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 ئۇيغۇر — ھىرى ئۇيغۇر سهنئىتىنىڭ گۈلتاجى، جهۋ

 مۇقامى 12
 ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامىنىــڭ بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتى

 مــــاددىي مهدهنىــــيهت ىــــي ئىنــــسانىيهتنىڭ ئــــاغزاكى ۋه غهير « تهرىپىـــدىن
 ىن قاتارىغـا كىرگـۈزۈلگهنلىكىنى قىـزغ » مىراسلىرىنىڭ ۋهكىللىـك ئهسـهرلىرى

!!! تهبرىكلهيمىز



www.UyghurMuqam.com 第  2 页 م تورى ئۇيغۇر مۇقا 

ــامى ــىككى مۇقـ ــون ئـ ــۇر ئـ ــىيهت — ئۇيغـ ــۇا مهدهنـ ــارالق جۇڭخـ  پـ

 ئـــىجادچان ئۇيغـــۇر – خهزىنىســـىدىكى بـــىباھا گۆھـــهر، ئهمگـــهكچان

 پاراسىتىنىڭ جهۋھـىرى، ئۇيغـۇر ھاياتىنـىڭ ھهممـه – خهلقىنىڭ ئهقىل

 . تهرهپلىرىنى مۇزىـكا تـىلى بـىلهن بايـان قىلـىدىغان بهدىئـىي قامۇسـتۇر

ــستهك ئۇ ــىتى، ئى ــۈزهل مهنىۋېي ــاتى ۋه گ ــىڭ ھاي ــۇر خهلقىن ــىڭدا ئۇيغ  ن

 خاھىشلىرى، تارىخىي رېئاللىق ۋه تۇرمۇش مۇھىتىدىن كېلىپ چـىققان

ــهت ــىي، – مۇھهبب ــكا، بهدىئ ــىڭ مۇزى ــسان تهپهككۈرىن ــىرى ئىن  نهپرهتل

ــىلمۇ ــىق خ ــسۇل قاتارل ــىيات ۋه ئۇس ــىلهن – ئهدهب ــىرى ب ــىل شهكىلل  خ

 ۇزىـكا ئهسـىرى دۇنيـا مىللهتلىرىنـىڭ سـهنئهت مۇنـداق م . ئىپادىلهنگهن

 شـهرق مۇزىـكا « تارىخىدا كـهم ئۇچرايدىـغان ئاالھـىده ئهسـهر بولغاچقـا

 . دهپ تهرىپلهنمهكته » مهدهنىيىتىدىكى مۆجىزه

ــا كۆرنۈشــىمۇ كــهڭ ۋه ــخى ئــۇزۇن، ئارق ــىڭ تارى  ئۇيغــۇر مۇقاملىرىن

 ارىخــىي مۇقــامالر ئۇيغــۇر خهلقىنــىڭ بېشــىدىن كهچۈرگــهن ت . چوڭقــۇر

 مۇقـامالر كۆپلـىگهن ماكـان ۋه بـىرقانچه . دهۋرلىرى بىلهن ھهمقهدهمـدۇر

 زاماندا، ئۇيغۇر خهلقىنىڭ نۇرغۇنلىغان بهستىكارلىرى، ناخشىچىلىرى ۋه

 . چالغۇچىلىرى تهرىپىدىن ئىجاد قىلىنغان خهلق مۇزىكىسىدۇر

ــا رهتلهنگــهن، تولۇقالنغــان،  بــۇ قېتــىم ئهسلــىگه ۋارىسلــىق قىلــىپ قايت

 مىـسرادىن 3435 ئاھـاڭ، 360 كهممهللهشتۈرۈلگهن ئون ئىككى مۇقـام مۇ

ــىڭ ــىك شائىرلىرىن ــۇر كىالسس ــه ئۇيغ ــۇ يهن ــده ئ ــان ھهم ــىب تاپق  تهرك

ــىڭ پارچىلــىرى ۋه خــهلق  شېئىرلــىرى، ئۇيغــۇر خهلقىنــىڭ داستانلىرىن

. بېيىتلىرىنى ئۈز ئىچىگه ئالىدۇ – قوشاق
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 ۇقام تېكستلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ يۈرهك دۇردانىلىرى تىزىقى؛ ئون ئىككى م
 . مۇقام تېكىستلىرىنى دهسلهپ كىتابقا پۈتكهن چاغاتاي ئۇيغۇر يېزىقى

 . ئاپتور —

 كــۈنى قهشــقهر – 1 ئاينىــڭ – 11 يىــل – 1950 ئــاپتور ئابــدۇرهئوپ پــوالت تهكلىماكــانىي

ــگهن ــا كهلـ ــهھىرىده دۇنياغـ ــالپ، بېيج – 1975 . شـ ــدىن باشـ ــلهر يىلـ ــي مىللهتـ ــڭ مهركىزىـ  ىـ

 ئهدهبىيـات – ھازىر ئـۇ مهزكـۇر مهكتهپتىكـى ئۇيغـۇر تىـل . ئۇنىۋېرسىتېتىده ئىشلهپ كهلمهكته

 قولىڭىزدىكى بـۇ كىتـابتىن باشـقا، ئۇنىـڭ يهنه ۋهكىللىـك . فاكۇلتېتىنىڭ پروفېسسورى، دوكتور

 تـاي ئۇيغـۇر تىلـى چاغا « خاراكتېرىگه ئىگه تهتقىقـات، ئىجـادىيهت ۋه تهرجىـمه ئهسـهرلىرىدىن،

 چاغاتـاي ئۇيغـۇر تىلـى ھهققىـده مۇپهسـسهل « ، ) يىـل – 1993 ( » تهتقىقاتىدىن ئىلمىي ماقـالىلهر

ــان ــل – 2004 ( » باي ــسى « ، ) يى ــى لېكسىكولوگىيى ــۇر تىل ــل – 1995 ( » ئۇيغ ــدار « ، ) يى ــور خېرى  » ك

ــل – 1989 ( ــالىق « ، ) يى ــۇردىكى ئهبگ ــل – 1997 ( » ئۇيغ ــۇغهتهين «‹ ، ) يى ــاكهمهتۇل ل ــن › مۇھ  دى

 ھهق ۋه ھوقـۇق مهرىپىتـى ئۇيغـۇر مهۋجۇتلـۇقى « ، ) يىـل – 2002 ( » غىـچه › ارىفۇل لۇغتهين مهئ ‹

 ئۇيغـۇر تىلىنىـڭ ئىمـال ۋه تهلهپپـۇز « ، ) يىـل – 2004 ( » ۋه تهرهققىياتىنىڭ مهڭگۈلۈك ئۇل تېشى

 ، ) يىــل – 1993 ( » بهيتۇلالھنىــڭ تــارىخى « ، ) يىــل – 2005 ( » ئــۆلچىمىنى بېكىــتىش ھهققىــده

. قاتارلىقالر بار ) يىل – 2003 ( » ئهممه پاره تهپسىرى «



www.UyghurMuqam.com 第  5 页 م تورى ئۇيغۇر مۇقا 

 راك مۇقامى – 1
 چوڭ نهغمه

 مۇقهددىمه

 سهتارىم تارىغا جان رىشتهسىدىن تار ئهشىپ سالسام،

 . ئانىڭكىم نالهسىدىن بىنهۋانىڭ كۆڭلىنى ئالسام

 ناۋاسـى بـىلهن – ساتارىمغا جېنىمنىڭ رىشتىسىدىن تار ئېشىپ سالسام، ئۇنـىڭ نالـه : يېشىمى
 . ى ئالسام يوقسۇلنىڭ كۆڭلىن

 مهقام ئالىپ مهقام ئىچره مهقامنى دىلغا جاه قىلسام،

 . مۇههببهت كويىغا سالسا ئانىڭ ئالدىدا مهن چالسام

ــنى : يېشــىمى ــر مې ــام، تهقدى ــىمغا جايالشتۇرس ــامنى دىل ــىپ، مۇق ــورۇن ئېل ــىدىن ئ ــام ئىچ  مۇق
 . مۇههببهت كويىغا سالسا، مهن ئۇ جاناننىڭ ئالدىدا چالسام

 ئاتاسىنى هۈسهينىيۇ، ئهجهم دهرلهر، مهقامالرنىڭ

 . بۇالردىن يۇقارىكىم پهردهئى بهيادىنى چالسام

ــىلهن » هۈسهينــىي « : يېشــىمى ــىڭمۇ » ئهجــهم « ب ــى مۇقامالرنــىڭ ئاتىــسى دېيشــىدۇ، مــهن ئۇالرن  ن
 . پهدىسىگه چالسام » بهياد « يۇقىرىسى بىلهن

 پهيكىم، – بهيادى ههق تهئهال يادىدا چالسام پهيا

 . نهۋا بولغانىنى بىلسهم نهۋا چالسام كۆڭۈللهر بى

 نـى » ناۋا « چالسام، باغرى ئېزىلگهنلهرنى كۆرسهم » بهياد « ئالالهنى يادالپ ئۈزۈلدۈرمهي : يېشىمى
 . چالسام

 ئاراالپ چالسام ئۇششاقنى، غهزهلنى راكغا يهتكۈزسهم،

 . شهبىستانۇ سهههرلهرده مۇشاۋهرهك، پهنجگاه چالسام

 ، » مۇشـــاۋهرهك « . نـــىمۇ ئارىـــالپ چالـــسام » ئۇشـــشاق « يـــهتكۈزۈپ، نـــى ئهۋجـــىگه » راك « : يېشـــىمى
 . ئاخشاملىرى چالسام – نى ئهتىگهن » پهنجىگاه «

 ئىراقۇ چهببايات، ئۆزهالدا فهيزىكىم يهتهر بولسا،

. تىلهپ خۇرشىدى ۋهسلىن سۇبهى دهمده چههارگاه چالسام



www.UyghurMuqam.com 第  6 页 م تورى ئۇيغۇر مۇقا 

 ، سـهههر ) كۇپايـه قىلـسا ( دىـن پـهيزى يهتـسه » ئـۆز هـال « ۋه » چهببـهيات « ، » ئىراق « ئهگهر : يېشىمى
 . چالسام » چاهارگاه « پهيتىده قۇياشنىڭ ۋىسالىنى تىلهپ

 يهتىپ ۋهسلىگه هىممهتنىڭ جۇدالىق تاغىدىن ئۆتسهم،

 . ئىچىپ ۋاسلىڭ شهرابىدىن قىلىپ تهڭكهش سهگاه چالسام

ــىمى ــىڭ : يېش ــسهم، ۋىسالن ــىدىن ئۆت ــىق تېغ ــۇرۇپ، جۇدال ــه ئاش ــىمنى ئهمهلگ ــسهك نىيىت  يۈك
 . نى تهڭكهش قىلسام » سهگاه « ئىچىپ، ئۇنىڭغا شارابىنى

 كهل، ئهي مهشرهب، قهدهه سۇنغىل بواليىن مهستى مۇستهغرهق،

 . بىر ئهلگه كاسهئى تهنبۇر، بىرىگه جامى مهي ئالسام

 كهل، ئهي مهشرهب، قهدهه تۇتقىن، غهرق مهست بوالي؛ بىر قولۇمغا تهنبۇر، بىر قولۇمغـا : يېشىمى
 . الي مهيگه تولغان جامنى ئا

 بىرىنچى تهئهززه

 ئهشرهقهت مىن ئهكسى شهمسىل كهئسى ئهنۋارۇل هۇدا،

 . يار ئهكسىن مهيده كۆر، دهپ جامدىن چىقتى سهدا

 : قۇياش شولىسىدىن هىدايهت نۇرى چاقنـىدى، جامدىـن ) شارابقا چۈشكهن ( قهدههتىكى : يېشىمى
 . دېگهن سادا چىقتى » يارنىڭ شولىسىنى شارابتا كۆرگىن «

 نهقشىدىن كۆڭۈل جامىدا بولسا زهنگى غهم، غهير

 . يوقتۇر ئهي ساقىي، مهيى ۋههدهت مهسهللىك غهمزهدا

 كۆڭــۈل جامــىدا غـهيرى تهسهۋۋۇردىــن غهمنــىڭ غهشلــىكى پهيـدا بولــسا، ئــهي ساقــىي، : يېشـىمى
 . بۇنىڭغا ۋههدهت شارابىدهك تازلىغۇچى يوق

 وفال، ئهي، خۇش ئول مهيكىم، ئاڭا زهرف ئولسا بىر سىنغان س

 . جام ئولۇر گىيتىنهما جهمشىد، ئانى ئىچكهن گهدا

 ئهي، مهي شۇنداق ياخشى نهرسـىكى، ئـۇ قۇيۇلغـان قاچـا بـىر سـۇنۇق سـاپال بولسـىمۇ، : يېشىمى
 . جامى هېس قىلدۇرىدۇ ) جاهاننى كۆرسهتكۈچى ( » گىيتىنهما « كىشىنى جهمشىد تىلهپ ئىچكهن

 اق بولۇر، جامى مهي گهر ئۆيلهدۇر، ئول جام ئۈچۈن قىلم

 . يۈز جههان ههم دهم نىسار، ئول مهي ئۈچۈن مىڭ جان فىدا

 شاراب جامى ئاشۇنداق نهرسه ئىكهن، بۇ هالدا، جام ئۈچۈن هـهر نهپهسـته يـۈز جاهـاننى : يېشىمى
. چاچقۇ قىلسا، شاراب ئۈچۈن مىڭ جاننى پىدا قىلسا ئهرزىيدۇ
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 دهير ئارا هۇش ئههلى رۇسۋا بولغالى، ئهي مۇغبهچه،

 . جامى مهي تۇتساڭ مهنى دىۋانهدىن قىل ئىبتىدا

 ئـهي مـهيخانا خىزمهتچىـسى، . هۇشـى بـار ئادهملـهر مهيخانـىغا رهسـۋا بولۇشـقا كېلـىدۇ : يېشىمى
 . شاراب جامىنى تۇتساڭ، مهن مهجنۇندىن باشال

 تاكى ئول مهيدىن كۆڭۈل جامىدا بولغاچ جىلۋهگهر،

 . مائهدا چىهرهئى مهقسۇدى مههۋ ئولغاي ههم ئول دهم

 ئاشۇ كۆڭۈل جامىدىدىكى شارابتا مهقسهت چېهرىسى جىلۋىلهنگهنسېرى نـازۇ نېمـهت : يېشىمى
 . دېگهنلهر بىر ياقتا قالىدۇ

 ۋههدهتى بولغاي مۇيهسسهر مهي بىله جام ئىچرهكىم،

 . جامۇ مهي لهفزىن دهگهن بىر ئىسىم ئىله قىلغاي ئهدا

 » جـام « ۋه » مـهي « ال ئېرىشـىش مۇمكـىم، شـۇڭا كه مهي ۋه جـام بـىلهن ) بىرلىك ( ۋههدهت : يېشىمى
 . دهپ بىرال ئىسىم بىلهن ئىپاده قىلىنىدۇ » جامۇمهي « دېگهن سۆزلهر ئادهتته،

 سهن گۇمان قىلغاندىن ئۆزگه جامۇ مهي مهۋجۇد ئهرۇر،

 . بىلمهيىن نهفى ئهتمه بۇ مهيخانه ئههلىن، زاهىدا

 دېگهنلـهرمۇ » شـاراب « ۋه » جـام « ىن باشقا، ئهي زاهىد، سهن تهسهۋۋۇر قىلغان نهرسىلهرد : يېشىمى
 . بۇنىڭ بىلهمهي تۇرۇپ، ئىچهرمهنلهرنى چهكلهپ قوغالپ يۈرمه . ئهسلىدىن مهۋجۈت

 بىرىنچى تهئهززه چۈشۈرگىسى

 تهشنهلهب ئولما نهۋائىي، چۇن ئهزهل ساقىيسىدىن،

 . كهلۈر ههر دهم نىدا » ئىشرهبۇ يا ئهييۇههل ئهتشان «

 دېگـهن » ! ئـهي تهشـناالر، ئىچـىڭالر « : چاڭقاپ يۈرمه، تهقدىر ساقىيسـىدىن ئهي نهۋائىي، : يېشىمى
 . نىدا ههر دهم كېلىپ تۇرىدۇ

 ئىككىنچى تهئهززه

 بىرىنچى ئاهاڭ

 ساقىيا، مهن يۇتماغان خۇنابى هىجران قالدىمۇ؟

 بهرمهسهڭ مهي ئهمدى قان يۇتماقغا ئىمكان قالدىمۇ؟

 انلىقنىڭ قانلىق ياشلىرى قالدىمۇ؟ مهي بهرمىسهڭ، ئهي ساقىي، مهن يۇتمىغان هىجر : يېشىمى
ئهمدى پهقهت قانال يۇتۇش كېرهك بولۇپ قالدىمۇ؟
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 ئهيكى، دهرسهن، ئىستهسهڭ ۋهسلىمنى جان قىلغىل فىدا،

 مۇنى سور ئهۋۋهلكى، ههجرىڭدىن ماڭا جان قالدىمۇ؟

 ، ئـاۋۋال شـۇنى ئـهي، ۋىسالـىمغا يهتمـهكچى بولـساڭ جېنـىڭنى پـىدا قىلغـىن دهيـسهن : يېشىمى
 سوراپ باققىنكى، جۇدالىقىڭ كهلتۈرگهن ئازاپ دهردىدىن مهنده جان قالدىمۇ؟

 ئىشق مهخفى قالماس ئاخىر، ئهي كۆڭۈل، كۆپ چهكمه جان،

 مهن ههم ئهۋۋهل كۆپ ياشۇردۇم، كۆركى، پىنهان قالدىمۇ؟

 ئـاۋاره بولمـا، مۇههببـهت دېگـهن هامـان مهخپـىي قالمايدىـكهن، – ئهي، كۆڭـۈل، ئىـشق : يېشىمى
 مهنمۇ بۇرۇن شۇنچه كۆپ يوشۇرۇۋېدىم، قارىغىنا، يوشۇرۇن پېتىچه قالدىمۇ؟

 چهكتىلهر مهجرۇه كۆڭلۈمدىن خهدهنگىن كۈچ بىله،

 بارى، ئهي جان، مۇژدهئى بهرگىلكى، پهيكان قالدىمۇ؟

 ۇش خـهۋهر ئهي جان، خ . ئوقيا ئوقىنى جاراههتلىك يۈرىكىدىن كۈچهپ تۇرۇپ تارتىۋالدى : يېشىمى
 قالدىمۇ يوق؟ ) ئوق بېشى ( بهرگىنه، پهيكان

 كۆرگهچ ئول ئاينى جۇنۇندىنكىم يىقىلدىم، ئهي رهفىق،

 تهڭرى ئۈچۈن ئايتكىم هالىمغا ههيران قالدىمۇ؟

 ئۇ ئاينى كۆرگىنىمده، مهجنۇنالرچه يىقىلدىم، ئهي دوستۇم، خۇدا هـهققى، ئېيتقـىنا، ئـۇ : يېشىمى
 يوق؟ هالىمغا ههيران قالدىمۇ،

 ئهي كۆڭۈل، بۇ گۇلشهن ئهترافىغا باقكىم، غۇنچهئى،

 كىم كۆڭۈل جهمئ ئهيلهدى، بولماي پهرىشان قالدىمۇ؟

 ئهي كۆڭۈل، بۇ گۈلشهن تهرهپكه قاراپ باققىنا، غۇنچه كۆڭلـىنى خاتـىرجهم تۇتقانـىدى، : يېشىمى
 كېيىن پهرىشان بولماي قالدىمۇ؟

 ىن، كۆركى يار، ئهي نهۋائىي، قاچماغىل ههمدهملىغىمد

 گهر ساڭا مىهرىن كهم ئهتتى، بىزگه يهكسان قالدىمۇ؟

 ئـهي نهۋائـىي، دوستلۇقـىمدىن قاچمـا، كۆرگـىنكى، يـار سـاڭا ئانچـه كۆيۈنمىگهنـىكهن، : يېشىمى
 بىزگه بىر خىل بولۇپ قااللىدىمۇ؟

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 هالۇ ئههۋال ئۆزگهچه، ئهۋزائى ئهتۋار ئۆزگهچه،

. ۆزگهچه، ئهفئالۇ كىردار ئۆزگهچه گۇفتۇ گۇفتار ئ
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 – سـۆزلهر باشقـىچه، قىلمـىش – ئههۋال باشقىچه، خۇي پېئىللهر باشقـىچه، گـهپ – هال : يېشىمى
 . ئهتمىشلهر باشقىچه

 خادىمى خهيلى ههمشهمنىڭ كارۇ بارى ئۆزگهچه،

 . تابىئى مهتبۇئىالرغه رويى دىيدارى ئۆزگهچه

 تلـــىرى باشقـــىچه، ئۇالرنـــىڭ ئـــۆز تهۋهلـــىرىگه، ههرىكه – ههشهمهتچىلهرنـــىڭ ئـــىش : يېشـــىمى
 . ئهگهشكۈچىلىرىگه كۆرسهتكهن چىرايلىرى باشقىچه

 پىرۇ مۇخلىس ئۆزگهچه، ئۇستادۇ شاگىرد ئۆزگهچه،

 . ئاشىقانه تالىبۇ مههبۇبى دىلدار ئۆزگهچه

 پىر بـىلهن مۇرىـد، ئۇسـتاز بـىلهن شاگـىرت باشقـىچه، تهلـهپكار ئاشـىق بـىلهن دىـلنى : يېشىمى
 . تقۇچى مههبۇب باشقىچه تار

 مهسنهدى ئىرشاد تهختۇ سهلتهنهت جار ئۆزگهچه،

 . ههم ئىرادهت ههم ئىنايهت ۋىردى ئهزكار ئۆزگهچه

ــىمى ــاج : يېش ــىچه، ئــىرادىمۇ، – ت ــار سېلىشلــىرى باشق ــهلتهنهت ئىگىلىرىنــىڭ ج ــهخت ۋه س  ت
 . تىالۋهتمۇ باشقىچه – ئىناۋهتمۇ، زىكرى

 مۇالقات ئۆزگهچه، پىرى شهش هال ئۆزگهچه، هالى

 . ئىلتىفاتى خهيرباد سادىقىغه يار ئۆزگهچه

 ئالته پىرنىڭ ئههۋالى باشقـىچه، ئۇالرنـىڭ مۇناسىۋهتلـىرىمۇ باشقـىچه؛ سادىقـىيغا ئـۆز : يېشىمى
 . يارىنىڭ ئىلتىپاتى ۋه خۇش مۇئامىلىسى باشقىچه

 ئىككىنچى تهئهززه چۈشۈرگىسى

 زگهچه، پىرى شهش هال ئۆزگهچه، هالى مۇالقات ئۆ

 . ئىلتىفاتى خهيرباد سادىقىيغه يار ئۆزگهچه

 ئالته پىرنىڭ ئـههۋالى باشقـىچه، ئۇالرنـىڭ مۇناسىۋهتلـىرىمۇ باشقـىچه؛ سادىقـىغا ئـۆز : يېشىمى
 . يارىنىڭ ئىلتىپاتى ۋه خۇش مۇئامىلىسى باشقىچه

 بىرىنچى نۇسخه

 چهككهنده نهققاشى قهزا ئول سهرۋى گۇلرۇخ سۇرهتىن،

. ي تاشالمىش تهره ئهيلهپ ئانىڭ ههيئهتىن گويا بهگهنمه
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 تهقدىر رهسسامى ئۇ گۈليۈزلۈك سهۋرىنىڭ سۈرىتـىنى سىزغىنـىدا، ئۇنـىڭ قىياپىتـىگه : يېشىمى
 . تهقلىد قىلغىدهك هېچ نهرسه تاپالماپتۇ

 تا جىلۋه قىلدى ئول سهنهم، لهيلى سۆزى بولدى ئهدهم،

 . ۇهرهتىن سهۋدام ئوتى چهككهچ ئهلهم، پهست ئهتتى مهجنۇن ش

 . ئـــۇ گـــۈزهل يـــار جىلۋىلىنـــىپ چىقـــىۋىدى، لـــهيلى ههققـــىدىكى ســـۆزلهر يوقالـــدى : يېشـــىمى
 . سهۋدالىقىمنىڭ ئوتى يالقۇنلىغانىدى، مهجنۇننىڭ شۆهرىتى پهسهيدى

 رۇخسار ئاچىپ ئول سيمبهر، قامهتنى ئهيلهپ جىلۋهگهر،

 . بهسهر، گۈل رهغبهتىن، سهرۋ ئۇلفهتىن – ئۈزدىيۇ، كهتتى سهر

 ئۇ كۈمۈش بهدهن يار قامىتىنى جـىلۋىلهندۈرۈپ، يۈزىـنى ئاچقانـىدى، سهرۋىـگه ئۈلپـهت : شىمى يې
 . بولىدىغان، گۈلگه قىزىقىدىغانالر قالمىدى

 كۆڭلۈم يۈزۈڭ بىچارهسى، جانىم لهبىڭ خۇنخارهسى،

 . سور، ئهي جههان ئهييارهسى، گاهى ئاالرنىڭ هالهتىن

 زۈڭ ئالدىدا بىچاره، جېنىم لېۋىڭ ئىشقىدا قان يۇتىدۇ، ئهي جاهان ههييارى، كۆڭلۈم يۈ : يېشىمى
 ! ئارىالپ ئۇالرنىڭ هالىدىن خهۋهر ئېلىپ قوي

 تهقۋا ئهۋى ههمۋار ئهرۇر، سۇبههم ئىپى زۇننار ئهرۇر،

 . ئول كۇلبهئى خهممار ئهرۇر، تا كۆردۈم ئول چىن لۇئبهتىن

 تهقۋادارلـىق ئۆيـۈم يـهر بـىلهن ئۇ خوتـهن گۈزىلىنـىڭ ئويۇنلـىرىنى كۆرگهندىـن بېـرى، : يېشىمى
 . يهكسان بولدى، تهسۋىيىم زۇننارغا ئالماشتى، هۇجرام مهيخانىغا ئايالندى

 جهننهتغه قىلماسمهن نۇزۇل، ئول كوي ئارا تاپسام ۋۇسۇل،

 . دهۋزهخنى ئهيلهرمهن قهبۇل، ئهمما يوق ئانىڭ فۇرقهتىن

 دوزاخــنى قوبــۇل . ۇ كــىرمهيمهن ئهگــهر ئۇنــىڭ كوچىســىدا ۋىــسال تاپــسام، جهننهتكــىم : يېشــىمى
 . قىلسام قىلىمهنكى، ئۇنىڭدىن ئايرىلىشقا قىيمايمهن

 بهمۇ، – ئهيلهپ سهالسىل ئارزۇ، ئارتار جۇنۇنۇم مۇ

 . ناگاه نهسىمى مۇشكبۇ يهتكۈرسه زۇلفۇڭ نهكههتىن

 سهلكىن شامال تاسادىپىي چېچىڭنىڭ خۇشبۇي هىدىنى ئېلـىپ كهلـسه، چېچىڭنـىڭ : يېشىمى
 . ه باغلىنىش ئارزۇسىدا تېخىمۇ ساراڭ بولۇپ كېتىمهن زهنجىرىگ

 ئىش سىررىن، ئايا، كىم بىلۇر، كىمدىن بۇ مۇشكىل ئاچىلۇر،

 . ۋاهكىم، بۇ غهم مۇهلىك قىلۇر، ههر لههزه كۆڭلۈم ههيرهتىن

 ئىشنىڭ سىرىنى كىملهر بىلهر، بۇ چىگىشنى كىملهر يېشهر؟ ئاه، ههمىشه مۇشۇ غـهم : يېشىمى
. هيرانلىقنى كۈچهيتىۋېتىدۇ كۆڭلۈمدىكى ه
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 بىرىنچى نۇسخه چۈشۈرگىسى

 بولغىل نهۋائىي، رو بهرهه، قىلغىل فهنا كويىن پهناه،

 . تهرك ئهيله زۇهدۇ خانهقاه، قىل دهير پىرى خىزمهتىن

 نهۋائىي، ئۇدۇل ماڭ، ئۆزلۈكنى يوقىتىش كوچىسىدىن پاناهلـىق تـاپ؛ تهقۋادارلـىقنى ۋه : يېشىمى
 . ، مهيپۇرۇشنىڭ خىزمىتىنى قىل خانىقانى تاشالپ

 ئىككىنچى نۇسخه

 كۆرمهدىم سهندهك جههاندا مههۋهشى دىلدارنى،

 . دىلبهرى شىرىن زهبانۇ شوخ گۈلرۇخسارنى

 جاهاندا سېنىڭدهك ئايغا ئوخشاش گـۈزهل، تـىلى شـىرىن، شـوخ، گۈليۈزلـۈك دىـلدارنى : يېشىمى
 . كۆرۈپ باقمىدىم

 ىززهت تهختىده، بىر سهنىڭدهك يوقتۇر دۇنيادا ئ

 . ههم مهنىڭدهك كىم كۆرۈپتۇر ساهىبى ئازارنى

 ئـىززهت تهختـىده سېنـىڭدهك ئولتۇرغـان يهنـه بىرسـىنى دۇنيادىـن تاپقـىلى بولمايـدۇ؛ : يېشىمى
 كىشىگه شۇنداق ئازار بهرگۈچىنى مېنىڭدىن باشقا يهنه كىم كۆرۈپتۇ؟

 مهن ياماندىن قاچسا كىم، ئول خالىقى پهرۋهردىگار،

 . ا قىلدى ههمنىشىن گۇلشهن ئىچىنده خارنى گۇلغ

 ئۇ مهندهك ياماندىن قاچقىنى بىلهن، ياراتقۇچى پهرۋهردىگار گۈلشهنده تىكهننى گۈلگـه : يېشىمى
 ههمراه قىلغان ئهمهسمۇ؟

 ئهي پهرىزادى زهمانىم، يوقدۇرۇر قهدرىڭ سهنىڭ،

 . تاجى سهر قىلسام ياراشۇر ساڭا ئوخشا يارنى

 منىڭ پهرىزاتى، سهن بىباهاسهن، سېنىڭدهك يـارنى بېشـىمغا تـاج قىلـسام، ئهي زامانى : يېشىمى
 . يارىشىدۇ

 تا قاچانغا سهن قىلۇرسهن نازۇ ئىستىغنا ماڭا،

 . بىرگىنه سۆزلهت قولۇڭغا لهئلى شهكهر بارنى

 ماڭا قاچانغىچه نازلىنىسهن، شېكهردهك لېۋىڭ بىلهن قولۇڭغا بىر قېتىم گهپ قىلـىپ : يېشىمى
. قويساڭچۇ
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 گهر مۇسۇلمانزاده بولساڭ قىل قهلهمدهرغه كهرهم،

 . جهۋرۇ زۇلمۇڭ بىرله سهن ئۆلتۈرمهگىل بۇ زارنى

 – ئهگهر مۇسۇلمان بالىسى بولساڭ، قهلهندهرگـه مهرههمـهت قـىل، بـۇ بـىچارىنى جهبـىر : يېشىمى
 . زۇلمىڭ بىلهن ئۆلتۈرۈپ قويما

 ىله، گۈندۈز دهرد ئ – ئاشىق ئهرسهڭ، ئهي قهلهندهر، كهچه

 . بۇلبۇل ئوخشا قىل ئوشۇل گۇل ۋهسفىغه گۇفتارنى

 كۈنـدۈز دېمـهي، – ئهي قهلهندهر، ئهگهر ئاشىق بولساڭ، خۇددى بۇلبۇلغا ئوخشاش كېچه : يېشىمى
 . ههسرهت بىلهن ئاشۇ گۈلنى مهدهىيىله – دهرت

 مۇستههزاد

 يوقتۇر بۇ جههان ئىچره بىر مهن كهبى ئاۋاره،

 . م ئاجىزۇ بىچاره ههم بىسهرۇ سامانمهن هه

 جاهاندا ماڭا ئوخشاش سهرگهرداندىن يهنه بىرى تېپىلمايدۇ؛ يهنـه مهنـدهك قـايغۇلۇق، : يېشىمى
 . ئاجىز بىچارىمۇ يوق

 غهم خهيلى ئاياغىدا جىسمىم چۇ غۇبار ئولدى،

 . تۇفانى بهال قىلدى تۇفراغ بىله ههمۋاره

 قـازا توپـانى – زانغا ئايالندى، ئۇنى باال غهم قوشۇنلىرىنىڭ ئايىغى ئاستىدا، ۋۇجۇدۇم تو : يېشىمى
 . تۇپراققا قوشۇۋهتتى

 باشىمغا بهال تاشى ياندۇردى سىپىهر ئانچه،

 . ههربىر ساچىم ئورنىدا يۈز پاره ئۈزه ياره

 پهلهك بېشىمغا هېسابسىز باال تاشلىرىنى ياندۇردى؛ ههر بىر تال چېچىمنىڭ ئورنـىغا : يېشىمى
 . ئۈستىلهپ پهيدا قىلدى – يۈزلىگهن يارىالرنى ئۈستى

 تهئسىرى جۇنۇنۇمدىن ۋههم ئهيلهبان، ئهي ئههباب،

 . هالىمنى سوراڭ، لهكىن قىلماڭ ماڭا نهززاره

 ئــهي دوســتالر، مهجنۇنلۇقۇمنــىڭ يۇقــۇپ قېلىشــىدىن ئېهتــىيات قىلــىڭالر، هالــىمنى : يېشــىمى
 . سوراڭالر، لېكىن ماڭا قارىماڭالر

 مهس خالىي، ئهلهم ئارا بىدادى بىر زهرره ئه

 . ههرقانچه جهفا بولسا قىلمىش ماڭا ههر باره

 ئالهمنىڭ بۇ زالىمى زۇلۇم سېلىشتىن بىر دهممۇ توختىمـىدى؛ قانچىلـىك جاپـا بولـسا، : يېشىمى
. دائىم ماڭا سالدى
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 كۆڭلۈمگه شىكهست بهردى نا ئههلىنىڭ ئازارى،

 . بۇ شىشهئى نازۇكنى سىندۇردى ئوشۇل خاره

 ئازارى دىلىمنى جاراههتلهندۈردى؛ دىلىمنىڭ بۇ نـازۇك شىشىسـىنى ئاشـۇ نائههلىنىڭ : يېشىمى
 . تاش سۇندۇرۇپ تاشلىدى

 مۇستههزاد چۈشۈرگىسى

 كۆز سالما ئهرۇسى دۇن رۇخسارىغا، ئهي مههزۇن،

 . ههر گۇن نهچه سهندهكنى ئازغۇردى بۇ مهككاره

 ا، ئــۇ مــهككار هــهر كــۈنى ئــهي مــههزۇن، زامــان گۈزىلىنــىڭ رۇخــسارىغا نــهزهر تاشلــىم : يېشــىمى
 . سهندهكتىن نهچچىنى ئازدۇرىدۇ

 جۇال

 شوخ ئىكى غهزالىڭنى ناز ئۇيقۇسىدىن ئويغات،

 . تا ئۇيقۇالرى كهتسۇن، گۈلزار ئىچىده ئوينات

 ئىككى شوخ كىيىكىڭنى نازلىق ئۇيقۇسىدىن ئويغاتقىن، ئۇالرنى گۈلزارلـىقتا ئوينـات، : يېشىمى
 . ئۇيقۇلىرى ئېچىلسۇن

 كى، ساچىڭ ئۆزدۈڭ، ئاچقاندا پهرىشان قىل، تىشلهپ

 . ئافاق سهۋادىندا جان رايىههسىن بۇترات

 چېچىڭنى چىشلهپ ئۆرۈدۈڭ، يهشكىنىڭده ئۇنى يايغىن ده، ئۇنىڭ جان هىدىدهك خۇش : يېشىمى
 . پۇرىقىنى ئالهمگه تارقاتقىن

 كۇلبهمغه خۇي ئهفشان كهل، زۇلفۇڭ قىلىپ ئاشىفته،

 . ر، ئافاق ئۇلۇسىن قوزغات ئهنجۇم سىپههىن سىندۇ

 كۈلبهمگه چاچلىرىڭنى يېيىپ، تهر تامچىلىرىنى تۆكۈپ كهل؛ شۇنىڭ بـىلهن يۇلتـۇزالر : يېشىمى
 . قوشۇنىنى يېڭىپ، جاهان خهلقىنى قوزغىۋهت

 سهنهم

 ئارهز قۇياشىن ئاچىپ، ئهشكى قۇرۇغان كۆزنى،

. كۆپ ههجرىده يىغالتتىڭ، بىر ۋهسلىده ههم يىغالت
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 چــىراي قياشــىنى ئېچــىپ، پىراقــىدا كــۆپ يىغــىالپ ياشلــىرى قۇرىــغان كــۆزنى ۋهســلى : يېشــىمى
 . بىلهنمۇ بىر قېتىم يىغالت

 بىر ئاه ئىله كۈل بولدۇم، ئهي چهرخ، تىلهپ تاپىپ،

 . فهرهاد ئىله مهجۇنغا ئاشىقلىق ئىشىن ئۆرگات

 ندىـم، ئهمـدى پـهرهاد ئهي پهلهك، ئاشىقلىنى تىلهپ تېپىپ، بىر ئاه بىلهن كۈلگه ئايال : يېشىمى
 . بىلهن مهجنۇنغا ئاشىقنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى ئۆگىتىپ قويغىن

 خاره تۈبىده ياتقۇڭ، يوق سۇد ئهگهر يۈز يىل،

 . كۆك ئهتلهسى ئۈستىده جىسمىڭنى ياتىپ ئاغنات

 ئهگهر كۆكنىڭ ئهتلىسى ئۈستىده يۈز يىل ئېغىناپ ياتقىنىڭدىن پايدا چىقمىسا، تـاش : يېشىمى
 . ۋىده ياتقىنىڭ ياخشى تۈ

 بهزم ئىچره، نهۋائىي، كۆپ يىغالر ئهسه، ئهي ساقىي،

 . هۇش ئهلىتكۈچى دارۇنى جامىغا ئانىڭ چايقات

ــىمى ــىگه : يېشــ ــىڭ قهدىهــ ــسه، ئۇنــ ــىغالپ كهتــ ــۆپ يــ ــىي كــ ــىده نهۋائــ ــىي، بهزمــ ــهي ساقــ  ئــ
 . هۇشسىزالندۇرغۇچى دورىنى سېلىپ چايقىۋهتكىن

 چوڭ سهلىقه

 ىڭ جانىم بىر جان ئهمهسمۇ؟ سهنىڭ جانىڭ، مهن

 سهنىڭ ئۈچۈن مهنىڭ جانىم قۇربان ئهمهسمۇ؟

 سېنىڭ جېنىڭ مېنىڭ جېنىم بىر جان ئهمهسمۇ، سېنىڭ ئۈچۈن مېنىڭ جېنىم قۇربان : يېشىمى
 ئهمهسمۇ؟

 سهنى دهدىم، سهنى دهدىم، كهچتىم بۇ جاندىن،

 . پاره، كۆز ياشىم ئاندىن – باغرىم پاره – يۈرهك

 پاره بولدى، كـۆز يېشـىم تېخـىمۇ – باغرىم پاره – ى دهپ بۇ جاندىن كهچتىم، يۈرهك سېن : يېشىمى
 . كۆپ تۆكۈلىدىغان بولدى

 يارنىڭ يۆلهكى ياردىن، يارى بولساما قايدىن،

 . غۇنچه بويالرى زىلۋا، شىرىن سۆزلهرى ئاندىن

 ۇشپىچىم بـويى دوستنى دوست قولاليدۇ، دوستى بولمىسا، قانداق قىلىدۇ؟ غۇنچىدهك خ : يېشىمى
 . زىلۋا، شېرىن سۆزلىرى بولسا، تېخىمۇ مهپتۇن قىالرلىق

يارىمنىڭ بويى زىلۋا، زىلۋا بويىدا گۈل بار،
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 . شىرىن سۆزلهرى تاتلىق، ئايدهك يۈزىده خال بار

 يارىمنىڭ بويى زىلۋا، زىلۋا بويىدا بهجايىكى بىر گۈلنىڭ پهيزى بـار؛ شېرىـن سۆزلـىرى : يېشىمى
 . يۈزىده خالى بار تاتلىق، ئايدهك

 ئايغا ئوخشاتاي يارىم، گۈنگه ئوخشاتاي يارىم،

 . سهنىڭ زىلۋا بويۇڭنى، كىمگه ئوخشاتاي يارىم

 ئايغــا ئوخشــىتاي يارىــم، كۈنگــه ئوخشــىتاي يارىــم، سېنــىڭ زىــلۋا بويــۇڭنى، كــىمگه : يېشــىمى
 ئوخشىتاي يارىم؟

 بىرىنچى كىچىك سهلىقه

 بىرىنچى ئاهاڭ

 ئوت سالدى مهيكى، ههيرانمهن، يهنه نه چىهرهغه

 . يهنه نه چىهرهنى يهل ئاچتىكىم، پهرىشانمهن

 ههيرانمــهن، مــهي يهنــه قايــسى چېهرىــڭنى قىزارتتىكــىنه؟ پهرىــشانمهن، شــامال يهنــه : يېشــىمى
 قايسى چىرايىنى ئېچىۋهتتىكىن؟

 ئۇچۇركى، ئهي قۇيۇن، ئول ئاي باشىغه ئهۋزۈلهرمهن،

 . له يهكسانمهن بۇ دهمكى يولىدا تۇفراغ بىر

 ئـهي قۇيـۇن، ). تـۇپراق بولـدۇم ( مۇشۇ دهمده ئۇنىڭ يولـىدا يـهر بـىلهن يهكـسان بولـدۇم : يېشىمى
 . مېنى ئۇچۇرغىن، ئۇ ئاينىڭ بېشىدىن ئۆرگىلهي

 بىرى فۇسۇنۇ بىرى سىيمىياغا ههمل ئهتهر ئهل،

 . چۇ زهئفىدىن كهلىپ ئۈن كۆزلهرىگه پىهانمهن

 مهدهنلـهرنى ئـالتۇن مهدىنـىگه ئايالنـدۇرۇش ( لهن سىيمـىياغا كىشىلهرنىڭ ئهپسۇن بـى : يېشىمى
 تهدبـــىر بهرگىنــىدهك زهئىپلىكـــىمدىن ئۈنـــۈمال ) غايىــسى بـــىلهن ئېلــىپ بېرىـــلغان تهتقــىقات
 . ئاڭلىنىدۇ، ئهمما ئهلنىڭ كۆزىگه كۆرۈنمهيمهن

 ۋۇهۇش ئارا مهنى دهشت ئىچره كۆردى چۇن مهجنۇن،

 . هبانمهن تهسهۋۋۇر ئهتتىكىم ئول خهيلغه نىگا

 شۇ هايۋانالر توپىنىڭ « مهجنۇن مېنى باياۋانالردىكى ۋههشىي هايۋانالر ئارىسىدا كۆرۈپ، : يېشىمى
 . دهپ ئويالپ قالدى » چوپانى ئوخشايدۇ

 چۇ خهلقدىن قاچىبان دهير سارى يۈزلهندىم،

. رهفىقلهر، بىلىڭىز ۋههشىئى بهيابانمهن
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 دىم؛ ئهي دوسـتالر، بىلـىپ قويۇڭالردىـكى، مـهن كىشىلهردىن قېچىپ، مهيخانىغا يۈزلهن : يېشىمى
 . باياۋاندىكى بىر ۋههشىيمهن

 چۇ بىلمهي ئهلگه ۋهفا ئهيلهدىم، جهفا كۆردۈم،

 . نه سۇد ئهمدى ئهگهر نهچهكىم پۇشايمانمهن

 بىلمهستىن كىشىلهرگه ۋاپا قىلىپتىمهن، ئهمما ئۇالردىـن جاپـا كـۆردۈم، ئهمـدى قانچـه : يېشىمى
 ۇ نېمه پايدىسى؟ پۇشايمان قىلسامم

 نهۋائىي، ئهمدى قىلۇرمهن هىجاز ئاههنگى،

 . ساغىنماغىل ياناكىم ئازىمى خۇراسانمهن

ــىمى ــم، : يېشـ ــىگه يۈزلۈندىـ ــدى مهككـ ــهن ئهمـ ــىي، مـ ــىدۇ « نهۋائـ ــه قايتـ ــانغا يهنـ  دهپ » خۇراسـ
 . سېغىنمىغىن

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 ههيهاتكىم، بىراۋ غهمىدىن زار مهن يهنه،

 . غا گىرىفتار مهن يهنه فهرياد كىم، بهال

 ۋاي دات، يهنه باالغا گـىرىپتار بولـۇپ . ۋاي دهرىغ، بىرسىنىڭ غېمىده يهنه زارلىنىۋاتىمهن : يېشىمى
 ! قالدىم

 ئهي مۇددهئىكى، ئارىم ئهدى تهئنۇ سۆكمهكىڭ،

 . فارىغ دهگۈلكى، ههر نه دهسهڭ، بار مهن يهنه

 ئهمدى ئۇنداق ئهمهس، نېمـه دېـسهڭ . تتىم سۆكۈشلىرىڭدىن ئۇيۇال – ئهي دهۋاگهر، تهنه : يېشىمى
 . مانا مهن بار

 دهفئ ئهرمىش ئهردى نۇش لهبىڭدىن مهاللهتىم،

 . لۇتف ئهيله، ئهي تهبىبكى، بىمار مهن يهنه

 ئـهي تېۋىــپ، شـهپقهت قـىل، مـهن يهنــه . لېۋىڭنـىڭ تـهمى دهردىمنــىڭ شـىپاسى ئـىدى : يېشـىمى
 . كېسهل

 تاشىدىن، ههر كهچه بىر قۇياش غهمىدىن، غۇسسه

 . باشتىن ئاياق سىپىهردهك ئهفگارمهن يهنه

 قـازا تېشىنـىڭ قايغۇسـىدا، پۈتـۈن – ههر كېچىسى ئوخشاشال بـىر قۇيـاش غېمـىده، بـاال : يېشىمى
 . جىسمىم ئاسماندهك زهخمىلىنىدۇ

سوفيئى ئهقل سهۋمهئهسىن، شۇكرىكىم، بۇزۇپ،
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 . دارۇل فهنايى ئىشقىدا خهممارمهن يهنه

 ئهقىل سوفىسىنىڭ ئىبادهتخانىسىنى بۇزۇپ، ئىشقنىڭ يوقىلىش مهيخانىسىدا شۈكۈر، : يېشىمى
 . يهنه مهيپۇرۇش بولدۇم

 ئاغزىم قۇرۇپ، دهمىم تۇتۇلۇپ، سهكرهسهم نه ياڭ،

 . كىم تهلبه چابۇكۇمغا جىالۋدارمهن يهنه

 ئاغزىم قۇرۇپ، دېمـىم تۇتۇلـۇپ، سهكرىـسهم ئهجـهب ئهمـهس، چـۈنكى مـهن يهنـه تـهلۋه : يېشىمى
 . چهۋهندازىمغا ئات يېتىلىگۈچى بولدۇم

 ئهقل ئىتتى، هۇش كهتتى، كۆڭۈل كۆيدى، چىقتى جان،

 . شۇكر ئهت، نهۋائىياكى، سهبۇكبارمهن يهنه

 ئهقىل يىتتى، هۇش كهتتى، كۆڭۈل كۆيدى، جان چىقتى؛ ئى نهۋائىي، ئهمدى ههممـىدىن : يېشىمى
 . قۇتۇلۇپ يېنىكلهپ قالدىڭ، شۈكۈر قىل

 هاڭ ئۈچىنچى ئا

 ئاق ئالما، قىزىل ئالما،

 . ئالمامغا نهزهر سالما

 ئهن ئهمدى كهتهر بولدۇم،

 . سهن مهندىن خهفا بولما

 ئاق ئالما، قىزىل ئالما، ئالمامغا نهزهر سالما؛ مهن ئهمدى كېتهر بولدۇم، سهن مهندىـن : يېشىمى
 . خاپا بولما

 ئالتۇندىن چىلىم بولسا،

 مهرۋايىت كۆزى بولسا،

 بىر چهكسهم تاماكاڭنى،

 . ئىشق ئوتى ئهدا بولسا

ــىمى ــىڭ بــىلهن : يېش ــسا، ئۇن ــۆزى بول ــىن ك ــىڭ مهرۋايىتت ــسا، چىلىمن ــىم بول ــن چىل  ئالتۇندى
 . تاماكاڭنى بىر چهكسهم، ئىشق ئوتى پهسهيسه

 تۆتىنچى ئاهاڭ

 ئايماغىل سىررىڭنى سهن ههركىمگه، سىرداش ئۆزگهدۇر،

. ، مۇڭداش ئۆزگهدۇر دهردى يوق بىدهردغه مۇڭ ئايما
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 دهردسـىزلهرگه مۇڭالنمـا، . سىرىڭنى ههر كىمگه ئېيتىۋهرمه، سـىرداش دېگـهن ئۆزگـىچه : يېشىمى
 . مۇڭداش دېگهن ئۆزگىچه

 ههمرههى قابىل بىله يۈر بىر غهرىچلىق بولسا يول،

 . يۈرمهگىل ناجىنس بىرله، يولدا يولداش ئۆزگهدۇر

 ابىل ههمراه بىلهن ماڭ، ناجىنسى خۇمسـىالر بـىلهن يولۇڭ بىر غېرىچلىق بولسىمۇ، ق : يېشىمى
 . ماڭما، يولداش دېگهن ئۆزگىچه

 قولدا مالىڭ بارىدا يارۇ بهرادهر خىيش كۆپ،

 . ئارى، باش ياستۇققا يهتكهنده قارىنداش ئۆزگهدۇر

 شـۇنداق، . دوستلىرىنىڭ كۆپ بولىدۇ – تۇغقان، يار – قولۇڭدا بايلىقىڭ بار چاغدا ئۇرۇغ : يېشىمى
 . چاغدىكى قېرىنداش ئۆزگىچه ) ئاغرىپ يېتىپ قالغان ( ېشىڭ ياستۇققا تهگكهن ب

 دهپ، دهردلىغ كىشىدۇر بهلگۈلۈك، » ئاه « بارچه يىغالر

 . دىل كۆيۈپ كۆزدىن تۆكهلگهن دهردلىغ ياش ئۆزگهدۇر

 دهپ يــىغالپ قويـىدۇ، ئــهمما دهردمــهن بهلگىلـىك بولــىدۇ؛ بــاغرى » ئــاه « ههممــه ئـادهم : يېشـىمى
 . نگهن ئادهمنىڭ كۆزىدىن تۆكۈلگهن دهردلىك ياش دېگهن ئۆزگىچه ئۆرته

 ئهي هۇۋهيدا، بهرمه دىل، ههر بىۋهفانى يار دهپ،

 . ئىكى ئهلهم باۋهفا يارى قارا قاش ئۆزگهدۇر

 دهپ، ۋاپاسىزالرغا كۆڭۈل بهرمه؛ ئىككـىال ئالهمـده ۋاپـادار بولـىدىغان » يار « ئهي هۇۋهيدا، : يېشىمى
 . دېگهن باشقىچه قارا قاشلىق يار

 بىرىنچى كىچىك سهلىقه چۈشۈرگىسى

 ئهقل ئىتتى، هۇش كهتتى، كۆڭۈل كۆيدى، چىقتى جان،

 شۇكر ئهت، نهۋائىياكى، سهبۇكبارمهن يهنه

 ئهقىل يىتتى، هۇش كهتتى، كۆڭۈل كۆيدى، جان چىقتى؛ ئى نهۋائىي، ئهمدى ههممـىدىن : يېشىمى
 . قۇتۇلۇپ يېنىكلهپ قالدىڭ، شۈكۈر قىل

 ئىككىنچى كىچىك سهلىقه

 كهچه كهلگۈمدۇر دهبان ئول سهرۋ گۇلرو كهلمهدى،

. كۆزلهرىمغه كهچه تاڭ ئاتقۇنچه ئۇيقۇ كهلمهدى
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 شـۇڭا تـاڭ ئاتقۇچـه . دهپ كهلمـىدى » كهچتـه كېلـىمهن « ئـۇ كېلىـشكهن گـۈل يۈزلۈكـۈم : يېشىمى
 . كۆزۈمگه ئۇيقۇمۇ كهلمىدى

 ئىنتىزار، لههزه چىقتىمۇ چهكتىم يولىدا – لههزه

 . يۇ، ئول شوخ بهدخۇ كهلمهدى – كهلدى جان ئاغزىمغا

 پات چىقىپ، ئىنتىزارلىق بىلهن يولىغا كۆز تىكتـىم، جېنـىم ئاغزىـمغا كېلـىپ – پات : يېشىمى
 . يۇ، لېكىن ئۇ بهيخۇي شوخ كهلمىدى – قالدى

 ئارهزىدهك ئايدىن ئهركهنده گهر ئهتتى ئىهتىيات،

 . اراڭغۇ كهلمهدى روزگارىمدهك ههم ئولغاندا ق

 ئۇ ئۆز جامالىدهك يورۇق ئايدىڭدا كېلىشتىن ئېهتـىيات قىلدىمكـىن دېـسهم، مېنـىڭ : يېشىمى
 . زامانىمغا ئوخشاش قاراڭغۇلۇق چۈشكهندىمۇ كهلمىدى

 ئول پهرىۋهش ههجرىدىنكىم يىغالدىم دىۋانهۋار،

 . كىمسه بارمۇكىن ئاڭا كۆرگهنده كۈلكۈ كهلمهدى

 راقـىدا سـارڭالرچه يىغلـىدىم، مېنـىڭ بـۇ هالـىمنى كـۆرۈپ، كۈلگىـسى ئـۇ پهرىنـىڭ پى : يېشىمى
 كهلمىگهنلهرمۇ بارمىدۇ؟

 كۆزلهرىڭدىن نهچه سۇ كهلگهي دهپ ئۆلتۈرمهڭ مهنى،

 . كىم بارى قان ئهردى كهلگهن، بۇ كهچه سۇ كهلمهدى

 زۈمدىن دهپ مېنى ئۆلتۈرمهڭ، بۇ ئاخشام كۆ » كۆزلىرىڭدىن نېمانچه ياش كېلىۋېرىدۇ « مهنىسىال
 . كهلگىنى ياش ئهمهس، ههممىسى قان

 تالىبى سادىق تاپىلماس، يوقسا كىم قويدى قهدهم،

 . يولغا كىم ئهۋۋهل قهدهم مهئشۇقى ئۇترۇ كهلمهدى

 سادىق ئاشىق تېپىلمايدىكهن، ئۇنداق بولمىغاندا، ئـۇ يارنـىڭ يولـىغا دهسـلهپ قـهدهم : يېشىمى
 مهيدۇ؟ قويسا، نېمىشقا مهشۇقى قارشى ئېلىشقا كهل

 ئهي نهۋائىي، باده بىرله خۇررهم ئهت كۆڭلۈڭ ئۆيىن،

 . نه ئۈچۈنكىم، باده كهلگهن ئۆيگه قايغۇ كهلمهدى

 ئهي نهۋائىي، مهي بىلهن كۆڭلۈڭ ئۆيىنى شاد قىل؛ چۈنكى، مهي كهلگـهن ئۆيگـه قـايغۇ : يېشىمى
 . كهلمهيدۇ

 پىشرهۋ

بىرىنچى ئاهاڭ
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ئىشقىڭ ئوتىدا كۆيگهلى كهلدىم،

 . دهك يۈزۈڭنى كۆرگهلى كهلدىم ئاي

 . ئايدهك يۈزۈڭنى كۆرگىلى، ئىشق ئوتۇڭدا كۆيگىلى كهلدىم : يېشىمى

 سهۋدايى زۇلفۇڭ تۈشتى باشىمغا،

 . سهندىن دهۋاسىن سورغالى كهلدىم

 . بېشىمغا چېچىڭنىڭ سهۋداسى چۈشتى، سهندىن شىپالىق سوراپ كهلدىم : يېشىمى

 ، بههرىڭگه كىردىم غهۋۋاسى بوالي دهپ

 . بىر دۇررى مهقسۇد ئالغالى كهلدىم

 . غهۋۋاس بولۇپ دېڭىزىڭغا چۈشتۈم، بىر مهقسهت ئۈنچىسىنى سۈزۈپ ئالغىلى كهلدىم : يېشىمى

 مهندىن سوراساڭ، ئهي گۈلئۇزارىم،

 . مههۋى جامالىڭ بولغالى كهلدىم

 . لدىم ئهي گۈل يۈزلۈكۈم، مهندىن سورىساڭ، جامالىكنىڭ ههيرانىسى بوالي دهپ كه : يېشىمى

 كۆردۈم جهمالىڭ كهتتىم ئۆزۈمدىن،

 . مهجنۇنى شهيدا بولغالى كهلدىم

 . جامالىڭنى كۆرۈپ ئۆزۈمدىن كهتتىم، ساڭا كۆيگهن شهيدا مهجنۇن بولغىلى كهلدىم : يېشىمى

 ساقىي قهدههنى قىلغىل مۇههييا،

 . ۋههدهت مهيىدىن ئىچكهلى كهلدىم

 . شارابىدىن ئىچكىلى كهلدىم ) ۋههدهت ( ساقىي، قهدههنى تهييارال، بىرلىك : يېشىمى

 رههمهت ئىشىكىن مهشرهبكه ئاچغىل،

 . ئشىقڭ كويىدا ئۆلگهلى كهلدىم

 مهشـرهبكه رههمهتلـىك بولـۇش ئىشىكـىنى ئېچـىپ بهرگـىن، ئىشقىڭنـىڭ كوچىسـىدا : يېشىمى
 . ئۆلگىلى كهلدىم

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 ئهيلهدىڭ، يا رهب، مهنى بىدىلنى جاناندىن جۇدا،

. شىراق ئهردى بۇ كىم قىلغاي ئهدىڭ جاندىن جۇدا ياخ
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 ئهي تهڭرىم، مهن مىسكىننى جاناندىـن جـۇدا قـىلدىڭ، ئۇنـداق قىلغـىچه جېنـىمدىن : يېشىمى
 . جۇدا قىلغىنىڭ مىڭ ياخشى ئىدى

 يارغه بىدىل كۆڭۈل جان لهئلى تانىڭ بولماسا،

 . نه تهلهب ئۆمر ئهيلهگهي خىزر ئابىههيۋاندىن جۇدا

 ان بېغىشلىغۇچى كۆيدۈرگۈچ لېۋىڭ بولمىسا، ساڭا كۆڭلۈم مهپتۇن بوالمتى؟ خـىزىر ج : يېشىمى
 هاياتلىق سۈيىدىن ئايرىلسا، قانداقمۇ ئۆمۈر تهلهپ قىالاليتتى؟

 يارغا بارغاچ نهزهردىن ئۆزده قالماي زهررهئى،

 . نه ۋۇجۇدى زهررهنىڭ خۇرشىدى تاباندىن جۇدا

 تكهچكـه ئۇنـىڭدىن ئۆزهمـده زهررىـچه ئهسـهر قالمـىدى، ئهس يادىم يارنـىڭ يېشـىغا كه : يېشىمى
 قۇياشتىن ئايرىلغان زهررىچه قانداقمۇ مهۋجۇت بولۇپ تۇرالىسۇن؟

 قهتره بارسا ياش كۆزدىن، نه غهمكىم، ئۆكسۈمهس، – قهتره

 . يۈز تۈمهنمىڭ دۇررى غهلتان بولسا ئۇمماندىن جۇدا

ــه : يېشــىمى ــن تامچ ــ – كۆزۈمدى ــسه نېم ــاش تۆكۈل ــه ي ــۈر تامچ ــىزىدىن ي ــان دېزىڭ ــهم؟ ئۇمم  ه غ
 تۈمهنمىڭ ئۈنچىنى سۈزۈۋالغان بىلهنمۇ، ئۇنىڭدا يهنه ئۈنچه ئۆكسۈپ قالمايدۇ ئهمهسمۇ؟

 دهردسىزلهر ئاهىدا تهئسىر ئهگهر يوق، تاڭ ئهمهس،

 . نه ئۈچۈنكىم ئۆتمهگهي ئوق بولسا پهيكاندىن جۇدا

ــسا، ئهجه ــوق دهردسىزلهرنــىڭ چهككــهن ئاهلــىرى تهسىرســىز بول  بلىنهرلــىك ئهمــهس، چــۈنكى ئ
 . ده – كاماندىن ئايرىلسا كارغا كهلمهيدۇ

