ئۆم ئىنس

ഒഒ ــان ــن ئايرىلغ ــۆزلىمە، گۈلدى ــۇق س ــۈل توغرۇل ــاالي گ ــۈپ ق  ئۆتۈن
ــاچ. ــۆز ئ ــن س بۇلبۇلدى
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ഒഒ باھــار مەۋســۇمىدا زىرائەتتىــن خەۋەرســىز كىشــىنىڭ ئالدىــدا پەســىلنىڭ 
ئەتىــۋارى بولمايــدۇ.

ഒഒ ــڭ ــالر ئۇنى ــى روھ ــرەك. چۈنك ــش كې ــپاناھ قىلى ــى باش ــم ھەقن  دائى
ــدۇ. ــد قىلى ــى ئۈمى ئىلتىپاتىن

ഒഒ.ئېغىزىڭدىن چىققان سۆز يايدىن چىققان ئوققا ئوخشاش 

ഒഒ ــۇنىڭغا ــا ش ــم بولس ــدا كى ــاس. ئۇدۇل ــا قايتم ــوق ئارقىغ ــان ئ ئېتىلغ
ــدۇ. تېگى

ഒഒ بــۇ جاھــان قاراڭغــۇ پاختىزارلىققــا ئوخشــايدۇ. پاختىنىــڭ ئوتتۇرىســىدا 
ئــوت بوالمــدۇ؟ ئەگــەر نەمــرۇت بولســاڭ ئوتتىــن ئۆلگىــدەك قــورق. 
ئوتقــا كىرمەكچــى بولســاڭ ئەگــەر، ئالــدى بىلــەن ئىبراھىمــدەك بــول.

ഒഒ كامىــل كىشــى تۇپراقنــى تۇتســا ئالتــۇن بولىــدۇ. خــام كىشــى ئالتۇننى 
ــۈل بولىدۇ. ــا ك تۇتس

ഒഒ ــا ــىمۇ، ئەمم ــە ئوزۇقالنس ــر چىمەنلىكت ــاش بى ــەرە ئوخش ــى ھ  ئىكك
بىرىســىدىن زەھــەر، بىرىســىدىن ھەســەل چىقىــدۇ؛ ئىككــى ئوخشــاش 
ــىمۇ  ــا ئوتلىس ــاش ئوتت ــپ، ئوخش ــۇ ئىچى ــن س ــر يەردى ــەرەن بى ج
ــدۇ؛  ــلىك چىقى ــىدىن نىجىس ــە بىرىس ــا، يەن ــار چىقس ــىدىن ئىپ بىرىس
ــېكەر  ــىدىن ش ــىمۇ بىرىس ــۇدا ئۆسس ــاش س ــۇش ئوخش ــى قۇم ئىكك

ــچ. ــىدىن ھې ــا، بىرىس چىقس

ഒഒ ــى ــمۇ؟ بۇن ــۇ ئوخشاش ــق( س ــۇق )ئاچچى ــەن تۇزل ــۇ بىل ــق س  تاتلى
ــدۇ. ــادەم بىلى ــەن ئ ــۇنى  ئىچك س

ഒഒ مايمۇنــالر ئىنســانالردا نېمىنــى كۆرســە، شــۇنى دوراپ زوقلىنىــدۇ. ئــۇ 
ــا  ــۇ، ئەمم ــم« دەپ ئوياليدى-ي ــى قىلدى ــۇ ئىنســاننىڭ قىلغىنىن »مەنم

ھەقىقەتنــى بىلمەيــدۇ.

ഒഒ ــا ــەن بولس ــۆزدىن كەلمىگ ــەن س ــۆز دوزاق دېگ ــەن س ــق دېگ  مۇناپى
ــى. ــان بوالتت ــى بولمىغ ــڭ تەم ــدا دوزاقنى ــدى، ئۇنىڭ ئى

ഒഒ ســۆزنىڭ ئەســكىلىكى ھەرىپتىــن ئەمــەس، دېڭىــز ســۈيىنىڭ ئاچچىقلىقــى 
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ئېلىنغــان قاچىنىــڭ ســەۋەبىدىن ئەمــەس.

ഒഒ ــەردە ــىدىكى پ ــار. ئارىس ــزالر ب ــۇلۇق دېڭى ــق س ــق ۋە تاتلى  ئاچچى
ســەۋەبىدىن بىربىرلىرىگــە ئارىلىشــىپ كەتمەيــدۇ. دېڭىــز ئىككــى، ئەمما 

ــش. ــە ئېرى ــپ ماھىيەتك ــن ۋاز كېچى ــەن ئىككىدى ــر. س ــى بى ماھىيىت

ഒഒ ــەت ــە راھ ــن قۇتۇلمىغىچ ــا، ئۇنىڭدى ــۆپ بولس ــدا چ ــىنىڭ ئاغزى  بىرىس
ــدۇ. بواللماي

ഒഒ ــارام ــېنى بىئ ــۇ س ــا، ئ ــل بولس ــال قى ــر ت ــدا بى ــىل تاماقلىرىڭ  ئېس
ــدۇ. قىلى

ഒഒ دۇنياغــا بولغــان ھېس-تۇيغۇلىرىــڭ يەرگــە شــوتا بولســا، ئاخىرەتكــە 
بولغــان ھېس-تۇيغۇلىرىــڭ كۆكلەرگــە شــوتا بولىــدۇ.

ഒഒ ــى ــۇ روھ ــەر ئ ــورا. ئەگ ــن س ــىزلىكنى ئەمچىدى ــى راھەتس  بەدەندىك
ــورا. ــن س ــى مۇھەممەتتى ــا ھەزىت ــىزلىك بولس ــى راھەتس جەھەتتىك

ഒഒ ئىنســان شــەكلىدىكى نۇرغــۇن شــەيتانالر بــار. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ھــەر 
قولغــا ئېســىلما.

ഒഒ ــا ــكىلەر بولس ــۇر. ئەس ــۇق، بەختلىكت ــرا يولل ــانالر توغ ــەرت ئىنس  م
ــۇر. ــك ئەرۋاھت ھىلە-مىكىرلى

ഒഒ ــڭ ــۇ دۇنيانى ــىتمىگەنلەر، ب ــقىالرنى مەنس ــپ باش ــق قىلى  تەكەببۇرلى
ــدا! ــە پاي ــە نېم ــى بىلمىس ــى ئىكەنلىكىن ئۆتكۈنچ

ഒഒ زاماندىكــى ئــەڭ داڭلىــق ئالىــم بولســاڭمۇ، شــۇنى بىلگىنكــى ئالەمنىڭ 
ــى يوق. زامان

ഒഒ كۆڭــۈل ئىگىلىرىنىــڭ ئىلىملىــرى پايدىلىــق بولىــدۇ. بــەدەن ئەھلىگــە 
ئىلىمنىــڭ ئۆزىمــۇ يــۈك بولىــدۇ.

ഒഒ ھەرقانــداق پىكىــر ۋە ســادانىڭ جەلــپ قىلغۇچىســى بولســا ئىلھــام ۋە 
ســىرنىڭ مەنبەســى بولغانــدۇر.

ഒഒ ــمەي ــە كىرلەش ــتىگە چۈشس ــكىنىچىلىقنىڭ ئۈس ــۇرى پاس ــنىڭ ن  قۇياش
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ــدۇ. ــاپ تۇرى ــال چاقن يەنى

ഒഒ ــى ــر ھەدىيەس ــڭ بى ــپ ئالىمىنى ــۇ روھ غەي ــى ب ــان ۋۇجۇدىدىك  ئىنس
ــدۇ. ــۇدەك ئاقى ــار س ــۇپ، ئاق بول

ഒഒ.قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلۇش ئۈمىدى ئىماندىن كېلىدۇ 

ഒഒ.ئىمانى زەئىپ بولغان كىشى ئۈمىدسىز كېلىدۇ 

ഒഒ ــڭ ــار ھەقنى ــا، زىنھ ــى خات ــل مەيل ــرا قى ــى توغ ــلىرىڭنى مەيل  ئىش
ــا. ــن ئايرىلم يولىدى

ഒഒ.بارلىقنى ھەقنىڭ بارلىقى ئىچىدە يوق قىل 

ഒഒ.گۈلنىڭ گۈزەللىكىدىن تىكەننى كەچۈرۋېتىمىز 

ഒഒ ــايدىغان ــە ئوخش ــاڭ، كېچىگ ــنى ئويلىس ــورۇق بولۇش ــدۈزدەك ي  كۈن
ــات! ــا ئ ــى ئوتق بارلىقن

ഒഒ ــىدىن ــىڭنىڭ ھىلىس ــل، نەپس ــەت قى ــىڭگە دىقق ــدۈز نەپس ــە كۈن  كېچ
ــە. ــەزەر ئەيل ھ

ഒഒ بىــز ۋە مــەن داۋاســى بىزگــە ئەســقاتمايدۇ. مۈلــك مۈلكنىــڭ ئىگىســىگە 
. ر يىقتۇ ال

ഒഒ ــىرلىرىڭ ــان س ــى ئويلىغ ــدەك كۆڭۈلدىك ــارا قىل ــۈتتىكى ق ــاق س  ئاپپ
ــدۇ. ــكارە بولى ئاش

ഒഒ ســۈرەتتىكى كىبىــر ۋە ئاداۋەتتىــن كەچكــەن كۆڭــۈل، غەيــپ ئالىمىنىــڭ 
گۈزەللىــرى ئۈچــۈن ئەينەكتــۇر.

ഒഒ ــۇرۇپ ــەن ئولت ــم بىل ــن، ئالى ــال يېگەندى ــۇرۇپ ب ــەن ئولت ــادان بىل  ن
ــان يېگــەن ياخشــى. ــۇرۇق ن ق

ഒഒ .بۈيۈكلۈكنىڭ ئاالمىتى ئىھساندۇر 

ഒഒ.مەرتلىك يوقسۇلغا موھتاج، يوقسۇل ئۇنىڭغا 

ഒഒ.يوقسۇلنىڭ كۆڭلى سېخىينىڭ ئەينىكىدۇر 
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ഒഒ ــەن ئــوڭ ــر نەرســىنىڭ ئەتىۋارلىــق بولۇشــى ئۇنىــڭ يوقلۇقــى بىل  بى
ــىپتۇر.  تاناس

ഒഒ.ھەق يولىدىكىلەر مەرت كېلىدۇ 

ഒഒ.ئۆزىدە نۇر بولمىغاننىڭ باشقىالرنى نۇرالندۇرىشى مۇمكىن ئەمەس 

ഒഒ .قارىغۇ تۇرۇپ قارىغۇنى داۋااليمەن دېگەن كاززاپتۇر 

ഒഒ ــەق ــى ھ ــا، ئۆلۈمن ــق تۇيۇلس ــاڭا تاتلى ــەل س ــر كېس ــاقايماس بى  س
ــدۇ. ــق قىلى ــاڭا تاتلى س

ഒഒ .ھاياتى تاتلىق بولغاننىڭ ئۆلۈمى ئاچچىق بولىدۇ 

ഒഒ.يايالقتا ئوتلىغان قايسى قوي سەمىرىسە ئۇنى ئەكىلىپ بوغۇزاليدۇ 

ഒഒ.شۈكۈر-قانائەت جاننى نۇرالندۇرىدۇ 

ഒഒ ــىلەر ــاز كىش ــەت ت ــايدۇ. پەق ــا  ئوخش ــتىكى تۇماقق ــا باش  مال-دۇني
ــۇرۇنىدۇ. ــا يوش تۇماقق

ഒഒ .قىستىغان ئاياغنى كىيىپ ماڭغاندىن ياالڭ ئاياغ ماڭغان ياخشى 

ഒഒ.ئىتنىڭ رەسىمىگە ئۇستىخان تاشلىما 

ഒഒ ئىبــرەت ئىگىســى ئىشــنىڭ ھەقىقىــي ئەھۋالىنــى بىلىــدۇ. بولمىســا ھالى 
باشــقىالر ئۈچــۈن ئىبــرەت بولىدۇ.

ഒഒ.جامائەت رەھمەتتۇر 

ഒഒ ،پۈتــۈن دانىشــمەنلەر پەيغەمبەرنىــڭ پىكرىگــە موھتــاج بولغــان چاغدىمۇ 
ئــۇ »ئــۇالر بىلــەن كېڭــەش« دېگــەن بۇيرۇقنــى ئالدى.

ഒഒ ــاراپ ــا ق ــدۇ. بۇنىڭغ ــداش بولى ــەن يول ــۇن بىل ــدا ئالت ــا تارازى  ئارپ
ــا. ــار دەپ قالم ــى ب ــدەك قىممىت ــڭ ئالتۇن ئارپىنى

ഒഒ.كۈلگەن ئارسالنغا ھەرگىز ئىشەنمە 

ഒഒ.دۇنيا مېلى ئارسالننىڭ تەبەسسۇمىدۇر 
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ഒഒ.كامىلنىڭ ئالدىدا قەلبىڭدىكىگە دىققەت قىل 

ഒഒ دەرگاھتــا »بىــز ۋە مــەن« دىــن ســۆز ئاچقــان قوغلىنىــدۇ. شــاھنىڭ 
ئالدىــدا ئەتىــۋارى بولمايــدۇ.

ഒഒ ،ئەقىللىــق كىشــى ئالدىرىمــاي تــۇرۇپ، ۋەســىيەتلەرنى ئــاڭالپ 
ــدۇ. ــرەت ئالى ــن ئىب ــقىالرنىڭ ھالىدى باش

ഒഒ.يىڭنىدىن ئىككىگە ئايرىلغان يىپ ئۆتمەيدۇ 

ഒഒ ــڭ ــى كۆڭۈللەرنى ــڭ جۇالس ــىقتۇر. جاننى ــە ئاش ــۈز ئەينەكك ــۈزەل ي  گ
ــىدۇر. تەقۋاس

ഒഒ.رەسمىيەت ئۈچۈنال قىلىنغان تەسەللى كېسەلگە دۈشمەن 

ഒഒ ئىبــادەت قىلىۋاتقــان كۇرمىــڭ ئىنســان بــار. ئەممــا ســاداقەت بولمىســا 
ســاۋاپ يــوق.

ഒഒ.يانغان ئوتتىن ھەزەر ئەيلە. گۇناھ ئۇنى تېخىمۇ ئۇلغايتىدۇ 

ഒഒ.قىياس بىلەن ھەقنىڭ ھوزۇرىغا چىققان كىشى شەيتانغا ئوخشايدۇ 

ഒഒ.ئەسكىلىكتىن ساقالنغان پاك روھ ھەممىدىن ئۇلۇغ 

ഒഒ.قۇشنىڭ ئاۋازىنى دورىغان بىلەن مەنىسىنى ھېچ چۈشەنمەيسەن 

ഒഒ.نام ئابروينىڭ كەيپى خىيالدۇر 

ഒഒ.ئىسمىنى بىلسەڭ ئىسمىنى قويغاننى تاپ 

ഒഒ.ئەينەكنى سۈرت، ئۇنىڭدا پاك بارلىقنى كۆر 

ഒഒ ــۆز ــدەك ك ــۈن مەجنۇننىڭكى ــۆرۈش ئۈچ ــى ك ــڭ گۈزەللىكىن  لەيلىنى
ــرەك. ــى كې بولۇش

ഒഒ كۆڭۈللــەر پاك-پاكىــز بىــر ئەينەكتەكتــۇر. ئۇنىڭدا چەكســىز شــەكىللەرنى 
كۆرەلەيسىز.

ഒഒ ــدا ــانىڭ قوينى ــى، مۇس ــۈرىتىنىڭ بەلگىس ــىزلىكى س ــڭ سۈرەتس  غايىپنى
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ــدۇر. ــۈل نۇرى ــەن كۆڭ كۆرۈلگ

ഒഒ پاك-پاكىــز كۆڭــۈل قانــداق بۇيــرۇق بەرســە، تۇيغــۇالر شــۇ بويىچــە 
ھەرىكــەت قىلىــدۇ.

ഒഒ ــانىڭ ــۇددى مۇس ــاقاليدۇ. خ ــى س ــڭ بۇيرۇقىن ــۇت كۆڭۈلنى ــول- پ  ق
ــمەنگە  ــول دۈش ــا ق ــۈل خالىس ــاش. كۆڭ ــىغا ئوخش ــى ھاس قولىدىك

ــدۇ. ــت بولى ــتالرغا دوس ــالن، دوس يى

ഒഒ ــل ــن ۋە ھەرخى ــن، پەردازالردى ــالر رەڭلەردى ــاك بولغان ــرى پ  كۆڭۈللى
ــدۇ.   ــى بولى ــن خال پۇراقالردى

ഒഒ.سەن دائىم ھەقنىڭ ياخشىلىقىغا كۆڭۈل بەرگىن 

ഒഒ ــاش ــىھەت قىلســاڭمۇ ت ــەن نەس ــۈك بىل  ئەســكىلەرگە يۇمشــاق كۆڭۈلل
ــدۇ. ــىر قىلماي ــە تەس كۆڭۈللەرگ

ഒഒ ــدۇر. ئەســكى ئەســكىگە ــالر ئۈچۈن  پاســكىنا نەرســىلەر پاســكىنا بولغان
دوســت ھــەم ســىرداش.

ഒഒ ــڭ ــقا ئارزۇنى ــرى باش ــەر بى ــڭ ھ ــىقالپ يۈرگەنلەرنى ــا تىمس قاراڭغۇلۇقت
ــدۇ. ــدا ماڭى يولى

ഒഒ.كۆزى كېسەل بولغان قۇياشقا ئاشنا بولمايدۇ 

ഒഒ ھازىــر بولمىغــان ئۈچــۈن قىلىنغــان زەررىچىلىــك نەرســە، ھازىــر بولغانغا 
قىلغــان مىڭ ئىشــقا بــەدەل.

ഒഒ كېچىنىــڭ قاراڭغۇلىقىــدا كۈندۈزنــى ئىســتە. قاراڭغۇلۇقالرنــى يوقاتقــان 
ئەقىلنــى ئۆزۈڭگــە

ഒഒ.رەھبەر قىل

ഒഒ ســاڭا كىملەرنىــڭ دۈشــمەن ئىكەنلىكىنــى بىلمەيســەن. ھالبۇكــى ئوتتىــن 
تۆرەلگەنلــەر تۇپراقتىــن يارىتىلغانالرغــا ئــاداۋەت ســاقاليدۇ.

ഒഒ ــاقالنغان ــن س ــدۇ. گۇناھتى ــۇ ئۆچى ــا ئوتم ــۇن بولمىس ــان ئوت  ياقىدىغ
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ــدۇ. ــەھۋەتنى يېڭى ش

ഒഒ.روھ بولسا ئىلىم ۋە ئەقىلگە دوست 

ഒഒ مــەن گــۈزەل بولســام، بۇنــى ئــۇ ئىھســان ئەيلىــدى. ســەت بولســام 
شــەيتان مېنــى مەســخىرە ئەيلىــدى. 

ഒഒ ــىپ ــە نېس ــەر گۈزەلگ ــتەر، گۈزەلل ــى ئىس ــى گۈزەلن ــى ھەممىس  ئېنىقك
بولــۇر، ھــەر جىنــس جىنســىنى ئىســتەر، ئىسســىق ئىسســىقنى، ســوغۇق 

ســوغۇقنى.

ഒഒ ــن ــل، روھ ۋە قەلبتى ــۇ ئەقى ــى ئ ــدۇ. چۈنك ــى پاتماي ــەت قۇياش  مەرىپ
ــان. چىقق

ഒഒ ــىغا ــڭ ھېسس ــىر. روھنى ــىغا ئەس ــەت غىزاس ــى، زۇلم ــڭ ھېسس  بەدەنى
ــوزۇق. ــۆزى ئ ــنىڭ ئ قۇياش

ഒഒ.بوۋاق تۇغۇلمىغىچە قان تاتلىق بىر سۈتكە ئايالنمايدۇ 

ഒഒ ــان ــۇپ، ق ــۈتتەك بول ــاك س ــى  پ ــل دۇنيادىك ــۇر، رەزى ــى ن  باق
دەريالىرىنىــڭ يېقىنلىرىــدا. بــۇ يەرلــەردە بىــر قەدەمنــى خاتــا باسســاڭ، 

ــدۇ. ــا ئايلىنى ــۈت قانغ ــاپ س ــىپ س ــكىلىكلەر ئارىلىش ئەس

ഒഒ .ھەممــە نەرســەڭالرنى توغــرا نەرســىلەرگە ئــۇدۇل توغرىــالڭالر 
توغرىالرنىــڭ نۇرلىــرى بــار يەرلەرنــى ۋەتــەن دەپ بىلىــڭالر.

ഒഒ ــى ــەن ئۆزىن ــالر بىل ــدا ماڭمىغان ــرا يول ــادەم توغ ــر ئ ــداق بى  ھەرقان
سېلىشــتۇرۇپ ئۆلچىســە ھەمــدە ئــۇالر بىلەن دوســت بولســا، ئىشــلىرى 
خاتــا بولــۇپ، ئەقلــى ئادىشــىپ كېتىــدۇ. چىــن دوســتالردىن ئايرىلىــپ 

قالىــدۇ. چۈنكــى تىكەنلــەر گۈللەرگــە دۈشــمەندۇر.

ഒഒ ــۇ ــىت! ئ ــيار( دۇر. ۋاي ئىس ــدار )ھۇش ــىز بى ــۇدا شۈبھىس ــم ئۇيق  ئالى
ــا. ــان بىدارالرغ ــت بولغ ــەن دوس ــىزلەر بىل ــادان، بىلىمس ن

ഒഒ ــەن ئەســكى ــڭ دوســتلۇقىغا ئەســكى ئىــش بىل ــەن ئەقىلنى ــل بىل  ئەقى
ــدۇ. ســۆز توســقۇنلۇق قىلى
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ഒഒ ــۇ ــدۇ. تېخىم ــە كۈچلىنى ــەن بىرلەشس ــل بىل ــر ئەقى ــقا بى ــل، باش  ئەقى
ــر  ــقا بى ــس باش ــدۇ. نەپى ــق كۆرۈنى ــۇ ئېنى ــول تېخىم ــپ، ي نۇرلىنى
ــدۇ. ــول كۆرۈنمەي ــدۇ، ي ــۇ بولى ــۇ قاراڭغ ــا تېخىم ــەن قوشۇلس ــس بىل نەپى

ഒഒ.ئەي ئوۋچى! سېنىڭ دوستۇڭ كۆزدۇر. ئۇنى ياخشى ئاسرا 

ഒഒ.تىل سۈپۈرگىسى بىلەن كۆزگە توپا چاچما 

ഒഒ.ياخشى ياخشىنىڭ ئەينىكىدۇر 

ഒഒ ــى ــل، نەپســىڭ ئۇن ــەت قى ــدۇر. دىقق ــڭ ئەينىكى ــم جاننى  دوســت دائى
ــۇن. كىرلەتمىس

ഒഒ كــۆزۈڭ ئوچــۇق تــۇرۇپ كۆڭلــۈڭ خــوش بولمىســا، بىلگىنكــى قەلــب 
كــۆزۈڭ يۇمــۇق دېگــەن گــەپ، ئۇنــى ئــاچ.

ഒഒ ــپ ــىركە بېرى ــازان. س ــۇق ق ــۇپ ئۇلۇغل ــاش قوي ــا ب ــالھ يولىغ  ئال
شــېكەرگە ئىگــە بــول. ئەينــەك بېرىــپ ئۈنچــە ئــال. ســۈرمە بېرىــپ، 

ــول. ــك ب ــدەك تەلەيلى ــن دەرەخلىرى ــۈزەل دارچى ــال. گ ــۆز ئ ك

ഒഒ ســەجدىگە بــاش قويغانــالر گــۈزەل خۇيلۇقــالر بولــۇپ، ئــۇالر خــۇددى 
قولــى ئوچــۇق دەريــا ســۈيىگە ئوخشــايدۇ. ئۇالر، نەپســىنىڭ ئارزۇســى 
ــەدەم  ــا ق ــۇق يولىغ ــپ، ئۇلۇغل ــلەردىن ۋاز كېچى ۋە ھاۋايى-ھەۋەس

تاشــلىغۇچىالردۇر.

ഒഒ.بەزىلەرنىڭ خىرسى تاغدەك بولغىنى بىلەن تەلىيى سامانچىلىك 

ഒഒ.ھەققە يۈزلەنمىگەن كىشى خەلق ئىچىدە ئىتىبار قازىنالمايدۇ 

ഒഒ ،ئــەي ئاجىزالرغــا ئىھســان قىلىدىغــان رەببىــم! بىزنــى ئاچكۆزلۈكتىــن 
غەپلەتتىــن ســاقال.

ഒഒ.رىزىق كۆرۈنگەندەك قىلغان بىلەن، ئۇنىڭ ئاستىدا توزاق بار 

ഒഒ ــڭ ــاڭ ئاقىۋىتى ــەكتەك ھاڭرىس ــەي ئېش ــدا ئىچم ــۇنى تاپقان ــز س  پاكى
ــدۇ. ــى بولماي ياخش
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ഒഒ پاكىــز ســۇنىڭ قەدرىنــى بىلمىگــەن ئېشــەك، بېشــىنىڭ ئورنىغــا پۇتىنــى
ســۇنىدۇ.

ഒഒ ــۇت ــدە رەڭســىزلىك تېخىمــۇ ياخشــى. چۈنكــى رەڭ بۇل ــەر ئىچى  رەڭل
ــۇق،  ــر يورۇقل ــا بى ــاش. بۇلۇتت ــا ئوخش ــىزلىك ئايغ ــا، رەڭس بولس
پارقىراقلىــق بولســا، ئــۇ يۇلتۇزنىــڭ، ئاينىــڭ ۋە قۇياشــنىڭ نۇرىدىــن 

ــان. بولغ

ഒഒ ــا ــول. ئەگــەر مال-دۇني ــل ب ــا مايى ــى ئىستىســەڭ، نۇرغ  ئەگــەر نۇرن
ــراق تــۇر. ــن يى ئىستىســەڭ نۇردى

ഒഒ.ئۈمىد ئىگىلىرى ئۈمىد ئىشىكىنى باشپاناھ قىلىپ ئىبادەت قىلسۇن 

ഒഒ ــت ــان دوس ــى ج ــاڭ ھەممىن ــى يۇمس ــۇرۇپ، كۆزۈڭن ــتىقامەتتە ت  ئىس
ــدۇ. ئۆگىتى

ഒഒ ئەگــەر بىــر كەپتــەر قۇۋلــۇق قىلىــپ كەكلىــك ئوۋلىســا، ئــۇ كەپتــەر 
كەپتەردىــن ئۆزگىرىــپ ئــاق بۈركــۈت بولــۇپ قاالمــدۇ؟

ഒഒ نەمــرۇت، بۈركــۈت قاناتلىــرى بىلــەن قانچىلىــك ئېگىــز ئۇچســا، يەرگــە 
ــدەك  ــڭ قانىتى ــى جافەرى-تاييارنى ــىدۇ. چۈنك ــز چۈش ــۇنچىلىك تى ش

قانــات ئۇنىڭــدا يــوق.

ഒഒ ــى ــڭ بولۇش ــۈل باغچىنى ــىدا گ ــڭ ھويلىس ــى چاچقاننى ــەن ئۇرۇق  تىك
ــەس. ــن ئەم مۇمكى

ഒഒ .ئىــت نەپســىڭنىڭ تىرىلىشــىدىن ســاقالن. ئــۇ ســېنىڭ جــان دۈشــمىنىڭ
ســاڭا زىيــان يەتكۈزىــدۇ.

ഒഒ دائىــم باشــقىالر ئۆلگەنــدە يىغلىمــاي، بىــر بۇلۇڭــدا ئولتــۇرۇپ ئــازراق 
ئــۆزۈڭ ئۈچۈنمــۇ يىغــالپ قــوي.

ഒഒ دەل-دەرەخلەرنىــڭ ياپيېشــىل ياشــناپ تۇرۇشــى، بۇلۇتالرنىــڭ 
يېغىســىدىندۇر.

ഒഒ تەقلىــد ھــەر شــەرەپلىك ئىشــقا ئاپــەت بولىــدۇ. تەقلىــد بولغــان يــەردە 
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ــاماندەك بولىدۇ. ــۇ س تاغم

ഒഒ ــۈرمەيدىغان ــن چۈش ــمىنى ئاغزىدى ــڭ ئىس ــۈن ئالالھنى ــەت ئۈچ  مەنپەئ
ــايدۇ. ــەككە ئوخش ــۇغان ئېش ــاب توش ــۈن  كىت ــامان ئۈچ ــادەم، س ئ

ഒഒ .ھەقىقەتنى بىلمەي تۇرۇپ، دوستالردىن ۋاز كەچمە 

ഒഒ.ئەگەر سەدەپ بولمىسا، تامچىالر ئۈنچە بواللمايدۇ 

ഒഒ ــش ــڭ بىلى ــۇش، ئەقىلنى ــمەن بول ــاماغا ھېرس ــا ۋە س ــا، ھوزۇرغ  تاماقق
ــى توســىدۇ. يولىن

ഒഒ.مالغا مەيلى بار تارازا توغرا تارتمايدۇ 

ഒഒ.كىم تاماخور بولسا، ئۇنىڭ كۆڭلىدە شادلىقتىن ئەسىر قالمايدۇ 

ഒഒ.كۆز بىلەن كۆڭۈل تاما بىلەن ئايدىڭالنمايدۇ 

ഒഒ تاماخورنىــڭ ھوقــۇق ۋە مال-دۇنيــا توغرىســىدىكى ئويلىرى، شۈبھىســىز 
كۆزنىــڭ ئىچىگــە كىرگــەن قىلغا ئوخشــايدۇ.

ഒഒ ــاچ ــۆزى ئ ــىمۇ ك ــاھ بولس ــەلمىگەن، پادىش ــە ئېرىش ــڭ ياردىمىگ  ھەقنى
ــدۇ. بولى

ഒഒ ــى ــر باالس ــن بى ــر تەرەپتى ــاڭ، بى ــد قىلس ــى ئۈمى ــر يەرن ــەت بى  راھ
ــدۇ. چىقى

ഒഒ ــدان كوچىســى ــا دۇنيانىــڭ زىن ــۇ بىۋاپ ــوق. ب ــەر ي ــر ي  توزاقســىز بى
ھــەر تۈرلــۈك جاپا-مۇشــەققەت، دەرت-ئەلــەم بىلــەن تولغــان. ئەممــا 

ھــەق ھــەر ۋاقىــت بىزگــە باشــپانا بولىــدۇ.

ഒഒ ،ــەڭمۇ ــۈكىگە مۆكۈنس ــقاننىڭ تۆش ــا چاش ــى بولس ــاال كەلمەكچ ــەر ب مەگ
ــدۇ. ــەر ئىچكۈزى ــەن ســاڭا زەھ ــى بىل ــپ، قول مۈشــۈك كېلى

ഒഒ گــۈزەل خىيالــالر ســەۋرنى تاتلىــق كۆرســىتىدۇ. چۈنكــى ئــۇالر ســېنىڭ 
ــى راھەتلەندۈرىدۇ. كۆڭلۈڭن

ഒഒ ،ــەن ــى بىل ــۇپ قادالغىن ــخ بول ــە مى ــلىرىنىڭ كۆزىگ  يۈســۈپ، قېرىنداش
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ــدى. ــۇرى ئى ــڭ ن ــڭ كۆزىنى ياقۇپنى

ഒഒ ســەن ماكانــدا، ئەســلىڭ ماكانســىزلىقتا. ئۆزۈڭدىــن كېچىــپ، ئەســلىڭگە 
. يت قا

ഒഒ ــق ــاڭا اليى ــان س ــۇ دەرم ــا، ئ ــر داۋا بولمىس ــن بى ــە ھەقتى  دەرتك
ــدۇ. بولماي

ഒഒ ،ــاكان ــا م ــدى. دۇنياغ ــدا بول ــن پەي ــىز ئالەمدى ــان، تەرەپس ــۇ جاھ  ب
ــدى. ــىزلىقتىن كەل ماكانس

ഒഒ يــا رەب! بىزگــە ئىســىل ئىلھامــالر ئاتــا قىــل، ياخشــىلىق قابىليىتىمىزگە 
ــۇن. يولداش بولس

ഒഒ دۇئالىرىمىزمــۇ، ئۇنىــڭ قوبۇلىمــۇ ســەندىن. خاتىرجەملىكمــۇ، قورقۇمــۇ 
ســەندىن.

ഒഒ ســۆزلىرىمىزنىڭ خاتاســىنى ســەن تــۈزەت. ســەن خاتــا ســۆزنىمۇ، خاتــا
ئىشــنىمۇ تۈزىتەلەيســەن.

ഒഒ ــن ــڭ. ئۇنىڭدى ــا قىلدى ــۇي ئات ــر خ ــى بى ــا ياخش ــۇ ۋە تۇپراقق  س
ئادەمنىــڭ ســۈرىتى گۈزەلىككــە ئېرىشــتى. ئۇنــى جورىگــە، ئــۇرۇق-
تۇققانغــا ئىگــە قىلدىــڭ. ئۇنىڭغــا ســۆيگۈ ۋە غــەم چۈشەنچىســىنى ئاتا 

ــڭ. قىلدى

ഒഒ ،ــىمۇ ــان بولس ــا قىلغ ــق ئات ــر پارقىراقلى ــا بى ــۇرى تامغ ــنىڭ ن  قۇياش
شۈبھىســىز بــۇ پارقىراقلىــق ئۆتكۈنچىــدۇر. ئــەي ئەقىللىــق ئىنســان! 
ــول. ــڭ ئىســتىكىدە ب ــى نۇرنى ــە. باق ــۈل بەرم كېســەك ۋە تاشــقا كۆڭ

ഒഒ ئــەي ئەقىــل بىلــەن ئاشــىق داۋاســى قىلغــان! ســۈرەتكە بېرىلگەنلــەر 
بىلــەن بىللــە بولمــا.

ഒഒ جانابــى ھــەق ســېنى ســەت يۈزلــۈك ياراتقــان بولســا، يــۈزۈم ســەت 
ــاقالن.  ــتىن س ــش قىلىش ــا ئى ــا. خات ــۇق بولم ــكى خۇيل دەپ، ئەس

ــا. ــتىگە خورالنم ــڭ ئۈس ــا خورالنغاننى بىكاردىن-بىكارغ
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ഒഒ ــەت ــى ھەس ــا. چۈنك ــەت قىلم ــە ھەس ــىڭنى دەپ ئۈلپەتلىرىڭگ  نەپس
ئەســكىلىكنىڭ ئەسكىســى. كەمچىلىــك ۋە ئەيىپنىــڭ خېمىرتۇرۇچى بولســا 

ــۈك زەھــەر. ــەڭ كۈچل ــۇ ئ ھەســەت. شۈبھىســىز ئ

ഒഒ شــەيتاننىڭ ئۆزىنــى تــۆۋەن كۆرگــەن ئىزاســى، قىيامــەت بولغانغــا قەدەر 
قۇيرۇقىنــى باالغــا باغلىــدى. ئــۇ ھەســەتخورلۇقىدىن يۇقىــرى مەرتىــۋە 

ئىســتىدى. ئەممــا بــۇ ســەۋەپتىن قىيامــەت كۈنىگىچــە لەنەتلەنــدى.

ഒഒ ــى ــر ياخش ــقا بى ــن باش ــى مىجەزدى ــپ، ياخش ــى كېزى ــۈن جاھانن  پۈت
نەرســە كۆرمىدىــم. ياخشــى مىجەزلىكلــەر قۇتۇلىــدۇ، ئەســكىلەر 

ــدۇ. ــىدەك چېقىلى شىش

ഒഒ ــدا ــڭ يورۇقلۇقى ــار. ئۇنى ــەردە ب ــڭ پ ــش مى ــدا يەتمى ــڭ نۇرى  ھەقنى
نــۇر ۋە زۇلمــەت ئايدىڭلىشــىدۇ. ھــەر پــەردە بىــر قەۋمنىــڭ ماكانــى. 
ئــۇ يــەردە جامائــەت ۋە ئىمــام سەپ-ســەپ بولــۇپ تۇرىــدۇ. ئــەڭ 
ــڭ  ــن ئالدىدىكىلەرنى ــڭ ئاجىزلىقىدى ــەپتىكىلەر كۆزلىرىنى ــى س ئاخىرق

ــدۇ. ــقا پېتىنالماي ــا قاراش نۇرىغ

ഒഒ ــا ــۇ جاپ ــىدۇ. ئ ــدۇ، ساپلىش ــدە تاۋلىنى ــوت ئىچى ــۈك ئ ــۈر كۈچل  تۆم
ــن بىشــارەت  ــان بەختتى ــوت ۋە بازغ ــان يوقســۇلغا ئوخشــايدۇ. ئ تارتق

ــدۇ. بېرى

ഒഒ.ھەقىقەتنى ساختىلىقتىن، شاراپنىڭ رەڭگىنى قەدەھنىڭكىدىن ئايرىغىن 

ഒഒ باھــار مەۋســۇمى كەلگەنــدە پۈتــۈن ئۆســۈملۈكلەر »بىــز ئۆزلۈكىمىزدىن 
ــال  ــز. خۇش ــۇن بى ــن مەمن ــدۇق. ھەممىدى ــىل بول ــپ ياپيېش كۆكىرى

بىــز. بەكمــۇ گــۈزەل بىــز« دەيــدۇ.

ഒഒ يــاز ئۇالرغــا دەيدۇكــى: »ئــەي مەۋجۇداتــالر، مــەن ئۆتــۈپ كەتكەندىــن
ــا ۋاي!« كېيىن ھالىڭالرغ

ഒഒ.شېكەردەك لەۋلەردىن، شەربەتتەك سۆزلەر تۆكۈلسۇن 

ഒഒ ــچ ــى ھې ــانىيەتچى ئاقىۋەتن ــىدۇ. نەپس ــى ئويلىش ــق ئاقىۋەتن  ئەقىللى
ــدۇ. ــانىيەتچى بولى ــا نەپس ــوي سۇنس ــكە ب ــل نەپىس ــدۇ. ئەقى ئويلىماي



ىلھالىجرۇن ەلىلسۇىرېى ريلقۇھاڭالەس

245

ഒഒ ــامالدىن ــەردە ش ــۇ پ ــەر ئ ــىدۇر. ئەگ ــىكىنىڭ پەردىس ــان ئىش ــل ج  تى
ــدۇ.  ــەۋەردار بولى ــىرالردىن خ ــى س ــڭ ئىچىدىك ــۆز ئۆينى ــا، ك قايرىلس
ئۆيــدە ئۈنچە-مەرۋايىــت بارمــۇ ياكــى بۇغدايمــۇ؟ ئالتــۇن خەزىنىمــۇ 
ــۇ؟  ــا، يىالنچ ــە بولس ــەر خەزىن ــۇ؟ ئەگ ــەن چايانم ــالن بىل ــى يى ياك

ــم. ــى الزى ــە كۆزەتچ ــى خەزىنىگ چۈنك

ഒഒ ئۈنچىــدەك ســۆزلەردىن چاقنىغــان ھەربىــر نــۇر ھــەق بىلــەن ناھەقنــى 
ئايرىيــدۇ. ئــۇ ئۈنچىنىــڭ نــۇرى كۆزىمىزنىــڭ نــۇرى بولغــان بولســا 

ــى. ــزدە بوالتت ــۇ ئۆزىمى ــدى، ســۇئالمۇ، جاۋابىم ئى

ഒഒ ئالغــاي قارىســاڭ، ئــاي ئىككــى كۆرۈنىــدۇ. بۇنــداق قــاراش گۇمانلىق 
ــەن  ــۇن. ئىزدىگ ــر كۆرۈنس ــاي بى ــارا، ئ ــۇدۇل ق ــوئالدۇر. ئ ــر س بى

جاۋاپنــى ئاندىــن تاپىســەن. 