 تۆشمهسه ئىشقىڭ كۆڭۈلگه، دهم بهدهم نهدۇر بۇ ئاه،

 . بولماسا ئوت ئاندا، بهس، بۇ دۇد ئولۇر قاندىن جۇدا

 كۆڭۈلده ئىشقىڭ بولمىسا، نېمىشقا بۇنـداق توختاۋسـىز ئـاه ئۇرىـمهن؟ ئىچـىمده ئـوت : يېشىمى
 بۇ تۈتۈن نهدىن چىقىدۇ؟ بولمىسا،

 ئهي ئايازىي، جاندا ئهرمهس نۇقتهلهر، كۆيدۈرگهلى،

 . داغالردۇركىم، بولۇپتۇر جانغا هىجراندىن جۇدا

 دېگــهن خهتتــه تۇرغــىنى چېكــىتلهر ئهمــهس، بــهلكى ئــۇ جــاننى » جــان « ئــهي ئايازىــي، : يېشــىمى
 . كۆيدۈرگهنده پهيده بولغان هىجران داغلىرىدۇر

 ىسى پىشرهۋ چۈشۈرگ

ساقىي قهدههنى قىلغىل مۇههييا،



www.UyghurMuqam.com 第  22 页 م تورى ئۇيغۇر مۇقا 

 . ۋههدهت مهيىدىن ئىچكهلى كهلدىم

 . ساقىي، قهدههنى تهييارال، ۋههدهت شارابىدىن ئىچكىلى كهلدىم : يېشىمى

 رههمهت ئىشىكىن مهشرهبكه ئاچغىل،

 . ئشىقڭ كويىدا ئۆلگهلى كهلدىم

 ىڭنـىڭ كوچىســىدا مهشـرهبكه رههمهتلـىك بولـۇش ئىشىكـىنى ئېچـىپ بهرگـهن، ئىشق : يېشـىمى
 . ئۆلگىلى كهلدىم

 تهئكىد

 بىرىنچى ئاهاڭ

 ئهي سهبا، يهتكۈر پهيامىمنى مهنىڭ دىلدارغا،

 . كهلتۈر ئاندىن بىر مۇههببهتنامهئى مهن زارغا

 ئهي تاڭ شامىلى، مېنىڭ خهۋىرىمنى دىلدارىمغا يهتكۈز، ئۇنىڭدىن مهن بىچارىغا بـىر : يېشىمى
 . مۇههببهتنامه كهلتۈر

 كهبۇتهر كۈل بولۇر مهكتۇبدىن ئۇچقۇن تۈشۈپ، ۋاه،

 . ئوت ياقىپمهن سىينهئى پۇر سوزدىن گۇفتارغا

 تېـز تۇتاشـقۇچى يـۈرهك ئوتـۇمنى يېقــىپ نامـه ئهۋهتتـىم، ۋاه، بـۇ مهكتۇپتـىن ئۇچقــۇن : يېشـىمى
 . چۈشۈپ، ئۇنى ئېلىپ ماڭغان كهپتهرمۇ كۆيۈپ كۈل بولىدىغان بولدى

 ، جانىم ئۆرتهر ئۈچۈن، ههر گۇلىدۇر بىر تهبهق شۇئله

 . سهنسىرىن كىرسهم تهماشايى ئۈچۈن گۇلزارغا

 تاماشــا قىلــىش ئۈچــۈن، سهنســىز گۈلزارلــىققا كــىرسهم، ئــۇ يهردىــكى هــهر بــىر گــۈل : يېشــىمى
 . جېنىمنى كۆيدۈرۈش ئۈچۈن يېقىلغان بىر تاۋاق ئوت بولۇپ كۆرۈنىدۇ

 تۈشمهسه مهن ناتهۋانغا كۆزلهرى ئهرمهس ئهجهب،

 . پهرۋاسى قاچان بىمارنىڭ بىمارغا باردۇر

 ئۇ يارنىڭ مـهن بـىچارىغا كـۆزى چۈشمىـسه، ئهجـهب ئهمهسـكى، قاچـان كېـسهل كىـشى : يېشىمى
 كېسهل كېشىگه پهرۋا قىلغان؟

 تاپمادى مهشهۇرىي گۇفتارىم مهرجان قهدرىنى،

 . ههر نهچچه تىزدىم جهۋاهىر رىشتهئى ئهشئارغا

ــهرنى تــىزساممۇ، سۆزلــىرىم ئــهي مهشهۇرىــي، شېئــىر رىشتى : يېشــىمى  ســىغا شــۇنچه گۆههرل
. قىممهتكه ئېرىشمىدى – مارجانچىلىك قهدىر
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 ئىككىنچى ئاهاڭ

 خهزان ئهتتىم زىمىستانى غهمىڭده گۇلئۇزارىمنى،

 . كهلىپ دىلبهر تهماشا قىل خهزان بولغان بههارىمنى

 لـىپ، غـازاڭ بولغـان غېمىڭنىڭ زېمىستانىدا گـۈزهل يارىـمنى غـازاڭ قـىلدىم؛ سـهن كې : يېشىمى
 . باهارىمنى تاماشا قىل

 قۇردى باغى تهبئىم، غۇنچه قالدى گۇل ئاچىلماسدىن،

 . كهرهم ئايىن بهرىپ سهبزئهيله باغۇ اللهزارىمنى

 تهبـىئهت بېغـىم قـۇرۇپ كـهتتى، غۇنچـه ئېچـىاللماي ئـۆز پېتـىچه قالـدى؛ مهرههممـهت : يېشىمى
 . قىلىپ، باغ ۋه گۈلزارىمنى كۆكهرتىپ بهرگىن

 نهگۈندۇر لهززهتىن تاتتىم، نه تۈنلهرده تاپىپ ئارام،

 . كهچۈردۈم ههجر ئوتىدا كۆيدۈرۈپ لهيلۇ نههارىمنى

 كۈندۈزلــىرى لــهززهت يــوق، كېچىلــىرى ئــارام يــوق، شــۇنداق قىلــىپ، هــىجران ئوتــىدا : يېشــىمى
 . كۈنلىرىمنى كۆيدۈرۈپ كۈل قىلىۋهتتىم

 داد ئهتتىم، ياقامنى چاك ئهتىپ يىغالپ بارىپ كويىدا

 . ئوشۇل بىرههم ئىشىتمهيدۇر مهنى فهريادۇ زارىمنى

 كوچىسىغا بېرىپ، ياقامنى يىرتىپ تـۇرۇپ يىغـىالپ، دادلـىدىم، بـىراق، ئـۇ رههىمسـىز : يېشىمى
 . مېنىڭ پهريادىمغا قۇالق سالمىدى

 چىقارغه جان يهقىن بولدى، ئۆلهي دهرمهن كۆرۈپ ديدار،

 . بىرههم يارىمنى ئايا بادى سهبا، بارىپ ئايغىل

 جان چىقاي دهپ قالدى، يارنىڭ دىدارىنى بىر كـۆرۈپ ئۆلـهي دهيمـهن؛ ئـى تـاڭ شامـىلى، : يېشىمى
 . رههىمسىز يارىمغا بۇ هالىمنى يهتكۈزگىن

 مهن ئۆلسهم، ئهي بهرادهرلهر، ئانى يولىدا كۆمگهيسىز،

 . كى ههر يانه ئۆتهر بولسه باسىپ ئۆتكهي مهزارىمنى

 الر، ئۆلـۈپ كهتـسهم، ئۇنـىڭ ئۆتـهر يولـىغا دهپنـه قىلـىڭالركى، ئـۇ قايـسى بـىر ئى دوست : يېشىمى
 . تهرهپكه بارسا، مازىرىمنى بېسىپ ئۆتكهي

 ئۆلۈم ههقدۇر، ئۆلهر بارچه، : هۇۋهيدا ئايتادۇر يىغالپ

. كۆڭۈلده قالماغاي ئهرمان كۆرۈپ ئۆلسهم نىگارىمنى
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 راسـت، ههممـه ئـادهم ئۆلـىدۇ؛ نـىگارىمنى هۈۋهيدا يىغـىالپ تـۇرۇپ ئېيتـىدۇكى، ئۆلـۈم : يېشىمى
 . كۆرۈپ ئۆلۈپ كهتسهم، ئامانىم قالمايتتى

 داستان

 بىرىنچى داستان

 ههر كىشىنىڭ دهردى بولسا، يىغالسۇن يار ئالدىدا،

 . قالماسۇن ئهرمان يۈرهكده ئهتسۇن ئىزهار ئالدىدا

 ىكى ئارمانلىرىنى قالـدۇرماي ههر كىشىنىڭ دهردى بولسا، يارى ئالدىدا يىغالپ، يۈرهكت : يېشىمى
 . ئىزهار قىلسۇن

 ئهندهلىبى بىنهۋادهك نالهيۇ ئهفغان بىله،

 . دائىما يىغالپ تۇرارمهن ئهينى گۈلزار ئالدىدا

 . پىغان قىلىمهن – گويا گۈلزارلىقتىكى بىچاره بۇلبۇلدهك يىغالپ، دائىم ناله : يېشىمى

 مهنسۇرى ههلالجدهك ئىچىپ شهرابى ئهنتههۇر،

 . ئۇرۇپ يىغالپ تۇرارمهن ئوشبۇ دهم دار ئالدىدا چهرخ

ــدا : يېشــىمى  مۇشــۇ دهمــده، مــهنمۇ مهنــسۇر ههلالجــىدهك شــارابى ئهنتــههۇرنى ئىچــىپ، دار ئالدى
 . چۆگىلهپ يىغالۋاتىمهن

 ههر كىشى بىر قهترهئى نۇش ئهيلهسه ئول بادهدىن،

 . ئول قىيامهتده قىلۇر ئهرزىنى جهببار ئالدىدا

اشۇ شارابدىن بىر تامچه ئوتالپ ئالسا، ئـۇ قـىيامهت كـۈنى ئـالاله ئالدىـدا ئـۆز كىمكى ئ : يېشىمى
 . ئههۋالىنى بايان قىلىدۇ

 تهلبه مهشرهب، قىلماغىل زاهىدغا سىررىڭنى ئهيان،

 . ئايتىپ، ئايتىپ يىغالغىل سهن ئاشىقى زار ئالدىدا

 ههسرهتلـىك ئاشىقنـىڭ ئهي تهلۋه مهشرهب، سهن سىرىڭنى زاهىتقا ئاشكارىلىما، ئۇنى : يېشىمى
 . ئالدىدا ئېيتىپ يىغلىغىن

 ئىككىنچى داستان

 مۇندىن كهتهر بولساڭ باغداد شههرىگه،

. غهرىب، سهنى بىر ئالالهغا تاپشۇردۇم
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 ئالاله سالدى جۇدالىقنىڭ دهردىگه،

 . غهرىب، سهنى بىر ئالالهقا تاپشۇردۇم

 اڭ، سـېنى بـىر ئالالهقـا تاپـشۇردۇم؛ غهرىب، بـۇ يهردىـن باغـداد شههرىـگه كېتـهر بولـس : يېشىمى
 . ئالاله سېنى جۇدالىقنىڭ دهردىگه سالدى، غهرىب، مهن سېنى بىر ئالالهغا تاپشۇردۇم

 مهن كهتهرمهن مۇندىن باغداد شههرىگه،

 . كۆپ يىغالما، سهنهمجان، كهتسهم كهلۈرمهن

 ئىالجىم يوق ئابباسخاننىڭ زۇلمىگه،

 . رمهن كۆپ يىغالما سهنهمجان، كهتسهم كهلۈ

 مهن بۇ يهردىـن باغـداد شههرىـگه كېتـىمهن، كـۆپ يـىغالما، سـهنهمجان، كهتـسهم، يهنـه : يېشىمى
 قايتىپ كېلىمهن؛ ئابباسخاننىڭ زۇلمىنى يېڭىشكه ئىالج قىاللمـىدىم، كـۆپ يـىغالما سـهنهمجان،

 . كهتسهم، يهنه قايتىپ كېلىمهن

 نهچه گۈن تارتۇرمهن سهنىڭ جهبرىڭنى،

 ادىم داغى ههجرىڭنى، سهبرى قىال ئالم

 رازى ئهردىم تهڭرىم ئالسا خانىمنى،

 . غهرىب، سهنى بىر ئالالهغا تاپشۇردۇم

 سېنىڭ جۇدالىق دهردىڭنى قانچه ۋاقىت تارتارمهن؟ هىجران كهلتۈرگـهن دېغـىڭغا هـېچ : يېشىمى
 لالهقـا سهۋرى قىاللمىدىم؛ شۇ تاپتا، ئالالهىم جېنىمنى ئالسا، رازىي ئـىدىم، غهرىـب، سـېنى بـىر ئا

 . تاپشۇردۇم

 مهنى كهتتى دهبان يىغىالپ ئولتۇرما،

 . قىزىلگۈلدهك رهنگى رويۇڭ سولدۇرما

 دوستالر بىلسۇن، دۈشمهنلهرگه بىلدۈرمه،

 . كۆپ يىغالما، سهنهمجان، كهتسهم كهلۈرمهن

 دهپ يىغـىالپ ئولتۇرمـا؛ قـىزىلگۈلدهك چىرايـىڭنى سـولدۇرما؛ دوسـتالر » كهتتى « مېنى : يېشىمى
 . ، دۈشمهنلهرگه بىلدۈرمه؛ كۆپ يىغلىما، سهنهمجان، كهتسهم، يهنه قايتىپ كېلىمهن بىلسۇن

 كهلۈرمهن دهپ ئهقلۇ هۇشۇم ئالۇرسهن،

 كهتهرمهن دهپ جانىغا ئوت سالۇرسهن،

 هاال بۇندىن كهتسهڭ قاچان كهلۈرسهن؟

 . غهرىب، سهنى بىر ئالالهقا تاپشۇردۇم

 دهيـسهن، جېنـىمغا ئـوت » كېتـىمهن « منى ئالىـسهن، هۇشۇ – دهيسهن، ئهقىل » كېلىمهن « : يېشىمى
 . سالىسهن؛ هاال بۈگۈن كهتسهڭ، قاچان قايتىپ كېلهرسهن؟ غهرىب، سېنى بىر ئالالهقا تاپشۇردۇم

كۆڭلۈم ئهمدى بولدى مهنىڭ يۈز پاره،
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 سهنسىز تىرىكلىكىم يوقتۇر دۇنيادا،

 ئۆلمهسهم كهلۈرمهن يهنه ئۈچ ئايدا،

 . ، كهتسهم كهلۈرمهن كۆپ يىغالما، سهنهمجان

 ئهمدى مېنـىڭ يۈرىكـىم يـۈز پارچـه بولـۇپ كـهتتى، سهنسـىز بـۇ دۇنيـادا ياشـىمايمهن؛ : يېشىمى
 ئۆلمىسهم، يهنه ئۈچ ئايدا قايتـىپ كېلهرمـهن؛ كـۆپ يىغلـىما، سـهنهمجان، كهتـسهم، يهنـه قايتـىپ

 . كېلىمهن

 سهنىڭ بىرله ئههدهم بار، : سهنهم دهرلهر

 ا سهبرهم بار، ئۈچ ئايغاچه كهلسهڭ ئاڭ

 كهلهلمهسهڭ يول ئۈستىده قهبرهم بار،

 . غهرىب، سهنى بىر ئالالهغا تاپشۇردۇم

 سـاڭا ۋهده بېرىـمهنكى، ئـۈچ ئايغـىچه قايتـىپ كېلهلىـسهڭ، ئاڭغـىچه : سهنهم ئېيتـىدۇ : يېشىمى
 . غهرىب، سهنى بىر ئالالهغا تاپشۇردۇم . كېلهلمهسهڭ، يول ئۈستىده قهبرهم بار . سهۋرهم بار

 تهقدىر شۇنداغ بولماسا، : ىب ئايتۇر غهر

 ئهجهل يهتىپ شۇم پهيمانهم يولماسا،

 جانىم چىقىپ، تهنىم چۆلده قالماسا،

 . كۆپ يىغالما، سهنهمجان، كهتسهم كهلۈرمهن

 قىسمهت بولۇپ، ئهجهل يېتىپ شۇم پهيمانهم تولمىغان بولسا، جېنـىم : غهرىب ئېيتىدۇ : يېشىمى
 ! مهن قايتىپ كېلىمهن، سهنهمجان، كۆپ يىغلىمىغىن چىقىپ، تېنىم چۆلده قالمىسىال،

 ئۈچىنچى داستان

 يۇرت قهدرىنى شاهالر بىلمهس،

 . يۇرتدىن يۇرتقا ئاشماغۇنچه

 ياخشى يارنىڭ قهدرىن بىلمهس،

 . بىر يامانغا تۈشمهگۈنچه

 بىر يۇرتنىڭ قهدرىگه يهتمهيدۇ؛ ئىنسان – يۇرتالرنى كېزىپ باقمىغىچه پادىشاهالر ئهل : يېشىمى
 . ياماننىڭ قولىغا چۈشمىگىچه ياخشى يارنىڭ قهدرىگه يهتمهيدۇ

 قول ئۇزارتسام يارغا يهتمهس،

 يارسىز مهنىڭ ئىشىم بۈتمهس،

 كىشى مهردنىڭ قهدرىن بىلمهس،

 . بىر نامهردكه تۈشمهگۈنچه

 ىر يا قولۇمنى ئۇزاتسام، يارغا يهتمهيدۇ، يا يارسىز مېنىڭ ئىشىم پۈتمهيدۇ؛ ئىنـسان بـ : يېشىمى
. نامهرتنىڭ قولىغا چۈشمىگىچه مهرتنىڭ قهدرىگه يهتمهيدۇ
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 سىندۇرما مۇئمىن سهداسىن،

 ئوقۇرالر بهش ۋهقت نهمازىن،

 شاهالر بىلمهس يۇرت زىراسىن،

 . هاتهم بولۇپ تۈشمهگۈنچه

 مۆمــىنلهرگه زۇلــۇم قــىلما، ئــۇالر بــهش ۋاخ نامــاز ئوقۇيــدۇ؛ پادىــشاهالر هاتــهم بولــۇپ : يېشــىمى
 . يۇرتنى رازىي قىلىپ بواللمايدۇ – ه ئهل يازالمىغىچ

 خۇدا كىمگه بىر دهرد بهرۈر،

 ئول دهردىگه دهرمان بهرۈر،

 بهنده خۇدا دهپ يىغالماس،

 . ئهلهم كهلمهگۈنچه – بىر دهرد

 – ئالاله كىمگه بىر دهرد بهرسه، ئۇ دهردكه بىر شىپالىق بېرىدۇ؛ بهنده بېشـىغا بـىر دهرد : يېشىمى
 . دهپ يىغلىمايدۇ » ئالاله « ئهلهم كهلمىگىچه

 مهن بىلمهدىم، : شاهى ئابباس دهر

 غهرىب هالىن ههم سورمادىم،

 ئىشق ئوتىنى مهن بىلمهدىم،

 . ئۆز باشىمغا كهلمهگۈنچه

 مۇههببهت ئوتىنىڭ نېمىلىكىنى – ئۆز بېشىمغا كهلمىگىچه ئىشق : ئابباس شاه دهيدۇ : يېشىمى
 . يالماپتىمهن بىلمهپتىمهن، شۇڭا غهرىبنىڭ هالىنىمۇ سورى

 تۆتىنچى داستان

 ئهي يارانالر، دىيار بهكرى شههرىده،

 . ئهقلىم ئالدى قارا كۆزلۈك بىر پهرى

 سهالم قىلدى ئىككى قولى كۆكسىده،

 . ئهقلىم ئالدى قارا كۆزلۈك بىر پهرى

 تۈركىيهنـىڭ شهرقـىي جهنۇبـىي رايونـىدىكى بـىر ( ئـهي دوسـتالر، دىـيار بهكـىر شـههرى : يېشىمى
 ده، قارا كۆزلۈك بىر پهرى سۈپهت قـىز ئـىككى قولـىنى كۆكسـىگه قويـۇپ تـۇرۇپ، بـىر سـاالم ) شهههر
 . هۇشۇمنى ئوۋلىۋالدى – ده، ئهقىل – قىلدى

 چهشمهنىڭ لهبىده كۆردۈم مهن ئانى،

 تىلال تارغاقىدا تارار ساچىنى،

 كىمگه ئايتاي، كىمگه يىغالي دهردىنى،

. قانىم تۆكتى قارا كۆزلۈك بىر پهرى



www.UyghurMuqam.com 第  28 页 م تورى ئۇيغۇر مۇقا 

 ئـۇ . مهن ئۇنى بۇالقنىڭ لېۋىده، ئالتۇن تاغاق بـىلهن چېچـىنى تاراۋاتقـان هالـدا كـۆردۈم : شىمى يې
 بهجايىكى جېنىمنى ئالدى، قېنىمنى تۆكتى، ئهمدى كىمگه يىغالپ ئېيتاي بۇ دهردىمنى؟

 هۇرالر ئانچه بولماس جهننهت ئىچىنده،

 . كۆرگهن كىشى قالۇر ههسرهت ئىچىنده

 فۇرسهت ئىچىنده، تهئزىم قىلدى دىيدار

 . ئهقلىم ئالدى قارا كۆزلۈك بىر پهرى

 جهننهتتىكى هۆرلهرمۇ ئۇنچىلىك چىرايلىق بولماس، كۆرگهن ئادهم ههسـرهتته قالـىدۇ؛ : يېشىمى
 . هۇشۇمنى ئالدى – ده، گويا ئهقىل – شۇ كۆرۈشكىنىمىزده، ئۇ قارا كۆزلۈك پهرى ماڭا تازىم قىلدى

 يلهيىن، بۇ جانى نه : شاه ئابباسخان دهر

 ئۆلگۈنچه شول يارنى كۆرۈپ ئۆلهيىن،

 ئاشىقلىقنىڭ يولىن ئهمدى بىلهيىن،

 ههيران قىلدى جادۇ كۆزلۈك بىر پهرى

 بۇ جاننى ئهمدى قانداق قىالي، ئۆلۈپ كهتكىچه شۇ يارنى بـىر : شاه ئابباسخان ئېيتىدۇ : يېشىمى
 كۆزلـۈك پـهرى مېـنى هـهيران كۆرۈپ ئۆلهي، ئاشىقلىقنىڭ يولىنى ئهمدى بىلىۋاتىمهنكى، ئـۇ جـادۇ

 . قىلدى

 بهشىنچى داستان

 زۇلمۇڭ بىلهن قهبا فالهك،

 . كۆزده ياشىم قان ئهيلهدى

 يۇسۇف كهبى زىلهيخادهك،

 . مهسكهنىن زىندان ئهيلهدى

 ماكانىنى زىندان قـىلغاندهك زۇلـۇم – زىلهيخاالرنىڭ ئۆي – قوپال پهلهك خۇددى سۇيۇف : يېشىمى
 . غالتتى قىلىپ، مېنى قانلىق يى

 ههركىم ئهگهر سۆيسه ئۇنى،

 سۆيهر كۆرۈپ ئاخىر ئۇنى،

 ئىسمائىلدهك بىر گۈن مهنى،

 . بىر يولى قۇربان ئهيلهدى

 كىمكى ئۇنى سۆيسه، ئۇمۇ ئاقىبهت ئۇنى سۆيىدۇ؛ خـۇددى هـهزرهتى ئـادهم ئىسمائـىلنى : يېشىمى
 . قۇربانلىق قىلغاندهك، ئۇمۇ مېنى بىر يولىال قۇربانلىق قىلىۋهتتى

 قهنى ئول ههزرهتى ئادهم،

قهنى ئول سهرۋهرى ئالهم،
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 رهسۇلغا بولغان ئول ماتهم،

 . ئۇالرنى گىريان ئهيلهدى

 قېنى، ئۇ ههزرهتى ئادهم، قېـنى، ئـۇ ئالهمنـىڭ سـهردارى؟ رهسـۇلۇلالهقا تۇتۇلغـان ماتـهم : يېشىمى
 . ئۇالرنى راسا يىغالتتى

 ههركىم ئاڭا كۆڭۈل باغالر،

 پ يىغالر، گۈندۈز كۆيۈ – كهچه

 بۇلبۇل بوستاننى داغالپ،

 . گۇلالرنى خهزان ئهيلهدى

 كىمكى ئۇنىڭغا كۆڭۈل باغلىـسا، خـۇددى شـهيدا بۇلبـۇل بوستانـىنى داغـالپ گۈللـهرنى : يېشىمى
 . كۈندۈز يىغاليدۇ – جازان قىلغاندهك، ئۇنىڭ ئوتىدا كۆيۈپ، كېچه

 مهشرهب

 بىرىنچى مهشرهب

 فىدا بولسۇن ساڭا، ئهي پهرى يۈزلۈك بهگىم، جانالر

 . دۇنيادا هۇسن ئاتى بار ئهركهن، بهقا بولسۇن ساڭا

 دېگـهن سـۆزال » گۈزهللـىك « ئهي پهرى يۈزلۈك گۈزىلىم، ساڭا جانالر پىدا بولسۇن؛ دۇنيادا : يېشىمى
 . بولىدىكهن، ئۇ ساڭا مهڭگۈ خاس بولسۇن

 ههددى مهخلۇقاتدىندۇر نارى ئول هۇسنۇ جهمال،

 . ئهرۇر، بۇ ههم ئهتا بولسۇن ساڭا ئولكى يوقتۇر رههم

 شـهپقهت بولمىســىمۇ، لېكـىن پۈتكـۈل مـهخلۇقاتالر ئېرىشهلىــشى – سېنـىڭده رههـىم : يېشـىمى
 . جامال باركى، تهڭرى بۇنىمۇ ساڭا بهخشهنده قىپتۇ – مۇمكىن بولمىغان هۆسن

 ئهيمهنىپ هاسىد تىلىندىن، دهست بهرمهس چۈن سهالم،

 . رههبا بولسۇن ساڭا كۆز ئۇچى بىرله يىراقتىن به

 ههسهتخورنىڭ تىلىدىن ئهيمىنىپ، ساالمالشقىلىمۇ بولمايدۇ، شـۇڭا كـۆز ئـۇچى بـىلهن : يېشىمى
 . دهيمهن » مهرهابا « يىراقتىن ساڭ

 چۈن ۋهفاسىزلهرگه بهرمىشلهر ئهزهلده كۆركنى،

 . بۇ كهمالى هۇسن ئىله قاندىن ۋهفا بولسۇن ساڭا

 ۋاپاسـىزالرغا بهرگهنـىكهن، هـالبۇكى بۇنىچـىۋاال تولغـان تهڭرى ئهزهلـده كۆركهملـىكنى : يېشىمى
گۈزهللىك بىلهن سهنده قانداقمۇ ۋاپا بولسۇن؟
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 بىر قىيا باقساڭ زهكاتى هۇسن ئۈچۈن، ئهي كۆركه باي،

 . لۇتفىئى مىسكىندىن ئۆلگۈنچه دۇئا بولسۇن ساڭا

 بولسىمۇ بـىر قېتـىم ئهي گۈزهللىككه باي نازىنىن، هۆسن جامالىڭنىڭ زاكىتى ئۈچۈن : يېشىمى
 . قىيا باقساڭ، بۇ بىچاره لۇتفىي ساڭا ئۆلگىچه دۇئا قىالتتى

 بىر جۇدالىغنى، – كهل، ئهي دىلبهر، بهيات ئهيلهي ساڭا بىر

 . كى شايهد رههم ئهتىپ، سالساڭ ئۆزۈڭگه ئاشنالىغنى

 ي؛ رههمـىڭ ئى دىلبهر، كهلگىن، ساڭا جۇدالىقنىڭ نېمىلىكىنى بىر بايان قىلـىپ بېـره : يېشىمى
 . كېلىپ، مېنى ئۆزۈڭگه ئاشنا قىلساڭ ئهجهب ئهمهس

 تهمامى خانۇمانىمدىن كهچىبان بىر سهنى دهرمهن،

 . ئۆزۈڭدىن ئۆزگه بىلمهيدۇر، ئۆزۈڭ بىلگىل جۇدالىغنى

 مۈلكۈمدىـن كېچـىپ بـىر سـېنى دهپـال يۈرىـمهن؛ بـۇ خـىل جۇدالىقنـىڭ – پۈتكۈل مـال : يېشىمى
 . ىلىپ قويساڭ بولىدۇ نېمىلىكىنى سهن ئۆزۈڭال ب

 كى سهندىن ئۆزگهنى دهمهم، قهسهم بىلاله، جانىمغا،

 . جهفاالر ئهيلهمه، ئهي ماه، ماڭا بهرگىل سهفالىغنى

 ئالاله بـىلهن قهسـهمكى، مـهن سهندىـن باشقـىنى دېمهيمـهن؛ ئـهي ئـاي، ماڭـا پاكلـىق : يېشىمى
 . كۆرسهتكى، جېنىمغا جاپا سالما

 ڭ جامىغا بهرمهسمهن، سۇلهيمان تهختىگه جهمشىدنى

 . قولۇمدا كاسهئى چۇبىن ساڭا قىلسام گهدالىغنى

 سـېنى سۇاليماننـىڭ تهختىگـىمۇ، جهمشىتنـىڭ قهدىهىگـىمۇ تېگىـشمهيمهن؛ قولۇمـدا : يېشىمى
 . ، سېنىڭىال گادىيىڭ بولسام دهيمهن ) قاچا ( ياغاچ ئاياق

 ئايا ئهي رههمسىز زالىم، جهفاجۇ كۆزلهرى جهلالد،

 . بىڭگه قىلماغايسهن بىۋهفالىغنى نىگارا، مهشره

 ئهي رههىمسىز زالىم، جاپا سالغۇچى، كۆزلـىرى جـالالت يـار، مهشرهبـىڭگه ۋاپاسىزلـىق : يېشىمى
 . قىلمىغايسهن

 ئىككىنچى مهشرهب

 تا كىيدى قىزىل، ئۆزىنى زىيبا قىاليىن دهپ،

 . ئوت ياقتى جههان مۇلكىده غهۋغا قىاليىن دهپ

 لـىمهن دهپ قـىزىل كىيىنگهنـىدى، نهتىجـىده، جاهـان مهملىكىتـىگه ئۆزىـنى زىـيبا قى : يېشىمى
. غهۋغا ئوتىنى ياققان بولدى
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 مهششاته بىله جىلۋهده كۆرسهتتى قهددىنى،

 . مهندهك نهچه دىۋانهنى شهيدا قىاليىن دهپ

 مهنــدهك نهچچــه مــهجنۇننى شــهيدا قــىالي دهپ، پــهرداز قىلــىپ، جــىلۋه بــىلهن بويــىنى : يېشــىمى
 . كۆرسهتتى

 زىبا سهنهمىم گۇل يۈزىدىن پهردهنى ئاچتى،

 . ئهلهم ههمه كۆز سالدى تهماشا قىاليىن دهپ

 ئۇ گۈزهل سهنىمىم گۈل يۈزىدىن پهردىنى ئاچتى، پۈتكـۈل ئهلـهم ئـۇنى تاماشـا قىلـىش : يېشىمى
 . ئۈچۈن كۆز تىكتى

 زۇلفىنى تاراپ، قاش ئۇچۇرۇپ، جىلۋهلهر ئهتتى،

 . ىاليىن دهپ ئاشۇ بى بهال فىتنهنى بهرپا ق

 پاسات ئوتلىرىنى ياندۇرۇش ئۈچۈن، چاچلىرىنى تاراپ، قاشلـىرىنى – قازا ۋه پىتنه – باال : يېشىمى
 . ئېتىپ، جىلۋىلهر قىلدى

 تا ئهيلهدىم ئالدىغا بارىپ ئهرزى نىيازىم،

 . چىن سالدى جهبىنىغه تهمهننا قىاليىن دهپ

 ئىزهار قىلغانىدىم، ئۇ ئۆزىگه تهمـهننا مهن ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ هاجهتمهنلىكىمنى : يېشىمى
 . قويۇپ، قوشۇمىسىنى تۈردى

 مهستانه سهمهند سهكرهته كهلدى شاهى خۇنزىر،

 . شهمشىرى جهفانى يهنه بۇررا قىاليىن دهپ

 ئۇ قان ئىچكۈچىلهرنى شاهى جاپا شهمشىرىنى ئۆتكۈرلهشـتۈرۈش ئۈچـۈن، مهسـتلهرچه : يېشىمى
 . ئات چاپتۇرۇپ كهلدى

 بۇ قۇل خىزمهتىنى قىلمادى بهرجا، كۆپ يىلكى

 . كهلدىكى غهرهب بىرله چۇ سهزا قىاليىن دهپ

 سـازايى « كۆپ يىلدىن بېرى بۇ قۇل ئۇنىڭ خىزمىتىنى بهجا كهلتۈرهلمىگهنـىدى، شـۇڭا : يېشىمى
 . دهپ، غهزهپ بىلهن يېتىپ كهلدى » قىالي

 باشىمنى كهسىپ ئالغىلۇ خۇشهال بولۇپ كهت،

 . سههرا قىاليىن دهپ قانىمنى تۆكۈپ اللهئى

 ده، قېنـــىمنى تۆكــۈپ سههرادىـــكى اللــىگه ئوخشىتـــىپ – بېشـــىمنى كېسىۋالىغــىن : يېشــىمى
 . قويغانلىقىڭدىن خۇشال بولۇپ كهت

خهنجهر قولىدا مهشرهبىن ئۆلتۈرگهلى كهلدى،
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 . غهۋغايى قىيامهتنى هۇۋهيدا قىاليىن دهپ

 خهنجـهرنى كۆتۈرگـهن هالـدا، مهشــرهبنى دهپ، » قـىيامهت غهۋغاسـىنى پهيــدا قـىالي « ئـۇ : يېشـىمى
 . ئۆلتۈرىۋهتكىلى كهلدى

 38 مىسرا ۋه ئىككى مهشـرهب 94 مىسرا، بهش داستان 236 راك مۇقامى تېكىستلىرى چوڭ نهغمه – 1
. مىسرا شېئىردىن تهركىب تاپقاندۇر 368 مىسرا بولۇپ، جهمئىي
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 چهببايات مۇقامى – 2
 چوڭ نهغمه

 مۇقهددىمه

 ۋىسالى ههجرىدىن ناالن كۆرهرمهن جانى زارىمنى،

 . ماڭا، يا رهب، نهسىب ئهتسهڭ نه بولغاي گۇلئۇزارىمنى

 ئـهي پهرۋهردىـگار، گـۈل . پـىغان چېكىۋاتـىدۇ – ههسرهتلىك جېنىم ۋىسال پىراقىدا ناله : يېشىمى
 ۈمنى ماڭا نېسىپ قىلساڭ بولماسمىدى؟ يۈزلۈك

 نهچه بىرههم ئىلكىگه بولۇپمهن مۇبتهال ئاخىر،

 . ساۋۇرمىشالر ههۋاغا ههر گۈنى غهمكىن غۇبارىمنى

 قانـداق بولـۇپ بـىر رههىمسىزنـىڭ قولـىغا مۇپتـىال بولـۇپ قالدىمكـىن، ئـۇ هـهر كـۈنى : يېشىمى
 . غهمكىن غۇبارىمنى كۆككه سورىۋاتىدۇ

 م كهمال ئانداغكى روهى ۋامىقۇ فهرهاد، تاپىپ ئىشقى

 . كهلىپ پهرۋانه ياڭلىغ ئۆيرۈلۈر شهمئى مهزارىمنى

ــىمى ــىپ، : يېش ــى كېل ــىڭ روه ــىلهن فهرهادن ــىق ب ــىكى، ۋام ــه يهتت ــۇنداق كامالهتك ــىم ش  ئىشق
 . مازىرىمنىڭ شامىنى پهرۋانىدهك ئايلىنىدۇ

 كۆرۈپ ئههلى تهماشا نهۋ باهارى اللهزارى دهر،

 . شهفهقگۇن ئهيلهگهن كاهى ئۇزارىمنى باغىر قانىن

 يۈرهك قېنىمنىڭ ساماندهك چىرايـىمنى شـهپهق رهڭگـىگه كىرگۈزگهنلىكـىنى كۆرگـهن : يېشىمى
 . تاماشىچىالر بۇ باهارنىڭ اللىزارىمىكىن دهپ قالىدۇ

 . دهگىل بۇ ئۇمرى ئالهمدىن ۋهفانى كۆرمهدىم ههر گىز

 . رارىمنى بۇ دههر ئىچره نهفهس ئالغۇنچه بىلمهسمهن تۇ

ــكى : يېشــىمى ــۇ ئالهمدى ــىلمهيمهن، چــۈنكى ب ــهس ئالغۇچىلــىك تۇرالىشــىمنى ب ــادا نهپ ــۇ دۇني  ب
 . ئۆمرۈمدىن ههرگىز ۋاپا كۆرمىدىم

 ئهگهر گۇل پهردهده بولسا، نهچۈك ئارام ئالۇر بۇلبۇل،

. يۈز ئاچقىل، بىقهرار ئهتكىل، بۇ جانى بىقهرارىمنى
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 نىمنى تېخىمۇ تهلپۈندۈر، ئهگهر گـۈل ئۆزىـنى نىقابلىـسا، يۈزۈڭنى ئاچ، بۇ تاقهيسىز جې : يېشىمى
 بۇلبۇل قانداق ئارام تاپااليدۇ؟

 نهچهكىم خهسته جاندۇرمهن مهيى لهئلىڭگه، ئهي ساقىي،

 . تهبهسسۇم جامىنى پۇر ئهيلهگىل، دهفئ ئهت خۇمارىمنى

 سۇم جامـىنى ئهي ساقىي، لېۋىڭنىڭ شارابى ئۈچـۈن، جېنـىم كـۆپ دهرد چـهكتى؛ تهبهسـ : يېشىمى
 . تولدۇرۇپ، مېنى خۇماردىن چىقارغىن

 جهمالىڭدىن نهچه مههرۇم ئولۇپ مههزۇن يۈرۈي، جانا،

 . ۋىسالىڭ بىرله مهمنۇن قىل دىلى ئۇمىدۋارىمنى

 ئهي جان، جامالىڭدىن مههرۇم بولۇپ قاچانغىچه غهمكىن يۈرۈيمهن؟ ۋىسالـىڭ بـىلهن : يېشىمى
 . ئۈمىدۋار دىلىمنى مهمنۇن قىلغىن

 بولۇرمهن شاد كۆكسۈم داغىنى قايغۇ قاناتقاندىن،

 . كۆرۈپ خۇرسهند ئولۇپ بىرههم ئاچىلغان الله زارىمنى

 چۈنكى ئۇ رههىمسـىز . كۆكسۈمدىكى جاراههتنى قايغۇنىڭ قاناتقانلىقىدىن خۇشالمهن : يېشىمى
 . يار بۇ ئېچىلغان اللىزارىمنى كۆرسه خۇشال بولۇپ قاالر

 نىشان، مهندىن نىشان تاپماس، ئهگهر ئهنقا ئالۇر بولسا

 . فهنا دهشتىده نا پهيدا كۆرهرمهن مهرغزارىمنى

 شـۇڭا ئـهنقا قۇشـى . ئۆمۈر مايسىزارىمنىڭ يوقلۇق چۆلـىده تۈگهشكهنلىكـىنى كـۆردۈم : يېشىمى
 . ئىزدىگهن تهقدىردىمۇ مهندىن نىشانه تاپالمايدۇ

 لىقا مۇمكىن ئهمهس تهجرىد هاسىل قىلمايىن، ئهرشىي،

 . بهرگى كهبى بهرباد ئهيلهي ههرنه بارىمنى خهزان

 شۇنـىڭ . ئهي ئهرشىي، ئۆزلۈكتـىن كهچمـهي تـۇرۇپ، ۋىـسالغا يېتـىش مۇمكـىن ئهمـهس : يېشىمى
 . ئۈچۈن، خازان بولغان يوپۇرماققا ئوخشاش بارلىقىمنى بهرباد قىالي

 تهئهززه

 ئارهزىن ياپقۇچ كۆزۈمدىن ساچىلۇر ههر لههزه ياش،

 . ولۇر يۇلدۇز، نىهان بولغاچ قۇياش ئۆلهكىم پهيدا ب

 ئـۇ يۈزىـنى ياپسـىال، كۆزۈمدىـن بېهىـساب ياشـالر تۆكۈلـىدۇكى، خـۇددى قۇيـاش پېتـىپ : يېشىمى
. كهتسىال، ئاسماننى يۇلتۇزالر قاپلىغاندهك
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 قۇتى بىر بادامۇ دهيرىم گۇشهئى مىهراب ئهدى،

 . غارهتى دىن ئهتتى ناگاه بىر بهاللىق كۆزۈ قاش

 خور كۆز بىلهن قاش توساتتـىن دىنـىمنى بـۇالپ كهتكهچكـه، بـىر تـال بـادام ئـوزۇۇم، باال : يېشىمى
 . مهيخانىنىڭ بىر بۇلۇڭى مېهراب بولۇپ قالدى

 دهم ئاهىم ئىفشا ئهيلهر ئول ئاي ئىشقىنى، – بۇ دهما

 . پات دهمى ئانداقكى ئهيلهر مىهر فاش – سۈبهىنىڭ پات

 لى قۇياشنىڭ چىقىشىدىن بهشـارهت بهرگهنـدهك، خۇددى تاڭ سهههرنىڭ سهلكىن شامى : يېشىمى
 . تىنىمسىز چىقىۋاتقان بۇ ئاهىم ئۇ ئاينىڭ ئىشقىنى ئاشكارىالپ تۇرىدۇ

 بۇ سهئى قىلماق مۇرۇۋۋهت ئهسرۇ قاتىقدۇر، ۋهلىك،

 . دهسهم ئاغزى ئىچره ئايتۇر لهئل ههم بار نهۋئى تاش

 : دېـسهم، ئـۇ » ك قاتتـىق ئىكهنـسهن سېخىيلىق بىلهن بىرهر قېتىم سۆيدۈرمىدىڭ، به « : يېشىمى
 . دهپ پىچىرلىدى » ياقۇتمۇ قاتتىق تاشنىڭ بىر خىلىغۇ «

 ناۋهكىڭ كۆڭلۈڭگه كىرمهك جان تاالشماقمۇ ئىكىن،

 . كىم قىلۇر پهيكانىنى كۆڭلۈم بىله جانىم تاالش

 ئوقۇڭنىڭ يۈرىكـىگه قادالغانلـىقى مهندىـن جـان تاالشقانلىقىمىكـىن، ئـهمما جېنـىم : يېشىمى
 . لهن يۈرىكىم سېنىڭ ئوقۇڭنى تالىشىدىغانلىقى راست بى

 ئۇمرى جاۋىد ئىستهسهڭ فهرد ئولكى بوستان خىزرىدۇر،

 . سهرۋكىم دهئب ئهيلهدى ئازادلىغ بىرله مهئاش

 چــۈنكى سـهرۋى دهرىــخى . ئهبهدىيلــىك هايـات ئىزدىــسهڭ يـالغۇزلۇقنى ئىختــىيار قـىل : يېشـىمى
 . ، بوستاندا ههمىشه كۆكلهپ تۇرىدۇ ئازاده ئۆسۈپ ئادهتلهنگهچكه – ئهركىن

 قاشى ئالىندا نهۋائىي بهرسه جان، ئهيب ئهتمهگىز،

 . بىر قويغۇسىدۇر بارچه باش – كىم بۇدۇر مىهراب، بىر

 نهۋهئىي ئۇنىڭ قېشى ئالدىدا جان بهرسه ئهيىبلىمهڭالر، چۈنكى ئـۇ ههممـه ئـادهم بـاش : يېشىمى
 . قويىدىغان مېهرابقۇ

 تهئهززه چۈشۈرگىسى

 قاشى ئالىندا نهۋائىي بهرسه جان، ئهيب ئهتمهڭىز،

 . بىر قويغۇسىدۇر پارچه باش – كىم بۇدۇر مىهراب، بىر

 نهۋائىي ئۇنىڭ قېشى ئالدىدا جان بهرسه ئهيىبلىمهڭالر، چۈنكى ئـۇ ههممـه ئـادهم بـاش : يېشىمى
. قويىدىغان مېهرابقۇ
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 نۇسخه

 كهتتى، دهرىغاكىم، مهنى تاشالپ بۇگۈن ئول دىلرهبا

 . قالىپدۇرالر نهچه نائاشنا، ئول ئاشنا كهتتى

 ۋاي ئېسىت، بۈگۈن ئۇ دىلرهبا مېنى تاشالپ كهتتى؛ بىر مۇنچه ياتالر قېلـىپ، ئـۇ دوسـت : يېشىمى
 . كهتتى

 نهزهردىن كهتتى ئاتىن ئويناتىپ ئول چابۇكى چاالك،

 . ئىزىنىڭ تۇفراغىن كۆزۈمگه ئهيلهپ تۇتىيا، كهتتى

 نداز ئېتىنى ئوينىتىپ، نهزهردىن غايـىب بولـدى؛ ئىزىنـىڭ توپىسـىنى كۆزۈمگـه ئۇ چهۋه : يېشىمى
 . تۇتىيا قىلىپ قويۇپ كهتتى

 نهسۇد ئهمدى ئهگهرچه بولسا چۇن خور مۇهرهلهر پهيدا،

 . نهتهي ئهمدى ئىكى ئهلهمنى، دۇررى بىبهها كهتتى

 پايدىـسى، ئهمـدى ئـىككى ههر قانچه قۇيۇشتهك پارالق مارجانالر بولسىمۇ، ئۇنىڭ نېمه : يېشىمى
 . ئالهمنى نېمه قىالي، باهاسىز گۆههر كهتتى

 خۇشا بهزمى ۋىسالىدىن نهچه گۈن كامران ئهردىم،

 . بۇ گۈن مههتاب ئهينىم تىيره ئهيلهپ مههلىقا كهتتى

خهيرىيهت، ئۇنىڭ ۋىسال بهزمىسىدىن بىر نهچچه كۈن تهختىيار بولغان ئىدىم، بۈگـۈن : يېشىمى
 . ى قاراڭغۇالشتۇرۇپ، ئۇ ئاي سۈرهتلىكىم كهتتى نۇرلۇق كۆزۈمن

 ئهبهس مههبۇبالردىن ئهمدى ئۈمىدى ۋهفا قىلماق،

 . ئهسىرى دهردى هىجران ئهيلهبان ئول بىۋهفا كهتتى

 ئــۇ ۋاپاســىز مېــنى . ئهمــدى مههبۇبالردىــن ۋاپــا كۈتــۈش پايدىســىز ئــىش بولــۇپ قــاپتۇ : يېشــىمى
 . تتى هىجرانلىق دهردىگه ئهسىر قىلىپ قويۇپ كه

 مۇستههزاد

 بىرىنچى ئاهاڭ

 ئهي مهالههت كىشۋهرىنىڭ خهيلىغه سۇلتانمۇ سهن،

. بىر باقىپ كۆڭلۈمنى ئالدىڭ ئافهتى دهۋرانمۇ سهن
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 ئـهي، هۆسـن مهملىكىتىنـىڭ سۇلتانـىمۇ سـهن، بـىر قارىشـىڭ بـىلهنال كۆڭلـۈمنى رام : يېشىمى
 قىلىۋالدىڭ، سهن جاهانغا ئاپهت سالغۇچىمۇ؟

 لدىڭ ئهرسه ههرگىز باقمادىڭ، ئهي مههلىقا، كۆڭلۈم ئا

 . دۇرمۇ سهن يا لهئلىمۇ يا خۇد لهبى مهرجانمۇسهن

ــىمى ــىۋالدىڭ، ســهن : يېش ــماس بول ــهت قارى ــىپال پهق ــۈم، كۆڭلــۈمنى ئوۋلىۋېل ــاي يۈزلۈك ــهي ئ  ئ
 مهرۋايىتمۇسهن، ياقۇتمۇ سهن ياكى مارجانمۇ سهن؟

رى، ئۆلتۈرۈرسهن، كۆيدۈرۈرسهن فۇرقهتىڭده، ئهي په

 . يىغالتىپ ههم كۈلدۈرۈرسهن بىر بهاليى جانمۇسهن

 ئــهي پــهرى، جۇدالــىق ئوتۇڭــدا كۆيدۈرىــسهن، ئۆلتۈرىــسهن، هــهم يىغلىتــىپ هــهم : يېشــىمى
 كۈلدۈرىسهن، سهن جاننىڭ بىر باالسىمۇ؟

 ئاتهشى ئىشقىڭنى ياقتىڭ بۇ ۋۇجۇدۇمغا بۇ گۈن،

 . هن دوستمۇ سهن، دۈشمهنمۇ سهن، مهن بىلمهدىم جانانمۇ س

 بۈگــۈن ۋۇجۇدۇمغــا ئىشقىڭنــىڭ ئوتــىنى ياقتــىڭ، بىلهلمــىدىم، ســهن ماڭــا دوســتمۇ، : يېشــىمى
 دۈشمهنمۇ ياكى جانانمۇ؟

 گۇل يۈزۈڭغه ئهندهلىب تهڭلىغ قىلىپ زار ئهيلهدىڭ،

 . گۇلمۇ سهن يا خارمۇسهن يا هۇرمۇ سهن، غىلمانمۇسهن

 سهن گۈلمۇ، تىكهنمۇ، هۆرمـۇ : ويدۇڭ مېنى بۇلبۇلغا ئوخشاش گۈل يۈزۈڭگه زار قىلىپ ق : يېشىمى
 ياى غىلمانمۇسهن؟

 گۇل سىفهت گۇللۇقدا تۇرساڭ نهستهرىن بولغاي خهجىل،

 . كۆرمهدىم ههر گىز مهالللىقدا، لهبى خهندانمۇ سهن

 سېنـىڭ . گۈلشهن ئىچىده گۈلدهك تۇرسـاڭ، نهستهرىـن گـۈلى خىجالهتچىلـىكته قالـىدۇ : يېشىمى
 رمىدىم، كۈلۈپ تۇرغان لهۋمۇسهن؟ غهمكىن بولغىنىڭنى مۇتلهق كۆ

 جىلۋه ئهيلهپ چىقساڭ ئۆيدىن رهشك ئهيلهر مۇشتهرى،

 . هۇسن ئىقلىمىغا گويا بىر ماهى تابانمۇ سهن

 ئۆيدىن جىلۋىلىنىپ چىقساڭ، مۇشتهرى يۇلتۇزىمۇ رهشـك قىلـىدۇ، يـاكى سـهن هۆسـن : يېشىمى
 ئېلىنىڭ نۇرلۇق ئېيىمۇ؟

 ههتلىك كىشى، كۆرمهدىم بۇ فانىدا سهندهك مهال

 . يا پهرىسهن، يا مهلهكسهن، بىلمهدىم، ئىنسانمۇ سهن

 هۆرمۇسـهن، پهرىـشتهمۇسهن : بۇ پانىي ئالهمـده سـهندهك بـىر گـۈزهلنى كۆرگىنـىم يـوق : يېشىمى
. ياكى ئىنسانمۇسهن، بىلهكمىدىم
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 گۈلسۇرۇخ يهڭلىغ يۈزۈڭغه بۇ بىالل بىچارهنى،

 . انمۇ سهن ئهيلهدىڭ مانهندى بۇلبۇل، غۇنچهئى رهيه

 بۇ بىچاره بىاللنى ئهتـىر گۈلـدهك يۈزۈڭگـه زارىـققان بۇلبۇلغـا ئوخـشاش تهلمۈرىدىـغان : يېشىمى
 قىلىپ قويدۇڭ، سهن يا گۈلنىڭ غۇنچىسىمۇ؟

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 نهزاكهت بوستانىدا قهددىڭ سهرۋى خىراماندۇر،

 . مهالههت گۈلىشتانىدا يۈزۈڭ گۇلبهرگى خهنداندۇر

 نازاكهت بوستانىنىڭ گۈزهل سهرۋىسى، يـۈزۈڭ هۆسـن گۈلىستانىنـىڭ يـاپراقالر قهددىڭ : يېشىمى
 . ئارىسىدا ئېچىلغان گۈلىدۇر

 ساڭا كىم بىقهرار ئهرمهس، كۆرهي دهپ ئىنتىزار ئهرمهس،

 . جهمالىڭ ئافتابىغه ههمه زهرراتى رهقساندۇر

 ههممـه ئـادهم قۇياشـتهك جامالىڭنى كۆرۈشكه ئىنتىزار ۋه بىقارار بولمـىغان كـىم بـار؟ : يېشىمى
 . جامالىڭ ئهتراپىدا زهررىلهردهك ئايلىنىدۇ

 زىهى هۇسنۇڭ سىفاتىدا مهنى شهيدايىكىم سهندىن،

 . چهمهنلهر ئىچره كىرسهڭ ئهنجۇمهنلهر ئىچره داستاندۇر

 ئهگهر گۈلزارلىققا كىرسهڭ، ئۇ يهردىكى يىغىلىشالردا گۈزهل هۆسـنۈڭنى مهدهىيـىلهپ، : يېشىمى
 . هۋاتقانلىقىمنى كۆرىسهن داستان سۆزل

 نهدىن مهن بولماغايمهن ئادهمىيلهر شاهى ئالهمده،

 . كى بۇلبۇل دىگۇشا گۇفتارى بىرله شاهى مۇرغاندۇر

 مهن نېمىشقا دۇنيادىكى ئادهملهرنىڭ شاهى بواللمايمهن، بۇلبۇلمـۇ ئۆزىنـىڭ كۆڭـۈلنى : يېشىمى
 ! شادالندۇرغۇچى ناۋاسى بىلهن قۇشالرنىڭ پادىشاهىغۇ

 زهمان پۇر شورىشۇ، ئافاق پۇر فىتنه، جههان هاسىد،

 . خهاللىق كۆزلهرىدىن غهيبدهك مهشهۇرىي پىنهاندۇر

 زامان غهۋغاغا، دۇنيا پىتنىگه، جاهان ههسهنخورالرغا تولغـان، شـۇڭا مهشهۇرىـي ئۆزىـنى : يېشىمى
 . كىشىلهرنىڭ كۆزىدىن قاچۇرۇپ، يوشۇرۇنغاندۇر

مۇستههزاد چۈشۈرگىسى
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 يهڭلىغ يۈزۈڭغه بۇ بىالل بىچارهنى، گۇلسۇرخ

 . ئهيلهدىڭ مانهندى بۇلبۇل، غۇنچهئى رهيهانمۇ سهن

 بۇ بىچاره بىاللنى ئهتـىر گۈلـدهك يۈزۈڭگـه زارىـققان بۇلبۇلغـا ئوخـشاش تهلمۈرىدىـغان : يېشىمى
 قىلىپ قويدۇڭ، سهن يا گۈلنىڭ غۇنچىسىمۇ؟

 جۇال

 يارهي، ئالاله يهي، – ياهۇ

 . ئالاله يهي بىر گۇل يارهي،

 ئاتهش كۆزلۈك جانانىم،

 . جانانىمهي، ئالاله يهي

 ۋاي، ئالاله يهي، دوست ئالاله يهي،

 . ۋاي، ئاتهش كۆزلۈك جانانىم

 مهن سهنى كۆرۈپ جانان، غهمگه مۇبتهال بولدۇم،

 . ئوت ياقدىڭ يۈرهكىمگه، ئاشىق بىقارار بولدۇم

 بولــدۇم؛ يۈرىكــىمگه ئــوت ياقتــىڭ، ئــهي جانــان، مــهن ســېنى كــۆرۈپال غهمگــه مۇپتــىال : يېشــىمى
 . تاقهتسىز ئاشىق بولدۇم

 : نهقرات

 . يارهي، ئالاله يهي، بىر گۈل يارهي، ئالاله يهي – ياهۇ

 ئاتهش كۆزلۈك جانانىم، جانانىمهي، ئالاله يهي،

 . ۋاي، ئالاله يهي، دوست ئالاله يهي، ئاتهش كۆزلۈك جانانىم

 ئايغا ئوخشايدۇر يۈزۈڭ،

 . شايدۇر كۆزۈڭ چولپانغا ئوخ

 ئوخشايدۇر نهبات قهندگه،

 . شۇ سهنىڭ شىرىن سۆزۈڭ

 يۈزۈڭ ئايغا ئوخشايدۇ، كـۆزۈڭ چولپـان يۇلتۇزىـغا ئوخـشايدۇ؛ سېنـىڭ شېرىـن سـۆزۈڭ : يېشىمى
 . ناۋاتقا ئوخشايدۇ – بولسا، قهنت

 يارهي، ئالاله يهي، – ئا، ياهۇ

 . ئا، بىر گۇل يارهي، ئالاله يهي

 ، ئاتهش كۆزلۈك جانانىم

جانانىمهي، ئالاله يهي،
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 ۋاي، ئالاله يهي، دوست ئالاله يهي،

 . ۋاي، ئاتهش كۆزلۈك جانانىم

 ئاي بولدى يىلمۇ بولدى،

 . سهنىڭ ئوتۇڭدا كۆيگهلى

 ئىنتىزار بولدۇم ئهجهب،

 . ئاي يۈزۈڭنى كۆرگهلى

 ڭنى ئايـدهك يـۈزۈ . سېنىڭ ئوتۇڭـدا كۆيۈۋاتقىنـىمغا ئـاي توشـۇپ، يـىلمۇ بولـۇپ قالـدى : يېشىمى
 . كۆرۈشكه ئهجهبمۇ ئىنتىزار بولدۇم

 ياهۇ، يارهي، ئالاله يهي،

 . ئا، بىر گۇل يارهي، ئالاله يهي

 ئاتهش كۆزلۈك جانانىم،

 جانانىمهي، ئالاله يهي،

 ۋاي، ئالاله يهي، دوست ئالاله يهي،

 . ۋاي، ئاتهش كۆزلۈك جانانىم

 ئالاله، ئاتىم سهمرىمهيدۇر،

 ئهڭىز ئوتىدا،

 ىم پاره بولدى، باغر – يۈرهك

 . يارنىڭ ئوتىدا

 مۇههببـهت – ئالاله، ئېڭىزلىقتـىكى ئـوت بـىلهن ئېتـىم سهمرىـمهيدۇ؛ يارنـىڭ ئىـشق : يېشىمى
 . پاره بولدى – باغرىم پاره – ئوتىدا يۈرهك

 ئالاله، يارىم جهمالىڭدىن،

 . بولدۇم ۋىيرانه

 ئىشق ئوتى يامان ئهكهن،

 . قىلدى دىيۋانه

 مۇههببـهت ئوتۇڭـدا ۋهيـران – ىم، جامالىڭنى كۆرگهندىـن بۇيـان، ئىـشق ئالاله، ئهي يار : يېشىمى
 . بولدۇم؛ ئىشق ئوتى دېگهن ههقىقهتهن يامان ئىكهن، مېنى مهجبۇن قىلىۋهتتى

 ياهۇ، يارهي، ئالاله يهي،

 . ئا، بىر گۇل يارهي، ئالاله يهي

 ئاتهش كۆزلۈك جانانىم،

 جانانىمهي، ئالاله يهي،

ئالاله يهي، ۋاي، ئالاله يهي، دوست
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 ۋاي، ئاتهش كۆزلۈك جانانىم

 سهنهم

 دىلبهرا، ماڭا سهنىڭدهك يارۇ جانان قايدادۇر،

 . ساڭا ههم مهندىك ئهل ئىچره زارۇ ههيران قايدادۇر

 ئهي دىلبهر، ماڭا سېنىڭدهك يار ۋه جانان نهده، ساڭىمۇ كىشـىلهر ئارىسـىدا مېنـىڭدهك : يېشىمى
 ر بارمۇ؟ زارىققان ۋه ههيرانىي بولغانال

 يۈرهكىم بولدى جهراههت، باغالدى زهردابۇ قان،

 . سهنى كهبى مهرههم قىلۇر يارى قهدىردان قايدادۇر

 زهرداپقــا تولــدى، ئۇنــىڭغا شىپالــىق بېرهلهيدىــغان ســاڭا – يۈرىكــىم يارىلىنــىپ قــان : يېشــىمى
 . ئوخشاش قهدىردان يار نهدىن تېپىلىدۇ