ഒഒ پىكىردىــن ئاغمــا، ياخشــى قــارا. بىلگىنكــى ئۈنچىنىــڭ نــۇرى ســېنىڭ 
ئوي-پىكرىڭــدۇر.

ഒഒ ــە ــدۇ. ســەن مېنىڭكىگ ــۆزى قارىيالماي ــە ئ ــڭ يۈزىگ ــم ئۆزىنى ــەر كى  ھ
ــېنىڭكىگە. ــەن س ــەن، م قارايس

ഒഒ قورقۇنچــاق كىشــى ئەجىردىــن، ياخشــىلىقتىن قــۇرۇق قالىــدۇ. دېڭىزنىڭ 
تېگىگــە چۆكۈشــنى ياخشــى كۆرگــەن ئۈنچىنــى ئالىدۇ.

ഒഒ ــادا ــڭ نەتىجىســى دەرھــال كۆرۈلگــەن بولســا، دۇني ــان مەرتلىكنى  قىلغ
قورقۇنچــاق قالمىغــان بوالتتــى. مەرتلىــك كۆزدىــن بولىــدۇ، قولدىــن 

ئەمــەس. غەلبــە ئۈچــۈن كــۆز كېــرەك.

ഒഒ ،ــا ــكى بولس ــى ئەس ــىمۇ، خۇي ــۈزەل بولس ــك گ ــى قانچىلى  كۆرۈنىش
ــدۇ. ــۇ بولماي ــال ئارپىچىلىكم ــر ت ــى بى ــڭ قىممىت ئۇنى

ഒഒ ــۈزەل ــى گ ــڭ ئەخالق ــىمۇ، ئۇنى ــر بولس ــۇنچىلىك ھەقى ــى ش  كۆرۈنىش
بولســا، ئــۇ يەنىــال ھۆرمەتكــە ســازاۋەر بولىــدۇ. كۆرۈنگــەن ســۈرەت 

ــا بولســا باقىــدۇر. پانىــدۇر، مەن

ഒഒ قاچانغىچــە كومزەكنىــڭ چىرايلىقىغــا ئالدىنىســەن؟ كومزەكنىــڭ زىننىتىدىن 
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ۋاز كېچىــپ، ئۇنىــڭ ئىچىدىكــى ســۇغا نــەزەر ســال.

ഒഒ ــاي ــەدەپنى ئويلىم ــەردە. س ــر پ ــدە بى ــا ئالىمى ــا مەن ــۈرەت بولس  س
ــۈر. ــا كەلت ــى قولغ ئۈنچىن

ഒഒ ــدا ــڭ دەريالىرى ــەر ئۇنى ــەدەپتەك قەلبل ــۆپ س ــۇنچە ك ــىز ش  شۈبھىس
ــە  ــدە ئۈنچ ــەدەپنىڭ ئىچى ــەر س ــن ھ ــىمۇ ۋە لېكى ــكەن بولس يېتىش
ــى  ــارا. چۈنك ــدان ق ــە ئوب ــڭ ئىچىگ ــەر بىرىنى ــۇڭا ھ ــدۇ. ش بولماي

ــدۇ.  ــاز ئۇچراي ــە ئ ــق ئۈنچ ــەت باھالى قىمم

ഒഒ.كۆڭلىدە ئوي-پىكىر بولغان، ۋاقتى كەلسە جاھاننى ئۆزگەرتەلەيدۇ 

ഒഒ.بىر قەۋمدە ئىھسان بولمىسا، ئۇ قەۋمنىڭ رىزقى كەم بولىدۇ 

ഒഒ ــۈز ــىدىن ي ــاھنىڭ ئارقىس ــان پادىش ــر بولغ ــى بى ــەن ئىچ ــى بىل  تېش
مىڭالرچــە ئەســكەر ئەگىشــىدۇ. چۈنكــى بۇنــداق ھەشــەمەتلىك 
ــر  ــي پىكى ــر مەخپى ــە بى ــق ئىش-ھەرىكەتلىرىگ ــاھنىڭ بارلى پادىش

ــدۇ. ــان بولى ــك قىلغ يېتەكچىلى

ഒഒ ــڭ ــا. ھەقنى ــمىنى بولم ــڭ دۈش ــۇپ، ئەقىلنى ــىزلىككە رازى بول  بىلىمس
ــە. ــدەك يۈرم ــىز دىۋانى ــن خەۋەرس پەيزىدى

ഒഒ ســۈرىتىڭ ئــادەم. ئەممــا ئەقىل-ئىدراكىــڭ يــوق. پۈتــۈن ســىرىڭدىن 
بىخــەۋەر بىخەســتە ئېشــەكتەك بولمــا.

ഒഒ ــن ــپ پەردىدى ــات كېرى ــول قان ــالر، ق ــر ۋە ئوي ــۇ پىكى ــۈن ئ ــر ك  بى
چىقــار ئالدىڭغــا. ئــۇ ۋاقىــت ئــۇ ئېگىــز تاغــالر پاختىــدەك تــوزۇپ، 
ــدۇ.  ــران بولى ــمانالر گۇم ــۇزالر، ئاس ــدۇ. يۇلت ــان بولى ــۇم تالق كۇك
ســۆيگۈنىڭ ئىگىســى دائىــم تىرىــك ۋە يالغــۇز بولغــان ھەقتىــن باشــقا 

ــدۇ. ــچ نەرســە قالماي ھې

ഒഒ-ئۆچكــە نېمىگــە قوســاق كۆتۈرســە شــۇنى تۇغىــدۇ. بارلىــق ھىلــە 
مىكىــر ۋە ھۈنەرلــەر كارغــا كەلمەيــدۇ.

ഒഒ ــدۇ ــق قىلماي ــى، ھىلە-مىكىرلى ــەن كىش ــە يۈزلەنگ ــڭ ھۆكۈمىگ  ھەقنى
ــەنمەيدۇ. ــا ئىش ــەم ئۇنىڭغ ھ
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ഒഒ.دائىم تەدبىرلىرىڭنى ھەقتىن تىلە. ھەقىقىي تەدبىر ھەقتىن كېلىدۇ 

ഒഒ ھەقنىــڭ ياردىمىگــە ئېرىشــكەن ئىــش غەلبىلىــك بولىــدۇ. لېكىــن نېمــە 
تىكســەڭ شــۇ ئۈنىــدۇ.

ഒഒ نېمــە قىلســاڭ ئۇنىــڭ ئۈچــۈن قىــل. ئاشــىق بولســاڭ ســۆيگۈنىڭنىڭ 
ئىســتىكىگە ئەمــەل قىــل.

ഒഒ.يۇلتۇزغا يۇلتۇز يېقىن تۇرسا تېخىمۇ گۈزەللىشىدۇ 

ഒഒ.قۇياشقا ھەسەت قىلغان، ئۇنىڭ نۇرلىرىدىن راھەتسىز بولىدۇ 

ഒഒ ــەندىن ــا، س ــۇمى بولس ــۇق تەبەسس ــدە مەمنۇنل ــېنىڭ ئىچىڭ ــەر س  مەگ
ــدۇ. ــەر ئېچىلى ــۇراق گۈلل ــە خــۇش پ ــۈز مىڭالرچ ي

ഒഒ ــان قۇياشــقا ــۈرەك، خــۇددى مىڭلىغ ــان ي ــۇن بولغ ــر ئىشــتىن مەمن  بى
ــايدۇ. ئوخش

ഒഒ ــت ــۈرەتتە قەس ــىدۇ. س ــى توس ــېنىڭ يولۇڭن ــۈرەتلەر س ــان س  قانچىلىغ
ــات. ــە ئىلتىپ ــار، ھەقت ب

ഒഒ كــۆز نــۇرى يــاغ ئىچىــدە مەيدانغــا كەلــدى. كۆڭــۈل نــۇرى بىــر تامچە 
قاننىــڭ ئىچىگــە يوشــۇرۇنغان بولىــدۇ. خۇشــاللىقنىڭ جايــى كۆڭــۈل. 
غەمنىــڭ ماكانــى جىگــەردۇر. ئەقىــل بولســا مېڭىنىــڭ ئىچىدىكــى شــامغا 

. يدۇ ئوخشا

ഒഒ ،ئۇلــۇغ روھ ئۆزىگــە اليىــق جاننــى خۇشــاللىق بىلــەن خــوش قىلىــپ 
ئۇنىــڭ ئىچىنــى ئۈنچــە بىلــەن زىننەتلەيــدۇ.

ഒഒ بــۇ ھاياتتــا ئىلگىرلەشــكە توســقۇنلۇق قىلىدىغــان تاماخــور كېســەكلەرنى 
بــەدەن تاملىرىدىــن قومــۇرۇپ ئاتمىغۇچــە ھەققــە يېقىنالشــقىلى بولمايدۇ. 
ــدەك،  ــالش« دېگەن ــپ يېقىن ــەجدە قىلى ــە »س ــۇددى ئايەتت ــۇ خ ب

يېقىنلىشىشــقا ســەۋەپ بولىدىغــان ســەجدىگە ئوخشــايدۇ.

ഒഒ بەدىنىڭنىــڭ تاملىــرى ئېگىــز بولغانســىرى، بېشــىڭنى ئېگىــش 
ــە،  ــن قۇتۇلمىغۇچ ــەن بەدەندى ــن تۆرەلگ ــۇ توپىدى ــىدۇ. ب تەسلىش
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ئابىھايــات ســەجدىگاھىڭ بولمايــدۇ.

ഒഒ.ھەقىقى پادىشاھ — پادىشاھلىق تەختىگە ئالدانمىغاندۇر 

ഒഒ ــۈيىنى ــەت س ــاڭ، مەرھەم ــنى ئويلىس ــكىلىكىدىن قۇتۇلۇش ــڭ ئەس  ئوتنى
ــا ســەپ. ئۇنىڭغ

ഒഒ ــا ــات بولس ــى. ئابىھاي ــۈيىنىڭ بۇلىق ــەت س ــانالر مەرھەم ــى ئىنس  ياخش
ــدۇر. ــڭ روھى ــان ئىگىلىرىنى ئىھس

ഒഒ ــت ــوت ھەرۋاقى ــۇدۇر. ئ ــى س ــەق ھېكمىت ــا، ھ ــوت بولس ــىڭ ئ  نەپس
ــدۇ. ــوق قىلى ــۈرۈپ ي ــى ئۆچ ــۇ ئوتن ــى س ــدۇ. چۈنك ــۇدىن قاچى س

ഒഒ ئــەي يولۇچــى ۋاقىــت ئۆتۈۋاتىــدۇ. ھوشــۇڭغا كــەل. ئۆمــۈر قۇياشــىڭ 
ــقا باشلىدى. پېتىش

ഒഒ كۈچ-قۇۋىتىڭنىــڭ بارىــدا، بــۇ قىســقا ۋاقىتتىــن ۋە ھاياتىڭدىن ياخشــى 
ــەر كېتىــدۇ.  پايدىــالن. بىــر ئىشــنى »ئەتــە قىلىمــەن« دېمــە. ئەتىل

ئۆمــرۈڭ ئۆتــۈپ كېتىــدۇ.

ഒഒ ــەھۋەتنىڭ ــۇر. ش ــراق ت ــەھۋەتتىن يى ــەززەت ۋە ش ــپ ل ــك قىلى  مەرتلى
ــەن. ــاالك بولىس ــەڭ ھ ــە كىرس كەينىگ

ഒഒ ــار ــلى ب ــار. ئەس ــىال ب ــەت كۆرۈنىش ــوق، پەق ــا ي ــۇ دۇني ــلىدە ب  ئەس
ــۇرۇن. ــا يوش ــان دۇني بولغ

ഒഒ ــڭ ــات مىنگەننى ــدۇ. ئ ــى تونۇي ــات ئاتن ــا ئ ــىنا بولس ــە ئاش  بىربىرىگ
ــدۇ. ــى بىلى ــەن كىش ــى مىنگ ھالىن

ഒഒ .ــدۇر ــات مىنگۈچى ــا ئ ــۇرى بولس ــڭ ن ــات. ھەقنى ــۆزى ئ ــنىڭ ك  ھېس
ــدۇ. ــە قىاللماي ــچ نېم ــات ھې ــىڭىزال ئ مىنىۋالس

ഒഒ ئاتلىرىــڭ ئەســكى خۇيلــۇق بولمىســۇن. ياخشــى كۆنــدۈرۈپ، ئىســىل 
تەربىيەلــە. بولمىســا مەنزىلگــە يېتەلمەيســەن.

ഒഒ ئاتقــا يــول كۆرســەتكەن ســېنىڭ كۆزۈڭــدۇر. ســېنىڭ كــۆزۈڭ بولمىســا 
ــەت  ــۆزى پەق ــڭ ك ــى ئاتنى ــدۇ. چۈنك ــا كەلمەي ــۆزى كارغ ــڭ ك ئاتنى
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ئوتالقنــى كۆرىــدۇ. نەگــە بارســا كــۆزى يايــالق تەرەپتــە بولىــدۇ.

ഒഒ ــەق ــىز ھ ــە، روھ ئىختىيارس ــۇرى مىنس ــڭ ن ــا ھەقنى ــنىڭ نۇرىغ  ھېس
ــدۇ. ــا ماڭى يولىغ

ഒഒ ــا ــەن يولغ ــا مىنگ ــەت ئاتق ــدۇ. پەق ــول تاپالماي ــن ي ــات ئۆزلۈكىدى  ئ
ــاليدۇ. باش

ഒഒ ئىخالســمەن كىشــىلەر داۋاملىــق ئــۆز نەپســىگە ئىگــە چىقمىســا خەتــەر 
ئىچىــدە قالىــدۇ.

ഒഒ .ــوق ــدە ئىخــالس ي ــەن قەلبى ــى بىل ــەر ئىخالســمەندەك كۆرۈنگىن  بەزىل
ھەقىقىــي ئىخالســمەن كۆڭلــى پــاك كىشــىدۇر.

ഒഒ ــن ــەن. قۇللۇقتى ــۇر بولىس ــدەك ن ــاڭ بۇرھان ــن قۇتۇلس  مەۋجۇتلۇقتى
ــەن. ــۇلتان بولىس ــاڭ س قۇتۇلس

ഒഒ ھەقنىــڭ نــۇرى ئايــدەك. شــۇڭا ئۇنىــڭ ئالدىــدا شــۇنداق ھەيۋەتلىــك
ســىنا تاغلىرىنىــڭ تىلــى تۇتۇلــدى.

ഒഒ يالغانچــى شــەيخلەر خەلقنــى ئالــداش ئۈچــۈن دۇككان ئېچىــپ 
ئولتۇرغــان جازانىخورالرغــا ئوخشــايدۇ. بۇنــداق شــەيخلەرنىڭ ئۇالردىــن 
ھېــچ پەرقــى يــوق. ھەتتــا خانىقالىــرى ئەخالقســىزلىق قىلىدىغــان جــاي 

ــان. ــۇپ قالغ بول

ഒഒ ماكانــدا بولغــان ئەدەپســىز، ماكانىدا بولمىغاندىن ياخشــىدۇر. ئىشــىكنىڭ 
ئىلغۇچــى ئەگــرى بولغىنــى بىلــەن ئــۇ ئىشــىككە مىخالغلىق. 

ഒഒ بــەدەن كۆلچىكــى، كۆڭــۈل كۆلچىكىنــى كىرلەتكــەن تەقدىردىمــۇ، يەنىال 
ــەر  ــدۇ. شــۇڭا ھ ــز يۇيى ــى پاكى ــڭ ســۈيى بەدەنن ــۈل كۆلچىكىنى كۆڭ
ــىھەتنى  ــۈر. نەس ــپ ي ــدا ئايلىنى ــڭ ئەتراپى ــۈل كۆلچىكىنى ــت كۆڭ ۋاقى

ئــاڭالپ، بــەدەن كۆلچىكىدىــن يىراقــالش.

ഒഒ.سۆيگۈنىڭ دەردىمۇ ئادەمگە شىپا بولىدۇ 

ഒഒ.سۆيگۈ زەھەرنى بال قىلىدۇ. مىسنى ئالتۇن قىلىدۇ 
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ഒഒ بــۇ ســۆيگۈ ئىلىمنىــڭ نەتىجىســىدۇر. ئەممــا پەســلەرگە بۇنــداق بىــر 
ھــوزۇر نېســىپ بولمايــدۇ.

ഒഒ ــدۇ. نۇقســانلىق جانســىزلىق  نۇقســان ئىلىمــدە ئەقىــل پۈتــۈن بولماي
ــۇر. دېمەكت

ഒഒ ،ئەقىلنىــڭ كەملىكــى ئىنســان ئۈچــۈن ئىزتىراپتــۇر، لەنەتلەشــكە اليىقتۇر 
ــىزلىقتىن يىراقالش. ئەقىلس

ഒഒ ــى ــۆرۈن ۋە ياك ــۇنداق ك ــاڭ ش ــداق بولس ــەن قان ــان! س ــەي ئىنس  ئ
ــول! ــۇنداق ب ــاڭ ش ــەن بولس ــداق كۆرۈنگ قان

ഒഒ ــۇ ــۇ. تىكەنم ــەم جاۋاپم ــدۇ ھ ــا كېلى ــن مەيدانغ ــۇئالمۇ بىلىمدى  س
ــەم. ــۇ ھ ــىدۇ گۈلم ــن ئۆس تۇپراقتى

ഒഒ ھىــالل ئــاي ھەقىقەتــەن نۇقســانلىقنىڭ ئاالمىتــى ئەمەس. كۆرۈنۈشــتىكى 
بــۇ نۇقســانلىق كامالەتكــە يېتىــپ تولــون ئايغــا ئايلىنىــش ئۈچۈندۇر.

ഒഒ .كۆكلەرگە نەزەر سال. كۆكلەردىكى ئاۋازالرنى ئاڭال 

ഒഒ .قۇلىقىڭدىكى كىرلەرنى چىقار، پەلەكتىن كەلگەن نەغمىلەر ئاڭالنسۇن 

ഒഒ ــپ ــە غەي ــار، كۆزۈڭگ ــى چىق ــپ قىللىرىن ــان ۋە ئەيى ــى گۇم  كۆزۈڭدىك
ــۇن.  ــى كۆرۈنس ــڭ باغچىس ــەرۋى دەرەخلىرىنى س

ഒഒ ــڭ ــرەك. ھەقنى ــۇش كې ــىرىنى يوقۇت ــڭ تەس ــى زۇكامنى  بۇرنۇڭدىك
ــۇن. ــۇڭ پۇرىس ــى بۇرن پۇرىقىن

ഒഒ بەزگەكتىــن، ســەپرالىقتىن تەل-تۆكــۈس قۇتۇلغۇنكــى، بــۇ ئالــەم ســاڭا 
ــۇن. ــېكەردەك تەملىك تۇيۇلس ش

ഒഒ جــان پۇتــۇڭ، تــەن قىياســى تەرەپكــە ئايــاق باسمىســۇن. ئايلىنىــپ 
يۈرۈيدىغــان يېرىــڭ مەجلىســنىڭ ئەتراپىــدا بولســۇن.

ഒഒ بويــۇن ۋە قول-پۇتۇڭنــى باغلىغــان خەسىســلىك زەنجىرىنــى پاچاقــالپ 
تاشــال. ئىززەت-ھۆرمىتىــڭ ئاشســۇن.
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ഒഒ ــى، ئىنســانالرنى ــەر ئاۋازن ــان ھ ــدا قىلغ ــى پەي ــدە ئاچكۆزلۈكن  كۆڭلۈڭ
ــل. ــلىرى دەپ بى ــڭ ھۇۋالش ــان ۋەھشــىي بۆرىنى ــەپ پارچىلىغ ي

ഒഒ ــاق ــتۈن. چاقم ــەردىن ئۈس ــەن ئەس ــا كەلگ ــا مەيدانغ ــەۋەپ بولس  س
ــتۈن. ــن ئۈس ئۇچقۇندى

ഒഒ ،ھۈنــەرۋەن ئۇســتا، كۆرۈنۈشــتە نائەھلى بىرىســىنىڭ يېنىدا ئولتۇرســىمۇ 
ئەمەلىيەتتــە ئۇنىڭدىن ئۈســتۈن.

ഒഒ كۆچــەت تىكىشــتىكى مەقســەت مېــۋە ئېلىشــتۇر. ئۇنداقتــا مېــۋە ئالدىدا 
ــڭ  ــەت مېۋىنى ــن كۆچ ــت جەھەتتى ــدۇ. ۋاقى ــدا تۇرى ــەت ئارقى كۆچ

ــرى. ــن يۇقى ــى كۆچەتتى ــڭ قىممىت ــا مېۋىنى ــدا تۇرســىمۇ، ئەمم ئالدى

ഒഒ بــۇ دۇنيــادا نېمــە بولســا ھەممىســى يۇقىرىدىــن كېلىــدۇ. كۆزۈڭنىــڭ 
نۇرىنىــڭ پەيــزى كۆكتىــن كېلىــدۇ.

ഒഒ ــى ــە قارىماقچ ــۇن. كۆكك ــا قاماشتۇرس ــك قاماشتۇرس ــى قانچىلى  كۆزۈڭن
ــدۇ. ــق كېلى ــر ئايدىڭلى ــال بى ــىگە يەنى ــان كىش بولغ

ഒഒ.كۆزۈڭ نۇرنىڭ پارلىغان يېرى بولسۇن 

ഒഒ ئاقىۋەتنــى كۆرمــەك نۇرنىــڭ مەقســىدى. شــەھۋەتلىك ھــەۋەس ســېنى 
كــۆر قىلمىســۇن.

ഒഒ ــتازلىرىدىن ــن ئۇس ــدۇ. تەكەببۇرلۇقىدى ــۇر بولى ــىلەر تەكەبب ــادان كىش  ن
ــدۇ. ــپ قالى ئايرىلى

ഒഒ ــاڭمۇ ــاھ بولس ــول. پادىش ــاق ب ــاڭ ئاي ــاقلىماقچى بولس ــىڭنى س  بېش
ــا. ــن ئايرىلم ــڭ بۇيرۇقىدى ھەقنى

ഒഒ ــىلىق ۋە ــى ياخش ــات. پەريادلىرىمىزن ــى يۇمش ــم! قەلبىمىزن ــا رەببى  ي
ــل. ــق قى ــەپقىتىڭگە اليى ش

ഒഒ.ئوغرى كۈندۈزدىن ۋاز كېچىپ، كەچ قاراڭغۇلۇقنى تالاليدۇ 

ഒഒ.مەن كېچە ئەمەسمەن. ھەر ۋاقىت كۈندۈزمەن 
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ഒഒ مــەن جاھانــدا ھەقنىــڭ تارازىســىغا ئوخشــايمەن. كەمچىلىكنــى 
ئايرىيمــەن. ئارتۇقچىلىقتىــن 

ഒഒ ــت ــەر ۋاقى ــىمىنى ھ ــى قەس ــەنمە. يالغانچ ــىمىگە ئىش ــڭ قەس  يالغانچىنى
ــدۇ. بۇزى

ഒഒ ــەكتەك ــەنمۇ ئېش ــڭ. س ــەكنى تاللىدى ــاي، ئېش ــانى تاللىم ــەن ئەيس  س
ــڭ. ــاالدا قالدى ت

ഒഒ ــۈپەتلىك ــەك س ــەي ئېش ــدۇر. ئ ــانىڭ بەختى ــەت ئەيس ــم ۋە مەرىپ  ئىلى
ــدۇر. ــى قارى ــەكنىڭ بەخت ــان ئېش ئىنس

ഒഒ ــەككە ــەر. ئېش ــدى يېت ــدۇڭ، ئەم ــۇل بول ــەككە ق ــالر ئېش ــۇنچە يىل  ش
ــەر. ــەكتىن بەت ــان ئېش ــۇل بولغ ق

ഒഒ .قۇش ئۆزىگە ئوخشاش نەسلىدىكىلەر بىلەن بىللە ئۇچىدۇ 

ഒഒ نــادان ئېيىقنىــڭ نەســلىدىن بولمىســاڭ ئەگــەر، ئۇنىــڭ بىلــەن ســەپەرگە 
. چىقما

ഒഒ ــدۇ. ئۇالرنىــڭ  ئەقىللىقالرنىــڭ دۈشــمەنلىكىمۇ ئىنســانغا ھاياتلىــق بېرى
زەھىرىمــۇ جانغــا شــىپا.

ഒഒ ئەخمەقنىــڭ دوســتلۇقى ئىنســانغا زىيــان بېرىــدۇ. ئىنســاننى ھاالكەتكــە 
باشــاليدۇ.

ഒഒ.نەپسىڭنى پەسلىتىپ، ئەقلىڭنى ئۆرلەت 

ഒഒ بــۇ شــۇم نەپســىڭنى ئەقىلنىــڭ تارازىســىدا تــارت. بولمىســا ئېشــەكتەك 
دائىــم يــەم قايغۇســىدا بولىســەن.

ഒഒ ــر يــۈك ئېشــەكنى ــدۇ. ئېغى  ئەقىــل ئۈســتۈن بولســا نەپىــس ئاجىزالي
ــڭ  ــان! ئەقلىڭنى ــۈپەتلىك ئىنس ــەك س ــەي ئېش ــدۇ. ئ ــىز قىلى ھالس

ــدى. ــا بول ــەك ئەجدىرھ ــۇر ئېش ــۇ قوت ــن ب كەملىكىدى

ഒഒ.سەن نۇر باغچىسىدىكى قۇياشتەك بول 



ىلھالىجرۇن ەلىلسۇىرېى ريلقۇھاڭالەس

253

ഒഒ ئارچــا دەرىخىنــى ئــوت بىلــەن ســىنىماقچى بولســا، جاھــان ئەندىشــە 
ئىچىــدە قالىــدۇ.

ഒഒ ،ــى ــالغان جاپاس ــىنىڭ س ــق كىش ــەن ئەقىللى ــى بىل ــۈل رازىلىق  كۆڭ
ــىدۇر. ــڭ ياخش ــىدىن مى ــڭ ۋاپاس ناداننى

ഒഒ .كۇپۇرنىڭ پۇرىقىدىن بۇ جاھان سېسىپ كەتتى 

ഒഒ.ئەقىلسىزنىڭ دوستلۇقى دۈشمەنلىكتۇر 

ഒഒ ــى ــاننىڭ قەلبىن ــش، ئىنس ــۆز قىلى ــان س ــىدا قااليمىق ــەق توغرىس  ھ
ــدۇ. ئۆلتۈرى

ഒഒ.تۇغمايدۇ، تۇغۇلمايدۇ« دېگەن سۈپەت ھەققە خاستۇر« 

ഒഒ.تۇغۇش جىسىمنىڭ ماھىيىتىدۇر. تۇغۇلغان ھەر نەرسىمۇ جىسىمدۇر 

ഒഒ ــك قورقۇنۇشــلۇق ئەمــەس، مۇھىمــى ــۇ ئۇنچىلى  ســۆزدە خاتاالشســا ب
ــۇر. قەلبت

ഒഒ .شېھىتالر قان ئىچىدە بولسىمۇ، ئۇالر پاكتۇر. غۇسۇل بىھاجەت 

ഒഒ.سۇ شېھىت قانلىرىدىن ئۈستۈن ئەمەس 

ഒഒ.كەبىنىڭ ئىچىدە قىبلىنىڭ ئىشارىتى بولمايدۇ 

ഒഒ.ئاشىقالرنىڭ دىنى ۋە مەزھىپى رەب 

ഒഒ ئــەدەپ ئىگىلىــرى باشــقىچە بولــۇپ، جېنــى ئاشــىق ئوتىــدا يانغاننىــڭ 
قەلبــى پــاك كېلىــدۇ. 

ഒഒ ــىق ــىمايدۇ. ئاش ــا ئوخش ــقا ئىزالرغ ــرى باش ــقان ئىزلى ــىقنىڭ باس  ئاش
ــەر  ــۇ قەدەمل ــدۇ. ب ــەدەم ئالى ــە ق ــن تۆۋەنگ ــەك يۇقىرىدى ــر روھت بى
خــۇددى پىلنىــڭ چامدىمىغــا ئوخشــايدۇ. بــۇ قەدەملــەر بەزىــدە دېڭىــز 
ــۇنىڭ  ــەك س ــدە بېلىقت ــە، بەزى ــا كۆتۈرۈلس ــدەك يۇقىرىغ دولقۇنلىرى

ــۇڭغۇيدۇ. ــتىغا ش ئاس

ഒഒ .ــاردۇر ــەر ب ــۇن ئەس ــدە نۇرغ ــەر يۈزى ــن ي ــڭ مۇاليىملىقىدى  ھەقنى
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ئەســكىلىكلەرنى گۈلىســتان قىلىــدۇ. ياخشــىلىقى ئەســكىلىكلەرنى يېپىــپ، 
ــتۈرىدۇ. ــاقالرنى ئۆس ــەر، باش ــن گۈلل ئۇالردى

ഒഒ ــەش ــبەتەن، ئېگىزل ــە نىس ــر دەرەخق ــان ھەربى ــارزۇ قىلغ ــنى ئ  ئېگىزلەش
ئۇنىــڭ خۇيــى. ئۆسۈشــكە مەيلــى بولغــان گىياھتىمــۇ ئۆســۈش كۈچــى 
مەۋجــۇت. ئەممــا ئۇچــى يەرگــە ئىگىلگەنــدە قۇرۇشــقا ۋە كىچىكلەشــكە 

باشــاليدۇ.

ഒഒ ــى ــڭ ئاالمىت ــەردە مولچىلىقنى ــە، ي ــە يۈزلەنس ــۇغ ئالەمگ ــڭ ئۇل  روھى
ــدۇ. كۆرۈلى

ഒഒ ــك ــۆيگۈنى دەرتلى ــزدە، س ــن ئى ــۇ كېچىدى ــى قاراڭغ ــراق ئاين  پارقى
ــن. كۆڭۈلدى

ഒഒ ــا ــۇ ھالغ ــۇ ب ــى ئ ــا، بىلك ــە بولس ــا ئىگ ــر بايلىقق ــىز بى ــم چەكس  كى
ــدۇر. ــەۋر قىلغان ــۆپ س ــۈن ك ــش ئۈچ كېلى

ഒഒ.يوقسۇلغا مەرتلىك قىلغاننىڭ گۈزەللىكى ئاشىدۇ 

ഒഒ ــرى، ئۇنىــڭ ھەۋىســىنىڭ ــان جاپالى  زىندانغــا تاشــالنغاننىڭ تارتق
بەدىلىــدۇر.

ഒഒ جەننــەت ياخشــى كۆرۈلمەيدىغــان نەرســىلەر بىلــەن يېپىلغــان ۋە دوزاق 
شــەھۋەتنىڭ ئىچىگــە يوشــۇرۇنغان.

ഒഒ مۇشــەققەت تارتمىغــان راھــەت كۆرمــەس. ئاچلىقنىــڭ دەردىنــى تارتمىغان 
ــى بىلمەس. نىمەتنىــڭ قەدرىن

ഒഒ يېڭــى بىــر ئــۆي ســالماقچى بولســاڭ، ئالــدى بىلــەن ئۇلىنــى، پاكىــز 
ســۇ چىقىرىــش ئۈچــۈن قۇدۇقىنــى قــاز.

ഒഒ رەببىــم قانغــا تولغــان كۆڭۈللەرنــى كــۆز ياشــالر بىلــەن يۇيــۇپ، ئــۇ 
يەرگــە ســىرالرنى يازىــدۇ.

ഒഒ ــڭ ــەر ياپراقلىرىنى ــكارلىنىدۇ. مېۋىل ــىرى ئاش ــڭ س ــە ئۆلۈكنى  قىيامەتت
ــدۇ. ــىرىنى دەي س
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ഒഒ.ياخشى سۆز تاش كۆڭۈللەرنىمۇ شامدەك ئېرىتىۋىتىدۇ 

ഒഒ ــڭ ــى كۆڭلۈڭنى ــم بولغىن ــا، مۇھى ــەم قىلم ــەتلىكىدىن غ ــڭ س  ئاۋازىڭنى
ــى. ساداس

ഒഒ ئەگــەر ســەندە كۆرگــۈدەك كــۆز بولســا، ھــەر يــەردە ســاڭا قۇرغــان 
توزاقنــى كــۆر.

ഒഒ ئەگــەر كــۆزۈڭ ياخشــى كۆرســە ئەســكى چاپاننىــڭ ئىچىدىكــى مۇســانى 
. ر كۆ

ഒഒ ــى ــڭ ئوغرىن ــا، قارىغۇنى ــىنى ئوغرىلىس ــڭ نەرسىس ــرى قارىغۇنى  ئوغ
تاپالىشــى مۇمكىنمــۇ؟ ئوغــرى ھــەر كۈنــى يېنىدىــن ئۆتســىمۇ ئۇنىــڭ 

ــدۇ. ــى بىلمەي ــرى ئىكەنلىكىن ئوغ

ഒഒ مەقســەت بىلىــش، ئىلىــم ئۆگىنىــش بولمــاي، بەلكــى مەقســەت باشــقا 
ــۇپ  ــن بول ــڭ بىلىملىرىدى ــل دۇنيانى ــم رەزى ــەن ئىلى ــا، ئۆگەنگ بولس

ــدۇ. قالى

ഒഒ ــم ــۈن ئىلى ــىتىش ئۈچ ــس كۆرس ــە قالتى ــاۋام خەلقق ــى ئ ــەر ئۆزىن  بەزىل
ــدۇ. ــۇ كەلمەي ــاق ئەقلىگىم ــن قۇتۇلم ــدۇ. جاھىلىيەتتى ئۆگىنى

ഒഒ بەزىلــەر چاشــقاندەك ھــەر تەرەپنــى كېزىــپ، ئۆتمە-تۆشــۈك 
قىلىۋەتســىمۇ، نۇرالرنىــڭ پارقىراقلىقىنــى بايقىيالمايــدۇ. ھەقىقىــي نۇرغــا 
ئېرىشــەلمىگەچكە ئۆمــرى قاراڭغۇلــۇق ئىچىــدە ئۆتىــدۇ. ئەگــەر تەڭــرى 
ئۇنىڭغــا ئەقىــل قانىتــى ئىھســان قىلغــان بولســا، چاشــقاندەك ئەمــەس، 

ــەردە ئۇچاتتــى. ــۇپ كۆكل بەلكــى قــۇش بول

ഒഒ ــا ــەچ. توپ ــەي ۋاز ك ــن پۈتۈنل ــا. ئۇنىڭدى ــا ئالم ــە، توپ ــا يېم   توپ
ــت  ــەر ۋاقى ــەن ھ ــۈل يېگ ــدۇ. كۆڭ ــۇ كېلى ــۈزى تاتىراڭغ ــڭ ي يېگەننى

ــدۇ. ــۇق بولى ــى نۇرل ــدۇ، رەڭگى-روھ ــاش تۇرى ي

ഒഒ ــۈيى ــەت س ــت ھېكم ــەر ۋاقى ــۆش، ھ ــە گ ــر پارچ ــەن بى ــل دېگ  تى
ــرەك. ــى كې ــۈپ تۇرىش ــادا چۆمۈل ــان دەري ئاقق

ഒഒ بەدەننىــڭ بارلىــق ئەزالىــرى ئاغرىســا، بــەدەن پۈتۈنلــەي ئاجىزاليــدۇ 
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ھــەم ئادەمــدە ســەۋرمۇ قالمايــدۇ.

ഒഒ ئــەي ئەخمەقلــەر! ئــۇ بىــر شــەكىلدۇر. ئەســلى مەســچىت بولســا ئىلىــم 
ئادەملىرىنىــڭ كۆڭــۈل ئۆيىــدۇر. بــۇ ھەقىقەتتــۇر.

ഒഒ رۇســتەملەرنىڭ قوراللىــرى بىلــەن قورالالنســاڭمۇ، ســەن ئۇنىــڭ ئەھلــى 
بولمىســاڭ ئۆزۈڭنــى ئۆلــۈك دەپ بىــل.

ഒഒ ــقىنى ــن باش ــەن ئۆگەتكەندى ــز س ــم! بى ــا رەببى ــتىلەردەك »ي  پەرىش
ــن. ــز« دېگى بىلمەيمى

ഒഒ پىكىــر دېگــەن ئىنســاننى بىــر يولغــا باشــاليدۇ. ئــۇ يــول شــۇنداق 
يولكــى، ئــۇ يولــدا يولچــى پادىشــاھ بولىــدۇ.

ഒഒ ــۈل ــەت كۆڭ ــەس، پەق ــكەرگە ئەم ــە ۋە ئەس ــەن خەزىن ــاھ دېگ  پادىش
ــدۇر. ــاھ بولغان ــە ش مەملىكىتىگ

ഒഒ ئــەي ھېچبىــر نەرسىســى بولمىغانــالر! كۆڭــۈل ئىگىلىــرى بىلــەن بىللــە 
بولغانــدا گۇمانــدا بولماســلىق كېــرەك.

ഒഒ كامىــل كىشــىلەرنىڭ ئالدىــدا ئەدەپســىزلىك قىلســاڭ ۋۇجۇدۇڭ شــەھۋەت 
ــۇن بولىدۇ. ــا ئوت ئوتىغ

ഒഒ ھەقنىــڭ نــۇرى بىلــەن يورۇمىغانــالر ئۆزىنــى قارىغۇالرغــا گــۈزەل دەپ 
كۆرســىتىدۇ.

ഒഒ ــەن ــۆز كۆرگ ــەت ك ــدۇ. مۇھەبب ــى ئۇلغايتى ــۇرى مۇھەببەتن ــڭ ن  كۆزنى
ــدۇ. ــزى قىلى ــۇ پەي ــىنى تېخىم نەرس

ഒഒ توغرۇلــۇق ھېس-تۇيغۇالرنــى ئويغىتىــدۇ. ۋىســال ئىشــتىياقى ھېســالرغا 
مايىــل بولىــدۇ.

ഒഒ ،ــدۇ ــۇالر ئۆزگىرەي ــق تۇيغ ــە بارلى ــى يېشىلس ــڭ تۈگۈن ــر تۇيغۇنى  بى
ــدۇ. ــال بولى خۇش

ഒഒ بىــر تۇيغــۇدا ھېــس قىاللماســلىق كۆرۈلســە، بارلىــق ھېســالر غايىــپ 
بولىــدۇ.
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ഒഒ بىــر قــوي دەرياغــا ئۆزىنــى ئاتســا، ئارقىدىــن بارلىــق قويــالر ئۆزىنــى 
دەرياغــا ئاتىــدۇ.

ഒഒ ســەن ھېــس قويلىرىنــى تونــۇپ يــەت. ئۇالرنــى تەڭــرى ئاتــا قىلغــان 
ــوت  ــر ئ ــەر بى ــى ھ ــۇ يايالقالردىك ــالت. ئ ــالردا ئوت ــىل ئوتالق ياپيېش

باشــاق ۋە رەيھانــدۇر. ھەقىقەتنىــڭ يولــى ئــۇ يەردىــدۇر.

ഒഒ ــراق ــەن ئىشــارەتلەردىن يى ــدا ھەقىقەت ــا تىلســىز ھال ــۇالر تۇيغۇغ  تۇيغ
ــدۇ. ســىرالرنى ئاڭلىتى

ഒഒ.تۇيغۇالر تۇيغۇغا خىزمەت قىلسا، كۆكلەرمۇ يولۇڭغا قارايدۇ 

ഒഒ ،بــەدەن ئېنىــق، روھ يوشــۇرۇن بولىــدۇ. بــەدەن چاپاننىــڭ يېڭىــدۇر 
روھ يەڭنىــڭ ئىچىدىكــى قولــدۇر.

ഒഒ ھەرىكــەت قىلغانلىقىڭغــا قــاراپ مــەن ھايــات دەيســەن. بىــراق ئەقلىڭگە 
ــى  ــەن. ئىش-ھەرىكەتلىرىڭن ــۈم بېرەلمەيس ــر ھۆك ــق بى ــر ئېنى دائى

ئوبــدان ئويلىمىغىچــە مىســمۇ ياكــى ئالتۇنمــۇ بىلەلمەيســەن.

ഒഒ ــى ــەت قىلغانلىقىن ــى ئىش-ھەرىك ــۆز ۋە ياخش ــۈزەل س ــڭ گ  كىمنى
ــەن. ــى بايقايس ــڭ بارلىقىن ــر ئەقىلنى ــاپ بى ــدا س ــەڭ، ئۇنىڭ كۆرس

ഒഒ بىــر ئــادەم يىراقنــى كۆرەلمىســە، شاختىن-شــاخقا قونىدىغــان 
ــقانغا  ــايدىغان چاش ــپ ياش ــا مىلىنى ــۇ توپىغ ــا، ئ ــەك بولس ــر تەنت بى
ئوخشــايدۇ. چاشــقاننىڭ ياشــايدىغان يېــرى يــەردۇر.  چاشــقان پەقەتــال 
يەرنىــڭ ئاســتىدىكى يولنــى ئوبــدان بىلىــدۇ. چاشــقاننىڭ يەيدىغىنىمــۇ 
ــڭ  ــى ئۇنى ــىلەردۇر. چۈنك ــان نەرس ــكى غاجىاليدىغ ــۇ ئەسكى-تۈس ش

ــلۇقتۇر. ــە چۇش ــى ئەقلىگ يەيدىغىن

ഒഒ.ھەق ھەركىمنىڭ ئېھتىياجىغا چۇشلۇق بەرگەن 

ഒഒ ــم ــدارى ھەركى ــڭ مىق ــدۇر. ئېھتىياجنى ــى ئېھتىياج ــڭ باشلىنىش  بارلىقنى
ــتىدۇر. ــر ۋاس ــۈن بى ئۈچ

ഒഒ دېڭىزنــى مەينــەت دېگــەن دېڭىــز يېنىدىكــى كۆلچــەك، بىــر دولقــۇن 
بىلــەن يــوق بولىــدۇ.
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ഒഒ.جان ئۇنىڭدىن كەلدى، ئۇ جاندىن ئەمەس 

ഒഒ قۇياشــقا قانــداق رەڭلىــك ئەينــەك بىلــەن قارىســاڭ شــۇنداق رەڭــدە 
كۆرۈنىــدۇ. ئەينىكىڭنــى چېقىۋىتىــپ نۇرنىــڭ ئەســلىنى كۆرگىــن.

ഒഒ نادانلىــق پاتقىقىدىــن قۇتــۇل. پاتقاققــا پېتىــپ قالغــان ئېشــەكمۇ ئــۆزى 
يالغــۇز بــۇ يەردىــن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن تىرىشــىدۇ.

ഒഒ ئىلىمدىــن باشــقا جانغــا يــول كۆرســەتكۈچى يــوق. جاننىــڭ ئايدىڭلىقى 
ــەن كۈچىيىدۇ. ــم بىل ئىلى

ഒഒ بىزدىكــى روھ ھايــۋان روھىدىــن كــۆپ ئۈســتۈن. چۈنكــى بىــز ئىلىــم 
بىلــەن تەبىئەتنىــڭ ســىرلىرىنى ئاچىمىــز.

ഒഒ .ياخشــى كىشــىلەرنى قارىلىمــا، خاتالىقلىــرى بــار بولغــان تەقدىردىمــۇ 
ــكىنىچىلىقتىن  ــز پاس ــل دېڭى ــۇش! قىزى ــان ق ــا قالغ ــەي تۇپراقت ئ

ــدۇ؟ قورقام

ഒഒ ــە ــر تامچ ــۇڭا بى ــەس، ش ــەك ئەم ــر كۆلچ ــك بى ــىالر كىچى  ياخش
پاســكىنىچىلىق بىلــەن ھەرگىــز بۇلغانمايــدۇ. ئىبراھىمغــا ئــوت زىيــان 
ــۇن. ــن قورقس ــالر ئوتتى ــۇپ بولغان ــا مەنس ــەت نەمرۇتق ــااللمايدۇ. پەق س

ഒഒ ئەبابىــل قۇشــلىرىغا يــاردەم قىلغــان تەڭرىنىــڭ قۇدرىتىــدۇر. بولمىســا 
قــۇش قانداقمــۇ پىلالرنــى يېڭەلىســۇن.

ഒഒ ــۈن ــلىقى ئۈچ ــپ قالماس ــدە ئېزى ــڭ چۆل ــلىغۇچى، يولۇچىنى ــول باش  ي
الزىــم. مەنزىلگــە يەتكەنلەرگــە يــول ۋە يولباشــلىغۇچى كېــرەك ئەمەس. 

بۇالرنىــڭ كــۆز ۋە يۈزلىرىدىــن نــۇر يېغىــپ تۇرىــدۇ.

ഒഒ دادا پەزىلــەت ۋە ئىلىــم ئىگىســى بولســىمۇ، بــوۋاق بالىســىغا كىچىــك 
بالىــالردەك قىلىقالرنــى قىلىــدۇ.

ഒഒ ئــوت ھــەر ۋاقىــت ســۇدىن قورقــۇپ ياشــايدۇ. ئــوت ســۇنى مەڭگــۈ 
يېڭەلمەيــدۇ.

ഒഒ.ياخشىالرغا ھەسەت قىلما، بولمىسا شەيتان يولدىشىڭ بولىدۇ 
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ഒഒ.تەڭرىنىڭ ئىھسانى بىلەن ئوت ئىبراھىمغا نۇر بولۇر 

ഒഒ.ئۇستا بولماي تۇرۇپ دۇككان ئايرىما. كېمىچىگە قىرغاقتىن قارا 

ഒഒ ،ــا ــپ قالس ــە ئايلىنى ــەس ئادەتك ــۇي ۋاز كېچىلم ــكى خ ــەر ئەس  ئەگ
ــەن. ــا ئاچچىقاليس ــىھەت قىلغانغ نەس

ഒഒ ،ــۈن ــى ئۈچ ــۇي قىلغانلىق ــە خ ــۆھرەتنى ئۆزىگ ــر ۋە ش ــەيتان كىبى  ش
ــۆردى. ــۆۋەن ك ــن ت ــى ئۆزىدى ئادەمن

ഒഒ .چوڭچىلىق روھقا زەھەردۇر 

ഒഒ ،ــاڭ ــن نېســىپلەنگەن بولس ــەن يوقلۇقنىــڭ پانزەھەرىدى ــەر س  ئەگ
ــەن  ــى س ــا. چۈنك ــاڭمۇ قورقم ــدا بولس ــان تاغ ــەن تولغ ــالن بىل يى

ــار. ــەر ب ــدە پانزەھ ــەن، ئىچىڭ زەھەرلەنمەيس

ഒഒ چوڭچىلىــق كالــالڭ بىلــەن يولــداش. ئۇنىــڭ بىلــەن ھــەم پىكىــرداش 
بولســاڭ، ئــۇ ســېنىڭ بېشــىڭغا چىقىــدۇ.

ഒഒ ــش ــر ئى ــا بى ــادەم، زىتىغ ــان ئ ــە يۇقتۇرمىغ ــى ئۆزىگ ــكى خۇين  ئەس
ــڭ  ــۈپ، ئۇنى ــاراپ كۈل ــا ق ــى ئۇنىڭغ ــدۇ. بەلك ــىمۇ تىرىكمەي بولس

ــدۇ. ــا قىلى ــە مەھلىي ــى ئۆزىگ كۆڭلىن

ഒഒ ئۆلگەندىــن كېيىــن مازىرىمنــى يەردىــن ئىزدىمــەڭالر، بىزنىــڭ مازىرىمىــز 
ــڭ كۆڭۈللىرىدە. ئارىفالرنى

ഒഒ ئۆلســەم، ئۆلــدى دېمــەڭالر. چۈنكــى ئۆلــۈك ئىدىــم تىرىلدىــم، دوســت 
ــى مېنى. ــپ كەتت ئېلى

ഒഒ ــاش ــل. قۇي ــەيلى قى ــنىمۇ س ــن، چىقىش ــن كېيى ــنى كۆرگەندى  پېتىش
ــدەك  ــاڭا پاتقان ــدۇ. س ــان كەلمەي ــچ زىي ــىدىن ھې ــڭ پېتىش ۋە ئاينى

ــدۇ. ــە چىقى ــۇالر يەن ــەن ئ ــەن بىل كۆرۈنگ

ഒഒ ،تاشــقى بىــر ســەۋەپ بىلــەن ئەخالقســىز ئىشــالردىن بىــرى كۆپەيســە 
ئىنســان ۋۇجۇدىــدا كېســەل پەيــدا بولۇشــقا باشــاليدۇ.

ഒഒ.دوستۇڭدىن ئۈستۈنلۈك تاالشساڭ دوستلۇق بۇزۇلىدۇ 
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ഒഒ .ســەن ئۆزۈڭنــى مــاڭا ئوخشــاتما. ســاڭا كېچــە ۋاقتــى  مــاڭا كۈنــدۈز 
ســاڭا زىنــدان، مــاڭا باغچىــدۇر.

ഒഒ .مــەن يۈكســەكلەرگە ئۇچقــان بىــر قــۇش. ئەندىشــە چىۋىنگــە خاســتۇر 
چىۋىــن مەنــدەك ئۇچاالمتــى؟

ഒഒ ــدە ــەن تۆۋەن ــۇن دەپ، م ــاڭا كەلس ــان م ــۇنۇق بولغ ــرى س  پۇتلى
ــەن.  تۇرىم

ഒഒ.ۋۇجۇدۇم سۈنئىي ياسالغان قاناتتىن ئۇزاق 

ഒഒ يېگــەن ئەنجۈرلىرىــڭ باشــقىالرنى قىزغاندۇرســا، بولۇشــىغا يــە، زىيــان 
قىلمايــدۇ. 

ഒഒ.بىر ئىلىم ئادىمىنىڭ قۇسقان لېگىنى ئۈنچىلەر بىلەن تولىدۇ 

ഒഒ ،ئەگــەر ئاشــقازىنىڭ يېگــەن پــاك نەرســىلەرنى مەينــەت ھالغــا كەلتۈرســە 
ئــۇ ھالــدا ســەن گېلىڭنــى قۇلۇپــالپ، ئاچقۇچنــى تاشــلىۋەت. يېگــەن 
ــاالل  ــە، ھ ــى ي ــە، خالىغانن ــا كەلس ــۇرى ھالىغ ــڭ ن ــەڭ تەڭرىنى نەرس

بولســۇن!

ഒഒ ئاۋازنىــڭ يېقىملىقــى، شۈبھىســىز بىــر مەشــۇق ئــاۋازى ئىكەنلىكىدىــن 
بىشــارەتتۇر.

ഒഒ ئالــالھ ئىلھامىدىــن مەھــرۇم قالغانــالر، نادانلىقىدىــن يــات ئــاۋاز بىلــەن 
ــەرق ئېتەلمەيدۇ. ــى پ مەشــۇقىنىڭ ئاۋازىن

ഒഒ.بىلىمسىزلەرنىڭ سۆزلىرى پەقەت ئىنكارچىلىققىال يارايدۇ 

ഒഒ ھېكمــەت بولســا مۆمىننىــڭ يوقىتىــپ قويغــان مېلىــدۇر. ئۇنــى كىمدىــن 
ئاڭلىســا ھېــچ ئىككىنلەنمــەي قوبــۇل قىلســۇن. ئۆزىنى ھېكمــەت يېنىدا 
كۆرگــەن ئېســىل ئىنســان قانداقمــۇ ئــۆز ئۆزىدىــن گۇمــان قىلســۇن؟

ഒഒ ــا ــى مەن ــۇر. ئۇنىڭدىك ــر ئۆلچىگۈچت ــە بى ــالر! ھېكاي ــەي قېرىنداش  ئ
بولســا بىــر دانــدۇر. ئەقىللىــق كىشــىلەر مەنىلىــك دانالرنــى ئالىــدۇ. 

ــدۇ. ــپ كەتمەي ــە بېرىلى ــز ئۆلچىگۈچك ھەرگى
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ഒഒ!كۆك قەھرىدە ئۇچ، چىۋىندەك پەس ئۇچما 

ഒഒ.كۆڭلى-كۆكسى كەڭ بولغانالرنىڭ قوللىرىمۇ ئوچۇق بولىدۇ 

ഒഒ ــى ــۇ ئۇن ــان ھالەتتىم ــوڭالپ قالغ ــى ت ــۈزۈم شىرنىس ــۇل! ئ ــەي ئوغ  ئ
ــدۇ. ــرى قىزىي ــڭ جىگى يېگەننى

ഒഒ بىلىملىكنىــڭ ســۆزلىرى ئىنســانالرنى بىرلەشــتۈرىدۇ. ئەخمەقنىڭ ســۆزلىرى 
ئىنســانالرنىڭ بۆلۈنىشــىگە ســەۋەپ بولىدۇ.

ഒഒ.تىل بىلگەن ئادەم جەرەن بىلەن قاپالننىمۇ ئىتتىپاقالشتۇرااليدۇ 

ഒഒ ھــەر دەۋردە تىنچلىقنــى ســۆيىدىغان، زۇلۇمغــا قارشــى تۇرىدىغــان بىــر 
ســۇاليمان چىقىــدۇ.

ഒഒ.ياخشى ئىنسانالرنىڭ نەپسى بىردۇر 

ഒഒ ــام ــاش قىي ــى ئوخش ــا ھەممىس ــىمۇ، مىجىلس ــل بولس ــەر خى ــۈزۈم ھ ئ
ــدۇ. بولى

ഒഒ ــۈل ــالر كۆڭ ــان ياش ــە بولغ ــە ئىگ ــتۈرۈش قابىلىيىتىگ ــى يېتىش ئۆزىن
ــەس. ــەن ھەمنەپ ــرى بىل ئەھلىلى

ഒഒ ــز ــك ئەزى ــن بىلىملى ــانالرنىڭ كۆپلىكىدى ــكى ئىنس ــىز ۋە ئەس  بىلىمس
ــدۇ. ــا ئۇچراي ــىلەر زۇلۇمغ كىش

ഒഒ ھــەر تەرەپتــە يېيىلىــپ، تــوزۇپ تۇرغــان توپــا، كوزىچــى ئۇســتىنىڭ 
قولــى بىلــەن كــوزا ھالىتىگــە كېلىــدۇ.

ഒഒ .ــتىدۇر ــن پەرىش ــۋان، روھ جەھەتتى ــن ھاي ــۇت جەھەتتى ــادەم ۋۇج  ئ
ســېنىڭ تــۇرار جايىــڭ يــەر يــۈزى ھەمــدە ئــەرش. تۇپراققــا ئائىــت 

ــى. ــنىڭ زىننىت ــالر ئەرش ــدۇ. روھ ــەردە قالى ــۇت ي ــان ۋۇج بولغ

ഒഒ ــۇالر ــدۇ. ئ ــى ئاغرىي ــڭ بېش ــىدىن نادانالرنى ــنىڭ گۈلدۈرلىش  ئەرش
ــدۇ. ــۇر ياغى ــىپالىق يامغ ــن ش ــۇ بۇلۇتالردى ــى ئ بىلمەيدىك

ഒഒ ــۇ ــا ئ ــدۇ. ئەمم ــپ تۇرى ــۇغا تىكىلى ــۈۋاتقان س ــماندىن چۈش  ئاس
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يامغۇردىــن ھوزۇرلىنىشــنى ئەســال بىلمەيــدۇ.

ഒഒ ھەرۋاقىــت ســەۋەبلەر ئۈچۈن ئــاۋارە بولىدىغانــالر، ئەلۋەتتە ســەۋەپلەرنى 
ئوتتۇرىغــا چىقارغاننــى كۆرەلمەيــدۇ. ئوتتۇرىغــا چىقارغۇچىنــى كۆرەلىگەن 

كىشــى دۇنيــا ســەۋەپلىرىگە كۆڭــۈل بۆلمەيدۇ.

ഒഒ.ئىنساندىن روھ ۋە كۆز قاراش ئۇزاقالشقاندا تۇپراققا يەم بولىدۇ 

ഒഒ.ياپراقالر ۋە چېچەكلەرنىڭ ئوزۇقى ھەقنىڭ نىمەتلىرىدىن 

ഒഒ.ئەسكى خۇي ئەسكىلەرنىڭ بېشىنى يەيدۇ 

ഒഒ ــورۇق ــز ۋە ي ــان ئېگى ــڭ پارقىرايدىغ ــاي ۋە يۇلتۇزالرنى ــاش، ئ  قۇي
ــار. ــى ب ساماس

ഒഒ تاماخورلــۇق قۇالقنىــڭ ئاڭلىماســلىقىغا ســەۋەپ بولســا، يامــان نىيــەت 
كۆزنىــڭ كۆرۈشــىگە پــەردە بولىــدۇ.

ഒഒ .ــا ــۋەت قىلم ــپ، غەي ــەپ تېپى ــىدىن گ ــانالرنىڭ ئارقىس ــى ئىنس  ياخش
ــار. ــى ب ــڭ ئىلتىپات ــان ھەقنى ــداپ تۇرىدىغ ــپ، قوغ ــى كۆزىتى ئۇالرن

ഒഒ تاغدىــن ئالغــان تاشــنىمۇ جايىغــا قويمىســاڭ، تاغمــۇ بىــر كــۈن يــوق 
. ۇ لىد بو

ഒഒ يىپــەك كىيگەنلەرگــە قــاراپ بــاق! يىپەكنىــڭ ئەقىــل ۋە پىكىرگــە بىــر 
پايدىســى بارمــۇ؟

ഒഒ تاشــقى كۆرۈنۈشــىنى چىرايلىــق ياســىغانالرنىڭ، ئىچــى چۈشــەنچىلەردىن 
پەريــاد قىلماقتــا.

ഒഒ.تاشقى كۆرۈنىشى ئەسكى بولغانالرنىڭ ئوي-پىكىرلىرى بالدەك 

ഒഒ .ئــەي خەلقنىــڭ قېنىنــى ئىچكەنلــەر! يېتــەر ئەمــدى، قولۇڭنــى تــارت 
بولمىســا مەزلــۇم خەلقنىــڭ  قانلىــرى ســەنلەردىن ئىنتىقــام ئالىــدۇ.

ഒഒ.خەلقنىڭ مېلى قېنىدۇر. قان كۆڭۈلگە ئەڭ يېقىندۇر 

ഒഒ كۆڭلــى ئوچــۇق بىرىســىگە قــۇل بولمــاق، پادىشــاھالرنىڭ بېشــىغا تــاج 
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ــى. ــن مىڭ ياخش بولغاندى

ഒഒ-ــا ئوخشــايدۇ. باغــۇ ــەزى ســۆھبەتلەر شەمشــەردەك ئىتتىــك قىلىچق  ب
بوســتاننى قىشــتەك ھــاالك قىلىــدۇ. بــەزى ســۆھبەتلەر بولســا ئىنســانغا 

ھــوزۇر بېرىدىغــان باھارغــا ئوخشــايدۇ.

ഒഒ .يېزىــالر تۈپتــۈز كەتكــەن بىــر يەرغــۇ دەپ ئويــالپ غەپلەتتــە بولمــا 
ــاق  ــوزاق، قىلت ــەر ت ــار. ئەگ ــوزاق ب ــر ت ــدە بى ــەر قەدەم ــى ھ چۈنك

ــدۇ؟  ــرۇق يېغــى نېمــە قىلى ــا قۇي بولمىســا يايالقت

ഒഒ ــتىخانالردىن ــى ئۇس ــۇ يەردىك ــدۇر. ئ ــرەت جايى ــر ئىب ــق بى  مازارلى
ــورا. ــلىرىنى س ــڭ قىلمىش ئۇالرنى

ഒഒ.كۆزۈڭ بولسا قارىغۇدەك يۈرمە. كۆر بولساڭ تاياققا تايان 

ഒഒ ئېھتىيــات قىلىشــنى ۋە تەدبىــر ئېلىشــنى بىلمىســەڭ، ســاڭا بىــر رەھبــەر 
. ك ە كېر

ഒഒ ھــەر قەدەمنــى دىققــەت بىلــەن بــاس. يولــدا قــۇدۇق بىلــەن ئىتتىــن 
ئېھتىيــات قىــل.

ഒഒ .تاغــدا قــۇالق ۋە ئەقىــل بولمىســىمۇ ئۇنىڭدىــن بىــر ئــاۋاز كېلىــدۇ 
ئەممــا ســېنىڭ ئاۋازىــڭ توختىســا ئۇنىــڭ زۇۋانــى تۇتىلىــدۇ.

ഒഒ.ئىتقا بىر پارچە نان بەرسەڭ بوسۇغاڭدا كۆزەتچى بولىدۇ 

ഒഒ.سېنى ھەقتىن ئايرىغان نەرسە، زىياننىڭ ئۈستىگە زىيان سالىدۇ 

ഒഒ ــىلەر ــقا نەس ــول. باش ــوش ب ــىلەردىن خ ــان نەرس ــان قىلغ ــەق ئىھس  ھ
ــدۇ. ــق تۇغدۇرى ــاڭا ئاۋارىچىلى س

ഒഒ .ــڭ مەنبەســى ــق، مۇشــەققەت بولســا ئۇنى ــر بايلى ــەم تېپىلمــاس بى  غ
ــۇ ســۆزنى كــۆپ كىشــىلەر چۈشــەنمەيدۇ. ــن ب لېكى

ഒഒ ــر ــا بى ــۇ پاتقاقچىلىقت ــالن. ب ــىدا ئاي ــۈل سەھراس ــپ كۆڭ ــاڭ، بېرى  م
ــوق ســاڭا. ــش ي ئى
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ഒഒ ئــەي دوســتالر! كۆڭــۈل ســاداقەتنىڭ ماكانــى. ئــۇ يــەردە سانســىزلىغان 
بۇالقــالر، گۈلىســتانلىقالر بــار. 

ഒഒ ــار ــالر، ئاق ــەز. ئورمان ــى ك ــۈل يۇرتىن ــول! كۆڭ ــل ب ــە مايى  كۆڭۈلگ
ــەردە. ــۇ ي ــاالر ئ دەري

ഒഒ ــۋى ــڭ مەنى ــن جــان ئۇنى ــر ســۈرەتتۇر. ئاندى ــادەم باشــتا بى  ھــەر ئ
ــدۇ. ــى بولى گۈزەللىك

ഒഒ ھــەر مېۋىنىــڭ ئــاۋال شــەكلى پەيــدا بولىــدۇ. ئاندىــن كېيىــن ئۇنىڭغــا 
تــەم كىرىــدۇ. بــۇ تــەم مەنــادۇر.

ഒഒ باشــتا چىدىــر تىكىــپ ئاندىــن مېھمــان چاقىــر. مەناســى مېھمان بولســا 
شــەكلى چىدىــر. مەناســى دېڭىــز بولســا شــەكلى قېيىق.

ഒഒ.مۇھتاجلىق ياخشىنى ياخشى، ئەسكىنى ئەسكىدىن بەتەر قىلىدۇ 

ഒഒ.ئاچلىق ئارسالنغا ئۆلۈك گۆش يېگۈزىدۇ 

ഒഒ ــا ــە ئۇنىڭغ ــى« دېس ــىنىڭ قاراۋۇل ــۇلتان دەرۋازىس ــەن س ــم »م  كى
ــار. ــان ب ــە ئىمتىھ مىڭالرچ

ഒഒ دۇنيــادا ئەگــەر  ئىمتىھــان قورقۇنچىســى بولمىســا ھــەر نامــەرت ئۆزىنــى 
ــتەم چاغاليدۇ. رۇس

ഒഒ ئېشــەكتەك بىرىســىگە ئىشەنســەڭ، ئــۇ ئېشــەك ســېنى كــۆر ۋە ســاددا 
ئېشــەك دەپ بىلىــدۇ.

ഒഒ ــا »ئاشــىق مــەن« دېيىــش ئــەڭ  مەشــۇقۇڭ شــەيتان بولســا، ئالالھق
ــۇر. چــوڭ گۇناھت

ഒഒ.ئەقلىڭ بۇ يەردە بولسا ئۇ تەرەپتىن سۆز قىلما 

ഒഒ.ئەجىلىڭ كەلگەندە يالغاندىن جان تاالشما 

ഒഒ ــا ــڭ، ئۇنداقت ــى بىلدى ــن يارىتىلغانلىقىڭن ــەن تۇپراقتى ــى س  مادامىك
ــول. ــان ب ــەك ئىتائەتچ تۇپراقت
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ഒഒ ــۇپ ــار بول ــن پ ــن تۆۋەندى ــدۇ. كېيى ــكە ئاقى ــن پەس ــۇ ئېگىزدى  س
ــېلىدۇ. ــا يۈكس يۇقىرىغ

ഒഒ ــن ــۇرالمايدۇ. كۆكتى ــى يوش ــدۇ، ئۆزىن ــن قاچالماي ــۈزى كۆكتى ــەر ي  ي
يەرگــە نېمــە چۈشســە شەرتســىز قوبــۇل قىلىــدۇ. قوبــۇل قىلماســلىققا 

ھېــچ بىــر ئامالــى يــوق.

ഒഒ .قۇياشــتىن يەرگــە ئــوت ياغســا، يــەر يەنــە يۈزىنــى كۆككــە تۇتىــدۇ 
ئادەملــەر يەرنىــڭ بىــر پارچىســى بولغانلىقــى ئۈچــۈن، ھەرگىــز كۆكتىن 

يــۈز ئۆرىمىســۇن.

ഒഒ ــۇپ ــاق بول ــن باش ــە، كېيى ــتىغا كىرس ــڭ ئاس ــتا يەرنى ــداي باش  بۇغ
ــىدۇ. ــا ئۆس يۇقىرىغ

ഒഒ ــن ــدۇ. ئاندى ــاكان تۇتى ــى م ــاۋال تۇپراقن ــى ئ ــڭ ئۇرۇق ــەر مېۋىنى ھ
ــدۇ. ــوي تارتى ــاراپ ب ــە ق كۆكلەرگ

ഒഒ ــان ــۈپ ج ــا چۈش ــدۇ. تۇپراقق ــن كېلى ــلى كۆكتى ــڭ ئەس ــەر نېمەتنى  ھ
ــدۇ. ــوزۇق بولى ــۈن ئ ئۈچ

ഒഒ.بېلىقالر سۇدىن ئايرىلسا ئۇچار قۇشقا يەم بولىدۇ 

ഒഒ.شەكىلگە قارىمىغاننىڭ ياشىغان يېرى گۈلىستان ۋە جەننەت بولىدۇ 

ഒഒ ــىنىڭ ــەر نەرس ــاڭ، ھ ــالپ تاشلىس ــەكلىنى پاچاق ــڭ ش ــتا ئۆزۈڭنى  باش
ــەن. ــۈرىتىدىن ۋاز كېچىس س

ഒഒ ســۈرەتتىن قۇتۇلســاڭ ھەزرىتــى ئەلىــدەك ھەيبــەر قەلئەســىنىڭ 
تاشلىيااليســەن. قومــۇرۇپ  دەرۋازىســىنى 

ഒഒ.دانغا ئالدانغان قۇشتەك قىلتاققا چۈشمە 

ഒഒ مــال ۋە مەنســەپنى كــۆرۈپ ســەجدە قىلمــا. ئــۇالر بوينۇڭغــا ســېھىرلىك 
ــۇن. ــاق بولۇپ ئېسىلمىس مۇنچ

ഒഒ.مال-مۈلۈك —يىالننىڭ زەھىرىدۇر 
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ഒഒ.ھېچ بىر ۋاقىت چاكال توزدەك بواللمايدۇ 

ഒഒ مۇســا بىلــەن ھــارۇن خــۇددى توزنىــڭ قاناتلىرىــدەك ئىــدى. شــۇڭا 
ئــۇ قاناتالرنــى كۆرگــەن پىرئەۋىــن ۋەيــران بولــدى.

ഒഒ ــالپ ــن مولالق ــا ئېگىزدى ــە. بولمىس ــەن دېم ــا ئۇچىم ــڭ بولمىس  قانىتى
ــەن. ــە چۈشىس يەرگ

ഒഒ ــۆزىدىن ــڭ س ــۇن، ئۇنى ــە سۆزلىس ــداق سۆزلىس ــى قان ــكى بىرس  ئەس
ــدۇ. ــۇم بولى مەل

ഒഒ ــن ــى كومزەكتى ــال. دەزلىرىن ــاراپ ئ ــە ق ــاڭ دەزلىرىگ ــزەك ئالس  كوم
ــدۇ.  ــقىچە بولى ــاۋازى باش ــۇنۇقنىڭ ئ ــەن. س ــن بىلىس ــان ئاۋازدى چىقق

ــدۇ. ــار قىلى ــى ئىزھ ــۆز ھالىن ــاۋاز ئ ــى ئ چۈنك

ഒഒ .يالغان سۆز خەلق ئىچىگە تاشالنغان ئوتقا ئوخشايدۇ 

ഒഒ ــاي ــدا ماڭم ــرى يول ــۇر. ئەگ ــار بول ــا ياخشــىلىق ي  ياخشــى بولغانالرغ
ــە. ــار ئەيل ــرا ئىزھ ــى توپتوغ دەردىڭن

ഒഒ ئەيىپىڭنــى ســۆزلىگىڭ بولمىســا ســۈكۈت قىــل. قىزىــل كۆزلــۈك قىلىــپ 
ياجانالنما. ھا

ഒഒ ــاڭا ــى س ــر كۈن ــان بى ــەق ھام ــا. ھ ــن ئايرىلم ــت دۇئادى ــەر ۋاقى  ھ
ــدۇ. ــان ئەيلەي ئىھس

ഒഒ ھېــس كــۆزى قولنىــڭ ئالقىنىغــا ئوخشــايدۇ، ئالقانغــا پىلنىــڭ پېتىشــى 
مۇمكىــن ئەمــەس.

ഒഒ .ــقا ــۆز باش ــەن ك ــى كۆرگ ــقا، كۆپۈكن ــۆز باش ــەن ك ــى كۆرگ  دېڭىزن
ــۆز  ــەن ك ــى كۆرگ ــەس، دېڭىزن ــەن ئەم ــۆز بىل ــەن ك ــى كۆرگ كۆپۈكن

ــارا. ــەن ق بىل

ഒഒ ــا ــن مەيدانغ ــان دېڭىزدى ــەت قىلىدىغ ــدۈز ھەرىك ــەر كېچە-كۈن  كۆپۈكل
ــى  ــەي كۆپۈكن ــى كۆرم ــانالر دېڭىزن ــەزى  ئىنس ــۇس ب ــدۇ. ئەپس كېلى

ــدۇ. كۆرى



ىلھالىجرۇن ەلىلسۇىرېى ريلقۇھاڭالەس

267

ഒഒ ئەســلىدە دېڭىزنىڭمــۇ ئېقىتقــان بىــر دېڭىــزى بــار. روھنىمــۇ چاقىرغــان 
بىــر روھ بــار.

ഒഒ ــاك ھــەق ئالەمــدە. پەقــەت ھەقتىــن ئەبەدىــي  خاتاســىز ســۆز ئــۇ پ
ــا ئىگــە بولىســەن. ھاياتق

ഒഒ ،ــا ــەت بولمىس ــان قابىلي ــۇل قىلىدىغ ــى قوب ــىز نۇرالرن ــەندە پەردىس  س
ــاڭال. ــى ئ ــۇرۇنغان ھېكمەتلەرن ــۇرالر يوش ــپ ن ــاڭ بىرى م

ഒഒ .ــدۇ ــن ئايرىلماي ــىپ ئۇنىڭدى ــڭ يېپىش ــاخقا چى ــا ش ــام بولس ــۋە خ  مې
ــىدۇ. ــە چۈش ــاي يەرگ ــاختا تۇرالم ــقاندا ش ــۇپ پىش ــەي بول م

ഒഒ .جاھان مۈلكىگە چىڭ يېپىشىۋېلىش خاملىقنىڭ ئاالمىتىدۇر 

ഒഒ.ئۇلۇغالرغا جاھان مۈلكى سوغۇق كېلىدۇ 

ഒഒ ئــەي دوســت! ســەن يالغــۇز ئەمــەس. بەلكــى بىــر كــۆك ياكــى چوڭقۇر 
ــەن.  دېڭىز س

ഒഒ .سەن سۆزلىمە روھىڭ سۆزلىسۇن 

ഒഒ ــە نوھنىــڭ كېمىســىگە چىــق. نوھنىــڭ  ســۇ ئۈزۈشــنى بىلســەڭمۇ يەن
ــال! ــرەت ئ ئوغلــى كەناندىــن ئىب

ഒഒ ــاڭا ــش س ــۇ چى ــى ئ ــات! چۈنك ــۇپ ئ ــنى يۇل ــەن چىش ــۇرت يېگ  ق
ــەس. ــوزۇر بەرم ــەت، ھ راھ

ഒഒ ــى ــۇن، مەيل ــتا ئىزدىس ــى ئاس ــى مەيل ــەن كىش ــىنى ئىزدىگ ــر نەرس  بى
ــدۇ. ــىنى تاپى ــەن نەرسىس ــان ئىزدىگ ــز، ھام تى

ഒഒ.ئىزدىسەڭ ھەر ۋاقىت ئىككى قولۇڭ بىلەن تەڭ ئىزدە 

ഒഒ ئاغرىــق قول-پۇتــۇڭ بولمىســىمۇ ئىزدىگــەن نەرســەڭ تەرەپكــە توغــرا 
يۈزلــەن، ئۇنــى تەلــەپ قىــل.

ഒഒ ئىزدىگــەن نەرســەڭنى ياقــۇپ پەيغەمبــەر يۈســۈپنى ھەددىدىــن ئارتــۇق 
ئىزدىگەنــدەك ئىــزدە.
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ഒഒ ــڭ ــى دى ــەن ســوراپ سۈرۈشــتۈر. قۇلىقىڭن ــڭ بىل ــى ئاغزى  ئىزدىگىنىڭن
ــاڭال. ــى ئ ــۆت ئەتراپتىكىلەرن ــۇپ ت تۇت

ഒഒ قەيــەردە بىــر مىزىلىــك پــۇراق بولســا پــۇراپ، ئــۇ ســىرنى بىلىــش 
ئۈچــۈن شــۇ تەرەپكــە مــاڭ.

ഒഒ .ــزدە ــى ئى ــەڭ، ئۆزىن ــى كۆرس ــر ئىزىن ــڭ بى ــەردە ئىلتىپاتچىنى  قەي
ــەن. ــەت قازىنىس مۇۋەپپەقىي

ഒഒ.يوقسۇللۇق نېمىتى ئەسلىدە سائادەتنىڭ نىشانىدۇر 

ഒഒ.ئەي دوست! خەلقنىڭ غەزىپى ئەسلىدە تىنچلىق ئۈچۈندۇر 

ഒഒ.راھەتنىڭ يولى جاپا چەكمەكتۇر 

ഒഒ.شىكايەتمۇ ئاخىرى شۈكۈرگە يار بولىدۇ 

ഒഒ.يىالنچى يىالننى ھوزۇر ئۈچۈن ئىزدەيدۇ 

ഒഒ.ئادەم غەمدىن قۇتۇلىمەن دەپ، ئۆزىگە غەم تېپىۋالىدۇ 

ഒഒ ئــادەم ئۆزىنىــڭ قەدرىنــى بىلمەيــدۇ. ئەتلەســتەك تــۇرۇپ ئۆزىنــى ماتــا 
. يدۇ ە د

ഒഒ ئەســلىدە ئادەمگــە قانچىلىغــان يىــالن ۋە تاغــالر ھەيــران. يىــالن يەنــە 
ئەجدىرھاغــا ھەيــران.

ഒഒ ئىنســان زاھىــر تۇيغۇدىــن قۇتۇلمىغىچــە، غايىــپ ئالەمنىڭ تەســۋىرلىرىنى 
كۆرەلمەيدۇ.

ഒഒ !ــادۇر ــر ئەجدىرھ ــىڭ بى ــۇ نەپس ــېنىڭ ئ ــى، س ــادەم بالىس ــەي ئ  ئ
ــۇر. ــت تىرىكت ــەر ۋاقى ــىمۇ، ھ ــدەك كۆرۈنس ئۆلگەن

ഒഒ ــەت ــا پۇرس ــۈن قولىغ ــش ئۈچ ــاھ قىلى ــىڭ گۇن ــۇ نەپس ــېنىڭ ئ  س
ــپ،  ــدەك بولىۋىلى ــدەك، توختىغان ــدە ئۇخلىغان ــن، غەم كەلمىگەنلىكىدى

ــاقاليدۇ. ــەتنى س ــت پۇرس ــەر ۋاقى ھ

ഒഒ كۆرۈنــۈپ تۇرغاننــى كۆرمىســەڭ، ئۆلــۈم كۆڭــۈل كۆزۈڭنــى بىردەمدىــال 
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. ۇ چىد ئا

ഒഒ ،پۈتــۈن ئالــەم قۇيــاش نۇرلىــرى بىلــەن يوپيــورۇق يورۇغــان بولســىمۇ 
بــەزى ئادەمــالر كــۆردەك قاراڭغۇلــۇق ئىچىــدە ياشــايدۇ.

ഒഒ كۆڭــۈل دېرىــزەڭ تاقــاق بولســا، ئەلۋەتتــە ئــۇ نۇردىــن نېســىۋەڭنى 
ئااللمايســەن.

ഒഒ.قاراڭغۇلۇقنى ئايدىڭالتقان قاندىلالردۇر 

ഒഒ ئوۋچىنىــڭ چاچقــان دانلىرىغــا ھىلــە يوشــۇرۇنغان. نــەدە دان كۆرســەڭ 
ئۇنىڭغــا يېقىنالشــما، قول-قاناتلىرىــڭ قىلتاققــا چۈشــۈپ قالمىســۇن.

ഒഒ.كىم قانائەتچان بولسا توزاققا چۈشمەيدۇ 

ഒഒ ــۇدرەت ــڭ ق ــۇ تەڭرىنى ــدۇ. ئ ــەۋەس قىلماي ــە ھ ــم مال-مۈلۈكك  ئالى
ــايدۇ. ــە ئوخش ــان قەلەمگ ــەن تۇتق ــى بىل قول

ഒഒ.يازغان چاغدا يازدۇرغاننى كۆرمىگەن، يېزىلغاننى قەلەمدىن كۆرىدۇ 

ഒഒ ــى ــەڭ ئۇن ــىنى كۆرس ــچان بىرس ــەن تىرىش ــەر س ــۇل! ئەگ ــەي ئوغ  ئ
ــول.  ــپ ب ــدا تالى ــڭ يېنى ــتاز. تالىپالرنى ــى ئۇس ــۇت ياك ــت ت دوس

ــول. ــپ ب ــەنمۇ غالى ــىدا س ــڭ سايىس غالىپالرنى

ഒഒ.سەت ۋە چىرايلىقىغا قارىما، مۇرادىڭغا قارا 

ഒഒ نەپســىڭنىڭ ئاجىــز، كۈچلۈكلىكىگــە قارىمــا. غەيرىتىڭگــە، ئەمگىگىڭنىــڭ 
مىقدارىغــا قــارا.