 م مۇردهۋار، خهستهيۇ بىمار ئولۇپ، يولۇڭدا ياتسا

 . سورغۇچى هالى غهرىبىن مهرههمى جان قايدادۇر

 كېسهللىكىمدىن يولۇڭدا مۇردىـدهك ياتـسام، مهنـدهك غېرىبنـىڭ هالـىنى سورىـغۇچى : يېشىمى
 سهندهك جاننىڭ مهلهىمى قايدا؟

 ئهرز ئهتهي دهردىمنى ئايتىپ، ئهي پهرى، دادىمغا يهت،

 . قايدادۇر كىشۋهرى ئىشق ئىچره سهندهك ئهدلىي سۇلتان

 ئهي پهرى، دهردىمنى ئېيتىپ ساڭا ئهرز قـىالي، دادىـمغا يهتكـىن؛ ئىـشق مهملىكىتـىده : يېشىمى
 سهندهك ئادالهتلىك سۇلتان نهده بار؟

 كۆرگهلى زۇلفى پهرىشانىڭ، پهرىشاندۇر كۆڭۈل،

 . بول پهرىشان زۇلفىغا مهندهك پهرىشان قايدادۇر

 بـۇ يېيـىلغان چاچقـا . بېـرى، كۆڭلـۈم پهرىـشاندۇر يېيىلغان چاچلىرىڭنى كۆرگهندىـن : يېشىمى
 مهندهك پهرىشان بولغان بارمۇ؟

 لۇتف ئهتىپ، جانا، كۆتهر ئايدهك جهمالىڭدىن نىقاب،

 . كۆرگهلى هۇسنۇڭنى مهندهك زارۇ ههيران قايدادۇر

ــىن : يېشــىمى ــهردهڭنى ئېلىۋهتك ــىڭدىن چۈمپ ــدهك جامال ــان، مهرههمــهت قىلــىپ، ئاي ــهي جان  . ئ
 كۆرۈشكه مهندهك زارىققان ۋه ههيرانىي بولغان يهنه نهده بار؟ هۆسنۈڭنى

 غۇنچه ياڭلىغ قان بولۇپ، ئىشقىڭ بىله خامۇشمهن،

. بول هۇۋهيدادهك ساڭا باغرى توال قان قايدادۇر
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 بـۇ هۇۋهيـدادهك . يۈرىكىم غۇنچىدهك قان بولۇپ، ئىشقىڭ دهردىده گهپ سۆزدىـن قالدىـم : يېشىمى
 تولغان ئادهم يهنه تېپىالرمۇ؟ سهن ئۈچۈن باغرى قانغا

 چوڭ سهلىقه

 بۇ گۇن ئايغه ئالتى دهيدۇر، ساناسام يهتتى،

 . كهتتى – بىۋهفاغا ئاشىق بولسام، تاشالدى

بۈگـۈن ئايغـا ئالتـه دهيـدۇ، سـاناپ باقـسام يهتتـه بولۇپتـۇ؛ ۋاپاسـىزغا ئاشـىق بولـسام، : يېشىمى
 . تاشالپال كهتتى

 ۇنۇتماغايمهن، تاشالپ كهتسهڭ كهتكهنىڭنى ئ

 . ئهمدى كهلسهڭ سهن قاشىمغا يوالتماغايمهن

 تاشالپ كهتسهڭ كېتىۋهر، بۇ قىلغىنىڭنى ئۇنۇتمىغايمهن؛ ئهمـدى قېشـىمغا كهلـسهڭ، : يېشىمى
 . يېقىن يوالتمىغايمهن

 يوالتمايمهن مهن قاشىمغا مۇڭالنىپ قالسۇن،

 . ئارفا، بۇغداي سانامىدهك سارغارىپ قالسۇن

ــىمى ــىمغا : يېش ــا قېش ــسۇن؛ ئاپ ــىپ قال ــهن، مۇڭلىن ــشاش – يوالتمايم ــىغا ئوخ ــىڭ سام  بۇغداين
 . سارغىيىپ قالسۇن

 قانداق كىشى كهتهر ئىكىن يارىنى تاشالپ،

 . مهيلى بولسا ئالىپ كهتسۇن بىللهال باشالپ

ئۆزىنىڭ يارىـنى تاشـالپ كېتـىدىغان قانـداق كىـشى ئـىكهن ئـۇ؟ ئهگـهر يارىـغا مـهيلى : يېشىمى
 . لهن بىلله ئېلىپ كهتسۇن بولسا، ئۆزى بى

 كىچىك سهلىقه

 بىرىنچى ئاهاڭ

 كۆرگهلى هۇسنۇڭنى زارۇ مۇبتهال بولدۇم ساڭا،

 . نه بهاللىغ گۈن ئهدىكىم ئاشىنا بولدۇم ساڭا

 ساڭا ئاشنا بولغان شۇ كۈن قانداق بااللىق كۈن ئىدىكىن، هۆسنۈڭنى بىر كۆرۈپال سـاڭا : يېشىمى
 . باغلىنىپ قالدىم

گۈندىن ئۈزهي سهندىن كۆڭۈل، – دهردىمكى گۈن ههر نهچه
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 . گۈندىن بهدتهرراق مۇبتهال بولدۇم ساڭا – ۋاهكى، گۈن

 ئاستا كۆڭۈل ئـۈزهي دهپ قانچـه قىلـساممۇ، ۋاي دهرىـغ، سـاڭا كۈندىـن – سهندىن ئاستا : يېشىمى
 . كۈنگه تېخىمۇ بهتتهررهك باغالندىم

 هدىڭ، مهن قاچان دهدىم ۋهفا قىلغىل، ماڭا زۇلم ئهيل

 . سهن قاچان دهردىڭ فىدا بولغىل، فىدا بولدۇم ساڭا

 » ماڭا پىدا بـول « : دېسهن، زۇلۇم سالدىڭ، لېكىن سهن قاچانىكى » ۋاپا قىل « : مهن قاچان : يېشىمى
 . دىسهڭ، پىدا بولدۇم

 قاي پهرى پهيكهغه دهرسهن تهلبه بولدۇڭ بۇ سىفهت،

 . ئهي پهرى پهيكهر، نه قىلساڭ قىل ماڭا، بولدۇم ساڭا

 قايسى پهرى ئۈچۈن مۇنچىۋاال تهلۋه بولۇپ كهتتىڭ دهۋاتىسهنغۇ؟ ئـهي پـهرى، ماڭـا نېمـه : يېشىمى
 . قىلساڭ قىل، ساڭىال شۇنداق بولدۇم

 ئهي كۆڭۈل، تهركى نهسىههت ئهيلهدىم ئاۋاره بول،

 . ولدۇم سهڭا يۈز بهال يهتمهسكى، مهن ههم بىر بهال ب

 يــۈز بـــاال . ئــهي كۆڭــۈل، نهســىههتنى ئاڭلىمــىدىم، ئهمــدى ســهن ســهرگهردان بــول : يېشــىمى
 . يهتمىگهندىمۇ مهنمۇ ساڭا بىر بااليىئاپهت بولدۇم

 جامى جهم بىرله خىزىر سۇيى نهسىبهمدۇر مۇدام،

 . ساقىيا، تا تهركى جاه ئهيلهپ گهدا بولدۇم ساڭا

 تاشالپ، ساڭا تىلهمچى بولـۇپ كهلگهندىـن بېـرى، جهمشـىد ئهي ساقىي، مهنسىپىمنى : يېشىمى
 . دائىملىق نېسىۋهم بولدى ) ئابىهايات ( جامى بىلهن خىزىر سۈيى

 غۇسسه چهنگىدىن نهۋائىي تاپمادىم ئۇششاق ئارا،

 . تا نهۋائىيدهك ئهسىرۇ بىنهۋا بولدۇم ساڭا

 ىن بۇيان، ئاشقىالر ئارىسىدا نهۋائىيغا ئوخشاش سېنىڭ بىچاره ئهسىرىڭ بولۇپ قالغاند : يېشىمى
 . دىن پهيزى ئااللمىدىم ) سازى ( غهم چاڭى

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 پهردهغه كىرگهن كهبى خۇرشىدى رهخشان ههر كهچه،

 . ئهزمى خىلۋهت ئهيلهر ئول شهمئى شهبىستان ههر كهچه

ــىڭ : يېشــىمى ــۇ كېچهمن ــىرىپ كهتكهنــدهك، ب ــهرده ئىچــىگه ك ــاش هــهر ئاخشــىمى پ ــۇق قۇي  نۇرل
. ىقىمۇ خىلۋهتكه كىرىۋالىدۇ چىر
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 ئول كۈلۈپ ئههباب بىرله سۈبهىدهك، مهن شهمئۋار،

 . ئۆرتهنىپ كۆڭلۈم، تۆكهرمهن دۇررى غهلتان ههر كهچه

 ئـۇ هـهر ئاخشـىمى دوستلـىرى بـىلهن تـاڭ نۇرىـدهك كۈلـىدۇ، مـهن بولـسام كۆڭلـۈمنى : يېشىمى
 . شامدهك ئۆرتهپ، كۆزۈمدىن ئۈنچه مارجان تۆكۈپ چىقىمهن

 بىر قۇياش هىجرانىدا ئۇريات تهنىم گهردۇن كهبى،

 . مىهر ئوتىدىن كۆرگۈزۈر مىڭ داغى پىنهان ههر كهچه

ــىدىن خــۇددى : يېشــىمى ــىدا، هــهر كېچىــسى ئىــشق ئوت ــىر قۇياشنــىڭ پىراق ــىڭاچ گــهۋدهم ب  يال
 . ئاسمانغا ئوخشاش مىڭلىغان يوشۇرۇن داغالرنى كۆرسىتىدۇ

 د، سور ئول خهستهنى، گاه، ئهي مهخمۇرى خاب ئالۇ – گاه

 . كىم يهتهر ئاغزىمغا لهئلىڭ يادىدىن قان ههر كهچه

 مۇنچه خـهۋهر ئالـساڭچۇ؛ هـهر كېچـه – ئهي ئۈگدىگهن مهست، بىمارنىڭ هالىدىن ئانچه : يېشىمى
 . لېۋىڭنى ئويالپ، ئۇنىڭ ئاغزىدىن قان كېلىدۇ

 ناسىها، نه نهۋئ پىنهان تائهت ئهيلهيكىم، ئالۇر،

 . قدىنى بىر نامۇسۇلمان ههر كهچه دىنۇ دانىش نه

 ئهي نهسىههتچى، ئىمان ۋه ئهقىل بايلىقىمنى بىر نامۇسۇلمان ئېلـىۋالغان تۇرسـا، مـهن : يېشىمى
 كېچىسى قانداقمۇ يوشۇرۇن ئىبادهت قىالاليمهن؟

 بىر كهچه سورغىل مهنى، ئاندىن بۇرۇنكىم سورغاسهن،

 . » چه قانى ئول بىدىلكى، ئهيلهر ئهردى ئهفغان ههر كه «

 پـهرياد – هـهر كېچىـسى داد « : بىر ئاخشام بولسـىمۇ هالـىمنى سـوراپ قويغـىن، بۇرۇنمـۇ : يېشىمى
. قىلىدىغان هېلىقى ئاشىق قېنى دهپ سورايتتىڭغۇ

 چهك، نهۋائىي، ناله، كۆز مهي بهرسۇنۇ باغرىم كهباب،

 . چۇن بولۇر ئول ئاي خهيالى بىزگه مىهمان ههر كهچه

 ۈيىنى چال، كۆزۈم شـاراب، جىگـىرىم كـاۋاپ تهييارلىـسۇن، چـۈنكى هـهر نهۋهئىي، ناله ك : يېشىمى
 ! ئاخشىمى ئۇ ئاينىڭ خىيالى ماڭا مېهمان بولۇپ كېلىدۇ ئهمهسمۇ؟

 ئۈچىنچى ئاهاڭ

 ۋاه، نه خۇشدۇر خهستهلىكده كۆسهرلهر يارىم كهلىپ،

 . ياكى يالغۇزلۇقدا ياندا تۇرسا دىلرادىم كهلىپ

 ان چېغـىمدا، يارىـم يـوقالپ كهلـسه يـاكى يالغۇزچىلـىقتا دىلدارىـم ئاه، ئاغرىـپ قالغـ : يېشىمى
. كېلىپ يېنىمدا تۇرسا، نېمىدىگهن ياخشى بوالتتى
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 ياد ئهتهر ئولسام بهناگاه ئول پهرى يۈزلۈكنىكىم،

 . كۇلبهم ئىچره ئول دهمى ئولتۇرسا گۈلزارىم كهلىپ

 ل هۇجرامغـا كېلـىپ، گۈلـدهك ئـۇ پـهرى يۈزلـۈكنى ئېسـىمگه ئېلىشـىم هامـانال، دهرهـا : يېشىمى
 . ئېچىلىپ ئولتۇرسا ئىدى

 كهلسه غهمنىڭ لهشكهرى باشىمنى ئايالندۇرماغا،

 . گۇفتهلىغ بولسا، يانىمغا ئول شهكهرخارىم كهلىپ

 غهم لهشكىرى بېشىمنى ئايالندۇرۇش ئۈچۈن كهلگىنىده، ئۇ شىرىن سۆزلۈكۈم يېنـىمغا : يېشىمى
 . كېلىپ، ههمسۆهبهت بولسا

 ئهردىم بۇ غهمدىن، ئول دىلئارامىم كۆرۈپ، قۇتۇلۇر

 . ۋاه، ئهگهرچهندكى قهتل ئهتسه دىئازارىم كهلىپ

 ئىخ، ئهگهر دىئازارىم كېلىپ جېنىمنى ئالـىدىغان ئـىش بولسـىمۇ، ئـۇنى بـىر كۆرسـهم، : يېشىمى
 . دىلىمغا ئاراملىق يېتىپ، بۇ غهملهردىن قۇتۇالر ئىدىم

 قىلغاي ئهدى، بۇ كۆڭۈلنى بارچه غهملهردىن خهالس

 . بىر نهزهر قىلماق بىلهن ئول شوخى خۇنخارىم كهلىپ

ئو شوخ قانخۇرۇم كېلـىپ، بـىرال نـهزهر تاشلىـسا ئـىدى، كۆڭلـۈمنى بارچـه غهملهردىـن : يېشىمى
 . خاالس قىالتتى

 كىچىك سهلىقه چۈشۈرگىسى

 نهچه ۋاقت ئهيلهپ تهههممۇل، ئهي بىالل، بولغىل خهمۇش،

 . تهم يهتكهنده غهمخارىم كهلىپ مهرههممهت ئهيلهر سى

 زۇلۇم چېكىگه يهتكهنـده، غـهمخورۇڭ – ئهي بىالل، بىر قانچه ۋاقىت تاقهت قىل، جهبىر : يېشىمى
 . شهپقهت قىلىدۇ – كېلىپ رههىم

 تهئكىد

 ئىشق ئارا مهنمهن دهمى بىمىهنهتۇ غهم بوماغان،

 . جانىدىن مههرۇم ئولۇپ، جانانغا مههرهم بولماغان

 ۇههببهت يولىدا بىر دهممۇ جاپاسىز، غهمسىز ئۆتمىگهن ئادهم پهقهت مهن؛ جېنىمدىن م : يېشىمى
. مههرۇم بولۇپ، جانانغا يېقىنلىشالمىغانمۇ مهن
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 يۈز ۋهفا ئهيلهپ، جهفادىن ئۆزگه نهفئى كۆرمهگهن،

 . مىڭ جهفا كۆرۈپ، ۋهفاسى زهررهئى كهم بولماغان

 هپ كۆرمــىگهن، ۋاپــانى قــىلچه كهمقىلمىســىمۇ، يــۈز ۋاپــا قىلســىمۇ، جاپادىــن ئۆزگــه نــ : يېشــىمى
 . مىڭالپ جاپا كۆرگهنمۇ مهن

 مىڭ قۇياشچه كۆرگهن ئۆز يارىن، ۋهلې يار ئالىدا،

 . مىڭ ئۈلۈشىدىن بىرىچه زهررهنىڭ ههم بولماغان

 ئۆز يارىنى مىڭ قۇياشقا تهڭ كۆرسىمۇ، لېكىن يارى ئالدىدا زهررىنىڭ مىڭ ئۈلۈشىدىن : يېشىمى
 . ئېتىۋارغا ئېلىنمىغىنىمۇ مهن بىرسىچىلىك

 ئالهم ئههلى ئىشق ئارا رۇسۋالىغىم تهئن ئهتمهڭىز،

 . كىمدۇرۇر ئاشىق بولۇپ، رۇسۋايى ئالهم بولماغان

 تهنـه قـىلماڭالر، ئاشـىق – ئهي ئالهم ئههلى، ئىشق يولىدىكى رهسۋالىقىم ئۈچـۈن تاپـا : يېشىمى
بولۇپ رهسۋايى ئالهم بولمىغان زادى كىم بار؟

 هنجۇم ئهرمهس تهردۇر ئاهىم ئوتىدىن كۆك سهقفىده، ئ

 . ۋاهكى، بۇ تهردىن بىنايى قالمادى نهم بولماغان

 ئاسماننى قاپلىغان يۇلتۇز ئهمهس، ئاهىم ئوتىدىن هاسىل بولغان تـهر تامچىلـىرىدۇر؛ : يېشىمى
 . هالبۇكى بۇ تهر تامچىلىرىدىن هۆل بولمىغان مهۋجۇدات قالمىدى

 غهمدىن خهالس ئىمكان ئهمهس، دهستگىرى ئىستهكىم

 . ئولكى بىر زهررىدىن كهمهر بهلىگه مۇهكهم بولماغان

 بىر ئۇستاز ئـىزده، ئۇنـىڭ ئالدىـدا بېلـىڭگه ئـالتۇن كهمـهرنى مههكـهم باغلىمىغـىچه : يېشىمى
 . غهمدىن خاالس بواللمايسهن

 ئهي نهۋائىي بىلكى تاپماس لهئلىدىن قۇتى ههيات،

 . ككه مۇسهللهم بولماغان جاننى تهسلىم ئهيلهمهكلى

 ئهي نهۋائىي بىلگـىنكى، جاندىـن كېچـىپ ئۆزىـنى يارىـغا تاپشۇرمـىغان ئـادهم ئۇنـىڭ لېۋىدىـن
 . هاياتلىق ئوزۇقى ئااللمايدۇ

 داستان

 بىرىنچى داستان

 كۆكسۈمنى چاڭ ئهتىپ قانالر يىغالدىم،

. كهسىپ قارا باغرىم تۇزالدىم – كهسىپ
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 ن سۆزلهدىم، بىردى – ئهرزى هالىم بىردىن

 . رههمى كهلىپ بىزگه نىگاه ئهيلهدى

 كېسـىپ تۇزلـىدىم؛ – قان يىغلىدىم؛ قارا باغرىمنى كېسـىپ – كۆكسۈمنى يېرىپ، قان : يېشىمى
 . بىردىن بايان قىلدىم؛ رههمى كېلىپ ماڭا نهزهر سالدى – ئههۋالىم ههققىدىكى ئهرزىمنى بىردىن

 كۆپ جهفاالر چهكىپ باغىڭه كىردىم،

 . بولۇپ ئالما، نارىن تهرمهدىم باغبان

 شۇكر لىلاله يهنه جهمالىڭ كۆردۈم،

 . تهڭرى سهنى بىزگه ئهتا ئهيلهدى

 ئانار تهرمـىدىم؛ ئالالهقـا – نۇرغۇن جاپا چېكىپ بېغىڭغا كىردىم؛ باغۋهن بولۇپ، ئالما : يېشىمى
 . شۈكۈر، يهنه جامالىڭنى كۆردۈم؛ ئالاله سېنى ماڭا نېسىپ قىلىپتۇ

 ن قاچىپ كىردىم دهرياگه، بهالالردى

 . ههر زهمان ئۇچرادىم تۇرلى جهفاگه

 قۇالق سال، دىلبهرا، ئۇشبۇ سهۋداگه،

 . بىزگه بۇ قىسمهتنى خۇدا ئهيلهدى

 بااليىئاپهتلهردىن قېچىپ دهرياغا كىردىم؛ ههر ۋاقىت تۈرلۈك جاپاالرغا ئۇچرىدىـم؛ ئـهي : يېشىمى
 . بىزگه ئالاله نېسىپ قىلغاندۇر دىلبهر، بۇ ساداغا قۇالق سالكى، بۇ قىسمهتنى

 سهنسهن سهنهۋبهرنى ۋهفالىق يارى،

 . ساڭا فىدا بولسۇن جانى ئهفگارى

 مۇختهسهر ئهيلهسهم ئۇشبۇ دهفتارى،

 . بىۋهفا دۇن كىمگه ۋهفا ئهيلهدى

 سهنهۋبهرنىڭ ۋاپادار يارى پهقهتال سهن؛ يارىالنغان جان ساڭا پىدا بولسۇن؛ ئۇزۇن گـهپنى : يېشىمى
 قىلسام، بىۋاپا ئالهم كىمگه ۋاپا قىلغان؟ قىسقا

 ئىككىنچى داستان

 نهمايان ئولدۇڭ، ئهي دىلبهر، يۈزۈڭنى ئافتاب ئهيلهب،

 . قارا كاكۇل بىله زۇلفى پهرىشانىڭ نىفاب ئهيلهب

ئهي دىلبهر، يۈزۈڭنى قۇياش قىلغان، ئۇنىڭغا قاپقارا كوكۇالڭ بـىلهن يېيىلـىپ تۇرغـان : يېشىمى
 . پ قىلغان هالدا نامايان بولدۇڭ چېچىڭنى نىقا

 لهبىڭ خالىنى كۆرگهچ، تهن ئۆيىده ناتهۋان كۆڭلۈم،

. قۇشىدۇركىم قهفهسده تهلپىنىپ كۆپ ئىزتىراپ ئهيلهب
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 لېۋىڭدىكى خالنى كۆرگهنده، تـهن ئۆيـىدىكى ناتـىۋان كۆڭلـۈم خـۇددى قهپهستـىدىكى : يېشىمى
 . قۇشتهك تهلپۈنۈپ، تاقهتسىزلهندى

 هرىدىن نۇكتهئىنى شهره ئهته ئالمان، جهمالىڭ دهفت

 . يىلى ئۇمرۇم ئىچىده، ئهي پهرى، يۈز مىڭ كىتاب ئهيلهب

 ئهي پـهرى، مـهن ئـۇمرۈم بـويى يۈزمـىڭ كـىتاب يېزىـپمۇ، جامالـىڭ دهپتـىرىدىكى بـىر : يېشىمى
 . هېكمهتنى شهرهلهپ بواللمايمهن

 نه كافىر كۆزلهرىڭ ئالهمنى تهنها ئهيلهدى تاراج،

 . هلتۈرهر غهم جانىمه يۈز مىڭ ئىتاب ئهيلهب شهبىيخۇن ك

 قارا كۆزلىرىڭ ئالهمنى يالغۇز ئۆزى ئىـشغال قـىلدى؛ ئۇنـىڭ غـېمى كېچىلـىك هۇجـۇم : يېشىمى
 . قوزغاپ، جېنىمغا يۈزمىڭ ئازابالرنى سالدى

 ۋهفا ههرفىنى سورغاندا ماڭا سهن تازه جان بهردىڭ،

 . ب مهسىها لهبلهرىڭ ئىئجازىدىن گويا جهۋاب ئهيله

 نــىڭ نېمىلىكــىنى سورىغىنــىمدا، هاياتلــىق بــهخش ئــهتكۈچى لېۋىڭنــىڭ » ۋاپــا « : يېشــىمى
 . مۆجىزىلىرى بىلهن دېگۈدهك جاۋاب بېرىپ، ماڭا يېڭى جان ئاتا قىلدىڭ

 سهههر تۇرفه چهمهنده گۇل بىله تهنها شهراب ئىچتى،

 . ئهجايىپ باغبانى سىينهئى بۇلبۇل كهباب ئهيلهب

 هن ئىكهن، سهههرده گۈل بىلهن يالغۇز شاراپ ئىچىپ، بۇلبۇلنـىڭ باغرىـنى ئاجايىپ باغۋ : يېشىمى
 . كاۋاپ قىلدى

 گۇلىستانى سۇخهننى سهير ئهتهرده ساهىبى دىۋان،

 . چهكهر باشىغا گۇلدهك مىسرائىنى ئىنتىخاب ئهيلهب

 غا دىۋان تۈزگۈچى شائىر سۆز گۈلىستاننى سهيله قىلغىنىدا، مىـسراالرنى تـالالپ، بېشـى : يېشىمى
 ) ئېسىل مىسراالرنى كاللىسىغا تىزىۋالىدۇ . ( گۈلدهك قىستۇرۇۋالىدۇ

 نه گۈندۈز شهرتدۇر مهي ئىچكهلى شۇربى مۇدامىڭدىن،

 . قهدهه تۇت ساقىيئى سىيمىنبهدهنكىم ماهتاب ئهيلهب

 شاراپنى كۈندۈزدىال ئىچىش شهرت ئهمهس، ئهي كۈمۈش بهدهنلـىك ساقـىي، ئايدىڭدىـمۇ : يېشىمى
 . قهدهه تۇت ئۈزۈلدۈرمهي

 ههقىقهتهن جىلۋهگهردۇر، دهر ههقىقهت ياشۇرۇپ بولماس،

 . مهجاز ئههلى زهلىلىي تهلبهگه مۇنداغ قهباب ئهيلهب

ــىال : يېشــىمى ــىلهنمۇ، ههقــىقهت يهن ــىۋىنى قانچــه قامــال قــىلغان ب  مــهجاز ئــههلى زهلىلــىي تهل
. جىلۋىلىنىپ تۇرىدۇ، ئۇنى يوشۇرغىلى بولمايدۇ
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 ئۈچىنچى داستان

 باغبان بولۇپ باغىڭ ئىچره،

 . تهرسهم تازه گۇلالرىڭنى

 ئىگهم سهنى خۇش ياراتمىش،

 . ئهگسهم نازۇك بهللهرىڭنى

 بېغىڭدا باغۋهن بولۇپ، يـېڭى ئېچـىلغان گۈللـىرىڭنى ئۈزسـهم؛ پهرۋهردىگارىـم سـېنى : يېشىمى
 . گۈزهل يارىتىپتۇ، نازۇك بهللىرىڭنى ئهگسهم

 مهنى سورساڭ ئۇشبۇ دهمده،

 . ىم سارىغ، كۆزۈم نهمده رهنگ

 ئاي يۈزۈڭگه تۇتما پهرده،

 . تهرهىناله قولالرىڭنى

 مېنىڭ شۇ تاپتىكى ئههۋالىمنى سورىساڭ، رهڭگـىم سېرىـق، كـۆزۈم نهملـىك؛ ئايـدهك : يېشىمى
 . يۈزۈڭگه چۈمبهل تارتما، قوللىرىڭ دهرت كۆرمىسۇن

 مهڭزىڭ ئهسلى اللهدۇر،

 . باقىشىڭ جاننى ئاالدۇر

 فىيالهدۇر، لهبىڭ ئالتۇن

 . ئىچىپ قانسام بالالرىڭنى

 مهڭزىــڭ ئهسلــىدىن قــىزىل گۈلــدۇر، قــاراپ قويۇشــۇڭ جــاننى ئالــىدۇ؛ لېۋىــڭ ئــالتۇن : يېشــىمى
 . بالنى ئىچىپ قانسام – پىيالىدۇر، ئۇنىڭدىن ههسهل

 سهههر قوپۇپ ساچىڭ تارا،

 . گۇل يۈزۈڭگه رومال ئورا

 رهقىب يۈرى بولسۇن قارا،

 . رىڭنى بىلىپ يۈرسهم يولال

 سهههر قوپۇپ چېچىڭنى تارا، گۈلدهك يۈزۈڭگه رومال ئورا؛ يولۇڭنى بىلىۋېلىپ ئۇنىڭدا : يېشىمى
 . يۈرسهم، رهقىبلهرنىڭ يۈزى قارا بولسۇن

 غهرىب ئاشىق بولدۇم فهقىر،

 . گۇناهىمغا بولدۇم مۇنكىر

 دۇئا بىرله ئهرزىن ئوقىر،

. قىبله ئهيلهب خالالرىڭنى
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 اشىق بولدۇم، گۇناهىمغا ئاقلىغۇچى بولدۇم؛ ئۇ خاللىرىڭغا يۈزلىنـىپ پېقىر غهرىب ئ : يېشىمى
 . تۇرۇپ، دۇئا بىلهن ئهرزىنى بايان قىلىدۇ

 تۆتىنچى داستان

 ئارادىن هىچ سۆز كهچمهيىن،

 جان ئاكا، قايان بارۇرسهن؟

 مهنىڭ گۇلۇم ئاچىلمايىن،

 جان ئاكا، قايان بارۇرسهن؟

 سۆز ئۆتۈلمهي تۇرۇپ، جان ئاكا نهگه بارىسهن؟ مېنـىڭ گۈلـۈم – ئوتتۇرىدا هېچبىر گهپ : يېشىمى
 ئېچىلماي تۇرۇپ، جان ئاكا، نهگه بارىسهن؟

 ئانامنىڭ خىزمهتىن قىلماي،

 كهفهن سوراغىدا بولماي،

 ئۆز قولۇڭدا گۆرگه قويماي،

 جان ئاكا، قايان بارۇرسهن؟

 ماي، ئـۆز قولـۇڭ بـىلهن ئانامنـىڭ خىزمىتـىنى قـىلماي، كېپهنلىكـىنى سۈرۈشـته قـىل : يېشـىمى
 يهرلىكىگه قويماي تۇرۇپ، جېنىم ئاكا، نهگه بارىسهن؟

 بىزگه دۇنيا زىندان بولدى،

 كىيگهنىمىز كهفهن بولدى،

 ئىچكهنىمىز زههر بولدى،

 جان ئاكا، قايان بارۇرسهن؟

 بىزگه بۇ دۇنيا زىندان بولدى، كىيگىنىمىز كىيىم ئهمهس كېپهن بولـدى، ئىچكىنىمـىز : يېشىمى
 زهههر بولدى، جان ئاكا نهگه بارىسهن؟

 بىزنى ئهيلهدىڭ بىچاره،

 پاره، – باغرىم بولدى پاره

 يۈرهكىمگه سالىپ ياره،

 جان ئاكا، قايان بارۇرسهن؟

ــىمى ــۈرهك : يېش ــدۇڭ، ي ــىپ قوي ــىچاره قىل ــىزنى ب ــاره – ب ــم پ ــىمنى – باغرى ــدى؛ يۈرىك ــاره بول  پ
 جاراههتلهندۈرۈپ، جېنىم ئاكا نهگه بارىسهن؟

 گۇلجامالنى كۆپ زارالتىپ،

 يۈرهكىن ئوتقا داغالتىپ،

بهختى قارانى قان يىغالتىپ،
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 جان ئاكا، قايان بارۇرسهن؟

 گۈلجامالنى كۆپ زارلىتىپ، يۈرىكىنى ئوتتا داغلىتىپ، ئۇ بهختسىزنى قـان يىغلىتـىپ، : يېشىمى
 جان ئاكا نهگه بارىسهن؟

 مهشرهب

 بىرىنچى مهشرهب

 دا ئاشىقلىغىم ئىزهارىنى، قىلدى ئول ئاي ئالى

 . مهن ئاڭا سىررىم دهدىم، بىلمان ئانىڭ ئهسرارىنى

ــىمى ــىدى : يېش ــنى ئاشكارىل ــىم ئۆزى ــدا ئاشىقلىق ــىڭ ئالدى ــۇ ئاين ــىرىمنى : ئ ــىڭغا س ــهن ئۇن  م
 . ئېيتتىم، لېكىن ئۇنىڭ سىرىنى بىلمهيمهن

 كۆز قاراسىن ههل قىلپ، ئول ئايغا يازغۇم نامهئى،

 . كۆرگهي كۆزۈم رۇخسارىنى بارى بۇ تهزۋىر ئىله

 كـۆزۈم بـۇ هـىيله بـىلهن . كۆزۈمنىڭ قارىسىنى سىياه قىلىپ ئۇ گۈزۈلگه خهت يازىمهن : يېشىمى
 . ئۇنىڭ رۇخسارىنى بىر كۆرىۋالغاي

 كۆزىدىن تا جانغا يهتمهي لهئلىدىن بهرمهس ههيات،

 . ئول مهسىه ئۆلدۈم دهگهنده تىرگۈزۈر بىمارىنى

 ندىـن كېيـىن تـاكى جـاننى تهقدىـم قىلمىغـىچه لېۋىدىـن هاياتـىق رۇخـسارىنى كۆرگه : يېشىمى
 ! دېگهندىال، ئۇ جان بېغىشلىغۇچى بىمارىنى تىرىلدۈرىۋالىدۇ » ئۆلدۈم « . بهرمهيدۇ

 ههيفدۇركىم، رىشتهئى تهسبىه قىلغاي ئههلى زۇهد،

 . كۇفر زۇلفى ئىچره ئۆلگهن زۇلفىنىڭ زۇننارىنى

 ۇنىڭ قاپقارا چېچى ئىچىده يوقالغان زۇننـارنى زاهـىدالر ئهپسۇسلىنارلىق ئىش شۇكى، ئ : يېشىمى
 . تهسۋىيسىگه يىپ قىلىۋالىدۇ

 ئارهزىڭ دهۋرىڭ چهكهرده گوييا نهققاشى سۇنئ،

 . مىهر دهۋرى بىرله تهڭ ئاچمىش ئهدى پهركارىنى

 ىنى گويـا ) سىركۇل ( تهقدىر رهسسامى يۈزۈڭنى ئايالنمىسىنى سىزىدىغان چاغدا، پهركار : يېشىمى
 . اش ئايالنمىسىغا تهڭ قىلىپ ئاچقانىدى قۇي

 تۆكمه جامىنكىم، بهال سىيلى جههاننى بۇزماسۇن،

. مهست كۆرسهڭ، زاهىدا، دهيرى فهنا خهممارىنى
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ــىمى ــه : يېش ــت هالهتت ــىرىنى مهس ــىڭ خۇشتارل ــىش مهيخانىسىن ــۈكنى يوقىت ــت، ئۆزل ــهي هازى  ئ
 . ۇ جاهاننى خاراب قىلمىسۇن يهنه كۆرگىنىڭده، ئۇالرنىڭ جامىنى ئۆرىۋهتمه، ئۇنىڭ تاشقىنى ب

 ئهي نهۋائىي، شهۋقىدىن ئۆلسهم، ئىبارهت قىلغاسهن،

 . تۇفراغىم بىرله مۇههببهت كويىنىڭ دىيۋارىنى

ــىلهن : يېشــىمى ــۈپ كهتــسهم، ۋۇجــۇدۇم تۇپرىــقى ب ــىي، مــهن ئۇنــىڭ ئىشتىياقــىدا ئۆل  ئــهي نهۋائ
 . مۇههببهت كوچىسىنىڭ تاملىرىنى قوپارغايسهن

 اق كۆڭلىن غارهت ئهتكهچ، دىلرهبا دهرلهر، سهنى ئۇشش

 . مهنى سهن شوخ دامىغا ئهسىرۇ مۇبتهال دهرلهر

 دىــلنى رام ( » دىـلرهبا « تـاراج قىلغانلىقــىڭ ئۈچـۈن، ســېنى – ئاشــىقالر كۆڭلـىنى تــاالن : يېشـىمى
 مېنى بولسا سهن شوخنىڭ قاپقىنىغا چۈشۈپ قالغـان ) قىلغۇچى، كۆڭۈلنى مهپتۇن قىلغۇچى دهيدۇ

 . دهيدۇ » ر ههم گىرىپتار ئهسى «

 سهنى قهسرى جهمالى هۇسىن ئۆزره شاهى مههرويان،

 . مهنى رۇسرايى ئىشقىڭ كوچاسىدا بىر گهدا دهرلهر

 جامـال قهسرىـده ئولتۇرغـان گۈللهرنـىڭ شـاهى دېـسه، مېـنى ئىشقـىڭ – سېنى هۆسـن : يېشىمى
 . كوچىسىدا رهسۋا بولغان بىر گاداي دهيدۇ

 ىشقىڭ ئوقىدا شههىد ئولسا؛ بۇ گۈن ههر زهرد رويى ئ

 . قىيامهت گۈنى بىرله گۇلچىهرهئى گۇلگۇن قهبا دهرلهر

 بۈگۈن سېنىڭ ئىشقىڭ ئوقىدا شېهىت بولغان سۇلغۇن چىرايالرنى قىيامهت كـۈنى گـۈل : يېشىمى
 . رهڭلىك لىباسالرنى كىيگهن گۈل يۈزلۈكلهردىن بولىدۇ، دهيدۇ

 ركىم، ئهجهب قهۋمىدۇر ئهسهابى رىزا بىرله ۋهفاال

 . بهال تىغى باشىدا سايهئى بالى هۇما دهرلهر

 قـازا تـىغى – ده، ئۇالر ئۆز بېشىغا بـاال – قازاغا رىزا بولغۇچى ۋاپادارالر ئاجايىپ كىشىلهر : يېشىمى
 . دهپ بىلىدۇ » هۇما قۇشنىڭ قانىتىدىن چۈشكهن سايه « كهلسه، ئۇنى

 ئهگهر ئۇمرى جىگهر پهرگالهسىدىن مهن غىزا بهرسهم،

 . چان نامىهرىبان ئىتالر نهن ئۆزگه ئاشنا دهرلهر قا

 ئۆمرۈم بويى جـىگهر پارىلـىمنى غـىزا قىلـىپ بهرگـهن تهقدىردىـمۇ، ئـۇ كۆيۈمسىزنـىڭ : يېشىمى
. ئىتلىرى مېنى هېچقاچان ئۆزىگه دوست تۇتمايدۇ

 كۆرۈپ مهشهۇرىينى بۇ نهۋئ سهرگهردانۇ سهرگهسته،

. دهرلهر غهم ئابادى جههان ئىچره غهرىبۇ بىنهۋا
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 غهمگــه تولغــان بـــۇ « مهشهۇرىــينى بۇنــداق ســـهرگهردان هالهتتــه كۆرگهنلــهر ئـــۇنى : يېشــىمى
 . دېيىشىدۇ » جاهاندىكى غېرىب ۋه يوقسۇل

 ئىككىنچى مهشرهب

 بىرىنچى ئاهاڭ

 ئهي پهرىزادى زامانىم، جان بىله قۇل مهن ساڭا،

 . گۇلشهنى هۇسنۇڭداقى بىر دهسته سۇنبۇل مهن ساڭا

 جامـال – دىلـىم بـىلهن سـاڭا قۇلمـهن؛ هۆسـن – ي زامانىمنـىڭ پهرىـزاتى، مـهن جـان ئه : يېشىمى
 . گۈلشىنىڭدىكى بىر دهسته سۇنبۇلۇڭمهن

 ئهي گۇلى گۇلزارى جهننهت دىلبهرى ساهىب جهمال،

 . گۇل يۈزۈڭنىڭ ئوتىدا بىر خهسته بۇلبۇل مهن ساڭا

 بى دىلبهر، مـهن گـۈل يۈزۈڭنـىڭ ئهي جهننهت گۈلزارىنىڭ گۈلى بولغان گۈزهللىك ساهى : يېشىمى
 . ئوتىدا كۆيگهن بىر بىمار بۇلبۇلۇڭمهن

 باردۇر هۇسنۇڭ سهنىڭ بىلقىسۇ يۇسۇفدىن فۇزۇن،

 . مهي ئىچهر بولساڭ، نىگارا، ساغهرى مۇل مهن ساڭا

 ئـهي نازىنـىن، مـهي ئـىچهر ۋاقتـىڭدا . سهن بىلقىس ۋه يۈسۈپلهردىـنمۇ بـهك گۈزهلـسهن : يېشىمى
 . هيمهن قهدىهىڭ بولسام د

 ياستانىپمهن ئىشىكىڭنى جانۇ دىل بىرله مۇدام،

 . ساقالساڭ قۇل مهن ساڭا، گهر خهرجلهرسهڭ پۇل مهن ساڭا

ــىمى ــان : يېش ــشه ج ــىڭنى ههمى ــساڭ – ئىشىك ــمهن؛ ساقلى ــاقالپ تۇرى ــداپ، س ــىلهن قوغ ــل ب  دى
 . قۇلۇڭمهن، خهجلىسهڭ پۇلۇڭ

 قىل قهلهمدهرغه، نىگارا، لۇتفدىن بىر ئىلتىفات،

 . دهتى بولۇپدۇرۇر، ئهي دىلرهبا، قۇلمهن ساڭا مۇد

 ئهي دىلنى مهپتۇن قىلغۇچى، قهلهندهر ئۇزۇندىن بېـرى سېنـىڭ قۇلـۇڭ بولـۇپ كهلـدى، : يېشىمى
 . ئۇنىڭغا شهپقهت قىلىپ بىرهر قېتىم ئىلتىپات كۆرسهت

 ئىككىنچى ئاهاڭ

ئهرزىم ئىشىتكىل، ئهي با لهتافهت،
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 . ت قىلغىل تهرهههۇم ئهيلهپ شهفائه

 . ئهي التاپهت ئىگىسى، ئهرزىمنى ئاڭلىغىن؛ ماڭا شاپائهت ئهيلهپ، رههىم قىلغىن : يېشىمى

 سهن بىر هۇمايى، مهن بىر گهدايىڭ،

 . يايغىل باشىمغا چهترى سهئادهت

 سهن بېشـىمغا هۇمـا قۇشـى قونغـان بـىر شاهـسهن، مـهن سېنـىڭ گادىيـىڭ، بېشـىمغا : يېشىمى
 . سائادهت چېدىرىنى يايغىن

 گىريه قىلماي، نه زارىي بولماي، نه

 . نه غهمگه قالماي، ئهي سهرۋىي قامهت

 زاره قىلماسلـــىققا، دهرد تارتماسلـــىققا، غهمگـــه – ئـــهي ســـهرۋى بويلـــۇق يـــار، يـــىغا : يېشـــىمى
 چۆكمهسلىككه نېمه چارهم بولسۇن؟

 دهردىم بهسى كۆپ، ههددىدىن زىياده،

 . دايىم كۆرهرمهن ئهلدىن مهالمهت

 . ىم ههددىدىن زىياده كۆپ، خهلقتىن دائىم ئهيىپلهش ئاڭاليمهن دهرد : يېشىمى

 مهجنۇنلۇغۇمدا بىمىهرى گهردۇن،

 . باشىمغا ئۇردى سهنگى شهقاۋهت

 بولۇپ قالغان چېغىمدا، بۇ رههىمسىز پهلـهك بېشـىمغا بهختسىزلـىك ) ساراڭ ( مهجنۇن : يېشىمى
 . تېشى بىلهن ئۇردى

 مهن زارىغا كىم يارى ۋهفاسىز،

 . ته قىلدى ئهيلهپ زهافهت دىلخهس

 . كهرهشمه قىلىپ، مهن بىچارىنىڭ دىلىنى يارا قىلدى – ناز – ۋاپاسىز يار : يېشىمى

 فهقرى بىاللىي قىلغىل دۇئايى،

 . يارغا يهتهرسهن بولساڭ سهالمهت

 . مهنىسى ئهي يوقسۇل بىالل، دۇئا قىل، ساالمهت بولساڭ، يار يېتىشهرسهن

 74 مىـسرا، تـۆت داسـتان 178 ڭ تېكىسىتلىرى چوڭ نهغمه قىسمى مۇقام چهببايات مۇقامىنى – 2

. مىسرا شېئىردىن تهكىب تاپقان 302 مىسرا بولۇپ، جهمئىي 50 مىسرا ۋه ئىككى مهشرهب



www.UyghurMuqam.com 第  5 页 ئۇيغۇر مۇقام تورى 

 سهگاه مۇقامى – 3
 چوڭ نهغمه

 مۇقهددىمه

 ئهمهس خىلۋهت نىشىنلهرغه تهماشايى چهمهن هاجهت،

 . چۇنانچه بولماغاي ئههلى فهناغا ئهنجۇمهن هاجهت

 خــۇددى ئۆزلۈكــىنى يوقاتقانالرغــا يىغىلـىش ســورۇنى الزىــم بولمىغىنــىدهك، خــىلۋهتته : يېشـىمى
 . رغا چىمهن سهيلىسى هاجهتسىز ئىبادهت قىلغۇچىال

 ۋاه، – گىرىفتارى قهددى رهئنايى گۇلگۇنپۇش مهن، ۋاه

 . كۆڭۈلده قالمادى بهرگى گۇلى سهرۋى سۇمهن هاجهت

 قامىتى كېلىشكهن رهناغا گىرىپتار بولغاندىن بۇيان، گۈل، – كۈلرهڭ كىيىنگهن، قهددى : يېشىمى
 . قالمىدى ياپراق، سهرۋى، ياسىمهنلهرگه كۆڭلۈمنىڭ خۇشى

 بهال دهشتىندهكى ئاۋارهلهرنىڭ هالىنى سورماڭ،

 . كى ئاندا نه گۇلۇ نه بۇلبۇلۇ نه كوهكهن هاجهت

ــۇ، : يېشــىمى ــهرده گۈلم ــۇ ي ــماڭ، ئ ــىنى سورى ــىڭ هال ــىئاپهت دهشتــىده قالغــان سهرگهردانالرن  باالي
 . بۇلبۇلمۇ، تاغ كهسكۈچىمۇ يوق

 بۇيى، سهههر ۋاقتى سهبا يهتكۈردى زۇلفۇڭ تارىدىن

 . مۇئهتتهر ئولدى ئهلهم، بولمادى مۇشكى خوتهن هاجهت

 تاڭ شامىلى سهههرده چېچىڭنىڭ هىدىنى ئېلىپ كهلگهنـىدى، ئالـهم ئهتـىر پۇرىقـىغا : يېشىمى
 . تولۇپ، خوتهن ئىپارىغا ئېهتىياج قالمىدى

 سوئال ئهيلهپدۇرۇركى يىغالماقدىن نه غهرهز ئاخىر،

 . ۋهيسى قىرهن جاههت دهدىلهر مۇستهفا، دوستۇم، ماڭا

 ماڭـا « : پهيغهمبـهر ئهلهيهىسـساالم . يىغلىشىڭىزنـىڭ سـهۋهبى نېمـه، دهو سورىغانـىدى : يېشىمى
 . دىدى » دوستۇم سۇلتان ۋهيس قىرهن كېرهك بولدى

 زىلهيخا گۇلشهنىن قىلدى سهمۇمى ئىشق خاكىستهر،

. بۇ ياڭلىغ دهمهكىم ئول يۇسۇفى گۇل پىرهههن هاجهت



www.UyghurMuqam.com 第  6 页 ئۇيغۇر مۇقام تورى 

 تۇپراق قىلىۋهتتى دېمـهن، بـۇ ئۇنـىڭ – ىڭ گۈلشېنىنى ئىشق شىۋىرغىنى توپا زىلهيخان : يېشىمى
 . قانلىق كۆينهك كىيگهن يۈسۈپكه هاجهتمهن بولغانلىقىدىندۇر

 جۇنۇن بازارىدا رۇسۋالىغىمنىڭ بائىسى ئولدۇر،

 . بههاغا ئالمادىالر، يوق ئىكهندۈك ماۋۇ مهن هاجهت

 » مـاۋۇ مـهن « ا بولۇشۇمنـىڭ سـهۋهبى شـۇكى، ئـۇ يـهرده بازىرىدا رهسـۋ ) ساراڭلىق ( جۇنۇن : يېشىمى
 . دېگهن سۆزگه ئېهتىياج يوقكهن، ئۆزلۈكۈمنى بىر تىيىنغىمۇ ئالمىدى

 بۇ مۇشتى ئۇستىخانىمنى ئانىڭ كويىغا تاشالڭالر،

 . شههىدى ئىشقغا تابۇت نه گورۇ نه كهفهن هاجهت

 چـۈنكى ئىـشق . تالىۋېتـىڭالر مېنىڭ بۇ بىر چاڭگال ئۇستىخىنىمنى ئۇنىڭ كوچىسىغا : يېشىمى
 . يولىدا شېهىت بولغان ئادهمگه تاۋۇتنىڭمۇ، گۆرنىڭمۇ، كېپهننىڭمۇ كېرىكى بولمايدۇ

 رهفىقا، بىسهرۇپاالرنى سهن ئاغرىتماغىل زىنهار،

 . ههبىب ئىشىكىگه بارغاندا، نه سهن هاجهت، نه مهن هاجهت

ــىمى ــىنى ههرگــىز ئاغرى : يېش ــت، يوقسۇلالرنــىڭ كۆڭل ــهي دوس ــىن ئ  چــۈنكى ئالالهنــىڭ . تمىغ
 . دهرگاهىغا بارغاندا، سهنمۇ، مهنمۇ ئوخشاش قىممهتتىكى ئىنسانغا ئايلىنىمىز

 نهۋائىي، يارنىڭ ئاستانهسىنىڭ توفراغى بولدۇڭ،

 . ساڭا ئهندى نه سههۋايۇ نه شههرۇ نه ۋهتهن جاههت

 هرامۇ، شـهههرمۇ، ئهي نهۋائىي، يار بوسۇغىسىنـىڭ تۇپرىـقى بولـدۇڭ، ئهمـدى سـاڭا سـه : يېشىمى
 . ۋهتهنمۇ كېرهك بولمايدۇ

 تهئهززه

 كهلگىلكى، مۇشتاق بولمىشهم شىرىن لهبىڭ گۇلقهندىنه،

 . كهلگىل، لهبىڭ قهندىن ئىلهتگىل ئانالرنىڭ گۇلقهندىنه

 كهلگــىن، لېۋىڭنــىڭ . كــهل، مــهن شېرىــن لېۋىڭنــىڭ گۈلقهنتــىنى سېغىنــىپ قالدىــم : يېشــىمى
 . ىهه يهتكۈزگىن قهنتىنى زامانىڭنىڭ گۈلقهنت

 ههر قايدا كىم شهره ئهيلهسهم شىرىن دۇداغىڭ قهندىنى،

 . روهالر قانۇر تۇتى كهبى ئول لهئلى شهكهر خهندىنه

 شېرىن لېۋىڭنىڭ قهنتىنى قهيهرده شهرهلىسهم، ئاشۇ كۈلۈپ تۇرغان يـاقۇت لېۋىڭنـىڭ : يېشىمى
 . شېكىرىدىن روهالر خۇددى شاتۇتىدهك ئوزۇقلىنىدۇ

ۈڭ مهندى كۆڭۈل ئايدىيۇ ئانت ئىچهركى بۇ، شههال كۆز
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 . بولسۇن كهفارهت جانۇ دىل ئول گهرچهگىڭ سهۋگهندىنه

 دىلـىم ئاشـۇ ئـىچكهن – شـههال كـۆزۈڭ كۆڭلـۈمنى ئېلىۋېلـىپال قهسـهم ئىچـىدۇ، جـان : يېشـىمى
 . بولسۇن ) تۆلىمى ( قهسىمىڭنىڭ كاپارىتى

 ، مۇشكىن ساچىڭ بهنددىن مهنى كهسدىيۇ پهيۋهند ئهيلهدى

 . تههسىن ئانىڭ كهسكهنىگه، رههمهت ئانىڭ پهيۋهندىنه

 ئۇنـىڭ يهشكىنـىگه . ئىپار هىدلىق چېچىڭ مهنى بهنتتىن يهشتـىمۇ يهنـه باغلـىۋالدى : يېشىمى
 ! ئاپىرىن، باغلىغىنىغا رههمهت

 زۇلفىله قاشى قارهدۇر سهرۋى خىرامان دىلبهرىڭ،

 . قاشالرىگه قۇربان ئوالم، يا تۇررهئى دىل بهندىنه

 ئــۇ ســهرۋى بويلـۇق دىلبهرنــىڭ چېچــىمۇ، قېشــىمۇ قاپقـارا، ئۇنــىڭ قاشلــىرىغا قۇربــان : يېشـىمى
 بواليمۇ ياكى كۆڭۈلنى باغلىۋالغان چاچلىرىغىمۇ؟

 ئهي ۋائىز، ئهبسهم ئول، ماڭا تائهتىڭى پىش ئهيلهمه،

 . مهن ئاشىق ئولدۇم كىرمهگۈم، ههر قىسسهخانىنىڭ پهندىنه

 ىڭنى پهش قىلىپ توال چىغىمغا تهگمـه، مـهن بـىر ئاشـىق، ههرقانـداق ئهي ۋائىز، تائىت : يېشىمى
 . ۋهزخانىنىڭ نهسىهىتىگه كىرمهيمهن

 ئهي ئىشقنى ئىنكار ئهيلهيهن، چۈنۇ چىرايۇ چهندنى قوي،

 . نهچۈك تۈشهرسهن ئاشىقىڭ چۈنۇ چىرايۇ چهندىنه

ــىمى ــداق : يېش ــىلغۇچى، ئۇن ــىنكار ق ــشقنى ئ ــه ئ ( مۇنداقلــىرىڭنى – ئــهي ئى ــه نېم  ۈچــۈن، نېم
ــىرىڭنى ــدهك سوئالل ــىك، دېگهن ــىن، قانچىل ــداق ) سهۋهبت ــىڭ ئۇن ــهنمۇ ئاشىقن ــۈنكى س ــوي، چ  – ق

 . مۇنداقلىرىغا چۈشۈپ قالىسهن

 زۇلفى كهمهندىندىن كۆڭۈل قۇتۇلماس ئايرۇ، شۆيله بىل،

 . سهۋداسىگه بهل باغالمىش، ههم كۆز قاراتمىش بهندىنه

 دىن قۇتۇلمايدۇ، بىلىشىڭ كېرهككى، كۆڭۈل ئۇنىڭ كۆڭۈل ئۇنىڭ چېچىنىڭ سىرتمىقى : يېشىمى
 . سهۋداسىغا بهل باغلىغان ههم ئۇنىڭ ئهسىرى بولۇشىغا كۆز تىككهن

 چۈن شههرىيارنىڭ شههرىنه بۇ گۈن نهسىمىدۇر مهلىك،

 . بۇيرۇق ئانىڭدۇر، هۇكم ئانىڭ ههم شههرىنه ههم كهندىنه

ــىمى ــشا : يېش ــىمى بۈگــۈن پادىشاهنــىڭ شههــىرىگه پادى  هدۇر، شــۇڭا هــهم ئۆزىــگه هــهم نهس
 . شههىرىگه بۇيرۇق بېرهلهيدۇ، هۆكۈمىنى يۈرگۈزهلهيدۇ

تهئهززه چۈشۈرگىسى
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 چۈن شههرىيارنىڭ شههرىنه بۇ گۈن نهسىمىدۇر مهلىك،

 . بۇيرۇق ئانىڭدۇر، هۇكم ئانىڭ ههم شههرىنه ههم كهندىنه

 شـۇڭا . ههـىرىگه پادىـشاهدۇر نـىڭ ش ) پادىـشاه، ئـىمپېراتور ( نهسىمىي بۈگۈن شههرىيار : يېشىمى
 . ههم ئۆزىگه ههم شههىرىگه بۇيرۇق بېرهلهيدۇ، هۆكۈمىنى يۈرگۈزهلهيدۇ

 نۇسخه

 ماڭا سهن بولماساڭ جان هاجهت ئهرمهس،

 . بىهىشتۇ هۇرۇ رىزىۋان هاجهت ئهمهس

 . سهن بولمىساڭ، ماڭا بۇ جاننىڭ كېرىكى يوق؛ جهننهت ۋه هۆرلهرنىڭمۇ الزىمى يوق : يېشىمى

 فىراقىڭدا كۆزۈم ياشى بار ئهركهن،

 . بههارۇ ئهبرى نىيسان هاجهت ئهرمهس

 پىراقـــىڭدا كـــۆز ياشلـــىرىمنى تۆكۈۋاتقـــان ئـــىكهنمهن، باهـــار ۋه باهـــار بۇلۇتلـــىرى : يېشـــىمى
 . دېگهنلهرگه هاجهت چۈشمهيدۇ

 يۈزۈڭدىن شامالر زۇلفۇڭنى يىغساڭ،

 . فۇرۇغى ماهى تابان هاجهت ئهرمهس

 ىرى يۈزۈڭنى يېپىۋالغان چـاچالرنى قايرىـساڭ، تولـۇن ئاينـىڭ نۇرىـغا هاجـهت ئاخشامل : يېشىمى
 . قالمايدۇ

 بويۇڭ سهرۋۇ كۆزۈڭ نهگىس، يۈزۈڭ گۇل،

 . سهنىڭ قاشىڭدا بوستان هاجهت ئهرمهس

 بويۇڭ سهرۋىگه، كۆزۈك نهرگىسكه، يـۈزۈڭ گۈلگـه ئوخـشايدۇ، سـهن بـار يـهرده گۈلزارغـا : يېشىمى
 . هاجهت قالمايدۇ

 هر گهشتى لهبى دهريا قىلۇرسهن، ئهگ

 . كۆزۈمگه كهلكى، ئۇممان هاجهت ئهرمهس

 كۆزۈمگـه كـهل، ) يـاش قۇرىمايدىـغان ( ئهگهر دهريا بويلىرىنى سهيله قىلماقچى بولساڭ، : يېشىمى
 . دهريا بويىغا بېرىش هاجهت ئهمهس

 رهقىب بىرله مۇساهىب قىلما بىزنى،

. قۇتۇرغان ئىتكه سهگبان هاجهت ئېرمهس
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مېنى ئىشىك باقارىـڭغا هـهمراه قىلـىمهن دېمـهن، چـۈنكى، قۇترىـغان ئـىتقا ئـىتباقار : شىمى يې
 . الزىم بولمايدۇ

 ئاتايىغه بۇسۇغاڭدىن ئورۇن بهر،

 . سهرايۇ كاخى ئهيۋان هاجهت ئهرمهس

 . ئاتايىغا بوسۇغاڭدىن ئورۇن بهر، ئۇنىڭغا ئايۋانلىق قهسىر كېرهك ئهمهس : يېشىمى

 مهندىن نه هاسىل، نىگارا، سهنسىزىن

 . ئهگهر جان بولماسا، تهندىن نه هاسىل

 ئهي نىگار، جانسىز تهننىڭ كېرهكى بولمىغىنىدهك، سهنسىز مېنىڭ نېمه كېرىكىم؟ : يېشىمى

 چۇ گۇلدىن رهنگ ئهمهس بۇلبۇلغا بۇيى،

 . بههارۇ باغۇ گۇلشهندىن نه هاسىل

 نــداق بولمــىغاندا، باهــار، بــاغ ۋه ئۇ . بۇلبۇلغــا گۈلنــىڭ رهڭگــى ئهمــهس، هــىدى كېــرهك : يېشــىمى
 گۈلشهننىڭ نېمه ئههمىيىتى؟

 جهفايۇ ئىشۋهلهرنى فهن تۇتۇپسهن،

 . مۇنىڭتهك ئىشۋه پۇرفهندىن نه هاسىل

 – بۇنـداق نـاز . كهرهشمىلىرىڭ بىلهن كىشىگه جاپا سېلىشنى ئـادهت قىلىۋاپـسهن – ناز : يېشىمى
 خۇلۇق، نهيرهڭۋازلىقنىڭ نېمه پايدىسى؟

 يوقتۇرۇر مهرى ۋهفاسى، كىشىكىم

 . ئهگهر خورشىددۇر ئاندىن نه هاسىل

 ۋاپاسى بولمىسا، ئۇنىڭ نېمه كېرىكى؟ – ئادهم ههر قانچه قۇياش بولۇپ كهتسىمۇ، مېهر : يېشىمى

 نۇسخه چۈشۈرگىسى

 بۇ تۇرلۈك هۇسن ئىله لۇتفىي قولۇڭغا،

 . ئىنايهت قىلماساڭ، سهندىن نه هاسىل

 جامالىڭ تۇرۇپ، قۇلۇڭ لۇتفىيغا مۇههمهت قىلمىـساڭ، سېنـىڭ نېمـه – شۇنچه هۆسىن : يېشىمى
 كېرىكىڭ؟

 جۇال

تالى مهجنۇن شاخى ئهگىلدى يار ئهگىلمهيدۇر ماڭا،
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 . يا كهلىپ ئالغىن بۇ جاننى يا كۆڭۈل بهرگىن ماڭا