ഒഒ.قانداق بىر ھالدا بولساڭ بول ھىممەتتىن، تىلەكتىن ئايرىلما 

ഒഒ ــن ــلىدە دى ــدۇ. ئەس ــن بولى ــا يېقى ــەر دوزاقق ــوق ئۆيل ــى ي  دېرىزىس
ــى  ــاپ ھاۋاس ــۇرى، س ــڭ ن ــدۇر. ئۇنى ــان دېرىزى ــە ئېچىلغ كۆڭۈلگ
دېرىزىدىــن كىرىــپ، جــان ئۆيىنــى ئايدىڭلىتىــپ، ھاۋاســىنى پاكاليــدۇ. 

ــدۇ. ــۇ كۆرى ــى ھايۋانم ــڭ نۇرىن ئۇنى

ഒഒ.ئەي يىگىت! ئۇرۇش بىر ھىلىدۇر 
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ഒഒ.پەقەت نەپسىنى يەڭگەن مەزلۇم بىلەن زالىمنى ئايرىيااليدۇ 

ഒഒ.نەپسىگە قۇل بولغان، مەزلۇمغا دۈشمەنلىك قىلىدۇ 

ഒഒ.ئىت دائىم يۇۋاشالرنى چىشلەيدۇ 

ഒഒ ــت ــۇس. ئى ــۈن نۇم ــالن ئۈچ ــالش ئارس ــى ئوغرى ــىنىڭ ئوۋىن  خوشنىس
ــدۇ. ــنى بىلمەي نۇمۇس

ഒഒ بــەزى كىشــىلەر ئىتقــا ئوخشــايدۇ. مەزلۇمنــى تــاالپ، زالىمغــا قۇيرۇقىنى 
. ۇ ينىتىد ئو

ഒഒ.ئەقىللىق ئادەمنىڭ ئەقلى، ئەقىلنىڭ چەۋەندازىدۇر 

ഒഒ.ئەقىللىقنىڭ ئەقلى قاراڭغۇ كېچىنى ئاي نۇرى بىلەن يورۇتىدۇ 

ഒഒ.ئەقىلسىزنىڭ دوستى ئۆزىدەك بولىدۇ 

ഒഒ.ئىللەت ئىللەتكە يېقىندۇر 

ഒഒ ئەخمــەق، نادانالردىــن ئەيســا قاچقانــدەك قــاچ. ئــۇالر بىلــەن قىلىنغــان 
ســۆھبەت قــان تۆكۈلۈشــكە ســەۋەپ بولىدۇ.

ഒഒ ھــاۋا ســۇنى قانــداق ئاستا-ئاســتا ســۈمۈرگەن بولســا، نادانمۇ ســېنىڭ 
پەزىلىتىڭنــى ئاستا-ئاســتا ســۈمۈرۈپ تۈگىتىدۇ.

ഒഒ ســەن ئولتۇرغــان ســوغۇق تــاش، قانــداق ئىسســىقلىقىڭنى ســۈمۈرۈپ 
كېســەل بولۇشــۇڭغا ســەۋەپ بولســا، نادانمۇ ئىسســىقلىقىڭنى ســۈمۈرۈپ 

ســېنى شــۇنداق كېســەل قىلىــدۇ.

ഒഒ جانانغــا يــار بولمىغــان جــان، مىــڭ جــان بولســىمۇ تىرىــك 
ھېســاپالنمايدۇ.

ഒഒ ئۆلۈمنىــڭ يولــى ســىرلىق. ئــۇ ســىرلىق يولنــى كــۆز بىلــەن كۆرگىلــى 
. يدۇ لما بو

ഒഒ.ئەيىبىنى كۆرمىگەن كۆز، كۆردۈر 

ഒഒ ــەن ــى بىلمىگ ــپ، ئۆزىنىڭكىن ــىيىتىنى بىلى ــىنىڭ خۇسۇس ــەر نەرس  ھ
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ــايدۇ. ــەككە ئوخش ئېش

ഒഒ بىــر ئەقىــل باشــقا بىــر ئەقىلگــە ھەقىقىــي دوســت بولســا، ئارىســىدا 
مۇھەببــەت ئاشــىدۇ.

ഒഒ ،ــەر نەپســانىيەتچىگە دوســت بولســا ــن بەت ــر نەپســانىيەتچى ئۆزىدى  بى
ــدۇ. ــدا ســۆيگۈ يوقاي ئوتتۇرى

ഒഒ.نەپىسنىڭ ئاالمىتى ئىللەتتۇر. ئىللەت دوستلۇقنى بۇزىدۇ 

ഒഒ.ئەقلى بار ئەقىللىق بىلەن دوست بولىدۇ 

ഒഒ.ئىللەتتىن قۇتۇلساڭ، ھەر بىر ئەسكى سۆزمۇ ياخشى تۇيۇلىدۇ 

ഒഒ.يىالننىڭ قۇيرۇقىغا يىالننىڭ بېشى يارىشىدۇ 

ഒഒ يىــالن قۇيرۇقىــدا نــەدە بىــر بەخــت، نــەدە بىــر نېمــەت بولســۇن. يــا 
بېشــىدا راھــەت يــوق ۋە ياكــى بىــر لــەززەت.

ഒഒ.توشقاننىڭ قۇلىقى ئۆزىگە يارىشىدۇ 

ഒഒ كــۆز بىلــەن كۆڭــۈل، كاتىپنىــڭ قولىدىكــى قەلەمــدەك ھەقنىــڭ ئىككــى 
ــىدا. بارمىقى ئارىس

ഒഒ.نېمەتكە شۈكۈر قىلغاننىڭ نېمىتى كۆپىيىدۇ 

ഒഒ.ھەققە شۈكۈر قىلغان، نېمەتنىڭ ئوۋچىسى بولىدۇ 

ഒഒ ھەقنىــڭ نىمەتلىرىگــە تويســاڭ، تەكەببۇرلــۇق ۋە ئاچكۆزلۈكتىــن 
قۇتۇلىســەن.

ഒഒ ــن ــى ئاندى ــە ئىكەنلىكىن ــڭ نېم ــدا، ئاغرىقنى ــى چاققان ــالن پۇتۇڭن  يى
ــەن. بىلىس

ഒഒ.ئىنساننىڭ مەقسىدى ئىلىم ۋە ھىدايەت 

ഒഒ مال-دۇنيــا شــۈكۈرگە توســالغۇ بولىــدۇ. شــۈكۈر دەرت بىلــەن ھاســىل 
. ۇ لىد بو
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ഒഒ.ئاغرىق كۆڭۈللەرنىڭ دەرتلىرىنى ئاڭال 

ഒഒ .دەرتمەننىــڭ كۆڭلــى خــۇددى تۇمــان بىلــەن تولغــان ئۆيگە ئوخشــايدۇ 
ــىنى  ــڭ دېرىزىس ــاڭ ئۆينى ــى بولس ــى بىلمەكچ ــڭ ئەھۋالىن ــەن ئۇنى س
ــڭ  ــق تۇماننى ــى ئاچچى ــاڭ، ئۆيدىك ــى ئاڭلىس ــەن دەرتلىرىن ــاچ. س ئ
چىقىــپ كىتىشــىگە ســەۋەپ بولىســەن. ئاندىــن دەرتمەنمــۇ ئەركىــن بىــر 

نەپــەس ئېلىۋالىــدۇ.

ഒഒ ھــەق بىزنــى بىــر قىلتاقتىــن قۇتۇلدۇرســا، بىــز يەنــە باشــقا قىلتاققــا 
چۈشــۈپ قالىمىــز. يولــدا مىڭالرچــە قىلتاقتــا يــەم بــار. بىــز خــۇددى 

ئــاچ ۋە تاماخــور قۇشــالرغا ئوخشــايمىز.

ഒഒ.ھاكىم پارىخور بولسا، زالىمنى مەزلۇمدىن ئايرىيالمايدۇ 

ഒഒ ــەن ــەن بىل ــۇپ كۆرگ ــى ياق ــى دادىس ــى نۇرن ــۈپنىڭ يۈزىدىك  يۈس
قېرىنداشــلىرى كۆرەلمەيتتــى. ھوزۇرنىــڭ داســتىخىنى نانســىز، قــۇرۇق 

ــى. ــىنى ئاچاتت ــڭ ئىشتىھاس ــىمۇ ياقۇپنى بولس

ഒഒ.يۈزىنى يۇمىغانغا ھۆر-پەرىنىڭ يۈزى كۆرۈنمەس 

ഒഒ.ياخشىنىڭ ئىقبالى ئەسكىنىڭ ئازابىنى ئارتىرىدۇ 

ഒഒ.روھالرنىڭ غىزاسى ئاشىق. بۇ سەۋەپتىن ئاچلىق جاننىڭ غىزاسى 

ഒഒ ــر ــە بى ــا، يەن ــتان قىلس ــى گۈل-گۈلىس ــىنىڭ ئويلىرىن ــەق بىرس  ھ
ــان. ــدەك قىلغ ــى جەھەننەم ــىنىڭ ئويلىرىن باشقىس

ഒഒ ــكى ــدى، ئەس ــا ئى ــى بولس ــى كۆرگىل ــان يەرن ــالر تۇغۇلغ ــەر ئوي  ئەگ
ــى. ــى بوالتت ــى ئالغىل ــڭ ئالدىن ئويالرنى

ഒഒ.ھەقنىڭ ئىھسان ئېتىكىنى تۇتقىن. ئەمادەك خاتا يولغا ماڭما 

ഒഒ.شامنىڭ نۇرى قۇياشنىڭكىگە يەتمىسىمۇ قاراڭغۇ ئۆينى يورۇتااليدۇ 

ഒഒ .ــۇ مەۋجــۇت ــدا كۆرۈنمىســىمۇ، ئ ــاش ئالدى ــى قۇي  شــامنىڭ يورۇقلۇق
ــدۇ. ئۈســتىگە نەرســە تۇتســاڭ كۆيدۈرى



ىلھالىجرۇن ەلىلسۇىرېى ريلقۇھاڭالەس

273

ഒഒ قۇرۇقلۇقتىــن ھايۋانالرمــۇ  ئايرىلمىغانــدەك،  دېڭىزدىــن  بېلىــق   
ئايرىلمايــدۇ.

ഒഒ .بېلىقنىڭ نەسلى سۇدىن، يەردىكى ھايۋانالرنىڭ نەسلى تۇپراقتىن 

ഒഒ مۇســتەھكەم قۇلۇپنىــڭ ئاچقۇچــى ھەقتــە. ھەققــە كۆڭــۈل باغــالپ رازى 
. ل بو

ഒഒ.جان يولىدا جاننى بىل 

ഒഒ ــەن ئىككــى ســۈرەتتە ــى بىل  ئەقىللىــق پەرىشــتىگە ئوخشــايدۇ. ھېكمىت
كۆرۈنىــدۇ. ھــەم ئــادەم ھــەم پەرىشــتە.

ഒഒ.پەرىشتىنىڭ قۇشتەك قانىتى بار. ئەقىللىق قاناتسىز ئۇچااليدۇ 

ഒഒ .ئەقىل قاناتتۇر 

ഒഒ.تۇيغۇسىز ۋە بىلىمسىزلەر يالغانغا ئالدىنىپ، ھەقىقەتنى كۆرمەيدۇ 

ഒഒ چاقماقنىــڭ نــۇرى گــۈزەل كۆرۈنســىمۇ كۆزنــى چېقىــپ، كۆرمەســلىككە 
ســەۋەپ بولىــدۇ.

ഒഒ ــارا ــڭ ق ــق ئۇنى ــراق خەل ــدۇ، بى ــل كۆرۈنى ــوت قىزى ــە ئ  ئەمەلىيەتت
ــدۇ. ــپ كېتى ــاي، تولغىنى ــەس ئااللم ــلىرىدىن نەپ ئىس

ഒഒ كۈمــۈش كۆرۈنۈشــتە ئايــدەك چىرايلىق كۆرۈنســىمۇ قــول ۋە كىيىملەرنى 
قاپقــارا قىلىــپ كىرلىتىدۇ.

ഒഒ.كۆڭلى قارىالرنىڭ سۆزلىرى رەزىل بولىدۇ 

ഒഒ.كۆڭلى ئۆلۈكلەر روھسىز بولىدۇ 

ഒഒ ھــەر ســۆزنىڭ گۈزەللىكىگــە ئالدانمــا، كۆزۈڭنــى ئــاچ. ئۇنىڭــدا يامــان 
ــى مۇمكىن. ــاالر بولۇش مەن

ഒഒ پۇرىيالىغــان كىشــى شــۈكۈر قىلمىســا، بۇرنــى دائىــم ياخشــى 
پۇرىيالمايــدۇ.

ഒഒ ھەقىقــەت يولىنىــڭ تۇپرىقــى بولــۇپ، ھەســەتخورنىڭ كۆزىگــە تۇپراقنــى 
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. چ چا

ഒഒ ــر ــەت بى ــا. ھەس ــداش بولم ــەن يول ــەتخور بىل ــل، ھەس ــەت قى  دىقق
ــدۇ. ــاراپ قىلى ــۇاللىنى خ س

ഒഒ ســەن بىــر ئىنســانغا ھىلــە ۋە ھەســەت قىلســاڭ، روھنىــڭ ھوزۇرىدىــن 
مەھــرۇم قالىســەن.

ഒഒ ھەســەت گېلىڭگــە ئېسىلمىســۇن. چۈنكــى شــەيتان ھەســەت ســەۋەبىدىن 
تلەندى. نە لە

ഒഒ ــۇ ــە ش ــدى ۋە يەن ــەجدە قىلمى ــە س ــەۋەبىدىن ئادەمگ ــەت س ــۇ ھەس  ئ
ــتى. ــەن جىدەللەش ــائادەت بىل ــەتتىن س ھەس

ഒഒ.قۇش ئاسماندا ئۇچقاندا سايىسى يەردە ئەكس ئېتىدۇ 

ഒഒ ــى ــەن دەپ، ئۇن ــىنى ئوۋاليم ــنىڭ سايىس ــماندىكى قۇش ــەر ئاس  ئەخمەقل
ــدۇ. قوغــالپ يۈرۈي

ഒഒ ــى ــدا كۆڭل ــدان قۇرۇقالنغان ــدۇ. ئوق ــوق ئاتى ــايىگە ئ ــىزلەر س  بىلىمس
ــۇنىدۇ. س

ഒഒ ئەقىللىقنىــڭ ســۆزىنى چۈشىنەلمىســەڭ ئەقىللىــق ســېنى چۈشــىنىپ جىــم 
تۇرىــدۇ.

ഒഒ ــەن ــدۇ، ئىزدىگ ــىل بولى ــدە ھاس ــق ئىچى ــە مۇھتاجلى ــە نەرس  ھەمم
ــدۇ. تاپى

ഒഒ.ھەق قۇلىنىڭ ئەكسى جان ۋە كۆڭۈل نۇرىدۇر 

ഒഒ.گۈلنىڭ پۈتۈن ياپراقلىرىنى يۇلىۋەتسەڭمۇ كۈلۈشتىن ۋاز كەچمەيدۇ 

ഒഒ ــۈل ــا گ ــەن بولغاچق ــدۇ، تىك ــىدىن قورقماي ــڭ جاپاس ــۈل تىكەننى  گ
ــدۇ. كۈلى

ഒഒ ــى ــىراق. چۈنك ــۇللۇق ياخش ــانىيەتچىلىكتىن يوقس ــۇق ۋە نەپس  تاماخورل
ئــۇ ئىنســانغا ئامانلىــق بېرىــدۇ.
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ഒഒ بىرســىنىڭ قولىغــا قىلىــچ بەرســەڭ ئــۇ يــا غــازى بولىــدۇ ياكــى بىــر 
قاراقچــى.

ഒഒ ســاالمەتلىكىڭ ناچارلىســا ئىشــىڭ ئاقمايــدۇ. ئەجــەل كەلمەســتىن بــۇرۇن 
ــىدۇر.  ــڭ دەيمايىس ــاالمەتلىك پايدىنى ــى س ــدا. چۈنك ــمايەڭنى قوغ دەس

ســاالمەتلىكنى ئاســرا!

ഒഒ.مال-دۇنيا ئۈچۈن ئەزىز جاندىن قۇرۇق قالما 

ഒഒ.باال جانغا كەلگىچە مېلىڭغا كەلسۇن 

ഒഒ.مېۋىنىڭ ئىچى تېشىدىن ياخشى. تەن تېشى، جان گۈزەل ئىچى 

ഒഒ .ئىنساننىڭ ئەسلى گۈزەللىكى ئىچ گۈزەللىكىدۇر 

ഒഒ.گۈزەللىكنى ئىچىڭدىن ئىزدە 

ഒഒ.پاكىز ئەينەك ھەممىنى ئېنىق كۆرسىتىدۇ 

ഒഒ.گۈزەل يۈز پاكىز ئەينەكتە گۈزەل، قارا يۈز قارا كۆرۈنىدۇ 

ഒഒ.ياخشىلىقنىمۇ، ئەسكىلىكنىمۇ ھەركىم ئۆزى قىلىدۇ 

ഒഒ.تىكەن سانجىلغان بولسا، ئۇ تىكەن دەل ئۆزۈڭ 

ഒഒ ــپ ــۇراپ بېقى ــەن پ ــدى بىل ــاڭ، ئال ــا ئاتس ــا لوقم ــڭ ئالدىغ  ئىتنى
ئاندىــن يەيــدۇ. پۇراقنــى پۇرايدىغــان ئىــت بۇرنىنىــڭ بېــزى بىزنىــڭ 

ــايدۇ. ــە ئوخش ئەقلىمىزگ

ഒഒ.ئاققان سۇ سېسىمايدۇ 

ഒഒ.يولدا ماڭغانالرنىڭ بەزىلىرى دەرتلىك، بەزىلىرى بەختىيار 

ഒഒ ــەر ــدە، بەزىل ــۇ ئىچى ــىز قايغ ــەر ئۈمىدس ــۇ بەزىل ــۈم ۋاقتىدىم  ئۆل
ــدە. ــت ئىچى ــك بەخ ئۈمىدلى

ഒഒ.نادانالر ئۆزىنى بىلمىسە ئاقىلالر ئۇالرنى بىلىدۇ 

ഒഒ غەپلــەت بەدەنــدە. بــەدەن روھ بولغانــدا ســىرالرنىڭ خەزىنىســى ئۇنىڭغا 
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. ۇ ئېچىلىد

ഒഒ.ئىس ئوتۇن كۆيگەندە چىقىدۇ. كۆيگەن چوغدىن ئىس چىقمايدۇ 

ഒഒ ئىنســاننىڭ كۈچــى چەكلىــك. بىــر ســىقىم تۇپــراق، قانداقمــۇ قوشــۇننى 
. ن لىسۇ يېڭە

ഒഒ.قۇياشنىڭ دۇنيانى قاپلىغان نۇرىدىنمۇ بەكرەك دەلىل بولماس 

ഒഒسايە قانداقمۇ قۇياشقا دەلىل بولسۇن؟ 

ഒഒ ئەگــەر كېچــە بولمىغــان بولســا ئىنســانالر دەم ئالمــاي، نەپســى ئۈچــۈن 
ئۆزىنــى نابــۇت قىالتتــى.

ഒഒ.ئەقىلسىزگە ئېغىلدىكى يەممۇ ئىسىل كۆرۈنىدۇ 

ഒഒ.قاسساپنىڭ بەرگەن ئوتى ئاچچىق 

ഒഒ.شەيتان سۈتىنى ئېمىشتىن قۇتۇلساڭ رىزقىڭ مول بولىدۇ 

ഒഒ .ئەقىللىق غەم يەيدۇ، نادان بال 

ഒഒ ،ــاڭ ــەك بولس ــالپ ئۆلۈكت ــن باش ــۈن ھازىردى ــۈڭ ئۈچ ــۈم كۈن  ئۆل
ــەن. ــار بولىس ــەن ي ــىق بىل ــي ئاش ئەبەدى

ഒഒ.جاپا تىرىشچان كىشى ئۈچۈن ئايغا ئوخشايدۇ 

ഒഒ!جان قايغۇسىدا جاناندىن قاچما 

ഒഒ.سۆيگۈنىڭ ئاشىق قىلىچىدىن بوينۇڭنى ئېلىپ قاچما 

ഒഒ ــۇ ــچ س ــال. ھې ــا باش ــۇنى ئۇنىڭغ ــى س ــەڭ ئېرىقتىك ــتەڭنى كۆرس  ئۆس
ــدۇ؟ ــتەڭدىن قاچام ئۆس

ഒഒ ــۇپ ــوق بول ــدا ي ــۇ ئۇنىڭ ــا، ئ ــتەڭگە قوشۇلس ــۇ ئۆس ــى س  ئېرىقتىك
ــدۇ. ــدەك بولى ئۇنىڭ

ഒഒ ،ئاشــىقنىڭ بەدەنلىــرى ھىجــران ئازابىــدا زەئىپلىگــەن بولســىمۇ 
سۆيگۈســى تاۋلىنىــپ گۈزەللىشــىدۇ.



ىلھالىجرۇن ەلىلسۇىرېى ريلقۇھاڭالەس

277

ഒഒ كــۆك يــۈزى ئــەر بولســا يــەر يــۈزى ئايالــدۇر. كۆكنىــڭ بەرگىنىنــى 
يــەر بېقىــپ يېتىشــتۈرىدۇ.

ഒഒ بــەزى ئىشــالرنى نىيــەت قىلىســەن، قــارار قىلىســەن، ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشــى 
بىلــەن ئاستا-ئاســتا ئەمەلگە ئاشــىدۇ.

ഒഒ ــە ــالر تەتۈرىگ ــىمۇ ئىش ــەنچ بولس ــۇنداق ئىش ــدە ش ــدە كۆڭلۈڭ  بەزى
ــدۇ. ماڭى

ഒഒ ــان ــەن باغالنغ  ئاشــىقنىڭ مەشــۇقىغا ئېرىشىشــى، جــان ۋە كۆڭــۈل بىل
ــەن ئەمەلگــە ئاشــىدۇ. ئاشــىق بىل

ഒഒ.ناپاك كىشىلەر نەسىھەت بىلەن پاكىزالنسىمۇ يەنىال كىرلىشىدۇ 

ഒഒ ــازا ــدە باال-ق ــىمۇ، بەزى ــۆزۈڭ بولس ــېنىڭ ك ــە س ــادەم گەرچ ــەي ئ  ئ
ــدۇ. ــۆر بولى ــۆزۈڭ ك ــدا ك ئالدى

ഒഒ.ئادەمنىڭ ئەسكى خۇيى ئۆزىگە دۈشمەن 

ഒഒ.ئادەم ئۆزىنىڭ سېسىق پۇراۋاتقانلىقىنى ئۆزى بىلەلمەيدۇ 

ഒഒ.ئادەمنىڭ ئىككى كۆزى كۆڭۈل كۆزىدىن ئوزۇقلىنىدۇ 

ഒഒ.يۈزدىكى ئەيىپنى يوشۇرغىلى بولمايدۇ 

ഒഒ دۇنيــادا مۇتلــەق ئەســكىلىك يــوق. ئەســكىمۇ بىــر نەرســىگە نىســبەتەن 
. سكى ئە

ഒഒ يىالننىــڭ زەھىــرى يىالنغــا ھاياتلىــق بەخــش ئەتســە، ئىنســانغا ئۆلــۈم 
ئەكېلىــدۇ.

ഒഒ گۈزەلگــە ئۆزۈڭنىــڭ كــۆزى بىلــەن قارىمــاي، ئۇنــى ئىســتىگەن كــۆز 
بىلــەن قــارا.

ഒഒ.دۈشمەن ئىنسانغا دورا 

ഒഒ.دۈشمەندىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئالالھقا يۈزلەن 

ഒഒ.سېنى ھەق يولدىن ئازدۇرغان دوستلىرىڭ ھەقىقىي دۈشمەندۇر 
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ഒഒ ھەقتىــن كەلگــەن جاپــا ســېنى توغــرا يولغــا باشــاليدۇ. ئۇنىــڭ ئىلمــى 
ســېنىڭ تەدبىرىڭدىــن ئۈســتۈندۇر.

ഒഒ.دورىنىڭ ئاچچىقى يارىغا شىپا 

ഒഒ.ھەق گۇناھالرنى ئاشكارلىمىسىمۇ جازاسىنى بېرىدۇ 

ഒഒ.يۈزى گۈزەل بولسىمۇ، خۇيى ئەسكى بولغاندىن قاچ 

ഒഒ ــن ــا ھەقتى ــدۇ، ئەمم ــۇس قىلى ــلىقتىن نوم ــى يۇماس ــىلەر يۈزىن  كىش
ــدۇ. ــۇس قىلماي نوم

ഒഒ.كېسەلنىڭ سەۋەبى ئېنىق بولسا دورىسىنى تاپماق ئاسان 

ഒഒ.كېسەل نېمىگە كۆنگەن بولسا شۇنىڭ بىلەن داۋاال 

ഒഒ.يىالنمۇ قان يېمەيدۇ 

ഒഒ كىمنىــڭ قۇلىقىغــا نەســىھەت خــوش ياقمىســا، ئۇنىــڭ بۇرنــى سېســىق 
پۇراققــا ئەســىر بولغــان.

ഒഒ قازاننىــڭ ئوتتــا قاپقــاراپ بولغىنىغــا قــاراپ ئىچىدىكــى گۆشــنى پىشــتى 
دەپ قالمــا.

ഒഒ ئالمــا كۆچىتىنىــڭ ســارغايغان يوپۇرماقلىرىغــا قــاراپ، ئالمىنــى پىشــتى 
دەپ قالمــا.

ഒഒ.بارلىق روھالر تەدبىرىدىن ئۇلۇغ، بارلىق جىسىمالر تەسىرىدىن 

ഒഒ.ئىمان ئەتكەنلەر كۆپ. ئەمما ئىمان بىر 

ഒഒ.تەن سانسىز. ئەمما جان بىر 

ഒഒ.نۇرالر سان-ساناقسىز. ئەمما قۇياش بىر 

ഒഒ ئاتنىــڭ بوينىنــى تۇتقــان ئــارزۇ قىلغىنىنــى ئالىــدۇ، پۇتىنــى تۇتقــان 
پەشــۋا يەيــدۇ.

ഒഒ ــۈپۈرگىلىرى ــوۋا س ــقاندا ت ــوزاڭالر باس ــەم ت ــى غ ــۈل ئۆيلىرىن  كۆڭ
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ــدۇ. ــى تازالي ھەممىن

ഒഒ ــى ــا، كۆڭل ــتىغا يوشۇرس ــڭ ئاس ــى گىلەمنى ــزالر ئەخلەتن ــۆزى پاكى  ئ
ــدۇ. ــى تازىالي ــتىدىكى ئەخلەتن ــەم ئاس ــزالر گىل پاكى

ഒഒ قۇشــالر يەردىكــى دانالرنىــڭ كۆپلىكىدىــن خــوش بولىــدۇ. ئەممــا يەردە 
ــى كۆرمەيدۇ. ــڭ بارلىقىن قىلتاقنى

ഒഒ ــڭ ــا بەدىنىڭنى ــەن. ئەمم ــتىن زوقلىنىس ــا قىلىش ــەن زىن ــۆزۈڭ بىل  ك
ــەن. ــى بىلمەيس ــەك كۆيىدىغانلىقىن كاۋاپت

ഒഒ دۇنيانىــڭ مېلــى ئــورۇق قۇشــالرنىڭ ئالدىغــا چاچقــان قىلتاقتىكــى دانغــا 
. يدۇ ئوخشا

ഒഒ.نەپسىڭ مال-دۇنياغا قۇل بولمىسۇن 

ഒഒ.ئالتۇنغا ئالدانمىغان كىشى قۇدرەتلىك بولىدۇ 

ഒഒ.مال-دۇنيا جانغا يولداش بولماس 

ഒഒ ــت ــى دوس ــز، شۇنىس ــەت بېرىمى ــا مۇھەبب ــاالم، يارغ ــتقا س ــز دوس  بى
ــىال. ــادار بولس ــار ۋاپ ــك، ي يۈرەكلى

ഒഒ ،نان ۋە ئېشىم ھاالل بولسۇن يېگەن-ئىچكەنگە 

ഒഒ.ئەمما ھەققىم ھاالل ئەمەس، دوست كۆرۈنۈپ ئورا كولىغانغا

ഒഒ.ياخشى ۋە ياماننى ئىتىراپ قىل! ئىتىراپ قىلغان رەت قىاللمايدۇ 

ഒഒ!ئەي ھەق! سەن كۆڭۈلنىڭ پادىشاھى، جاننىڭ سۇلتانى سەن 

ഒഒ.كۆچەت تىكسەڭ سۇ قۇيۇشنى ئۇنۇتما 

ഒഒ.ئەدەپ — ئەدەپسىزنىڭ يېنىدا چىداپ جىم تۇرماقتۇر 

ഒഒ ــا ــى تىللىغانمــۇ ئەســكى خۇيلــۇق. ئەســكى خۇيلۇقق  ئەســكى خۇيلۇقن
چىدىغــان ياخشــى خۇيلــۇق.

ഒഒ.ھەر نەرسىگە مەدەت، ئۇ جاننىڭ جانىدىندۇر 
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ഒഒ رەســىم مەيلــى ســۇلتاننىڭ، مەيلــى قۇلنىــڭ بولســۇن، ئــۇ بىر جانســىز 
سۈرەتتۇر.

ഒഒ.ئۆزى بىلەن ئۆزى سوقۇشقان باشقىالرنى پەرق قىاللمايدۇ 

ഒഒ.ھەر سۈرەتنى كۆرۈپ ئۇنى ئۆزۈڭگە ئوخشاتما 

ഒഒ.قۇشمۇ ئۆزۈڭ، قىلتاقمۇ ئۆزۈڭ 

ഒഒ.كۈپ بولساڭ دەريادا بول، ئۆي بولساڭ شەھەردە 

ഒഒ.بۇ دۇنيا كۈپكە ئوخشايدۇ، يۈرىكىڭ بىر دەريا 

ഒഒ.بۇ جاھان بىر ئۆيگە ئوخشايدۇ، كۆڭۈل بىر شەھەر 

ഒഒ.ساپ ئالتۇن ئوتتا كۆيمەيدۇ 

ഒഒ روھالرنىــڭ خورلىنىشــى جەســەتلەر ســەۋەبىدىن؛ جەســەتلەرنىڭ ھۆرمىتــى 
روھالرنىــڭ ســەۋەبىدىن.

ഒഒ!قانىتىڭ سۇنۇق بولسا سەۋر قىلىشنى ئۆگەن 

ഒഒ.ئارسالندەك ياۋا ئېشەكلەرنى ئوۋال، ئەمما ئىتتەك ئالدىدا قاۋىما 

ഒഒ ئــەي قاسســاپ! باشــتا ســەمىرىتىپ ئاندىــن بوغــۇزال. چۈنكــى دوزاختــا 
ئىتــالر ئــاچ!

ഒഒ.دۇنيادا دۈشمەن بولمىغان بولسا، مەخلۇقاتتا غەزەپ بولمايتتى 

ഒഒ ــڭ ــەق كامالىنى ــا ھ ــۇدرەت بولس ــۇغ ق ــەزەپ ۋە ئۇل ــىلىق، غ  ياخش
ــىدۇر. تەجەللىس

ഒഒ!ھەر ۋاقىت ئۆتكەن ئۆمۈرنى ئويال 

ഒഒ.سەن كىم بولساڭ شۇ بول! باشقىالرنى دورىما 

ഒഒ.ئۆلۈم ئىشىكىڭنى چەكمەستىن بۇرۇن ئۇنى ئويال 

ഒഒ.ئوغرى بولساڭ ئېشەك نالىسى ئوغرىلىماي، ئالتۇن ئوغرىال 

ഒഒ قولســىز، قاناتســىز ئەرشــكە يۈكســەل. گاھ قۇيــاش بــول، گاھ تولــۇن 
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ئــاي، گاھ ھىــالل.

ഒഒ ــىمۇ ــۈم كەلس ــىغا ئۆل ــان، بېش ــە چىقق ــاي كېمىگ ــاقتىن قورقم  تىمس
ــدۇ. قورقماي

ഒഒ.سۇنى دەريادىن ئىزدە، ئېرىقتىن ئەمەس 

ഒഒ.ياخشى كىشى ئۆلسىمۇ، ياخشىلىقى ئۆلمەيدۇ 

ഒഒ.مەرت ۋە ياخشى ئادەم ھەق ئالدىدا ئەزىز 

ഒഒ ــائادەتتىن ــن ۋە س ــپ ئەقىلدى ــا قېلى ــدە، قاراڭغۇلۇقت ــۇق ئىچى  قاراڭغۇل
ــما. يىراقالش

ഒഒ .جان پادىشاھقا، ئەقىل ۋەزىرگە ئوخشاش 

ഒഒ.پىتنە-پاساتچى ئەقىل، جاننى ئەسكىلىككە ئۈندەيدۇ 

ഒഒ ــن ــڭ ئىبادەتتى ــا، روھى ــڭ بولس ــلىرىڭ ۋەزىرى ــارزۇ ھەۋەس ــەر ئ  ئەگ
ــدۇ. ــرۇم قالى مەھ

ഒഒ.ئەقىللىق بىر گۈل تىكەننىڭ جاپاسىغا چىدايدۇ 

ഒഒ ئەقىللىــق ئەقىللىــق بىلــەن دوســت بولــۇپ، ئۇنــى ئۆزىگــە ســىرداش 
قىلىــدۇ.

ഒഒ.ئىككى ئەقىللىق بىر بولسا قانچە زور باال بولسىمۇ قۇتۇلىدۇ 

ഒഒ ــەردە ــە پ ــڭ كۆڭلىگ ــۈل ئىگىلىرىنى ــر كۆڭ ــر ھىلە-مىكى ــچ بى  ھې
بواللمايــدۇ.

ഒഒ.پىكىرلەر ئارقىلىق كۆڭۈلدە ھەرخىل گۈللەر چىچەك ئاچىدۇ 

ഒഒ كاال ئۆزىنــى قاسســاپنىڭ بوغۇزاليدىغانلىقىنــى بىلســە، ئۇنىــڭ قولىدىــن 
ھەلــەپ يېمەيتتــى.

ഒഒ بىــر ئىشــنى ئويالشــماي قىلىــپ، ئارقىدىــن پۇشــايمان قىلســاڭ ئورنىغــا 
. يدۇ لمە كە
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ഒഒ پۇشــايمان قىلىشــنى ئۆزۈڭگــە ئــادەت قىلســاڭ، بــۇ پۇشــايمانلىقتىنمۇ 
پۇشــايمان بولىســەن.

ഒഒ.ھەقنى تونىغان ھېچ پۇشايمان قىلمايدۇ 

ഒഒ بىــر ئىشــتىن نەپرەتلەنســەڭ، بــۇ شــۇ ئىشــنىڭ كەمچىلىكىنــى تونــۇپ 
يەتكەنلىكىڭنــى بىلدۈرىــدۇ.

ഒഒ رەببىــم! بىزدىــن ئەســكى ئىشــالرنىڭ ئەســكىلىكىنى يوشــۇرما. ياخشــى 
ئىشــالرنى ئەســكى قىلىــپ كۆرســەتمە.

ഒഒ پــاك بىــر يــۈرەك، باشــقىالر كۆرەلمىگــەن گۈزەللىكنــى كۆڭــۈل كــۆزى 
بىلــەن كۆرىــدۇ.

ഒഒ.ئالىمالرنى خارلىغان دېڭىزدا تۇنجۇقۇپ ئۆلىدۇ 

ഒഒ ــۈپ ــز چۆك ــە ھەرگى ــۇ كېم ــى. ب ــڭ كېمىس ــى ئەرلەرنى ــىق ھەقىق  ئاش
ــدۇ. كەتمەي

ഒഒ.كەناندەك كېمىدىن  ئايرىلىپ قالما 

ഒഒ ھەرگىــز »نوھنىــڭ ياخشــىلىقىنىڭ كېرىكــى يــوق، ئالدىمغــا تــاغ چىقســا 
ــىۋالىمەن« دەپ ئويلىما. يامىش

ഒഒ!تەككەببۇرلۇق، ھەسەتخورلۇق قىلماي كېمىگە چىق 

ഒഒ.ئەقلىڭنى يار ئۈچۈن قۇربان قىل. ھەق ئەقىلگە ياردەمچى 

ഒഒ .باشســىز ئىــش قىلغــان قۇيــرۇق بولىــدۇ. چايانــدەك ھەرىكــەت قىلىدۇ 
ــڭ  ــدۇ. بۇنداقالرنى ــك نەشــتىرىنى سانجىشــتىن باشــقىنى بىلمەي زەھەرلى

بېشــىنى يەنجىــپ مىجىــۋەت.

ഒഒ.قورالى بولۇپ، ئەقلى بولمىغان ھېچ ئىش قىاللمايدۇ 

ഒഒ ئەخالقســىزالرغا ئىلىــم ۋە ھۈنــەر ئۆگىتىــش، قاراقچىنىــڭ قولىغــا قــورال 
ــۇزۇپ قويغاندەك. تۇتق

ഒഒ ــالنمۇ ــە ئارس ــۋالىقىنى يۈزلەرچ ــان رەس ــڭ قىلغ ــادان ھوقۇقدارالرنى  ن
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ــدۇ. قىاللماي

ഒഒ ــراپ ــان يام ــەن چاي ــالن بىل ــەردە، يى ــۈرگەن ي ــۈم س ــالر ھۆك  نادان
ــدۇ. كېتى

ഒഒ.يولنى بىلمىگەن قۇدۇققا چۈشۈپ كېتىدۇ 

ഒഒ.نادانالر باش بولغان يەردە داناالر ئۆزىنى يوشۇرىدۇ 

ഒഒ ــۇ ــى پۇتىنىم ــا ئىكك ــى تۇتس ــەكنىڭ جاھىللىق ــق ئېش ــى باغالقلى  بوين
ــدۇ. ــۇپ باغلىۋالى ــا قوش بوينىغ

ഒഒ ،ــا ئىگــە ئادەمنىــڭ ئۆزگىرىشــكە قابىلىيىتــى يەتســىمۇ  ھايۋانىــي روھق
ــى  ــۆز ئۆزىن ــان ئ ــدۇ. ئىنس ــكە قىزىقماي ــى ئۆزگەرتىش ــا ئەخالقىن ئەمم

ــدۇ. ــى قالماي ــەكتىن پەرق ــا، ئېش ــى يوقاتس ــقۇرىدىغان قابىليىتىن باش

ഒഒ ــىدا ــق ئارىس ــەن ھايۋانلى ــانلىق بىل ــمى ئىنس ــر قىس ــانالرنىڭ بى  ئىنس
ــدۇ. ــۈرەش قىلى ك

ഒഒ ــۇم ــى چوق ــايدۇ. ئۇن ــە ئوخش ــە خەتك ــر پارچ ــى بى ــڭ قەلب  ئادەمنى
ــۇ! ــى ئوق ــاز ۋە ياخش ــى ي ياخش

ഒഒ.ئىنساننىڭ سۈتى كۆكسىدىن ئاقسا، ئېشەكنىڭ چاتىرىقىدىن ئاقىدۇ 

ഒഒ ــۇم ــەن زۇل ــا بىل ــەردە، جاپ ــان ي ــىمات قىلىنغ ــەن تەقس ــەت بىل  ئادال
ــدۇ. بولماي

ഒഒ.ھىلە چاقماققا ئوخشايدۇ. ئۇنىڭ بىلەن يول يورىمايدۇ 

ഒഒ.ئىككى پەيغەمبەر بىربىرىدىن مۆجىزە تەلەپ قىلمايدۇ 

ഒഒ.باقى ئالەمنىڭ مېۋىسى سېسىمايدۇ 

ഒഒ.ئۇ دۇنيادىن خوش بولغاننى غەم باسمايدۇ 

ഒഒ!پاتمىغان قۇياشنىڭ نۇرىغا يېقىنالش 

ഒഒ ــڭ ــا ئۇالرنى ــۇ دۇني ــەردەك. ب ــۇ زەھ ــىلەرنىڭ نازاكىتىم  پەســكەش كىش
ــدۇ. ــن زەھەرلىنى نازاكىتىدى
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ഒഒ.ھەق كۆرۈنۈشكە ئەمەس، نىيەتكە قارايدۇ 

ഒഒ.جان جاننىڭ بولسا، ئۇ جاننىڭ پەيزى بولىدۇ 

ഒഒ.تەنگە مەھكۇم بولغان جان يولدىن ئازىدۇ 

ഒഒ.تەن تىكەن ئوتىنىڭ ئاشىقى بىلەن تۆگىگە ئوخشايدۇ 

ഒഒ يولچىلىــق تۆگىگــە مىنىــپ ئەمــەس، بەلكــى ھەقنىــڭ جەلــپ قىلىشــى 
بىلــەن بولىــدۇ.

ഒഒ.ئەقىللىق كىشى خاتالىقىنى تونۇپ ئۆزگەرتىدۇ 

ഒഒ ،ــى ــان گۈزەللەرن ــېنى ئوۋلىغ ــالردا س ــتەك چاغ ــڭ كۆمۈش  بەدەنلىرى
ــەن. ــى كۆرىس ــا ئۆزگەرگەنلىكىن ــا ئېتىزلىقىغ ــدا پاخت ــان چېغىڭ قېرىغ

ഒഒ ــڭ ــتۈنلىكى، ئۇالرنى ــي ئۈس ــڭ ھەقىقى ــى ئايالالرنى ــەر، مەيل ــى ئ  مەيل
ــدۇ. ــىدە ئىپادىلىنى ــى كۆرەلىش ئاقىۋەتن

ഒഒ ــك ــدۇ. كىبىرلى ــا قىلى ــە مەھلىي ــىنى ئۆزىگ ــە بىرس ــەر نەرس ــادا ھ  دۇني
ــىنى. ــرا ياخش ــكىنى، توغ ئەس

ഒഒ.ياخشىالرغا دوست بولمىغان ئەسكىلەرگە قوشنا بولىدۇ

ഒഒ.ۋەدىگە ۋاپا قىلغۇزغان ئەقىل 

ഒഒ.ئەقىل ئۇنۇتقاقلىق پەردىسىنى يىرتىپ تاشاليدۇ 

ഒഒ پەرۋانىــدا ئەقىــل بولمىغاچقــا، ئۇنۇتقاقلىقىدىــن دائىــم ئۆزىنــى ئوتقــا 
ئۇرىــدۇ.

ഒഒ ئويــالش، پاراســەت، تەپەككــۇر، يــادالش ۋە ئەســكە ئېلىــش قاتارلىقــالر 
ــىيەتلەر. ــە ئائىت خۇسۇس ئەقىلگ

ഒഒ ،ــل ــان ئەقى ــىر بولغ ــەھۋەتكە ئەس ــدۇر. ش ــەھۋەتنىڭ زىتى ــل ش  ئەقى
ــەس. ــل ئەم ئەقى

ഒഒ ۋەھىمــە جاھاننــى كۆيدۈرگــەن پىرئەۋىننىــڭ قەھرىــدۇر. ئەقىــل بولســا 
جاننــى ئايدىڭالتقــان مۇســانىڭ يــارى.
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ഒഒ ــۇرۇپ ــدەك ت ــر بۆرى ــك بى ــپ كىچى ــىغا كىرى ــلىرىڭنىڭ ئارقىس  ھەۋەس
ــا. ــا چاغلىم ــى ئەجدىرھ ئۆزۈڭن

ഒഒ ــدەك ــرى ماڭغان ــز قىرغاقلى ــزدە ماڭســاڭ، دېڭى  كېمىگــە چۈشــۈپ دېڭى
ــدۇ. كۆرۈنى

ഒഒ.دوستالر بىلەن بىر بولغان، ھەر يەرنى گۈلىستاندەك كۆرىدۇ 

ഒഒ ــاپاقتىن ــى ش ــۆزى كوچىدىك ــڭ ك ــىمۇ، ئۇنى ــى ئايالنس ــۈز باغداتن  ئۆك
ــدۇ. ــقىنى كۆرمەي باش

ഒഒ.ئۆكۈز بىلەن ئېشەككە اليىق نەرسە سامان بىلەن چۆپ 

ഒഒ.كۆڭلى توڭغا جەننەتمۇ سەت كۆرۈنىدۇ 

ഒഒ.بىلىش ئىقتىدارىڭ قانچىلىك بولسا دۇنيايىڭ شۇنچىلىك 

ഒഒ پۈتــۈن ئالــەم نــۇر ۋە ســۈرەتلەر بىلــەن تولســىمۇ كــۆزۈڭ قانچىلىــك 
بولســا شــۇنچىلىك كۆرىســەن.

ഒഒ.ئۆزۈڭنى سەن ئۆزۈڭدىن كۆر، ياكى ئۆلۈك تەندىن 

ഒഒ.بىر گاچا مىڭ ئادەمنى گاچا قىلىۋىتىدۇ 

ഒഒ.تەلەيسىز بۇلۇتتىن يامغۇر ياغمايدۇ 

ഒഒ.ئەخمەقلەرنىڭ پاڭلىقىدىن نوھنىڭ توپانى ئالەمنى ۋەيران قىلدى 

ഒഒ.ئەقىللىق بىزنىڭ جان دوستىمىز. ئۇنىڭ روھى بىزنىڭ روھىمىز 

ഒഒ.ناداننىڭ ئاغزىدىكى ھالۋا ئادەمنى كېسەل قىلىدۇ 

ഒഒ.ئەقىللىق بولساڭ ناداننى سۆيمە 

ഒഒ.ئادەمنىڭ غىزاسى نۇر. ئېشەكنىڭ بولسا ھەلەپ 

ഒഒ ــەت ــىھەتلىك ھېكم ــە نەس ــادان ئادەمگ ــان ن ــىدا ياتق ــەت ئۇيقۇس  غەپل
ــر  ــدەك بى ــۇرۇق تېرىغان ــە ئ ــور يەرگ ــۇددى ش ــش خ ــۆزلەرنى قىلى س
ئىــش! بىلىمســىز ۋە ئەخمەقلەرنىــڭ يىرتىلغــان يېــرى يامــاق تۇتمايــدۇ. 
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ــق. ــى چېچىــش بىھــۇدە ئاۋارىچىلى ــا ھېكمــەت ئۇرۇقىن ئۇالرغ

ഒഒ.ناداننىڭ ياخشىلىقى دۈشمەنلىكتىن بەتەر 

ഒഒ.ھەر نەرسە ئۆز جىنسىنى يېنىغا تارتىدۇ 

ഒഒ ئــەڭ ئەســكى خــۇي ھەســەتتۇر. چۈنكــى ئــۇ شــەيتاننىڭ قوغلىنىشــىغا 
ســەۋەپ بولغــان.

ഒഒ.ھەسەتخور باشقىالرنىڭ شاملىرى يانسا چىدىمايدۇ 

ഒഒ.ئەيسا ھەققە بىھۇش بولسا، ئېشەك ئارپىغا 

ഒഒ ــەت پەردىســىنى ــالر غەپل ــى بولغان ــڭ ۋە شــۈبھىدىن خال ــى ئايدى  كۆڭل
ــدۇ. ــىنى كۆرەلەي ــپ  كەلگۈس يىرتى

ഒഒ .ھەرقانــدا توختامنامــە بىــر نەتىجىگــە ئىگــە بولــۇش ئۈچــۈن تۈزۈلىــدۇ 
ھەرگىــز توختــام تــۈزۈش ئۈچۈنــال توختــام تۈزۈلمەيدۇ.

ഒഒ ،ئــۇرۇش ۋاقتىدىكــى جــان قورقۇســى، خائىنالرنــى قېچىشــقا ئۈندىســە 
رۇســتەملەرنى ئالغــا باســتۇرىدۇ.

ഒഒ ئەمگــەك ۋە دۇئــا ســېنىڭ ياخشــىلىقىڭچىلىك. ئەجرىــڭ قانچىلىــك بولســا 
ــۇنچىلىك. ھوسۇل ش

ഒഒ كىــم بــۇ دۇنيانىــڭ مەھشــەر كۈنــى ئۈچــۈن ئېكىنزارلىــق ئىكەنلىكىنــى 
بىلســە، بــۇ يــەردە كــۆپ تىكىــپ، ئــۇ يــەردە كــۆپ ھوســۇل ئالىــدۇ.

ഒഒ .بېشىڭ ھەق ئۈچۈن كېسىلسە، ئىپتىخارىڭ شۇ 

ഒഒ ــە بىــر  ھەقىقــى ســۆز، بىــر تەرەپتىــن بىــر مەنانــى ئاشكارلىســا، يەن
ــن يوشــۇرىدۇ. تەرەپتى

ഒഒ.ھەقىقەت ئاشكارە بولغاندا ۋاستە كېرەك ئەمەس 

ഒഒ.ۋاستە بولغان سۆزلەر ھەقىقەتكە ئېرىشكەنلىكى ئۈچۈن ئەھمىيەتسىز 

ഒഒ ئەگــەر ھــەر كۆڭــۈل يوشــۇرۇن ۋەھىنــى تۇيغــان بولســا، بــۇ جاھانــدا 
ســۆز ۋە چاقىرىشــقا ھاجــەت يوقتــى.
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ഒഒ-ــا ــۇن جاپ ــۈن نۇرغ ــۇش ئۈچ ــى بول ــۆزلەردىن خال ــڭ س ــاك روھى  پ
مۇشــەققەتلەرنى تارتىشــى ۋە ئاڭلىــق بولۇشــى الزىــم.

ഒഒ ــد ــلىرىنى ئۈمى ــۇپ، ئىش ــك بول ــالر بەختلى ــىنى كۆرەلەيدىغان  كەلگۈس
ــدۇ. ــىپ قىلى ــەن تىرىش بىل

ഒഒ.مەناسى بولمىغان سۈرەتنىڭ خېرىدارى بولمايدۇ 

ഒഒ ــقان ــۈل پىش ــام كۆڭ ــر خ ــەر بى ــەڭ، ھ ــىنى تەربىيەلىس ــق ئاممىس  خەل
ــدۇ. بولى

ഒഒ ،ــۈل ــەن ۋە گ ــۇددى تىك ــدۇ. خ ــن كېلى ــاۋاپ ئىلىمدى ــۇئال ۋە ج  س
ــكىنىدەك. ــۇدا ئۆس ــەن س ــراق بىل تۇپ

ഒഒ.كېسەلمۇ، ئۇنىڭ دورىسىمۇ ئوزۇقلۇقتىن بارلىققا كېلىدۇ 

ഒഒ خەلقنىــڭ ئىچىــدە پــاك روھالرنىــڭ بولغىنىــدەك، كىرلەشــكەن روھالرمــۇ 
. ۇ لىد بو

ഒഒ ــى ــەن يامانن ــى بىل ــدەك، ياخش ــى ئايرىغان ــەن بۇغداين ــامان بىل  س
ــن. ئايرىغى

ഒഒ.كۆڭۈل بايلىقى ئالالھنىڭ ئىھسانىدۇر 

ഒഒ.چۈشتىكى كۈلۈش بولسا يىغالش، دەرت ۋە غەمگە سەۋەپ بولىدۇ 

ഒഒ.قولۇڭغا تىكەن سانجىلسا، ئۇ گۈلنىڭ يادىكارىدۇر 

ഒഒ بەدەندىكــى دەرتلــەر، ھەرخىــل خاتالىقــالر، دۈشــمەنلەرنىڭ جاپاســى ۋە 
دوســتالرنىڭ ۋاپاســىزلىقى ئۆلــۈم ئىشــىكلىرىنى غىچىرلىتىــدۇ.

ഒഒ ،ــۈن ــتۈرۈش ئۈچ ــى يېتىش ــر بالىن ــك بى ــالھ قابىلىيەتلى ــۇغ ئال  ئۇل
ــى  ــالپ، بالىالرن ــە باغ ــان ھېكمەتلىرىگ ــز يەتمەيدىغ ــى ئەقلىمى بىزن
ياخشــى تەربىيەلــەش ئۈچــۈن ئاتا-ئانىالرغــا جىــددى بىــر ھــەۋەس ۋە 

ــەن.  ــى بەرگ ئارزۇالرن

ഒഒ ،ــر ــەپ »ۋەزى ــان كىشــىلەرنى ھۆرمەتل ــرى مەرتىۋىگــە ئىگــە بولغ  يۇقى
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مىنىســتىر، بــاش مىنىســتىر« دەيمىــز. ئەممــا ئۇنىــڭ روھى پەسلىشــىپ 
مال-مۈلــۈك ۋە مەنســەپكە ئەســىر بولغــان.

ഒഒ.ئۇخلىساڭ يول بويىدا ئۇخال. ھەق يولىدىن ئۇزاق تۇرما 

ഒഒ.ئىنساننىڭ جان مەشئىلىنى، غەم بىلەن خۇشاللىق ئۆچۈرىدۇ 

ഒഒ ــى ــى، ۋاقت ــان كىش ــىنى بۇزغ ــن تۆۋبىس ــىنىڭ ئاجىزلىقىدى  ئىرادىس
كەلگەنــدە شــەيتاننىڭ مەسخىرىســىگە قالىــدۇ.

ഒഒ كەلگۈســىنى كۆرگــەن كۆزۈڭنــى يۇمۇۋېلىــپ، ئاخىرىنــى كۆرگــەن كۆزنى 
ــۆر قىلما! ك

ഒഒ.ئاقىۋەتنى كۆرەلىگەن بەختىيار بولىدۇ 

ഒഒ ــىدىن ــەن سۆيگۈس ــى ۋەت ــڭ ئۆتكۈرلىك ــڭ ۋە كۆڭلىنى ــان كۆزىنى  ئىنس
ــدۇ. بولى

ഒഒ.قول-پۇتۇڭنىڭ رولچىسى كۆزۈڭنىڭ نۇرى 

ഒഒ.ياي ئەسكى بولسا ئوق قىڭغىر كېتىدۇ 

ഒഒ.ئىقبال كۆچىتىدىن زىيان كەلمەس 

ഒഒ ،ــۈيىدەك ــىنىڭ س ــل دەرياس ــۆزلەر نى ــان س ــان قاتىدىغ ــا ج ــۇ جانغ  ب
ــدۇ. ــدەك كۆرۈنى ــە قان ــۇق كۆزلەرگ يۇم

ഒഒ ھــەر ســاختىلىقنىڭ توغرىســى بىــزدە. يــەر يۈزىدىكــى ھــەر نەرســىنىڭ 
نېگىــزى كۆكتــە.

ഒഒ شــەھۋەت ھــاراق ۋە ئەپيۇنغــا ئوخشــايدۇ. ئۇمــۇ ئادەمنــى ئەقىلدىــن 
ئازدۇرىــدۇ. ئەقىــل يوقالغانــدا  شــەھۋەت كۆزۈڭنــى كــۆر، قۇلىقىڭنــى 

گاس قىلىــدۇ.

ഒഒ .بەدەن ئاچ قالمىغىچە ھەققە يۈزلەنمەيدۇ، بويۇن ئەگمەيدۇ 

ഒഒ.توق ئادەمنى يولغا باشلىماق، سوغۇق تۆمۈرنى سوققانغا ئوخشاش 

ഒഒ.ئىنسان ئېھتىياجتىن، جاپادىن قۇتۇلغاندا يولدىن ئازىدۇ 
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ഒഒ.يۈكتىن قۇتۇلغان ئېشەك ئادەمنى تېپىدۇ 

ഒഒ ــى ــناپ، كۆڭل ــرى ياش ــڭ يۈرەكلى ــدا ئوتلىغانالرنى ــەت ئوتالقلىرى  ھېكم
ــىدۇ. گۈزەللىش

ഒഒ ــا ئېســىلغاندا ــەدەن قاراقچــى. قاراقچــى دارغ  روھ ســودىگەر بولســا، ب
ــدۇ. ســودىگەرنىڭ شــاملىرى يانى

ഒഒ.قۇياشنىڭ شەرھىلەشكە ۋە مەدھىيىلەشكە ھاجىتى يوق 

ഒഒ ــۆھرىتىدىن ــدۇ ۋە شانى-ش ــى ئازايتالماي ــنىڭ نۇرىن ــم قۇياش  ھېچكى
ــدۇ. ــرۇم قىاللماي مەھ

ഒഒ.قۇياشنىڭ يۈزىنى ئىتەك بىلەن ياپقىلى بولماس 

ഒഒ.ھەسەتخورنىڭ ھەسىتى ئۇنىڭ ئۈچۈن دائىم بىر ئۆلۈم 

ഒഒ بۇلۇتــالر توپانــدەك ياغدۇرغــان يامغۇرنــى ئىچەلمىگەنلىكىــڭ ئۈچۈنــال 
ســۇ ئىچىشــتىن ۋاز كېچىشــىڭ مۇمكىنمــۇ؟

ഒഒ قابىلىيەتلىــك ئــادەم نۇرنــى تاپىــدۇ. چۈنكــى ئــۇ چاشــقاندەك قاراڭغۇغا 
ــىق ئەمەس. ئاش

ഒഒ ــۆز ــقا ك ــۈن قۇياش ــش ئۈچ ــى قىلى ــالر ھۈنەرلىرىن ــا قالغان  قاراڭغۇلۇقت
ــدۇ. ئاچالماي

ഒഒ .زەئىــپ كۆزلــۈك كىشــىلەر ئاســمانغا قــاراپ خورمىــدەك بــوي تارتمايدۇ 
چاشــقانالردەك يەرنــى كــوالپ تۆشــۈك ئاچىدۇ.

ഒഒ ــڭ ــەن كۆڭۈلنى ــدى بىل ــاڭ، ئال ــى بولس ــى بولماقچ ــڭ خەلىپىس  ھەقنى
ــول. ــۇلتانى ب س

ഒഒ.كۆكتىن ياغقان يامغۇر پاسكىنا نەرسىلەرنى پاكالش ئۈچۈن ياغىدۇ 

ഒഒ .توختام سۇ پاسكىنا بولىدۇ 

ഒഒ ئىش-ھەرىكــەت ۋە ســۆز كۆڭۈلنىــڭ گۇۋاھچىســى. شــۇڭا بۇ ئىككىســى 
ئارقىلىــق ئــۇ كىشــىنىڭ قانداقلىقىنى بىلىســەن.
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ഒഒ.ياخشىدىن قاچقان كىشى شەيتانغا دوست بولىدۇ 

ഒഒ ئوۋچــى قۇشــالرغا دان چاچســا، بــۇ ئۇنىــڭ ياخشــىلىقىدىن، مەرتلىكىدىن 
ئەمــەس، بەلكــى ئۇالرنــى ئــوۋالش ئۈچۈندۇر.

ഒഒ روھ ســەپەرگە چىقســا، بــەدەن ئــۆرە تۇرىــدۇ. نامــاز تۈگىگەنــدە روھ 
ســەپەردىن يانىــدۇ. شــۇڭا ئــوڭ ســولغا ســاالم بېرىــدۇ.

ഒഒ.ناچار كۆزنىڭ داۋاسى ياخشى كۆز 

ഒഒ.شەھۋەت خىرسى يىالن، مەنسەپ خىرسى ئەجدىھا 

ഒഒ ئەســكى چۈشــەنچىلەر زەھەرلىــك يىالنغــا ئوخشــايدۇ. ئــۇ چوقــۇم جــان 
يۈزىنــى چاقىــدۇ.

ഒഒ ــڭ ــدۇ. ئۆزىنى ــى كۆرمەي ــۆرۈپ قىلتاقن ــى ك ــىلەر دانن ــۇن كىش  نۇرغ
ــدۇ. ــاال بولى ــىغا ب ــى بېش خاملىق

ഒഒ .ئەقىللىق كىشىلەرنىڭ قولىدىكى قىلىچ زەپەرنىڭ ئاچقۇچى 

ഒഒ.قۇياشتەك بىر ئەقىل، توغرىدىن باشقىغا قىلىچ چاپمايدۇ 

ഒഒ ــى ــە مەيل ــان ئادەمگ ــمەن بولغ ــە دۈش ــى ئۆزىگ ــڭ سايىس  ئۆزىنى
ھىندىســتاندا، مەيلــى خوتەنــدە بولســۇن خاتىرجەملىــك يــوق.

ഒഒ بۇلۇتنىــڭ سايىســى يەرگــە چۈشــىدۇ. ئەممــا ســايە ئــاي بىلــەن تــەڭ 
بواللمايــدۇ.

ഒഒ ســەن بــۇ تەندىــن بىخــەۋەر ئــازاپ ئىچىــدە يۈرىســەن. جان قۇشــلىرىڭ 
نەســلىڭدىن بولمىغانــالر بىلــەن بىللە!

ഒഒ ــدا ــەڭمۇ پاي ــەن كۆتەرس ــىڭ بىل ــچىتنى بېش ــە مەس ــەجدە قىلمىغىچ  س
ــوق. ي

ഒഒ ــات ــە ق ــە يەتت ــڭ ئىچىگ ــىكى ئۇنى ــر نەرس ــۇنداق بى ــۈل ش  كۆڭ
ــىغىدۇ. ــمان س ــە ئاس ــماندەك يۈزلەرچ ئاس

ഒഒ.ئەڭ ئېسىل ھەدىيە كۆڭۈلدۇر 
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ഒഒ.كۆڭۈللەرنىڭ تەربىيەچىسى كۆڭۈللەرنى خوش قىلىدۇ 

ഒഒ.دېڭىزنىڭ سۈيى ئۆزىنى يوشۇرسا كۆپۈكى كۆرۈنىدۇ 

ഒഒ ــادىق ــەڭ س ــدۇ. ئ ــرا بوالالي ــىغىچىال ھەم ــازار بېش ــاڭا م ــتۇڭ س  دوس
ــەن  ــېنىڭ بىل ــۇالر س ــدۇر. ئ ــى ئىش-ئىزلىرىڭ ــېنىڭ ياخش ــت س دوس

ــدۇ. ــە كىرى ــڭ ئىچىگ گۆرنى

ഒഒ ھــەر ئىشــتا ئالــدى بىلــەن ئىلىــم ئالىســەن، ئاندىــن ياخشــىلىق ئۈچۈن 
. ن ئىشلىتىسە

ഒഒ .ئــەي ئەقىــل ئىگىســى، ســەن ھــەر ۋاقىــت بىلىــم ئېلىشــقا تىرىــش 
ئەممــا ئۇنــى ياخشــى بىرســىدىن ئۆگــەن.

ഒഒ.ئۈنچىنى سەدەپنىڭ ئىچىدىن ئىزدە. ھۈنەرنى ئۇستىدىن ئىستە 

ഒഒ.ئىزدىگەن نەرسەڭنى يېنىڭدىن ئىزدە 

ഒഒ دەرەخلەرنــى ســۇغۇرۇش ئــادەت. ئەممــا تىكەننــى ســۇغۇرۇش ئادەمگــە 
. م لۇ ۇ ز

ഒഒ.زۇلۇم ھەر ۋاقىت باالغا سەۋەپ بولىدۇ 

ഒഒ.تاتلىق تىل يىالننىمۇ ئۇۋىسىدىن چىقىرىدۇ 

ഒഒ ئالتۇن-كۆمــۈش ھېرىســمەنلىكى ئېشــەكنىڭ يېغىرىغــا ئوخشــايدۇ. ھــەر 
ــۇ شــۇنچە  ــڭ يېغىرىم ــڭ ھېرىســمەنلىكى ئۈســتۈن بولســا، ئۇنى كىمنى
چــوڭ بولىــدۇ. ئېشــەكنىڭ يېغىرىغــا ئۇرســاڭ چىچاڭشــىيدۇ. ئادەممــۇ 

بۇنــداق چىچاڭشىشــتىن ساقلىنىشــى الزىــم.

ഒഒ.تۆۋە قىلىشنى بىلمىگەن ئادەم دائىم جان تالىشىپ يۈرىدۇ 

ഒഒ.شۈكۈر قىلمىغاندىن گۈزەللىك قاچىدۇ 

ഒഒ.رىزىق دەرۋازىسىنىڭ ئاچقۇچى بىزنىڭ مېھنەت تەرىمىزدە 

ഒഒ ــڭ ــى دەرەخنى ــڭ ۋەدىس ــايدۇ. ئۇنى ــە ئوخش ــر دەرخك ــان بى  ئىنس
ــى  ــاغالم بولۇش ــزى س ــت يىلتى ــۇڭا ھەرۋاقى ــايدۇ. ش ــا ئوخش يىلتىزىغ
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ــزى سېسىشــقا  ــۇپ، يىلتى ــرى يېشــىل بول ــڭ ياپراقلى ــرەك. دەرەخنى كې
ــدۇ. ــۇرۇپ كېتى ــان ق ــۇ دەرەخ ھام ــا ئ باشلىس

ഒഒ خارەكتېــرى ئەســكى، زەئىــپ روھلــۇق كىشــىلەر باشــقىالرنىڭ ياخشــى 
بولــۇپ كېتىشــىنى خالىمايــدۇ.

ഒഒ ئــاز گــەپ قىلغــان كىشــىلەر چوڭقــۇر چۈشــەنچىگە، ئەركىــن پىكىرگــە 
ئىگــە.

ഒഒ .ــايدۇ ــراققا ئوخش ــىلەر قاس ــان كىش ــق قىلىدىغ ــى جى ــۇرۇق گەپن  ق
ــدۇ. ــزى كىچىكلەي ــىرى مېغى ــراق قېلىنالشقانس قاس

ഒഒ مېغىــزى چــوڭ بولغاننىــڭ قاســرىقى نېپىــز بولىــدۇ. بۇالرنــى چۈشــىنىش 
ئۈچــۈن بــادام، يــاڭاق، پىســتىلەرگە قارىســاڭ بولىدۇ.

ഒഒ.قۇرۇق دۇئانى قىلماي كۆچەت تىكىشنى ئۆگەن 

ഒഒ.يولدىكى پاسكىنىچىلىق كۈننىڭ نۇرىنى كىرلىتەلمەيدۇ 

ഒഒ ــۇ ــى س ــۇنىڭ ئېرىقتىك ــى س ــدا ئىچىدىك ــۇدىن چىقارغان ــېۋەتنى س  س
ــكارىلىنىدۇ. ــى ئاش ئىكەنلىك

ഒഒ.ئاچكۆزلۈك ۋە شەھۋەت ھەرقانداق سەتنىمۇ چىرايلىق كۆرسىتىدۇ 

ഒഒ ئېســىل كۆڭۈللــەر ھەقنىــڭ ياخشــىلىقىدىن بولىــدۇ. بۇنىڭغــا قابىلىيــەت 
الزىــم ئەمــەس. ئەگــەر قابىلىيــەت الزىــم دەپ قارىســاق، ئۇنىــڭ بىــرى 

ئىھســاندۇر. قابىلىيــەت قاســرىقى بولســا، ئىھســان مېغىزىــدۇر.

ഒഒ.ھەقنىڭ ئەرشى ئادالەتنىڭ ماكانىدۇر 

ഒഒ قانائــەت قىلغــان بــۇ ســەۋەپتىن ئۆلــۈپ قالمىــدى. ئاچكۆزلــۈك قىلغــان 
ــۇلتان بولمىدى. ــىمۇ س بىرس

ഒഒ.ئەسكى يىالن ئەسكى دوستتىن ياخشى 

ഒഒ.جان بولمىغان بەدەن تۇپراقتىن باشقا بىر نەرسە ئەمەس 

ഒഒ.توۋا قىل! بۇغداينى كۆرسىتىپ ئارپا ساتما 
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ഒഒ ئىنســانلىق كۆچەتلىرىــڭ كۆكىرىــپ، ئــۇ تىكەنلىكىــڭ روھانىــي گــۈل 
باغچىســىگە ئايالنســۇن.

ഒഒ باياشــاتچىلىق ئىنســاننى ھــاكاۋۇر قىلىۋېتىــدۇ. ئەقىلنــى باشــتىن، ئىزانى 
ــتۇرىدۇ. يۈزدىن يىراقالش

ഒഒ.مۇز قۇياشنى كۆرسە ئېرىپ كېتىدۇ 

ഒഒ.تاش تاشلىق سۈپىتىدىن ۋاز كەچمىگىچە ئۈزۈككە كۆز بواللمايدۇ 

ഒഒ.كىبىرنىڭ ئارزۇسى دائىم مەنسەپ ۋە مال-دۇنيا 

ഒഒ.ئاشىق بولمىغان بولسا مەۋجۇتلۇق يوق بولغان بوالتتى 

ഒഒ شــېكەرنى ياخشــى كۆرىدىغــان بالىالرنىــڭ قۇالقلىــرى نەســىھەت 
ئاڭلىمايــدۇ.

ഒഒ گەرچــە دەرەخنىــڭ يىلتىــزى يوشــۇرۇن بولســىمۇ، يېشــىل ياپراقلىــرى 
يۈزىــدە ئاشــكارە بولىــدۇ.

ഒഒ.يىلتىزى قانداق بولسا ياپراقلىرىدا شۇ ئىپادىلىنىدۇ 

ഒഒ.ئىلىم بىلەن ئادەم پەرىشتىلەردىن ئۈستۈن تۇرىدۇ 

ഒഒ ــرى ــم ئىگىلى ــا ئىلى ــەال. ئەمم ــۇ ئ ــۇن جاندىنم ــۈن ئالت ــەر ئۈچ  بەزىل
ــا. ــن بىباھ ــان ئالتۇندى ــۈن ج ئۈچ

ഒഒ ــراق ــۇرۇق تۇپ ــن ق ــپ، ئىچىدى ــە تىقى ــڭ ئىچىگ ــى دەريانى  قولۇڭن
ــە.  ئىزدىم

ഒഒ ــا ــى ئــۇ يولغ ــدۇ. ئۆمرىن ــدا قىلى ــر ئىشــقا پى ــى بى ــم ئۆزىن  ھــەر كى
ــدۇ. ــۈپ كېتى ــاپ، ئاشــۇ مەقســەت ئۈچــۈن ئۆل ئات

ഒഒ ــا ســەن ــۇل ئىكــەن، ئۇنداقت ــەر ئىنســانغا ق ــر، تەدبىرل ــل، پىكى  ئەقى
ــا. ــك ئىشــالرغا ئۇپراتم ــى كىچى ئۆزۈڭن

ഒഒگۈل باغچىسىنى يۇرت قىلغان كۈلخاندا ئولتۇرامدۇ؟ 

ഒഒ.ھەر كۈننىڭ كەيپى باشقا 
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ഒഒ.ھەر كۈننىڭ چۈشەنچىسىدە باشقا بىر ئەسەر بارلىققا كېلىدۇ 

ഒഒ .سەن بىر تامچە سۇغا يوشۇرۇنغان ئىلىم دېڭىزى 

ഒഒ.سېنىڭ بەدىنىڭگە ئالەم يوشۇرۇنغان 

ഒഒ ــى ئۆزىگــە ــر ئۆلۈكن ــان كىشــى، بى ــار قىلغ ــى ئۆزىگــە ي ــر تىرىكن  بى
ــار قىالرمــۇ؟ ي

ഒഒ .سايە كۈندۈزى كۆرۈنىدۇ 

ഒഒ.بۇلۇتنى كېچىدە ئىزدىمە 

ഒഒ .ئاشىقالرنىڭ شارابى كۆڭۈل قانىدۇر 

ഒഒ.ئاشىقالرنىڭ كۆزلىرى ھەرۋاقىت يولدىن، مەنزىلدىن ئايرىلمايدۇ 

ഒഒ ــەر ــا ھ ــايدۇ. ئۇنىڭغ ــا ئوخش ــر مېھمانخانىغ ــى بى ــاننىڭ بەدىن  ئىنس
ــاڭا  ــان م ــز »مېھم ــدۇ. ھەرگى ــپ قونى ــالر كېلى ــقا مېھمان ــى باش كۈن
يــۈك بولــدى« دېمــە. بىــراز قالىــدۇ يەنــە قانــداق كەلگــەن بولســا 

ــدۇ. ــۇنداق كېتى ش

ഒഒ غەملــەر ســېنىڭ خۇشــاللىق يولۇڭنــى توسىســا ئۈزۈلمــە. چۈنكــى ئــۇ 
ــۈل  ــەم كۆڭ ــدۇ. غ ــت ئەكېلى ــاللىق، بەخ ــۈن خۇش ــېنىڭ ئۈچ ــەم س غ
ياپراقلىرىدىكــى ســارغايغان، قۇرىغــان يوپۇرماقالرنــى ئايرىــپ، تالدىــن 

ــاردەم قىلىــدۇ. يېڭــى يوپۇرماقالرنىــڭ چىقىشــىغا ي

ഒഒ ــدا ــڭ ئالدى ــۈيى ئۇنى ــڭ س ــادۇر، كۆللەرنى ــن دەري ــر ئېقى ــىق بى  ئاش
ــەكال. كۆپۈكت

ഒഒ.ئاشىقسىز جاھان مۇزدەك قېتىپ كېتىدۇ 

ഒഒ.شورلۇق يەرگە ئۇرۇق چاچما 

ഒഒ ــەر ــاللىقى. ھ ــڭ دەردى ۋە خۇش ــۈش كۆڭۈلنى ــەن كۈل ــالش بىل  يىغ
ــار. ــى ب ــلۇق مەنبەس ــە چۇش ــڭ ئۆزىگ بىرىنى

ഒഒ.ھەر خەزىنىنىڭ بىر ئاچقۇچى ۋە ئۇنى تۇتقان بىر قول بار 
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ഒഒ.ئەسكى ئۇرۇقنى تىكمە، ئاقىۋىتى ئاشكارە بولىدۇ 

ഒഒ.ھېرىس، شەھۋەت، ھىسالردىن ۋاز كېچىش ئەركەكنىڭ ئىشى 

ഒഒ ئاتنــى، ئاتقــا ئىگــە بولــۇش ۋە ئاتنــى مىنىــپ نىشــانغا يېتىــش ئۈچۈن 
ئىزدەيدۇ.

ഒഒ.ئاتقا بولغان مۇھەببەت، كىشىنى مەنزىلگە يېقىنالشتۇرىدۇ 

ഒഒ.سۈرەت ئۈچۈن ھەسرەت چەكمە 

ഒഒ ــاڭا ــۇ س ــۇل. زەھەرم ــن قۇت ــكى خۇيالردى ــول. ئەس ــۇل ب ــاس ق  خ
ــۇن. ــات بولس ئابىھاي

ഒഒ ــەر ــۇق، بىرســىگە زەھ ــر مەۋجۇتل ــەن ھەربى ــاش كۆتۈرگ ــن ب  يوقلۇقتى
بولســا، بىرســىگە ھەســەل.

ഒഒ ــۇرالر ــلىرى، يۇلت ــىنىڭ ھېس ــن باشقىس ــان كېمىچىدى ــى تونىغ  يۇلتۇزالرن
ــدۇ. ــول تاپالماي ــق ي ئارقىلى

ഒഒ.ئەقىل ئەجەل ئەندىشىسىدە تۇرغاندا، ئاشىق شاتلىققا تولىدۇ 

ഒഒ.خام كېسەك يامغۇردا مىجىلسا، تاشقا ھېچ نېمە بولمايدۇ 

ഒഒ.پەردە ئىچىدىكى پەردىلەرنى يىرتىپ ئۇ پادىشاھنى كۆر 

ഒഒ.ھەر ئىشنى ئۆز ۋاقتىدا قىلغان ياخشى 

ഒഒ.ئۆز ۋاقتىدا قىلمىغان ئىش، قىلىنمىغان ئىش ھېساپلىنىدۇ 

ഒഒ.مېۋە كۆچىتى ئۆز پەسلىدە چىچەكلەپ مېۋە بېرىدۇ 

ഒഒ ــەم تۇتماقچــى بولســاڭالر ــالر، مات ــەت ئۇيقۇســىدا ئۇخلىغان ــەي غەپل  ئ
ــۇڭالر. ــۆزۈڭالر ئۈچــۈن تۇت ئ

ഒഒ.قاتتىق ئۇيقۇ، ئۆلگەن بىلەن تەڭ 

ഒഒ ئارزۇ-ھەۋەســلىرىگە ئەســىر بولغــان ئــادەم، ئاخىــرى ياقىســىنى يىرتىــپ 
ــايماندا قالىدۇ. پۇش



ىلھالىجرۇن ەلىلسۇىرېى ريلقۇھاڭالەس

296

ഒഒ.دېڭىزنى كۆرگەن دەرياغا ئەسىر بولمايدۇ 

ഒഒ ــە بولســاڭ ســۇاليمانغا ــارا! چۆمۈل  زەررە بولســاڭ زۇھــال يۇلتۇزىغــا ق
نــەزەر ســال!

ഒഒ.جاننى كۆرگەن جىسىمدىن ۋاز كېچىدۇ 

ഒഒ ــى ــۆز نېمىن ــەن گــۆش. ك ــرە بىل ــى تې ــر كــۆزدۇر، قالغىن  ئىنســان بى
ــدۇ. كۆرســە شــۇنى دوســت تۇتى

ഒഒ.كۆڭۈل ئەھلى دەريادەك دېڭىزغا قاراپ ئاقىدۇ 

ഒഒ ــۈزەل ــۇنچىلىك گ ــا ش ــن قارىس ــەر يىراقتى ــق نېمەتل ــى بارلى  جاھاندىك
ــدۇر. ــر ئىمتىھان ــدە بى ــا كەلگەن ــىمۇ، يېنىغ كۆرۈنس

ഒഒ ــنىڭ ــە ئېرىشىش ــۇپ، غەلبىگ ــن قۇتۇل ــەۋر قىيىنچىلىقتى ــل، س ــەۋر قى  س
ــدۇر. ئاچقۇچى

ഒഒ خەلققــە قــۇل بولــۇپ ئالدىــدا ئاتتــەك يۈگــۈر. جىنازىــدەك جامائەتكــە 
يــۈك بولمــا.

ഒഒ ئــادەم ئــۆز ھالىغــا قاراپ ئىــش قىلىشــى كېرەك. بولمىســا ھۆددىســىدىن 
چىقالمــاي دەرتكــە قالىدۇ.

ഒഒ.ئاشىق چارىسىز دەرتتۇر. ئۇنىڭ چارىسى يەنە ئۆزىدۇر 

ഒഒ.ئاشىق دەردى داۋاسىز دەرتتۇر. ئۇنىڭ داۋاسى ۋىسالغا يېتىشتۇر 

ഒഒئىتالرنىڭ ھاۋشىپ تاالشلىرىدىن كارۋان يولىدىن توختاپ قاالمتى؟ 

ഒഒ ئايدىــڭ كېچىــدە ئىتالرنىــڭ بىر-بىرلىرىنــى تاالشــلىرى تولــۇن ئاينىــڭ 
پەيزىنــى بۇزاالمتــى؟ 

ഒഒ .ئوتنىڭ ئوزۇقى تىكەن 

ഒഒ .ئارىفلىق پۈتۈنلەي جاھاننىڭ جانىدۇر 

ഒഒ.كىم ئىرپاندىن مەھرۇم بولسا ئۇ جانسىزدۇر 
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ഒഒ.گۈل تاللىرى نەدە ئۆسسە ئۆسسۈن، ئۇ يەنىال گۈلدۇر 

ഒഒ ــەن ــى بىل ــراق مەنىس ــۈزەل، بى ــەك گ ــى جەننەتت ــڭ كۆرۈنىش  دۇنيانى
ئىــچ يــۈزى دوزاق ئوتىــدەك. شــەكىل ۋە رەڭ نۇقتىســىدىن قارىغانــدا 

ــالن. ــك يى ــا ئىچــى زەھەرلى ــۈزەل. ئەمم ــدەك گ گۈل

ഒഒ ئۆزىنــى خەلقتىــن ئۈســتۈن كــۆرۈپ ئۇلۇغلىغانــالر خەلقنىــڭ ئۈســتىگە 
يــۈك ئارتىــدۇ. ئۆزىمــۇ خەلققــە يــۈك بولىــدۇ.