 ئى . ( ههتتا مهجنۇن تالنىڭ شېخىمۇ ئېگىلدى، ئهمما يار تېخىچه ماڭا ئېگىلمهيۋاتىدۇ : يېشىمى
 . ، يا كېلىپ بۇ جاننى ئالغىن، يا كۆڭلۈڭنى بهرگىن ) يار

 يار يىراقتا، مهن فىراقتا، ۋهده يالغان بولماسۇن،

 . خهلقى ئهلهم بىر بولۇپ، يولدىن چىقارغان بولمىسۇن

 يــار ئۇزاقتــا، مــهن ئۇنــىڭ جۇدالىقــىدا؛ ۋهدىمــىز ۋهده بولــسۇن، خهلقــىئالهم بــىر بولــۇپ، : يېشــىمى
 . لمىسۇن، دهيمهن ئازدۇرۇپ كهتكهن بو

 دهپ ئۆيگه كىرسهم، ئۆيده يارىم ئولتۇرۇر، » ئهسساالم «

 . قاشالرى قىيغان قهلهمدهك، كۆزلهرى ئويناپ تۇرۇر

 قاشلــىرى ئۇچلــىغان . دهپ ئۆيگــه كــىرسهم، ئۆيــده يارىــم ئولتۇرۇپتــۇ » ئهســساالم « : يېشــىمى
 . قهلهمدهك ئىنچىكه، كۆزلىرى ئويناپ تۇراتتى

 كۆيدۈرگهلى كهلدىلهرمۇ؟ كۆرگهلى كهلدىلهرمۇ

 كۆيۈپ ئۆچكهن ئوتالرنى ياندۇرغالى كهلدىلهرمۇ؟

 جانلــىق ( كۆرگــىلى كهلدىلــىمۇ، كۆيدۈرگــىلى كهلدىلــىمۇ؟ كۆيــۈپ ئۆچكــهن ئــوتالرنى : يېشــىمى
 ياندۇرغىلى كهلدىلىمۇ؟ ) ئوتلىنى : تىلدا

 ئىزدهمهس كۆڭلۈم مهنىڭ يار ئىزدهگهننىڭ يارى بول،

 . بارىپ شۇنىڭ گۇلزارى بول كىم سانى يارىم دهسه،

 » يارىـم « كىم سـېنى . باشقا يار ئىزدىگهن ئادهمنىڭ يارى بولۇشنى كۆڭلۈم خاهلىمايدۇ : يېشىمى
 . دېسه، بېرىپ شۇنىڭ گۈلزۈرى بولغىن

 سهنهم

 ئاي ئالدىدا، گۈن كهينىده، ههسرهت ئىچىمده،

 . كۆيۈپ تۇرغان ئوتنى سالدىڭ مهنىڭ ئىچىمگه

 لدىمدا، كۈن كهينىمده تۇرۇپتۇ، سهن مېنىڭ ئىچىمگه كۆيـۈپ تۇرغـان ئـوتنى ئهي ئاي ئا : يېشىمى
 . سېلىۋهتتىڭكى، مهن ههسرهت ئىچىده قالدىم

 ئاتالرىنى هايدايدۇركهن مۇز دابان بىلهن،

 . بىر ياخشىنى قىينايدۇركهن بىر يامان بىلهن

 . ىكهن بىر يامان بىلهن ئاتالرنى هايدايدىكهن مۇز داۋان بىلهن، بىر ياخشىنى قىينايد : يېشىمى

قارا قارغاالرنىڭ قاناتى بولسام، – قارا
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 . ئهگىز چىنارالرنىڭ شاخىغا قونسام – ئهگىز

 . ئېگىز چىنارالرنىڭ شېخىغا قونسام – قارا قاغىالرنىڭ قانىتى بولسام، ئېگىز – قارا : يېشىمى

 جان ئالغۇچى ئهزرائىلنىڭ شاگىردى بولسام،

 . ىڭ جانىنى ئالسام ئاشىقالرغا قهسد قىلغانن

 جـان ئـالغۇچى ئهزرائىلنـىڭ شاگـىرتى بولـسام، ئاشـىقالرغا قهسـت قـىلغان ئادهمنـىڭ : يېشىمى
 . جېنىنى ئالسام، دهيمهن

 چوڭ سهلىقه

 قىزىل ئالماالرىم ئاقىندا كهتتى، – قىزىل

 . قىزىل تونلۇق مهنىڭ يارىم ئىلىغا كهتتى

 مېنـىڭ قـىزىل تونلـۇق يارىـم ئىلـىغا . قىپ كهتتى قىزىل ئالمىالر ئېقىندا ئې – قىزىل : يېشىمى
 . كهتتى

 قاراسام هىچ كۆرۈنمهيدۇ ئىلىنىڭ تاغى،

 . مۇنداق يامان بوالرمۇدۇر كۆيهكنىڭ داغى

 كۆيۈكنىڭ دېغى مۇنداقمۇ يامان بوالرمۇ؟ . قارىسام، ئىلىنىڭ تېغى هېچ كۆرۈنمهيدۇ : يېشىمى

 قارا كۆرۈنگهنلهر تاغنىڭ دىرهختى، – قارا

 . رنى يارغا كۆرسهتمهگهن يولنىڭ يىراغى يا

 . يارنى يارغا كۆرسهتمىگهن يولنىڭ ئۇزاقلىقى . قارا كۆرۈنگهنلهر تاغنىڭ دهرىخى – قارا : يېشىمى

 يولالر يامان، يولالر يامان، يولنى بىلمهسه،

 . مان يارىمنى ئىزدهگهننى دۈشمهن بىلمهسه

 مېنـىڭ يارىـمنى . دهپ ئولتۇرىدىـغان گـهپ » يـول يامـان، يـول يامـان « يـولنى بىلمىـسه، : يېشىمى
 . ئىزدىگىنىمنى دۈشمهن بىلىپ قالمىسا، دهيمهن

 يولدا يهتمهي ئۆلۈپ قالسام، قارغا يهمهمدۇر،

 . قارغاالرمۇ قىيامهتلىك ئاشىق دهمهمدۇر

 يار ۋىسالىغا يهتمهي تۇرۇپ، يولدا ئۆلۈپ كهتسهم، قاغا يهپ كهتمهسـمۇ؟ قاغـىالرمۇ ئـۆز : يېشىمى
 قىيامهتلىك ئاشىق بولىشىدۇ، دهيدىغۇ؟ ئىچىده

كىچىك سهلىقه
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 لهبىڭ يادىدا گۇلگۇن مهي ئىچىپ مهستانه بولمىشمهن،

 . جۇنۇن شههرىده رۇسۋالىق بىله ئهفسانه بولمىشمهن

 سهۋدايىلىق شههـىرىده رهسـۋا . لېۋىڭنى ئهسلهپ، گۈلرهڭ مهي ئىچىپ مهستانه بولدۇم : يېشىمى
 . لدىم چۆچهككه قا – بولۇپ، سۆز

 پهرى پهيكهر نىگارى لهيلى يهڭلىغ جىلۋهگهر كۆرگهچ،

 . ياقامنى چاك ئهتىپ مهجنۇن كهبى دىۋانه بولمىشمهن

 پــهرى ســۈپهت نــىگارنى لهيلــىدهك جىلۋىلــىك گــۈزهل كۆرگىنــىمده، ياقــامنى يىرتــىپ : يېشــىمى
 . مهجنۇندهك ساراڭ بولدۇم

 لهپ، جهمالىڭ شهمئىغه، ئى گۇل، نهسىم ئهتمهكنى ياغ ئهي

 . باشىڭدىن ئۆيرۇلۇپ بۇلبۇل كهبى پهرۋانه بولمىشمهن

 ئهي گۈلۈم، جامالىڭ شامىغا سهلكىن شـامال بولـۇش ئارزۇسـىدا، بېشـىڭدا بۇلبۇلـدهك : يېشىمى
 . چۆرگىلهپ، پهرۋانه بولدۇم

 بىراۋ ئىشقىن تهرك ئهيلهپ ئهدىم، يۈزمىڭ جهفا تارتىپ،

 . مىشمهن گىرىفتارى سىتهم، ۋاهكىم بىراۋگه يانه بول

 مۇشهققهت چېكىپ ئـاران ئـۆزۈمنى تارتقانـىدىم؛ – بىرسىنىڭ ئىشقىدىن يۈزمىڭ جاپا : يېشىمى
 . سىتهم بىلهن يهنه بىرسىگه گىرىپتار بولدۇم – ۋاه، زۇلۇم

 كۇالهى زهرنى باشىڭ ئۈزره كۆرگهچ، ئوتلۇق ئاهىمدىن،

 . چهكىپ زهررىن ئهلهم باشىم ئۈزه شاهانه بولمىشمهن

 ىڭدىكى ئالتۇن كۇالهنى كۆرگهچ، ئوتلۇق ئاهىمدىن بېشىمغا ئـالتۇن تـۇغ تاقـاپ، بېش : يېشىمى
 . شاهالرغا ئوخشاش بولدۇم

 جۇنۇن دهشتىده مهجنۇندهك كىيىكلهر ههمدهمىم بولمىش،

 . نهدىنكىم شههر ئهلىدىن ئهسرۇ كۆپ ئهفسانه بولمىشمهن

ــىكلهر : يېشــىمى ــىدا، مــهجنۇنغا ئوخــشاشال كىي ــدۇم سهۋدايىلــىق باياۋان ــه . گه ههمــدهم بول  نېم
 . چۆچهكلىرىگه قالدىم – ئۈچۈنكى شهههر خهلقىنىڭ ناهايىتى كۆپ سۆز

 قهددىم دالۇ كۆزۈم پۇرنهم سىرىشكىمنى ساچىپ ههريان،

 . ۋهفا سهيدىن تۇتارغا دامى سهۋهدى دانه بولمىشمهن

 هالـدا، ۋاپـا تـارام تۆككـهن – قهددىـم ئېگـىلگهن، كـۆزۈم نهملـىك، ياشلـىرىمنى تـارام : يېشىمى
 . قۇشىنى تۇتۇش ئۈچۈن، دان بىلهن توزاق بولدۇم

 فىگار ئهيلهپ تهنىمنى تىيرى ئىشقىڭ، ئهي قارا كاكۇل،

. ساچىڭ سهۋداسىدىن، ۋاهكىم، ئهجايىب شانه بولمىشمهن
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 تـوۋا، چېچىڭنـىڭ . ئهي قارا كوكۇللىلىق يار، ئىشقىڭ ئوتى تېنىمنى جاراههتلهنـدۈردى : يېشىمى
 . اجايىپ بىر تاغاققا ئوخشاپ قالدىم سهۋداسىدىن ئ

 تامغا داغى ئىشقىڭ نهقدىنى ئاسراپ، – ئىچىمده تامغا

 . چاك بولغان بۇزۇن ۋىيرانه بولمىشمهن – ئىچىدىن چاڭ

 دۇنيـادهك – ى ئىچـىمده مـال بېسىلغان تامغىالردهك ئورناپ كهتكهن ئىشقىڭ داغلـىرىن : يېشىمى
 . ساقالپ، ئىچ ئىچىمدىن چاك كتكهن ۋهيرانىغا ئوخشاپ قالدىم

 فۇتۇهىي قۇلغا، ئى شاه، شهكهرىن لهفزىڭ گهزهك قىلغىل،

 . لهبىڭ يادىمدا گۇلگۇن مهي ئىچىپ مهستانه بولمىشمهن

 ڭنى ئهسـلهپ، لېۋى . ئهي شاه، قۇل فۇتۇهىيغا شېرىن سۆزۈڭنى زاكۇسكا قىلىپ بهرگىن : يېشىمى
 . گۈلرهڭ شاراب ئىچىپ، كهيپ بولۇپ قالدىم

 تهنىمدىن چىقغالى يهتتى جۇدالىق جىههتدىن جانىم،

 . نىسار ئولغاي ئاڭا جانۇ جههانىم بهلكى ئىمانىم

 جۇدالــىق تۈپــهيلى جېنــىم تېنــىمدىن چىقــىپ كېتــهي دهپ قالــدى؛ ئۇنــىڭغا جېنــىم، : يېشــىمى
 . بولسۇن ) چقۇ چا ( بايلىقىم، بهلكى ئىمانىم نىسار

 باشىمنى بهندهۋار ئىشىكىڭده قويدۇم تا تىرىكدۇرمهن،

 . كى تۇفراقدىن كۆتهرسۇن لۇتف بىرله تۆكسهمۇ قانىم

 تىرىكال بولىدىكهنمهن ئىشىكىڭده قۇلالرچه باش قويۇپ تۇرىمهن؛ قېنىمنى تۆكـسهڭمۇ : يېشىمى
 . مهيلى ئهمما مهرههمهت قىلىپ، يهردىن بېشىمنى كۆتۈرۈپ قويغىن

 ساغىندىم گۇل يۈزۈڭنى بىردهمى كۆرمهككه مهن مۇشتاق،

 . فىراقىندا سهههر بۇلبۇلنى ئۆرتهر ئاهۇ ئهفغانىم

 تاڭـدا پـىراق بـىلهن . گـۈل يـۈزۈڭنى سېغـىندىم، ئـۇنى بـىردهم كۆرۈشـكه ئىنتـىزارمهن : يېشىمى
 . پىغانىم بۇلبۇلنىمۇ ئۆرتهيدۇ – چهككهن ئاهۇ

 سهندهك پهرىۋهشنى، بۇ ئىقلىم ئىچره ئىستهپ كۆرمهدىم

 . يۈزۈڭگه تهلمۈرۈپ جان بهرگهلى بىسيار ئهرمانىم

 بۇ دۇنيادا سهندهك پهرىزات سۈپهت يارنى ئۇچراتمىدىم، يۈزۈڭگه تـهلمۈرۈپ تـۇرۇپ جـان : يېشىمى
 . بىردىنبىر ئامىنىمدۇر – بېرىش

 مهالههتده لهبىڭگه قهندۇ شهكهر قاندا تهڭ بولسۇن،

. الماس خان قىزى، خانىم نهزاكهتلىك قولۇڭغا سۇ قۇي
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 نـاۋاتمۇ تهڭلىـشهلمهيدۇ؛ نازارهتلـىكته خاننـىڭ – خېنىم، شېرىنلىكته لېۋىـڭگه قـهن : يېشىمى
 . قىزىمۇ قولۇڭغا سۇ قويۇپ بېرهلمهيدۇ

 كۆزۈڭ كافىرلىقى يهتمهيدۇرۇركىم سۈرمهدار ئهتتىڭ،

 . مهنى ئۆلتۈرگهلى مايىل بولۇپ سهن شاهى ئىهسانىم

ــىمى ــى : يېش ــاهالرچه كۆزۈڭن ــسهن؛ ش ــۈرمه تارتىپ ــه س ــىگه يهن ــىگهندهك ئۈست ــىقى يهتم  ڭ قارىل
 . ئىلتىپات قىلىپ، مېنى ئۆلتۈرهي دهپسهن

 كىچىك سهلىقه چۈشۈرگىسى

 نهچه مۇددهتدۇرۇركىم مهن ساڭا، ئهي دىلبهرى رهئنا،

 . بولۇپمهن ۋالىهى شهيدا تۈشۈپسهن شاهى خۇبانىم

 ر شـاهى بولغىنـىڭ ئۈچـۈن، مـهن سـاڭا ئۇزۇندىـن بۇيـان ئهي گۈزهل رهنـا، سـهن گۈزهللـه : يېشىمى
 . ئهسهسبىي شهيدا

 پىشرهۋ

 دهمه يۈزكىم خوتهن گۇلزارىدۇر بۇ،

 . دهمه خهت نافهئى تاتارىدۇر بۇ

 دېمـه، ئـۇ ) مىيـىق ( ئۇنى يۈز دېمه، ئۇ خوتهن گۈلزارى؛ ئۇنى يـېڭى خـهت تارتقـان مـويالۋ : يېشىمى
 . تاتار ئىپارى

 هئلى جان باغىشالر، كۆزى ئۆلتۈرسه، ل

 . ئهجايىب مۇددهئا ئىزهارىدۇر بۇ

 بــۇ ئــۆز مۇددىئاســىنى ئاجايــىپ بــىر خــىل . كــۆزى ئۆلتۈرســه، لېــۋى جــان بېغىــشاليدۇ : يېشــىمى
 ! ئىزهارالشقۇ

 كۆڭلۈمنى زۇلفۇڭ ئهيلهدى بهند، : دهسهم

 . ئهي مىسكىن، ئانىڭ بىر تارىدۇر بۇ : دهر

 » ئهي بىيچاره، بۇ تېخى چېچىمنىڭ بىرال تـېلى « : م، ئۇ دېسه » چېچىڭ مېنى باغلىۋالدى « : يېشىمى
 . دهيدۇ

 سۆزى گهر ئهسرۇ شىرىندۇر، تاڭ ئهرمهس،

. ههدىسى لهئلى شهكهر بارىدۇر بۇ
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 سۆزنىڭ ئىنتايىن شېرىن بولۇشى ئهجهبلىنهرلـىك ئهمـهس، چـۈنكى بـۇ ئۇنـىڭ شـېكهر : يېشىمى
 . ياغدۇرغۇچى ياقۇت لېۋىدىن چىققان

 نهخدانىڭ ئارا خال، ئوغۇرالر جان زه

 . كى بابىل چاهىنىڭ ئهييارىدۇر بۇ

 زىناقلــىرىڭ ئارىســىدىكى خالــىڭ جــاننى ئوغۇراليــدۇكى، بابــىل زىندانــىغا چۈشــكهن : يېشــىمى
 ! ئهييارمىكىنه بۇ؟

 كۆڭۈل ئۆزلۈكنى بىر ساغهرگه ساتتى،

 . مهگهر دهيرى فهنا خهممارىدۇر بۇ

ــىر قــهدهه شــاراپق : يېشــىمى ــغاندا ئــۇ ئۆزلۈكــىنى يوقاتقــانالر كۆڭــۈل ئۆزلۈكــىنى ب  ا ســاتتى، قارى
 . مهيخانىسىنىڭ ئىچهرمىنى ئوخشايدۇ

 نهۋائىيغا، دهسهم قىل ئهي يىگىت، رههم،

 . نه هاياسىز قهرىدۇر بۇل : كۈلۈپ دهر

 قانـداق هاياسـىز « : دېسهم، ئـۇ كۈلـۈپ كېتـىپ » ئهي يىگىت، نهۋائىيغا رههىم قىلغىن « : يېشىمى
 . دهيدۇ » قېرى بۇ

 ى بىچارهنى بىخانۇمان ئهت، مهن

 . ئۆزۈڭ ئىشقىدا ۋۇسۋايى زهمان ئهت

 . مهن بىچارىنى ههممىدىن مههرۇم قىل، ئۆزۈڭنىڭ ئىشقىدا رهسۋايى ئالهم قىلغىن : يېشىمى

 جىگهر قانىدىن ئهيلهر جۇيبارى،

 . ئوقۇڭ جانىم ئارا سهرۋى رهۋان ئهت

 ىك ئوقـۇڭنى جېنـىمدا ئۆسـۈۋاتقان جىگىرىم قانلىرىدىن ئېقىن هاسىل بولـدى؛ كىرپـ : يېشىمى
 . سهرۋى دهرىخى قىلغىن

 نىشانه ئهيلهدىم سىينهم ئوقۇڭغا،

 . ئاڭا پهيۋهسته قاشىڭدىن كامهن ئهت

ــىمى ــۇما : يېش ــىڭغا قوش ــدى ئۇن ــم، ئهم ــىپ بهردى ــشان قىل ــسۈمنى نى ــا كۆك ــىك ئوقڭڭغ  كىرپ
 . قاشلىرىڭنى كامان قىلغىن

تىلهر جانىم قۇشى ئهيلهرنى پهرۋاز،

 . ىڭ پهرۋازىنى بىر المهكان ئهت ئان

 سهندىـن باشـقا ( جېنىم قۇشى پهرۋاز قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ، ئۇنىڭ پهرۋازىنى ماكانسـىز : يېشىمى
. قىلىپ قويغىن ) يهرگه چۈشهلمهيدىغان
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 نىسار ئهيلهي ساڭا جانۇ جههانىم،

 . قهبۇل ئهيله بۇالرنى، قهسدى جان ئهت

ــىمنى چــاچقۇ : يېشــىمى ــىگه ســاڭا جاهــان ۋه جېن ــىڭ قهست ــىل، جېنىمن ــۇل ق ــۇنى قوب ــىالي، ئ  ق
 . چۈشكىن

 مهنى مهست ئهيله تاكىم سۈبهى مههشهر،

 . كۆزۈڭ پهرتهۋسىدىن ئهسرۇك نىشان ئهت

 . مېنى كۆز نۇرۇڭ بىلهن تاكى قىيامهتكىچه مهست قىلغىن : يېشىمى

 پىشرهۋ چۈشۈرگىسى

 زۇهۇرىي بولماسا يادىڭدا بىر دهم،

 . ىڭنى قان ئهت قىيا باققانىدىن ئىلك

 زۇهۇرىي سېنى بـىردهم ئېسـىمدىن چىقارغـىدهك بولـسا، شـۇ گۇنـاهى ئۈچـۈن قولـۇڭنى : يېشىمى
 . ئۇنىڭ قېنى بىلهن بويىغىن

 تهئكىد

 دهۋزهخنىڭ ئوتىنى دهيدۇر، كۆيۈكنىڭ ئوتىغا يهتمهس،

 . سهنىڭ ئىشقى فىراقىڭدا باشىمدىن غهم تاغى كهتمهس

ــدۇ؛ ئىشقىڭنــىڭ دوزاخنــىڭ ئوتــىنى يامــان : يېشــىمى ــهمما كۆيۈكنــىڭ ئوتــىغا يهتمهي ــدۇ، ئ  دهي
. جۇدالىقىدا، بېشىمدىن غهمنىڭ تېغى نېرى كهتمهيدۇ

 قاشىڭ دهيمۇ، كۆزۈڭ دهيمۇ، سىياقىڭ قىلدى مهستانه،

 . سهنىڭ ئىشقى فىراقىڭدا يۈرهكىم كۆيدى يىگانه

 مهســت قــىلدى؛ قېشــىڭنى دهيمــۇ، كــۆزۈڭنى دهيمــۇ، سېنــىڭ پۈتكــۈل تۇرۇقــۇڭ مېــنى : يېشــىمى
 . مۇههببىتىڭنىڭ جۇدالىقىدا، مېنىڭال يۈرىكىم كۆيىۋاتىدۇ

 ئوقۇيمهن خاجه هافىزنى، خۇدايىم ئايرىماس بىزنى،

 . خۇدايىم ئايرىسا بىزنى، ئۇنۇتمايمهن قارا كۆزنى

 خوجا هاپىز ئهسهرلىرىنى ئوقۇيمهن، خۇدايـىم بـىزنى ئايرىۋهتمىـسۇن؛ خۇدايـىم بـىزنى : يېشىمى
 . ىمۇ، مهن ئۇ قارا كۆزنى ئۇيۇتمايمهن ئايرىۋهتس

داستان
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 بىرىنچى داستان

 نا ئههلى بىلهن سۇهبهت تۇتما ههر جايدا،

 ... دۈشمهنلهرگه سىررى هالىن بىلدۈرۈر

 كۆڭۈلدهكى سىرنى ئايتما نامهردكه،

 . سهالم يهتكۈرۈر – دۈشمهنلهرگه سهۋغا

 بهت بولمىغـىنكى، ئـۇ دۈشـمهنلهرگه ههرقانداق يـهره، نائـههلى ئـادهم بـىلهن ههمـسۆه : يېشىمى
ــۇنى ــىنكى، ئ ــىرنى ئېيىتمىغ ــكى س ــه كۆڭۈلدى ــهرت ئادهمگ ــىدۇ؛ نام ــىڭنى دهپ قوي  مهخپىيهتلىك

 . دۈشمهنلهرگه سوغات قىلىۋېتىدۇ

 مۇههببهتسىز گۇلدىن ياخشىدۇر يافراق،

 . بىبههرى گىياهدىن ياخشىدۇر تۇفراق

 بىئهقىل يولداشتىن ياخشىدۇر تاياق،

 . يۈرهر يولىن بىلدۈرۈر كور كىشىگه

ــشى؛ : يېشــىمى ــا ياخ ــىن توپ ــىز ئۆسۈملۈكت ــاق ياخــشى؛ پايدىس ــن يوپۇرم ــىز گۈلدى  مۇههببهتس
 تاياق ياخشىكى، ئۇ هېچ بولمىسا، ئهما كىشىگه ماڭـىدىغان يـولنى – ئهقىلسىز ههمراهتىن هاسا

 . ئۇقتۇرۇپ بېرىدۇ

 يامانالرنى قويۇپ بولماس رائيغا،

 . نىڭ چاهىغا غۇسسه – سهنى سالۇر غهم

 مۇههببهتنىڭ مېهمانى بارسا ئۆيىغه،

 . كۈچۈك ئىتتهك قاباپ، فىئلىن بىلدۈرۈر

 – ئهگهر قويىۋهتسهڭ، سېنى غهم . يامان ئادهملهرنى ئۆز مهيلىگه قويىۋهتكىلى بولمايدۇ : يېشىمى
 مۇههببهتنىڭ مېهمـىنى ئۆيـىگه بارسـا، ئۇنـداق ئادهملـهر – ئىشق . غۇسسىنىڭ قۇدۇقىغا تاشاليدۇ

 . تهك قاۋاپ، ئۆز خۇيىنى بىلدۈرىدۇ ) كۈچۈك ( خۇددى كىچىك ئىت

 ئهجهب بولدى زهمانالر، : يۈسۈفبهگ دهر

 . ئهمدى ساڭا ههمراه بولدى مهكانالر

 ئۆز هالىنى ههرگىز بىلمهس نادانالر،

 . بىر ئىش بىله ههرنه هالىن بىلدۈرۈر

 ماكـانالر – ىدۇ، ئـهدى سـاڭا جـاي زامانالر ئهجهب بىر خىل بولىۋاتـ : يۈسۈپ بهگ ئېيتىدۇ : يېشىمى
 نادان ئادهملهر گهرچه بىر ئىشالرنى قىلىپ، تۈرلۈك ئههۋالالرنى ئۇقتۇرسىمۇ، ئۆزىنـىڭ . هارام بولدى

 . ئههۋالىنى ههرگىز بىلمهيدۇ

ئىككىنچى داستان



www.UyghurMuqam.com 第  18 页 ئۇيغۇر مۇقام تورى 

 رۇخسارىڭنى كۆرۈپ ئاغدى خهيالىم،

 ئهي دىلرهبا، قايدا بولۇر مهكانىڭ؟

 سهن نىگارىم، پهرىمۇ سهن، بهشهرمۇ

 ئايتغىل، جانا، قايدا بولۇر مهكانىڭ؟

 ئۈسـتۇن بولـدى، ئـهي دىـلرهبا، قهيـهرده – يادىـم ئاستـىن – رۇخسارىڭنى كـۆرۈپال، ئـهس : يېشىمى
 تۇرىسهن؟ پهرىمۇ سهن، ياكى ئىنسانمۇ، ئېيىتقىنا ئهي جان بىگارىم، قهيهرلىكسهن؟

 مهنى سورساڭ، شاه بهرقۇتنىڭ قىزىمهن،

 . تان ئهرۇر مهنىڭ مهكانىم شهمسى بوس

 هالىم سورساڭ پهرىزادنىڭ قىزىمهن،

 . ياقىن يهرده يوقتۇر مهنىڭ مهكانىم

 دېگــهن يــهر مېنــىڭ » شهمــسى بوســتان « مېــنى سورىــساڭ، شــاه بهرقۇتنــىڭ قــىزىمهن، : يېشـىمى
 . ا زاتىمنى سورىساڭ، پهرىزاتنىڭ قىزىمهن، مېنىڭ تۇرار جايىم ناهايىتى يىراقت – ماكانىمدۇر؛ هال

 سهنى كۆرسه ئاقىل يولدىن ئاداشار،

 . جۇمله ئهلهم بهلكى سهنى تاالشار

 مهنزىلىڭگه نهچه گۈنده يول توشار،

 قايدا بولۇر، جانا، سهنىڭ مهكانىڭ؟

 تـۇرار . سېنى كۆرسه، ئهقىل يولدىن ئادىشىدۇ؛ بـهلكى پۈتكـۈل ئالـهم سـېنى تالىشـىدۇ : يېشىمى
 لىدۇ، ئهي جان، سېنىڭ ماكنىڭ زادى قهيهرده؟ جانىڭغا نهچچه كۈنده يېتىپ بارغىلى بو

 يانىپ ئۆچهرسهن، – ئاشىق بولساڭ كۆيۈپ

 . سهئيى قىلساڭ شىرىن شهربهت ئىچهرسهن

 ئۇچيۈز ئالتمىش مهنزىل، يىلىم كهچهرسهن،

 . بىلهر بولساڭ شۇنداق جايدۇر مهكانىم

ــىۋهتمهي تىرىشــ – ئاشــىق بولــساڭ كۆيــۈپ : يېشــىمى  ساڭ، شــىرىن يېنــىپ ئۆچىــسهن، بــهل قوي
 شــهربهت ئىچىــسهن؛ يــول ئارىــسى ئۈچيــۈز ئاتمــىش مهنزىــل كېلــىدۇ، بــىر يــىلدىمۇ بېســىپ

 . بواللمايسهنكى، بىلمهكچى بولساڭ، مېنىڭ ماكانىم شۇنداق جايدا

 هىجرانلىقتا ئۆتهرمهن، : قهمهر شاه دهر

 . فىراقىڭدا پهرۋانهدهك كۆيهرمهن

 ۋهسلىڭ ئۈچۈن جاننى فىدا ئهتهرمهن،

 رهبا، قايدا سهنىڭ مهكانىڭ؟ ئهي دىل

 هىجرانلىقتا ئۆتىۋاتىمهن، جۇدالىقىڭدا، پهرۋانـىدهك كۆيىۋاتـىمهن؛ : قهمهر شاه ئېيتىدۇ : يېشىمى
ساڭا ئېرىشىش ئۈچۈن، جاننى تىكىمهن، ئهي دىلرهبا، سېنىڭ ماكانىڭ قهيهرده؟
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 شهمسى جانان پهرىلهرنىڭ بىرىمهن،

 . بىلىپ ئالغىل، كوهى قافنىڭ پىرىمهن

 مهنمۇ سهنى كۆپتىن ئىزلهپ يۈرىمهن،

 . شهمسى بوستانىدادۇر مهنىڭ مهكانىم

 ئىسمىم شهمـسى جانـان، پهرىلهرنـىڭ بـىرىمهن، بىلىۋالغىنلـىكى، مـهن كۇهىقاپنـىڭ : يېشىمى
 . پىرى؛ ئۇزۇندىن بۇيان مهنمۇ سېنى ئىزلهپ يۈرهتتىم، مېنىڭ ماكانىم شهمسى بوستاندا

 ئۈچىنچى داستان

 ر، مۇسۇلمانالر، ئهي يارانال

. نه بولدى يارىم كهلمهدى

 ئىشق ئوتىدا كۆيدى جانالر،

 . نه بولدى يارىم كهلمهدى

 ئهي دوستالر، مۇسۇلمانالر، نېمه ئـىش بولدىكـىن، يارىـم كهلمـىدى؛ مۇههببـهت ئوتـىدا، : يېشىمى
 . جانالر كۆيدى، نېمىشقىدۇر يارىم كهلمىدى

 كهلۈرمهن دهپ ۋهئده ئهتتى،

 . دىن ئۆتتى كهلۈر مۇددهتى

 ئهرتهده چاشگاهغا يهتتى،

 . نه بولدى يارىم كهلمهدى

 ) ئـاش ( دهپ ۋهده قىلغانىدى، كېلىدىغان ۋاقتىدىن ئۆتتى؛ تـاڭ ئـاتتى، چـاي » كېلىمهن « : يېشىمى
 . ۋاقتىمۇ بولدى، ههي، نېمه ئىش بولدىكىن، يارىم كهلمىدى

 يا بىراۋنىڭ فهندىن ئالدى،

 يار بىر يامان دهردكه قالدى،

 ر بىر غهيرى بىله بولدى، يا

 . نه بولدى يارىم كهلمهدى

 يا بىراۋنىڭ توزىقىغا چۈشتى، يا بىر يامان دهردكه قالدى؛ يـا بـىر غـهيرى بـىلهن بـىلله : يېشىمى
 . بولدى، نېمه ئىش بولدىكىن يارىم كهلمىدى

 دهردلىك ئىستهرلهر تهبىبىن،

 كۆڭلىده دائىم مهتلهبىن،

 سهنهم دهپ يىغالر غهرىبىن،

 . ه بولدى يارىم كهلمهدى ن

ــىدۇ؛ : يېشــىمى ــىرى بول ــشه تهلهپل ــىده ههمى ــىزدهيدۇ، كۆڭل ــىرىنى ئ ــسهل بولغــانالر دوختۇرل  كې
. دهپ يىغاليدۇ، نېمه ئىش بولدىكىن يارىم كهلمىدى » سهنهم « غهرىبلهر
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 گۇل يۇزىنى كۆرگۈم كهلۈر،

 بىللهلهشىپ يۈرگۈم كهلۈر،

 دائىم دهۋران سۈرگۈل كهلۈر،

 . ارىم كهلمهدى نه بولدى ي

 گۈلدهك يۈزىنى كۆرگۈم كېلىدۇ، قول تۇتۇشۇپ يۈرگۈم كېلىدۇ، ههمىشه دهۋران سۈرگۈم : يېشىمى
 . كېلىدۇ، ههي، نېمه بولدىكىن يارىم كهلمىدى

 پاره، – يۈرهك بولدى پاره

 بۇ دهردلهرگه بارمۇ چاره،

 يىغالر غهرىب بۇ بىچاره،

 . نه بولدى يارىم كهلمهدى

 يارىـم كهلمـىدى، « : پاره بولدى، بۇ دهردلهرگه چاره بـارمۇ؟ بـۇ بـىچاره غهرىـب – اره يۈرهك پ : يېشىمى
 . دهپ يىغاليدۇ » نېمه بولغاندۇ

 مهشرهب

 بىرىنچى مهشرهب

 دىلئارامىغا كۆڭۈلم بولدى بۇلبۇل،

 . لهبى غۇنچه، يۈرى چۇن خىزمهنى گۇل

 . ۇلبۇل بولدى لېۋى غۇنچه، يۈزى گۈلزاردهك نىگارىم ئۈچۈن، كۆڭلۈم ب : يېشىمى

 شىكهستى بهرمهگىل، جان رىشتهسىدۇر،

 . ههلقه تارى كاكۇل – باشىڭدا ههلقه

 بېشــىڭدىكى بــۈدۈر چاچلىرىڭنــىڭ بــىرهر مويىغــىمۇ ئــازار بهرمــهن، چــۈنكى ئــۇ جــان : يېشــىمى
 . رىشتىسىدۇر

 سىپاهى چىنۇ ماچىن بىر بولۇپدۇر،

 . هۇجۇم ئهيلهپ خهتتى مۇشكىنۇ سۇنبۇل

ــى : يېشــىمى ــىپاردهك هــىن ب ــدهك، ئۇنــىڭ ئ  لهن ماچــىن قوشــۇنى هۇجۇمــدا گىرهلىشــىپ كهتكهن
 . مىيىقلىرى بىلهن سۇمبۇل چاچلىرى ئارىلىشىپ كېتىپتۇ

 مهنىڭ ئىشقىم سهنىڭ هۆسنۈڭ نىگارا،

 . تۈشۈپدۇر الجهرهم هۆسنى تهقابۇل

. ئهي نىگار، مېنىڭ ئىشقىم بىلهن سېنىڭ هۆسنۈڭ تارا باپ كېلىدۇ : يېشىمى
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 هن يهتىپدۇر لهبكه جانىم، خۇمارىم

 . قانى جامۇ قانى ساقىي، قانى مۇل

 خۇمارىم تۇتۇپ، جېنىم تۇمشۇقۇمغا كېلىپ قالدى، قېنى ساقـىي، قېـنى قـهدهه، قېـنى : يېشىمى
 مهي؟

 فىرىب ئهنگىز ئول شوخ تۈركىيلهرنى،

 . كۆرۈپ رهشك ئهيلهگهي خۇبانى كابۇل

 . قىزلىرى كۆرگىنىده، رهشك قىلىدۇ كابۇل گۈزهللىرى سېهىرلىك، شوخ تۈرك : يېشىمى

 مۇنافىقالرغا بۇ مهيدان ئىچىده،

 . تىلىمدۇر زالفىقارۇ ئهقل دۇلدۇل

 . مۇناپىقالرغا بۇ مهيداندا، تىلىم زۇلپىقار قىلىچى، ئهقلىم دۇلدۇلدۇر : يېشىمى

 زهلىلىي شېئرىدىن مۇرغى سهههرخىز،

 . چهمهنده ئهيلهي فهريادۇ غۇلغۇل

ــهريات ســهههر قۇش : يېشــىمى ــاڭالپ، غۇلغــۇال ۋه پ ــىرىنى ئ ــىڭ شېئ ــىكته زهلىلىين ــىرى چىمهنل  ل
 . كۆتۈرۈشتى

 ئىككىنچى مهشرهب

 بىرىنچى ئاهاڭ

 ههم ئېيدۇ مهۋسىمى گۇل، ساقىي، كهتۈر فىياله،

 . كىم كۆردى گۇل چاغىدا مهيسىز قهدههۇ باده

 تۈر؛ گـۈل پهسلـىده، ئهي ساقىي، بۈگۈن ههم هېيىت ههم گۈل پهسلى، قېـنى قـهدهه كـهل : يېشىمى
 مهيسىز قهدههنى كىم كۆرۈپتۇ؟

 ۋائىز قىلۇر نهسىههت ئاشىقالرغه تۈنۇ گۈن،

 . كۆردۈم بۇ گۈن ئانى مهست تهقۋاسى يوق تاالده

 ئاشىقالرغا تۈنۈگۈن نهسىههت قىلغان ئۇ تهقۋادار ۋائـىزنى بۈگـۈن تـاالدا مهسـت هالهتتـه : يېشىمى
 . كۆردۈم

 غهمىنهت گۇل ۋهقتى، تاڭال بۇگۈن ئىكى گۈن بىل

. ئاشىق ئهسهڭ تهرهب قىل تاپ شههددانى ساده
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 بۇ دۇنيـا قـىيامهت كـۈنى ۋه بۈگـۈن بولـۇپ جهمئـىي ئىككـىال كۈنـدۇركى، گـۈل ۋاقتـىنى : يېشىمى
 . ئاشىق بولساڭ، ئاددىي شاهدان گۈلىنى بولسىمۇ تېپىپ، كۆڭلۈڭنى خۇش قىل . غهنىمهت بىل

 ىل ئولتۇرۇرسىز، گۇل كهتتى، ئهي ههرىفلهر، نه غاف

 . قىلماي سۇرۇدى نهغمه يارسىزۇ جامى باده

 ههي ئاغىنىلهر، گۈل ۋاقتى ئۆتۈپ كېتىۋاتىدۇ، نېمىـشقا نهغمـه بـىلهن پـهيزى قـىلماي، : يېشىمى
 يارسىز، مهي تولدۇرۇلغان قهدههسىز، غهپلهتته ئولتۇرىسىلهر؟

 مهجلىسى سهبۇهىداكىم نه نهرسه خۇش كۆرۈنۈر،

 . كسى جام ئىچره بولسا باده ساقىي ئىزارى ئه

 تـاڭ پهيتـىدىكى شــاۋاپ سورۇنـىدا، ئـهڭ گــۈزهل كۆرۈنىدىغـىنى ساقىينـىڭ جامدىــكى : يېشـىمى
 . شارابتا ئهكىس ئهتكهن چېهرىسىدۇر

 مۇترىبكى چهكسه نهغمه، شاهىدكى سهۋت قىلسا،

 . هافىز شۇ تهرزىده كىم بهزمىئى شاهزاد

ــىمى ــلهر ســازهنده نهغمــه چالــسا، دىــلبهر نــا : يېش ــسا، مانــا بــۇ هافــىز ئۈچــۈن شاهزادى  ۋا قىل
 . بهزمىسىدۇر

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 ئوتقا سالغىل سهرۋىنى ئول قهددى مهۋزۇن بولماسا،

 . يهلگه بهرگىل گۇلنى ئول رۇخسارى گۇلگۇن بولماسا

 سهرۋى دهىخى ئهگهر ئۆلچهملىك تـۈز بولمىـسا، ئـۇنى ئوتقـا سېلـىۋهت؛ گۈلنـىڭ رهڭگـى : يېشىمى
 . لگه اليىق بولمىسا، ئۇنى شامالغا سورۇۋهت ئهگهر گۈ

 سهرسهرى ئاهىم ئهسهر غهم شامى هىجران تاغىغا،

 . ياخشىدۇر تاڭ ئاتقۇنچه بۇ تاغ هامۈن بولماسا

 بـۇ تـاغ تـاڭ ئاتقـىچه ئۆرۈلـۈپ . ئاهىم بورىـنى غـهم تۈنـىده هـىجران تېغـىغا ئۇرۇلـىدۇ : يېشىمى
 . تۈزلۈڭلىككه ئايلىنىپ كهتمىسه ياخشىغۇ

 لبهلىكدىن، ۋاهكى، ههردهم دهردىم ئهفزۇندۇر مهگهر، ته

 . ئول پهرى ئىشقىدا ههردهم دهردىم ئهفزۇن بولماسا

 تهلۋىلىك كېسىلـىم بارغانـسېرى كۈچىيـىپ كېتىۋاتـىدۇ، ئهگـهر ئاشـۇ پـهرى ئىشقـىدا : يېشىمى
 . كۈنگه ئېغىرالشمىسا، مۇنساق بولماس ئىدى – دهردىم كۈندىن

ن سهن ۋهئده قىلدىڭ تاڭال دهپ، گهر كۆڭۈل قهتل ئىستهبا
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 ئۇشبۇ دهم ئۆلتۈر بۇ ئىهسان بىرله مهمۇن بولماسا،

 دهپ ۋهده قىلـىۋېدىڭ، ئهگـهر بـۇ كۆڭـۈل بـۇ ياخشىلىقـىڭدىن » ئهتىلىككه ئۆتۈرىـمهن « : يېشىمى
 . خۇش بولمىسا، هازىرال ئۆلتۈرۈۋهت

 خىرقه جىنسىن رههن ئۈچۈن، ئهي شهيخ، ئالماس پىرى دهير،

 . رمهس تاكى ئۆزلۈك جىنسى مهرهۇن بولماسا بادهن به

ــىمى ــاكى : يېش ــدۇ، ت ــه ئالماي ــىنى گۆرۈگ ــىق پهرىجىس ــىنى سوچىل ــهيخانا خوجاي ــهيخ، م ــهي ش  ئ
 . گۆرۈگه قويۇلمىغىچه شاراب بهرمهيدۇ ) ئۆزلۈك ( شهخسىيهت

 فانى ئول ۋهسل ئهستهر ئهرسهڭ، بىنهۋالىقدىن نه غهم،

 . ولماسا بولماسۇن ههرگىز مهتائى دۇنيائى دۇن ب

 دېسهڭ ئۆزلۈكۈڭنى يوقات، يوقسۇللۇقتىن غهم قىلما، بۇ پهسـكهش » ۋىسالغا يېتىمهن « : يېشىمى
 ! مۈلكى يوقالسا يوقالمامدۇ – دۇنيانىڭ مال

 ئهي نهۋائىي، تانما، گهر دهر ئول پهرى مهجنۇن سهنى،

 . ئاشىق ئولغايمۇ پهرىغه ئولكى مهجنۇن بولماسا

 چـۈنكى مـهجنۇن . دېگـىن » راست دېدىـڭ « دېسه، » مهجنۇن « ى سېنى ئهي نهۋائىي، ئۇ پهر : يېشىمى
 بولمىسا ئادهم پهرىگه ئاشىق بوالمدۇ؟

 64 مىـسرا، ئۈچـۈن داسـتان 158 مۇقام سـهگاه مۇقـامى تېكىسىتلـىرى چـوڭ نهغمـه قىـسمى – 3

. مىسرا شېئىردىن تهشكىل تاپقان 264 مىسرا بولۇپ، جهمئىي 42 مىسرا ۋه ئىككى مهشرهب
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 چههارگاه مۇقامى – 4
 چوڭ نهغمه

 مۇقهددىمه

 كۆرۈپ گۇلتهك يۈزۈڭ رهنگىن كۆزدىن يۈز چهمهن بولدى،

 . ئهقىق ئهرنىڭنى كۆرگهلى كۆزۈم هالى يهمهن بولدى

 گۈلـدهك يـۈزۈڭنى كـۆرۈپ، كـۆز يېشـىمدىن يۈزلهرچـه چـىمهن بـىنا بولـدى؛ هېقـىقتهك : يېشـىمى
 . قالدى ) ئهڭ ئوسال هالغا ( گهندىن بېرى كۆزۈم يهمهننىڭ هالىغا لېۋىڭنى كۆر

 تۈن ئاقشام تولغانۇ سۇنبۈل بىكىن زۇلفۇڭدىن ئاه ئۇردۇم،

 . ههۋانى غالىيه تۇتتى جههان مۇشكى خوتهن بولدى

 – تۈنۈگۈن ئاخشام تولغىنىپ تۇرغان چېچىڭنى ئهسلهپ ئاه ئۇرغانىدىم، هـاۋانى ئـىس : يېشىمى
 . جاهان گوياكى خوتهن ئىپارىدهك قاپقارا بولۇپ كهتتى تۈتهك قاپالپ،

 قىلىپ رهئنا قهددىڭ يادىن سهههرده ئانچه يىغالدىم،

 . كۆزۈمنىڭ جويبارى ئىچره سهرۋى نارۋهن بولدى

 گۈزهل قامىتـىڭنى ئهسـلهپ، سـهههرده شۇنچىلـىك يىغلـىدىمكى، كـۆزۈم دهرياسىنـىڭ : يېشىمى
 . كلهپ كهتتى بويىدا سهرۋى، نارۋهن دهرهخلىرى كۆ

 مهنىڭتهك گوييا كۆردى يۈزۈڭنى ئهبرى نهۋروزى،

 . كۆزىنىڭ ياشىدىن يهر يۈزى ۋهردى ياسۇمهن بولدى

 باهار بۇلۇتلىرى خۇددى ماڭا ئوخشاشال يۈزۈڭنى كۆرۈپ قالدى بولغـاي، كـۆز يېشـىدىن : يېشىمى
 . ئهتىر گۈل ۋه ياسىمانلهر كۆكلهپ، يهر يۈزىگه تولدى

 غتتى، مهگهر هالى خهيالىمدا، سهبا زۇلفۇڭنى تا

 . يازىلدى ئهژدىها بولدى، ئورالدى ئههرهمهن بولدى

 تاڭ شامىلى چاچلىرىڭنى يهلپۈپ توزغاتقانىدى، هالىي خىيالـىمدا، ئۇنـىڭ يېيـىلغان : يېشىمى
 ) پاكــار، دوغــىالق دىــۋه ( تــۇرۇقى ماڭــا خــۇددى ئهجدىــهادهك ئــۇزۇن، تۈرۈلگهندىــكى هالــىتى بولــسا،

 . يوغان بولۇپ كۆرۈندى – وم ئههرىمهندهك ت

 كۆرهدۈر گهچ كۆزۈڭ، كۆڭلۈم سهنىڭ زۇلفۇڭغا باغالندى،

. كۆرۈڭ ئول جادۇدىن بۇ ههم يهنه بىر ئۆزگه فهن بولدى
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 قـاراڭ، بۇمـۇ . ماڭا بىر نهزهر تاشلىشىڭ بـىلهنال، كۆڭلـۈم چېچـىڭغا باغلىنـىپ قالـدى : يېشىمى
 . ىك بولدى جادۇگهرلىكتىن ئۆزگىچه بولغان بىر سېهرىگهرل

 ئهگهر شىرىن ئۈچۈن فهرهاد ئىشقى كوهكهن بولسا،

 . نه تاڭ سهككاكى ههم، جانا يولۇڭدا جانكهن بولدى

 ئهي جان، شېرىننىڭ ئىشقى فهرهادنى تاغ كهسـكۈچى پـىداكار قىلـىپ قويغـان بولـسا، : يېشىمى
 . لهنمه سهككاكىيمۇ سېنىڭ يولۇڭدا ئۆز جېنىنى كهسكۈچى بولۇپ قالدى، بۇنىڭدىن ئهجهب

 تهئهززه

 كۆڭلۈم ئۆرتهنسۇن ئهگهر غهيرىڭغه پهرۋا ئهيلهسه،

 . ههر كۆڭۈل ههمكىم سهنىڭ شهۋقۇڭنى پهيدا ئهيلهسه

 ئهگهر كۆڭلۈم سهندىن باشقىغا مهيل قىلـسا، ئـۇ ئۆرتهنـسۇن؛ باشـقا كۆڭۈلـده سېنـىڭ : يېشىمى
 . ئىشقىڭ پهيدا بولسا، ئۇمۇ ئۆرتهنسۇن

 ئهيلهسهم، نهۋمىد ئۆلهي، ههر كىشى ۋهسلىن تهمهننا

 . ههر كىشى ههكىم سهنىڭ ۋهسلىڭ تهمهننا ئهيلهسه

ــىمى ــهي؛ : يېش ــىز ئۆل ــسام، مۇرادس ــارزۇ قىل ــىنى ئ ــىڭ ۋهسل ــداق ئادهمن ــهك ههرقان ــن بۆل  سهندى
 . باشقىالرمۇ سېنىڭ ۋهسلىڭنى ئارزۇ قىلسا، مۇرادسىز ئۆلسۇن

ئۆزگهلهر هۇسنىن تهماشا ئهيلهسهم، چىقسۇن كۆزۈم،

 . گه بىر كۆز ههمكى هۇسنۇڭنى تهماشا ئهيلهسه ئۆز

 باشقىالرنىڭ هۆسنىنى تاماشـا قىلـسام، كـۆزۈم چىقـىپ كهتـسۇن؛ باشـقا كـۆز سېنـىڭ : يېشىمى
 . هۆسنۈڭنى تاماشا قىلسا، ئۇمۇ چىقسۇن

 غهير زىكرىن ئاشكارا ئهتسه، الل ئولسۇن تىلىم،

 . قايسى بىر تىل ههمكى زىكرىڭ ئاشكارا ئهيلهسه

 تىلىم سهندىن باشقا بىرسىنىڭ گېپىنى قىلـسا، تۇتۇلـۇپ قالـسۇن؛ باشـقا ههرقانـداق : يېشىمى
. بىر تىل سېنىڭ گېپىڭنى قىلسا، ئۇمۇ تۇتۇلسۇن

 رهشكدىن جانىغا ههر نهگىس كۆزى بىر شۆئلهدۇر،

 . باغ ئارا ناگاه خىرام ئول سهرۋى رهئنا ئهيلهسه

 سا، باغدىـكى هـهر بـىر نهرگـىس گۈلىنـىڭ ئۇ سهرۋى بويلۇق گۈزىلىم باغدا سـهير قىلـ : يېشىمى
 . كۆزىمۇ كۈندهشلىكىمنى قوزغاپ، جېنىمغا چۈشكهن ئوت بولۇپ تۇيۇلىدۇ

يوق ئاغىزدىن نۇكته ئايتۇر مههۋهشىمدهك بولماغاي،
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 . گهر قۇياش ههر زهررهسىدىن بىر مهسىها ئهيلهسه

ــهر بــىر زهررىچىســىنى هايــات بېغىشلــىغ : يېشــىمى  ۇچى ئىيــساغا ئهگــهر قۇيــاش ئۆزىنــىڭ ه
 ئايالندۇرغان تهقدىردىمۇ، ئۇ يهنىال مېنىڭ ئـۇ ئويماقتـهك كىچىككـىنه ئېغـىزىدىن بـال تېمىتـىپ

 . سۆزلهيدىغان گۈزىلىمگه يېتهلمهيدۇ

 ئاقىبهت جانىمغا يهتتى، ئهي خۇشا مۇغكىم، مهنى،

 . بىر قهدهه بىرله جهرابات ئىچره رۇسۋا ئهيلهسه

 ئهمدى مهيپۇرۇش بىر قهدهه بىلهن، مېنى مهيخانـىدا . قالدى ئىشق ئاقىۋهت جېنىمغا تا : يېشىمى
 . رهسۋا قىلسا ياخشى بوالتتى

 كهلتۈرۈڭ دهفئى جۇنۇنۇمغه پهرىخان، يوق تهبىب،

 . كىم ئول ئهنسهبدۇر پهرى ههر كىمنى شهيدا ئهيلهسه

 پېرخــۇن چاقــىرىڭالر، پهرىــگه . مېنــىڭ ساراڭلىقــىمنى ساقايتااليدىــغان دوختــۇر يــوق : يېشــىمى
 . ئاشىق بولغان ئادهمگه شۇ ئامال قىلىدۇ

 سۈهىدهك ههر دهمده گهردۇن قويماغاي ئاسارىنى،

 . ناگاه ئههلى سىدق كۆڭلى مىهرىن ئىفشا ئهيلهسه

 سادىق كىشىلهر كۆڭۈل مېهرىنى ئاشكارىلىسىال، پهلـهك سۈبهـىدهك دائـىم ئۇنـىڭدىن : يېشىمى
 . هېچبىر نىشانه قويمايدۇ

 ي، سهيد بولما، نهچهكىم، دههر شوخىغا، نهۋائى

 . گۈن ئىزارى ئۈزره تۈن زۇلفىن مۇتهررا ئهيلهسه

 ئــهي نهۋائــىي، هــهتتا كۈنــدهك ئــاق يــۈزى ئۈستــىگه تۈنــدهك قــارا چاچلــىرىنى يايغــان : يېشــىمى
 . تهقدىردىمۇ، جاهان گۈزىلىنىڭ دامىغا چۈشۈپ قالما

 تهئهززه چۈشۈرگىسى

 هكىم، دههر شوخىغا، نهۋائىي، سهيد بولما، نهچ

 . گۈن ئىزارى ئۈزره تۈن زۇلفىن مۇتهررا ئهيلهسه

 ئــهي نهۋهئــىي، هــهتتا كۈنــدهك ئــاق يــۈزى ئۈستــىگه تۈنــدهك قــارا چاچلــىرىنى يايغــان : يېشــىمى
. تهقدىردىمۇ، جاهان گۈزىلىنىڭ دامىغا چۈشۈپ قالما

 نۇسخه

ياشۇرۇن دهردىمنى زاهىر قىلدى ئهفغان ئاقىبهت،
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 . ى سىيلى مىژگان ئاقىبهت ئاسراغان سىررىمنى يايد

 زارىــم يوشـۇرۇن دهردىــمنى ئاخــىر ئاشكارىلـىۋهتتى؛ ســاقالپ كهلگــهن ســىرىمنى – ئــاه : يېشـىمى
 . بولسا، كىرپىكىم كهلكۈنى يېيىۋهتتى

 ياشۇرۇپ ئهردىم باغىر چاكىنى، ۋاهكىم، قىلدى فاش،

 . ههر تهرهف كۆزدىن تهرهششۇه ئهيلهگهن قان ئاقىبهت

 – لىرىنى يوشۇرۇپ يۈرهتتىم، ۋاي دهرىغ، كۆزۈمدىن سىرغىپ چـىققان تـارام باغرىم چاك : يېشىمى
 . تارام قانالر ئۇنى ئاخىر پاش قىلىۋهتتى

 تىغى ههجرىڭدىن نىهان كۆكسۈم شىكافىن، ئاهكىم،

 . ئهلگه رهۋشهن ئهيلهدى چاكى گىرىبان ئاقىبهت

 كچــىلهر ياقامنــىڭ جۇدالىقــىڭ تىغــىدىن كۆكــسۈمده هاســىل بولغــان يوشــۇرۇن تۆشۈ : يېشــىمى
 . يىرتىلىشى بىلهن ئهلگه ئاشكارا بولۇپ كهتتى

 ۋايكىم، كۆكسۈم شىكافىدىن ئۇلۇسقا بولدى فههم،

 . ئىشق ئوتى باغرىمغا قويغان داغى پىنهان ئاقىبهت

 ۋاي، كۆكسۈمدىكى تۆشۈكلهرنى كۆرگهن كىشىلهر ئۇنىڭ ئهمهلىيهتته، ئىشق ئوتىنـىڭ : يېشىمى
 . ن يوشۇرۇن يارىلىرى ئىكهنلىكىنى سېزىۋالدى يۈرىكىمده پهيدا قىلغا

 شهۋقىدىن دهم ئۇرمايىن، بىدادىغا خۇرسهند ئهدىم،

 . ۋاهكى، بولدۇم ههجرىدىن رۇسۋايى دهۋران ئاقىبهت

 ۋاي . ئىشتىياقــىمدىن ســۆز ئاچمــاي، مــهن هــهتتا ئۇنــىڭ زۇلمــىدىنمۇ خۇشــال ئــىدىم : يېشــىمى
 . م بولۇپ، رهسۋايى ئالهم بولدۇم ئېسىت، جۇدالىقتا ئاخىرى بۇنىڭدىنمۇ مههرۇ

 گهر بۇدۇر كافىر كۆزۇ زۇننار زۇلفى، ئهي فهقىه،

 . بولغۇدهكمهن دهير ئارا مهستۇ پهرىشان ئاقىبهت

 ئهي قازى ئاخۇنۇم، ئۇنىڭ قارا كۆزى بىلهن زۇننار چېچى مۇشۇنداق مههلىيا قىالرلىق بولىدىغان
 . ىشان بولۇپ ئۆتىدىغان ئوخشايمهن بولسا، مهن ئاخىر قاۋاقخانىالردا، مهست ۋه پهر

 ئىشق كويىدا جۇنۇنۇمنى مۇنادى ئهيلهدى،

 . ههجر تاشىدىن مۇنهققهش جىسمى ئوريان ئاقىبهت

 هىجران تاشلىرىنىڭ زهربىسىدىن گۈل چېكـىلگهن يالـىڭاچ بهدىنـىم ئاقـىۋهت ئىـشق : يېشىمى
 . كوچىسىدا، ساراڭلىقىمنى جاكارالپ جار سالدى

 ا سهركهش نىهالى كۆرمهدۈك، دههر بوستانى ئار

. سايه يهڭلىغ بولماغاي يهر بىرله تهكسان ئاقىبهت
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 نى تىك ئۆسكهن دهرهخلهرنىڭ ئاقىۋهت ئـۆز سايىسـىغا ئوخـشاش – زامان بوستانىدا، نى : يېشىمى
 . يهر بىلهن يهكسان بولماي قالغىنىنى كۆرمىدىم

 ئى نهۋائىي، دهۋلهتى باقىي تىلهرسهن ۋهسلىدىن،

 . ب ئهتمهك فهنا بولماي نه ئىمكان ئاقىبهت ئانى كهس

 ئـى نهۋائـىي، ئۇنــىڭ ۋىسالـىدىن مـهڭگۈلۈك دۆلهتكــه ئېرىـشمهكچى بولىـسهن، ئــهمما : يېشـىمى
 ئۆزلۈكنى يوق قىلماي تۇرۇپ، ئۇنىڭغا ئېرىشىش مۇمكىنمۇ، ئاخىر؟

 نۇسخه چۈشۈرگىسى

 ئهي نهۋائىي، دهۋلهتى باقىي تىلهرسهن ۋهسلىن،

 . مهك فهنا بولماي نه ئىمكان ئاقىبهت ئانى كهسب ئهت

 ئهي نهۋائـىي، ئۇنـىڭ ۋىسالـىدىن مـهڭگۈلۈك دۆلهتكـه ئېرىـشمهكچى بولىـسهن، ئـهمما : يېشىمى
 ئۆزلۈكنى يوق قىلماي تۇرۇپ، ئۇنىڭغا ئېرىشىش مۇمكىمۇ، ئاخىر؟

 مۇستههراد

 يۇ، كهلمهس مهنى شهمئى شهبىستانىم، – تۈن ئاقشام بولدى

 . ىن ههر دهم كۆيهر پهرۋانهدهك جانىم بۇ ئهندۇه ئوتىد

 بـۇ قـايغۇ ئوتـىدا، . كهچ بولۇپ كهتتى، ئهمما كېچهمنى يورۇتقـۇچى چىرىغـىم كهلمـىدى : يېشىمى
 . جېنىم ههر نهپهسته پهرۋانىدهك كۆيۈپ كېتىۋاتىدۇ