ഒഒ.قىزنىڭ ئەسكىسى دادىنىڭ يۈزىنى قارا قىلىدۇ 

ഒഒ مەڭگــۈ كۆكلەرگــە قــاراپ يۈكســېلىش ، پەقــەت توغــرا يولنــى تېپىــش 
كۈچــى بىلــەن ئەمەلگــە ئاشــىدۇ.

ഒഒ.تاماخورنىڭ ئاقىۋىتى ھاالكەت 

ഒഒ.ھەر سۆزگە ئىشەنگەن پۇشايمانغا قالىدۇ 

ഒഒ .يالغۇزلۇق ئەسكى دوستتىن مىڭ ياخشى 

ഒഒ ــتىگە ــى ئۈس ــان، زىبۇ-زىننەتلەرن ــى تاقىغ ــۇن كەمەرلەرن ــەي ئالت  ئ
ــەن  ــىز كىپ ــىز، ياقىس ــاڭا يەڭس ــرى س ــى! ئاخى ــان كىش ئارتىۋالغ

كىيدۈرىلىــدۇ.

ഒഒ ئۆلۈمىــڭ ســېنى مازارغــا ئاپىرىدىغــان ئۆلــۈم ئەمــەس. بەلكــى ســېنى 
نۇرغــا ئاپىرىدىغــان ئۆلۈملەردىــن بولســۇن.

ഒഒ ــر ــەت بى ــاي، پەق ــا قارىم ــان خامانغ ــەن تولغ ــالر بىل ــە بۇغداي  چۆمۈل
ــاليدۇ. ــەزەر تاش ــا ن ــال بۇغدايغ ت

ഒഒ باشــقىالر بــۇ دۇنيــا ۋە ئــۇ دۇنيــا ئۈچــۈن كەبىگــە بارىــدۇ. ھالبۇكــى 
ــا  ــايدۇ. ئۇالرغ ــدەك ياش ــەردە تۇرغان ــۇ ي ــم ئ ــانالر دائى ــل ئىنس كامى

ــۇق. ــت ئوچ ــەر ۋاقى ــىكى ھ ــڭ ئىش ــبەتەن كەبىنى نىس

ഒഒ ــەن؟ ــۇ س ــۇن تاپماقچىم ــي ئالت ــدا مەنىۋى ــا بازىرى ــى دۇني ــۇ پان  ب
ــۇ؟ ــىدە بارم ــقا بىرس ــن باش ــڭ تەڭرىدى ئىزدىگەنلىرى
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ഒഒ ئۆمرۈمنىــڭ يېرىمــى ئېســىل تىلەكلــەر بىلــەن ئۆتتــى. قالغــان يېرىمــى 
دۈشــمەنلەرنىڭ دەرتلىــرى بىلــەن يــوق بولــۇپ كەتتــى.

ഒഒ ــت ــۇ ھــەر ۋاقى ــرى. ئ ــڭ ئۆزىمــۇ ئوغ ــى پىتنە-پاســات بولغاننى  خۇي
ــر قىياپــەت بىلــەن ئوتتۇرىغــا چىقىــپ  ــال، باشــقا بى باشــقا بىــر خىي

ــدۇ. ــق قىلى ئوغرىلى

ഒഒ ــۈز ــۈزەل ي ــۇ گ ــى ئ ــىز. چۈنك ــك ئىتىبارس ــاددى گۈزەللى ــلىدە م  ئەس
ــىپ  ــۇپ سەتلىش ــارا بول ــەن ي ــى بىل ــڭ زەخمىس ــر تىكەننى ــك بى كىچى

ــدۇ. كېتى

ഒഒ.ئادەمنىڭ ياخشىسى، باشقىالرغا ياخشىلىق قىلغان ئادەمدۇر 

ഒഒ ــام ــدا خ ــڭ يېنى ــالر، ئەقىللىقالرنى ــە بولمىغان ــە ئىگ ــاغالم ئەقىلگ  س
ــايدۇ. ــەككە ئوخش كېس

ഒഒ كۈچــۈڭ يەتمىســە يوشــۇرنىۋال. كۈچــۈڭ يەتمىســە قېچىشــنىڭ ئــۆزى 
ســۈننەت.

ഒഒ.توپتىن ئايرىلغان قوينى بۆرە يەيدۇ 

ഒഒ .يول دېگەن نېمە؟ نۇرغۇن ئاياق ئىزلىرى بولغان يەردۇر 

ഒഒ دوســت دېگــەن تەدبىــر شــوتىلىرى بىلــەن ســېنى يۇقىرىغــا چىقارغــان 
كىشــىدۇر.

ഒഒ ياخشــى دوســت ســەپەردە ھەمــرا بولســا، ســەپىرىڭ خۇشــاللىق بىلــەن 
ئاخىرلىشــىدۇ.

ഒഒ ــۇرالر ــە ق ــا، قەغەزگ ــان بولس ــت بولمىغ ــەز دوس ــەن قەغ ــەم بىل  قەل
ــى. ــان بوالتت تىزىلمىغ

ഒഒ »ــۇزۇ ــدە »ئەئ ــۈر تۈگىگەن ــز ئۆم ــپ، ئەزى ــاھ قىلى ــۈر گۇن ــر ئۆم  بى
ــە پايدىســى. ــڭ نېم دېگەننى

ഒഒ.غەپلەت ئۇيقۇسى ئىنساننىڭ بېشىغا چىقىدۇ 
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ഒഒ ــكى ــەر ئەس ــلەنمەڭالر. ھ ــۈن مەيۈس ــىلەر ئۈچ ــان نەرس ــپ قويغ  يوقىتى
ــار. ــىلىق ب ــر ياخش ــىدىن بى ــنىڭ ئارقىس ئىش

ഒഒ ــۇن ــان تول ــا پارلىغ ــەت بولس ــايىدۇر، رەھمەت-مەرھەم ــر س ــوۋا بى  ت
ــاي. ئ

ഒഒ ــىلىقىڭ ــېنىڭ ياخش ــوق. س ــات ي ــر ھاي ــىز بى ــەردە سەنس ــە ي  ھەمم
ــدۇ. ــق بولماي ــر بارلى ــدە بى ــا بەندى بولمىس

ഒഒ ســەن ئۆزۈڭنــى ئــۆزۈڭ ئۇيقۇدىــن ئويغــات! ســۇنىڭ ئاۋزىنــى ئاڭلىغان 
ــىغاندەك. كىشى ئۇسس

ഒഒ.تىرىشقان مەقسىتىگە يېتىدۇ. سەۋر قىلغان غەلبە قىلىدۇ 

ഒഒ.سۆز بەدەنگە ئوخشىسا، سۆزنىڭ مەنىسى بىر جاندۇر 

ഒഒ ــى ــورۇق جانن ــۆزى ي ــان ك ــە، ج ــى كۆرس ــم تەنن ــۆزى دائى ــەن ك  ت
ــدۇ. كۆرى

ഒഒ ئۇرۇق-تۇققــان، دوســت-يارەنلىرىڭ ئۆلگەنــدە كۆڭلــۈڭ يېرىــم بولۇپ 
مېھرىبانلىــق قىلغــان بولســاڭ، تىرىكلەرگىمــۇ شــۇنداق مۇئامىلــە قىل.

ഒഒ ــاال كــۆز ئالدىڭغــا  دوســتالرنىڭ جــان تالىشىشــىنى، يوقلۇقىنــى ئالدىنئ
كەلتــۈر.

ഒഒ .بولغــان ئىشــالردىن ئىبــرەت ئېلىــپ ئىچىڭگــە ياخشــىلىقنى يەرلەشــتۈر 
ئىچىڭدىكــى ئۆچمەنلىــك، ھەســەت، قىزغانچۇقلۇقنــى يۇلــۇپ ئــات.

ഒഒ ســۆزنىڭ قىممىتىنــى بىلىدىغــان كىشــىگە ســۆزلە. ئــۇ ســۆزنىڭ قەدرىنــى 
. ۇ بىلىد

ഒഒ.سۆز ئاڭلىغۇچىغا قاراپ دېيىلىدۇ 

ഒഒ.تىككۈچى ئادەمنىڭ بويىغا قاراپ كىيىم پىچىدۇ 

ഒഒ.نادانالر بار سورۇندا دېيىلگەن سۆزلەرنىڭ قىممىتى بولمايدۇ 

ഒഒ.ھەقىقىي دەرۋىش بەدەندىن، مالدىن ۋاز كېچەلىگەن كىشىدۇر 
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ഒഒ ــدا ــكار كىشــى جىســمىنى پى ــوق كىشــىدۇر. قانائەت ــى ي  تىلەمچــى مېل
ــان كىشــىدۇر. قىلغ

ഒഒ ســەن تىلەيدىغىنىڭنــى تەڭرىدىــن تىلــە. تەڭــرى ھېچقانــداق كۆڭۈلنــى 
رەت قىلمايــدۇ.

ഒഒ.چىشى يوق ئىت ئادەم چىشلىمەي ئوغۇت پۇرايدۇ 

ഒഒ ھەيۋەتلىــك، چىرايلىــق تــوزدەك كۆرۈنگىــن، كۆڭــۈل ئىگىلىــرى ســاڭا 
قــاراپ زوقالنســۇن.

ഒഒ ــىنىڭ ــان كىش ــۆزلىرىڭنى ئاڭلىغ ــول. س ــاتۇتتەك ب ــق ش ــق تىللى  تاتلى
ــۇن. ــى يايرىس دىل

ഒഒ ــڭ ــالردا ئاۋازى ــايرىغىنكى، باغ ــپ س ــە قىلى ــدەك نال ــىق بۇلبۇل ئاش
ــۇن. ياڭرىس

ഒഒ.شەھۋەتلىك ئۆمۈر دوزاقنىڭ دەسمايىسى 

ഒഒ.شامالنى كۆزلىرىڭ كۆرەلمىسە، يوپۇرماقالرنىڭ ھەرىكەتلىرىگە قارا 

ഒഒ ئىچىڭدىكــى يوشــۇرۇن كۈچنــى ئىشــلىرىڭغا تەدبىقلىســەڭ، ئاندىــن ئــۇ 
كــۈچ مەيدانغــا چىقىــدۇ.

ഒഒ بىــر خىيالغــا ئەســىر بولــۇپ ئادەملەرنــى ياخشــى كۆرىســەن. ئۇنداقتــا 
نېمــە ئۈچــۈن ئادەمنــى ياراتقاننــى سۆيمەيســەن؟

ഒഒ ــە ــا نېم ــەن. ئۇنداقت ــىنى كۆرىس ــان نەرس ــىر قىلغ ــىگە تەس ــر نەرس  بى
ــەن؟ ــىز س ــن خەۋەرس ــىر قىلغۇچىدى ــى تەس ــۈن ھەقىق ئۈچ

ഒഒ ــە. بــۇ ھەۋەســتىن ــات ياســاپ ئۇچۇشــتىن ھــەزەر ئەيل ــن قان  قەغەزدى
ــرى  ــۇنۇپ، باش-كۆزلى ــرى س ــىلەرنىڭ پۇت-قوللى ــان كىش قانچىلىغ

ــدى. يېرىل

ഒഒ ــەدەم باســماي ــا ق ــدۇ ۋە ئالدىغ ــان قــۇش دان دانلىماي ــى تۇيغ  قىلتاقن
جىــم تۇرىــدۇ.
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ഒഒ ،ــۆز ــاقلىغان ك ــن س ــى زىيان-زەخمەتتى ــۆرۈپ ۋۇجۇدىن ــى ك  ئاقىۋەتن
ــە! ــۆز ھ ــىل ك ــەن ئېس ــە دېگ نېم

ഒഒ.ئەگەر زىيان تارتىشنى خالىمىساڭ ئىشنىڭ ئاقىۋىتىنى ئويال 

ഒഒ ــش ــەي، ئى ــرەت چەكم ــۈن ھەس ــۈم ئۈچ ــادا ئۆل ــۇ دۇني ــۈك ب  ئۆلۈمل
ــەك. ــرەت چ ــۈن ھەس ــڭ ئۈچ ــۇرۇپ قويغانلىقى ــىتىنى قاچ ــش پۇرس قىلى

ഒഒ چاڭ-توزاڭنــى كۆرگــەن بولســاڭ، شــامالنىمۇ كــۆر. كۆپۈكنــى كۆرگــەن 
بولســاڭ دېڭىزنىمــۇ كــۆر. ھەقىقەتنــى كۆرگــەن كــۆز ئەنــە ئاشــۇنداق 

كۆرىــدۇ. قالغىنــى يــاغ بىلــەن گــۆش ۋە بــەزدۇر.

ഒഒ.كۆزۈڭدىكى پەردە يوقالسا، تامچىدىن دېڭىزنى كۆرىسەن 

ഒഒ.شەپەق قۇياشنىڭ مەۋجۇتلۇقىنىڭ ئىپادىسى 

ഒഒ ئىلىــم بىلــەن ھېكمــەت جاپالىــق يولــدۇر. پەقــەت ئــوڭاي يــول بولغان 
ــەت بولمايتتى. بولســا ھېكم

ഒഒ.ئاتا-ئانىالرنىڭ دۇئاسى قوبۇل بولىدۇ. قاغىشى بولسا تۇتىدۇ 

ഒഒ.تىكەنگە سەۋر قىلساڭ گۈل ئېچىلىدۇ 

ഒഒ.كىم قىپ-يالىڭاچ كۆرۈنسە ئۇ چوقۇم سەۋرسىز بىرسىدۇر 

ഒഒ.خۇيالرنى ياراتقاننىڭ خۇيى بىلەن خۇيالن 

ഒഒ.سۆزى تاتلىق بولسىمۇ ناداننى دوست تۇتما 

ഒഒ ــڭ ــدۇ. قاغىنى ــارىيىغا ئاپىرى ــۇلتاننىڭ س ــېنى س ــى س ــڭ قانىت  بۈركۈتنى
ــا. ــى مازارلىقق قانىت

ഒഒ ــرۇم ــن مەھ ــپ مەۋجۇتلۇقىڭدى ــا ئالدىنى ــەل، يۇمۇرغ ــە مەس  قاچانغىچ
ــادەم  ــۇپ ئ ــلەردىن قۇتۇل ــۇ »ۋەت-ۋەت« دېيىش ــەن؟ قاچانم قالىس

ــەن! بولىس

ഒഒ ســاڭا ســېنىڭدىن باشــقا بىــر كۈلكىلىــك نەرســە بارمــۇ بــۇ دۇنيــادا؟ 
خــاراپ بولغــان مەنزىلىڭگــە، مازىرىڭغــا بىــر قــاراپ بــاق!



ىلھالىجرۇن ەلىلسۇىرېى ريلقۇھاڭالەس

302

ഒഒ ــادەم، قاچانغىچــە  ئــەي نادانلىــق ۋە شــۈبھە قەبرىســىگە ھېرىســمەن ئ
ۋاقتىڭنــى  ئالدىنىــپ  مەســەللەرگە  ۋە  يۇمۇر-لەتىپىلــەر  قــۇرۇق 
ــال  ــاي كۈلۈپ ــرەت ئالم ــن ئىب ــى ئۇالردى ــەن. ياك ــا ئۆتكۈزىس بىكارغ

ئۆتكۈزىۋېتىســەن.

ഒഒ ــېنىڭدەكلەرنىڭ ــەك، س ــۇ پەل ــان ب ــى بولغ ــڭ تىككۈچىس ــەر ئادەمنى  ھ
ــدۇ. ــۇنداق پىچى ــە ئاش ــى ئەن تەقدىرىن

ഒഒ ــە ــا تىككۈچىگ ــى دۇني ــۇ پان ــۇر. ب ــە رەخت ــر پارچ ــۈر بى ــۇ ئۆم  ب
ئوخشــايدۇ. بــۇ دۇنيادىكــى شــەھۋەتلەر، ئويۇن-تاماشــاالر، كۈلكــە-
چاقچاقــالر، بارلىــق ماددىــي گۈزەللىكلــەر ئاشــۇ قىززىــق يۇمۇرالرغــا، 
ھېكايە-مەســەللەرگە ئوخشــايدۇ. ئويۇن-تاماشــاغا ئالدىنىــپ، ئۆمرۈڭنى 
ــا! ــپ ئوغرىالتم ــان ماشــىنىچىغا پارچىلىتى ــڭ ســىمۋولى بولغ ــى ئالەمنى پان

ഒഒ ،ــق ــىڭدىن چىرايلى ــۈر ئەتلىس ــول! ئۆم ــق ب ــت، ئەقىللى ــەي يىگى  ئ
ــقىن! ــكە تىرىش ــم تىككۈزۈش ــر كىيى ــۋا بى ــۈك ۋە تەق مەڭگۈل

ഒഒ تەكەببۇرلۇقتىــن، مەغرۇرلىنىشــتىن قۇتۇلغىــن! كېرەكلىــك، زۆرۈر بولغــان 
ــي  ــڭ ئىالھى ــى، ھەقنى ــوق ئاتقىنك ــتىدىن ئ ــىلەر ئۈس ــرەك نەرس كۆپ

ــتۈڭگە ياغســۇن. ــېنىڭ ئۈس ــال س ــى دەرھ رەھمىت

ഒഒ.ئۈمىدسىزلىك ئەقىلنىڭ دۈشمىنى 

ഒഒ ئاشــىق ئەندىشــە قىلمايــدۇ. ئەممــا ئەقىــل ئۇنــداق ئەمــەس. ئەقىــل 
داۋاملىــق پايدىلىــق نەرســىنى ئــارزۇ قىلىــدۇ.

ഒഒ ــدا تۈگمــەن ــازاالر ئالدى ــدۇ. باال-ق ــداكار بولى  ئاشــىق جاپاكــەش، پى
ــدۇ. تېشــىدەك تۇرى

ഒഒ  ھېچكىــم ئاشــىقتەك ســاراڭ ئەمــەس. ئەقىــل ئاشــىق سەۋداســى ئالدىــدا 
كــۆر ۋە گاس بولــۇپ قالىــدۇ.

ഒഒ جــان قۇشــىنى قوغلىســاڭمۇ، ئــۇ يەنىــال ســېنىڭ تېمىڭنىــڭ ئەتراپىــدا 
ــدە.  ــڭ تۈۋى ــېنىڭ تېمىڭنى ــى س ــڭ ئوزۇق ــدۇ. ئۇنى ــەپ يۈرى چۆگىل

ــدۇ. ــەندە بولى ــرى س ــڭ ئەقلى-پىك ــىمۇ ئۇنى ــەردە ئۇچس كۆكل
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ഒഒ ــدە ــۇدۇق ئىچى ــۈپتەك ق ــدا، يۈس ــى بۇزۇلغان ــلىرىڭنىڭ نىيىت  قېرىنداش
ــى. ــڭ ياخش قالغىنى

ഒഒ سىرداشــنى كۆرســەڭ جــان ســىرىڭدىن ســۆز ئــاچ. گۈلنــى كۆرســەڭ 
بۇلبۇلــدەك نالــە قىــل. 

ഒഒ ھىلە-مىكىرگــە تولغــان بىرســىنى كۆرســەڭ، ئاغزىڭنــى ســىرلىق كوزىنىڭ 
ــى  ــاق، قىرغاقتىك ــم ئ ــتىدە جى ــەت. ســۇنىڭ ئۈس ــڭ ئ ــدەك چى ئاغزى

تاشــالرغا ئۇرۇلــۇپ چېقىلىــپ كەتمــە.

ഒഒ ناداننىــڭ زۇلۇملىرىغــا ســەۋر قىــل. ھەمراســى بولمىغــان ئەقىــل بىلــەن 
ياخشــى ئــۆت.

ഒഒ.ئەقىلسىز ئالدىدا سەۋر قىلىش ئەقىللىقنىڭ جۇالسىدۇر 

ഒഒ.سەۋر كۆڭۈل ئەينىكىنى تازىالپ، پارقىرىتىۋېتىدۇ 

ഒഒ بەدىنىڭدىكــى ھــەر بىــر ئەزادىــن ســوراپ بــاق، بــۇ ئــەزاالر تىلســىز 
كۆرۈنگــەن بىلــەن ئەمەلىيەتتــە ئۇالرنىــڭ يۈزلەرچــە تىلــى بــار.

ഒഒ يــازدا ئېتىــزالردا كېــۋەز يېتىشــىپ ئۇنىڭدىــن پاختــا ئېلىنىــدۇ. پاختــا 
قالىــدۇ، يــاز ئۇنتۇلــۇپ كېتىــدۇ.

ഒഒ.باھار كەلمىگىچە مېۋە كۆچەتلىرى چىچەك ئاچمايدۇ 

ഒഒ.ھال گۈزەللىكىگە جان ھەيراندۇر 

ഒഒ ــڭ گــۈل ســۈيى. گــۈل ســۈيى ــر گــۈل دەســتە، پىكرى ــڭ بى  بەدىنى
ــق ھــە! ــران قاالرلى ــە دېگــەن ھەي ــدۇ! نېم ــكار قىلى ــى ئىن گۈلن

ഒഒ ،ئەقىللىــق شــەيخلەر ھەرقانداق شــاش ئارســالننى ئۆزىگە بويســۇندۇرۇپ 
ــتىگە مىنىۋاالاليدۇ. ئۈس

ഒഒ پەســكەش كىشــىلەرنىڭ ئەســكىلىكىگە ســەۋر قىلســاڭ، ئاخىــرى غەلبــە 
قىلغــان ســەن بولىســەن.

ഒഒ ــۈن ــۆرەش ئۈچ ــى س ــۇش، ھارۋىن ــى توش ــى يۈكن ــڭ مېڭىش  ئۆكۈزنى
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ئەمــەس. بەلكــى تاياقتىــن قورقــۇپ ماڭىــدۇ. ئۆكــۈزدەك ئادەملــەر بــۇ 
دۇنيانــى ئىســالھ قىلىــش ئۈچــۈن ئەمــەس، بەلكــى نەپســى ئۈچــۈن 
ئىشــلەيدۇ. ھــەر بىــرى يارىســىغا مەلھــەم ئىزدەيــدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن  

ــدۇ. ــى بۇزۇلى ــڭ نىزام ئالەمنى

ഒഒ ــم ــچ كى ــا ھې ــدۇ. ئەمم ــن قورقى ــى ياماندى ــىلەر ياخش ــق كىش  بارلى
ــار. ــى ب ــر رەقىب ــڭ بى ــەر كىمنى ــى ھ ــدۇ. دېمەكك ــن قورقماي ئۆزىدى

ഒഒ بەدەننــى روھقــا ئىگــە قىلغانمــۇ ئــۇ، كېمىنــى نوھقــا بــوي ســۇندۇرۇپ 
ــۇ ئۇ. بەرگەنم

ഒഒ.ھەر يالغان توغرىدىن چىقىدۇ 

ഒഒ ــق ــەت ئاغرى ــقاتمايدۇ. پەق ــقا ئەس ــر ئىش ــا بى ــى تۇرس  دورا، دورا پېت
ــى  ــن رولىن ــن ئاندى ــن كېيى ــى يوقاتقاندى ــپ، دورا مەۋجۇتلۇقىن ئىچى

ــدۇ. ــارى قىلدۇرى ج

ഒഒ بــۇ دۇنيادىكــى رەڭمــۇ رەڭ ئىنســانالر قەبرىگــە كىرگەنــدە ئوخشــاش 
بىــر رەڭــدە بولىــدۇ.

ഒഒ ــانالرنىڭ ــكەن ئىنس ــان يېتىش ــىگە قارايدىغ ــەس، مەنىس ــەكىلگە ئەم  ش
ــۇر. ــەۋر، چىدامچانلىقت ــى س قىبلىس

ഒഒ ،شــەكىلگە، كۆرۈنۈشــكە چوقۇنغانالرنىڭ قىبلىســى تاشــالردىكى نەقىشــلەر 
رەسىملەردۇر.

ഒഒ-بىرســىگە قانــداق خۇي-مىجەزنــى بەرگــەن بولســا، ئــۇ شــۇ خــۇي 
مىجەزگــە اليىقتــۇر. بىرســىگە مال-دۇنياغــا ئاشــىق بولىدىغــان خۇينــى 

بەرســە، يەنــە بىرســىگە ھەققــە ئاشــىقلىقنى بېرىــدۇ.

ഒഒ ــىلەرمۇ ــىز نەرس ــە، جانس ــداق ئېرىس ــەدەن قان ــدە ب ــەل كەلگەن  ئەج
ــدۇ. ــۇنداق ئېرىي ش

ഒഒ مەيلــى مۆمىــن، مەيلــى يەھۇدى، خىرىســتىيان ۋە ئاتەشــپەرەس بولســۇن 
ھەممىســى جانابــى ھەققــە مۇھتاجدۇر. 
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ഒഒ ھەتتــا تاغ-دەريــاالر، تــاش ۋە ســۇالر، تۇپــراق ۋە ئوتالرمــۇ جانابــى 
ھەققــە ھەمدۇســانا ئوقۇيــدۇ.

ഒഒ ھەركىــم مەرىپــەت ۋە پەزىلــەت داۋاســىدىن ۋاز كېچىشــى كېــرەك. ئــەڭ 
مۇھىــم بولغىنــى گــۈزەل ئەخــالق ۋە ئىنســانىيەتكە خىزمــەت قىلىشــتۇر.

ഒഒ.ھىلە ۋە خىيانەتنىڭ ھەممىسىنى ئىنسانالر ئۆزى قىلىدۇ 

ഒഒ يالغــان ســۆزلەر ئوت-چۆپكــە ئوخشــايدۇ. يــا كۆڭۈلــدە ياكــى ئېغىــزدا 
ــدۇ.  ــاقلىغىلى بولماي ــزدا س ــي ئېغى ــى قەتئى ــدۇ. ئوت-چۆپن تۇرماي
ــى  ــۇڭا ئۇن ــىدۇ. ش ــا تاقىش ــل ئۇنىڭغ ــا، تى ــۆپ بولس ــزدا چ ئېغى

ــەن. ــالپ راھەتل ــپ تاش ــن چىقىرى ئاغزىڭدى

ഒഒ باال-قازادىــن قۇتۇلۇشــنىڭ ئامالــى زوراۋانلىــق بىلــەن ئەمــەس، بەلكــى 
ئىھســان ۋە ئەپۇچانلىــق بىلــەن بولىــدۇ.

ഒഒ .ــر نەرســىنى اليىقــى بىلــەن ئىجــرا قىلىــش دېگەنلىكتــۇر ــەت بى  ئادال
ــۇر. ــان ۋاســتە قوللىنىــش دېگەنلىكت ــۇم اليىــق بولمىغ زۇل

ഒഒ ئەگــەر قىبلەڭنــى ئۇنۇتســاڭ، بارلىــق باتىــل قىبلىلەرمــۇ ســېنى قوبــۇل 
. ۇ يد قىلما

ഒഒ .ھەركىم ئۆزىگە اليىق بولغان بىلەن دوست بولسۇن 

ഒഒ.كۆڭۈل-كۆكسى ئېچىلىپ ئۆزئارا پاراڭلىشىش مۇھەببەتتىن كېلىدۇ 

ഒഒ.سۆيگۈنى كۆرگەن كۆڭۈل مۇھەببەتسىز قالمايدۇ 

ഒഒ.بۇلبۇل گۈلنى كۆرگەندە نىداسىز قالماس 

ഒഒ ــۈل ــدا كۆڭ ــەت بولغان ــۇپ، ئۈلپ ــە بول ــەن بىرگ  دوســت، دوســت بىل
ــدۇ. ــكارە بولى ــىرلىرى ئاش س

ഒഒ.خىزىرنىڭ دوستلۇقى ئۆلۈك بېلىقنىمۇ تىرىلدۈرىدۇ 

ഒഒ.دوستلۇق ئىنساننى مەست قىلىپ قويماسلىقى الزىم 

ഒഒ ــپ ــاڭ قىلى ــۆر ۋە پ ــى ك ــىلەر ئادەمن ــي نەرس ــەن ماددى ــى كۆرگ  ياخش
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ــدۇ. قويى

ഒഒ كۆڭــۈل كــۆزى روشــەن كىشــىلەر پــەردە ئارقىســىدىكى بارلىق ســىرالرنى 
كۆرەلەيدۇ.

ഒഒ.دۇنيادا ئىنسان روھىدىنمۇ بەكرەك سىرلىق نەرسە يوق 

ഒഒ ئەگــەر ئۇلــۇغ بىر كــۆز روھنــى كۆرەلىســە، ئۇنىــڭ ئالدىــدا ھەرقانداق 
ســىر ئاشــكارە بولىدۇ.

ഒഒ ــۇنىڭ ــت. ش ــا ئائى ــاھىتلىقمۇ ئۇنىڭغ ــۈپىتى. ش ــڭ س ــق ھەقنى  ئادىللى
ــدۇر. ــڭ نۇرى ــان كۆزىنى ــاھىت ج ــل ۋە ش ــۈن ئادى ئۈچ

ഒഒ.ھەر ئىككى ئالەمدە، كۆڭۈل ھەقنىڭ نەزەرگاھىدۇر 

ഒഒ ھەقنىــڭ مۇھەببەتنــى ۋە گۈزەللىكنــى ياخشــى كۆرۈشــىنىڭ ســىرى، بــۇ 
پەردىلەرنىــڭ، بــۇ ھېكمەتلەرنىــڭ يارىتىلىشــىنىڭ ئاساســىدۇر. شــۇنىڭ 
ئۈچــۈن جانابــى ھــەق مىراجــدا »ســەن بولمىغــان بولســاڭ كۆكلەرنــى 

ياراتمايتتىــم« دېگــەن ئىــدى.

ഒഒ ھەممــە كىشــىنىڭ ئوزۇقــى جااللىنىــڭ نــۇرى بولســا، پۈتــۈن ئېغىزالردىن 
گــۈزەل ســۆزلەر تۆكۈلەتتى.

ഒഒ-ئــەي دوســتالر، غەيۋەتلەردىــن ۋاز كېچىــڭالر. شۈبھەســىزكى ھاۋايــى 
ھــەۋەس ئەرلەرنىــڭ ئاجىــز نۇقتىســى. بۇالردىــن ھــەزەر ئەيلــەڭ.

ഒഒ ــن ــى گۈلدى ــۈيىنىڭ خۇي ــۈل س ــالن. گ ــەن خۇي ــالق بىل ــۈزەل ئەخ  گ
ــل. ــى بى كەلگەنلىكىن

ഒഒ ئېرىقتىكــى ســۇالر ئېقىــپ ئۆتــۈپ تۇرىــدۇ. ئەممــا ئۇنىــڭ يۈزىدىكــى 
ئــاي بىلــەن يۇلتۇرالرنىــڭ شولىســى ئۆزگەرمەيــدۇ. چۈنكــى ئۇالرنىــڭ 

ئەســلى كۆكتــە.

ഒഒ.مەيلى شاھ، مەيلى گاداي ھەممىسى ھەققە مۇھتاج 

ഒഒ.كامالغا تولغان قۇياش ئالدىدا، چىراقتىن مەدەت تىلىمە 
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ഒഒ.جىسمى زىندان، جانى ساماۋىي بولغان كىشى، نادىر كىشىدۇر 

ഒഒ ــتاندا ــاغ گۈلىس ــەر ب ــار، بەزىل ــدا بەختىي ــچىت يولى ــەر مەس  بەزىل
غەمگــۇزار.

ഒഒ ئەخمــەق كىشــىلەر كۆڭــۈل كــۆزى كــۆر بولغــان چاغــدا، ئىمانىنــى بىــر 
ــىۋېتىدۇ. ــۈن چايغا تېگىش چۆگ

ഒഒ ــات ــر ھاي ــار بى ــەت ۋە بەختىي ــېرى راھ ــىلىق قىلغانس ــقىالرغا ياخش  باش
ــۇ  ــېرى ب ــكىلىك قىلغانس ــەن. ئەس ــس قىلىس ــاۋاتقانلىقىڭنى ھې ياش
ــۇر. ــدان بول ــڭ زىن ــىپ، ھاياتى ــەندىن ئۇزاقلىش ــوزۇرى س ــڭ ھ ھاياتنى

ഒഒ.زىت، زىت بىلەن ئاشكارە بولۇر 

ഒഒ ،ــەڭ ــلەردىن ۋاز كەچس ــانىي ھەۋەس ــتىدا نەپس ــى ئاس ــالھ قورقۇس  ئال
ــدۇ. ــەر ئاقى ــن كەۋس ــىك ئالدىڭدى ئىش

ഒഒ.سەۋر رەھبىرى ساڭا قانات بولسا روھىڭ ئەرشكە يۈكسېلىدۇ 

ഒഒ.ئاشىق چوڭالر ئۈچۈن بال، كىچىكلەر ئۈچۈن سۈت 

ഒഒ.شەيتان ئەپسۇن ئوقۇپ، ھاۋاغا »يە« دېسە يېگەن ئىدى 

ഒഒ بــۇ جاھانــدا بىرىنچــى قاتىللىــق جىنايىتــى ئايالنىــڭ دەســتىدىن بولغــان 
ئىــدى. قابىــل ئىنىســى ھابىلنــى ئۆلتــۈرۈپ قولىنــى قانغــا بويىغــان 

ئىــدى.

ഒഒ ــالمىغان ــۇالق س ــىھىتىگە ق ــڭ نەس ــەن نوھنى ــى بىل ــڭ ھىلىس  ئايالنى
ــدى. ــان ئى ــاش ئاتق ــا ت ــى ئۇنىڭغ نائەھل

ഒഒ ئــەي رەببىــم، بىزگــە شــۇنداق بىــر داھىــي نىســىپ قىلغىنكــى، بىزنــى 
ــۇن. ــاندۇقىدىن قۇتقازس بەدەن س

ഒഒ.خەلقنى ساندۇقتىن نەبىلەردىن باشقىسى قۇتۇلدۇرالمايدۇ 

ഒഒ ــىلەرال ــر كىش ــن بى ــەت مىڭدى ــى پەق ــدە بولغانلىقىڭن ــاندۇقنىڭ ئىچى  س
ــدۇ. بىلەلەي
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ഒഒ ــان ــپ قويغ ــدۇر.« يوقىتى ــان مېلى ــپ قويغ ــڭ يوقىتى ــم مۆمىننى  »بىلى
ــۇر. ــە ئېنىقت ــال مۆمىنگ م

ഒഒ كىچىكىدىــن ئەســىر بولغــان ياكــى ئانىســىدىن قــۇل بولــۇپ تۇغۇلغــان 
ئەركىنلىكنىــڭ تەمىنــى بىلمەيــدۇ.

ഒഒ ،ــاي ــنى ئويلىم ــن قۇتۇلۇش ــادەم قەپەزدى ــان ئ ــۈپ قالغ ــا كۆن  قۇللۇقق
ــدۇ. ــپ يۈرى ــا مېڭى ــدە ئۇياق-بۇياقق ــڭ ئىچى قەپەزنى

ഒഒ.كۆزۈڭنى ھەقنىڭ گۈزەللىكىدىن باشقىغا بۇرىما 

ഒഒ.ئىنسان »قىلما« دېگەن ئىشنى قىلىشقا ھېرىسمەندۇر 

ഒഒ.قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئەقىلنى ئۆزۈڭگە رەھبەر ئەيلە 

ഒഒ.گۈلدىكى تىكەندىن ھەزەر ئەيلە 

ഒഒ ئېغىلــدا ئۆكۈزنىــڭ ئورنىــدا بىــر ئېشــەك كۆرســەڭ، دەرھــال گۇمانــدا 
. ل بو

ഒഒ كۆڭۈلنــى ئايدىڭالتقــان ئەقلىڭدىــن ئېزىــپ، كۈپكۈنــدۈزدە قاراڭغۇلۇقتــا 
. لما قا

ഒഒ.سۈرەتنى كۆرۈپ ھەرگىز ھوشۇڭنى يوقاتما 

ഒഒ.يا مۇزەپپەر بول، ياكى مۇزەپپەر بولغاننى تاپ

ഒഒ ــش ــەن دېيى ــىكىنى ئاچىم ــىرالرنىڭ ئىش ــا س ــى بولمىس ــل ئاچقۇچ  ئەقى
ــارەت. ــتىن ئىب ــۇرۇق ھەۋەس ق

ഒഒ.پۈتۈن دۇنيادىكى لەززەتلەر ھىلىدىن ئىبارەت 

ഒഒ.قوي يايالقتا ئوتلىسا، پادىچى ئۇنىڭغا كۆز قۇالق بولسۇن 

ഒഒ.قازاننىڭ تېشى ئوتنىڭ سۈرىتى بولسا، ئىچىدىكى مەناسىدۇر 

ഒഒ كۆڭۈلدىكــى زەرىچىلىــك بىــر ھۈنــەر، ئادەتتىكــى مىڭالرچــە ھۈنەردىــن 
ياخشــىدۇر.



ىلھالىجرۇن ەلىلسۇىرېى ريلقۇھاڭالەس

309

ഒഒ.كۆڭۈل كۆزى بىلەن كۆرگەن ھەر نەرسە ھەقىقىي نەرسىدۇر 

ഒഒ ــر ــڭ بى ــى. ئۇنى ــڭ مەنبەس ــدە ھارارەتنى ــىزلىق ئالىمى ــىق ماكانس  ئاش
ــى  ــىق ئوت ــدۇ. ئاش ــان قاپالي ــى تۇم ــە دوزاقن ــەن يەتت ــى بىل ئۇچقۇن
ــدۇ:  ــۇنداق دەي ــى ش ــۇڭا دوزاق ئوت ــدۇ. ش ــى ئۆچۈرى دوزاق ئوتىن
ــەن« ــى ئۆچۈرىۋېتىس ــەن ئوتۇمن ــۇڭ بىل ــا ئوت ــۆچ! بولمىس ــز ئ »تى

ഒഒ ــە ــە نەرس ــە ھەمم ــدۇ. يەن ــا كېلى ــن ۋۇجۇتق ــە تۇپراقتى ــە نەرس  ھەمم
ــدۇ. ــا ئايلىنى ــن تۇپراقق قايتىدى

ഒഒ ــارا ــڭ ق ــق ئۇنى ــراق خەل ــدۇ، بى ــل كۆرۈنى ــوت قىزى ــە ئ  ئەمەلىيەتت
ــدۇ. ــپ كېتى ــلىرىدىن قارىيى ئىس

ഒഒ چاقماقنىــڭ نــۇرى گــۈزەل كۆرۈنســىمۇ كۆزنــى چېقىــپ، كۆرمەســلىككە 
ســەۋەپ بولىــدۇ.

ഒഒ دىققــەت قىــل، ھەســەت بىلــەن يولــداش بولمــا. ھەســەت بىر ســۇاللىنى 
ــاراپ قىلىدۇ. خ

ഒഒ ســەن بىــر ئىنســانغا ھىلــە ۋە ھەســەت قىلســاڭ، روھنىــڭ ھوزۇرىدىــن 
مەھــرۇم قالىســەن.