 نه غهم كۆرگۈزسه كۆكسۈم پارهسىن چاكى گىرىبانىم،

 . نىم كۆرۈنمهس بولسا كۆكسۈم يارهسىدىن داغى پىنها

 ياقامنىڭ يىرتىقىنىڭ تىلىنغان كۆكسۈمنى كۆرسىتىپ قويۇشـىدىن غـهم قـىلمايمهن، : يېشىمى
 . لېكىن يۈرىكىمنىڭ يارىسىدىن يوشۇرۇن داغلىرىم كۆرۈنۈپ قالمىسا بوالتتى

 غهمىدىن دۇررى مهكنۇندهك سىرىشكىم ئاقتى جهنهۇندهك،

 . مۇزهييهن قىلدى گهردۇندهك جههاننى ئهشكى غهلتانىم

 ئۇنـىڭ غېمـىده، مهرۋايـىتتهك ياشلـىرىم ئـامۇ دهرياسـىدهك ئـاقتى؛ يـاش ئۈنچىلــىرىم : ېشـىمى ي
 . جاهاننى يۇلتۇزلۇق ئاسماندهك بېزىدى

 فهلهك ههم تولدى كهۋكهبدىن، قۇياش ههم تۈشتى ئهشههبدىن،

. كهلىپ تۈشمهس بۇ مهركهبدىن، مهنىڭ خۇرشىدى رهخشانىم
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 اشمۇ دۇلدۇلدىـن چۈشـتى؛ بـىراق، مېنـىڭ نۇرلـۇق قۇياشـىم پهلهك يۇلتۇزغا تولدى، قۇي : يېشىمى
 . ئاتتىن چۈشكىنى يوق

 جههاننى زۇلمهت ئهتتى چهه، بۇ زۇلمهت ئىچره ئۆلگۈم، ۋاه،

 . ماڭا بولساڭ نه خىزرى روه، نهتىپ ئهي ئابى ههيۋانىم

 ىدىغان جاهـاننى زىـندانغا ئايالنـدۇردى، بـۇ زۇلمـهت ئىچـىده ئۆلـ ) قـاراڭغۇلۇق ( زۇلمهت : يېشىمى
 ئهي ئابىهاياتىم، مېنى ساڭا باشاليدىغان خىزىر بارمۇ؟ . ئوخشايمهن

 دهمه كۆكتىن قۇياش كهتمىش، فهلهككه تىيرهلىك يهتمىش،

 . ئول ئاي ههجرىده يار ئهتمىش فهلهكنى دۇدى ئهفغانىم

 ا دهپ قالمـا، ئـۇ ئاينـىڭ پىراقـىد » كۆكتىن قۇياش كېتىپ، جاهاننى قاراڭغۇلۇق باسـتى « : يېشىمى
 . چهككهن ئاهىمنىڭ تۈتۈنى جاهاننى قارايتىۋهتتى

 مۇستههزاه چۈشۈرگىسى

 نهۋائىي كهبى هىجراندىن بۇ ئاقشام ئۆلدۈم ئهفغاندىن،

 . غهمىم يوق بولسا يۈز جاندىن، يهتىپ گهر كهلسه جانانىم

 مـهن نهۋائـىي بـۇ هـىجران ئاخشىمـىدا پـىغان ئىچـىده ئۆلـۈپ كېتـىدىغان ئوخـشايمهن؛ : يېشىمى
 . هگهر شۇ تاپتا جانانىم كېلىپ قالسا، بىر ئهمهس يۈز جېنىم بولسىمۇ، بهرسهم مهيلى ئىدى ئ

 جۇال

 گهردۇندىن ئۆتهر نالهيۇ زارىم كهچهلهرده،

 . بىلمهس نهتهي ئول ماهى ئىزارىم كهچهلهرده

 ى قانـداق قـىالرمهن، ئـۇ ئـاي يۈزلۈكـۈم بـۇن . زارىـم پهلهكتـىن ئاشـىدۇ – كېچىلىرى ناله : يېشىمى
 . تېخى بىلمهيدۇ

 زههره يارىلۇر، دهردى فىراقىندا كۆڭۈلدىن،

 . ئاهىكى چىقار ئوق كهبى يارىم كهچهلهرده

 تۈ نىسپىلىرىدا، جۇدالىقىڭ دهردىدىن يۈرىكـىمدىن ئوقتـهك ئېتىلـىپ چـىققان ئاهـىم : يېشىمى
 . ئۆتنى يېرىۋهتكۈدهك قىلىۋاتىدۇ

 يوقتۇر غهمۇ رهنجۇ ئهلهمۇ قايغۇدىن ئۆزگه،

. هجرىڭده مهنىڭ ههمدههۇ يارىم كهچهلهرده ه
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 ئهلهمدىـن باشـقا – غـهم، قـايغۇ – سهندىن ئايرىلغاندىن بۇيان، كېچىلىرى ماڭـا رهنـج : يېشىمى
 . يار يوق – ههمدهم بولىدىغان دوست

 ئاغزى دهمىدۇر شامۇ سهههر نۇقلۇ شهرابىم،

 . لهئلى غهمىدۇر دهفئى خۇمارىم كهچهلهرده

 ى ههققىدىكى پاراڭالر ئهتتىگهندىن كهچكىچه ماڭا غىزا ۋه شاراب بولىدۇ، ئۇنىڭ ئېغىز : يېشىمى
 . ياقۇت لېۋىنىڭ غېمى كېچىلىرى خۇمارىمنى باسىدۇ

 هىجران چهرىكى بهسكى ئۇرۇر جانغا شهبىخۇن،

 . دۇنيانى تۇتار گهردۇ غۇبارىم كهچهلهرده

 – كۆتۈرۈلگـهن چـاڭ هىجران لهشلىرى جېنـىمغا شـۇنداق قاتتـىق هۇجـۇم قىلـىدۇكى، : يېشىمى
 . توزانلىرىم كېچىلىرى جىمى ئالهمنى قاپاليدۇ

 ياد ئهيلهسهم ئول شوخ قاراقچى قارا كۆزنى،

 . قالماس نهتهيىن سهبرۇ قهرارىم كهچهلهرده

 قانداق قىالرمهن، ئۇنـىڭ ئاشـۇ شـوخ قـاراقچى قـارا كۆزلـىرىنى ئهسلىـسهم، كېچىلـىرى : يېشىمى
 . تاقىتىم قالمايدۇ – سهۋر

 فى غهمىدىن ئۆلسهم ئاتايى بىكىن ئهلگه، زۇل

 . بولغۇسىدۇرۇر يارى مهزارىم كهچهلهرده

 مهن ئاتايى ئۇنىڭ چاچلىرىنىڭ غېمىده ئۆلۈپ كهتسهم، مازىرىم كېچىلىرى ئهلگه يـار : يېشىمى
 . بولغاي

 سهنهم

 چىقتى ناگاه مههۋهشى رهنگىنى گۇلنار ئهيلهگهچ،

 . ئهيلهگهچ ههلقه زۇلفىنى بويغا زۇننار – ههلقه

 گـۈزهل كىيـىنگهن، بـۇدره چاچلـىرىنى – توساتتىن بىر ئايجامال ئانار گۈلىدهك كۆركـهم : يېشىمى
 . بويغا زۇننار قىلغان هالدا چىقىپ كهلدى

 ئىككى جادۇ كۆزلهرىگه ئههلى ئهلهم بهندهدۇر،

 . ئىسمى ئهئزهم ساچالرى بوينىدا تۇرمار ئهيلهگهچ

 ئهزهمــدهك تۇمــار قىلــىۋالغان، سېهــىر يېغــىپ تۇرىدىــغان چاچلــىرى بوينــىغا ئىــسمى : يېشــىمى
 . ئىككى كۆزگه جاهان ئههلى قۇل بولىدۇ

مهن يهتىمگه بىر نهزهر قىلمادى ئول ماه پهيكهرى،
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 . خهلقنىڭ بهدنامىدىن، مهندىن يامان ئار ئهيلهگهچ

 مـۇس نو – ئـۇ ئـاي سـۈپهت گـۈزهل خهلقنـىڭ بهدنامـىغا قېلىشـىنى مهندىـنمۇ بـهك ئـار : يېشىمى
 . هېسابلىغاچ، مهن يېتىمغا نهزهر سېلىپمۇ قويمىدى

 پىسته ئاغزىنىڭ ئىچىده تىشلهرى دۇردانهدۇر،

 . سۆزلهرى قهندىن لهزىز، شىرىن گۇفتار ئهيلهگهچ

ــىمى ــىڭ سۆزلــىرى : يېش ــشايدۇ؛ ئۇن ــا مهرۋايــىتقا ئوخ ــىرى گوي ــىدهك ئاغزىدىــكى چىشل  پىست
 . شېرىنلىكته قهندىنمۇ لهززهتلىك

 ژگان ئوقالرىن ئىكى قاراقچى كۆزلهرى، ئاتتى مى

 . بولدى بۇ جىسمىم زهئىف، باغرىمنى ئهفگار ئهيلهگهچ

 ئىككى قاراقچى كۆزى كىرپىك ئوقلىرىنى ئاتقانـىدى، دهل يۈرىكـىمگه تېگـىپ يارىـدار : يېشىمى
 . قىلغاچ، جىسمىم زهئىپلهشتى

 ناگاهان كۆردۈم تۈشۈمده ئاي يۈزىنىڭ شهۋقىنى،

 . دا يوق، ئۇيقۇمنى بيدار ئهيلهگهچ ئول زهمان يانىم

 چۈشــۈمده ئــاي يۈزىنـىڭ خۇشاللــىق يېغــىپ تۇرغـان هالىتــىنى كۆرگهنــىدىم، دهرهــال : يېشـىمى
 . ئويغىنىپ قارىسام، ئۇ يېنىمدا يوق

 نهۋبهتىيكىم يار كويىدا مۇجاۋىر بولدىكىم،

 . مالىنى ههم باشىنى، جانىنى ئىسار ئهيلهگهچ

 مـۈلكى، بېـشى ۋه جېنـىنى – چىسىدا ماكـان تۇتـۇپ، ئۇنـىڭغا مـال نهۋبهتىي يارنىڭ كو : يېشىمى
 . چاچقۇ قىلدى

 چوڭ سهلىقه

 كۆردۈم يۈزۈڭنى دىيۋانه بولدۇم،

 . ئهقلۇ هۇشۇمدىن بىيگانه بولدۇم

 . هۇشۇمدىن ئايرىلىپ، ساراڭال بولدۇم – ده، ئهقىل – يۈزۈڭنى كۆردۈم : يېشىمى

 تارتىپ جهفايىڭ ئۆلسهم يولۇڭدا،

 . سمهن ههرگىز مهردانه بولدۇم يانما

 جاپايــىڭنى تارتــىپ ئىشقــىڭ يولــىد ئۆلــۈپ كهتــسهممۇ ههرگــىز يانمايمــهنكى، مــهن : يېشــىمى
 . شۇنداق مهردانه بولدۇم

بولدۇم جههاندا رۇسۋايى ئهلهم،
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 . ياخشى، يامانغا ئهفسانه بولدۇم

 چۆچـهك بولـۇپ – ياماننىڭ ههممىسىگه سـۆز – جاهاندا رهسۋايى ئهلهم بولدۇم، ياخشى : ىمى يېش
 . بهردىم

 كهۋسهر شهرابى يادىمغه كهلمهس،

 . لهئلىڭ غهمىدىن مهستانه بولدۇم

 ياقۇتتهك لېۋىڭ غېمى بىلهن مهست بولغانلىقـىم ئۈچـۈن، كهۋسـهر شـارابى يادىمغـىمۇ : يېشىمى
 . كهلمهيدۇ

 منى سهندىن بۆلهكدىن، يۇمدۇم كۆزۈ

 . كهچتىم بارىدىن رىندانه بولدۇم

 سهندىن باشقىغا قارايدىغان كۆزۈممۇ يـوق، ههممـىدىن كهچتـىم، مانـا شـۇنداق بـاتۇر : يېشىمى
 . بولدۇم

 ئىشقىڭ مهيىگه پۇر بولدى جىسمىم،

 . ههم ساقىي ههم مهي، پهيمانه بولدۇم

 تاپتـا هـهم ساقـىي، هـهم مـهي، هـهم قـهدهه شـۇ : ۋۇجۇدۇم ئىشقىڭ شارابىغا پۈركهنـدى : يېشىمى
 . بولدۇم

 بىر قهتره ئهردىم، چۆكتۈم تهڭىزگه،

 . كىردىم سهدهفكه دۇردانه بولدۇم

 ده، مهرۋايـىت ۋانىسـىغا – مهن بىر تامچه ئىدىم، دېڭـىزغا چۆكتـۈم، سـهدهپكه كـىردىم : يېشىمى
 . ئايالندىم

 كۆردۈرمهسه ئوت بولماس يىغاچ چوغ،

 . ههمخانه بولدۇم ئىشق ئوتى بىرله

 ئوت كۆيدۈرمىسه ياغاچ چوغقا ئايلىنالمايدۇ، شۇ تاپتـا ئىـشق ئـوتى بـىلهن بـىر يـهرده : يېشىمى
 . بولدۇم

 بولدۇم فهنا مهن تۇفراغ ئىچىده،

 . بىر دانه ئهردىم، مىڭ دانه بولدۇم

 . بىر دانه دان ئىدىم، مىڭ دانه بولدۇم . تۇپراق ئىچىگه كۆمۈلدۇم : يېشىمى

 وتىدا بۇد ئولدى نابۇد، ئهۋۋهل ئ

 . جان جانغا كىردى، جانانه بولدۇم

 كېيـىن جـان جانغـا قوشـۇلۇپ كـهتتى، . دهسلهپ ئۇنىڭ ئوتـىدا بارلىقـىم نـابۇت بولـدى : يېشىمى
. جانانغا ئايالندىم
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 تهگدى كۆزۈڭدىن ههر دهمده مىڭ ئوق،

 . ئهۋۋهل ئهدىم دهشت، گۈلخانه بولدۇم

 ىڭ ئـوق كېلـىپ تهگـدى، ئىلگـىرى دهشـت ئـىدىم، ئهمـدى كۆزۈڭدىن ههر نهپهسـته مـ : يېشىمى
 . گۈلخانا بولدۇم

 بىر نهچه يىلدۇر ياردىن جۇدامهن،

 . بىلمهم ئۆزۈمنى، ئايا، نه بولدۇم

 ياردىــن جــۇدا بولغىنــىمغا بــىر نهچچــه يــىل بولــدى، هــهي، شــۇ تاپتــا ئۆزهمنــىڭ نېمــه : يېشــىمى
 . بولغانلىدىمنىمۇ بىلمهيمهن

 ئمۇرهده گهنج، قويماس دهردىلهر مه

 . ئاباد ئهدىممهن، ۋىيرانه بولدۇم

 خهزىنىنى ئاۋات يهرده قويمايدۇ، دېيىشىدۇ، شۇڭا بۇرۇن ئـاۋات بولغـان بولـسام، ئهمـدى : يېشىمى
 . ۋهيرانه بولدۇم

 گۇمنام، مهي سۇن، كىم بولسا مهيخور،

 . مهسجىد ئهمهسمهن، مهيخانه بولدۇم

 مهن ئهمـدى مهسجـىد ئهمـهس، مـهيخانا . نۇپ بېرىۋهر ئهي گۇمنام، كىم ئهي ئىچسه، سۇ : يېشىمى
 . بولدۇم

 كىچىك سهلىقه

 يارنىڭ كويىدا مهن دىيۋانه بولدۇم ئاقىبهت،

 . خهلق ئاراسىدىن چىقىپ بىيگانه بولدۇم ئاقىبهت

 جامائهتچىلىكتـىن ئايرىلـىپ قالدىـم، . يارنىڭ كوچىسىدا ئاخىر ساراڭ بولۇپ قالدىـم : يېشىمى
 . كهتتىم ئهلدىن ياتلىشىپ

 كهلمهگهي ئهلهمگه سهندهك مههۋهشى، ئى نازهنىن،

 . ئىشتىياقىڭ كهيفىده مهستانه بولدۇم ئاقىبهت

 ئـهي نازىـنى، ئىشتىياقـىڭ خۇمارىـدا . سهندهك بىر گۈزهل دۇنياغا يهنه كهلمىسه كېـرهك : يېشىمى
 . ئاقىۋهت مهستانه بولدۇم

 ئهلگه ئىشرهت باغىدا خۇرۇملىقۇ دىلشادلىق،

. رىبىڭ غهم بىله ههمخانه بولدۇم ئاقىبهت مهن غه
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 خوراملىق يار بولسا، مهن غېرىبىڭ ئاخىرى غهمگـه – كىشىلهرگه ئىشرهت بېغىدا شات : يېشىمى
 . ههمماكان بولدۇم – ههمدهم

 بىر زهمان يوقتۇر ماڭا ئارام ئىله سهبرۇ قهرار،

 . ئاي يۈزۈڭنىڭ شهمئىغه پهرۋانه بولدۇم ئاقىبهت

 ۈڭنىڭ چىرىغىغا ئاخىر پهرۋانه بولدۇم، ماڭا ئهمـدى بـىردهممۇ ئاراملـىق يـوق، ئاي يۈز : يېشىمى
 . تاقىتىم تۈگىدى – سهۋر

 ئىكى شههال كۆزلهرىڭ كۆڭلۈم قۇشىنى قىلدى سهيد،

 . چۇغز يهڭلىغ مهسكهنى ۋىيرانه بولدۇم ئاقىبهت

 وخــشاش شــههال كۆزلــىرىڭ كۆڭلــۈم قۇشــىنى ئــوۋالپ كــهتتى، مــهن ئهمــدى هوقۇشــقا ئ : يېشــىمى
 . ۋهيرانىغا ماكانالشتىم

 ئهي يارانالر، يارنىڭ ۋهسلى مهنى قىلدى خۇمار،

 . مۇتتهسىل ئاستانهئى مهيخانه بولدۇم ئاقىبهت

ــىلدى : يېشــىمى ــلى خۇمــار ق ــهي دوســتالر، مېــنى يــار ۋهس ــهيخانا بوسۇغىســىغا . ئ  ئاخــىرى م
 . ماكانالشتىم

 ساقىيا، مهي تۇت ماڭا جامى مۇههببهت تولدۇرۇپ،

 . ۋبهتىيكىم تهشنهلهب رىندانه بولدۇم ئاقىبهت نه

 . ئهي ساقىي، مهن نهۋبهتـىي ئاقـىۋهت ئىـشق ئوتـىدا چاڭقـىغان بـىر باتۇرغـا ئايالندىـم : يېشىمى
 ! مۇههببهت قهدىهىنى تولدۇرۇپ ماڭا مهي تۇت

 كىچىك سهلىقه چۈشۈرگىسى

 ساقىيا، مهي تۇت ماڭا جامى مۇههببهت تولدۇرۇپ،

 . هلهب رىندانه بولدۇم ئاقىبهت نهۋبهتىيكىم تهشن

 ئهمدى ئۇنىڭغا مۇههببـهت . ئهي ساقىي، نهۋبهتىي تهشنالىقتىن ئاخىر باتۇرغا ئايالندى : يېشىمى
 ! قهدىهىنى لىق تولدۇرۇپ مهي تۇت

 تهئكىد

 سوراپ كۇلبهم سارى كهلدى مهنى ئول شوخ ياد ئهيلهب،

. هب غهمىن كۆڭلۈمنى هىجران غۇسسهسىندىن ۋاهكى، شاد ئهيل
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 – كۆڭلـۈمنى جۇدالىقنـىڭ غـهم . ئۇ شـوخ مېـنى يـاد ئېتـىپ، كۇلبهمگـه يـوقالپ كهلـدى : يېشىمى
 . غۇسسىلىرىدىن تازىالپ، خۇشال قىلدى

 يولىدا مهن كىم ئول بىدادنىڭ دادىمنى تاپماقكىم،

 . قويۇپ باشىنى يۈز مهندهك، تۇرار يولىدا داد ئهيلهب

 دادىنى ئېيتـىپ تۇرىۋاتـسا، – يولىدا باش قويۇپ ئهرز مهندهك يۈزلىگهن كىشىلهر ئۇنىڭ : يېشىمى
 مهن ئۇ زالىمغا قانداقمۇ دادىمنى يهتكۈزهلهيمهن؟

 بولۇپسهن كۆپ چهمهن گۇلالرىغا مهغرۇر، ئهي بۇلبۇل،

 . تهگهر بادى جهزان ئاخىر، نه قىلغۇڭ ئىئتىماد ئهيلهب

 ىكهنـسهن، كـۈز شامـىلى ئـهي بۇلبـۇل، چىمهننـىڭ گۈللـىرى بـىلهن كـۆپ مهغرۇرلىنىد : يېشىمى
 ئاخىر ئۇنى خازان قىلىدۇ، ئۇنىڭغا ئىشىنىپ نېمه قىلىسهن؟

 دهرىيغا، تىيره قىلدىڭ روزگارىم ئاقىبهت، ئهي شوخ،

 . خهتتىڭ كۆز مهردۇمىدىن ههل قىلىپ مۇشكىن سهۋدا ئهيلهب

 ئــهي شــوخ، كــۆز قارچۇقۇڭنــىڭ سىياهــىدىن قارايغــان ئــىپاردهك مىيىقلــىرىڭ بــىلهن : يېشــىمى
 . قارايتىۋهتتىڭ ) بارلىقىمنى، دۇنيايىمنى ( ئاقىۋهت روزىگارىمنى

 بوسۇغاڭغا قوياي باشىمنى دهپ دهرگاهىڭه كهلدىم،

 . مهنى ياندۇرماغىل ئۇشبۇ ئىشىكدىن بىيمۇراد ئهيلهب

 كهلدىم، مېنى نائۈمـىد ) هوزۇرۇڭغا، ئالدىڭغا ( بوسۇغاڭغا باش قوياي دهپ دهرگاهىڭغا : يېشىمى
 . ىڭدىن ياندۇرما قىلىپ، ئىشىك

 تۇرارغا، ئابىدا، بىر كۇنچى غۇربهت ئالهم ئههلىدىن،

 . چىق ئهمدى تهرك ئهتىپ هىرسۇ ههۋانى خهيرباد ئهيلهب

 ئهي ئابىد، بىر غۇربهت بولۇڭىدا ماكـان تۇتمـاقچى بولـساڭ، ئهمـدى هېرىسمهنلـىك ۋه : يېشىمى
 . كهتكىن هاۋايى ههۋهسنى تهرك ئېتىپ، ئهلهم ئههلى ئارىسىدىن چىقىپ

 داستان

 بىرىنچى داستان

 بههار بولدى گۇل ئاچىلدى،

 . مهنىڭ كۆڭلۈم ئاچىلماسمۇ

 بۇلبۇل قانى كۆپ ساچىلدى،

. مهنىڭ قانىم ساچىلماسمۇ
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 باهار بولدى، گۈل ئېچىلدى، مېنىڭ گۈلۈم ئېچىلماسمۇ؟ بۇلبۇل قېنى كۆپ چېچىلدى، : يېشىمى
 مېنىڭ قېنىم چېچىلماسمۇ؟

 هۋلهت كهتتى، ئهمدى مهندىن د

 . رهقىبلهرغه نهۋبهت يهتتى

 خهبهرىم يوق گۇل ئاچىلدى،

 . مهنىڭ گۇلۇم ئاچىلماسمۇ

 هېچ ئاڭالپ باقمـىغان . دۆلهت كهتتى، رهقىپلهرگه نۆۋهت كهلدى – ئهمدى مهندىن بهخت : يېشىمى
 گۈللهر ئېچىلىپ كهتتى، مېنىڭ گۈلۈم ئېچىلماسمۇ؟

 يارىم يۈرگهن باغالر قالدى،

 ده زاغالر قالدى، باغ ئىچىن

 يۈرهكلهرده داغالر قالدى،

 . يهنه شهراب ئىچىلمهسمۇ

 يۈرهكلـهرده داغـالر . قۇزغـۇنالر قالـدى – يارىم يۈرگهن بـاغالر قالـدى، بـاغى ئىچـىده قاغـا : يېشىمى
 قالدى، يهنه شاراپ ئىچىلمهسمۇ؟

 ئۇمرۇم سهيقهلى، : سهنهم دهر

 كهلدى مۇههببهت بۇلبۇلى،

 ۇلى، ئاچىلدى باغالرنىڭ گ

 . مهنىڭ گۇلۇم ئاچىلماسمۇ

 ئۆمرۈمنىڭ شهنىگه مۇههببهت بۇلبـۇلى كهلـدى، باغالرنـىڭ گۈللـىرى : سهنهم ئېيتىدۇ : يېشىمى
 ئېچىلدى، ئهمدى مېنىڭ گۈلۈم ئېچىلماسمۇ؟

 ئىككىنچى داستان

 مۇندى كهتهر بولدۇڭ زالىم ئاغاالر،

 . ههرنه كۆرگهنىڭنى بهيان دهگهيسهن

 چاهنىڭ ئىچىنده، يالغۇز ههمراه قالدى

 . ئهمان دهگهيسهن – ئۆلگهنى يوق، ئهسهن

ــىمى ــدۇڭالر : يېشـ ــىدىغان بولـ ــن كېتـ ــۇ يهردىـ ــىالر بـ ــىم ئاكـ ــۆزلهپ . زالـ ــىرىڭالرنى سـ  كۆرگهنلـ
ــات، ئامــان « . بهرگهيســىلهر ــۇ تــېخى هاي ــدى، ئ ــالغۇزال هــهمراه قۇدۇقنــىڭ ئىچــىده قال ــسهن – ي  » ئې

 . دېگهيسىلهر

 شىم، نه يامان سهۋداغا قالىپدۇر با

زههردۇر ئاشىم، – ئىچكهنىم – يهگهنىم،
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 كۆزۈمنى ئويدىالر ئۆز قارىنداشىم،

 . چايان دهگهيسهن – ئۇلفهتداشى يىالن

 ئىچكىنىم زهههر بولىۋاتـىدۇ؛ – يېگىنىم ! هه – بېشىم قانداق يامان سهۋدالىققا قالغان : يېشىمى
 » ئۈلهپتلـــىك قىلىۋاتـــىدۇ چايـــانالر – ئۇنـــىڭغا يـــىالن « كـــۆزۈمنى ئـــۆز قېرىنداشلـــىرىم ئويـــدى؛

 . دېگهيسىلهر

 بىزلهر ئۈچۈن هىممهت كهمهر باغالغان،

 فىراقىمدا سىينهلهرىن داغالغان،

 كهلمهدى دهپ يولغا قاراپ زارالغان،

 . شاه خۇسرهۋ ئاتامغا سهالم دهگهيسهن

 مهن ئۈچۈن هىممهت كهمـىرىنى باغلـىغان، جۇدالـىق ئوتۇمـدا يۈرهكلـىرىنى داغلـىغان، : يېشىمى
 . دېگهيسىلهر » ساالم « دهپ يولۇ،غا زارىقىپ قارىغان شاه خۇسرهۋ ۋه ئاتامغا » كهلمىدى «

 توقۇز ئاي، توقۇز گۈن قورساق كۆتۈرگهن،

 پهرۋىش ئهيلهب كهمالىمغا يهتكۈرگهن،

 كهچهلهرى ئوخالماي، ئاق سۈت ئهمدۈرگهن،

 . مىهرىبانىم ئانامغا سهالم دهگهيسهن

ــۈ : يېشــىمى ــۇز ك ــاي، توقق ــۇز ئ ــىمگه توقق ــىپ، كامالىت ــش قىل ــهن؛ پهرۋى  ن مڭــا قۇرســاق كۆتۈرگ
 . دېگهيسىلهر » ساالم « يهتكۈزگهن؛ كېچىلىرى ئۇخلىماي، ئاق سۈتىنى ئېمىتكهن مېهرىبان ئانامغا

 نه يامان سهۋداغا قالىپدۇر باشىم،

 زههردۇر ئاشىم، – ئىچكهنىم – يهگهنىم

 كۆزۈمنى ئويدىالر ئۆز قارىنداشىم،

 . چايان دهگهيسهن – ئۇلفهتداشى يىالن

 ئىچكىنىم زهههر بولىۋاتـىدۇ؛ – يېگىنىم ! هه – بېشىم قانداق يامان سهۋدالىققا قالغان : يېشىمى
 » چايـــانالر ئۈلپهتلـــىك قىلىۋاتـــىدۇ – ئۇنـــىڭغا يـــىالن « كـــۆزۈمنى ئـــۆز قېرىنداشلـــىرىم ئويـــدى؛

 . دېگهيسىلهر

 بىزلهر ئۈچۈن هىممهت كهمهر باغالغان،

 دىن داغالغان، فىراقىمدا سىينهلهر

 كهلمهدى دهپ يولغا قاراپ زارالغان،

 . شاه خۇسرهۋ ئاتامغا سهالم دهگهيسهن

 مهن ئۈچـۈن هـىممت كهمـىرىنى باغلـىغان، خۇدالـىق ئويۇمـدا يۈرهكلـىرىنى داغلـىغان، : يېشىمى
 . دېگهيسىلهر » ساالم « دهپ يولۇمغا زارىقىپ قارىغان شاه خۇسرهۋ ئاتامغا » كهلمىدى «

 قۇز گۈن قوساق كۆتۈرگهن، توقۇز ئاي، تو

پهرۋىش ئهيلهب كامالىمغا يهتكۈرگهن،
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 كهچهلهرى ئۇخالماي، ئاق سۈت ئهمدۈرگهن،

 . مىهرىبانىم ئانامغا سهالم دهگهيسهن

ــىمگه : يېشــىمى ــا قورســاق كۆتۈرگــهن؛ پهرۋىــش قىلــىپ، كامالىت ــاي، توققــۇز كــۈن ماڭ  توققــۇز ئ
 . دېگهيسىلهر » ساالم « تكهن مېهرىبان ئانامغا يهتكۈزگهن؛ كېچىلىرى ئۇخلىماي، ئاق سۈتىنى ئېمى

 يۈرهكىمىدىن كهتمهس ههرگىز فىراقى،

 مۇرادقا يهتمهيىن ئۆچتى چىراقى،

 ئهمدى ههمراهالردىن كهتمهس سوراقى،

 . گۈلجهمىله سىڭلىمغا سهالم دهگهيسهن

 ى، يۈرىكىمدىن جۇدالىق سېغىنىسى ههرگىز كهتمهس؛ مۇرادىغا يهتمهي چـىرىغى ئـۆچت : يېشىمى
 . دېگهيسىلهر » ساالم « ئهمدى ههمراهالرغا سوراق تۈگىمهيدۇ؛ سىڭلىم گۈلجهمىلىگه

 ئۆتتى يهئقۇب ئوغلى داغدا يۈرهكى،

 كۆزۈم ئويۇلغان بىلهن يوقتۇر كهرهكى،

 ئاخىر دهمده ههمراهجاننىڭ تىلهكى،

 . ههقدىن سورار گهۋههرى ئىمان دهگهيسهن

 ئىچىده ئۆتتى؛ كۆزۈم ئويۇلغان بولسىمۇ كېرهك يـوق؛ مهن ياقۇپ ئوغلىنىڭ يۈرىكى داغ : يېشىمى
 » ههمراهجاننىڭ ئاخىرقى تنىقتـىكى تـىكى ئالالهتـىن ئـىمان گۆهـىرىنى تىلهشتـىنال ئـىبارهتتۇر «

 . دهڭالر

 ئۈچىنچى داستان

 تهتۈر فهلهكنىڭ دهردىدىن،

 . يۈرهكىمده داغالر قالدى

 بۇلبۇل كهتتى گۈلزارىمدىن،

 . ى چهمهنزارلى باغالر قالد

 گۈلزارىمدىـن بۇلبـۇلالر ئۇچـۇپ . تـهتۈر فهلهكنـىڭ دهردىدىـن، يۈرىكـىمده داغـالر قالـدى : يېشىمى
 . كهتتى، چىمهنزار باغالر ئهمدى ئۆتمۈش بولۇپ قالدى

 مۇندا قالدى ۋهتهن جايىم،

 خهزان بولدى چاهار باغىم،

 يارىم بىلهن ئۆتكهن چاغىم،

 . قهدىيم گۈزهل جايالر قالدى

 يۇرتـۇم قالـدى؛ تـۆت پهسىللـىك بېغـىم غـازاڭ بولـدى؛ يارىـم بـىلهن ئۆتكـهن – ۋهتهن : يېشىمى
. چاغالر، قهدهم ئىزىمىز بار قهدىيمى گۈزهل جايالر ئهمدى ئۆتمۈش بولپ قالدى
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 ئاسان قىلغىل مۇشكىلىمنى،

 . ياقىن قىلغىل مهزىلىمنى

 ئۇچۇردۇممهن بۇلبۇلۇمنى،

 . باغىم ئىچره زاغالر قالدى

 نى ئاســان قىلغـىن، كۆزلــىگهن مهنزىلــىمنى يېقـىن قىلغــىن؛ بۇلبۇلــۇمنى مۈشــكۈلۈم : يېشـىمى
 . قۇزغۇنالر قالدى – ئۆچۇرۇپ قويدۇم، ئهمدى بېغىمدا قارغا

 باغبان ئانا مىهرىبانىم،

 . مهندىن ئۆتتى بۇ دهۋرانىم

 يۈرهكىمده كۆپ ئهرمانىم،

 . خۇشمۇ ئهسىل چاغالر قالدى

 ن ئانا، ئهمدى مېنىڭ دهۋرىم ئۆتۈپ كهتتى، يۈرىكىمده باغۋهن كهبى پهرۋىشكار مېهرىبا : يېشىمى
 ! ده – ، شۇنداق ئېسىل چاغالر ئهمدى ئۆتمۈش بولۇپ قالدى ... جىق ئارمانلىرىم قالدى، ههي

 مهشرهب

 بىرىنچى مهشرهب

 شۇكر لىلاله، هالهتىم زاهىر بولۇپدۇر يارغا،

 . ئهمدى يار ئالدىدا ئۆزنى كۆرسهتهي ئهغيارغا

 الالهغا شۈكۈر، ئههۋالىم يارغا ئايـان بولۇپتـۇ، ئهمـدى يـار ئالدىـدا تـۇرۇپ رهقـىبلهرگه ئ : يېشىمى
 . ئۆزۈمنى بىر كۆرسىتهي

 سهير ئۈچۈن كىرسه گۇلىستان ئىچره ئول سهرۋى رهۋان،

 . بهنده ئولسۇن سهرۋى ئازاد ئول قهددى رهفتارغا

 كىرگىنـىده، گـۈزهل سـهرۋى ئۇ سهرۋى بويلۇق گۈزهل يـار سـهيله قىلغـىلى گۈلىـستانغا : يېشىمى
 . تۇرۇقىغا قۇل بولسۇن – دهرىخى ئۇنىڭ كېلىشكهن بوي

 ناز ئىله تا ئاتالنىپ شههر ئىچره سالدى رۇستاخىز،

 . جان بىلهن بهردىم كۆڭۈل ئول دىلبهرى ئهييارغا

 چۇقـان چىقـىپ – كهرهشمه بىلهن شۇنداق ئاتلىنىپ چىقـىۋىدى، شـهههرده سـۈرهن – ناز : يېشىمى
 . مهن ئۇ ههييارغا جان بىلهن كۆڭلۈمنى بېرىۋهتتىم كهتتى،

 دوستالر، ئهيب ئهتمهڭىز قان يىغالسام مهن زارنى،

. بهس كهله ئالمام نهتهي بۇ دىيدهئى خۇنبارغا
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 ئـهي دوســتالر، قـان يىغلىـسام، مــهن بـىچارىنى ئهيـىپكه بۇيرۇمــاڭالر، نېمـه ئۈچــۈنكى : يېشـىمى
 . يۋاتىمهن كۆزلىرىمدىن قان تۆكۈشنى توختىتالما

 ئهي سهئىد، ئول ياردىن تاپدىڭ مۇردىڭنى تهمام،

 . بارچهسى بولدى مۇيهسسهر، شۇكرى بىرۇ بارغا

 ئهي سهئىدىي، ياردىن ههممـه مۇرادىـڭنى تاپتـىڭ، جىمـىي تىلهكلـىرىڭگه مۇيهسـسهر : يېشىمى
 ! بولدۇڭ، ئهمدى، بىر ۋه بار بولغان ئالالهغا تهشهككۈر ئېيت

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 ىلسا مۇشكىن چىنىدىن ئۆترۇكى كاكۇل سىندۇرۇر، ق

 . اللهكىم دىل خۇن قىلۇر، بازارى سۇنبۇل سىندۇرۇر

 ئـىپار هىدلـىق جىڭگـىلهك چاچلـىرىنى كۆرسهتـسه، اللىنـىڭ باغـىرىنى قـان قىلـىپ، : يېشىمى
 . سۇنبۇلنىڭ بازىرىنى كاساتالشتۇرىدۇ

ئول خىرامان سهرۋى گۇلنار قىلسا گهر مهيلى چامهن،

 . رۋ ئاياغىغا يىقىلىپكىم ۋهلې گۇل سىندۇرۇر سه

 ئۇ گۈليۈزلۈك يار ئهگـهر گـۈزهل سهرۋىـدهك لـهرزان مېڭـىپ، چىمهنزارلـىققا كـىرىدىغان : يېشىمى
 . بولسا، گۈزهل سهرۋى دهرىخى ئۇنىڭ ئايىغىغا يىقىلىدۇ، ههتتا گۈلمۇ خىجالهتچىلىكته قالىدۇ

 ئهبرويى جانن خهيالى بولدى كۆزۈمدىن يىراق،

 . سىيللهرى كهلدى بۇ يولغا ئهمدىكىم بۇل سىندۇرۇر

ــوي : يېشــىمى ــىڭ – جاناننــىڭ گــۈزهل قاشلىرىنــىڭ ئ  خــىيالى كهلالمدىــن يىراقلىشــىۋېدى، ئۇن
 . ئورنىغا كۆز يولۇمغا سهل كهلدى، ئهمدى بۇ مېنى سۇندۇرىدىغان بولدى

 ئۈچىنچى ئاهاڭ

 تهگسه گۇلنىڭ پهردهسىغه سۇهبهتىدىن تازه نهم،

 . تىكهنىدىن دىلى مهجرۇه بۇلبۇل سىندۇرۇر غهم

 بۇلبۇلنىڭ سۆهبىتىدىن گۈلنىڭ يۈزىده ئىسسىق ياش پهيـدا بولـسا، غـهم تىكهنلـىرى : يېشىمى
 . مىسكىن بۇلبۇلنىڭ دىلىنى سۇندۇرىدۇ

 هافىزا، بۇ سىررى ۋههدهتنى قولۇڭدىن بهرمهگىل،

. تا خىيالى زۇهدى تهقۋانى تهۋهككۇل سىندۇرۇر
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 قولدىـن ) هېكمىتىنى ( سىرىنى ) ئالالهنىڭ بىرلىكى ۋه بارلىقى ( هافىز، بۇ ۋههدهت ئهي : يېشىمى
 . بهرمه، ئالالهقا تهۋهككۈل قىلىش تهقۋادار زاهىدنىڭ ىيالىنى سۇندۇرىدۇ

 ئىككىنچى مهشرهب

 بىرىنچى ئاهاڭ

 كۆزنى گۇلزار ئهيلهدى، – گۇل يۈزۈڭنى ئارزۇالپ، يۈز

 . نى ئهفگار ئهيلهدى شهكهر ئهرنىڭنى تىلهپ جان، تهن

 كۆزىـنى گـۈلزار قـىلدى؛ جـان سېنـىڭ شـېكهر – گۈل سېنىڭ يۈزۈڭنىڭ ئارزۇسىدا، يـۈز : يېشىمى
 . لېۋىڭنىڭ تىلىكىده، تېنىنى مهجرۇه قىلدى

 ئايمۇدۇر ياخۇد يۈزۈڭ خۇرشىدى تابان، ئهي سهنهم،

 . بار ئانىڭتهك شۇئلهسى كۆزلهرنى پهيكار ئهيلهدى

 ، يۈزۈڭنـىڭ نـۇرى كۆزلـهرنى قاماشـتۇردى، يـۈزۈڭ ئـايمۇ يـاكى تاۋلىنـىپ ئهي گۈزهل يـار : يېشىمى
 تۇرغان قۇياشمۇ؟

 ئىلهتتى ئاغزىڭدىن ئوغۇرالپ پىسته تارلىقنى، ئاڭا،

 . تۈز سۈيىن قۇيدىالر ئانچه، ئاندىن ئىقرار ئهيلهدى

 تـۇز پىسته كىچىكلىكنى سېنىڭ ئېغىزىڭدىن ئوغۇرلىغان ئىكهن، ئۇنىڭغا بىر مۇنچه : يېشىمى
 . سۈيىنى قۇيغاندىن كېيىن، ئاندىن بۇنى ئىقرار قىلدى

 ئهي مهسىهادهم بهگىم، بىر دهم بىله بهرگىل شىفا،

 . شىيۋه بىرله كۆزلهرىڭ جانىمنى بىمار ئهيلهدى

 ئهي تىنىقلىرى هايـات بېغىشلـىغۇچى خېنـىم، سېنـىڭ خۇلقـۇڭ بـىلهن كۆزلىرىنـىڭ : يېشىمى
 . ىپ بىر دهم سېلىش بىلهن شىپالىق بهرگىن قىل » ! سۇف « مېنى كېسهلچان قىلدى،

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 زاهىدىكىم كۆردى زۇلفۇڭ كۇفرىن، ئىماندىن كهچىپ،

 . بوينىدا تهسبىهىنى بهلىگه زۇننار ئهيلهدى

 قاپقــارا چاچلــىرىڭنى كۆرگــهن زاهــىت ئىمانــىدىن كېچــىپ، بوينــىدىكى تهسۋىســىنى : يېشــىمى
 . بېلىگه باغالپ، زۇننار قىلدى

ڭلۈم ئهمگهنمهس بهلى سهن نهچه ئاچىغ سۆزلهسهڭ، كۆ
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 . چۈن يارتىغدا ئوغان گۇل قۇڭشهسىن خار ئهيلهدى

 هــهر قانچـه ئاچچــىق سۆزلىــسهڭمۇ، سېنـىڭدىن كۆڭلــۈم رهنجـىمهيدۇ، چــۈنكى ئــالاله : يېشـىمى
 . ده – ئهزهلدىنال گۈل تۈۋىده تىكهن ياراتقان

 ۆرۈپ، ئىشق ئىشىن سهككاكىي ئهۋۋهل بىلمهيىن ئاسان ك

 . ئاخىرى ئۆز جانىنىڭ ئىشىنى دۇشۋار ئهيلهدى

مۇههببهت ئىشـىنى باشـتا ئاسـان چـاغالپ، ئاخـىرىدا ئـۆز جېنـىنى – سهككاكىي ئىشق : يېشىمى
 . مۈشكۈل ئههۋالغا چۈشۈرۈپ قويدى

 مىسرا، ئـۈچ داسـتان 148 مۇقام چههارگاه مۇقامى تېكىسىتلىرى بولسا، چوڭ نهغمه قىسمى – 4

. مىسرا شېئىردىن تهركىب تاپقان 236 مىسرا بولۇپ، جهمئىي 34 ككى مهشرهب مىسرا ۋه ئى 54
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 پهنجگاه مۇقامى – 5
 چوڭ نهغمه

 مۇقهددىمه

 جۇنۇن دهشتىده بىزنى بىر گۇرۇه ئاۋارهلهر دهرلهر،

 . خارىدىن ئاياغى يارهلهر دهرلهر – مۇغىيالن خار

ــىمى ــىلهر بــىزنى : يېش ــۇن « كىش ــالنغان، جۇن ــىدىن ئايــىغى يارى ــاق تىكهنل ــهجنۇنلۇق، ( يانت  م
 . دهيدۇ » يۈرىدىغان بىر توپ سهرگهردانالر چۆلىده ) ساراڭلىق

 بهال ياغسا باشىمىزغا دهم ئالماي دهۋرى گهردۇندىن،

 . زىرا بهرگهن قهزاغا ئاشىقى بىچارهلهر دهرلهر

 قازاغا رازىلىق بهرگـهن « : ئايالنغۇچى پهلهكتىن بېشىمىزغا توختىماي بااليىئاپهت ياغسا : يېشىمى
. دهيدۇ » اشىقالر بىچاره ئ ) تهقدىرگه بويۇن سۇنغان (

 كۆرۈپ مهيخانه ئىشكىده غهزهلخانۇ گىرىبان چاك،

 . مۇغاننىڭ قىزىغه ئاشىق ياقا سهد پارهلهر دهرلهر

 مهيخانه ئىشىكى ئالدىدا، ياقىلىرىمىز يىرتـىلغان هالـدا غـهزهل ئوقۇۋاتقانلىقىمـىزنى : يېشىمى
 . دهيدۇ » ) ۋهيرانىيالر ( مهيپۇرۇشنىڭ قىزىغا ئاشىق بولغان يىرتىق ياقىالر « : كۆرگهنلهر

 فهتىله ساچالررىمىزنى، كۆرۇبان قاشالرىمىزنى،

 . قارا گۆن باشىدا بىر نهچه بهختى قهرهلهر دهرلهر

 چىگىــشلهشكهن چاچلىرىمــىزنى، كــىرلهشكهن قاشلىرىمــىزنى كۆرگهنلــهر بــىزنى : يېشــىمى
 . دهيدۇ » بېشىغا قارا كۈن چۈشكهن بىر نهچچه بهختى قاراالر «

 مىزنى سورماغىل بىز بىنهۋاالرنىڭ، سهرۇ سامانى

 . فهلهك گهردىشلهرىدىن گۈنلهرى دۇشۋارهلهر دهرلهر

 پهلهكنـىڭ تهتۈرلىكـىدىن « كۈنىمىزنى سورىمايال قوي، بىزنى – بىز بىچارىلهرنىڭ هال : يېشىمى
 . دهيدۇ » كۈنى دىشۋارچىلىقتا قالغانالر

سارىغ چىهره بىلهن كاهى يۈزۈمگه گهر باقىپ ههم دهم،

. گۈلرۇخالر فىراقىندا خهزان رۇخسارهلهر دهرلهر كى
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ــاراپال : يېشـــىمى ــىر قـ ــه بـ ــىرىق يۈزۈمگـ ــاماندهك سـ ــىرايى « : سـ ــىدا چـ  گۈليۈزلۈكلهرنـــىڭ پىراقـ
 . دهيدۇ » سارغايغانالردىن ئىكهن

 – قاچانكىم ئاقبۇرۇت ئابىد قاشىغا بارغۇمىز، بىزنى

 . بهدهر ئاۋارهلهر دهرلهر – قارا قاشالر قاشىدا دهر

 قـارا قاشـالر كويـىدا « قاچـانكى ئـاقبۇرۇت مولالمنـىڭ قېشـىغا بېرىـپ قالـساق، بـىزنى : مى يېشى
 . دهيدۇ » ئىشىكمۇ ئىشىك يۈرگهن سهرگهردانالر

 كۆرۈپ ئهئزايىمىزنى زهخملىك ئههلى تهمهشا كىم،

 . پهرىلهر كويىدا ئاۋارهئى سهنگسارهلهر دهرلهر

 – پهرىلهر كوچىسىدا چالمـا « اشىچىالر، بىزنى زهخمىلىك ئهزايىبهدىنىمىزنى كۆرگهن تام : يېشىمى
 . دهيدۇ » كېسهك قىلىنغان سهرگهردانالر

 گهر ئىهسان قىلماسا دهرۋىشلهرگه ئههلى نىئمهتلهر،

 . گهۋههر خىرمهنلهرىنى تۇدهئى سهنگخارهرلهر دهرلهر

 ىـن سـاخاۋهت قىلمىـسا، ئۇالرنـىڭ گۆههرد – ئهگهر نېمهت ئىگىلىرى دهرۋىشلهرگه خهير : يېشىمى
 . دهپ هېسابلىسا بولىدۇ » تاش دۆۋىسى « دۆۋىلهنگهن خامانلىرىنى

 باشىمىزدا كۆرۈپ نهشئه، قولىمىزدا كۆرۈپ ساغهر،

 . قۇتۇلغان يۈز جههان غهمدىن نهچه مهيخارهلهر دهرلهر

ــىمى ــىزنى : يېش ــهر ب ــهدههنى كۆرگهنل ــىزدىكى ق ــهيپنى، قولىم ــۇش ك ــىزدىكى خ ــۈز « رۇخسارىم  ي
 . دهيدۇ » غان مهيخورالر جاهانلىق غهمدىن قۇتۇل

 ئهرۇر مهشهۇرىي ئانداغ قهۋمدىن زهخمهلهرىن كۆرگهچ،

 . زهمانه تاشالرىدىن نهچه كۆكسى پارهلهر دهرلهر

 بـۇ كىـشى زامـان « مهشهۇرىي شـۇنداق قهۋمدىـنكى، ئۇنـىڭ جاراههتلـىرىنى كۆرگهنلـهر : يېشىمى
 . هيدۇ د » پاره بولغانالردىن ئىكهن – تاشلىرى زهربىسىدىن باغرى پاره

 تهئهززه

 سۈبهى دهمده ئاچتى خهممارى ئىشىك مهيخانهغه،

 . بۇق ئاۋازى سۇراهى جان بهرۇر مهستانهغه – بۇق

 بىر مـهيپۇرۇش تـاڭ پهيتـىده، مهيخانىنـىڭ ئىشىكـىنى ئـاچتى، ئىدىشتـىن تۆكۈلگـهن : يېشىمى
 . مهينىڭ بۇقۇلدىغان ئاۋازىنى ئاڭلىغان مهستانىلهرگه قان كىردى

دىن بهزمهغه كهلدىمكى ئاخىرراقدا، مهن يىراق
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 . ساقىيا، قوپ، مهينى پۇر ئهيلهكى بۇ پهيمانهغه

 ئـهي ساقـىي، قـوپ، بـۇ قهدههكـه مـهينى . مهن بهزمىگه يىراقتىن ئهڭ ئاخىرىدا كهلدىم : يېشىمى
 . لىق تولدۇرغىن

 مهجنۇن ئولدۇم لهيلىنىڭ ئىشقىدا بۇ ئالهم ئارا،

 . ىيۋانهغه ئاقىال، قىلما نهسىههت مهن كهبى د

 مــهن مۇشـۇ زامانــدا، لــهيلى . ئــهق ئاقــىل، مهنـدهك سهۋدايــىغا كــۆپ نهسـىههت قــىلمان : يېشـىمى
 . ئىشقىدا ئۆزتهنگهن مهجنۇننىڭ دهل ئۆزى بولدۇم

 چهۋرۈلۈپ شهمئى جهمالى مهئشۇقىغا ئاشىقى،

 . ئىشقىده كۆيمهكنىكىم ئۆرگهتتى بۇ پهرۋانهغه

 چـىراغى ئهتراپـىدا پىرقـىراپ يـۈرۈپ، ئىـشق ئوتـىدا بىر ئاشـىق، مهشـۇقى جامالىنـىڭ : يېشىمى
 . كۆيۈشنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى پهرۋانىغا ئۆگهتتى

 سىينه زهنگارىنى تهقۋا سهيقهلىدهك پاك قىل،

 . پاكلىق بىرله قارا ئايىنهده جانانهغه

 ئهينىكى ده، جانانغا پاكلىق – تهقۋالىق ئېكىكىنى سۈرۈپ پاكال ) دېتىنى ( دىل كىرىنى : يېشىمى
 . بىلهن قارا

 توقدۇرۇر دۇشنام سهييادى ئهزهلكى جانىمه،

 . كهلدىلهر مۇرغى ههۋا ئالهمغه بههرى دانهغه

 ئهگهر ههۋهس قۇشى بۇ دۇنيا دانلىرىدىن بههره ئېلىش ئۈچۈن كهلمىگهن بولـسا ئـىدى، : يېشىمى
 . ئهزهل ئوۋچىسى جېنىمغا دهشنام بهرمىگهن بوالتتى

 ائىيغا بۇرۇنراق، هافىزا، تهۋبه قىل زۇهدى رىي

 . بهسكى ئاچماسدا ئىشىكنى بۇ كهچه مهيخانهغه

ــۇ كېچــه مــهيخانا ئىشــىكى ئېچىلىشتــىن بــۇرۇنراق ئۆزۈڭنــىڭ ســاختا : يېشــىمى  ئــهي هافــىز، ب
 . تهقۋادارلىقىڭغا توۋا قىلىۋال

 تهئهززه چۈشۈرگىسى

 تهۋبه قىل زۇهدى رىيائىيغا بۇرۇنراق، هافىزا،

 . ىشىكنى بۇ كهچه مهيخانهغه بهسكى ئاچماسدا ئ

ــۇ كېچــه مــهيخانا ئىشــىكى ئېچىلىشتــىن بــۇرۇنراق ئۆزۈڭنــىڭ ســاختا : يېشــىمى  ئــهي هافــىز، ب
. تهقۋادارلىقىڭغا توۋا قىلىۋال
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 بىرىنچى نۇسخه

 ئۆلگۈچه بهندهڭ بوالي، ئهي شاهى خۇبانىم ساڭا،

 . تا تىرىكدۇرمهن فىدا ئهيلهي تهنۇ جانىم ساڭا

 – تـىرىكال بولـىدىكهنمهن، جـان . للهر شاهى دىلبىرىم، ئۆلگىچه قۇلـۇڭ بـوالي ئهي گۈزه : يېشىمى
 . تېنىمنى ساڭا پىدا قىالي

 ئهي نىگارا، كاشكى كۆرسهم جهمالىڭ ئهكسىنى،

 . كۆيدۈمۇ فانۇسدهك شهمئى سهبىستانىم ساڭا

 ان ئهي نىگار، سهن قـاراڭغۇ كېچـهمنى يورۇتقـۇچى شامـسهن، مـهن ئىشقـىڭدا كۆيۈۋاتقـ : يېشىمى
 . پانۇسمهن؛ هېچ بولمىسا، جامالىڭنىڭ شولىسىنى بولسىمۇ كۆرسهمچۇ

 رههم قىلغىل مهن يهتىم بىچارهگه، ئهي نازهنىن،

 . ههسرهتىڭده زهئفهراندهك بولدى رۇخسارىم ماڭا

 ئــهي نازىنــىن، ههسرىتــىڭده چىرايــىم زهپــىراندهك ســارغايدى، مــهن يېتــىم بــىچارىگه : يېشــىمى
 . رههىم قىلغىن

 كۆيدۈرمهك بهدۇركىم ئاشىقى بىچارهنى، مۇنچه

 . كىممۇ ئايتغاي ئهرزى ئههالىمنى جانانىم، ساڭا

 ئــهي جانانــىم، بــىر بــىچاره ئاشــىقنى مۇنچــىۋاال كۆيدۈرگىنــىڭ نېســىمى؟ مېنــىڭ بــۇ : يېشــىمى
 ئههۋالىمنىڭ بايانىنى ساڭا كىممۇ يهتكۈزهر؟

 دىلبهرا، سهندى زامان ئايرىلماقىم دۇشۋاردۇر،

 . مهت يىغالسام يهتكهيمۇ ئهفغانىم ساڭا تا قىيا

 ئهي دىلبهر، سهندىـن بـىردهم ئايرىلىـشمۇ ماڭـا بهسـى مۈشـكۈل؛ تـاكى قىيامهتكـىچه : يېشىمى
 پىغانلىرىم ساڭا يېتهرمۇ؟ – يىغلىسا، ئاندىن مېنىڭ ناله

 گۈندۈز يارنىڭ كويىدا ئىچتىم بادائى، – كهچه

 . ڭا زاهىدا مهنئ ئهتمهگىلكىم باغۇ بوستانىم سا

 بوستانـىمنى سـاڭا – ئهي زاهـىت، بـاغ . كۈندۈز مهي ئىچتىم – يارنىڭ كوچىسىدا كېچه : يېشىمى
 . بېرهي، مېنى توسمىغىن

 يارنىڭ ۋهسلى جهمالىنى تىلهيدۇر نهۋبهتىي،

 . رههم قىل، يا رهب، قهبۇل بولغايكى ئىمانىم ساڭا

 دىـگار، رههـىم قىلغـىن، ئىمانـىم ئهي پهرۋهر . نهۋبهتىي يار جامالىنى كۆرۈشنى تىلهيدۇ : يېشىمى
. دهرگاهىڭدا قوبۇل بولسۇن



www.UyghurMuqam.com 第  9 页 ئۇيغۇر مۇقام تورى 

 بىرىنچى نۇسخه چۈشۈرگىسى

 يارنىڭ ۋهسلى جهمالىنى تىلهيدۇر نهۋبهتىي،

 . رههم قىل، يا رهب، قهبۇل بولغايكى ئىمانىم ساڭا

 ئهي پهرۋهردىـگار، رههـىم قىلغـىن، ئىمانـىم . نهۋبهتىي يار جامالىنى كۆرۈشنى تىلهيدۇ : يېشىمى
 . دهرگاهىڭدا قوبۇل بولسۇن

 ئىككىنچى نۇسخه

 گۇل ياقا چاك ئهيلهدى، رۇخسارى ئالىڭنى كۆرۈپ،

 . سهرۋى ئهرئهر تىترهدى، نازۇك نىهالىڭنى كۆرۈپ

 گۈل هال رهڭ يۈزۈڭنى كۆرۈپ ياقىسىنى يىرتتى، تاغ سهرۋىسى نـازۇك بويـۇڭنى كـۆرۈپ : يېشىمى
 . تىترهپ كهتتى

 هرمهس شهفهق چهرخ ئۈزره كىم، ياڭى ئاي قان يىغالدى، ئ

 . قامهتىن خهم ئهيلهبان، مۇشكىن هىاللىڭنى كۆرۈپ

 يېڭى چىققان ئاي سېنىڭ ئىپار هىدلىق ئهگىم قاشلىرڭنى كۆرۈپ، قامىتىنى ئېگـىپ : يېشىمى
 . قان يىغلىدىكى، كۆكتىكى شهپهق ئهمهس، ئۇ قاندۇر

 سهير ئهتىپ كۆڭلۈم قۇشى باغالندى زۇلفۇڭ دامىغا،

 . تهڭلىغكىم لهبىڭ ئۈستىده خالىڭنى كۆرۈپ دانه

 ده، – كۆڭلــۈم قۇشــى لېۋىــڭ ئۈستــىدىكى دان كــهبى خالــىڭنى كــۆرۈپ ئۇچــۇپ كهلــدى : يېشــىمى
 . چېچىڭنىڭ دامىغا چۈشۈپ قالدى

 خىزر سۈيى بىرله ئىيسا باشۇنۇپ بولدى خهجىل،

 . ئائلىڭ ئىچره ناگههان شىرن زۇاللىڭنى كۆرۈپ

 ىڭ ئىچـىدىكى لهززهتلـىك سـۇنى كـۆرۈش بـىلهنال، هاياتلـىق بـهخش ياقۇتتـهك لهۋلـىر : يېشـىمى
 . ئۈتكۈچى ئىيسامۇ، خىزىر سۈيى ئابىهاياتمۇ خىجىل بولۇپ يوشۇرۇنىۋالدى

 بىر نهفهس جان تۇرماسۇن تهنده، سهنى گهر كۆرمهسهم،

 . خىزرى ئۇمرىدۇر ماڭا ئۆلسهم جهمالىڭنى كۆرۈپ

 سـېنى . سا، جېنىم تېنىمده بىر تهپهسمۇ تۇرمىسۇن ئهگهر سېنى كۆېمهيدىغان ئىش بول : يېشىمى
. كۆرۈپ ئۆلگىنىم مېنىڭ خىزىر ئۆمرىنى كۆرگىنىمدۇر
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 جهننهتۇل فىردهۋس ئارا سهن بولماساڭ، ئهي مههجهبىن،

 . تاڭ ئهمهسدۇر كهچسهم ئاندىن چۇن ۋىسالىڭنى كۆرۈپ

 الـىڭغا يېتـىش ئۈچـۈن، ئهي ئاي يۈزلۈكۈم، ئهگهر جهننهت بېغىدا سهن بولمىـساڭ، ۋىس : يېشىمى
 . جهننهتتىن ۋاز كهچسهم ئهجهب ئهمهس

 ئهي كۆڭۇل، كويىدا بولدۇڭ نهچه يىلدىن ناتهۋان،

 . رههمىسى كهلمهسمۇ بىر، ئازۇرده هالىڭنى كۆرۈپ

 ئهي كۆڭۈل، ئۇنىڭ كوچىسىدا نهچچه يىلدىن بېرى ناتىۋان بولۇپ ياتتىڭ، بـۇ ئازاپلـىق : يېشىمى
 ڭ بىر رههمىسى كهلمهسمۇ؟ هالىڭنى كۆرگىنىده، ئۇنى

 ئههلى دۇنيانىڭ ئىپهك تونىنى قىلما ئارزۇ،

 . ئهي فهقىر، شۇكر ئهت، چۇبۇلغان ئهسكى شالىڭنى كۆرۈپ

ئهي يوقسۇل، كىيىمىڭ يىرتىق بولسىمۇ، شۈكۈر قىل، دۇنيا ئههلىنىڭ يـىپهك تونـىنى : يېشىمى
 . ئارزۇالپ كهتمه

 بول گهدا، مههزۇنا، مهي ئىستهسهڭ سىندۇر كۆڭۈلنى،

 . دهير پىيرى مهي بهرۇر، سۇنغان سوفالىڭنى كۆرۈپ

 ئهي مههزۇن، مـهي ئىزلىـسهڭ، كۆڭلـۈڭنى ئۆلتـۈرۈپ قهلهنـدهر بـول؛ مـهيخانا ساهـىبى : يېشىمى
 . سېنىڭ سۇنغان ساپال قاچاڭنى كۆرۈپ، مهي بېرىدۇ

 ئىككىنچى نۇسخه چۈشۈرگىسى

 هدا، مههزۇنا، مهي ئىستهسهڭ سىندۇر كۆڭۈلنى، بول گ

 . دهير پىيرى مهي بهرۇر، سۇنغان سوفالىڭنى كۆرۈپ

 ئهي مههزۇن، مـهي ئىزلىـسهڭ، كۆڭلـۈڭنى ئۆلتـۈرۈپ قهلهنـدهر بـول؛ مـهيخانا ساهـىبى : يېشىمى
 . سېنىڭ سۇنغان ساپال قاچاڭنى كۆرۈپ، مهي بېرىدۇ

 مۇستههزاد

 ئارهزىڭنى باغ ئارا چۈن كۆردى، ههيران بولدى گۇل،

 . نكىم، بهس، پهرىشان بولدى گۇل بهگسىز قلدى نهدى

 پهرىـشان بولغانلىقـىدىن ئۇنـىڭ . باغـىدىكى گـۈل جامالـىڭنى كـۆرۈپ هـهيران قالـدى : يېشـىمى
 . يوپۇرماقلىرى تۆكۈلۈپ كهتتى

بادهدىن گۇل گۇل كۆرۈپ ئول يۈزنى، ئانىڭ ههجرىدىن،
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 . بهتهه قان بولدى گۇل – چاك ئولغان كۆڭۈلدهك تهه – چاك

 ينىڭ تهسىرىدىن گۈلدهك قىزارغان يـۈزنى كـۆرۈپ، ئۇنـىڭ پىراقـىدا، تىلـىنغان گۈل، مه : يېشىمى
 . قات قانغا ئايالندى – يۈرهكتهك قاتمۇ

 گۇلئوزارىم كىشۋهرى هۇسن ئىچرى بولدى پادىشاه،

 . راست ئانداغكىم چهمهن مۈلكىده سۇلتان بولدى گۇل

 – هك، گـۈل يۈزلۈكـۈم هۆسـن خۇددى گۈل چىمهنلىك پادىشاهلىقـىدا سـۇلتان بولغىنـىد : يېشىمى
 . جامال مهملىكىتىده پادىشاه بولدى

 سهير باغ ئهيلهرده دهرۋان چهشمى زهخمى دهفئىغه،

 . ههر تهرهفدىن چابۇكۇم دهۋرىده قالغان بولدى گۇل

 گۈزىلىم باغنى سهيله قىلغاندا، دهۋرنـىڭ كـۆز تېگـىپ قالمىـسۇن دهپ، گۈللـهر ئۇنـىڭ : يېشىمى
 . ن بولدى ئهتراپىنى ئوراپ قالغا

 لهئلى كامىمدۇر قاشىغا كهلسه ئول گۇل خىرمهنى،

 . مهي تىلهر كۆڭلۈم چۇ بهزمىده فهراۋان بولدى گۇل

 ئۇ گۈلزارىم قېشىمغا كهلسه، ياقۇت لېۋىدىـن خـۇددى مهيگـه تهشـنا كۆڭلـۈم بهزمـىده : يېشىمى
 . مهيهه قانغاندهك قېنىپ بههرىمهن بولسام دهيمهن

 بانگىڭنى، بهس، ئهي ئهندهلىب، گۈندۈز قىلما گۇل – كهچه

 . كىم ساڭا بهش گۈن بۇ گۇلشهن ئىچره مىهمان بولدى گۇل

كۈندۈز سايراۋهرمه، ئهمدى بولدى قىل، چۈنكى بـۇ گۈلـشهندىكى – ئهي بۇلبۇل، كېچهك : يېشىمى
 . گۈللهر ساڭا بهش كۈنلۈك مېهماندۇر

 گۇل چاغى يارى سهفهر ئهيلهپ، نهۋائىي جانىغا،

 . تازه قانلىغ داغى هىجران بولدى گۇل ههر بىرى بىر

 ده، جۇدالىق نهۋائىينىڭ جېنىغا يېڭىدىن گۈلدهك – گۈل پهسلىده يارى سهپهرگه كهتتى : يېشىمى
 . قانلىق داغالرنى سالدى

جۇال

 خىلئهتى جانغا مۇنهققهش ئولدى جانان سۇرهتى،

 . بولدى جانان سۇرهتى بۇ جىسم ئارا جان سۇرهتى

 . ڭ سۈرىتى ۋۇجۇدۇمغا نهقىشلهندى، بهلكى ئۇ جىسمىمغا جان بولدى جاناننى : يېشىمى

جاننى جانانغا نىسار ئهتتىم، پهرىمۇ، هۇرمۇ،
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 . قالمادى، ئهي دوستالركىم، مهندىن ئىنسان سۈرهتى

 ئـــۇ جانــان مـــهيلى پــهرى بولـــسۇن يـــاكى هــۆر بولـــسۇن، مــهن جېنـــىمنى ئۇنـــىڭغا : يېشــىمى
 . ى مهنده ئىنسان سىياقى قالمىدى ئهي دوستالر، ئهمد . بېغىشلىۋهتتىم

 ئىزدهبان كهزدىم جههاننى تاپمادىم سالىپ سوراغ،

 . زارنى سهرگهشته ئهيلهپ قىلدى ههيران سۇرهتى

 ئۇنـىڭ سـىماسى مـهن بـىچارىنى . ئىزدهپ سوراپ، جاهـاننى كېزىـپمۇ ئـۇنى تاپالمـىدىم : يېشىمى
 . ههيران ۋه سهرگهردان قىلىۋهتتى

 پىچ، – ى جانىمنى ئهتتى پىچ ئوتغا تۈشكهن قىل كهب

 . ههلقه ئهيلهدى زۇلفى پهرىشان سۇرهتى – ههلقه

 هالقا بۇدۈر چاچلـىرى يېيىلـىپ تۇرغـان سـىماسى كـۆز ئالدىـمدا گهۋدىلىنـىپ، – هالقا : يېشىمى
 . جېنىمنى ئوتقا چۈشكهن قىلدهك پۇچىلىۋهتتى

 خهنجهررى هىجران هۇجۇمى ئهيلهدى باغرىمنى چاك،

 . ق بىله ئول غۇنچه خهندان سۇرهتى بىر قىيا باقما

ــىدى، : يېشــىمى ــىر باققان ــىنا ب ــار قىياغ ــۈزهل ي ــۇ گ ــىڭ غۇنچىســىغا ئوخــشايدىغان ئ  قىزىلگۈلن
 . جۇدالىق خهنجىرى هۇجۇم قىلىپ، باغرىمنى تىلىۋهتتى

 تىيره كۆڭلۈمنى مۇنهۋۋهر ئهيلهسه، يوقدۇر ئهجهب،

 . هنييىرى ئهئزهم بولۇپ خۇرشىدى رهخشان سۇرهتى

 » الپپـىده « ئۇنىڭ تاۋلىنىپ تۇرغان قۇياشتهك گۈزهل نۇرلۇق سـىماسى قـاراڭغۇ دىلـىمنى : ىمى يېش
 . يورۇتىۋهتسه، ئهجهب ئهمهس

 تهلبه راي ئهتتى كۆڭۈل يادى بىهل مهجنۇن كهبى،

 . ئهيلهدى ئالهم ئهلىدىن بىزنى پىنهان سۇرهتى

 . هممه خهلقتىن ئايرىۋهتتى ئۇنىڭ خىيالى مېنى مهجنۇندهك تهلۋىگه ئايالندۇرۇپ، ه : يېشىمى

 رههم ئهتىپ مهن تهلبهگه قىلسا ئۆزىنى ئاشكار،

 . زاهىر ئولغاي ئول پهرىدىن لۇتفۇ ئىهسان سۇرهتى

 رههىم قىلىپ، مهن تهلۋىگه جامالىنى بىر كۆرسهتسه، شۇنداقال ئۇ پهرىدىن مهرههمـهت : يېشىمى
 . ۋه ئېهساننىڭ سۈرىتى نامايان بولغان بولىدۇ

 قىلسام تهلهب ۋهسلى مۇيهسسهرمۇ ئىكىن، ئۆلگۈنچه

 . ئهسلىنى تاپماق بهسى مۇشكىلكى ئاسان سۇرهتى

ــىمى ــىن : يېش ــىم مۇمكىنمىك ــىگه يېتهلىش ــسام ۋهسل ــىچه تىرىش ــىرقى ئۆمرۈمگ ــىڭ . ئاخ  ئۇن
. سىماسىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈش ئاسان، لېكىن ئۆزىنى تېپىش ناهايىتى مۈشكۈل
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 ى چۇن ئهبرى بههار، دانه ئهيلهسهم ئهشكىمن – دانه

 . كۆزدىن ئاقغان سۇ بوالدۇر لهئلى رۇممان سۇرهتى

 تـارام يـاش – كۆزۈمدىن خۇددى باهار بۇلۇتىدىن يامغۇر قويۇلغانـدهك تۆكۈلگـهن تـارام : يېشىمى
 . تامچىلىرى ئانارنىڭ دانىلىرىغا ئوخشاش قىزىل چۈشىدۇ

 ئايتىپ يىغالساڭ، مهسئۇد، يوقدۇر ههمدهمىڭ، – ئايتىپ

 . دهۋا دهردىڭغه بولماي سىهههت ئىمكان سۇرهتى بى

 ئــهي مهســئۇد، قانچــه قاخــشاپ يىغلىغىنــىڭ بــىلهن يېنــىڭدا ههمنهپــهس ئۈلپىتــىڭ : يېشــىمى
 . بولمىسا، بۇ ساقايماس دهردىڭنى داۋاالشنىڭ ئىمكانىيىتىمۇ بولمايدۇ

 خۇال چۈشۈرگىسى

 ئايتىپ يىغالساڭ، مهسئۇد، يوقدۇر ههمدهمىڭ، – ئايتىپ

 . دهۋا دهردىڭغه بولماي سىهههت ئىمكان سۇرهتى بى

 ئــهي مهســئۇد، قانچــه قاخــشاپ يىغلىغىنــىڭ بــىلهن يېنــىڭدا ههمنهپــهس ئۈلپىتــىڭ : يېشــىمى
 . بولمىسا، بۇ ساقايماس دهردىڭنى داۋاالشنىڭ ئىمكانىيىتىمۇ بولمايدۇ

 سهنهم

 ئهگىز تاغ باشىدا چىراق كۆيهدۇر، – ئهگىز

 . ى يۈرهك كۆيهدۇر چىراق ئهمهس يارنىڭ ئوت

 ئېگىز تاغنىڭ چوققىسىدا چىراغ كۆيىۋاتىدۇ، ياق، چىراغ ئهمهس، يارنىڭ ئـوتى بـىلهن : يېشىمى
 . تولغان يۈرهك كۆيىۋاتىدۇ

 ئهگىز تاغ باشىدىن سارىلدىم تۈزگه، – ئهگىز

 . قىزىلگۈنىڭ غۇنچهسىدهك ئهگىلدىم سىزگه

 ســىزگه قــىزىل . ڭلــىككه سـىرىلدىم ئېگــىز تاغنــىڭ چوققىسـىدىن تۆۋهندىــكى تۈزله : يېشـىمى
 . گۈنىڭ غۇنچىسىدهك ئېگىلدىم

 قىزىلگۈلنىڭ غۇنچهسىدهك كۆرۈنگهن يارىم،

 . قىزىق تهنۇر ئاتهشىدهك كۆيۈنگهن يارىم

 قىزىلگۈنىڭ غۇنچىسـىدهك كۆرۈنگـهن كېلىـشكهن يارىـم، قـىزىق تونۇرنـىڭ ئوتـىدهك : يېشىمى
. كۆيۈنگهن كۆيۈمچان يارىم
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 چوڭ سهلىقه

 ا، يۈزۈڭنى كۆرگهلى كهلدىم، جان

 . شهكهر لهبىڭنى سۆيگهلى كهلدىم

 . ئهي جان، جامالىڭنى كۆرگىلى، شېكهر لېۋىڭگه سۆيگىلى كهلدىم : يېشىمى

 ئهي خاجهئى هۇسن، بهندهڭ بواليىن،

 . قۇلدهك ئىشىكده تۇرغالى كهلدىم

 . اي، دهپ كهلدىم جامال، خۇجىسى ساڭا قۇل بوالي، ئىشىكته قۇلدهك تۇر – ئهي هۆسن : يېشىمى

 ئۇچرادى ناگاه ئههلى مۇههببهت،

 . قىيمهن بههانى ئالغالى كهلدىم

 توساتتىن مۇههببـهتنى بىلـىدىغان يـار ئـۇچراپ قالـدى، ئاشـىقالر ئىچـىده ئـهڭ يۇقـىر : يېشىمى
 . باهانى ئالغىلى كهلدىم

 مهشرهبكه تهگسه بىر كاسهئى دهرۋان،

 . بهش گۈن جههاندا تۇرغالى كهلدىم

 مهشرهبكه دهۋرنىڭ بىر قهدهه شـارابى تهگـسه كۇپايـه، بـۇ جاهانـدا بـهش كـۈن تۇرغـىلى : ى يېشىم
 . كهلدىم

 كىچىك سهلىقه

 بىرىنچى ئاهاڭ

 يولدا بىر مههۋهشنى كۆردۈم ئۆزگهچه رهفتارى بار،

 . باشىدا گۇلگۇن جهالسى، ئۆشنىده زۇننارى بار

 بېشـىغا گـۈل رهڭلـىك قالپـاق كـىيگهن، يولدا شۇنداق بىر ئايجامـالنى كـۆردۈمكى، ئـۇ : يېشىمى
 . بوينىغا زۇننار ئاسقان هالدا چىرايلىق مېڭىپ كېتىۋاتاتتى

 قهتلىئام ئهيلهرگه چىقمىش يانىغا باغالپ قىلىچ،

 . ئهڭنىگه كىيگهن غهزهبدىن چهكمهنى گۇلنارى بار

 غاندا، ئـۇ غهزهپتـىن پۈتكـهن قـىزىل چهكمـهن كىيـىپ، يېنـىغا قىلـىچ ئاسقىنـىغا قارىـ : يېشىمى
 . قهتلىئام قىلغىلى چىققان ئوخشايدۇ

دهم بهدهم ئۆرتهپ ۋۇجۇدۇم خىرمهنىن كۈل قىلغاىلى،
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 . ههي، ئول قاتىلنىڭ ئىكى ئاتهشىن رۇخسارى بار – ههي

 ۋاي، ئۇ قاتىلنىڭ ئوتلۇق ئىككى مهڭزى ۋۇجۇدۇم خامىنى دهممۇدهم ئۆرتهپ كـۈل – ۋاي : يېشىمى
 . قىلىۋېتىدىغاندهك قىلىدۇ

 لۇقىدىن ئويناشىپ جان ئالسا ههر دهم كۆزلهرى، شوخ

 . غهم ئهمهستۇر جان بهرۈرده لهئلى شهكهر بارى بار

 ئويناپ تۇرغان كۆزلىرى شوخلۇق قىلـىپ جـاننى ئالـسا، نېمـه غـهم، جـان بېرىدىـغانغا : يېشىمى
 . شېكهر تۆكۈلۈپ تۇرىدىغان لهۋلىرى بارغۇ

 ى، بۇسه ئىستهپ كۆزلهرىم سۈرسهم ئاياغىن سۇنماد

 . » نهرى بار « : دهدى ئول بىرههم كافىر ئىشۋه بىرله

 ئۇ رههىمسىز قارا كـۆز . دېسهم، ئايىغىنى سۇنۇپمۇ بهرمىدى » سۆيهي، كۆزۈمگه سۈرتهي « : يېشىمى
 . دېدى » ! نېرى بار « : يار ناز قىلىپ

 ئهي مۇسۇلمانالر، ههزهر ئهيلهپ قاچىڭالر ههر تهرهف،

 . ازارى بار دىننى غارهت قىلغالى كۆپرهك بۇ گۈن ئ

 تهرهپكه قېچىپ كېتـىڭالر، بۈگـۈن ئـۇ نازىنـىن – ئهي مۇسۇلمانالر، ههزهر ئهيلهپ، تهرهپ : يېشىمى
 . دىننى بۇالش ئۈچۈن، جازا يۈرۈشى قىلغۇدهك

 ئۆلسه مهندهك ئاجىزۇ مههزۇن گهدا، پهرۋاسى يوق،

 . بىر قولىدا جامى مهي، بىر ئىلكىده سهتارى بار

 قهدىهى، يهنه بىر قولىدا ساتارى تۇرۇپتـۇ، مهنـدهك بـىچاره ههسرهتلـىك بىر قولىدا مهي : يېشىمى
 . گاداي ئۆلۈپ قالسىمۇ، پهرۋا قىلمايدۇ

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 ئهرزىمنى ئايتاي بادى سهباغا،

 . بىزدىن دۇئاالر ئول دىلرهباغا

 . دېگىن ئهي تاڭ شهمىلى، ساڭا ئهرزىمنى بايان قىالي، مهندىن ئۇ دىلرهباغا ساالم : يېشىمى

 كۆزلهرى چوپان، سهرۋى خىرامان،

 . زۇلفى پهرىشان، قاشى قارارغا

ــىلهك : يېشــىمى ــارا قــاش يارغــا ت ــىرى چولپــان، گــۈزهل ســهرۋى، چاچلــىرى بوســتان، ق ــۇ كۆزل  – ئ
 . دۇئايىمنى يهتكۈز

ئۇچدى كۆزۈمدىن ئول پهرى ياڭلىغ،
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 . تاشالدى كهتتى تۈرلۈك بهالغا

 . زۈمدىن ئۇچۇپال كهتتى، مېنى تۈرلۈك باالغا تاشالپ قويۇپ كهتتى ئۇ پهرى سۈپهت يار كۆ : يېشىمى

 دهردى فىراقىڭ ئهيلهدى بىمار،

 . قايدا بارايىن ئهمدى دهۋاغا

 پىراقىڭنىڭ دهردى مېنى كېسهل قىلىۋهتتى، بۇنىڭغا شىپالىق ئىزدهپ ئهمـدى نهگـىمۇ : يېشىمى
 باراي؟

 ههجرىڭده تىنماي قىلىدىم فىغانالر،

 . الهم ئهرزۇ سهماغا يهتتى بۇ ن

 زېمـىننى – پىغانلـىرىم ئاسـمان – هىجران ئازابىدا تـىنماي نالـه قـىلدىم، مېنـىڭ دات : يېشىمى
 . قاپلىدى

 قىلغىل تهرهههۇم، ئهي يارى جانىم،

 . اليىق ئهمهسمهن جهبرۇ جهفاغا

 . مهن ئهي جېنىم يارىم، ماڭا رههىم قىلغىن، مۇنچىۋاال جهۋر جاپىنى مهن كۆتۈرهلمهي : يېشىمى

 يول بهرمهدىلهر ماڭا رهقىبلهر،

 . چىقدىم باش ئالىپ ئول كهرباالرغا

 جامائهتتتـىن ئايرىلــىپ، – رهقـىبلهر سـاڭا ئېرىشىشــىمگه يـول قويمـىدى، شــۇڭا ئـهل : يېشـىمى
 . بېشىمنى ئېلىپال كهرباال چۆلىگه چىقىپ كهتتىم

 دهردۇ غهم ئىچره سارغاردى يۈزۈم،

 . تاپشۇرۇپ ئاخىر قادىر خۇداغا

 ) ئــۆزهمنى ۋه ئىشلــىرىمنى ( دهرد ۋه غــهم تۈپهيلــىدىدىن چىرايــىم ســارغايدى، ئاخــىرى : يېشــىمى
 . ئالالهغا تهۋهككۈل قىلدىم – قۇدرهتلىك خۇداغا تاپشۇرۇدۇم

 دىلخهسته مهشرهب قىلماسمۇ فهرياد،

 . جهلالد كۆزلهرى ئالسا ئاراغا

 ى كۆزلىرى ئىسكهنجىگه ئېلىۋالسا، بىچاره مهشرهب پهرياد قـىلماي يارنىڭ جان ئالغۇچ : يېشىمى
 قانداق قىلىدۇ؟

 ئۈچىنچى ئاهاڭ

 نهرگىسىنىڭ جادۇسىدىن ههر دهم يۈرهك قاندۇر ماڭا،

. سۇنبۇلۇڭ سهۋداسىدىن خاتىر پهرىشاندۇر ماڭا
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 جـــادۇ كۆزلـــىرىڭ تۈپهيلـــىدىن يۈرىكـــىم ههمىـــشه قـــان، ســـۇنبۇل چاچلىرىڭنـــىڭ : يېشـــىمى
 . سهۋداسىدىن كۆڭلۈم پهرىشاندۇر

 ئىشقدىن بىر زىندهگانلىغ ئاڭالدىم، دۇشۋار ئهمىش،

 . ئهمدى بىر سائهت جۇدا بولماق نه ئىمكاندۇر ماڭا

 ئۇنــىڭ ئىــشقى تۈپهيلــىدىن هاياتىمنــىڭ مۈشــكۈل ئــههۋالغا چۈشــۈپ قالغانلىقــىنى : يېشــىمى
 . ئهمهس بىلدىم، ئهمدى ئۇنىڭدىن بىر سائهتمۇ ئايرىلىشىم مۇمكىن

 ناله قىلسام ئهردى رههمى قىلغاي ئهردىڭ، ۋاه، قهنى،

 . كىم فىراقىڭ زهئفىدىن بىر چىقماغان جاندۇر ماڭا

 ناله قىاللىغان بولسام، رههىم قىالر ئـىدىڭ، ۋاه، قېـنى شـۇ نالـه؟ پىراقـىڭدا شـۇ قـهدهر : يېشىمى
 . زهئىپلىشىپ كهتتىمكى، تېنىمده چىقمىغان بىرال جان قالدى

 ىالي گۇلشهن تهماشاسىنى، ئهي گۇلچىهره كىم، نه ق

 . باغى رىزۋان ئولسا سهنسىز، بهيتۇل ئههزاندۇر ماڭا

 ئهي گۈل يۈزلۈك يار، گۈلشهننى تاماشا قىلىپ نېمـه قـىالي؟ سـهن بولمىـساڭ، جهننـهت : يېشىمى
 . غۇسسه ماكانىدۇر – بېغىمۇ ماڭا غهم

 دا، ئهبر ئهمهس ههم دهم دۇرهفشان، ئهي ئايازى، كويى

 . هالى زارىمنى كۆرۈپ ئهفالك گىريانىدۇر ماڭا

 مهرۋايـىت تۆكۈۋاتقـىنى بولـۇت ئهمـهس، بـهلكى مېنـىڭ – ئهي ئايازىي، توىتىماي ئۈنچه : يېشىمى
 . ئۇنىڭ كوچىسىدا خارۇزار يۈرگهن هالىتىنى كۆرۈپ، يىغالۋاتقان پهلهكتۇر

 تۆتىنچى ئاهاڭ

 ا، ئهي زۇهۇرى ئافتابىڭدىن تۈشۈب ئهئيان ئار

 . زهرره يهڭلىغ ههر تهرهف جان ئهۋرۈلۈر تابىدان ئارا

 ئهي، جامالىڭ قۇياشنىڭ نۇرى مهۋجۇتلۇق ئالىمىگه چۈشـتى، جـانالر ئۇنـىڭ ئهتراپـىدا : يېشىمى
 . زهررىچىلىلهردهك چۆگىلىدى

 ئهيلهدىڭ بارى ئهمانهتكه ئهمىن ئادهمنىكىم،

 . بۇ جىههتدىندۇر زۇهۇرىي كامىلىڭ ئىنسان ئارا

 سهن پۈتكـۈل ئامانـهتنى ئىشهنچىلـىك ئادهمگـه تاپـشۇردۇڭ، شـۇڭا ئىنـساندا سېنـىڭ : ى يېشىم
 . مۇكهممهل قىياپىتىڭ نامايهن بولدى

گهر تهجهللىئى جهمالىڭدىن چهمهنده بولماسا،
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 . نه دۇر ئهفغان قىلغالى بۇلبۇلغا ههم بوستان ئارا

 – بۇبۇل نېمه دهپ بوسـتاندا نالـه ئهگهر جامالىڭنىڭ نۇرلىرى چىمهنده جىلۋه قىلمىسا، : يېشىمى
 پىغان قىلىدۇ؟

 جۇمله ئهشيادۇر نىهالى ئىئتىدالىڭغا تانۇق،

 . كىمكى ئارىفدۇر ئاڭا بۇ راستدۇر، يالغان ئارا

 كـىمكى . پۈتكۈل شهيئىلهر سېنىڭ كېلىشكهن قامىتىڭدىن گۇۋاهلىق بىرىپ تۇرۇپتـۇ : يېشىمى
 ) ههتتا يالغـان نهرسـىلهر ئارىسـىدا قالغاندىـمۇ ( لدا ههقنى تونۇسا، بۇ ههقىقهتنى ههرقانداق ئههۋا

 . هېس قىالاليدۇ

 تا سهنىڭ سهۋايى زۇلفۇڭ تۈشكهلى ههر باشغا،

 . يۈز تۈمهن غهۋغا تۈشۈپدۇر جۇمله ئىنسۇ جان ئارا

ــۈل : يېشــىمى ــرى، پۈتك ــن بې ــىڭ سهۋداســى چۈشكهندى ــىڭ چاچلىرىڭن ــىغا سېن ــىر كالل ــهر ب  ه
 . دا، يۈز تۈمهن خىل غوۋغا پهيدا بولدى جانلىقالر ۋه ئىنسانالر ئارىسى

 ئول بهلى هۇكمىده بولدى جانىما يۈز مىڭ بهال،

 . دهردۇ غهم مههزۇن كۆڭۈلگه، مىهرى ئىشقىڭ جان ئارا

ــدى، مېهــرى مۇههببىتــىڭ جــان : يېشــىمى ــىڭ نېسىۋىــسى دهرد ۋه غېمــىڭ بول  غهمكــىن كۆڭۈلن
 » شـۇنداق، ئهلهۆكمۇلـىلاله « غان بـۇ ئىـشقا ئىچىدىن ئورۇن ئالدى، جېنىمغا يۈز مىڭ ئاپهت بولـىدى

 ياكى ئىشق ئوتـۇڭ دىلـىمغا ههسـرهت ۋه غـهم، جېنـىمغا يـۈز مـىڭ ئاپـهت جـهم . دېمهيمۇ بولمىدى
 . دېمهي بولمىدى » شۇنداق، ئهلهۆكمۇللاله « قىلغان بولسىمۇ،

 مهزههرىي، بولغىل قهنائهت كۇنجىدا، ۋىيرانه تۇت،

 . ۋىيران ئارا زاهىر ئولغاي گهنجلهر شايهد ساڭا

 ئــهي مهزههرىـي، خارابــىيگه ماكـانالش، قانائــهت بۇرجهكلـىرىدىن ئــورۇن ئـال، بهلكــىم : يېشـىمى
 . خارابىيالر ئارىسىدىن ساڭا خهزىنىلهر ئوچراپمۇ قاالر

 بهشىنچى ئاهاڭ

 ئهي سهبا، بهرگىل خهبهر، ئول شاهسهۋارىم كهلدىمۇ؟

 ؟ لۇتف ئهتىپ هالىم سورارغا ههمدىيارىم كهلدىمۇ

 ئهي تاڭ شامـىلى، خـهۋهر بهرگـىنه، مېنـىڭ ئـۇ چهۋهندازىـم كهلدىـمۇ، شـهپقهت قىلـىپ : يېشىمى
 هالىنى سوراشقا يۇرتدىشىم كهلدىمۇ؟

 كهلسه يارىم ههر زهمان غهمكىن كۆڭۈل تاپغاي ئارام،

خهسته كۆڭلۈم شاد ئهتىپ، ئول نهۋ بههارىم كهلدىمۇ؟
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 خهســته كۆڭلــۈمنى خۇشــال . ڭــۈل ئــارام تاپــاتتى يارىــم قاچــانالر كهلــسه، غهمكــىن كۆ : يېشــىمى
 قىلىشقا شۇ باش باهارىم كهلدىمۇ؟

 كهلسه ناگاه بولغۇسى گويا ماڭا فهسلى بههار،

 ئاچىلىپ چۇن الله ئههمهر گۈلئۇزارىم كهلدىمۇ؟

ئۇ كهلگهن هامان، گويـا ماڭـا باهـار پهسـلى يېتـىپ كهلگهنـدهك بولـىدۇ؛ گـۈل يۈزلـۈك : يېشىمى
 لىدهك ئېچىلىپ كهلدىمۇ؟ يارىم قىزىل ال

 فۇرقهتىده ئۆرتهنىپ، جىسمىم زهئىف ئولدى، نهتهي،

 بولغۇسىدۇر دهردىمه دهرمان، يارىم كهلدىمۇ؟

 قانداق قىالرمهن، ئۇنىڭ پىراقىدا كۆيۈپ، جىسمـىم زهئىپلىشـىپ كـهتتى؛ بـۇ دهردىـمگه : يېشىمى
 ؟ يارىم كهلدىمۇ ) كېسىلىمگه شىپا بولىدىغان ( دهرمان بولىدىغان

 ۋاسىل ئولسام ههر زهمان شىرىن لهبىدىن نۇش ئهتىپ،

 كامى دىل هاسىل ئهتىبان زورگارىم كهلدىمۇ؟

 ئۇنىڭ ۋىسالىغا يهتكهن زامان، شېرىن لهۋلىرىدىن شوراپ سۆيسهم دهيمهن، مۇرادىـمنى : يېشىمى
 زامانىم كهلدىمۇ؟ – هاسىل قىلىپ، ئۇ دهۋر

 دهسى، كهيف قىلدىكىم مهنى ئىشقۇ مۇههببهت با

 . تۇتىئى شىرىن زهبان، كۆزى خۇمارىم كهلدىمۇ

 مۇههببـهت شـارابى مېـنى مهسـت قـىلدى، شـاه تۇتـىدهك شېرىـن سـۆزلۈكۈم، – ئىـشق : يېشىمى
 خۇمار كۆزلۈكۈم كهلدىمۇ؟

 كىچىك سهلىقه چۈشۈرگىسى

 سىدق بىرله جۇستىجۇ قىل يارنى، ئهي نهۋبهتىي،

 هلدىمۇ؟ قالمادى سهبرۇ تهههممۇل، ئول نىگارىم ك

 تاقـهت قالمـىدى، – بىراق، سهۋر . دهيدۇ » ئهي نهۋبهتىي، يارنى چىن دىلىڭ بىلهن ئىزده « : يېشىمى
 يا؟ – قاراپ بېقىڭالر، ئۇ گۈزىلىم كېلىپ قالدىمۇ

 پىشرهۋ

 بولدى يۈزۈڭدىن ئهلهم مۇنهۋۋهر،

 . قهنى سهنىڭتهك روهى مۇسهۋۋهر

! ىڭدهك مهنىۋىيىتى گۈزهل يهنه تېپىالرمۇ يۈزۈڭنىڭ نۇرىدىن ئالهم يورىدى، سېن : يېشىمى
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 سهۋدى بۇ جانىم كۆز بىرله ئاغزىڭ،

 . ئانداغكى تۇتى بادامۇ شهكهر

 خۇددى شاتۇتى بادام بىلهن شـېكهرنى ياخـشى كۆرگهنـدهك، مېنـىڭ بـۇ جېنـىم كـۆزۈڭ : يېشىمى
 . بىلهن ئاغزىڭنى ياخشى كۆرۈپ قالدى

 زۇلفۇڭ بىله يۈز كهچهيۇگۈندۇز،

 . له سۆز قهندى مۇكهررهر لهئلىڭ بى

 چېچىڭ كېچىگه، يۈزۈڭ كۈنگه ئوخـشايدۇ؛ لېۋىـڭ بـىلهن سۆزلـىرىڭ بهئـهينى قهنتكـه : يېشىمى
 . ئوخشايدۇ

 مهن تهشنهلهرگه لهئلىڭ شهرابىن،

 . بهرگىل، سورايىم چۈن ئابى كهۋسهر

ــىمى ــىنى : يېشـ ــڭ شارابـ ــناغا لېۋىـ ــهن تهشـ ــىلغاندهك، مـ ــهپ قـ ــىنى تهلـ ــهر سۈيـ ــۇددى كهۋسـ  خـ
 . ىڭىزنى تىلهيمهن بېرىش

 گهر شانه قىلساڭ زۇلفۇڭ خهيالىن،

 . مۇشك ئىله بولغاي ئالهم مۇئهتتهر

 ئهگـهر چاچلــىرىڭنى تارىغـىدهك بولـساڭ، دۇنيــا ئـىپار بـىلهن ئهتــىر پۇرىقـىغا تولــۇپ : يېشـىمى
 . كېتىدۇ

 ئاتساڭ كهبۇتهر تهنىنه ئوقنى،

 . ئاتقاي مۇئهللهق ئول دهم كهبۇتهر

 . ۇڭنى كهپتهرگه ئاتساڭ، كهپتهر شۇئان مۇلالق ئېتىپ چۈشىدۇ كىرپىك ئوق : يېشىمى

 پىشرهۋ چۈشۈرگىسى

 نه تۇرفه هافىز كۆيسه ههمىشه،

 . ئوت ئهرۇر ئاهى، سىينه چۇ مىژمهر

 . ئاجايىپكى، هافىزنىڭ ئاهى ئوت، كۆكسى ئىسىقدان، ئۇ ههمىشه كۆيۈپ تۇرىدۇ : يېشىمى

 تهئكىد

 قىلۇر، شههسهۋارىم ههر قاچان جهۋالن

. مههۋ ئولۇپ بىلمان ئۆزۈمنى، ههق بىلۇر
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 چهۋهندازالرنىڭ شاهى ههرقاچان جهۋالن قىلىپ چىققىنىدا، ئۆزۈمنى يوقىتىپ قويىمهن، : يېشىمى
 . قالغىنىنى ئالاله بىلىدۇ

 ئاڭا ههر كۆزكىم تۈشهر، كىرفىكلهرى،

 . خهسته كۆڭلۈمگه تىكهندهك سانچىلۇر

 اشلىغىنىمدا، كىرپىكلىرى جاراههتلىك يۈرىكىمگه تىكهندهك ئۇنىڭ ههر قېتىم كۆز ت : يېشىمى
 . سانچىلىدۇ

 ئاچىلۇر كۆڭلۈم سهمهندى سهيرىدىن،

 . غۇنچه يهڭلىغكىم سهبادىن ئاچىلۇر

 تاڭ شامىلى بىلهن غۇنچه ئېچـىلغاندهك، ئـۇ سهيلـىگه ئـات سېلـىپ چىقـسا، كۆڭلـۈم : يېشىمى
 . ئېچىلىپ كېتىدۇ

 شىهاب، ئايرىلۇر گويا قۇياشدىن بىر

 . ئاتى نهئلىدىن ههر ئوتكىم ئايرىلۇر

ــىمى ــلغان يۇلتۇزغــا : يېش ــىن ئايرى ــاكى قۇياشت ــىققان ئۇچقــۇنالر گوي ــىدىن چ ــىڭ تاقىس  ئېتىن
 . ئوخشايدۇ

 ئاه تارتاردا مهگهر جان پىچ ئۇرار،

 . ئوى ئاتاردا ههر قاچىنكىم قايرىلۇر

 . ئاه تارتقىنىمدا جېنىم پۇچىلىنىدۇ ئوقيا ئوقىنى ئاتقاندا پۈكلىنىپ كهتكهندهك، ههر : يېشىمى

 تهۋسهنى گهردۇننى مهركهب قىلماكىم،

 . يهر بىلهن راكىبنى ئاخىر تهڭ قىلۇر

 پهلهكنى ئات قىلـىپ مـىنمه، چـۈنكى ئـۇ ئاخـىرى مىنگۈچىسـىنى يـهر بـىلهن يهكـسان : يېشىمى
 ) تــهڭ ( ان يــهنى پهلــهك توســۇن ئېتــىنى مىنىۋالغىنــىڭ بــىلهنمۇ ئاخــىر يــهر بــىلهن يهكــس . قىلــىدۇ

 . بولىسهن

 تىز ئهتهر تىغىڭ نهۋائىي ئىشقىنى،

 . گهرچه ئوت ئۆچهر، ئهگهر سۇ ساچىلۇر

 گهرچه ئادهتته سۇ چېچىلـسا ئـوت ئۆچـىدىغان ئـىش بولسـىمۇ، ئـهمما سېنـىڭ تىغـىڭ : يېشىمى
 . نهۋائىينىڭ ئىشقىنى تېخىمۇ كۈچهيتىدۇ

 داستان

بىرىنچى داستان
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 ر گۇلى رهئناسى بار، قايسى گۇلشهننىڭ يۈزۈڭدهك بى

 . قايسى گۇلنىڭ بىر مهنىڭدهك بۇلبۇلى شهيداسى بار

 قايسى گۈلشهننىڭ يۈزۈڭدهك چىرايلىق گۈلى بار، قايـسى گۈلنـىڭ مېنـىڭدهك ئاشـىق : يېشىمى
 . بۇلبۇلى بار

 هۇر بىرله جهننهتۇل مهئۋانى كۆڭلۈم نهيلهسۇن،

 . يارنىڭ كويىدا يۈز مىڭ جهننهتۇل مهئۋاسى بار

 كۆڭلــۈم هــۆر بــىلهن جهننــهت سارىيــىنى تــىلهپ نېمــه قىلــسۇن؟ يارنــىڭ كوچىســىدا : يېشــىمى
 . يۈزمىڭلىغان جهننهت قهسىرى بار

 لهئلىدىن خهتتى بۇدۇر ههر دهم تىرىكلىككه نىشان،

 . خۇش نىشانىدۇركى ئىكى قاشىدىن تۇغراسى بار

 ۇ شۇنداق ئېسىل بىر ئ . ياقۇت لهۋلىرى ئۈستىدىكى مىيىقلىرى هاياتلىق بهلگىسىدۇر : يېشىمى
 . بهلگهدۇركى، ئۈستىگه ئىككى قېشى بىلهن زىننهت بېرىلگهن

 بىر سۈچۈك سۆز بىرله ئۆلگهن جىسمىمه بهردىڭ ههيات،

 . لهئلى جانبهخشىڭده گوياكىم مهسىه ئهنفاسى بار

 ئۆلگهن جىسمىمغا بىرال شېرىن سۆز بىلهن هاياتلـىق بهردىـڭ؛ جـان بـهخش ئـهتكۈچى : يېشىمى
 . ېۋىڭده ئىيسانىڭ هېكمهتلىك نهپهسلىرى بار ياقۇت ل

 يۈزى ئۈزره كالۇلۇ زۇلفىن پهرىشان كۆرگهلى،

 . ئهي سهئىد، ئاشۇفته كۆڭلۈمنىڭ ئهجهب سهۋداسى بار

 ئهي سهئىد، ئۇنىڭ گۈزهل كوكۇال چاچلىرىنى كۆتگهندىـن بېـرى، پهرىـشان كۆڭلۈمنـىڭ : يېشىمى
 . سهۋداسى ئاجايىپ ئۆرلهيدىغان بولۇپ قالدى

 ئىككىنچى داستان

 ئهي سهنىڭ جادۇ كۆزۈڭ سهر فىتنهئى ئاخىر زهمان،

 . لهبلهرىڭدۇر خهسته كۆڭلۈمگه ههياتى جاۋىدان

 ئــهي، سېنــىڭ جــادۇ كــۆزۈڭ ئاخــىر زامــان پىتنىلىرىنــىڭ مهنبهســى، لهۋلــىرىڭ بــىمار : يېشــىمى
 . كۆڭلۈمنىڭ هاياتلىق بۇلىقى

 ئهيلهكىم، ئهي قۇياش يۈزلۈك سهنه، هالىم كۆرۈپ رههم

. يهتتى كۆككه ههر نهفهس ههجرىڭده فهريادۇ فىغان
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 پىغانلىرىم كۆككه يـهتتى؛ ئـهي – جۇدالىقىڭ تۈپهيلىدىن ههر نهپهسته چهككهن پهرياد : يېشىمى
 . قۇياش يۈزلۈك گۈزهل، مېنىڭ بۇ هالىمنى كۆرۈپ، رههىم قىلغىن

 ئهل ئاراسىدا نهچه سىررىمنى پىنهان ساقالدىم،

 . ۈز ئاشكارا ئهيلهدى سىررى نىهان بۇ سارىغ ي

 ئــهل ئىچــىده ســىرىمنى قانچــه يوشــۇرۇپ باققــان بولــساممۇ، ســارغايغان بــۇ چىرايــىم : يېشــىمى
 . يوشۇرۇن سىرىمنى ئاشكارىلىۋهتتى

 گهر خهيالىڭ بولسا مىهمان كۆڭلۈم ئۆيۈنده دهمى،

 . ئهيلهگهي يۈز سارى ههر دهم كۆزلهرىم گهۋههر فىشان

 يالىڭ كۆڭلۈم ئۆيـىده بـىر دهم مېهمـان بولسـىال، كۆزلـىرىم يـۈزۈم ئۈستـىگه ئهگهر خى : يېشىمى
 . توختاۋسىز گۆههر چاچىدۇ

 ، » ئهي جان، دهردىمه ۋهسلىڭ بىلهن بىر چاره قىل « : دهدىم

 . » ئهي هۇسهينىي، تۇتما مهندى بۇ گۇمان « : كۈلۈپ ئايتۇر

 ئــهي « : ېـسهم، ئــۇ كۈلــۈپ د » ئــهي جېنــىم، ۋىسالــىڭ بـىلهن دهردىــمگه بــىر يهتــسهڭچۇ « : يېشـىمى
 . دهيدۇ » هۇسهينىي، ماندى مۇنداق ئۈمىدنى كۈتمه

 ئۈچىنچى داستان

 نازلىق دىلبهر، بىر سۆزۈم بار ئايتايىن،

 . چهرخى فهلهك، كۆر، نه جهفا ئهيلهدى

 بىراۋگه كىيگۈزۈپ تاجى خۇسرهۋىن،

 . بىراۋنى ئهل ئىچره گهدا ئهيلهدى

 – قارىغىنا، پهلهكنىڭ چاقى قانداق جاپا سـالدى . بار ئېيتاي نازلىق دىلبهر، بىر گېپىم : يېشىمى
 . بىراۋغا بۈيۈك پادىشاهلىق تاجىنى كىيدۈرسه، بىراۋنى ئهل ئىچىده گاداي قىلدى : هه

 فهرهادو شىرىن بىلهن ۋامىقۇ ئۇزرا،

 . ئۇالرنىڭ باشىدا مىڭ تۈرلى سهۋدا

 بارچهنى ئۆلتۈرگهن ۋهفاسىز دۇنيا،

 . ئهيلهدى ئاخىرى بارچهنى فهنا

 ئۇزراالرنـىڭ بېشـىدا مـىڭ تۈرلـۈك خاپىلـىق بـار؛ ههممـىنى – شىرىن، ۋامىق – پهرهات : يېشىمى
 . ئۆلتۈرگهن ۋاپاسىز دۇنيا، ئاخىر ئۇ ههممىنى گۇمران قىلدى

 ههزرهتى داۋۇدنىڭ ئوغلى سۇاليمان،

. بىلقىشنىڭ ههجرىنده يىغالدى چهندان
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 يهئقۇب ئوغلى ئۈچۈن دىيدهسى گىريان،

 . ۇفى كهنئاندىن جۇدا ئهيلهدى يۇس

 ههرزىـتى داۋۇتنـىڭ ئـوغلى سـۇاليمان بىلقىسنـىڭ جۇدالىقـىدا كـۆپ يىغلـىدى؛ يـاقۇپ : يېشىمى
 . ئهلهيهىسساالم ئوغلى كهنئانلىق يۈسۈپتىن جۇدا بولغىنىدا، كۆز يېشى قىلدى

 لهياليۇ مهجنۇن دهرلهر، ئالهمگه ئۇستاد،

 . جههاننىڭ غهمىدىن بولمادى ئازاد

 ىق دىلبهر، ئىشىت، بۇ چهرخى ناشاد، نازل

 . بۇ غهرىب جانىمغا جهفا ئهيلهدى

 ئهلهمگه ئۇسـتاز بولغـانالرمۇ جاهاننـىڭ غېمـىدىن خـاالس : ئېيتىدۇ » مهجنۇن – لهيلى « : يېشىمى
 . تاپمىغان؛ نازلىق دىلبهر، قۇالق سال، بۇ خاپىغان پهلهك غېرىپ جېنىمغا جاپا سالدى

 تۆتىنچى داستان

 كۆڭلۈمنى جانان گۈلشهنىده جان بىله، ئىزدهدىم

 . نهچه ئاختارسام كهتىپتۇر بۇ كۆڭلۈ جانان بىله

 جههلىم بـىلهن ئـىزدىدىم، قانچـه ئاختۇرسـاممۇ – كۆڭلۈمنى جاننىڭ گۈلشىنىده جان : يېشىمى
 . تېپىلمىدى، بۇ كۆڭۈل جانان بىلهن كېتىپ قاپتۇ

 ئاه، نهيلهي، جان بىله قالدى بهدهن، كهتتى كۆڭۈل،

 . كىم قالىپدۇر بۇ جههاندا مهن كهبى ئارمهن بىله

 بـۇ جاهانـدا مهنـدهك . يـۇ، كۆڭـۈل كـهتتى – ئاه، قانداق قىالي، جـان بـىلهن تـهن قالـدى : يېشىمى
 ئارمندا قالغان كىم بار؟

 خهنجهرى هىجران ۋۇجۇدۇمنى قىلىپدۇر زهخمناك،

 . كۆز يولىدىن جارى ئهيلهپ قاننى يۇپمهن جان بىله

 جران خهنجىرى ۋۇجـۇدۇمنى يارىـدار قـىلغاچقا، كۆزلـىرىمدىن قانلـىق ياشلـىرىمنى هى : يېشىمى
 . ئېقىتىپ، قاننى قان بىلهن يۇيۇۋاتىمهن

 ئىشق ۋادىسىدا پۇيه ئهيلهدىم چۈ گهردى باد،

 . رهشكدىن ههردهم ئۆچهشتىم چهرخى سهرگهردان بىله

 دهشلىكتـىن بېـشى ئايالنغـان ئىشق ۋادىسىدا خۇددى قۇيۇندهك چۆرگىلهپ يـۈردهم؛ كۈن : يېشىمى
 . پهلهك بىلهن دائىم ئېلىشتىم

 تىيرى بارانى مهالمهتكه ههدهف بولدى باشىم،

. باشنى باشقرماق بهسى مۇشكىلكى بۇ باران بىله
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 بــۇ يــامغۇردا باشــنى باشــقۇرۇش . بېشــىم ماالمهتنــىڭ ئــوق يامغۇرىــغا نىــشان بولــدى : يېشــىمى
 . ناهايىتى قىيىن

 هرىمنى، ئاهكىم، گىردابى غهم، غهرق ئهتىپدۇر پهيك

 . كىم سهالمهت قالغۇسى ئالهمده بۇ تۇفان بىله

 ئاه، غهمنىڭ قاينىمى ۋۇجۇدۇمنى غهرق قىلدى، بۇ توپان باالسى بىلهن جاهاندا كـىممۇ : يېشىمى
 ساق قاالر؟

 زۇلف قۇلالبىغا بۇ جانۇ كۆڭۈل بولدى ئهسىر،

 . بىله تهلبه قۇشتهك تهلىپىنۈر ههر دهم نهۋا ئهفغان

 شۇڭا جېنـىم ههمىـشه . يۈرىكىم بىلهن جېنىم چېچىنىڭ قىسقۇچىغا ئىلىنىپ قالدى : يېشىمى
 . مۇڭلۇق ناله قىلىدۇ، يۈرىكىم تهلۋه قۇشتهك تهلپۈنىدۇ

 زار مهجنۇنغا ۋىسالى بولسا مۇمكىن، نه ئهجهب،

 . مهرههبا قىلسا نىگارى لۇتف ئىله، ئىهسان بىله

 خـۇش « يار ۋهسلىگه ئېرىشىش مۇمكىن بولـۇپ قالـسا ۋه نـىگارى مهندهك زار مهجنۇنغا : يېشىمى
 . شهپقهت بىلهن قارشى ئالسىمۇ ئهجهب ئهمهس – دهپ، رههىم » كېلىپسهن

 بهشىنچى داستان

 نى بهزم ئىچره مهستانه، » راك « مۇغهننى چهك مهقامى

 . ساچىپ ئهربابى مهئنا لهفزىدىن مهجلىسغه دۇردانه

 شوق – مۇقامىنى زوق » راك « ده داناالر سۆزىدىن ئۈنچىلهرنى چېچىپ ئهي سازهنده، بهزمى : يېشىمى
 . بىلهن ياڭرات

 سهنى ياد ئهيلهبان مۇڭلۇغ كۆڭۈللهر ئهسرۇ مههزۇندۇر،

 . ىڭ، بولما بىگانه » چهببهياد « كى سهن ههم ياد ئهتىپ تۈز

 ى ســېنى يــاد ئېتــىپ مۇڭلــۇق كۆڭۈللــهر ناهايــىتى غهمكــىن بولــدى؛ ســهنمۇ سازىــڭن : يېشــىمى
 . مۇقامىغا تۈز، ئۇنداق ياتلىشىپ كهتمه » چهببهياد «

 چىقىپ قايا نهفهس چىقماقغا بائىس بىلمهسهڭ نهدۇر،

 . ئاههنگى بىرله نهغمه رىندانه » سهگاه « تهرهننۇم قىل

 مۇقـامى ئاهـاڭى بـىلهن » سـهگاه « نهپهس ئېلىشتىن مهقسهت نېمه؟ بـۇنى بىلمىـسهڭ، : يېشىمى
 . هن كۈيله نهغمه قىلىپ، مهردانىلىق بىل

كۆڭۈل چۈن مۇزتهرىبدۇر، تۆرت مهزههبدىن نهدۇر مهقسهد،
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 . نى فههم قىلغىل سىررى مهيخانه » چههارگاه « ئىشىتكىل

 دهپ كۆڭـۈل ئىزتىراپلـىققا چۈمۈلگهنـده، » تۆت مهزههپتىن مهقسهت نېمه بولغـىيدى؟ « : يېشىمى
ــههارگاه « ــدان ( » چ ــۆت مهي ــان؛ ت ــۆت زام ــاڭ؛ ت ــۆت ئاه ــاڭالپ ) ت ــىنى ئ ــىرىنى مۇقام ــهيخانا سىرل  ، م

 . چۈشهنگىن

 كۆڭۈل مۇلكىنى شاههنشاهى ئشىقىڭ چۈن مهقام ئهتتى،

 . ئاچىپ يۈز پهنجگاه نهققارهسىن ئۇرغىلكى قهرزانه

 » پـهنجگاه « ئهمدى پهيزىڭ بـىلهن، . كۆڭۈل مهملىكىتىگه ئىشقىڭ خاقانى ئورۇنالشتى : يېشىمى
 . ناغرىسىنى داناالرچه سالغىن

 كۆپ مههزۇن باقىپ پهرگارى لهئلىڭغه، ئهرۇر ئىشق ئههلى

 . ناخۇن بىرله قىلغىل راست دىۋانه » ئوششاق « چهكىپ

 نـاخۇنۇڭ بـىلهن . ئاشىقالر چىرايلىق لېۋىڭنى كۆرگهندىـن بۇيـان، ناهايـىتى قـايغۇلۇق : يېشىمى
 . مۇقامىنى چېكىپ، ئۇالرنى راسا سهۋدايى قىلىۋهت » ئۇششاق «

 هر سهياسهت كۆپ، زىلهيخايى جۇنۇن لهشكهر چهكىپ ئهيل

 . ئاههنگىدىن تاشالرمۇسهن كۆڭلۈمنى زىندانه » باياد «

 قـههر قىلـىدۇ؛ ئهمـدى سـهن – جۇنـۇن زىلهيخاسـى لهشـكهر تارتـىپ، ماڭـا كـۆپ هـهيۋه : يېشىمى
 زارى بىلهن كۆڭلۈمنى زىندانغا تاشلىماقچىمۇ؟ – مۇقامىنىڭ مۇڭ » بايات «

 ۇمدۇر، بۇ بهزم ئههلىگه غهفلهت لهشكهرى يهغما تهرهنن

 . تىغى بىله جهۋالنى مهردانه » نهشئاۋهرهك « كهرهك

 ) مۇشــاۋهرهك ( » نهشــئاۋهرهك « بــۇ بهزمىدىكــىلهرگه غهپلــهت لهشكــىرى هۇجــۇم قىلــسا، : يېشــىمى
 . تىغىنى كۆتىرىپ، مهردانه جهۋالن قىلىش كېرهك

 تهكهللۇم ئىستهبان شىرىن لهبىڭدىن بىنهۋا بولغاچ،

 . ىز جهمئىي پهرۋانه ئۈمىدىده ب » نهۋا « كۆيهرمىز بىر

 شىرىن لېۋىڭدىـن بـىرهر جۈملـه ئـاڭالش ئۈمـىدىده بـىچاره بولـۇپ قالغـان ۋاقتىمـىزدا، : يېشىمى
 . ئارزۇسىدا كۆيىمىز » ناۋا « ههممىمىز پهرۋانه بولۇپ، بىر

 ىنى، ناقىس، » ئۆزهال « دهسۇن كۆڭلۈم مهقامى ئهجز ئارا

 . نه ئههلى بۇ سىرنى بىلمهسۇن يا » ئىراق « بىرله » ئهجهم «

 » ئهجـهم « ىـنى ئېيىتـسۇن، لېكـىن، » ئۆزهـال « ناقىسنىڭ دىلى ئاجىزلىق ئورنىدا تۇرۇپ، : يېشىمى
 . ئههلى بۇ سىرنى بىلىپ قالمىسۇن » ئىراق « بىلهن

مهشرهب
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 بىرىنچى مهشرهب

 گوياكى كۆڭۈل سهرههدى باغى ئهلهمىمدۇر،

 . ئاشىقمهنۇ دۇنيانى سۇ ئالسا نه غهمىمدۇر

 مـهن بـىر ئاشـىق، دۇنيـانى سـۇ باسقىنـىدىن . ئهلهمنىڭ بېغىمدۇر – دهر دىلىم گوياكى : يېشىمى
 . پهرۋايىم پهلهك

 بهرقىلىكى فهلهككه چهكهدۇر شۇئلهئى ئاهىم،

 . فهريادى قىيامهتده نىشانى ئهلهمىمدۇر

 ئۇ قىيامهت كۈنى بۇ دۇنيادا تارتقان . پهلهكته چېقىۋاتقان چاقچاق ئاهىمنىڭ يالقۇنىدۇر : يېشىمى
 . ئهلهملىرىمنىڭ بهلگىسى بولىدۇ – دهرد

 يول باشالغۇچى، كهئبه تهۋافىغا هاجهت،

 . ههر خارۇ خهسى دهشتى سهۋدادى ههرهمىمدۇر

 كهبه تاۋىپىغا ۋه يول باشلىغۇچىغا ئېهتىياجىم يـوق، باياۋاندىـكى هـهر بـىر تـىكهن ۋه : يېشىمى
 . خهشهكلهر مېنىڭ ههرىمىمدىن نىشاندۇر – خهس

 خهتتىڭ بىرله مۇزهييهن، زىرۇ زهربهرى خالۇ

 . رۇخسارۇ قاشىڭ سۇرهتى لهۋهى قهلهمىمدۇر

 ئاستى خال، ئۈستى مىيىقلىرىنىڭ بىلهن زىـننهتلهنگهن جامالـىڭ ۋه قېشـىڭ مېنـىڭ : يېشىمى
 . ىمنىڭ سۈرىتىدۇر » لهۋهى قهلهم «

 زۇننارىنى بوينۇمغا سالىپ قىلدى بهرههمهن،

 . ئهي تهلهب ۋهلىلىي، نه ئاجايىپ سهنهمىمدۇر

 كى، زۇننارىنى بوينۇمغـا سېلـىپ، ) بۇت ( ئهي تهلۋه زهلىلىي، ئۇ شۇ قهدهر ئاجايىپ سهنهم : يېشىمى
 . قىلىۋهتتى ) بۇتپهرهس ( مېنى بهرههمهن

 ساڭا يۈز شۇكرق، با رهب، بىزگ ئادىل پادىشاه قىلىدىڭ،

 . فهقىر، مىسكىنغه ئول ئابدۇرهشىد ىاننى پهناه قىلدىڭ

ــاڭا يـــۈز قېتـــىم شـــۈكرى، بـــىزگه ئادىـــل پادىـــشاه بهردىـــڭ، ئـــهي پهرۋهردىـــگار، : يېشـــىمى  سـ
 . مىسكىنلهرگه باشپاناه قىلدىڭ – ئابدۇررهشىدخاننى بىز پهقىر

 نهفسىي، كهچه گۈندۈز شۈكرى قىل تهڭرى تهقهددۇسغا،

 . كى شاهىڭ ههققىده قىلماي دۇئا، قاتىغ گۇناه قىلدىڭ

 دۈز تهشـهككۇر ئېيـت، شاهـىڭ ههققـىده كۈن – ئهي نهفىسىي، مۇقهددهس تهڭرىگه كېچه : يېشىمى
. دۇئا قىلمىساڭ، قاتتىق گۇناه قىلغان بولىسهن
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 ههق يولىدا جان كهچىپ بىر جۇستىجۇيى قىلمادىم،

 . تهۋبه سۇيىدىن تهنىمنى شۇستىسۇيى قىلمادىم

 هــهق يولــىدا جــان تىكــىپ ئىزدىنهلمــىدىم، تــوۋا ســۈيى بــىلهن تېنــىمنى يۇيــۇپ : يېشــىمى
 . پاكلىيالمىدىم

 ۋاه، نهچۈك مهقبۇل بولغاي بۇ نهمازىمكىم مهنىڭ،

 . چۈنكى خۇنامى جىگهر بىرله ۋۇزۇيى قىلمادىم

 ئاه، بۇ نامـىزىم قانـداقمۇ قوبـۇل بولـسۇن، چـۈنكى سـۇ ئورنـىدا جـىگهر قېنـىم بـىلهن : يېشىمى
 . تاهارهت ئااللمىدىم

 ! ئۆتدى ئۇمرۇم دۇنيانىڭ مهسلهههتىدىن، ۋادهرىغ

 . بىر تار مۇيى قىلمادىم ئاخىرهت ئهسبابىدىن

 ۋاي ئېـست، ئـۆمرۈم بـۇ دۇنيانـىڭ ئىشلـىرى بـىلهنال ئۆتـۈپ كـهتتى، ئاخـىرهت ئۈچـۈن، : يېشىمى
 . قىلچىلىكمۇ تهييارلىق قىاللمىدىم