ഒഒ.ھەق يولىنىڭ تۇپرىقى بول، ھەسەتچىنىڭ كۆزىگە تۇپراقنى چاچ 

ഒഒ.روھالر ئەسلى ۋەتىنىگە كەتكەندە، تەن بۇ يەردە دەم ئالىدۇ 

ഒഒ ھەممــە كىشــى ياخشــى كــۆرۈپ ئىچىدىغــان تاتلىــق ســۇنىڭ بېشــىدا 
ئــادەم كــۆپ بولىــدۇ.

ഒഒ ئــاي نۇرىنــى چاچســا، ئىــت ھاۋشــىپ تۇرىــدۇ، ئاينىــڭ نېمــە گۇناھــى 
باركــى؟ ئىتنىــڭ خۇيــى شــۇ تۇرســا.

ഒഒ ــەر ــۇالر ي ــار، ئ ــانلىرى ب ــۇغ ئىنس ــپ ئۇل ــڭ ئاجايى ــۇغ ئالالھنى  ئۇل
ــە  ــا چۈشس ــارا تۇپراقق ــايدۇ. ق ــا ئوخش ــكەن يامغۇرغ ــە چۈش يۈزىگ
ــا  ــت مەيدانغ ــە ئۈنچە-مەرۋايى ــا چۈشس ــدۇ، دېڭىزغ ــەت كېلى بەرىك

ــدۇ. كېلى
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ഒഒ ئاشــىقى بولمىغــان كىشــى ئۆلۈكتــەك ياشــايدۇ. ئاشــىق بىلــەن ئۆلگــەن 
مەڭگــۈ تىرىــك تۇرىــدۇ.

ഒഒ.دۈشمەنلەرنىڭ ئىچىدە ئەڭ يامان دۈشمەن، ئىچىڭدىكى نەپرەتتۇر 

ഒഒ ئىنســان نېمــە ئىــش ئۈچــۈن يارىتىلغــان بولســا، شــۇ ئىــش ئۇنىــڭ 
ئۈچــۈن ئــەڭ ئاســان تۇيۇلىــدۇ.

ഒഒ .ســەن ئاشــىق بولمىغىچــە ســۆيگۈنىڭ نېمــە ئىكەنلىكىنــى بىلمەيســەن 
يوقــال! چۆپلۈكتــە ئوتــال، ســەن بىــر ئېشەكســەن.

ഒഒ.ھەقىقىي دوست ئەقلىمىز، نەپسىمىز بولسا دۈشمىنىمىز 

ഒഒ.ياتالرنى ئالدىغان ئۆز خەلقىنىمۇ ئالدايدۇ 

ഒഒ .ــاڭال ــۇرۇن ئ ــتىن ب ــەن. ئەيىپلەش ــۇرۇن ئۆگ ــتىن ب ــەرەز قىلىش  پ
ــال. ــۇرۇن ئوي ــتىن ب ــل. سۆزلەش ــس قى ــۇرۇن ھې ــتىن ب زەخمىلىنىش

ഒഒ.يا بولغىنىڭدەك كۆرۈن ۋە ياكى كۆرۈنگىنىڭدەك بول 

ഒഒ.كېمىگە سۇ كىرسە چۆكىدۇ، ئاستىدا سۇ بولسا كېمە ئۈزىدۇ 

ഒഒ ــدە بولســا دوســت بولىــدۇ. تەنگــە قــۇل بولســا يــۈك  ئىلىــم كۆڭۈل
ــدۇ. بولى

ഒഒ ــالھ ــى ئال ــدۇ. كىمك ــق بولى ــە قۇربانلى ــوت يېس ــا ۋە ئ ــى ئارپ  كىمك
ــدۇ. ــدەك بولى ــە قۇرئان ــى يېس نۇرىن

ഒഒ خالتاڭنىــڭ ئىچىــدە قىممەتلىــك نەرســە بولمىســا، ئــۇ تاشــالرنى تۆكۈپ 
ئىچىنــى پادىشــاھنىڭ ئالدىغــا ئاپارغىلــى بولىدىغــان ئەقىلگــە ئۇيغــۇن 

نەرســىلەر بىلــەن تولــدۇر.

ഒഒ خالىســاڭ پەردىنىــڭ ئاســتىغا كىــر، كۆزلىرىڭنــى يۇم. ســېنى ئاشــۇنداق 
قىلــدى دەپ، قۇيــاش قۇياشــلىقىدىن ۋاز كېچەمدىكىن؟

ഒഒ ــۇش پەرقلىــق. قانچىلىغــان ــم بول ــەن ئالى ــۇش بىل ــم ســۆيەر بول  ئىلى
ــم ســۆيەر بــول. ــدى. ســەن ئىلى ــم مەدىكارلىرىدىــن بول ئالىمــالر بىلى



ىلھالىجرۇن ەلىلسۇىرېى ريلقۇھاڭالەس

311

ഒഒ .ئىگىســىنى كۆڭــۈل ئەھلــى قىلغــان ئىلىــم ئادەمگــە پايــدا ئەكېلىــدۇ 
يالغــۇز بەدەنگىــال تەســىر قىلغــان، ئىنســانغا ياردىمــى بولمىغــان بىلىــم 

ئادەمگــە يۈكتــۇر.

ഒഒ بىلىــم ۋە ھېكمــەت توغــرا يــول كۆرســىتىش ئۈچۈنــدۇر. ھەممــە تەرىپى 
تــۈز يــول بولســا ئىــدى بىلىــم ۋە ھېكمەتنىــڭ ئەھمىيىتــى بولمايتتى.

ഒഒ .نەپســانى روھ، جۈزئىــي ئەقىــل، ۋەھىــم ۋە خىيــال قېتىققــا ئوخشــايدۇ 
ئۆلۈمســىز جــان بولســا بــۇ قېتىقنىــڭ ئىچىدىكــى قايماققــا ئوخشــايدۇ. 
ئەمگــەك بىلــەن غەيــرەت قىلىشــىمىز كېرەككــى ئــۇ قايمــاق قېتىقتىــن 

ىلسۇن. ير ئا

ഒഒ.ئاچكۆزلۈك ئىنساننى كۆر، ئەخمەق، نادان قىلىپ قويىدۇ 

ഒഒ شــەيتاندا بىلىــم بــار. ئەممــا دىــن ئىشــقى يــوق. مۇشــۇ ســەۋەپتىن 
ــى ۋە شــەكلىنىال كــۆردى. ــەت  تۇپرىقىن ــڭ پەق ئادەمنى

ഒഒ ــى ــۇش يولىن ــە قۇتۇل ــە يەن ــەن بىرگ ــۇق بىل ــۈن قاراڭغۇل ــەق پۈت  ھ
ــىتىدۇ. ــلەرنى كۆرس ــاڭا چۈش ــۇن دەپ، س تاپس

ഒഒ ــۇش ــى تۇي ــەن. بۇالرن ــلىرىنى تۇيمايس ــاۋاك چېلىش ــڭ چ  ياپراقالرنى
ــەس.  ــۇالق ئەم ــتىكى ق ــرەك. باش ــى كې ــان قۇلىق ــۈن ج ئۈچ

ഒഒ...جان ئىشنىڭ دەل ئىچىدە. نەپسىڭ بولسا دەلىل پېشىدە 

ഒഒ.جانسىز شەكىل پەقەت خىيالدىن ئىبارەت 

ഒഒ ــۈل ــىمۇ گ ــان بولس ــەر كۈلخ ــان ي ــە ئولتۇرغ ــەن بىلل ــتالر بىل  دوس
ــدۇ. ــىدەك كۆرۈنى باغچىس

ഒഒ ــتان ــەر باغ-بوس ــۇ ي ــاڭ، ئ ــەن ئولتۇرس ــمەن بىل ــەردە دۈش ــر ي بى
ــدۇ. ــدەك تۇيىلى ــىمۇ كۈلخانى بولس

ഒഒ ــا ــكەن تامغ ــۈن چۈش ــتىگە ك ــى، ئۈس ــۆيگەن كىش ــى س  مال-دۇنيان
ــىدۇر. ــەن كىش ــۈل بەرگ كۆڭ

ഒഒ ئالالھنىــڭ كۆزىگــە ســۈرگەن ســۈرمىنى ســۈرگەندىال، جــان يۈزلەرچــە 
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پەردىنىــڭ ئارقىســىدىكى توغرىنــى كۆرىــدۇ.

ഒഒ.ياخشىنى ئىزدىسەڭ ئەسكىلىك سەندە قالماس 

ഒഒسەن تىرىك بولساڭ ئۆلۈك يۇيغۇچى سېنى يۇيامدۇ؟ 

ഒഒ قۇزغــۇن باغــدا ۋارقىرســا، بۇلبــۇل قۇزغــۇن ۋارقىراۋاتىــدۇ دەپ، ئــۇ 
گــۈزەل سايراشــلىرىدىن توختامتــى؟

ഒഒ.نادان گۈلنىڭ گۈزەللىكىنى كۆرمەي، بېرىپ تىكەنگە ئېسىلىدۇ 

ഒഒ.تىكەن يەيدىغان تۆگىگە پەقەت تىكەندىن سۆز قىل 

ഒഒ.ئاتنى ياخشى كۆرسىال، ياخشى ئات مىنگۈچى ھېساپالنمايدۇ 

ഒഒ.ھەر ئاتنى ياخشى مىنگەن چەۋەنداز ھېساپالنمايدۇ 

ഒഒ ــۈرگەن ــايمانلىقالرغا چۈش ــۇ پۇش ــەن، ب ــاڭا بەرگ ــى س ــۇ تۇيغۇالرن  ب
ــا ســەن  نەرســە ســېنىڭ ئىچىڭدىكىــدۇر. ســاڭا بــەك يېقىــن. ئۇنداقت
ــەن؟ ــس قىلمايس ــەن؟ ھې ــى كۆرمەيس ــۇ ئىچىڭدىكىن ــۈن ئ ــە ئۈچ نېم

ഒഒ ،ئەرشــنىڭ يولــى ئىچىڭــدە، كۆڭلۈڭــدە. ســەن ئاشــىق قانىتىڭنــى ئــاچ 
ئاشــىق قانىتىــڭ كۈچلــۈك بولســا شــوتا ئىزدەشــكە نېمــە ھاجــەت.

ഒഒ .پەقــەت ھورۇنــالر، ئىزىلەڭگۈلــەر شــاراپنىڭ دۇغىــدەك ئاســتىغا چۆكىدۇ 
ــنىڭ  ــان ئىدىش ــەن، پاكىزالنغ ــان، ئېرىگ ــى قۇتقۇزغ ــن ئۆزىن دۇغدى

ــدۇ. ئۈســتىگە چىقى

ഒഒ ــاھ ــى گۇن ــاڭ يەن ــى ئازايتس ــى تۇمانالرن ــۈل ئۆيۈڭدىك ــەر كۆڭ  ئەگ
كىرلىرىدىــن قۇتۇلســاڭ، ســېنىڭ نــۇرۇڭ بىلــەن ھــەر ئىككــى دۇنيــا 

ــدۇ. ــا چۆمى ئايدىڭلىقق

ഒഒ ــا ــان كىتاپق ــەن تولغ ــرى بىل ــىرلىق ھۆكۈملى ــڭ س ــا، جاھاننى  دۇني
ئوخشــايدۇ. ســېنىڭ جېنىــڭ بولســا ئــۇ كىتاپتىكــى بــاش ماقالىــدۇر. 

ــەنگىن. ــىلىنى چۈش ــۇ مەس ــالپ ب ــدان ئوي ئوب

ഒഒ ــنى ــە يۈزلىنىش ــۇپ ھەقق ــمەنلىكتىن قۇتۇل ــا ھېرىس ــم مال-دۇنياغ  كى
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خالىســا، ئــۇ نەپســىنى يەڭگەنلىكــى ئۈچــۈن ئاالمــەت بىــر كىشــىدۇر. 
ــوزۇر  ــدە ھ ــڭ ئىچى ــان جاننى ــن قۇتۇلغ ــڭ بارلىقىدى ــن، ئۆزىنى ئۆزىدى

ــاردۇر. ــدە ھــوزۇر ب ئىچى

ഒഒ ھــەر قامالشــقان يىگىــت ۋە چىرايلىــق ئايالنىــڭ گۈزەللىكــى، چوقۇمكــى 
بىــر زامــان ئىچىــدە پۈتۈنلــەي ئۇنىــڭ گۈزەللىكىدىــن كەلگەنــدۇر.

ഒഒ ســەن يــەردە ئىزدىگــەن رىزقالردىــن باشــقا، كۆكلــەردە نېمــە دېگــەن 
گــۈزەل مەنىۋىــي رىزىقــالر بــار. ناۋاينىــڭ تونۇرىــدا پىشــقان ناندىــن 
باشــقا، يــەردە يەنــە قانچىلىغــان نانــالر پىشــماقتا. بۇنىڭدىــن ســېنىڭ 

خەۋىرىــڭ يــوق.  

ഒഒ .مەيلــى تــۈرك بولســۇن، مەيلــى تاجىــك ھــەر قــۇل ئۇنىڭغــا بەندىدۇر 
ــا  ــدەك ئۇنىڭغ ــن بولغىنى ــۇنچىلىك يېقى ــە ش ــڭ بەدەنگ ــدە جاننى ھەم

يېقىنــدۇر. يېقىــن، ئەممــا بــەدەن جاننــى زىنھــار كۆرەلمەيــدۇ.

ഒഒ ــق ــى بارلى ــت، دۇنيادىك ــان ئى ــى ئۇيقۇچ ــىكى ئالدىدىك ــڭ ئىش  ھەقنى
ئارســالنالردىن ياخشــى. چۈنكــى ئــۇ ھەقنىــڭ ئاشــىقىنى ســۆزلەيدۇ ۋە 

ــدۇ. ــك قىلىــش ئۇســۇللىرىنى بىلى ئىشــىك ساقالشــنى ۋە كۆزەتچىلى

ഒഒ ــدۇر قەدەھكــە شــاراپنى، بىزگــە جۇشــقۇنلۇق ســۇن! ئۇيقۇمىزنــى  تول
ــان  قاچــۇر، ئۇيقــۇ بىزدىــن يىــراق تۇرســۇن. چۈنكــى ئۇيقۇغــا پاتق

ــى بىلەتتىمــۇ؟ ــى، پەيزىن كىشــى كېچىنىــڭ گۈزەللىكىن

ഒഒ ،ــم ــى تاپالمىدى ــام ئۇن ــە قارىس ــەن قەيەرگ ــان بىل ــادا گۇم ــۇ دۇني  ب
ــۇ  ــى، ب ــق تۇيغۇس ــە ھەيرانلى ــى گۈزەللىكلەرگ ــم. چۈنك كۆرەلمىدى
ئۇلۇغلــۇق، بــۇ بەخــت پەقــەت ھــەق بىلــەن كۆرگەنلــەردە، ھەقنىــڭ 

ــاردۇر. ــالردا ب ــە بولغان ــىگە ئىگ كۆرۈش

ഒഒ ئالالھنىــڭ ئىلتىپاتىنــى ئۈمىــد قىلغــان كىشــى، ئــۇ ئىلتىپاتتىــن باشــقا 
ھېــچ بىــر نەرســىگە كۆڭــۈل قويمايــدۇ.

ഒഒ ــى ــن ئۆزۈڭن ــن، دەرتلەردى ــن، جاپاالردى ــەن ئاۋارىچىلىقالردى ــز بەرگ  بى
ــق،  ــر ئاۋارىچىلى ــەردە بى ــا. قەيەرگــە كەتســەڭ كــەت، شــۇ ي قاچۇرم



ىلھالىجرۇن ەلىلسۇىرېى ريلقۇھاڭالەس

314

ــۇ  ــۇ دەرت، ئ ــا، ئ ــار ئەمم ــار. ب ــر دەرت ب ــق، بى ــر قىيىنچىلى بى
ــدۇ. ــە قىلى ــا ئىگ ــر دەرمانغ ــېنى بى ــق س ئاۋارىچىلى

ഒഒ ــى ــۇ دۇنيان ــى، ب ــۇرۇش دۇنياس ــۈك ت ــۇ ش ــۇر! ئ ــۈك ت ــدى ش  ئەم
ــان  ــى ئاڭاليدىغ ــۇ ئاۋازالرن ــا ئ ــان. ئەمم ــەن تولدۇرغ ــاۋازالر بىل ئ

ــەدە؟ ــۇالق ن ق

ഒഒ ئەقىــل مۇنــداق دەيــدۇ: »بارلىــق ئالەمنىــڭ ئالتــە تەرىپــى توســالغۇالر 
ــۇ توســالغۇالردىن ئۆتــۈپ  ــان. ب ــەن ئورالغ ــالر بىل ــەن، قىيىنچىلىق بىل

تېشــىغا چىقىشــقا يــول يــوق.«

ഒഒ ،ئاشــىق ئەقىلگــە مۇنــداق دەيــدۇ: »ســەن ئالدىنىپســەن. يــول بــار 
مــەن نەچچــە قېتىــم ئــۇ يولدىــن ئۆتــۈپ تېشــىغا چىقتىــم.«

ഒഒ مېــۋە قانــداق كۆچەتتــە چوڭىيىــپ پىشســا، ئاشــىقمۇ قەتئىــي تــۇرۇپ 
جاننــى ئالقىنىغــا ئېلىــپ ياشــايدۇ. شــۇنىڭ ئۈچۈن ھوســۇل مەۋســۇمىدا 
ــىقلىق  ــا ئېس ــڭ دارغ ــۇر ھەلالجىنى ــە مەنس ــپ، يۈزلەرچ ــا كېلى باغق

ــى كــۆر. تۇرغانلىقىن

ഒഒ .ســەن پۇراققــا، رەڭگــە بېرىلىــپ كېتىــپ، ئۇالرغا ئەســىر بوپ قاپســەن 
تاشــقا، تاشــتىكى رەســىمگە ئوخشــاپ قاپســەن. شــۇ تاشــنىڭ قەلبىــدە 

قاينــاق ســۇدەك قاينــاپ، ئىســقىرتىپ تېشــىغا چىــق.

ഒഒ ــەر ــڭ، ھ ــەر كىمنى ــەن. ھ ــر ت ــۈن ئىنســانالر بى ــەم، پۈت ــۈن ئال  پۈت
نەرســىنىڭ بېشــىمۇ، جېنىمــۇ ســەن بولىســەن. باشســىز بولغــان كىشــى، 
بېشــى گەۋدىســىدىن ئايرىلغــان ئــادەم قانــداق قىلىــپ ھايــات قالســۇن؟

ഒഒ ،دۇنيانــى بېقىــپ يېتىشــتۈرگەن ئىلتىپــات قۇياشــى، ھــەر بىــر زەررىچىگە 
ھــەر بىــر شــەيئىگە ئىلتىپــات قىلغــان. ھەتتــا قۇشــالرغا، كېپىنەكلەرگــە، 
بېلىقالرغــا گــۈزەل رەڭلەرنــى ئاتــا قىلغــان بولــۇپ، يىالنغىمــۇ رەڭلىــك 

ــەن ئىكەن.  ــى كىيگۈزگ كۆينەكلەرن

ഒഒ ســەن بــۇ دۇنيــادا دائىــم ئېچىلىــپ تۇرىدىغــان، باال-قــازا تىكىنىدىــن 
يارىالنمىغــان، بوران-چاپقۇنــدا قالمىغــان بىــر گــۈل كۆردۈڭمــۇ؟
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ഒഒ ،ــان ــۇس بولمىغ ــا مەھب ــان، ئۇنىڭغ ــا ئۇچرىمىغ ــادا باال-قازاغ  دۇني
ــت  ــر بەخ ــان بى ــارالپ تۇرىدىغ ــم پ ــاي، دائى ــەن يارىالنم ــڭ بىل ئۇنى

ــۇر! ــى يوقت ئىگىس

ഒഒ ــپ ــازا  كېلى ــۈن باال-ق ــر ك ــۇن. بى ــىپ كەتمىس ــم ھاكاۋۇرلىش  ھېچكى
ــا ئاسمىســۇن. ــازا دارىغ ــى ق ئۇن

ഒഒ باال-قازانىــڭ ئالدىــدا ھېچكىــم ھىلــە ئىشــلىتەلمەيدۇ. بەزىــدە 
ھېچنىمىدىــن خەۋىــرى يــوق دوســتلىرىمىز بېشــىمىزغا كېلىدىغــان بــاال-
قازاغــا خىزمــەت قىلىــدۇ. باال-قــازا ئۈچــۈن ئۆزىنــى بىلمــەي جانلىرىنى 

پىــدا قىلىــدۇ.

ഒഒ ــى ــم. دەرتن ــر دەرت بەردى ــا بى ــم. ئەممــا ئۇنىڭغ ــەن ياراتتى ــى م  جانن
ــدۇ. ــۇ بېرى ــا دەرماننىم ــە ئۇنىڭغ ــەن ئەلۋەتت بەرگ

ഒഒ .ــۇن ــا بولس ــن بولس ــى دىندى ــە. قايس ــور كۆرم ــى خ ــر ئادەمن  ھېچبى
ــدۇر. ــڭ ئەينىكى ــان ئۇنى ــاردۇر. ئىنس ــى ب ــر ئامانىت ــڭ بى ئۇنى

ഒഒ ،ــىمىز ــىمىز، ئىشلىش ــدا مېڭىش ــەق يولى ــز، ھ ــا بى ــى ھاياتت  مادامىك
تىرىشىشــىمىز الزىــم. جىــم تۇرۇشــقا بولمايــدۇ. جىــم تۇرۇشــنىڭ ئۆزى 
ــەل،  ــاڭا »ك ــەن، س ــۇنداق ئىك ــۋال ش ــۇر. ئەھ ــەك دېگەنلىكت ئۆلم
ــېنى  ــى س ــەن كىش ــول« دېگ ــان ب ــپ مېھم ــە كىرى ــڭ ئىچىگ چىدىرنى

ــدۇ. ــلىق قىلماي ــاڭا ياخش ــۇپ س ــتىن توس ــول مېڭىش ي

ഒഒ ــى ــالردەك يۈزىن ــكەن ئايال ــلىرىنى يۆگەش ــى باش ــۈل غۇنچىس  ئەتىرگ
ــى  ــۈزەل يۈزۈڭن ــاي »گ ــامال چىدىم ــا ش ــدى. ئەمم ــان ئى ئېتىۋالغ

ــى. ــۇرۇپ ئەكەتت ــى ئۇچ ــڭ چۈمبىلىن ــۇرما« دەپ ئۇنى يوش

ഒഒ ــان ــى يام ــە ئىش ــان ھەمم ــڭ قىلغ ــر ئادەمنى ــەن بى ــى كۆرۈلمىگ  ياخش
كۆرۈنىــدۇ ۋە ياخشــى كۆرۈشــكە مۇيەسســەر بولغاننىــڭ ھەممــە ئىشــى 

ــدۇ. ــق كۆرۈنى چىرايلى

ഒഒ ــان بولســا ــە كېتەلەيدىغ ــر يەرگ ــقا بى ــن باش ــر يەردى ــەر دەرەخ بى  ئەگ
ــى  ــى، ياك ــى تارتمايتت ــڭ دەرتلىرىن ــا پالتىنى ــۇ ي ــا ئ ــدى، ئۇنداقت ئى
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ھــەر تۈرلــۈك ئىشــالردا ئىشــلىتىلىپ، ھــەر يــەردە پارچىلىنىــپ، جاپاغا، 
يارىلىنىشــقا ئۇچرىمايتتــى ھەمــدە چۈرۈمەيتتــى.

ഒഒ ــاڭا ــىمۇ، م ــىمۇ، سۆيمىس ــات كۆرسەتمىس ــاڭا ئىلتىپ ــۆيۈملىكىم م  س
ھاقــارەت قىلســىمۇ مــەن زىنھــار شــىكايەتچى بولمايمــەن. مــەن يەنــە 
ئۇنىڭدىــن رازى، خۇشــال، بەختلىــك. ئىگەم بىلــەن مېنىــڭ ئوتتۇرىمىزدا 
ھادىســىلەر بــار. مېنــى ســۆيەمدۇ، ســۆيمەمدۇ باشــقىالرنىڭ نېمــە كارى؟ 

نېمىگــە ئارىلىشــىدۇ؟

ഒഒ ــك ــە ئۇپا-ئەڭلى ــەن. يۈزۈڭگ ــى س ــق بىرس ــۈك چىرايلى ــاي يۈزل  ئ
ســۈرۈپ گۈزەللىكىڭنــى ســاقال! پەقــەت گــۈزەل يۈزۈڭنى كۆرسەتســەڭ، 

ــەن. ــەن، پارقىرايس ــاق يەيس ــدۇ، تاي ــالر كۆپىيى ــېنى كۆرەلمەيدىغان س

ഒഒ ــدە ــۋا يېگەن ــدۇ. جــان ھال ــا كېتى ــدە تەرەتخانىغ ــۋا يېگەن ــەدەن ھال  ب
ــان! ســەن  ــەي ج ــىلىدۇ. ئ ــە، ئەرشــكە يۈكس ــۇ تەرەپك ــە، ئ كۆكلەرگ
ــاكان  ــى م ــڭ ئەتراپىن ــۈل قازىنىنى ــۇرۇلغان كۆڭ ــى پىش ــا ھالۋىس مەن
قىلىــپ، ئەتراپىــدا ئايلىنىــپ يــۈر. ئايالنغىنكــى ئاغزىــڭ ھالــۋا بىلــەن 

تولســۇن.

ഒഒ ــان ــادەم بولغ ــر ئ ــى بى ــاڭ، ياخش ــاندەك ياشىس ــەن ئىنس ــەر س  ئەگ
بولســاڭ، جــان ئۇچرىشــىش ئۆيىگــە كىرىــدۇ. ئەگــەر ســەن ئەگــرى 
بىرســى بولســاڭ، ســېنى تاۋار-دۇردۇنــالر، ھەرخىــل كىيىم-كېچەكلــەر 

ــدۇ. ــوراپ ئەكېتى ئ

ഒഒ ــۇ ــىغمىغان ئ ــە س ــەر ۋە كۆكك ــالپ، ي ــى تاش ــر ۋە مەنمەنلىكن  كىبى
ــەر. ــورۇن ب ــن ئ ــە كۆڭلۈڭدى ــەر بۈيۈكىگ بۈيۈكل

ഒഒ ــۈك ــان ئۆزل ــل بولغ ــە نائى ــان، تەجەللىلەرگ ــس قىلغ ــى ھې  ھەقىقەتن
ــى؟ ــاپىقىغا قارامت ــىگە، ش ــى، تىرىس كىش

ഒഒ ،جىــم تــۇردۇم، لەۋلىرىمنــى يۇمــدۇم. ئەممــا بــۇ كېچــە مــەن سۆزســىز 
ــۆزلەيمەن. ساداسىز س

ഒഒ .ــدا ــا تىكەنلىرىگــە چى ــا، جاپ ــادا بېشــىڭغا كەلگــەن باالالرغ ــۇ دۇني  ب
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چۈنكــى تارتقــان ئازاپلىرىــڭ، چەككــەن جەۋر-جاپــاالر ســېنى 
ــالر،  ــدۇ. رەيھان ــدۇرۇپ گۈللەرگــە مۇيەسســەر قىلى ــن قۇتۇل تىكەنلەردى

ــدۇ. ــتانغا ئاپىرى ــەن گۈلىس ــەن پۈركەنگ ــىمەنلەر بىل ياس

ഒഒ ــن ــەت ھالدى ــدۇق. پەق ــا تۆرەل ــۇ دۇنياغ ــپ ب ــن ئايرىلى ــتا ھەقتى  باش
ھالغــا، شــەكىلدىن شــەكىلگە كىرىــپ، ئايلىنىــپ پىرقىــراپ يەنــە ئۇنىــڭ 

يېنىغــا قايتىمىــز.

ഒഒ ــۇ ــدى. ئ ــەر يېزىل ــىل خەتل ــا يېش ــالردەك ياپراقالرغ ــۇددى كىتاپ  خ
ــى، نېمــە دېمەكچــى ئىكەنلىكىنــى  ــالردا نېمىلەرنىــڭ دېيىلگەنلىكىن يازمى

ــەن. ــوراپ ئۆگ ــن س ــىنى ئوقۇغانالردى ــلى نۇسخىس ــڭ ئەس كىتاپنى

ഒഒ شــەھۋەتنىڭ كەينىگــە كىرگەنلــەر ۋە بەدەنلىرىگــە كۆڭــۈل بەرگەنلەرگــە 
ئىشــقتىن ســۆز ئاچمــا. چۈنكــى ئــۇالر ئەندىشــە ۋە ئۈمىــد ئارىســىدا 
ياشــىماقتا. ســاۋاپ ۋە گۇناھالرنىــڭ ھېســابىنى قىلىــپ ئــاۋارە بولماقتــا.

ഒഒ ســېنىڭ قۇشــتەك قــوش قاناتلىرىــڭ بــار. قول-قانىتــى بولغــان مــەرت 
ــاچ.  ــى ئ ــا، قاناتلىرىڭن ــدۇ؟ قورقم ــىدىن قورقام ــر نەرس ــى بى كىش

ــەل! ــە يۈكس ــۇ تەرەپك ــە، ئ كۆكلەرگ

ഒഒ ئاشــىق بىلــەن مەشــۇقنىڭ جانلىرىمــۇ بىــر. ھەرگىــز ئۇالرنــى ئايرىــم 
دەپ، ئىككــى چاغلىمــا. 

ഒഒ ــىكنى ــەر ئىش ــۇ ھ ــۇر. ئ ــل ئاچقۇچت ــەت ئەقى ــەڭ ك ــە كەتس  قەيەرگ
ئاچىــدۇ. بىــراق بــۇ يــەردە نېمــە قىالاليســەنكى، ئەقىــل ئاچقۇچلــۇق 
رولىنــى يوقىتىــپ قۇلــۇپ بولــۇپ قاپتــۇ. ئــۇ ســېنىڭ يۈزۈڭگــە قاراپ 
كۈلىــدۇ، بــۇ بىــر يــۈز يۇپۇغىــدۇر. بــۇ كۈلۈشــكە ھەرگىــز ئالدانمــا.

ഒഒ .بــۇ ھاياتتــا قىلغــان ســەۋر بىــر مۈلــۈك بولــۇپ ئالدىڭغــا چىقىــدۇ 
ــۈن  ــۇش ئۈچ ــت بول ــا دوس ــدا يېنىڭغ ــال ھال ــا خۇش ــۈكۈر بولس ش

ــدۇر. ــەن ماالئىكى كەلگ

ഒഒ ،ــىيەتلەر ــۈزەل خۇسۇس ــق گ ــاڭ بارلى ــەزەر تاشلىس ــپ ن ــەت قىلى  دىقق
ــدۇ. ھەممىســى كۆڭۈلگــە  ــن بولى ــالر ھەممىســى كۆڭۈلدى گــۈزەل خۇي
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ــقاق  ــى يېپىش ــڭ مەنبەس ــكىلىكلەر، گۇناھالرنى ــق ئەس ــت. بارلى ئائى
ــۇر. ــە ئائىتت ــان بەدەنگ ــن بولغ ماددىدى

ഒഒ ســەن باشــقىالرنىڭ ســاڭا قىلىشــىنى خالىمىغــان نەرســىلەرنى باشــقىالرغا 
قىلمــا. چۈنكــى شــۇ خــۇي، شــۇ تەبىئــەت ســەندىمۇ بــار.

ഒഒ بــۇ دۇنيامــۇ، ئــۇ دۇنيامــۇ خېمىرتۇرۇچتــەك. ھەقىقــەت ئالىمىدە بولســا 
ــڭ  ــالر بىزنى ــوق. دىن ــۇ ي ــوق، مەزھەپم ــۇ ي ــوق، دىنم ــۇ ي كۇفۇرم
نەزىرىمىــزدە ئايرىم-ئايرىــم. ھەقنىــڭ نەزىرىــدە دىنالرنىــڭ ھەقىقىتــى 

ــردۇر. بى

ഒഒ خاتــا ۋە ئورۇنســىز خىيالــالر، ئۇيغــۇن بولمىغــان چۈشــەنچىلەر بىزنىــڭ 
ئىرادىســىز تەبىئىيتىمىزدىــن مەيدانغــا كەلگــەن. بــۇ دوســتنىڭ خۇيــى 

ئەمــەس.

ഒഒ !ئــەي بــەدەن! ئاتنىــڭ ئۈســتىدە غادىيىــپ ئولتۇرمــاي پەســكە چــۈش 
پىيــادە مــاڭ! بېرىــپ بەدەنگــە ئائىــت ئارزۇالردىــن قۇتــۇل. بــەدەن 

ئاتلىرىغــا مىنمىگەنلەرگــە ئالــالھ مەنىــۋى قانــات ئاتــا قىلىــدۇ.

ഒഒ دۇنيــا ۋە مــاددى ئــارزۇالر بىلــەن مۇناســىۋەتلىك چۈشــەنچىلەر بىلــەن 
بېشــىڭنى ئاغرىتمــا.

ഒഒ كۆڭلــۈڭ ئىچــى پانــى ســۆيۈملۈكلەرنىڭ خىيالــى ئەكــس ئەتمەيدىغــان 
ئەينەكتــەك پاك-پاكىــز بولســۇن.

ഒഒ كــۆزۈڭ بىلــەن كۆرۈۋاتقــان بــۇ ئالەمنىــڭ ئــۇ تەرىپىــدە چەكســىز بىــر 
ئالــەم بولمىســا ئىــدى، يېڭىــالر قەيەردىــن كېلىــپ، كونىــالر قەيەرگــە 

كېتەتتــى؟

ഒഒ ،ــاھ ــۇ پادىش ــم؟ ب ــەكىل كى ــىم، ش ــان، رەس ــان ئىنس ــۇ كۆرۈۋاتق  ب
ــا بۇالرنىــڭ  ــدۇر؟  مان ــل نېمى ــار، ئەقى ــۇ ئىختىي ــم؟ ب ــەگ كى ــۇ ب ب
ــىدۇر. ــۈز پەردىس ــۆيۈملۈكىڭنىڭ ي ــۇرۇن س ــڭ يوش ــى بىرىنى ھەممىس

ഒഒ ــش ــە قىلى ــۈن نېم ــش ئۈچ ــالىغا يېتى ــڭ ۋىس ــۈك دىلبەرنى ــاي يۈزل  ئ
كېــرەك؟  ئۇنىڭغــا ئاشــىق بولغــان ئــادەم ناھايىتــى ياخشــى خۇيلــۇق 
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ــۇق  ــكى خۇيل ــم. ئەس ــى الزى ــان بولۇش ــي ئىنس ــى، ھەقىقى بولۇش
ــدۇ. ــالىغا يېتەلمەي ــڭ ۋىس گۈزەلنى

ഒഒ ھــەر روھ ســېنىڭ گــۈزەل ئىســىملىرىڭدىن بىرىنىــڭ ۋاستىســى بىلــەن 
ــېنىڭ  ــۇ س ــال تومۇرم ــر ت ــى بى ــان. بەدىنىمىزدىك ــاڭا باغالنغ س

ــوقمايدۇ. ــىز س بۇيرۇقىڭس

ഒഒ .دوســت قۇدۇقنىــڭ تېگىــدە بولســا، قۇدۇقنىــڭ تېگىمــۇ خۇشــال بولىدۇ 
ــپ  ــۇ جىلۋىلىنى ــاغ چوققىلىرىم ــا، ت ــىدا بولس ــڭ چوققىس ــت تاغنى دوس

گۈزەللىشــىدۇ.

ഒഒ ئالتــۇن زەرگەرنىــڭ بولقىســى بىلــەن تــازا ئۇرۇلغاندىــن كېيىــن تېخىمــۇ 
چىرايلىــق، تېخىمــۇ پارقىــراق ھالغــا كېلىــدۇ.

ഒഒ ــز ــىدۇ. بى ــپ يىراقلىش ــن قېچى ــۇ بىزدى ــاق ئ ــا چىقس ــز مەيدانغ  بى
ئۇنىڭدىــن قاچســاق، ئــۇ مەيدانغــا چىقىــدۇ. چۈنكــى ئــۇ »مەن«لىك، 

ــقان. ــن يىراقالش ــەۋەبىدىن بىزدى ــك س »بىز«لى

ഒഒ ــر دەپ ــەن ئىســتەلگەننى بى  ســەن ئەقلىڭنــى ئىشــلىتىپ ئىســتىگەن بىل
ــى  ــە. ئىكك ــم دىم ــز ئايرى ــەن ھەرگى ــى بىل ــم كۆرۈنگىن ــل! ئايرى بى

ــردۇر. ــۇالر بى ــە، ئ كۆرم

ഒഒ ــكىنا ــىدۇ، پاس ــتىگىمۇ چۈش ــىلەر ئۈس ــز نەرس ــۇرى پاكى ــنىڭ ن  قۇياش
ــتىگىمۇ. ــىلەرنىڭ ئۈس نەرس

ഒഒ.قۇياشنىڭ ئىللىق ھارارىتىدىن گۈلمۇ ئۈنىدۇ، تىكەنمۇ 

ഒഒ ،ئاشــىق ئەســكىلىك بىلــەن تولغــان بــۇ مەينــەت دۇنيادىــن قۇتۇلــۇپ 
كۆكلەرگــە چىقىــش ئۈچــۈن الزىــم. ئەقىــل بولســا بىلىــم ۋە ئــەدەپ 

ئۆگىنىــش ئۈچــۈن الزىــم.

ഒഒ ســەۋەپلەردىن باشــقا يەنــە نۇرغــۇن ســىرالر، ئاجايىــپ ھەيــران قاالرلىق 
ــالرنى  ــان ئىش ــۈز بېرىۋاتق ــادا ي ــەۋەپتىن دۇني ــۇ س ــار. ب ــەيئىلەر ب ش
ــەن  ــپ كەتك ــەۋەپكىال بېرىلى ــەن ۋە س ــەۋەپلەردىن كۆرگ ــال س پەقەت

ــىۋالغاندۇر. ــەردە توس ــى پ ــىنىڭ كۆزىن كىش
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ഒഒ  ــىنىڭ ــان كىش ــىقى بولغ ــڭ ئاش ــەق يولىنى ــلىرىغا ھ ــڭ ھاۋشىش  ئىتالرنى
ــدۇ.  ــپ قويماي ــر قىلى ــى قىمى يۈرىك

ഒഒ ئــەي روھ ئالىمىدىــن بــۇ دۇنياغــا تۇغۇلغانــالر، ئەجــەل يېتىــپ كەلگەندە 
ئۈركمــەڭ، قورقمــاڭ. بــۇ ئۆلــۈم ئەمــەس، بەلكــى ئىككىنچــى قېتىــم 

ــتۇر.   يېڭىدىن تۇغۇلۇش

ഒഒ قېرىنداشــلىرىم، مېنىــڭ قەبرەمگــە ھەرگىــز داپســىز كەلمــەڭالر. چۈنكــى 
ــك،  ــڭ دەرتلى ــدا بولغانالرنى ــڭ ھوزۇرى ــۆيگەنلەرنىڭ، ئۇنى ــى س ئالالھن

ئازاپلىــق يۈرىشــى ياراشــمايدۇ.

ഒഒ ــڭ ــاي، ئەقلىڭنى ــا قارىم ــىڭنىڭ ئارزۇلىرىغ ــىمۇ نەپس ــم بولس ــر قېتى  بى
ئىســتكىگە ئەگەش! چۈنكى نەپســىڭنىڭ ئىســتىكى ســېنى ئۈمىدســىزلىككە 

باشــاليدۇ.