 كهچهلهر خهسه كۆڭۈل غهمكىن ئۆلۈم قورقۇنچىدىن،

 . كۆز ياشىم بىرله يۈزۈمگه ئابىرويى قىلمادىم

 كېچىلىرى ئۆلۈم ۋههىمىسىدىن غهمگه چۈمۈش بىلهن ئـۆتتى، جاراههتلهنگهن كۆڭلۈم : يېشىمى
 . قىاللمىدىم ) ئۆزهمنى ئايرويلۇق ( كۆز ياشلىرىم بىلهن ئىبادهت قىلىپ، يۈزۈمنى يورۇق

 ئهي رهشىدىي، سهن ئۆزۈڭنى بىهۇده ئاشىق دهمه،

 . هۇيى قىلمادىم – ئىشقنىڭ مهيدانىدا بىر هايى

 هـېچ نېمـىدىن هـېچ نېمـه يـوقال ئاشـىق دهۋالمـا، چـۈنكى ئهي رهشىدىي، سهن ئۆزۈڭنى : يېشىمى
 . دېگۈدهك ئىش قىلىپ باقمىدىڭ » هۇي – هاي « ئىشق مهيدانىدا بىرهر قېتىم

 ئىككىنچى مهشرهب

 يانه ياز بولدىيۇ تاپتى بوستان نهشۋۇ نهما،

 . ئهي نهسىمى روهپهرۋهر، خهيرى مهقدهم، بهرههبا

 اياتلىق ئويغاندى؛ ئهي جان بېغىشلىغۇچى باهار شامىلى، يهنه ياز كهلدى، بوستاندا ه : يېشىمى
 . قۇتلۇق قهدىمىڭگه مهرهابا

 ئهمدى خۇشتۇر ماهپهيكهلهر بىله گۇلگهشتكىم،

. باغى رىزۋانتهك چهمهن بولدى لهتىفۇ جانفىزا
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 بۇ ئاي يۈزلۈكلهر بىلهن گۈل سهيلى قىلـىدىغان ئېسـىل پـهيت؛ چـىمهنلهر جهننهتتـهك : يېشىمى
 . ياتبهخىشلىك پهيزىگه چۈمدى گۈزهل، ها

 ئۇشمۇنىڭتهك فهسلده مهن ۋهسلى دىلبهردىن يىراق،

 . ئهسرۇ زۇلم ئولغاي، ئىالها، تۇتماسۇن تهڭرى رهۋا

 ئهي، ئـالاله، مۇنچـىۋاال . مۇشۇنداق پهسلىده مهن دىلبهرنىڭ ۋىسالىدىن يىراققا قالدىم : يېشىمى
 . قاتتىق زۇلۇمنى ماڭا راۋا كۆرمه

 هردى بۇرۇن ئهندهك غۇبارى خاتىرىم، گهرچه بار ئ

 . شۇكر لىلالهكىم، مۇيهسسهر بولدى ئهنۋائى سهفا

 پـاز غۇبـار بولسـىمۇ، ئالالهقـا شـۈركۈركى، شـۇ ئانـدا مـهن – بـۇرۇن گهرچـه دىلـىمدا ئـاز : يېشىمى
 . پۈتۈنلهي پاكلىققا مۇيهسسهر بولدۇم

 خاه ئۆلتۈر، خاه تىرگۈز، ئىختىيار ئىلكىڭدهدۇر،

 . نازۇ ئىتابىڭغا مهنىڭ جانىم فىدا ئول سهنىڭ

 غهزىپىڭگه جېنىم پىدا بولسۇن، مهيلى ئۆلتۈر ياكى – كهرهشمهڭ ۋه قههر – سېنىڭ ناز : يېشىمى
 . تىرىلدۈر ئىختىيار ئۆزهڭده

 92 مىـسرا، بـهش داسـتان 216 مۇقام پهنجگاه مۇقـامى تېكىسىتلـىرى چـوڭ نهغمـه قىـسمى – 5

. مىسرا شېئىردىن تهركىب تاپقان 342 بولۇپ، جهمئىي مىسرا 34 مىسرا ۋه ئىككى مهشرهب
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 ئۆزهال مۇقامى – 6
 چوڭ نهغمه

 مۇقهددىمه

 جۇنۇن ۋادىسىغا مايىل كۆرهرمهن جانى زارىمنى،

 . تىلهرمهن بىر يولى بۇزماق بۇزۇلغان روزگارىمنى

ــىدۇ : يېشــىمى ــدهك قىل ــىم مــهجنۇنلۇق ۋادىســىغا يۈزلهنگهن ــىينالغان جېن ــۇ ق ــۇ . ب  بۇزۇلغــان ب
 . ولىال ۋهيران بولۇشىنى تىلهيمهن تىرىكچلىكىمنىڭ بىر ي

 فهلهك بىدادىدىن گهرچه مهنى خاكى غۇبار ئولدۇم،

 . تىلهرمهن تاپماغايالر تۇتىيالىققا غۇبارىمنى

 توزانغا ئايالندىـم، بولـسا، كىشـىلهر تۇتىيالـىق ئۈچـۈن، – بۇ زالىم پهلهك تۈپهيلى توپا : يېشىمى
 . غۇربارىمنىمۇ تاپالمىسا دهيمهن

 پهرتهۋى تۇشكهچ ئۆيى ههم، رهختى ههم كۆيمهك، شهك ئهرمهس

 . چۇ گورىستان گهدايى سهزمهگهچ شهمئى مهزارىمنى

 چـۈنكى ئۇچقـۇن . گۆرىستان گادىمى مهزىرىمنـىڭ چىرىغـىنى كـۆرۈپ قالمىـسا دهيمـهن : يېشىمى
 . بىساتالرنىڭ كۆيۈشى شهكسىز – چۈشۈپ كهتسه، ئۆي

تىيار ئاخىر، دهمهڭ قاي سارى ئهزم ئهتكۈڭ، ماڭا يوق ئىخ

 . قهزا ئىلكىگه بهرمىشمهن ئىنانى ئىختىيارىمنى

 ئىختىيارلـــىق . ده – دهپ سورىـــماڭالر، ئىختـــىيار ئۆزهمـــده ئهمـــهس » نهگـــه بارىـــسهن « : يېشـــىمى
 . تىزگىنىنى تهقدىرنىڭ قولىغا تاپشۇرغانمهن

 تۈگهندى ئهشكى گۇلگۇن، ئهمدى قالمىش زهئفهرانىي يۈز،

 . هزان بىرله بههارىمنى فهلهك زۇلمى بهدهل قىلدى خ

 . ياشلىرىم تۈگهپ، زهپىران يۈزۈمال قالدى؛ پهلهك زالمى باهارىمنى غازاڭغا ئايالندۇردى – قان

 دىيارىم ئههلى بىرله ياردىن باشىمغا يۈز مىهنهت،

 . نه تاڭ باشىم ئالىپ كهتسهم، قويۇپ يارۇ دىيارىمنى

 شـڭا . مۇشـهققهتلهر كهلـدى – زلهپ جاپـا يۇرتداشلىرىم بىلهن يارىدىمدىن بېشىمغا يۈ : يېشىمى
. تاڭ – يارىمنى ۋه دىيارىمنى تاشالپ، يۇرتتىن بېشىمنى ئېلىپال چىقىپ كهتسهم، قانداق بوالركىن
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 ههياتىم بادهسىدىن سهرگهرانمهن ئهسرۇ، ئهي ساقىي،

 . قهدههقه زههرى قاتىل قۇي، داغى دهفئ ئهت خۇمارىمنى

 ئـهي ساقـىي، قهدههكـه ئۆتكـۈر . شىم بهكال ئايلىنىپ قالـدى هاياتىمنىڭ شارابىدىن بې : يېشىمى
 . زهههر قويۇپ بهر، خۇمارىم چىقسۇن

 يامان هالىمغا باغرى ئاغرىغاي، ههر كىمسهكىم كۆرگهچ،

 . باغىر پهرگالهسىدىن قانغا بۇلغانغان ئۇزارىمنى

 ههرقانداق كىـشى پاره بولغان باغرىمنىڭ قېنى بىلهن بۇلغانغان يۈزۈمى كۆرگهن – پاره : يېشىمى
 . ئههۋالىمنىڭ ئوساللىقىغا ئىچ ئاغرىتماي قالمايدۇ

 جههان تهركىنى قىلماي چۇنكى تىنماق مۇمكىن ئهرمهستۇر،

 . نهۋائىي قىل مهنى ئازاد ئۆرتهپ يوقۇ بارىمنى

 چــۈنكى . قويــۇمنى ئۆرتـهپ كۆيـدۈرۈپ، مېــنى بـىراقال ئــازاد قىلغـىن – ئـۇ نهۋائــىي، بـار : يېشـىمى
 ! قىلمىغىچه تىنغىلىمۇ بولمايدىكهن ئهمهسمۇ تهركىدۇنيا

 تهئهززه

 ئهي گهدايتىڭنىڭ گهدايى بارچه ئههلى تهختۇ تاج،

 . كىم گهدايىڭدۇر ئاڭا يوق تهخت ئىله تاج ئىهتىياج

 كـىم گادىيـىڭ . ئهي يار، جىمى تهخت ۋه تاج ئىگىلـىرى سېنـىڭ گادىيىڭنـىڭ گادىـيى : يېشىمى
 . تاج ئهمهس بولسا، ئۇ خهت بىلهن تاجغا مۇه

 كۆزلهرىڭ گهر خۇرم ئۈچۈن قىلسا ئىتاب ئهرمهس ئهجهب،

 . بار مۇئهييهنكم، بولۇر بىمارالر نازۇك مىزاج

 . ئهگهر كۆزلىرىڭ مېـنى جـازاالش ئۈچـۈن غهزهپلىنـىپ ئااليـسا، ئهجهبلىنهرلـىك ئهمـهس : يېشىمى
 . چۈنكى بىمارالرنىڭ مىجهزى نازۇك بولىدىغانلىقى ههممىگه ئايان

 سهنهۋبهر تۈزمهمىش سهرۋىڭ خىالفى كۆڭلىده، گهر

 . يهل چىنارئىلكى بىله نهيۈچۈن ئۇرار يۈزىگه كاج

 ئهگهر سهنهۋبهر دهرىخى كۆڭلىده قهددىڭ سهرۋىسىگه ناقايىللىق بىلدۈرمىگهن بولسا، : يېشىمى
 شامال نېمه ئۈچۈن چىنارنىڭ قولى بىلهن ئۇنىڭ كاچىتىغا ئۇرىدۇ؟

 دهرسهن خهيالىمنى چىقار، ئهيكى، كۆڭلۈمنى بۇزۇپ

. هىچكىم ۋىيرانهدىن گهنج ئىستهمهس ههرگىز خىراج
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 هېچكـىم . دهيـسهن » مېنى خىيالىڭدىن چىقـىرىۋهت « ئهي يار، كۆڭلۈمنى بۇزۇپ بولۇپ، : يېشىمى
 . غۇ – ۋهيرانىدىن خهزىنه ئىستىمهيدۇ، باج تهلهپ قىلمايدۇ

 سهن جهفا قىلغاچ كۆڭۈل جان بىرله تهركىم تۇتىالر،

 . بولسا شاه زالىم، ئهل ئىچره زۇلمغا ئهرمىش رهۋاج

ــا : يېشــىمى ــهن جاپ ــىدهك، س ــىپ كهتكىن ــهۋج ئېل ــۇم ئ ــىده زۇل ــهل ئىچ ــسا، ئ ــىم بول ــشاه ال  پادى
 . سېلىۋهرگهچكه، كۆڭۈلمۇ، جانمۇ مهندىن بىزار بولدى

 ههجرىدىن داد ئىستهدىم، دهدىڭ سهبۇر ئول، ۋايكىم،

 . هرسهن ئىالج تازه داغىغا يهنه ئوت بىرله ئهيل

 ۋاي جـان، سـهن يـېڭى جاراهـهتنى . دهيـسهن » سـهرۋ قـىل « پىراقىڭ دهستىدىن دادلىسام، : يېشىمى
 . يهنه ئوت بىلهن داغالپ داۋااليسهنغۇ، ئاخىر

 چۈن فهنا گهردى ياپار نه سۇد تهختى جاهىڭا،

 . كۆكنىڭ ئهنجۇمدىن مۇكهللهل ئهتلهسىن قىلساڭ دۇۋاج

 ن نېمه پايدا، ئۇنى پهلهكنىڭ يۇلتۇز گۈللـۈك ئهتلهسلـىرى بـىلهن سهلتهنهت تهختىڭدى : يېشىمى
 . توزانلىرى بېسىپ كېتىدۇ – زىننهتلىگىنىڭ بىلهنمۇ، بهرىبىر ئۇنى گۇمرانلىق چاڭ

 تا گهدايىڭدۇر نهۋائىي، تهخت ئىله تاج ئىستهمهس،

 . ئهي، گهدايىڭنىڭ گهدايى بارچه ئههلى تهختۇ تاج

 يىڭ بواللىسىال تهخت ۋه تاج ئارزۇ قىلمايدۇ، چۈنكى جـىمى تـهخت نهۋائىي سېنىڭ گادى : يېشىمى
 . ده – ۋه تاج ئىگىلىرى سېنىڭ گادىيىڭنىڭ گادىيى

 ناز بىله يۈزۈمغه ئول بىر شاهى خۇبان ئۇردى كاج،

 . تاپدى نهقشى پهنجهسىدىن ئاي كهبى يۈزۈم رهۋاج

 چـات ئۇرغانـىدى، پهنجىسىنـىڭ ئۇ گۈزهللهر شاهى نازۇكهرهشمه بىلهن يۈزۈمگـه بـىر كا : يېشىمى
 . ئىزى يۈزۈمگه ئايدهك نهقىشلىنىپ قالدى

 بهرق قىلماقغا خۇدا ههر كىمگه دهۋلهت بهرمهدى،

 . ۋاهكى، شايىسته ئهمهس بىبهختلهر بهرقىغه داج

 دۆلـهتنى خـۇدا ههركـىمگه نېسـىپ قىلىۋهرمـىگهن، – چاقماق چېقىشقا الزىملـىق مـال : يېشىمى
 . غا قاراڭغۇلۇق هاجهت ئهمهس بهختسىزلهرنىڭ چاقمىقى

 ئول جههانده خارلىقدىن يۈزى زهردهك سارغارۇر،

 . ئاهىدىن باشدا ئهلهملهر، ئىشقىدىن باشىدا تاج

 سارغايغانالرنىڭ تارتقـان ئـاهى بېشـىمغا ) ئالتۇندهك ( جاهاندا خارلىقتىن يۈزى زهردهك : يېشىمى
. تۇغ، ئىشقى تاج بولىدۇ
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 بىله رهۋشهن ئهرۇر، بهسكى كۇلبهم شۇئلهئى ئاهىم

 . ئاي چىراغىغا قاچانكىم كهلتۈرۈپمهن ئىهتىياج

 هۇجرام ئاهىمنىڭ نۇرى بىلهن دائىم يورۇپ تۇرىدۇكى، شـۇ كۇپايـه، ئـاي نۇرىـغا قاچـان : يېشىمى
 مېنىڭ هاجىتىم چۈشكهن؟

 ئول مۇزهللهف سهبره خهت كىشۋهر گۇشايى هۇسن ئهرۇر،

 . ىندىن خهراج خهتتىغه كهلمىش خوتهندىن، زۇلفىغا چ

 مىيـىقى ئهمـدى خـهت تارتقـان ئـۇ سـۇنبۇل چـاچ هۆسـن دۇنياسىنـىڭ جاهانگــىرىدۇر، : يېشـىمى
 . تارتۇق كېلىدۇ – ئۇنىڭ مىيىقىغا خوتهندىن، چېچىغا چىندىن باج

 تهئهززه چۈشۈرگىسى

 هۇسنىنىڭ ئاۋازهسى، مهشهۇرىي، يهتتى چهرخغه،

 . ئافتاب ههم ماهتاب ئالهم ئارادا بهردى باج

 ئــهي مهشهۇرىــي، ئۇنــىڭ هۆسنىنــىڭ شۆهرىــتى كۆككــه يــهتتى، ئهلهمــده ئــاي بــىلهن : يېشــىمى
 . قۇياشمۇ ئۇنىڭغا باج تۆلهۋاتىدۇ

نۇسخه

 بارمۇدۇر ئالهمده مهندهك بىر غهرىبىي ناتهۋان،

 . ۋهسل ئۈمىدى بىرله ههجر ئهندۇهىدىن ئازۇرده جان

 قايغۇسـى تۈپهيلـىدىن جېـنى مهنـدهك ئـازار بۇ جاهاندا ۋىسال ئۈمىدى بىلهن هـىجران : يېشىمى
 يېگهن يهنه بىر غېرىب ناتىۋان بارمىدۇ؟

 ژاله ياڭلىغ ياندۇرۇپ باشىمغا گهردۇن اللهدهك،

 . سهنگى بارانى بهالئ ئوريان تهنىمنى قىلدى قان

 پهلهك بېشـىمغا بـاال تاشلـىرىنى يانـدۇرۇپ، يالـىڭاچ تېنـىمنى اللـىدهك قـىزىل قانغـا : يېشىمى
 . بويىدى

 سهبر تۇخمىن كۆڭلۈم ئىچره ئانچه ئهكتىم، ئۇنمهدى،

 . نه ئۈچنكىم ههر زامان غهم قۇشالرىغا بولدى دان

 تاقهت ئۇرۇقىنى ههر قانچه ئهكـسهممۇ ئۈنمـىدى، چـۈنكى بـۇ – كۆڭلۈم ئېكىنىغا سهۋر : يېشىمى
. ئۇرۇقالر ههمىشه غهم قۇشلىرىغا دان بولۇپ كهتكهنىدى
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 بىينىهايهت، ۋايكىم، ههجر خهيلى زۇلم قىلدى

 . ئهل ئهمان : بىر زهمان بهرمهي ئهمان، يۈز قهتله دهدىم

ــىمى ــىم : يېش ــۈز قېت ــكى، ي ــۇم سالدى ــهدهر زۇل ــۇ ق ــىرى ش ــىجران لهشك ــان « ۋاي داد، ه ــهل ئام  – ئ
 . دهپ ۋارقىرىغان بولساممۇ، بىر نهپهس ئامانلىق بهرمىدى » پهندىيات

 ئهل، ئىشق دهشتىده ئاقارغان ئۇستىخانىم كۆرگهن

 . سهرسهرى هىجران ئارا دهرلهر قۇيۇن بىرله سامان

 هـىجران « ئىشق باياۋانىدا ئاقـىرىپ كهتكـهن ئۇستىخىنـىمنى كۆرگـهن كىشـىلهر ئـۇنى : يېشىمى
 . دهپ قالىدۇ » شىۋىرغانلىرىدىكى قۇيۇن بىلهن سامان

 ئوق دهيرى فهنادا مههرهم ئولدۇڭ دهپ ماڭا، – كۆگهچ

 . ىن ساڭا يوقتۇر زىيان زاهىدا، تهئن ئهيلهمه، مهند

 دهپ » غـۇ – ماڭـا ههمزىرىـك بولـدۇڭ « ئهي زاهىد، مېنى پانىيلىق مهيخانىسىدا كۆرۈپال : يېشىمى
 . تهنه قىلما، مهندىن ساڭا زىيان يهتمهيدۇ

 سهلتهنهت دهپ فهقر ئهلىندىن ئۆزنى پىهان تۇتماكىم،

 . تهڭ بولۇر شاهۇ گهدا تۇفراق ئارا بىرگۈن نىهان

 مىسكىنلهردىن ئۆزهڭنى قاچۇرما، چـۈنكى شـاه بـىلهن گـاداي – هنهتنى دهپ پېقىر سهلت : يېشىمى
 . هامان بىر كۈنى تۇپراق ئاستىدا تهڭ بولىدۇ

 ئۆلگۈدهكدۇرمهن خۇمارىم رهنقىدىن، ئهي پىرى دهير،

 . رههم ئهتىپ ئاغىمغا قهتره مهي تامىز چىقماسدا جان

 ئازابـىدىن ئۆلـۈپ كېتـىدىغان ئوخـشايمهن، ئهي مهيخانا خوجايىنى، مـهن بـۇ خۇمارىـم : يېشىمى
 . رههىم قىلىپ جان چىماستا ئاغزىمغا بىر تامچه مهي تاپغۇزۇپ قويغىن

 ناسىها، مههزۇنغا كىم خهۋفۇ رهجادىن دهمه سۆز،

 . ههجر دهۋزهخدىن ياماندۇر، ۋهسلىسىز بغى جىنان

 ىن گهپ ئاچما، ۋىسالسىز ئهي نهسىههتچى، مهن مههزۇنغا ئۈمىد ۋه قۇرقۇنچ دېگهنلهرد : يېشىمى
 . جهننهت مهن ئۈچۈن هىجران دوزىىىدىنمۇ ئوسالدۇر

 نۇسخه چۈشۈرگىسى

 ناسىها، مههزۇنغا كىم خهۋفۇ رهجادىن دهمه سۆز،

 . ههجر دهۋزهخدىن ياماندۇر ۋهسلىسىز باغى جىنان

 لتۇرمـا، ئهي نهسىههتچى، مهن مههزۇنغا ئۈمىد ۋه قۇرقۇنچ دېگهنلهردىن گهپ ئېچىپ ئو : يېشىمى
. ۋىسالسىز جهننهت مهن ئۈچۈن هىجران دوزىخىدىنمۇ ئوسالدۇر
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 جۇال

 ئاق ئالما قىزارغاندهك،

. قىزىل يۈزلۈكۈم يارىم

 ناۋات بىلهن يۇغارغاندهك،

 . شىرىن سۆزلۈكۈم يارىم

 سۆزلـىرى نـاۋات بـىلهن يۇغۇرغانـدهك – يۈزلىرى قىزارغان ئالمىدهك رهڭدار يارىم؛ گـهپ : يېشىمى
 . يارىم تاتلىق

 ئانار گۈلىدهك يارىم،

 . خىنه گۈلىدهك يارىم

 . بىرىڭ گۇل، بىرىڭ غۇنچه

 . تالالپ ئۆزگۈدهك يارىم

 ئانار گۈلىدهك يارىم، خىنه گۈلىدهك يارىم؛ بىرسى گـۈل، بـىرسى غۇنچـه بولـسا، تـالالپ : يېشىمى
 . تۇرۇپ ئۆزگىدهك ياردىم

 ئاپئاق ئۇپادهك يارىم،

 . شىشه قۇتىدهك يارىم

 ى كهلىپ قالسا، ئاچىغ

 . چاقغاق ئوتىدهك يارىم

ــسا، چاققــاق : يېشــىمى ــىدهك يارىــم، شىــشه قۇتــىدهك يارىــم؛ ئاچچــىقى كېلــىپ قال  ئاپئــاق ئۇپ
 . ئوتىدهك يارىم

 بارارسهن دهگهن يارىم،

 . يانارسهن دهگهن يارىم

 سهن مهنىڭدىن ئايرىلساڭ،

 . ئۆلۈرسهن دهگهن يارىم

 هن دېگهن يارىم؛ سهن مېنـىڭدىن ئايرىلـساڭ، ئۆلىـسهن بارىسهن دېگهن يارىم، كېلىس : يېشىمى
 . دېگهن يارىم

 ئاخشامى قاراڭغۇدا،

 . نهدىن كهلۈرسهن يارىم

 جههاندا ئارزۇالپ سۆيسهم،

. ئهلهمده قويۇرسهن يارىم
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 ئاخشىمى قاراڭغۇدا، نهدىن كېلىۋاتىـسهن يارىـم؟ جاهانـدا ئـارزۇالپ سۆيـسهم، ئهلهمـده : يېشىمى
 . قويىسهن يارىم

 هنهم س

 سهن مهنى خهراب قىلدىڭ مهنى سهن، – سهن

 . ئوتالرغا سالىپ كهباب قىلىدىڭ مهنى سهن

 . سهن مېنى خاراپ قىلدىڭ، مۇههببهت ئوتىغا سېلىپ، كاۋاپ قىلدىڭ : يېشىمى

 سهن مهنى سهن ئۆلتۈرهيى دهمه سهن، – سهن

 . باشىمغا ههر بهالنى كهلتۈرهيىن دهمه سهن

 . دېمه » رهي، بېشىڭغا ههر باالنى كهلتۈرهي ئۆلتۈ « سهن مېنى : يېشىمى

 دهريادا بالىق يىالننى قوۋالپ كهلهدۇر،

 . ئات ئالدىدا، قوي كهينىده مهلهپ كهلهدۇر

 ئـات ئالدىـدا ئويناقشـىپ، قـوي كهينـىده مـهرهپ . دهريادا بېلىق يىالننى قوغالپ كېلىدۇ : يېشىمى
 . كېلىدۇ

 تۈنلهر كهچهسى توخىالر فهرياد ئهتهدۇر،

 . هيۋان جانىدا ئالالهنى شول ياد ئهتهدۇر ه

 . شۇ هايۋان جېنىدا، ئالالهنى ياد ئېتىدۇ . تۈن كېچىلهرده توخۇالر چىلاليدۇ : يېشىمى

 چوڭ سهلىقه

 ئالاله يارهي، خهيالىڭىز ئهنجاندچه بۆكمۇ،

 كىچىكلىكته ئويناپ ئهدۈك، ئهمدى يول يوقتۇ؟

 يناشـنى خاهالمسـىز؟ كىچىكىمـىزده ئوينـايتتۇق، ئهي يار، ئانجانچـه مۆكىمۆكـىلهڭ ئو : يېشىمى
 هازىر ئوينىساق بولمامدۇ؟

 ئالاله يارهي، خهيالىڭنى بىلىپ بولمايدۇر،

 . سهنلهر يۈرگهن كوچاالردا يۈرۈپ بولمايدۇر

 ســىلهر يۈرگــهن كوچــىالردا . خىيالــىڭنى هــېچ بىلگــىلى بولمايــدۇغۇ – ئــهي يــار، ئــوي : يېشــىمى
 . يۈرگىلى بولمايدۇ

ه يارهي، خهيالىمنى ههر يان باشالرسهن، ئالال
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 . كۆز قىرىڭدا قاراپ قويۇپ، ئوتقا تاشالرسهن

 ئهي يار، خىيالىمنى ههر تهرهپكه باشاليسهن؛ كۆز قىرىڭدا قاراپ قويـۇپ، ئىـشق ئوتـىغا : يېشىمى
 . تااليسهن

 ئالاله يارهي، بۇ مهههللهده ئۆزۈڭ ئوينايسهن،

 . امسهن كىرپىكىڭنى ئوقيا قىلىپ بهتلهپ قوي

ــۇ مهههللــىده ئــۆزۈڭال ئوينامــسهن؟ كىرپىكــىڭنى ئوقيــا قىلــىپ بهتلــهپ : يېشــىمى  ئــهي يــار، ب
 قويامسهن، بولمىسا، نېمه ئۈچۈن قارىساڭال ماڭا سانچىلىدۇ؟

 كىچىك سهلىقه

 بىرىنچى ئاهاڭ

 دىلرهبا هۇسنىنى كۆرگهن بارمىكىن؟

 ۋهسلىغه يهتمهسدىن ئۆلههن بارمىكىن؟

 نىڭ هۆسنىنى كۆرگهن بارمىكىن، ۋهسلىگه يېتهلمهي، ئۆلگهن بارمىكىن؟ دىلرهبا : يېشىمى

 بىر كۆرۈپ يۈز قاتال سهجده قىلماسام،

 كۆرمهيىن جاننى بهرگهن بارمىكىن؟

 » ههر بىر قېتىم كۆرگىنىمده، يۈز قېتىم سهجده قىلمىسام هېساب ئهمهس « مېنىڭدهك : يېشىمى
 ن بارمىكىن؟ دهپ يۈرۈپمۇ، كۆرهلمهي تۇرۇپ جېنىنى بهرگه

 بىۋه مهن، قىلما ماڭا جهبرۇ سىتهم،

 بىۋهفا دهردىدىن ئۆلههن بارمىكىن؟

 بىۋاپانـىڭ دهردىدىـن مېنـىڭدهك ئۆلـۈپ . جاپـا قـىلما – ئاجىز بىچارىمهن، كـۆپ جهبـىر : يېشىمى
 كهتكهن بارمىكىن؟

 ههسرهتىمگه تاغۇ تۈزلهر يىغالغاي،

 ؟ ! مهن كهبى ههيرهتده يۈرگهن بارمىكىن

 داالالر يـىغاليدۇ، مهنـدهك نېمـه قـىالرىنى بـىلمهي يۈرگـهن – چهككهن ههسرىتىمگه تاغ : ىمى يېش
 ئادهم بارمىدۇ؟

 ۋهسلىغه يهتمهسلىكىمنى ئاڭالدىم،

 ههجرىده چۆللهرنى كهزگهن بارمىكىن؟

 ۋىسالىغا يېتهلمهسلىكىمنى ئۇقتۇم، مهندهك مۇشۇنداق جۇدالـىق چۆللـىرىنى كېزىـپ : يېشىمى
هم يهنه بارمىدۇ؟ يۈرگهن ئاد
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 داد ئهتهر مهشرهب خوتهن سههراسىدا،

 . بىر زهمان دادىغا يهتكهن بارمىكىن

ــهياد قىلــىدۇ، ئۇنــىڭ دادىــغا بــىر دهم يېتــىپ – مهشــرهب خوتــهن سههراســىدا داد : يېشــىمى  پ
 قويىدىغان ئىنسان بارمىدۇ؟

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 هر، تاپىلماس هۇسن مۇلكىنده ساڭا تهڭ بىر قهمهر مهنز

 . نه مهنزهر مهنزهرى شاهىد، نه شاهىد شاهىدى دىلبهر

 ئـۇ قانـداق . هۆسىن مهملىكىتىده ساڭا تهڭ كېلهلهيدىغان بىر ئاي جامال تېپىلمايدۇ : يېشىمى
 . جامال؟ گۈزهل جامال؛ قانداق گۈزهل؟ كۆڭۈلنى مهپتۇن قىلىدىغان گۈزهل

 بۈگۈن يۇسۇف جهمالىنى قىلپتۇر ههق ساڭا بهخشىش،

 . خشىش بهخشىشى دهۋلهت، نه دهۋلهت دهۋلهتى مهفخهر نه به

 بۈگۈن ئالاله ساڭا يۈسۈپنىڭ گۈزهللىكىنى بېغىشالپتۇ؛ بۇ قانـداق بېغىـشالش؟ دۆلـهت : يېشىمى
. بېغىشالش؛ قانداق دۆلهت؟ پهخىرلىنهرلىك دۆلهت

 سۆزۈڭ دۇررۇ جهۋاهىردۇر كۆڭۈللهر گهنجىنه اليىق،

 . هۋ خۇسرهۋى كىشۋهر نه اليىق اليقى خۇسرهۋ، نه خۇسر

ــه : يېشــىمى ــاقۇتتۇر؛ قانــداق اليــىق؟ شــاهالرغا – ســۆزۈڭ كۆڭــۈل خهزىنىســىگه اليــىق ئۈنچ  ي
 . يارىغىدهك اليىق؛ قانداق شاهقا؟ مهملىكهت شاهىغا

 شهكهردىن تادلىدۇر خۇلقۇڭ، كهرهمدىن خاتىرىڭ مهتلهب،

 . نه مهتلهب مهتلهبى مهئدهن، نه مهئدهن مهئدهنى جهۋههر

 خۇلقــۇڭ شېكهردىــن تاتلــىق، كۆڭلــۈڭ تهلــهپ قــىلغاندىمۇ بــهكرهك سېخــىي؛ قانــداق : يېشــىمى
 . سېخىي؟ كاندهك سېخىي؛ قانداق كان؟ جاۋاهىر كېنى

 زىهى دهۋلهتلى ئاشىقكىم، سهنىڭ بىرله قىلۇر ئىشرهت،

 . نه ئىشرهت ئىشرهتى جهننهت، نه جهننهت جهننهتى كهۋسهر

 ئـۇ ! هـه؟ – ت قـىلغۇچى نېمـه دېگـهن دۆلهتمـهن ئاشـىق سېنىڭ بىلهن ئىـشره ! ئاپىرىن : يېشىمى
 . قدناق ئىشرهت؟ جهننهت ئىشرىتى؛ قايسى جهننهت؟ كهۋسهر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهت

 بۇ هۇسنۇڭ شهۋقى زهۋقىنده كۆڭۈل تۇتىالرى تاپتى،

. نه تاپتى تاپتى خۇش لهززهت، نه لهززهت لهززهتى شهكهر
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 هۆسنۈڭنىڭ زوقى ئىشتىياقـىدىن كۆڭـۈل تۇتىلـىرى ئـۆز نېسىۋىلـىرىنى تـاپتى؛ نېمـه : يېشىمى
 . تاپتى؟ ئاجايىپ لهززهت تاپتى؛ ئۇ قانداق لهززهت؟ شېكهرنىڭ لهززىتى

 كىچىك سهلىقه چۈشۈرگىسى

 جهمالىڭ نهقشىنه سهيفى سهرايى باغالدى سۇرهت،

 . جانپهرۋهر نه سۇرهت سۇرهتى هۆسنا، نه هۆسنا هۆسنايى

 قانداق سۈرهت؟ گـۈزهل سـۈرهت؛ . سهيفىي سهرايىي كۆركهم جامالىڭنى سۈرهتلهپ چىقتى : يېشىمى
 . قانداق گۈزهل؟ جاننى ياشارتىدىغان گۈزهل

 پىشرهۋ

 – يۇسۇف بهگىم مهندىن سهالم

 . نامه گۇلئهسهلخان ئايىمغا

 قهلهمقاشلىق، بويى زىلۋا،

 . خۇلقى مۇاليىمغا – خۇيى

 خـۇلقى مۇاليـىم گۈلئهسـهلخان ئايـىمغا مـهن يۈسـۈپ – لهمقاشلىق بويى زىلۋا، خـۇي قه : يېشىمى
 ! بېگىمدىن ساالم

 قىزىل مهخمهلدۇر چادىرىڭىز،

 ئهسىمدىن كهتمهس خاتىرىڭىز،

 ئالدىڭىزدا بولسام چاكىرىڭىز،

 . قامچاڭ تهگسۇن ساچباغىمغا

 . ۆز ئالدىمدىـن كهتمهيـدۇ چېدىرىڭىز قىزىل مهخمهلدىن ئـىدى، سىمايىڭـىز كـ – ئۆي : يېشىمى
 . قامچىڭىز چاچ بېغىمغا تېگىدىغان ئىش بولسىمۇ، ئالدىڭىزدا چاكىرىڭىز بولسام دهيمهن

 ئهۋۋهلىده دوست بولۇرسىز،

 ئاخىرىدا سۇست بولۇرسىز،

 مهگهر سۆيسهم مهست بولۇرسىز،

 . بۇيۇڭ تهگسه دىماغىمغا

 پۇرىقىڭـىز – م بولىۋالىسـىز؛ بـۇي دهپ دوسـت بولىسـىز، كهينـىدىن جـى » ماقۇل « باشتا : يېشىمى
 . دىمىغىمغا ئۇرۇلغىنىدا، سۆيسهم مهست بولۇپ قالىسىز

 نىگاه ئهيلهپ بىر باقمادىڭىز،

مهنى كۆزىڭىگه ئىلمادىڭىز،
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 چارچاپ كهتسهم بىلمهدىڭىز،

 . تاشالر پاتتى ئاياغىمغا

 غـىمغا تاشـالر نـهزهر سېلـىپ بـىر قارىمىدىڭـىز، مېـنى كۆزىڭـىزگه ئىلمىدىڭـىز؛ ئايى : يېشىمى
 . پېتىپ، چارچاپ كهتتىم، بىراق بۇالرنى سىز بىلمىدىڭىز

 يانه، – زۇهره كهلۈر يانه

 . دانه – خالالرى بار دانه

 خاه ئاشنا بول، خاه بىگانه،

 . بار، تاپشۇردۇم خۇدايىمغا

 چوڭ مهڭلىرى بار زۆهره يانمۇ يان مېڭىپ كېلىۋاتـىدۇ؛ ئاشـنا بوالمـسهن يـاكى – چوڭ : يېشىمى
 ! بىگانه بوالمسهن ئىختىيارىڭ، سېنى ئالالهقا تاپشۇردۇم، بايباي – ت يا

 پىشرهۋ چۈشۈرگىسى

 يانه، – زۇهره كهلۈر يانه

 . دانه – خالالرى بار دانه

 خاه ئاشنا بول، خاه بىگانه،

 . بار، تاپشۇردۇم خۇدايىمغا

 نا بوالمـسهن يـاكى چوڭ مهڭلىرى بار زۆهره يانمۇ يان مېڭىپ كېلىۋاتـىدۇ؛ ئاشـ – چوڭ : يېشىمى
 ! بىگانه بوالمسهن ئىختىيارىڭ، سېنى ئالالهقا تاپشۇردۇم، بايباي – يات

 تهئكىد

 ئاتىڭ رهيهان، ئۆزۈڭ رهيهان، ئاتىڭنى كىم كهلىپ قويغان،

 . ساڭا ئاشىق بولۇپ قالسۇن جانىدىن بىر يولى تويغان

 ئىسمىڭنى كىم كېلـىپ . ئۆزى ئىسمىڭ رهيهان، ئۆزۈڭمۇ بهجايىكى رهيهان گۈلنىڭ دهل : يېشىمى
 . قويغان؟ ساڭا جېنىدىن بىراقال تويغان بىرسى ئاشىق بولۇپ قالسۇن

 كهچهسى ئۇيقۇدا ياتسام ئاتىڭنى قامچىالپ ئۆتتۈڭ،

 . گهپىڭمۇ يوق، هۆزۈڭمۇ يوق، يۈرهككه ئوت سالىپ ئۆتتۈڭ

 سـۆزۈڭمۇ يـوق، كېچىسى ئۇيقۇدا ياتسام، ئېتىڭنى قامچـىالپ ئۆتتـۈڭ؛ گېپـىڭمۇ يـوق، : يېشىمى
 . يۈرهككه ئوت سېلىپ ئۆتتۈڭ

 قىزىلگۇلۇم، قىزىلگۇلۇم، ئهجهب ۋاقىتتا خهزان بولدۇڭ،

. مهنى مهيخانىغا تاشالپ، ئۆزۈڭ يولغا رهۋان بولدۇڭ
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 ههي، قىزىلگۈلۈم يارىم، ئهجهبمۇ بىر چاغـدا غـازاڭ بولـۇپ كهتتـىڭ؛ مېـنى مهيخانـىغا : يېشىمى
 . دىڭ تاشالپ قويۇپ، ئۆزۈڭ كېتىپ كهل

 تهرهكسىز هويلىغا كىرسهم باشىمدىن ئافتاب ئۆتتى،

 . بويۇڭدىن ئۆرگۈلهي يارىم سهنىڭ قهدرىڭ ماڭا ئۆتتى

 تېرهكسىز هويلىغا كىرسهم، بېشىمدىن كۈن چېقىپ، ئاپتاپ ئۆتۈپ كـهتتى؛ بويۇڭدىـن : يېشىمى
 . ئۆرگۈلهي يارىم، ماڭا سېنىڭ قهدرىڭ ئۆتۈلدى

 داستان

 بىرىنچى داستان

 مهنلهرنىڭ ئىچىنده نازاك چهمهن بار، چه

 بايان قىلغىل، ئاناجان، گۇلنى كىم تۈزدى؟

 بۇ جانىمنى قىينماي، ئهيلهگىل ئىزهار،

 ئهيان قىلغىل، ئاناجان، گۈلنى كىم تۈزدى؟

 بــۇ گــۈل دهستىنــىڭ تىزىلىشــىدا بــىر خــىل نازاكــهت بــار، بايــان قــىلغان ئانــىجان، بــۇ : يېشــىمى
 ېنىمنى قىينىماي ئوچۇقلىغـىن، ئايـان قىلغـىن ئانـىجان، گـۈلنى زادى گۈلدهستىنى كىم تىزدى؟ ج

 كىم تىزدى؟

 نه چهمهندۇر، باال مهندىن سورارسهن،

 . بارىن ئۆزۈم تۈزدۈم، بهيان ئهيلهيىن

 گۈنده يۈزمىڭ خهيالدا چهمهن تۈرهرمهن،

 . قايسى بىرىن باالم ساڭا بهيان ئهيلهيىن

 ى سورايدىغانـسهن بـاالم، مـهن ئېيتـاي، ههممىسـىنى قايسى گۈلدهستىنىڭ تىزىلىشىن : يېشىمى
 مهن ئۆزۈم تىزدىم؛ بىر كۈنده مىڭ خىيال بىلهن گۈل تىزىپ باقىمهن، بـاالم، سـاڭا قايـسى بـىرىنى

 بايان قىالي؟

 هىچ قاچاندا تۈزمهس ئهدىڭ بۇنداق چهمهننى،

 راستىن دهگىل ئاناجان، قىيناما جاننى،

 هنى، ئۆلمهسهم يهتكۈزهرمهن مۇرادقا س

 بهيان قىلغىل، ئاناجان، گۇلنى كىم تۈزدى؟

 هېچقاچاندا گۈلدهستىنى مۇنداق تىزمايتتىڭ، راستىنى ئېيقىن جېنىم ئانا، جېنـىمنى : يېشىمى
 ئۆلمىــسهم، ســېنى مۇرادىــڭغا يهتكۈزىــمهن، بايــان قىلغــىن ئانــىجان، گــۈلنى كــىم . قىينىمىغــىن

تىزدى؟
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 ههر سابادا ئاچىلۇر قىزمىزى گۇلالر،

 لالر ئۈزره سايراشۇر خۇشهال بۇلبۇلالر، گۇ

 بىر ناتهۋان مۇسافىر، غهرىب ئوغلۇم بار،

 . ئوغلۇم تۈزدى بۇ گۇلنى بايان ئهيلهيىن

 ههر ئهتتىگهنده، قىزىل گۈللهر ئېچىلىدۇ، گۈللهرنىڭ ئۈستـىده بۇلبـۇلالر سايرىشـىدۇ؛ : يېشىمى
 . گۈلدهستىنى ئاشۇ ئوغلۇم تىزدى ئىسىملىك بىر ناتىۋان ئوغلۇم بار، ساڭا دېسهم، بۇ » غهرىب «

 كۆرسهت غهرىب جانىمنى، : سهنهم ئهيتۇر

 فىدا قىالي ئاڭ يوقۇ بارىمنى،

 رههم ئهيله قىيناماي خهسته جانىمنى،

 بهيان قىلغىل، ئانا جان گۇلنى كىم تۈزدى؟

 جېنىم غهرىـبنى ماڭـا كۆرسهتكـىن، مـهن ئۇنـىڭغا بارلىقـىمنى پـىدا « : سهنهم ئېيتىدۇ : يېشىمى
 » ىالي؛ بىمار جېنىمنى قىينىماي، رههىم قىلغىن ئانىجان، گۈلنى كىم تىزدى؟ ق

 سهنىڭ ئۈچۈن ئاهۇ فىغان ئهتهرلهر،

 گۈنده يىغالپ ئۆز هالىدىن كهتهرلهر،

 ئاخىر دهمده مۇرادىمغا يهتهرلهر،

 . غهرىب تۈزدى بۇ گۇلنى، بهيان ئهيلهيىن

 ىغالپ ئۆز هالـىدىن كېتـىدۇ، ئاخـىر دهمـده سېنىڭ ئۈچۈن ئاهۇ پىغان چېكىدۇ، كۈنده ي : يېشىمى
 . مۇرادىغا يېتىدۇ؛ مهن ئېيتاي باالم، بۇ گۇلدهستىنى غهرىب تىزدى

 ئىككىنچى داستان

 غهمدىن قۇتۇاللماغان مىهنهتلىك باشىم،

 . گۈلده يۈزمىڭ هىجرانالر كهلدى بهيلهيىن

 قهرارى يوق شۇم فهلهكنىڭ گهردىشى،

 . يلهيىن تۈگهمهس سهۋداالرغا سالدى نه

 غهمدىن قۇتۇلاللماغان جاپاكهش بېشىمغا بىر كۈنده يۈزمىڭ هىجرانالر كهلدى، قانـداق : يېشىمى
 قىالي؟ تۇتۇمى يوق شۇم پهلهكنىڭ گهردىشى تۈگىمهس سهۋداالرغا سالدى، قانداق قىالي؟

 ههر زهمانه باشىمغا تۈشتى سهۋداالر،

 يهتىشتۈردى جانىمغا يۈزمىڭ بهالالر،

 ئاقتىالر قانۇ دهرياالر، كۆزلهرىمدىن

 . تهركى جههانه ئهتىپ كهلدى نهيلهيىن

 ههر ئاندا بېشىمغا سهۋداالر چۈشتى، ئـۇ جېنـىمغا يـۈز مـىڭ بااليـىئاپهتلهر – ههر زامان : يېشىمى
كهلتۈردى، كۆزلىرىمدىن قان دهريا بولۇپ ئاقتى، كالالم تهركىدۇنيا قىلىپ كهلدى، قانداق قىالي؟
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 ىستانىڭ كهزمهدىم، بۇلبۇل بولۇپ گۇل

باغبان بولۇپ ئالماالرىڭ ئۈزمهدىم،

 يار دهپ شهكهر لهبىڭ سۆيمهدىم، – يار

 . كۆڭلۈمده ئهرمانالر قالدى نهيلهيىن

 بۇلبۇل بولۇپ گۇلىستانىڭنى كېزهلمىدىم، بـاغۋهن بولـۇپ ئالمىلـىرىڭنى ئۈزهلمـىدىم، : يېشىمى
 يۈرهكتــه ئارمانلــىرىم قالــدى، قانــداق دهپ شــېكهر لېۋىڭدىــن سۆيهلمــىدىم، » ئامرىقــىم – يارىـم «

 قىالي؟

 دهيدۇرالر ئاتىمنى، » قۇل « : غهرىب ئهيتۇر

 فهلهك رهۋا كۆرمهدى كۆڭۈل شادىمنى،

 ههق مۇيهسسهر ئهتمهدى شۇل مۇرادىمنى،

 . ياخشى گۈنلهر يامان بولدى نهيلهيىن

 ىمنى پهلـهك راۋا دهپ ئاتايـدۇ، كۆڭـۈل شاتلىقـ » قـۇل « كىشـىلهر مېـنى « : غهرىب ئايتىدۇ : يېشىمى
 كۆرمىدى؛ ئالاله شۇ مۇرادىمغا ئېرىشتۈرمىدى، ياخشى كهنلهر مانا شۇنداق يامـان بولـدى، قانـداق

 قىالي؟

 ئۈچىنچى داستان

 ئىكى پهرى كهلۈر يانه،

 ئهجهب سهيالنه، سهيالنى،

 ئاشقىالرنىڭ جانىن ئالىپ،

 . كهلۇر سهيالنه، سهيالنه

 ڭىشـىپ، ئاشىقالرنـىڭ جېنـىنى ئېلـىپ، ئاجايـىپ پـهيزى ئـىككى پـهرى يـانمۇ يـان مې : يېشىمى
 . سهيله قىلىپ كېلىۋاتىدۇ

 ئىكى پهرى ههمدهم بولۇپ،

 بىرىگه مههرهم بولۇپ، – بىر

 قىيا باقىپ، قولىن سالىپ،

 . كهلۇر سهيالنه، سهيالنه

 بــىرىگه ههمــدهم بولۇشــۇپ، ئۆزئــارا سىېدىشــىپ، قــىيا بېقــىپ، – ئــىككى پــهرى بــىر : يېشــىمى
 . رىنى سېلىشىپ، سهيله قىلىپ كېلىۋاتىدۇ قوللى

 بىرى گۇلدۇر، بىر غۇنچه،

 قاچان بولغاي سهنهم قىزچه،

تهماشاغا كهلۇر بارچه،
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 . ئهجهپ سهيالنه، سهيالنه

ــىمى ــىزغا : يېش ــهنهم ق ــىم س ــۆزى؛ هېچك ــىڭ ئ ــىكى غۇنچىن ــىرسى بهجاي ــه ب ــۈل، يهن ــىرسى گ  ب
 . ، ههممه ئادهم كۆرگىلى كېلىدۇ يېتىشهلمهيدۇ؛ ئۇالرنىڭ سهيلىسى شۇ قهدهر پهيزىكى

 غهرىب نهيلهي شۇل يارنى،

 ئىزهار ئهتهي ئههۋالىنى،

 يار كۆرسهتسه جهمالىنى،

 . ئهجهب سهيالنه، سهيالنه

ــىدۇ : يېشــىمى ــب ئېيت ــىنى « : غهرى ــار جامال ــىالي؛ ي ــىزهار ق ــىك ئ ــىنى شۇنچىل ــىڭ ئههۋال  يارىمن
 . » كۆرسهتسه، ئۇنىڭ بىلهن سهيلىنى تېخىمۇ پهيزى قىالي

 تۆتىنچى داستان

 بارساڭ ئهگهر شاهى خۇرشىد يانىغا،

 . ئهزىزىڭ، مىهرىبانىڭ كهلدى دهگهيسهن

 يانىپ يىراغلىقنىڭ ئوتىغا، – كۆيۈپ

 . شۇل هالى پهرىشانىڭ كهلدى دهگهيسهن

ــىمى ــدى : يېش ــىڭ كهل ــڭ، مېهرىبان ــساڭ، ئهزىزى ــپ قال ــىغا بېرى ــىڭ يېن ــاه خۇرشىدن ــهر ش  ئهگ
 . پىشقان ئاشۇ هالى پهرىشانىڭ كهلدى دېگهيسهن – وتىدا كۆيۈپ دېگهيسهن؛ يىراقلىقنىڭ ئ

 ئاغاالرى يۇسۇفنىن چاهغا تاشالدى،

 ئوغلى ئۈچۈن يهئقۇب قانالر يىغالدى،

 قادىر ئالاله يۇسۇفكه بهناه ئهيلهدى،

 . ئهسهن كارۋانىڭ كهلدى دهگهيسهن – ئامان

 قـان يىغلـىدى، – لى ئۈچـۈن قـان يۈسۈپنى ئاكىلىرى قۇدۇققا تاشلـىدى، يـاقۇپ ئـۇ ئـوغ : يېشىمى
 . ئېسهن كهلدى، دېگهيسهن – قۇدرهتلىك ئالاله يۈسۈپكه پاناه بولدى، كارۋانىڭ ئامان

 سىينهسىغه ئول مىسكىن ئاشىق تاش ئۇرۇپ،

 پهرۋانهدهك ئىشق ئوتىغا باش ئۇرۇپ،

 شۇم فهلهكدىن بىهىساب جهفاالر كۆرۈپ،

 . ئول كۆزلهرى گىريانىڭ كهلدى دهگهيسهن

 ئىشق ئوتىغا پهرۋانىدهك ئۆزىنى ئۇرۇپ، شـۇم پهلهكتـىن هېسابسـىز جاپـاالرنى كـۆرۈپ، : ىمى يېش
 كۆزلىرىدىن توختىماي ياش ئاققۇزۇپ يۈرگهن، يۈرىـكى ئازاپتـا چۇپـىالنغان ئـۇ مىسكـىن ئاشىقـىڭ

 . كهلدى دېگهيسهن

ههر گىز قۇتۇاللمادىم بهالدىن قاچىپ،
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 ىپ، چۆللهر كهزدىم نهچه يىل، جانىمدىن كهچ

 مىهنهتنىڭ شارابىن ئىچىپ، – ئهمدى كۇلفهت

 . شۇل چاكى گىرىبانىڭ كهلدى دهگهيسهن

ــىمى ــىل : يېش ــىپ، نهچچــه ي ــىمدىن كېچ ــىپ قۇتۇاللمــىدىم، جېن  بااليىئاپهتتــىن ههرگــىز قېچ
 كۈلپهتنىڭ شارابىنى ئىچـسهممۇ مـهيلى دهپ، شـۇ يىرتـىق – چۆللهرنى كېزىپ يۈردۈم، ئهمدى جاپا

 . ى دېگهيسهن ياقا قايتىپ كهلد

 قۇالق سال، ئوغلۇڭ دادىغا، : سهنهۋبهر دهر

 بىر سۆزۈم بار ئايتايىن كۆڭلۈڭ شادىغا،

 يانىپ نهچه يىل ئىشقنىڭ ئوتىغا، – كۆيۈپ

 . ئهزىزىڭ، مىهرىبانىڭ كهلدى دهگهيسهن

 ئوغلۇڭنىڭ دادىغا قۇالق سالغـىن، كۆڭلـۈڭ شاغلـىقى ئۈچـۈن، بـىر « : سهنهۋبهر ئېيتىدۇ : يېشىمى
 نهچچـه يـىلالر ئىـشق ئوتۇڭـدا كۆيـۈپ پىـشقان ئهزىزىـڭ، مېهرىبانـىڭ كهلـدى : بار ئېيتـاي سۆزۈم

 . » دېگهيسهن

 بهشىنچى داستان

 قادىر ئالاله، ئۆلهر بولدۇم بۇ غهمده،

 مهن نهيلهيىن تۇرار مهكان بولماسا،

 ئهلهمده، – شۇم فهلهكدىن يهتكهن قايغۇ

 مهن نهيلهيىن بىر مىهرىبان بولماسا،

 قۇدرهتلىك ئالاله، مهن بۇ غهمده ئۆلىدىغان بولدۇم، تۇرار جايىم بولمىسا، مـهن قانـداق : ى يېشىم
 ئهلــهم كېلـىۋاتقان ئههۋالــدا، بــىر مېهرىبانـىم بولمىــسا، مــهن – قىلـىمهن؟ شــۇم پهلهكتـىن قــايغۇ

 قانداق قىلىمهن؟

 ۋاهكى، كۆڭلۈم بولدى جانانغا بهنده،

 قىيناالدۇر ئهزىز جانىم بۇ تهنده،

 ۇ چۆللهرده ئازىپ بولدۇم شهرمهنده، ب

 . يهتهلمهسمهن يارغا ئىمكان بولماسا

 ۋاه، كۆڭلۈم جانانغا قۇل بولدى، ئهزىـز جېنـىم بـۇ تهنـده قىينىلىۋاتـىدۇ، بـۇ چۆللـهرده : يېشىمى
 . ئېزىپ كېتىپ، شهرمهنده بولدۇم، ئىمكان بولمىسا، يار ۋىسالىغا يېتهلمهسمهن

 ۈك يارىن، ئىزلهپ يۈرۈر ههمراه گۇليۈزل

 ئاختارىپ كهزهرلهر دۇنيانىڭ بارىن،

 هىجران ئالدى ئۇنىڭ سهبرۇ قهرارىن،

. مهن نهيلهيىن ئارامى جان بولماسا



www.UyghurMuqam.com 第  21 页 ئۇيغۇر مۇقام تورى 

 ههمراهجان گۈليۈزلۈك يارىـنى ئـىزلهپ، جاهاننـىڭ ههممـه يېرىـنى ئـاختۇرۇپ كېزىـپ : يېشىمى
 ا، مهن قانداق قىلىمهن؟ تاقىتىنى تۈگهتتى، جانغا ئارام بولمىس – يۈرىدۇ، جۇدالىق ئۇنىڭ سهۋر

 مهشرهب

 بىرىنچى مهشرهب

 قهنى يارىم، قهنى، يارىم، چههار باغ بولدى گۇلئهنداز،

 . قهنى يارىم، قهنى يارىم، ساالي يولىغا پايهنداز

 گۈلگـه ) تـۆت پهسىللـىك، پهسـىل ئايرىمىـسى بويـىچه گۈللـهپ تۇرىـغان بـاغ ( چاربـاغ : يېشىمى
 ي، يارىم قېنى؟ پۈرگهندى، يولىغا پايانداز ساال

 قهنى يارىم، قهنى يارىم، بۇالقالردا يۈزىن يۇۋسا،

 . قهنى يارىم، قهنى يارىم، بۇ يهر ئوينارغا كۆپتۇر ساز

 بـۇ يـهر كۆڭـۈل ئېچـىپ ئويناشـقا بـاپ . قېنى يارىم، بۇالقالردا يۈزىنى يۇيۇۋالـسا بـوالتتى : يېشىمى
 . ئېسىل جاي

 ئالىپ تاقسا، قهنى يارىم، قهنى يارىم، چهمهنلهردىن

 . قهنى يارىم، قهنى يارىم، قولىغا ئالساالر بىر ساز

 غۇ، قېنى ئۇ؟ – قېنى يارىم، گۈللهردىن ئۈزۈپ تاقىسا، قولىغا ساز ئالسا بوالتتى : يېشىمى

 قهنى يارىم، قهنى يارىم، مهنىڭ بىرله شهراب ئىچسه،

 . قهنى يارىم، قهنى يارىم، كۆڭۈل شاد ئهيلهسهك بىرئاز

 يارىم مېنىڭ بىلهن بىلله شاراپ ئىچسه، بىر ئاز كۆڭۈل ئاچساق بوالتتى، قېنى ئۇ؟ : يېشىمى

 قالىپ يارىم، قالىپ ئىشرهت، كهتهر بولدۇم چهكىپ ههسرهت،

 . بۇ ئالهمده غهمۇ غۇربهت بىله فهرهاد ئۆزى ههمراز

 م؛ بـۇ ئىشرهتمۇ قېلىپ، مهن ههسـرهت بـىلهن كېتـىدىغان بولـدۇ – يارىم قېلىپ، ئهيش : يېشىمى
 . دۇنيادا يالغۇز فهرهادال غهم ۋه غۇربهتچىلىك بىلهن سىرداش بولۇپ ئۆتىدىغان بولدى

 قهددۇ خهتتىڭ بىله كۆزۇ يۈزۈڭ، ئهي سهرۋى سىيمىن تهن،

 . بىرى سهرۋى، بىرى رهيهان، بىرى نهرگىس، بىرى گۇلشهن

 ىڭ رهيهـان، كـۆزۈڭ ئهي كۈمۈش تهنلىك سهرۋىدهك يار، سېنىڭ بويۇڭ سهرۋى، مىيىقلىر : يېشىمى
 . نهرگىس، يۈزۈڭ گۈلشهندۇر

ههدىسۇ لهئلۇ جهمالىڭدىن ئهرۇر ههر دهم،
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 . تىلىم گويا، سۆزۈم رهنگىن، كۆڭۈل خۇررهم، كۆزۈم رهۋشهن

 سۆزۈڭ، لېۋىـڭ، يۈرۈشـۈڭ ۋه جامالـىڭ تۈپهيلـىدىغان تىلـىم بۇلبۇلگويـادهك سـۆزمهن، : يېشىمى
 . وشهندۇر سۆزۈم يېقىملىق، كۆڭلۈم خۇشال، كۆزۈم ر

 مهنى مهدهۇشۇ مىسكىن نهيلهي ئول شوخى بهال بىرله،

 . مهن ئهسرۇ بىدىلۇ بىخۇد، ئول ئهسرۇ پۇر دىلۇ پۇر فهن

 مهن خۇدىنى يوقاتقان بىچاره ئۇ باال كهلتۈرگۈچى شوخ بـىلهن قانـداقمۇ قـىالرمهن؟ مـهن : يېشىمى
 . تولىمۇ بىخۇد ئاشىق، ئۇ ناهايىتى جۈرئهتلىك ۋه هىيلىگهر

 هلهك جهۋرۇ جهفاسىدىن، ئول ئاي دهردۇ بهالسىدىن، ف

 . چهكهرمهن نالهيۇ ئهفغان، قىلۇرمهن گىريهيۇ شىۋهن

 ئـهپغان چېكـىمهن، – جاپاسـىدىن ۋه ئـۇ گۈزهلنـىڭ باالسـىدىن نالـه – پهلهكنىڭ جهبـىر : يېشىمى
 . زارلىنىپ ياش تۆكىمهن