ഒഒ ســەن پادىشــاھقا ئــوۋ بــول. ئوۋچىلىقتىــن ۋاز كــەچ. چۈنكــى ئوۋلىغــان 
ئوۋنــى ئەجــەل بۈركىتــى ســەندىن ئېلىۋالىدۇ.

ഒഒ .ــدا ــۈم زىندانى ــانالر ئۆل ــق ئىنس ــى، بارلى ــى بىلگىنك ــۇنى ياخش  ش
ــدۇ. ــن قۇتۇلدۇرالماي ــېنى زىنداندى ــى س ــى بىرس زىنداندىك

ഒഒ بارىدىغــان يــەردە يالغــۇز قېلىشــنى خالىمىســاڭ، ياخشــىلىق، ســاۋاپلىق 
ئىشــالرنى قىلىدىغــان، ئىبــادەت قىلىدىغــان ئەۋالدىــڭ بولســۇن.

ഒഒ ــلىقى ــۆزارا چىقىشالماس ــانالرنىڭ ئ ــانلىق، ئىنس ــۇق، پەرىش  چېچىالڭغۇل
داۋاملىــق پىتنە-پاســاتتىن، ئىككــى يۈزلىمىچىلىكتىىــن مەيدانغــا 
ــدۇ.  ــن كېلى ــك ئىشــالر ئىتتىپاقلىقتى ــدۇ. راھــەت، ھــوزۇر، بەختلى كېلى

ــدۇ. ــران بولى ــەت ۋەي ــۇ دۆل ــا، ئ ــك بولمىس ــە بىرلى ــر دۆلەتت بى

ഒഒ ســەن نازالنســاڭ ســۆيۈملىكىڭمۇ نازلىنىــدۇ. مۇشــۇنداق قىلىــپ ئىككــى 
ــاي  ــەن نازالنم ــەر س ــدۇ. ئەگ ــۈز بېرى ــش ي ــا ئايرىلى ــەرەپ نازالنس ت
يالۋۇرســاڭ، يېقىنالشســاڭ يۈزلەرچە ئۇچرىشىش،قۇچاقلىشىشــقا مۇيەسســەر 

بولىســەن.

ഒഒ .ھــەر مېــۋە ۋاقتــى كەلگەنــدە چېچەكلەيــدۇ، ۋاقتــى كەلگەنــدە پىشــىدۇ 
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قــاراپ بــاق، نېمىدېگــەن تەرتىپلىــك ئورۇنالشــتۇرغان.

ഒഒ ســېنىڭ يۈزۈڭمــۇ گــۈزەل، خۇيۇڭمــۇ گــۈزەل. بــۇالر گــۈزەل بولغاچقــا 
ئەلۋەتتــە كۆڭلۈڭدىكــى ســىرالرمۇ گۈزەل.

ഒഒ بىلمىدىمكــى ئــادەم ئــۆزى ئۈچــۈن ئىســتمىگەن نەرســىنى نېمــە ئۈچــۈن 
ــىناپ باققۇزىدۇ؟ ــىغا س باشقىس

ഒഒ ،ــالر ــەر، ھايۋان ــك زىرائەتل ــەر تۈرلى ــۈرەتلىرى، ھ ــۇ س ــڭ ب  خەلقنى
ــى  ــڭ ھەممىس ــق مەۋجۇداتالرنى ــق بارلى ــالر قاتارلى ــالر، قۇش بېلىق
ــاتقان،  ــى ياش ــارەت. بۇالرن ــن ئىب ــتىن، خىيالدى ــر نەقىش ــلىدە بى ئەس

ــدۇ؟ ــم كۆرگەن ــا كى ــى ئەجىب ــەن جانن ــە كەلتۈرگ ھەرىكەتك

ഒഒ.بىز ئۆزىمىزنىڭ دۈشمىنى، بىزنى ئۆلتۈرگەننىڭ دوستى بىز 

ഒഒ پاك-پاكىــز، داغســىز روھــالر كۆكلەرگــە قــاراپ يۈكســېلىدۇ. دۇغ، كىــر 
بولغانــالر يەرنىــڭ ئاســتىغا كىرىــدۇ.

ഒഒ ــۇق ــىنى ئوچ ــە نەرس ــۆز ھەمم ــان ك ــەن قارىغ ــۇرى بىل ــڭ ن  ھەقنى
ــدۇ. كۆرى

ഒഒ .ئىنســان دۇنيــا نېمەتلىرىگــە ئەســىر بولســا بەكمــۇ ئاجىــزالپ كېتىــدۇ 
ئۇالرنــى ئايىغىنىــڭ ئاســتىغا ئالغانــدا كۈچلىنىــدۇ.

ഒഒ كۆپۈكنــى يوقىتىــش ئۈچــۈن تىرىشــقىن، شــۇنداق قىلســاڭ دېڭىزنىــڭ 
ــە  ــڭ كۆپۈكىگ ــەن دېڭىزنى ــى س ــەن. ھالبۇك ــى كۆرەلەيس گۈزەللىكىن
ــى  ــۈزەل يۈزىن ــۆك گ ــڭ كۆپك ــڭ دېڭىزنى ــۇپ، ئۇنى ــتانە بول مەس

ــەن. ــەتمەيۋاتقانلىقىنى بىلمەيۋاتىس كۆرس

ഒഒ ســەن ســىرالرنى بىلمەكچــى بولســاڭ مەســتلەرنىڭ يېنىغــا بــار. ئــۇالر 
ــچ  ــاي، ھې ــزا تارتم ــاي، ئى ــالپ ئولتۇرم ــى ئوي ــنىڭ ئاقىۋىتىن ئىش

ــكارىاليدۇ. ــىرالرنى ئاش ــەي س ئىككىلەنم

ഒഒ قۇياشــقا تەتــۈر قارىغــان كىشــى ئــۆز سايىســىنى ئىمــام قىلىــدۇ. ئــۆز 
سايىســىگە ئەگىشــىدۇ. شــۇڭا ئۇنىــڭ نامىــزى نامــاز ئەمــەس.
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ഒഒ ســۆزلىگەن كىشــىنىڭ ســۆزى، ســۆزنىڭ قۇدرىتىنــى بىلگــەن كىشــىنىڭ 
يېنىــدا ئۇلۇغــدۇر. ســۆز قىممەتلىــك بىــر نەرســىدۇر. چۈنكــى ســۆز 

كۆكتىــن چۈشــكەن.

ഒഒ ــەر ــۆزلىمەكتە. ي ــە س ــە نەرس ــك ھەمم ــە زەررىچىلى ــتىىن يەرگىچ  ئەرش
ــايدۇ. ــكە ئوخش ــۇددى ئەرش ــتا خ ــۇ ئاڭالش يۈزىم

ഒഒ ،يالغــۇز ئولتــۇرۇپ، بېشــىڭنى ئېگىــپ تەپەككــۇر قاينىمىغــا چۆكســەڭ 
ئۆتمۈشــتىكى خاتالىقالرنــى، خاتــا كــۆز قاراشــالرنى بىلىــپ، ئۇالرنــى 

تۈزىتىشــكە ئاتلىنىســەن.

ഒഒ ــش ــر قىلى ــش ۋە پىكى ــەرق ئېتى ــەت، پ ــتىكى مەقس ــادەم بولۇش  ئ
ــۇر. ــۇش دېمەكلىكت ــە بول ــە ئىگ قابىليىتىگ

ഒഒ كېچىلىــرى ئــاز ئۇخــالپ، تــاڭ ســەھەردە تۇرغانــالر، كۈنلەرنىــڭ بىرىدە 
تۇيۇقســىزال ھەقىقەتنىڭ خەزىنىســىگە ئېرىشــىدۇ.

ഒഒ ،ئەســەرنى ئىجــات قىلغاننــى كــۆر. نېمــە ئۈچــۈن ئىجاتكارغــا ئەمــەس 
ئىجادىيىتىگــە كۆڭــۈل بېرىســەن.

ഒഒ مۇقــەددەس ســۈرەتلەر بىلــەن تولغــان دۇنياغــا قــارا. يولۇڭنــى قاپلىغان 
پانىــي شــەكىلگە، ســۈرەتكە قارىما.

ഒഒ ــن ــان مازارلىقتى ــە قىلغ ــى دەپن ــدە، مېن ــەن ئۆلگەن ــپ م ــەل كېلى  ئەج
ــەس. ــەردە ئەم ــەن ئۇي ــەڭالر. م ئىزدىم

ഒഒ ئىچىــدە »ئىشــىك ئالدىــدا تۇرغــان كىــم؟« دېگەنمــۇ مەن. ئىشــىكنىڭ 
ــۇ مەن. ــىنى ئۇرغانم ھالقىس

ഒഒ ،ــا ــان بولس ــە ئايرىغ ــا، ئىككىگ ــەن بولس ــى كۆرگ ــى ئىكك ــم مېن  كى
قەھرىدىــن يېرىلىــپ، ئىككىگــە بۆلۈنــدى. ئەگــەر مــەن ئىككــى ئەمەس 
بىــر بولســام، مــەن ھــەم ســۇ ھــەم يــاغ بولىمــەن. بىربىــرى بىلــەن 
ــايدىغان  ــدە ياش ــر بەدەن ــالمايدىغان بى ــالمايدىغان، ئىتتىپاقلىش چىقىش

ئىككــى كىشــى مــەن.

ഒഒ.قەلبى ئۆلگەن دوست، سېنى ئۆلۈك يۇيغۇچى قىلىپ قويىدۇ 
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ഒഒ يــەر يۈزىدىكــى مۇشــۇ قــارا تۇپراقتــا نۇرغــۇن يــول بــار. ئۆزۈڭگــە 
بىــر كېمــە ياســاپ، ئاشــىق دېڭىزىغــا ســەپەر قىــل.

ഒഒ ــن ــۇ ئۆزلىكىدى ــاق قانداقم ــان بىرســى بولمىســا، دۇمب ــى ئۇرغ  دۇمباقن
ــاۋاز چىقارســۇن؟ ئ

ഒഒ ــى ــەك غوزىكىن ــۈرۈپ يىپ ــپ ي ــا مېڭى ــاق بۇياقق ــى ئۇي ــە قۇرت  پىل
توقۇيــدۇ. ســۆزۈمگە دىققــەت قىــل، مەنمــۇ پىلــە قۇرتىغا ئوخشــايمەن، 

ــپ يۈرىمــەن.  ــا يېيى ــى ئەتراپق ــڭ يىپلىرىن ــاال توقۇيمــەن، باالنى ب

ഒഒ ــەر ــدى، ھ ــە ئى ــىزىلغانلىقىنى بىلس ــدە س ــاش قەلەم ــىملەر ئوخش  رەس
ــىپ  ــەلدەك چىقىش ــەن ھەس ــۈت بىل ــەن س ــرى بىل ــىم بىربى ــر رەس بى

ــى. ــىپ كېتەتت ئارىلىش

ഒഒ ــېنىڭ ــەن س ــول، م ــاڭ ب ــەردە بولس ــاڭ! قەي ــا م ــان، قورقم ــەي ج  ئ
ــەن. ــەك يېقىنم ــۇ ب ــان تومۇردىنم ــاڭا ج ــە. س ــەن بىلل بىل

ഒഒ قەۋمنــى ئايدىڭالتقــان شــام ئۆزىنىــڭ كۆيىشــىدىن قورقمايــدۇ. چۈنكــى 
ــى  ــە قەۋمن ــش بەدىلىگ ــوق قىلى ــى ي ــپ، ئۆزىن ــۈپ، ئېرى ــۇ كۆي ئ

ــان. ــارزۇ قىلغ ــنى ئ ئايدىڭلىتىش

ഒഒ ــز ــەلدەك بىربىرىمى ــەن ھەس ــۈت بىل ــز س ــدە ھەممىمى ــا ئۆيۈڭ  مان
بىلــەن بىرلىشــىپ كەتتــۇق. بــۇ يــەردە بولســا ھەممىمىــز بىربىرىمىــز 
ــۈن  ــرى ئۈچ ــا نېمەتلى ــىۋاتىمىز. دۇني ــىپ، سوقۇش ــەن دۈشمەنلىش بىل

ــز. ــەن ئۆلتۈرىۋاتىمى ــىزلىق بىل ــى ئىنساپس بىربىرىمىزن

ഒഒ .ســەن مېنىــڭ ئەگرىلىكىمگــە قارىمــا. مېنىــڭ توغــرا ســۆزلىرىمگە قــارا 
مــەن يــاي بولســام، ســۆزلىرىم ئوقتــۇر.

ഒഒ شــۇنچىلىك جاپــا تارتىــپ، بىربىرىمىــز بىلــەن ئۇرۇشــۇپ، مىــڭ تۈرلۈك 
ــر  ــاالر ئەســلىدە بى ــا كەلتۈرگــەن مال-دۇني ــەن قولغ مۇشــەققەتلەر بىل

باالنىــڭ توزىقــى ئىكــەن.

ഒഒ ــىمنى ــەن بېش ــڭالر: »م ــۆزلەرنى يېزى ــداق س ــىمغا مۇن ــرە تېش  قەب
ــۇزدۇم.« ــن قۇتق ــان ئىمتىھاندى ــىناپ تۇرىدىغ ــم س ــن، دائى باالدى
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ഒഒ ســەن اليدىــن ياســالغان ئادەمگــە قارىمــاي، ئۇنــى پۈۋلىگــەن نەپەســكە 
قــارا. نەپەســكە ھەيــران بــول.

ഒഒ ــا ــى. ئۇنداقت ــرالر تىكت ــە چىدى ــۆك يۈزىگ ــۈن ك ــز ئۈچ ــى بى  مادەمك
ــن  ــەر يۈزىدى ــۇ ي ــان ب ــالپ يۈرىدىغ ــەكلەر پېتىق ــۈن ئېش ــە ئۈچ نېم

ــز. ــى يىقمايمى چىدىرىمىزن

ഒഒ .ــدۇ ــۇ نەرســىنى كۆرەلمەي ــالر ئ ــا بولغان ــەك ئۇزاقت ــر نەرســىدىن ب  بى
بىــز بولســاق ئۇنىڭغــا بــەك يېقىــن بولغانلىقىمىــز ســەۋەبىدىن ئۇنــى 

ــز. كۆرەلمەيۋاتىمى

ഒഒ ــىنى ــڭ كېلىش ــىۋىرغانغا باھارنى ــوغۇققا، قار-ش ــان س ــتىكى قەھرىت  قىش
ــادەم. ــدۇ ئ ــن چىداي ــەن كۈتكەنلىكتى ــد بىل ئۈمى

ഒഒ يالغــۇز ئــادەم ھېــچ نېمىگــە ئەرزىمــەس نەرســىدىن ئىبــارەت. ھەممىمىــز 
بىريەرگــە جــەم بولــۇپ ئىنســان بواليلــى!

ഒഒ .ــدۇ ــى بولماي ــى بىلگىل ــق، ئۇن ــتى يېپىقلى ــڭ ئۈس ــان چېكىتنى  يارىتىلغ
ئىنســان بىــر ۋاســتىدىن ئىبــارەت. قېنــى ئەمســە، ئــۇ بەكمــۇ چــوڭ، 
باش-ئۇچــى يــوق يىگانــە دېڭىزنىــڭ يېنىغــا چىدىرلىرىمىزنــى تىكەيلى. 

بىرلىــك بولــۇپ بىرلىشــەيلى.

ഒഒ بىزنــى كۆرۈشــنى ئــارزۇ قىلســاڭ يۈزۈڭنــى يــۇي، پاكىــزال، كىرلەردىــن 
قۇتــۇل. چۈنكــى كىــرالش بىرســى بىزنــى كۆرەلمەيــدۇ. ئۆزۈڭدىكــى 
مەنىــۋى كىرالردىــن پاكالنمىســاڭ بىزدىــن يىــراق تــۇر. گۈزەللىكىمىــز 

ئۆزىمىزگــە يېتىــدۇ.

ഒഒ ،بىــز ئالتۇنــدەك بىرقانچــە كىشــىنىڭ مۈلكــى ئەمــەس. بىــز دېڭىــزدەك 
تاغــدەك ھەممــە كىشــىنىڭ مېلــى.

ഒഒ .ئالدىڭــدا ئىككــى لېگــەن بــار. بىرىــدە ئــوت، يەنــە بىرىــدە ئالتــۇن 
ئەقلىڭنــى ئىشــلىتىپ قولۇڭنــى ئاشــىق ئوتــى بىلــەن تولغــان لېگەنگــە 

ت. ا ز ئۇ

ഒഒ مېۋىســىز قــۇرۇپ كەتكــەن كۆچــەت نېمىگــە يارايــدۇ؟ چوقــۇم كۈلخانىغا 
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ــۇن بولىدۇ. ئوت

ഒഒ ــەي ــن كۆتۈرم ــىنى يەردى ــۇالر بېش ــال، ئ ــەزەر س ــا ن ــۇ ھايۋانالرغ  ش
ــادەم ســەن. شــۇڭا بېشــىڭنى  ــۋان ئەمــەس، ئ ــا. ســەن ھاي ئوتلىماقت

ــاق. ــە ب ــۈرۈپ كۆكلەرگ كۆت

ഒഒ تۇپراقتىــن تۇغۇلــۇپ تۇپراقتــا سېســىش ھايۋاننىــڭ ئىشــىدۇر. بــۇالر 
كۆڭــۈل بىلــەن جاننىــڭ ئىشــى ئەمــەس.

ഒഒ ــم ــچ جى ــى ھې ــىنىڭ بەدىن ــان كىش ــان ياپق ــن يوتق ــە تىكەندى  ئۆزىگ
ــۇ؟ تۇراتتىم

ഒഒ بــۇ دۇنيادىكــى ھەممــە نەرســە ئىنســان ئەقلىنىڭ ئەســەرلىرى. شۇڭالشــقا 
ھەممــە نەرســە ئىنســانالر ئەقلىنىــڭ قۇلىدۇر.

ഒഒ دۇنيادىكــى ھەممــە نەرســىگە، ھەربىــر پارچىغــا نــەزەر تاشــال. ھەممىســى 
ــە.  ــە يۆتكەلمەكت ــر يەرگ ــە بى ــن يەن ــر يەردى ــدە. بى ــەت ھالىتى ھەرىك
شــۇنى ياخشــى بىگىنكــى، ھەممــە شــەيئىلەر بىــر ســەپەردىن كەلگــەن.

ഒഒ جەنــدە بــەدەن بىلــەن ئوينايــدۇ. بــەدەن جــان بىلــەن ئوينــار. جاننىڭ 
بوينىغــا ســۆيۈملۈكىنىڭ ئاشــىق يىپــى باغلىنىپتۇ.

ഒഒ ــز ــە ھەرگى ــالپ كەتس ــېنى تاش ــك س ــاللىق، گۈزەللى ــەندىكى خۇش  س
ــەن  ــالپ كەتك ــېنى تاش ــى، س ــۇنى بىلگىنك ــە. ش ــەم يېم ــە، غ ئۈزۈلم

ــدۇ. ــاڭا كېلى ــە س ــپ يەن ــەكىلگە كىرى ــقا ش ــر باش ــە، بى نەرس

ഒഒ ــدەك ــى نان ــڭ ئوزۇق ــدۇ. بەدەننى ــدەك كۆرۈنمەي ــى جان ــڭ ئوزۇق  جاننى
ــدا. مەيدان

ഒഒ ئەقىللەرگــە راھەتلىــك، راھەتتــە پىشــىپ يېتىشىشــتىن كېلىــدۇ. ئاشــىقالر 
بولســا راھەتتــە ۋىســالىغا يېتىشــتىن خىجىــل بولىــدۇ.

ഒഒ ــڭ ــا مېنى ــڭ بولس ــېنىڭ جېنى ــدۇر. س ــېنىڭ جېنىڭ ــم س ــڭ جېنى  مېنى
ــۇ؟ ــچ بوالتتىم ــان ھې ــى ج ــدە ئىكك ــر تەن ــدۇر. بى جېنىم

ഒഒ ــۇ ــار. ئ ــۈم ب ــادا ئۆل ــۇ دۇني ــىدۇر. ب ــڭ ئىش ــۇ دۇنيانى ــەك ب  ئۆلم
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ــار. ــۇش ب ــن تۇغۇل ــى يېڭىدى ــوق، بەلك ــۈم ي ــادا ئۆل دۇني

ഒഒ .دېڭىزنىــڭ ســۈيى ئاچچىــق بولىــدۇ. ئەممــا ئىچىــدە ئۈنچىلــەر بــار 
ســەن ئاچچىــق ســۇغا قارىمــاي، دېڭىزنىــڭ تېگىگــە چۆكــۈپ ئۈنچىنــى 

ئــال.

ഒഒ ــەن ــى ئېلىۋەتك ــۇس چۈمبىلىن ــززەت، نوم ــى ئى ــار يۈزىدىك ــەر ي  ئەگ
بولســا، بېرىــپ چۈمبەلســىز يۈزىگــە قــارا، گــۈزەل يۈزىگــە قانغىچــە 

ــاق. ب

ഒഒ ئــەي كۆڭــۈل! ئاشــقازىنى ئاغرىيدىغــان كېســەلگە بــال يېگۈزمــە. ئەمــا 
كىشــىگە كۆزدىــن ســۆز ئاچمــا.

ഒഒ .چۈشــەنچىلەردىن تىكىلگــەن كىيىملىرىڭنــى ســېلىۋەت، ئۈســتۈڭدىن ئــات 
چۈنكــى كــۈن بىلــەن ئــاي يالىڭاچالرنــى قۇچاقاليــدۇ.

ഒഒ قۇلىقىڭنىــڭ ئاڭاليدىغىنــى پەقــەت مېنىــڭ ئېغىزىمدىــن چىققــان 
ســۆزلەردىن ئىبــارەت. پەقــەت جاندىــن قىلغــان پەرياتلىرىمنــى ھېچكىــم 

ــدۇ. ئاڭلىمايۋاتى

ഒഒ كــەل! ســەن بىــر دېڭىــز. مــەن بولســام دېڭىزدىكــى بىــر بېلىــق. ئەمما 
ســېنىڭ دېڭىزىڭنىــڭ باش-ئاخىرىنــى، قىرغىقىنى كىــم كۆرۈپتۇ؟

ഒഒ ــتى ــڭ دوس ــا. بەدەننى ــۇ دۇني ــۈڭ ئ ــادۇر. كۆڭل ــۇ دۇني ــڭ ب  بەدىنى
ــڭ  ــرەت. كۆڭۈلنى ــرەت ۋە غەزەپ-نەپ ــەۋەس، ئەيش-ئىش ھاۋايى-ھ

ــەت. ــرال ھەقىق ــتى بى دوس

ഒഒ ئەگــەر ســەن جــان ۋە ئەقىلنىــڭ دوســتى بولســاڭ، ھەقىقىــي دوســتقا 
ــتى  ــڭ دوس ــان ۋە ئەقىلنى ــراق ج ــۇزدۇڭ. بى ــى قۇتق ــىپ جانن ئېرىش
ــۇ  ــاڭ، مۇش ــتى بولس ــنىڭ دوس ــڭ، ھاۋايى-ھەۋەس ــاي، بەدەننى بولم

ــەن. ــۇم بولىس ــە مەھك ــەر يۈزىگ ي

ഒഒ ســېنىڭ جانىــڭ بىلــەن مېنىــڭ جانىــم بىــر تــال قۇياشــتەك. بارلىــق 
ئىنســانالر، پۈتــۈن دۇنيــا ئــۇ قۇيــاش بىلــەن يورۇماقتــا.

ഒഒ ،ــەن ئەمــەس ــى ســۆز بىل ــۇر. ســەن ئۇالرن ــدى بــەس، شــۈك ت  بول
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ــىرالرنى  ــۆزى س ــۈكۈتنىڭ ئ ــدۈر. زادى س ــق بىل ــۈكۈنات ئارقىلى س
ــدۇ. ــەپ بېرى ــق ئىپادىل ــۇ ئېنى ــى، تېخىم ــۇ ياخش تېخىم

ഒഒ.مەنا خەزىنىسىدە ئالتۇندەك شەكىللەرنى كۆرەلمەيسەن 

ഒഒ .ئاشــىقنىڭ شــەكلى يــوق. بىــراق ئاشــىقنىڭ ئىشــى شــەكىل ياساشــتۇر 
ئــەي كۆڭــۈل! ســەن شــەكىلدىن، ســۈرەتتىن كېچەلمەيســەن. چۈنكــى 

ســەن ئۇالرنىــڭ جىنســىدىن ئەمــەس.

ഒഒ ــە ــڭ قابىليىتىگ ــىنى ئۇنى ــان لوقمىس ــڭ يەيدىغ ــەر كىمنى ــالھ ھ  ئال
ــەن. ــەن بەرگ ئاساس

ഒഒ ــى ــىل بولغانلىقىن ــن ھاس ــڭ نېمىدى ــۆرۈپ، ئۇنى ــى ك ــى مۇزن  بىرس
ــدە  ــۇز ئېرىگەن ــدۇ. م ــال بىلى ــۇز دەپ ــى، م ــەت مۇزن ــدۇ. پەق بىلمەي
ــن  ــدۇ ۋە ئۇنىڭدى ــى بىلى ــۇ ئىكەنلىكىن ــلىنىڭ س ــڭ ئەس ــن ئۇنى ئاندى

ــدۇ. ــان قىلماي گۇم

ഒഒ ــوي ــى ئ ــا. چۈنك ــە ئويلىم ــر نەرس ــقا بى ــىلەردىن باش ــى نەرس  ياخش
ســۈرەتنى توقۇيدىغــان يىپقــا ئوخشــايدۇ. گۈزەللــەش! ياخشــى بولغــان 

ــىدۇر. ــدۇر، ياخش ــۈرەتمۇ گۈزەل ــان س ــدا بولىدىغ ــن پەي ــەر ئويدى ھ

ഒഒ تاماقنىــڭ تۇزلۇقلىقىنــى پەقــەت ئاشــۇ تاماقنــى ئاغزىغــا ئېلىــپ چاينىغان 
. ۇ بىلىد

ഒഒ ئــەي ئىنســان جېنــى، مادەمكــى ســەن نۇقســانلىق ئالىمىــدە، ئۇنداقتــا 
كېچــە قاراڭغــۇ بولغانــدا، بىــر يۇلتــۇزدەك ئايــالن.

ഒഒ پەرىشــتىنىڭ خۇيىغــا ئىگــە بولســاڭمۇ، شــەيتانغا ئەمىــر بــول. ئۇنىڭغــا 
بۇيــرۇق بــەر! نەپســىنىڭ ئۆكۈزىنــى قۇربانلىــق قىلســۇن. 

ഒഒ ،ئــەي چارىســىز ئاشــىق! بۇياققــا كــەل، كــۆرۈش قۇۋىتىگــە ئىگــە بول 
ــراق  ــەڭمۇ، بى ــىنى كۆرس ــەر نەرس ــۆر. ھ ــى ك ــەيئىلەرنىڭ ماھىيىتىن ش
ئۇنىــڭ ئەســلىنى كۆرەلمىگــەن كىشــىلەردىن، پارقىــراپ تۇرىدىغانالردىــن 

بولمــا!

ഒഒ ئېقىــن ســۇدا ئەخلــەت قاالمتــى؟ ئــەي مېنىــڭ جانىــم! يۈگۈرىۋاتقــان 
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جانــدا قانــداق بولــۇپ ئۆچمەنلىــك بولســۇن؟

ഒഒمۇنارنى كۆرمىگەن كۆز مۇنارنىڭ ئۈستىدىكى قۇشنى كۆرەلەمتى؟ 

ഒഒ .ســەۋەپنى كۆرگــەن كىشــى ئەمەلىيەتتــە ســۈرەتكە، شــەكىلگە بېرىلىــدۇ 
ســەۋەپنى ياراتقاننــى كۆرگــەن كىشــى مەنــا نۇرىنــى كۆرىــدۇ.

ഒഒ ئاشــىقنىڭ جانــى ماكانســىزلىق ئالىمىدىنــدۇر. بــەدەن جاننىــڭ 
سايىســىدۇر. 

ഒഒ ــى ــۈن جېنىن ــان ئۈچ ــال مارج ــر ت ــان بى ــتانە بولغ ــۈرەتكە مەس  س
ــە  ــەس نەرس ــۇ ئەرزىم ــى ئۈنچىنىم ــڭ ئەھل ــا دېڭىزلىرىنى ــدۇ. مەن بېرى

ــدۇ. دەپ بىلى

ഒഒ .ئەلۋەتتــە نەينــى ياســىغان كىشــى قومۇشــقا شــەكىل، ســۈرەت بېرىــدۇ 
ئەگــەر نەپــەس بەرمىســە، ئىچىگــە پۈۋلىمىســە، نــەي قانداقمــۇ پەريات 

؟ ن قىلسۇ

ഒഒ ســۇغا، ئوتقــا، شــامالغا، تۇپراققــا بــاق! بــۇالر بىربىرىگــە شــۇنچىلىك 
دۈشــمەن تــۇرۇپ، بىر-بىــرى بىلــەن ئىتتىپاقلىشــىپ دوســت بوپتــۇ.

ഒഒ ــڭ ــىمۇ، كاننى ــۇن« دەپ ۋارقىرىس ــەن ئالت ــم »م ــڭ قېتى ــۇن مى  ئالت
ــدۇ. ــدار بولماي ــا خېرى ــم ئۇنىڭغ ــا ھېچكى ــىرتىغا چىقمىس س

ഒഒ ھــورۇن مىجەزلىــك ۋە ھاياتتــا مۇۋەپپىقىيــەت قازىنالمىغــان ئــادەم، ھېــچ 
كىمنىــڭ مۇۋەپپىقىيــەت قازىنىشــىنى خالىمايدۇ.

ഒഒ-ــان ــقىالرغا زىي ــەم باش ــە ھ ــەم ئۆزىگ ــقا ھ ــەتتىن باش ــادا ھەس  دۇني
زەخمــەت يەتكۈزىدىغــان نەرســە يــوق.

ഒഒ ،ــەكىل ــاڭ، ش ــان بولس ــى ئىزدەۋاتق ــزدەك  ھەقن ــەنمۇ بى ــەر س  ئەگ
ــەل! ــە ك ــۈر، كۆڭۈلگ ــۇدۇل ي ــاراپ ئ ــە ق ــالپ كۆڭۈلگ ــۈرەتنى تاش س

ഒഒ ســېنىڭ جىســمىڭ كۆڭــۈل كەبىســىگە يــول ئالغــان تۆگىــدۇر. مىنىدىغان 
ــەك  ــر ئېش ــۆزۈڭ بى ــى ئ ــەس، بەلك ــن ئەم ــىكىڭنىڭ يوقلىقىدى ئېش

ــڭ. ــۈل كەبىســىگە بارالمىدى ــڭ ئۈچــۈن كۆڭ بولغانلىقى
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ഒഒ ،ــق ــاش. خەل ــاڭ قۇي ــەن بولس ــايدۇ. س ــە ئوخش ــر كېچىگ ــا بى  دۇني
ــان. ــاڭ ج ــەن بولس ــارەت. س ــن ئىب ــەكىللەر تەندى ــۈرەت، ش ــۈن س پۈت

ഒഒ.جان سۇ بولسا، بەدەن دەريادۇر 

ഒഒ ــېكەر ــا ش ــمى بولس ــايدۇ. جىس ــېكەرگە ئوخش ــى ش ــانالرنىڭ ئەقل  ئىنس
ــقا. قومۇش

ഒഒ.ئىنسان نېمىنى ئىزدىسە، شۇنىڭغا اليىقتۇر 

ഒഒ قاغىالرنــى قىــش مەۋســۇمىدا ھاياجــان باســىدۇ. بۇلبۇلــالر مەيداندىــن 
چېكىنىــپ ئۈنىنــى ئۆچۈرىــدۇ.

ഒഒ ــا ــت بولغىنىڭىزغ ــەن دوس ــم بىل ــا، كى ــەن يۈرىۋاتقانلىقىڭىزغ ــم بىل  كى
ــە  ــا ئەخلەتلىكك ــتانغا، قاغ ــۇل گۈلىس ــى بۇلب ــڭ. چۈنك ــەت قىلى دىقق

ــاليدۇ. باش

ഒഒ ســۆزنى قىلغــان كامىــل كىشــى بولســا مەرىپــەت ۋە ھەقىقــەت 
ــالر  ــۈك تائام ــەر تۈرل ــتىرخاندا ھ ــۇ دەس ــالىدۇ، ب ــتىرخىنىنى س دەس

ــدۇ. ــپ يەي ــى ئېلى ــم خالىغانن ــەر كى ــدۇ. ھ تېپىلى

ഒഒ ــا ــش چېقىلس ــش، ئىدى ــا ئىدى ــەدەن بولس ــۇ، ب ــا س ــەنچە بولس  چۈش
ــدۇ. ــۈپ كېتى ــۇ تۆكۈل ــى س ئىچىدىك

ഒഒ بىــر نەرســىنى ئىزدىمىســەڭ تاپالمايســەن، ئەگــەر ئــۇ ســۆيگۈ بولســا 
باشــقا گــەپ، ئۇنــى تاپماســتىن تۇرالمايســەن.

ഒഒ .ــدۇ ــە ئاپىرى ــراق ئالىمىگ ــى تۇپ ــى ئادەمن ــر پارچىس ــڭ بى  تۇپراقنى
ــدۇ.  ــىگە ئاپىرى ــى سۆيگۈس ــۇن ئادەمن ــر دولق ــى بى ــان دېڭىزىدىك ج

ــتە. ــن ئىس ــنى جاندى ــالىغا يېتىش ــۆيگۈنىڭنىڭ ۋىس س

ഒഒ ــم ــىزلىق دائى ــىمىمدۇر. يولس ــىم قەس ــۆيگۈنىمگە ئېرىشىش ــڭ س  مېنى
ــدۇر. غەپلەتتىن

ഒഒ.ھۆرمەت مەنىۋىيەتنىڭ كۆزىنى ئاچقۇچىدۇر 

ഒഒ ــەر ــەس. ئەگ ــقۇنلۇق كەلم ــا جۇش ــا بۇلبۇلغ ــى بولمىس ــۈل باغچىس  گ
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ــەس. ــار كەلم ــى زىنھ ــڭ ئۇيقۇس ــا بۇلبۇلنى ــاش پاتمىس قۇي

ഒഒ ــىنى ــەۋەبى سەۋىيەس ــۈش س ــىنى، كۈل ــى تەربىيەس ــڭ كۈلىش  ئادەمنى
ــىتىدۇ. كۆرس

ഒഒ،ئادەم نامازدا قىيامدا تۇرغاندا »ئەلىف« بولىدۇ 

ഒഒ،رۇكۇغا ئېگىلگەندە »دال« بولىدۇ

ഒഒ،سەجدە قىلغاندا »مىم« بولىدۇ

ഒഒ ــف، دال ۋە ــن »ئەلى ــن كېيى ــاز قىلغاندى ــەكىلدە نام ــۇ ش ــا مۇش مان
ــدۇ. ــادەم بولى ــان ئ ــپ تاپق ــن تەركى مىم«دى

ഒഒ تەكلىــپ قىــل، غەيــرەت قىــل، كەچــۈرۈم قىــل، تۆۋبــە قىــل. ئەممــا 
خىيانــەت قىلمــا.

ഒഒ.تولۇن ئاينى قاراڭغۇ يەردىن ئىزدە. سۆيگۈنى دەرتلىك كۆڭۈلدىن 

ഒഒنۇر بېغىدا ھەقنىڭ قۇياشى بىر كۆڭۈل ئۆيىنى يورۇتالماسمۇ؟ 

ഒഒ ــۇ ــا. ش ــاۋارە قىلم ــا ئ ــى بىكاردىن-بىكارغ ــال. ئۆزۈڭن ــنى تاش  خىرس
تۇپراقنىــڭ ئاســتىدىكىلەرگە بىــر قــارا، ئــۇ يەردە شــاگىرتمۇ ئوخشــاش، 

ئۇســتىمۇ...

ഒഒ ــەردە ــەرزان ئادەمل ــۇ ئ ــە، ئ ــر نەرس ــق بى ــەت باھالى ــق قىمم  توغرىلى
ــدۇ. تېپىلماي

ഒഒ ــەن ــم. ئەممــا 40 دەلىــل بىل ــەن 40 ئالىمنــى يەڭدى ــر دەلىــل بىل  بى
ــم. ــر ناداننــى يېڭەلمىدى بى

ഒഒ يارىلىرىمىــز بــار ھەممىمىزنىــڭ. ئەممــا يارىمىزنــى تاڭىدىغــان 
ياردەمچىمىزمــۇ بــار. ئالالھقــا شــۈكرى.

ഒഒ.ياخشى كۈنلەر ساڭا كەلمەيدۇ، سەن ئۇنىڭغا بارىسەن 

ഒഒ.تەڭرى مەرت، ئەمما ئارپا تېرىغانغا بۇغداي بەرمەيدۇ 

ഒഒ.ئۈمىد بولسىال، ھەر بىر يېڭى كۈن باشالنغۇچتۇر 
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ഒഒ ــم ــى قەلبى ــر ھەقىقەتن ــان بى ــەن يەكۈنلىيەلمەيدىغ ــە بىل ــل مەنتىق  ئەقى
ــە  ــېرىن لەرزىگ ــى ش ــق ۋۇجۇدۇمن ــق ئارقىلى ــەت ۋە ئىللىقلى مۇھەبب

ــالدى. س

ഒഒ كــۆز ئالدىمــدا بىــرەر يېڭــى بايقالغــان يۇلتــۇز ئەمــەس، بەلكــى يېڭــى 
ــڭ ئەزگــۈ گەۋدىســى ئۈســتىگە چۈشــكەن  ــا يۇرتۇمنى ــال — ئان ئىقب
ئەنقــا قۇشــىنىڭ شولىســى— جىلۋىلەنــدى، بىردىنــال ئەقلىمنــى تاپتىم: 

»كەلگۈســى مۇشــۇ يەردىــن باشــلىنىدۇ!«

ഒഒ ــەم ــا قەس ــىال، ئالالھق ــى بولس ــق پىيالىس ــڭ قېتى ــدا ئۆزۈمنى  ئالدىم
قىلىمەنكــى، ھېچكىمنىــڭ ھەســىلىنى ئويلىمايمــەن. يوقســۇللۇق 
ــت  ــر ۋاقى ــچ بى ــىمۇ، ھې ــا پىسىلدىس ــۈم قۇلىقىمغ ــن ئۆل دەردىدى

ئەركىنلىكنــى قۇللۇققــا تېگىشــمەيمەن.

ഒഒ،كۆپ ئىنسان كۆردۈم، ئۈستىدە كىيىم-كېچەكلىرى يوق 

ഒഒ.كۆپ كىيىم-كېچەكلەر كۆردۈم، ئىچىدە ئادەم يوق

ഒഒ.ياخشى 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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ئۇشبۇ كىتابنى يېزىش ئۈچۈن پايدىالنغان ماتېريالالر:

»مەسنەۋى شەرىپ«، جااللىدىن رۇمى	. 
»دىۋانى كەبىر«، جااللىدىن رۇمى	. 
»فىھى ما فىھ«، جااللىدىن رۇمى	. 
»يەتتە مەجلىس«، جااللىدىن رۇمى	. 
»رۇبائىيالر«، جااللىدىن رۇمى	. 
»مەۋالنــا دەرگاھىدىــن ســۆزلەر«، دوكتــور ياشــار ئاتــەش 	. 

ئوغلــۇ
»مەۋالنا دەرگاھىدىن ئۆگىتىلگەنلەر«، زىيا ئەلىتەز	. 
»مەۋالنادىن ئالتۇن ئۈگۈتلەر«، زىيا ئەلىتەز	. 
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