 بهاليى ئىشقۇ يالغۇزلۇق داغى هىجرانۇ غۇربهتته،

 . جنۇن، كىشىم مىهنهت، ئىشىم زارى، يهرىم گۇلخهن ئاتىم مه

 ئىشق باالسى ۋه يالغۇزلۇقتا، يهنه تېخى هىجران ههم غۇربهتچىلىكته، ئېتـىم مـهجنۇن، : يېشىمى
 . بولدى ) گۆلهخ ( مۇشهققهت، ئىشىم زارالش، ياتىدىغان يېرىم كۈل دۆۋىسى – كىملىكىم جاپا

 ۇردهك، ئوقۇڭ بىرله خهيالىڭ، دهررىڭۇ مىرىڭغا باب

 . تهنىم مهنزىل، ۆزۈم مهسكهن، كۆكۈس مهئۋا، كۆڭۈل مهخزهن

 كىرپىك ئوقۇڭ بىلهن خىيالىڭغا، دهردىڭ بـىلهن مېهرىـڭگه بابۇرنـىڭ تېـنى مهنزىـل، : يېشىمى
 . كۆزى تۇرالغۇ، كۆكسى ۋهتهن، كۆڭلى خهزىنه بولدى

 ئىككىنچى مهشرهب

 بىرىنچى ئاهاڭ

 كهلتۈرمىشهم، يارنىڭ چار باغىدىن بىر دهسته گۇل

 . بادهئى ئىشقى مۇههببهت كاسه مۇل كهلتۈرمىشهم

 تـارام يـاش – مۇههببهت جامىدىكى شارابنى ئىچىشىم بىلهن تهڭال، كۆزلىرىمدىن تارام : يېشىمى
 . تۆكۈلۈپ كهتتى

 جهزبه ئهيلهپ بادهئى ئىشقى مۇههببهت كهيفىده،

. سهجدهئى شۇكرانهغه باشىمنى قۇل كهلتۈرمىشهم
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 مۇههببهت شارابىنىڭ كهيپىده تهسىرلىنىپ، تهشهككۇر سهجدىسىگه ئـىخالس – ىشق ئ : يېشىمى
 . بىلهن بېشىمنى قويدۇم

 خانۇ مانىم يارنىڭ ههققىده ئىيسار ئهيلهسهم،

 . ئىلتىماسىم ياردىن قىلغاي قهبۇل، كهلتۈرمىشهم

 وراپ بارلىقــىمنى يارغــا بېغىشلىــسام دېگــهن ئۈمــىدته، ئۇنــىڭ قوبــۇل قىلىشــىنى ســ : يېشــىمى
 . كهلدىم

 شۇكر لىلاله، نهۋبهتىي بولدۇڭ نهبىغه ئۇممهتى،

 . بىل غهنىمهت فۇرسهتى، خهتمى رهسۇل كهلتۈرمىشهم

 گه ئۈممـهت بولغانلىقـىڭ ئۈچـۈن ئالالهقـا ) مۇههممهد پهيغهمبهر ( ئهي نهۋبهتىي، نهبىي : يېشىمى
 . وقۇ قۇرئان ئ – شۈكۈر قىل، پۇرسهتنى غهنىيمهت بىلىپ رهسۇل ههققىده خهتمه

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 ئهرزىمنى ئايتاي ئهي يارى دىلخاه،

 . ئوتۇڭدا كۆيدۈم ۋهلالهۇ بىلاله

ــاڭال : يېشــىمى ــىنى ئ ــار، بايانات ــهي ســۆيۈملۈك ي ــدا : ئ ــىڭ ئوتۇڭ ــىلهن قهســهمكى، سېن ــالاله ب  ئ
 . كۆيۈۋاتىمهن

 سهۋدايى زۇلفۇڭ، غهم بىرله ئىشقىڭ،

 . شۇكرى خۇداغا، بولدىالر ههمراه

 . خۇداغا شۈكۈركى، چېچىڭنىڭ سهۋداسى، غهم ۋه ئىشقىڭ ئۈچى ماڭا ههمراه بولىۋاتىدۇ : يېشىمى

 يهتى فهلهكنى كۆرتهگهي ئاهىم،

 . ئىشقىڭدا ئۇرسام ناگاه بىر ئاه

 . ئىشقىڭدىن ناۋادا بىر ئاه ئۇرسام، ئاهىم يهتته ئاسماننى ئۆرتهيدۇ – مۇههببهت : يېشىمى

 بولۇر ۋهبالىم ئىشقىڭدا ئۆلسهم،

 . الىمنى سورغىل سهن گاهى بىگاه ه

 مۇنچـه هالـىمنى – ئهگهر ئىشقىڭدا ئۆلـۈپ كهتـسهم ئۇۋالـىم بولـۇپ قالمىـسۇن، ئانچـه : يېشىمى
 . سوراپ قوي

 كىرمه رهقىبلهر سۆزىگه ههر گىز،

 . سۆزۈم ئىشىتكىل ئهرمهسمۇ بهدخاه

مهسمۇ؟ سۆزۈمنى ئاڭال، رهقىبلهرنىڭ سۆزىگه كىرمه، ئۇالر ئاداۋاتخور ئه : يېشىمى
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 ئۆلدى ۋهفائىي ههجرىڭده، ئهي شوخ،

 . بولغىل ئانىڭكى هالىدىن ئاگاه

 . ئهي شوخ، ۋهفائىي جۇدالىقىڭدا ئۆلدى، ئۇنىڭ هالىدىن خهۋهر تاپ : يېشىمى

 ئۈچىنچى ئاهاڭ

 ئول نه قىزدۇر، هۇرى رىزۋان ههم بهرابهر كهلمهگهي،

 . ئول نه قهددۇر، سهرۋى لهرزان ههم بهرابهر كهلمهگهي

 رىزرانالرمۇ ئۇنىڭغا تهڭ كېلهلمهيدۇ؛ ئۇ نېمـه دېگـهن – هۆر ! هه – ئۇ قانداق گۈزهل قىز : يېشىمى
 . گۈزهل سهرۋىمۇ ئۇنىڭ ئالدىدا هېچنېمه ئهمهس ! هه – گۈزهل قامهت

 كاكۇلىگه مۇشكى خوتهن ههم بهرابهر كهلمهگهي،

 . ئول نهل لهبدۇر، لهئلى يهمهن ههم بهرابهر كهلمهگهي

 خۇشپۇراق چېچى خوتهن ئىپارىنىمۇ سۇندۇرىدۇ؛ قىزىل لېۋى يهمهن ياقۇتىنىمۇ يېڭىپ : يېشىمى
 . قويىدۇ

 ئول نه يۈزدۇركىم، قىزىلگۇل ههم بهرابهر كهلمهگهي،

 . ئول نه ساچدۇر، باغدا سۇنبۇل ههم بهرابهر كهلمهگهي

 ا باغـىدىكى قىزىل نۇرانه يۈزى ئالدىدا قـىزىلگۈلمۇ تهڭدىـشى ئهمـهس، ئـۇزۇن چېچـىغ : يېشىمى
 . سۇنبۇلمۇ تهڭ كېلهلمهس

 ئول نه دهنداندۇر، ئاڭا گهۋههر بهرابهر كهلمهگهي،

 . ئول نه سۆزدۇر، سۆز ئارا شهكهر بهرابهر كهلمهگهي

 ئۇنـىڭ چىشـىغا گۆهـهرمۇ تـهڭ كېلهلمهيـدۇ؛ ئۇنـىڭ تاتلـىق سۆزىـگه شـېكهرمۇ بـهس : يېشىمى

 . كېلهلمهيدۇ

 مىـسرا ۋه 88 مىسرا، بهش داستان 154 چوڭ نهغمه قىسمى مۇقام ئۆزهال مۇقامى تېكىسىتلىرى – 6
. مىسرا شېئىردىن تهشكىل تاپقان 294 مىسرا بولۇپ، جهمئىي 52 ئىككى مهشرهب
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 ئهجهم مۇقامى – 7
 چوڭ نهغمه

 مۇقهددىقه

 جههاندا گهرچه بولغاي كۆپ شاهى خهيلۇ ههشهم پهيدا،

 . ۋهلې بولغايمۇ سهندهك خۇسرهۋىي ساهىب كهرهم پهيدا

 گهرچــه جاهانــدا كۆپلــىگهن مهرتىۋىلــىك شــاهالر ئۆتكــهن بولســىمۇ، لېكــىن ســهندهك : يېشــىمى
 . مهردانه شاه دۇنياغا كهلگهن ئهمهس خۇسرهۋ سۈپهت،

 سهالمهت بولكى، تاپسۇن دهۋلهتىڭده خهلق ئاسيايىش،

 . كى ساهىپ دهۋلهتى سهندهك بولۇر ئالهمده كهم پهيدا

 ســاالمهت بــول، دۆلىتــىڭده خــهلق ئاسايىشلــىق تاپــسۇنكى، جاهانــدا ســهندهك دۆلــهت : يېشــىمى
 . ئىگىسى كهم تېپىلىدۇ

 انداق تۈزكى، دهۋرۈڭده، ۋهفايۇ مىهر قانۇنىنى ئ

 . نهشاتۇ ئهيش بولسۇن، بولماسۇن ئهندۇهۇ غهم پهيدا

 مۇههببـهت قانۇنـىنى شـۇنداق تـۈزكى، سېنـىڭ دهۋرىـڭده هايـات – ۋاپادارلىق ۋه مېهـىر : يېشىمى
 . ئهندىشه پهيدا بولمىسۇن – شاتلىقتا ئۆتسۇن، غهم

 چهكىپ خۇنابهلهر هاسىل قىلىپمهن داغى ئىشقىڭنى،

 . لغان كهبى خۇنى جىگهر بىرله دىرههم پهيدا گهدا قى

 گاداي يۈرهك قېنى سهرپـىياتى بـىلهن پـۇل تاپقانـدهك، مـهنمۇ قانلـىق يـاش – تىلهمچى : يېشىمى
 . تۆكۈش بهدىلىگه ئىشقىڭنى هاسىل قىلدىم

 قۇياش يهڭلىغ يۈزۈڭگه، ۋاه، نهچۈك مهن تىك باقاي جانا،

 . م پهيدا ياڭى ئايدهك قاشىڭدىن قامهتىمغا بولدى خه

 ئهي جان، يېڭى چىققان ئايدهك ئهگىم قېشىڭنىڭ مۇههببىتىدىن قامىتـىم ئېگـىلدى : يېشىمى
 هـالبۇكى، قۇياشـتهك يۈزۈڭگـه قانـداقمۇ ). ههمىشه ئېگىلىپ ساالمدىال تۇرىدىغان بولـۇپ قالدىـم (

 تىك تۇرۇپ قارىيااليمهن؟

قهددىڭۇ زۇلفۇ ئاغزىڭ ههرفىندىن ههرلههزه دهم ئۇرسام،

. ۇر جانۇ تهنۇ كۆڭلۈمگه ههر ياندىن ئهلهم پهيدا بول
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 قامىتىڭ، چېچىڭ ۋه ئاغزىڭنى ههرقاچان تهرىپلىسهم، جېنىمغا، تېنـىمگه ۋه دىلـىمغا : يېشىمى
 . تهرهپتىن ئاغرىق كىرىپ كېتىدۇ – تهرهپ

 يهتىپ كهلسهڭ ئايازىي باشىغا سىهههت ئولماسمۇ،

 . هيدا تىرىلمهككه، ئۆلۈك بولسا، مهسىه روهى دهم پ

 كهلتۈرۈلـسه ئۆلـۈك تـىرىلگهندهك، سـهن يېتـىپ ) دېمى ( ئىيسا پهيغهمبهرنىڭ نهپىسى : يېشىمى
 كهلسهڭ، ئايازىي تىرىلىپ ساغالم بولۇپ قالماسمۇ؟

 تهئهززه

 سهۋىنگىل، ئهي كۆڭۈل، ئاخىركى جىسمىڭ ئىچره جان كهلدى،

 . قۇۋان، ئهي جانى مههزۇنكىم، ههياتى جاۋىندان كهلدى

ــىم، : يېشــىمى ــهي غهمكــىن جېن ــۈل سۆيۈنگــىن، ئاخــىرى ۋۇجۇدۇڭغــا جــان كــىردى؛ ئ ــهي كۆڭ  ئ
 . قۇۋانغىن، مهڭگۈلۈك هايات كهلدى

 سهفهردىن ئول پهرى يهتتى، مهنى مههزۇننى شاد ئهتتى،

 . كۆڭۈلدىن ئهسكى غهم كهتتى، تهن ئىچره تازه جان كهلدى

 – ىلدى؛ كۆڭۈلدىـن كونـا غـهم ئۇ پـهرى سهپهردىـن قايتـىپ، مـهن غهمكـىننى خۇشـال قـ : يېشىمى
 . قايغۇالر كېتىپ، تېنىمگه يېڭىدىن جان كىردى

 خىرهد، يىغ بۇ مهسافىڭنى، تهههممۇل، قوي گهزافىڭنى،

 . ۋهرهئ، تهرك ئهيله الفىڭنى كى ئاشۇبى جههان كهلدى

ــهي : يېشــىمى ــوي؛ ئ ــىرىڭنى ق ــىمهنه گهپل ــهت، ب ــهي تاق ــىل، لهشكــىرىڭنى يىغــىۋال؛ ئ ــهي ئهق  ئ
 . لىق، الپ ئۇرۇشنى تاشال، جاهاننى هاياجانالندۇرغۇچى يار كهلدى پهرهىزكار

 دهمىكىم ئاندىن ئايرىلدىم، كۆڭۈلنى ههمرههى قىلدىم،

 . بۇگۈن كهلدى كۆڭۈل، بىلدىمكى، ئول نا مىهرىبان كهلدى

 ئۇنىڭدىن ئايرىلغان چاغدا، كۆڭلۈمنى ئۇنىڭغا ههمراه قىلـىپ ئۇزاتقانـىدىم؛ بۈگـۈن : يېشىمى
 . قايتىپ كهلدى، بۇنىڭدىن ئاشۇ نا مىهرىباننىڭ كهلگهنلىكىنى بىلدىم كۆڭلۈم

 كهلىپدۇر ياشۇرۇن ئول شاه، مهنى مهجنۇن ئهمهس ئاگاه،

 . پهرى ئهرمهس ئهسه ئول، ۋاه، نهچۈك كۆزدىن نىهان كهلدى

 ئۇ شاه يوشۇرۇنچه كهپتۇ، مهن مهجنۇن خهۋهرسىز قاپتىمهن؛ ئۇ پهرى بولمىسا، نېمىشقا : يېشىمى
 كۆزگه كۆرۈنمهيال كېلىپ قالىدۇ؟

فالهك باقتى فىغانىمغا، ئهجهل رههم ئهتتى جانىمغا،
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 . خهزانلىغ بوستانىمغا گۇلى باغى جىنان كهلدى

 پىغانىمغا نهزهر ئاغدۇردى، ئهجهل جېنـىمغا رههـىم قـىلدى؛ خـازان بولغـان – پهلهك داد : يېشىمى
 . گۈلىستانىمغا جهننهت بېغىنىڭ گۈلى كهلدى

 غهننىي بىر نهۋائى تۈز، نهۋائىي، نهغمهئى كۆرگۈز، مۇ

 . ئاياقچى، تامسا تۇت توقۇز كى، دارايى زهمان كهلدى

 سازهنده، بىر كۈيگه سازىـڭنى تـۈز، نهۋائـىي، نهغمـهڭنى باشـال؛ ساقـىي، قهدههتـىن بـىر : يېشىمى
 . جىسى كهلدى تامچه مهي تامسا، ئۈستىلهپ توققۇز قهدهه تۇت، چۈنكى زامانىمىزنىڭ دۆلهتمهن خو

 سهههر خۇرشىدى شاهى تاغ ئۈزه زهررىن ئهلهم چهكتى،

 . داغى پهرتهۋ ساچىپ گهردۇن ئارا تۈرلۈك رهقهم چهكتى

 سهههرده قۇيـاش پادىـشاه تـاغ ئۈستـىگه ئـالتۇن رهڭلـىك تۇغـىنى تـىكتى، يهنـه تـېخى : يېشىمى
 . نۇرىدىن كۆك سههىپىسىگه تۈرلۈك سىزىقالرنى سىزدى

 هيلهپ سۈبهىنىڭ سىيمىن پهرۇ بالىن، فهنا فهرراشى ئ

 . مۇرهسسهئ تارى مىژگانىنى جارۇبى ههرهم چهكتى

 قاناتلـىرىنى پهپىلـىدى، – ئۆزلۈكىنى يوقاتقانالر خىزمهتچىـسى تاڭنـىڭ كۈمـۈش پـهي : يېشىمى
 . زىننهتلهك پىرپىكلىرىنى ههرهمنىڭ سۈپۈرگىسى قىلدى

 ئهيلهپ، كىر ۋائىز كهئبهده ههر دهم سهمهد زىكرىن بهيان

 . بهرههمهن دهيرى تهختى ئۈزره ئهسرارى سهنهم چهكتى

 بهرههمــهن بۇتخانــا تهختــىده . ۋائــىز كهبهتۇلالهــدا ئــالاله زىكرىــنى هــهر دهم يــاڭراتتى : يېشــىمى
 . نىڭ سىرلىرىنى بايان قىلدى ) سهنهم (

 باش ئالىپ كهئبهدىن شهيخى ههرهم، دهير ئىستهدى ئول دهم،

 . ر ناگاه پىچۇ خهم چهكتى كى ئول بۇت زۇلفى ئهنبهربا

 چېچـىنى بـۇدره قـىلدۇرغان هامـان، هـهرهم ) بـۇت ( ئهنبهر بۇيلۇق چـېچى بـار ئـۇ سـهنهم : يېشىمى
 . شهيخى كهبىدىن باش ئېلىپ چىقىپ، بۇتخانا ئىزدهشكه باشلىدى

 ههقىقهت ئههلى تهئرىف ئهتمهيىن فههم ئهيلهگهي بىردهك،

 . هكتى مۇغهننى ئهرغۇنۇن تارىنى نهچه زىرۇ بهم چ

ــىمى ــاۋازدا : يېشـ ــوم ئـ ــاه بـ ــل، گـ ــاه زىـ ــۈن گـ ــه ئۈچـ ــىرىنى نېمـ ــهنۇن تارلـ ــىڭ ئهرغـ  سازهندىنـ
 . ياڭرىتىدىغانلىقىنىڭ سهۋهبىنى تهرىپلىمىسهممۇ، ههقىقهت ئههلى بىردهك پهملىيهلهيدۇ

 كىشىكىم كويىدا كۈل ياستانىپ، قان ئىچمهك ئىستهر، ۋاه،

. م چهكتى فهرىندۇن بهل سۇلهيمان تهختى ئۈزره جامى جه
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 كىشى يارنىڭ كوچىسىدا كۈلگه مېلىنىپ يېتىپ قان يۇتسىمۇ، بۇنى فهرىـدۇن، بـهلكى : يېشىمى
 . سۇاليمان تهختىده ئولتۇرۇپ، جهمشىد قهدىهىده مهي ئىچكهندىن ئارتۇق هېساباليدۇ

 خۇشا، ئول رىندكىم ئۇمرى ئاساسىن يوقلۇغىن بىلگهچ،

 . هدهم چهكتى تهرهب جامىن تهرهننۇم زهۋقى بىرله دهم ب

 ئۇ پهرۋاسىز ئىچهرمهن ئـۆز ئۈمرىنـىڭ ۋاپاسىزلىقـىنى بـىلگهچكه، شاتلـىق قهدىهـىنى : يېشىمى
 ! خوشه – ئارقا كۆتۈردى – كۈيلهرنىڭ زوقى بىلهن ئارقىمۇ

 جهفا تىغىنى دهۋران تىفلى، ئهي ئههباب، بىلمهيكىم،

 . نه تهنها شىرى نهرگه ئۇردى فىل، ئۆزىگه ههم چهكتى

 هي دوستالر، دهۋر گۆرهكلـىرى نادانلىقتـىن شـىردهك، پـىلدهك مهتلهرگـه جاپـا تىغـىنى ئ : يېشىمى
 . ئۇردىكى، ئهمهلىيهتته ئۇالر ئۆزىگىمۇ تىغ ئۇرغان بولدى

 تهئهززه چۈشۈرگىسى

 دىيارى نهزم ئارا شاهلىغ نهۋائىي گهرچه كۆپ سۈردى،

 . گهدا ئهرشىيمۇ ههم سۆز مۈلكىده يىلالر قهدهم چهكتى

 نهۋائىي شېئىرىيهت دۇنياسىغا شاه بولۇپ ئـۇزۇن دهۋران سـۈردى؛ گـاداي ئهرشـىيمۇ سـۆز : يېشىمى
 . مهملىكىتىده يىلالر كېزىپ باقتى

 نۇسخه

 دهرىغا، شورۇ شهر بولدى جههاندا ههر قايان پهيدا،

 . چۇ قىلدى چهرخى كهجرهۋ فىتنهئى ئاخىر زهمان پهيدا

 ر زامـان پىتنىلـىرىنى پهيـدا قـىلغاچقا، جاهاننـىڭ ۋاي ئېسـىت، بـۇ تـهتۈر پهلـهك ئاخـى : يېشىمى
 . غوۋغاغا تولۇپ كهتتى – ههممه يېرى غهلۋه

 چىراغى ئهمنىيهتنى تىيره قىلدى سهرسهرى فىتنه،

 . بۇ گۈن دارۇلقهزا ئىچره نه ئهمنۇ نه ئهمان پهيدا

 ۈنـده، ئامانلـىق چىرىغـىنى ئۆچۈرىـۋهتتى، شـۇڭا بۈگـۈنكى ك – پـىتنه بورانلـىرى تـىنچ : يېشىمى
 . دۇنيانىڭ هېچقانداق يېرىده ئامانلىق قالمىدى

 ههزهر قىل، بولما غافىل، ئهي سۇلهيمانى زهمان، ههردهم،

. بولۇپ ئالدىڭدا گهر خهسم ئولما مۇرى ناتهۋان پهيدا
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 ئهي زاماننىڭ سۇاليمانى، ئالدىڭدا دۈشمىنىڭ بىر ئاجىز چۈمۈلـه بولغـان تهقدىردىـمۇ، : يېشىمى
 . ئېهتىيات قىل، ههرگىز غاپىل بولما ئۇنىڭدىن دائىم

 ئهگهر باردۇر مۇرهۋۋهت دههر ئهلى راهىدا، ئهي ئههباب،

 . نهدىن بىر ياخشىنىڭ قهسدىده بولدى يۈز يامان پهيدا

 ئـهي دوسـتالر، ئهگـهر دۇنيـا ئههلىنـىڭ تۇتقـان يولـىدا مهردانىلـىق بولـىدىغان بولـسا، : يېشىمى
 امان چۈشىۋالىدۇ؟ نېمىشقا بىر ياخشىنىڭ قهستىگه يۈز ي

 بىرىگه دۈشمهنلىكنى، ئهي نادان، – بىر – رىزالىق بىرله قوي

 . قىلىپ تهقدىرغه تهدبىر بولمامىش سۇدۇ زىيان پهيدا

 رىزالـىق بـىلهن تاشلىغـىنكى، تهقدىـرگه – ئهي نـادان، ئۆزئـارا دۈشمهنلىشىـشنى رازى : يېشىمى
 . ه چىققان ئهمهس تهدبىر ئارقىلىق تاقابىل تۇرۇش بىلهن هېچبىر نهتىج

 جهفا تاشىن باشىغا ياندۇرۇپ نابۇد ئهتهر گهردۇن،

 . ۋهفا ئههلى جههان بهزمىده بولسا نهگههان پهيدا

 جاهان بهزمىسىده قاچانىكى ۋاپـادارالر پهيـدا بولـسا، پهلـهك ئۇالرنـىڭ باشلـىرىغا جاپـا : يېشىمى
 . تاشلىرىنى ياندۇرۇپ، نابۇت قىلىدۇ

 اخشى ئات باقىي جههان ئىچره، قالىپدۇر ياخشىالردىن ي

 . يامانلىق ئهيلهگهنلهردىن نه نامۇ نىشان پهيدا

 ئاتــاق مـهڭگۈ قالــىدۇ، يامانلـىق قــىلغانالردىن – جاهانــدا ياخشـىالردىن ياخــشى نـام : يېشـىمى
 . نىشانه قالمايدۇ – بولسا، هېچبىر نام

 قهزا جهلالدى ههر گۈن يۈز تۈمهن جاننى ههالك ئهيلهر،

 . ر، ئانىڭ ئىلكىده نه تىغۇ نه قان پهيدا نه ئول زاهى

 قازا جاللىتى كۆزلهرگه كۆرۈنمهيدۇ؛ قولىدا تىغمۇ، قانمۇ يوق، لېكىن ئۇ هـهر كـۈنى يـۈز : يېشىمى
 . تۈمهن جاننى هاالك قىلىدۇ

 نۇسخه چۈشۈرگىسى

 جههان باغى گۇلىنى ههق ۋهفاسىز ئهكتى، ئهي مههزۇن،

 . دهك فىغان پهيدا ساڭا هىچ سۇد يوقتۇر، قىلما بۇلبۇل

 ئهي مههزۇن، ئالاله بۇ جاهان بېغىنىڭ گۈلـىنى ۋاپاسـىز قىلـىپ تېرىـغان، ئۇنـىڭدىن : يېشىمى
. ساڭا هېچ پايدا يوق، شۇڭا بۇلبۇلدهك ناله قىلما
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 مۇستههزاد

 ئىستهدىم ئالهمده سهندهك شاهسهۋارى تاپمادىم،

 . دههر ئارا بىر مۇشفىقى ههمدهرد يارى تاپمادىم

 شۇنچه ئىزدهپمۇ، ئالهمده سهندهك چهۋهندازنى تاپالمـىدىم؛ دۇنيـادا سېنـىڭدهك دهرتـنى : يېشىمى
 . تهڭ تارتقۇچى شهپقهتچان بىر يارنى تاپالمىدىم

 بولماغاي ئالهمده سهندهك مههۋهشى، ئهي نازهنىن،

 . غۇنچهئى خهندان لهبىڭدهك اللهزارى ئاپمادىم

ــهندهك بــىر ئايجامــال ئهمــدى ئالهمگــ : يېشــىمى  ئــهي نازىــنى، قىزىلگۈلنــىڭ . ه كهلمهيــدۇ س
 . غۇنچىسىدهك لېۋىڭگه ئوخشاش گۈزهل گۈل ئېچىلغان اللىزارلىقنىمۇ ئۇچراتمىدىم

 نه ئىالج ئهيلهي، مهنىڭ ۋابهستهدۇر كۆڭلۈم ساڭا،

 . مىهرى تابانلىغ يۈزۈڭدهك گۇلئۇزارى تاپمادىم

 قۇيـاش مىـسال يۈزۈڭـدهك نۇرانـه ئىالجىم نېمه، كۆڭلـۈم سـاڭا باغلىنىغلـىق؛ نۇرلـۇق : يېشىمى
 . گۈزهل رۇخسارنى هېچ كۆرمىگهنمهن

 رههم ئهيلهپ سائهتى ئۆزۈڭغه ۋاسىل قىل مهنى،

 . دىلبهرىم، كۆيۇڭدىن ئارتۇغراق دىيارى تاپمادىم

 دىلبـىرىم، سېنـىڭ كوچــاڭنى بېسـىپ چۈشكـىدهك بــىر دىـيارنى تاپالمـىدىم، رههــىم : يېشـىمى
 . ۇ ۋهسلىڭگه يهتكۈز قىلىپ، مېنى بىر دهمگه بولسىم

 گۈندۈز نهۋبهتىي كويۇڭدا بولدى مۇبتهال، – كهچه

 . بۇ جههاندا سهندىن ئۆزگه غهمگۇرازى تاپمادىم

 چۈنكى، جاهاندا سهندىن باشقا . كۈندۈز كوچاڭغا مۇبتىال بولدۇم – مهن نهۋبهتىي كېچه : يېشىمى
 . ماڭا بىر غهمگۇزار يوقكهن

 جۇال

 جهپ جهۋرۇ جهفا قىلدى، دهردىغا، چهرخ جانىغا ئه

 . غهمۇ ههسرهت بىله ئول يارۇ جانىمدىن جۇدا قىلدى

 جاپـا سـالدى، مېـنى غـهم ۋه ههسـرهت – ۋاي ئېسىت، پهلـهك جېنـىمغا ئهجـهپمۇ جهبـىر : يېشىمى
 . جېنىمدىن جۇدا قىلدى – ئىچىده قويۇپ، ئۇ يار

خۇدايا، دوستۇ تۇغقاندىن جۇدا بولغان پهرىشانمهن،
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 . تىده هالىم زهبۇنۇ مۇبتهال قىلدى كى دۈشمهن دهس

 ئى ئالاله، مهن دوست ۋه تۇغقىنىدىن جـۇدا بولغـان پهرىـشانمهن، دۈشمهننـىڭ دهستـىده : يېشىمى
 . هالىم بىچارىلىككه مۇپتىال بولدى

 ئايا يارىم، يىراق ئهتتى فهلهك سهندىن بۇ مههزۇننى،

 . كى دۈشمهن مۇددهئاسىن هاسىل ئهتتى، ههم سهفا قىلدى

 ئهي يارىم، پهلهك بۇ مههزۇننى سهندىـن يـىراق قـىلدىكى، دۈشمهننـىڭ مۇددىئاسـىنى : مى يېشى
 . ئهمهلگه ئاشۇرۇپ بهردى ۋه ئۇنى خۇشال قىلدى

 جهيالى ۋهسلىدۇر جانۇ دىلىمده مۇددهئايى ههم،

 . ئهگهر يهتكۈزسه بىزلهرنى فهلهك بىزگه ۋهفا قىلدى

 ئهگـهر . ېتىـشنى ئوياليمـهن، مۇددىئايـىممۇ شـۇ دىلىم بـىلهن ئۇنـىڭ ۋىسالـىغا ي – جان : يېشىمى
 . پهلهك بۇ مۇددىئايىمغا يهتكۈزسه، ماڭا ۋاپا قىلغان بولىدۇ

 ئايا بادى سهبا، ئايتقىن خهبهر ئول يارى جانىمغا،

 . ئهسىرۇ ناتهۋان گۇلشاه جانىنى فىدا قىلدى

 ۋه ناتـىۋان گۈلـشاه ئى سهههر شامىلى، بۇ جېنىم يارىمغا خهۋهر يهتكۈزگىنكى، ئهسـىر : يېشىمى
 . ئۇنىڭغا جېنىنى پىدا قىلدى

 سهنهم

 كۆردۈم يۈزىنى، قالدىم بهالغا،

 . ئىشقىده يۈزمىڭ جهبرۇ جهفاغا

 . جاپاغا قالدىم – يۇ، باالغا قالدىم، مۇههببىتىده يۈز مىڭ جهبىر – چىرايىنى كۆردۈم : يېشىمى

 قىينالدى جانىم، تهڭ بولدى هالىم،

 . سهماغا ئاهۇ فىغانىم يهتتى

 . پىغانىم كۆككه يهتتى – ئاچه . جېنىم قىينالدى، ئههۋالىم ئوسالالشتى : يېشىمى

 ئهفسۇس نهدامهت، بولدى قىيامهت،

 . ئهجهبمۇ كۆيدۈم كۆڭلى قاراغا

ــا ماڭــا قــىيامهت بولــدى : يېشــىمى ــغا ئهجــهپمۇ . نادانلىقــىم ئۈچــۈن ئهپــسۇس، گوي  كــۆڭلى قارى
 . كۆيۈپتىكهنمهن

 الىمنى سورسۇن، زارىم ئىشىتسۇن، ه

. بىر رههمى قىلسۇن مهن بىنهۋاغا
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 . زارىمنى ئاڭلىسۇن، هالىمنى سورىسۇن؛ مهن بىچارىغا بىر رههىم قىلسۇن – ئاه : يېشىمى

 ئهرزىم ئىشىتمهس، هالىمغا يهتمهس،

 . ههركىم ياماندۇر، قويدۇم خۇداغا

 ئۈچـۈن، ئـالاله ئـۆزى ئهرزىمنى ئاڭلىمىغان، هالىمغا يهتمىگهن ئهسكىنىڭ قىلمىـشى : يېشىمى
 . بىر نېمه دهپ قويار دهيمهن

 چوڭ سهلىقه

 گۈلهمخاننىڭ قوش پوپۇكى يهرگه تهگهمدۇر،

 . ئونبهش ياشقا كىرمهي تۇرۇپ ئهگهر تهگهمدۇر

 گۈلهمخاننــىڭ قــوش پۆپــۈكى يهرگــه تېگهمــدۇ، ئونبــهش ياشــقا كــىرمهي تــۇرۇپ ئهگــهر : يېشــىمى
 تېگهمدۇ؟

 ويمانبۇالقتۇر، گۈلهمخاننىڭ تۇغقان يهرى ئ

 . گۈلهمخاننى زورالپ ئالغان ئهنگه چوالقتۇر

ــىمى ــه : يېش ــان ئهڭگ ــهمخاننى زورالپ ئالغ ــانبۇالقتۇر، گۈل ــرى ئويم ــان يې ــىڭ تۇغۇلغ  گۈلهمخانن
 . چوالقتۇر

 گۈلهمخاننىڭ قوش پوپۇكى يهرگه سۆرۈلدى،

 . يۈرهكدهكى زهرداب سۇالر قانغا ئۆيرۈلدى

 . يهرگه سۆرهلدى، يۈرهكتىكى زهرداب سۇالر قانغا ئۆرۈلدى گۈلهمخاننىڭ قوش پۆپۈكى : يېشىمى

 يهته كهپۇتهرلهرىڭ قوندى تهرهككه، – ئالته

 . تاۋار توندا ئالتۇن تۈگمه پاتتى يۈرهككه

 . يهتته كهپتهرلىرىڭ قوندى تېرهككه، تاۋار توندا ئالتۇن تۈگمه پاتتى يۈرهككه – ئهلته : يېشىمى

 چىقىپ باقسام گۈلهمخانىم تويۇڭ كهلهدۇر،

 . ساڭامىكىن، ماڭامىكىن تهقدىر بىلهدۇر

 چىقىپ باقسام، گۈلهمخېنىم تويۇڭ كېلىۋېتـىپتۇ، ساڭىمىكـىن، ماڭىمىكـىن تهقدىـر : يېشىمى
 . بىلىدۇ

 كىچىك سهلىقه

بىرىنچى ئاهاڭ
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 سهههر خاۋهر شاهى چهرخ ئۈزرهكىم خهيلى ههشهم چهكتى،

 . بىله كوهسار ئۈزه ئالتۇن ئهلهم چهكتى شۇئائى خهت

 تـاڭ سـهههرده، شـهرق شـاهى كـۆكنى بـويالپ قوشـۇن تارتـىپ، نـۇر سىزىقلـىرى بــىلهن : يېشـىمى
 . بېزهلگهن ئالتۇن تۇغىنى تاغ ئۈستىگه تىكتى

 قهزا فهرراشى چهكتى سۈبهىنىڭ سىيمىن سۈپۈرگۈسىن،

 . مۇزههههب پهرلهرىن ئانداقكى تاۋۇسى ههرهم چهكتى

 گويا ههرهم توزى ئالتۇن پهيلىك قۇيرۇقىنى يايغاندهك، تهقدىـر خىزمهتچىـسى تاڭنـىڭ : ىمى يېش
 . كۈمۈش سۈپۈرگىسىنى زېمىنگه يايدى

تهفسىرىن، » شهمس – ۋهش « كىتابهئى سۈنئ كىلكى سۇرهئى

 . فهلهك تاقى ههۋاشىسىده زهر ههلدىن رهقهم چهكتى

 سۈرىسىنـىڭ شهرهىسـىنى » قۇيـاش « قلىرىغا تهقدىر قهلىمى پهلهك گۈمبىزىنىڭ قىرغا : يېشىمى
 . ئالتۇن ههل بىلهن يازدى

 مۇئهززىن كهئبه تاقى ئۈزره گۇلبانگى سهمهد ئۇردى،

 . بهرههمهن دهير ئهيۋانىدا ئاههنگى سهنهم چهكتى

 مۇئهززىــن كهبـه مۇنارىســىدا ئـهزان ساداســىنى يـاڭراتتى، بهرههمــهن بۇتخانـا ئايۋىنــىدا : يېشـىمى
 . نى سازلىدى كۈيى ) بۇت ( سهنهم

 ياقا چاڭ ئهتتى گاهى سۈبه ئول ماتهمغه كىم، ئاشىق،

 . بۇ مۇهلىك شامى هىجران ئىچره يۈز خۇنابى غهم چهكتى

 غۇسسـىدىن نۇرغــۇن قـان يــۇتتى؛ – بـۇ هاالمــهت هـىجران قاراڭغۇلۇقـىدا ئاشــىقالر غـهم : يېشـىمى
 . سۈبهى ئۇ ماتهم ئۈچۈن، بهزىده ياقىسىنى يىرتتى

 ڭ ئىككىنچى ئاها

 زهمانى كۈلدى ئول غافىلغاكىم دهۋران، سىتهم تىغىن،

 . ئاڭا ئۇرماغنى ئاڭالپ ئۆزگهگه تىغى سىتهم چهكتى

 دهۋر ئــۇ غاپــىلغا بــىر پــهس كۈلــۈپ قارىــدى، چــۈنكى ئهسلــىده پهلــهك زۇلــۇم تىغــىنى : يېشــىمى
 . ئۇنىڭغا ئۇرىدىغانلىقىنى بىلىپ قېلىپ، ئۇ باشقىالرغا زۇلۇم تىغى كۆتهرگهنىدى

 خۇشا، ئولكىم مۇنۇڭدهك چاغ ۋهفاسىز ئۈمرنى ئاڭالپ،

. سهبۇهىيى جامنى ئههباب بىرله دهم بهدهم چهكتى
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 مۇشۇنداق چاغدا، ئۆمۈرنىڭ ۋاپاسىزلىقىنى بىلىپ، دوستالر بـىلهن بـىلله تـاڭ سـهههر : يېشىمى
 ! هه – ئولتۇرۇشىنىڭ قهدىهىنى دهممۇدهم كۆتۈرۈش نېمه دېگهن پهيزى

 اهى نۇكته ئۈزره قىيلۇ قال ئهتتى، مهئانى ئههلى گ

 . مۇغهننى خهيلى نهغمه ئۈزره گاهى زىرۇ بهم چهكتى

 مۇنازىرىـگه چۈشـتى؛ گاهـىدا – گاهىدا داناالر چوڭقۇر، نـازۇك پىكـىرلهر ئۈستـىده بـهس : يېشىمى
 . سازهندىلهر نهغمه قىلىپ، تۈرلۈك كۈي ياڭراتتى

 لسا، ئهگهر كۆڭلىده بىر گۇل ههجرىدىن خارى فىراق ئو

 . بههانه يىغالماقغا بىر نهچه جامى كهرهم چهكتى

 ئهگهر كىشىنىڭ يۈرىكىگه بىر گۈلنىڭ پىراق تىكىنى سانچىلسا، ئـۇ يـىغالشقا باهانـه : يېشىمى
 . ئىزدهپ ئېهسان شارابىدىن بىر نهچچىنى ئوشۇق ئىچىدۇ

 ئۈچىنچى ئاهاڭ

 ۋهگهر خۇد ۋهسل ئىقبالى مۇيهسسهر بولسا بىر سائهت،

 . ۇن تهختى ئۈزره بهزم تۈزدى جامى جهم چهكتى فهدىر

 ئىنسان ئهگهر يارنىڭ ۋىسالىغا يېتىش ئارزۇسىغا بىر دهم مۇيهسسهر بولسـىال، ئۆزىـنى : يېشىمى
 . پهرىدۇن تهختىده بهزمه تۈزۈپ، جهمشىد قهدىهىده شاراب ئىچكهندهك هېس قىلىدۇ

 بولۇپ مهتلۇب رۇخسارىغا مههۋى جامدىن سهرمهست،

 . فراقغا قويدى، باشىنى ئاللىغا خهم چهكتى يۈزىن تۇ

 ئاشــىق يارنــىڭ رۇخــسارىنى كۆرگىنــىده، شاراپتــىن غــهرق مهســت بولغانــدهك ئۆزىــنى : يېشــىمى
 . يوقىتىپ، بېشىنى ئېگىدۇ ۋه يۈزىنى تۇپراققا قويىدۇ

 نه دهۋلهتدۇركى بۇ هالهتده ئانداق باردى ئۆزدىنكىم،

 . هم چهكتى بهقا ئىقلىمىدىن رهختىنى تا مۈلكى ئهد

 مۇشۇ هالهتته ئۆزىدىن كېتـىش نېمـه دېگـهن ئۇلـۇغ دۆلـهتكى، ئـۇ ئۆزىنـىڭ بارلىقـىنى : يېشىمى
 . هاياتلىق ئىقلىمىدىن يۆتكهپ، ماماتلىق مهملىكىتىگه تاپشۇرىۋهتسه، كاشكى

 كىچىك سهلىقه چۈشۈرگىسى

 نهۋائىي، شايهد ئول رههرهۋغه بۇ دهۋلهت نهسىب ئولغاي،

. هنا قهتئ ئهتكهلى يىلالر قهدهم چهكتى كىم ئول دهشتى ف
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 نهۋائىي، ئۆزلۈكىنى يوقىتىش دهشتىنى بېسىپ ئۆتۈش ئۈچۈن، يىلالر سهرپ قىلغان شـۇ : يېشىمى
 . يولۇچىغا بۇ دۆلهت نېسىپ بولسا، ئهجهب ئهمهس

 تهئكىد

 لهب جام تۇت، – ئهيدى بههار ئهييامىدۇر، ساقىي، لهبا

 . هيى گۇلفام تۇت ئهيشۇ تهرهب دهۋرانىدۇر جامى م

 . ئىـشرهت، شاتلـىق دهۋرىـدۇر – ئهي ساقىي، باهار بايرىمى كۈنلـىرى كهلـدى، بـۇ ئـهيش : يېشىمى
 . قېنى، گۈلرهڭلىك شارابقا لىق تولغان قهدىهىڭنى كهلتۈر

 جهمشىد فهر شاهى جههان چۇن قىلدى ئهزمى گۇلىستان،

 . جهمئىييهتى ۋاقتى زهمان خۇشتۇر بىغايهت، جام تۇت

 جاهاننــىڭ جهمشــىد سۈپهتلــىك شــاهى گۈلىــستان سهيلىســىگه چــىقتى، بــۇ پۈتكــۈل : يېشــىمى
 . جهمئىيهتنىڭ چهكسىز خۇشاللىقىغا چۆمىلىدىغان پهيتى، شۇڭا قهدهه كهلتۈر

 مهئلۇم ئهمهس دهۋران ئىشى چۈن مۇنقهلىبدۇر گهردىشى،

 . ههرگىز بىلۈرمۇ دهپ كىشى بۇ دهۋرنى مادام تۇت

 رىنى بىلگىلى بولمايدۇ، چۈنكى ئۇنىڭ گهردىشى تهتۈر ئورنىتـىلغان؛ پهلهكنىڭ ئىشلى : يېشىمى
 نـى چـىڭ ) دو ( دهپ سوراپ ئاۋاره بولماي، مۇشۇ نۆۋهت » بۇنىڭ سهۋهبىنى بىلىدىغان كىشى بارمىدۇ؟ «

 . تۇت

 بۇدهمكى باردۇر فۇرسهتىڭ، ئههباب ئىله جهمئىييهتىڭ،

 . لۇتف ئىله بهزمۇ ئىشرهتىڭ ئههلىنى شىرىن كام تۇت

 دوستلىرىنــىڭ ۋه جامائهتچىلىكــىڭ بولغــان مۇشــۇ دهم غهنــىمهتتۇركى، مهرههممــهت : ېشــىمى ي
 . ئىشرهتىڭ بىلهن ئۇالرنى خۇشال قىل – قىلىپ، بهزمه

 قوي دههر سۈبهى خۇررهمىن، فىكر ئهتمه شامى ماتهمىن،

 . سۇخسار ئىله زۇلفى غهمىن ئىشق ئىچره سۈبهۇ شام تۇت

 يۈرمـــه، » شاتلىقــىنى قــوي، كېچىلـــىك ماتىمىنــىمۇ ئــويال دۇنيانــىڭ ئهتىگهنلـــىك : يېشــىمى
 . ئاشىقلىقتا ئهتىگهندىن كهچكىچه يارنىڭ جامالى بىلهن چېچىنىال ئويلىشىڭ كېرهك

 تارتىپ ئهاليىقدىن ئهتهك، ئهۋارهلىقىدىن ئۆزنى چهك،

 . فهقر ئىچره قالغان قافدهك ساكىن بولۇپ ئارام تۇت

ــىدىن كىشــىلهر بــىلهن بولغــان ئاال : يېشــىمى ــىڭ ئاۋارىچىلىق ــۈزۈپ، دۇنيان ــۇڭنى ئ  قــىالردىن قول
. دهك ۋهزمىنلىكته مهزمۇت تۇرۇپ ئارام ئال » قاف تېغى « ئۆرهڭنى تارت؛ پېقىرلىقتا قالغان
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 ههر كىمكى ئىستهر نامۇ نهڭ، غهمدىن قۇتۇلماس هىچ رهنگ،

 . ئۆزنى خهالس ئهيلهي دهسهڭ، بهس، تهركى نهڭۇ نام تۇت

 شـۆهرهت كويـىدا يۈرسـه، هـېچ ۋاقـىت غهمدىـن قۇتۇاللمايـدۇ؛ دۇنيانـىڭ – كىمكى نـام : يېشىمى
 . شۆهرهت قوغالشما – غېمىدىن، ئاۋارىچىلىقىدىن قۇتۇالي دېسهڭ، نام

 گۇلۇڭ، – كۆڭلۈم قۇشىدۇر بۇلبۇلۇڭ، ئاچقىل ئۇزارى گۇل

 . بۇ شىيۋه بىرله سۇنبۇلۇڭ دامىغا ئهيلهپ رام تۇت

 كهرهشـمه – ده، نـاز – ۇلۇڭـدۇر، گۈلـدهك چىرايـىڭنى ئاچقـىن كۆڭۈل قۇشۇم سېنىڭ بۇلب : يېشىمى
 . بىلهن ئۇنى چېچىنىڭ توزىقىغا چۈشۈرۈپ تۇتىۋال

 شاههنشاهى فهرخۇنده فهر ئابدۇررهشىدىي نامۋهر،

 . ههق لۇتف ئهتىپ فهتهى زهفهر تا مۇلكى مىسرۇ شام تۇت

ــالاله ســاڭا ئــهي شاهالرنــىڭ شــاهى، ســائادهتمهن ۋه شۆهرهتلــىك ئابدۇرره : يېشــىمى  شــىدخان، ئ
 بۈگـۈنكى سۈرىـيه، ئـىراق قاتارلـىق ( نۇسرهت ئاتـا قىلـسۇن، پادىشاهلىقـىڭ تـاكى مىسـىر ۋه شـام

 . غىچه يهتسۇن ) ئىسالم دۆلهتلىرى

 ئهيلهپ زىياده هىشمهتىن، ئهفزۇن قىلىپ جهمئىييهتىن،

 . يار رهبكى ئۇمرۇ دهۋلهتىن كۆپ يىلۇ كۆپ ئهييام تۇت

 شهۋكىتـىنى تېخـىمۇ ئاشـۇرۇپ، جهمئىيىتـىنى تېخـىمۇ – ار، ئۇنىڭ شـان ئهي پهرۋهردىگ : يېشىمى
 . كۈچهيتكهيسهن؛ ئۆمۈر ۋه دۆلىتىنى كۆپ يىلالر، ئۇزاق زامانالرغىچه داۋامالشتۇرغايسهن

 گاهى ئايازى سارىغا باقغىل سارىغ رۇخسارىغا،

 . ياماننىڭ بارىغا لۇتفۇ كهرهمنى ئام تۇت – ياخشى

 ياماننـىڭ – ي تهرهپكه، ئۇنىڭ سارغايغان رۇخـسارىغا قـاراپ قـوي؛ ياخـشى بهزىده ئايازى : يېشىمى
 . ههممىسىگه ئىلتىپات ۋه مهرهىمىتىڭنى ئوخشاشال ئايىما

 داستان

 بىرىنچى داستان

 يهرۇ كۆكنى ياراتقان خالىقى جهببار،

 . هىچ بهندهڭنى مهنىڭدهك ههيران ئهيلهمه

 دهشتلهر ئارا قىلماغىل مهنى ئىنتىزار،

 . م ئهيلهگىل، كۆزۈمنى گىريان ئهيلهمه رهه

 ئاسمانالرنى ياراتقان ئۇلۇغ ئالاله، هـېچ بهنـدهڭنى مېنـىڭدهك تهڭلـىكته قويمـا؛ – يهر : يېشىمى
. چۆللهر ئارا مېنى ئىنتىزار قىلما، مېنى يىغالتما، ماڭا رههىم قىلغىن



www.UyghurMuqam.com 第  17 页 ئۇيغۇر مۇقام تورى 

 يارنى ئىستهپ يىراقتىن كهلدىم بۇ يانه،

 ىگهم سۇبهانه، يولدىن ئازغان بهندهڭمهن، ئ

 بۇ چهللهرده ئهيلهگىل يولنى ئهيانه،

 . ئۇشبۇ ئۇمرۇم باغىنى خهزان ئهيلهمه

 بـۇ تهرهپلهرگـه يىراقتـىن يارىـمنى ئـىزدهپ كهلدىـم؛ ئـىگهم ئـالاله، مـهن بـىر يـىلدىن : يېشىمى
 . ئازغان قۇلۇڭمهن، بۇ چۆللهرده يولۇمنى ئوچۇق قىلغىن، بۇ ئۆمرۈمنىڭ بېغىنى غازاڭغا كۆمۈۋهتمه

 ئاتى مىهرىلىقادۇر، ئۆزىدۇر پهرى،

 خهيالىمدىن كهتمهگهي شههدۇ شهكهرى،

 قهمهر يۈزلۈك، شىرىن سۆز، رهئنا دىلبهرى،

 . دىلراىڭنىڭ باغرىنى بىرىيان ئهيلهمه

 ئىسمى مىهرىلىقا، ئۆزى پهرى، شېرىن لېۋى خىيالـىمدىن كهتمهيـدۇ؛ ئـى ئـاي يۈزلـۈك، : يېشىمى
 . دارىڭنىڭ باغرىنى ئۇنداق كاۋاپ قىلىۋهتمه شېرىن سۆزلۈك گۈزهل، مهن دىل

 گۈندۈز يىغالدى ناتهۋان دىلدار، – كهچه

 يوقتۇر ماڭا بۇ يهرده بىر يارى غهمخار،

 شهفقهتىڭدىن بىنهۋا بهندهڭ ئۇمىدۋار،

 . هىچ غهرىبنى مهنىڭدهك ۋىيران ئهيلهمه

 ا غهمـداش بولـىدىغان كۈنـدۈز يىغلـىدىم؛ بـۇ يـهرده ماڭـ – مهن بىچاره دىلدارىڭ كېچـه : يېشىمى
 . ئى ئالاله، مهن شهپقىتىڭدىن ئۈمىدۋار، هېچ مۇساپىرنى مهندهك ۋهيران قىلما . بىرهر دوست يوق

 غهرىبلىقتا دهشتلهر كهزدىم فىياده،

 . قهفهس ئىچره قالمىشىدۇر ئىراده

 ئهلهملهرىم بولدى ههددىدىن زىياده،

 . مهن غهرىبنى كۆپ سهرگهردان ئهيلهمه

 ىرچىلىقتا چۆللهرنى پىياده كهزدىم، ئالالهنـىڭ ئىرادىـسى بـىلهن قهپـهز ئىچـىده مۇساپ : يېشىمى
 ئهلهملىرىم ههددىدىـن ئېشـىپ كـهتتى، مـهن مۇساپـىرنى ئهمـدى كـۆپ – قالغاندهك بولدۇم؛ دهرت

 . سهرگهردان قىلما

 ئىككىنچى داستان

 قارا كۆز بىرله بىر غهمزه قىلىپ يۈزمىڭ جهفا قىلما،

 . الهمنى مهنىڭتهك مۇبتهال قىلما كهرهشمه بىرله ئ

 قارا كۆزۈڭ بىلهن بىرال كۆز تاشالپ، ماڭا يۈز مـىڭ جاپـا قـىلما، نازىـڭ بـىلهن ئالـهمنى : يېشىمى
. ئۆزۈڭگه ماڭا ئوخشاش مۇپتىال قىلما
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 مهنىڭ بۇ خهسته جانىمغا سهنىڭ دهردىڭ ئهرۇر مهرههم،

 . قىيامهتغه تهگىن ههرگىز بۇ دهردىمگه دهۋا قىلما

 سېنىڭ دهردىڭ مېنىڭ زهئىپ جېنىمغا مهلهـهم، شـۇڭا، بـۇ دهردىـمگه تـا قىيامهتكـىچه : ىمى يېش
 . ههرگىز داۋا قىلما

 مهنى، ئهي ئاي، قۇرقارمهن، قىلىپ دۇنيادا سهرگهشته،

 . ئىشىكىڭ تۇفراقىن كۆزگه تاپىلماس تۇتىيا قىلما

 نـىڭ توپىسـىنى تېپـىلماس ئهي ئاي، مېنى دۇنيادا سهرگهردان قىلىپ قويۇپ، ئىشىكىڭ : يېشىمى
 . تۇتىيا قىلىۋېلىشىڭدىن ئهنسىرهيمهن

 فىراقىڭ بوتهسى ئىچره تهنىمنى سىزغارۇر ههر دهم،

 . يۈزۈمنى ئالتۇن ئهتكهلى غهمىڭنى كىمىيا قىلما

 پىراقىڭ ئوچىقى تېنىمنى دائىم ئېرىتىپ كهلدى، يۈزۈمنى ئالتۇنغا ئايالندۇرىمهن دهپ، : يېشىمى
 . لما غېمىڭنى كىمىيا قى

 ئاخىر بىگانه تهپ گىريان ئىشىكىڭدىن قوۋا بولساڭ،

 . كۈلهر يۈز كۆرگۈزۈپ ئهۋۋهل، كىشىنى ئاشنا قىلما

 ئاخـىر يـات كـۆرۈپ ئىشىكــىڭدىن يىغلىتـىپ قوغلىۋېتـىدىغان ئـادهم، باشـتا ئۇچــۇق : يېشـىمى
 چىراي بىلهن كۈلۈمسىرهپ، كىشىنى نېمىشقا ئاشنا قىالتتىڭ؟

 جهۋرۇ جهفا بىرلهكى، سۇلتانىم، باغىر قان ئهيلهدىڭ

 . كۆزۈم ياشى بىله ههر دهم يۈزۈمده مهجهرا قىلما

 جاپالىرىڭ بىلهن باغرىمنى قان قىلدىڭ، ئهمـدى كـۆز يېشـىم – ئهي سۇلتانىم، جهبىر : يېشىمى
 . بىلهن يۈزۈمده توختىماس ئېقىن هاسىل قىلما

 ئهي سهككاكىي، بۇ شاه قابقىن غهنىمهت تۇت، چۇ زۇلفىڭغا،

 . ئازاقىن باغالغان قۇشسهن، ئۇچارغا هىچ ههۋا قىلما

 ئــهي سهككاكــىي، بــۇ شاهنــىڭ ئىشكــىنى غهنــىمهت بــىل، ئۇنــىڭ چېچــىغا ئايىغــىڭ : يېشــىمى
 . باغالنغان قۇشسهن، ئۇچىمهن دهپ ههۋهس قىلما

 ئۈچىنچى داستان

 فهلهكنىڭ گهردىشى بىرله ئۇشۇل ياردىن جۇدا بولدۇم،

. ۋهفاداردىن جۇدا بولدۇم يۈرهكنىڭ ئاتهشى بىرله
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 پهلهكنىڭ تهتۈر چۆرگىلىشى بىلهن ئاشۇ ياردىـم ئايرىلـىپ قالدىـم؛ يۈرهكتـه ئـوت بـار : يېشىمى
 . تۇرۇغلۇق ۋاپادارىمدىن ئايرىلىپ قالدىم

 نهتهي، يارنىڭ ئاتى ئۆچتى، باغىمدىن بۇلبۇلۇم كۆچتى،

 . ئهلهم تۈشتى، شۇ دىلداردن جۇدا بولدۇم – باشىمغا دهرد

 – قانداق قىالرمهن، يارنىڭ نـامى ئـۆچتى، بېغـىمدىن بۇلبۇلـۇم كـۆچتى؛ بېشـىمغا دهرد : شىمى يې
 . ئهلهم چۈشتى، شۇ دىلكهش ياردىن ئايرىلىپ قالدىم

 نىگارىم ئىشقىدا ناالن، چهكهرمهن دائىما ئهفغان،

 . رهقىبلهر قىلدى سهرگهردان، شۇ گۇلناردىن جۇدا بولدۇم

 ده يۈرهك ناله قىلىدۇ، ههمىشه پىغان چېكىپال يۈرىمهن؛ رهقـىبلهر يارىمنىڭ مۇههببىتى : يېشىمى
 . مېنى سهرگهردان قىلدى، ئاشۇ ئانار گۈلىدهك ياردىن ئايرىلىپ قالدىم

 ئاتى گۇلرۇف پهرى زاده، مهنىڭ فهررۇخى شاهراده،

 . چهكىپ مىهنهت بۇ دۇنيادا، شۇ غهمخاردىن جۇدا بولدۇم

 ى پهرىدۇر؛ مېنـىڭ ئېتـىم بولـسا، شـاهزاده فـهررۇخ، مـهن بـۇ ئۇنىڭ ئىسمى گۈلرۇخ، زات : يېشىمى
 . دۇنيادا بهك جاپا چهكتىم، شۇ غهمگۈزارىمدىن ئايرىلىپ قالدىم

 مهشرهب

 بىرىنچى مهشرهب

 ياز فهسلى، يار ۋهسلى، دوستالرنىڭ سۇهبهتى،

 . شېئر بههسى، ئىشق دهردى، بادهنىڭ كهيفىييهتى

ــار ۋهســلى، دو : يېشــىمى ــاز پهســلى، ي ــىڭ ي ــىڭ دهردى، مهين ــىره، ئىشقن ــىتى، مۇشائ ــتالر سۆهب  س
 . تهسىرى

 ياز فهسلىده چاغىر ئىچمهكنىڭ ئۆزگه هالى بار،

 . كىمگه بۇ نهشئه مۇيهسسهر بولسا باردۇر دهۋلهتى

 ياز پهسلىده مهي ئىچىشنىڭ ئۆزگىچه پـهيزى بـاركى، بـۇ خۇشاللـىققا كـىم مۇيهسـسهر : يېشىمى
 . بولسا، ئۇ دۆلهتمهندۇر

 ق دهردىدىن چهكىپ ههر كىمكى تاپسا ۋهسلى بار، ئىش

 . ئول زهمان بولغاي ئونۇت يۈز يىلغى هىجران سىددتى

 كــىمكى ئىــشق جاپاســىنى چېكــىپ، ئاخــىر يارنــىڭ ۋىسالــىغا يهتــسه، بــۇ چاغــدا يــۈز : يېشــىمى
. يىللىق هىجران ئازابى بولسىمۇ، ئۇنتۇلۇپ كېتىدۇ
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 سى شېئر، دوستالرنىڭ سۆهبهتىده نه خۇش ئولغاي بهه

 . تا بىلىنگهي ههر كىشىنىڭ تهبئى بىرله هالهتى

 دوســتالر سۆهبــىتى ئىچــىده مۇشائــىره شــۇنداق پــهيزى بولــىدۇكى، ئۇنــىڭدا هــهر بــىر : يېشــىمى
 . ئادهمنىڭ تهبىئىتى ۋه ئىچكى تۇيغۇسى مهلۇم بولىدۇ

 گهر بۇ ئۈچ ئىشنى مۇۋافىق تاپساڭ ئول ئۈچ ۋاقت ئىله،

 . ، بابۇر، جههاننىڭ ئىشرهتى مۇندىن ئارتۇق ئولماغاي

 ۋاقتىدا بېجىرهلىسهڭ، ئهۇ بابۇر، جاهانـدا – جايىدا ۋه ۋاقتى – ئهگهر بۇ ئۈچ ئىشنى جاي : يېشىمى
 ! جۇمۇ – بۇنى بېسىپ چۈشىدىغان پهيزى ياشام بولمايدۇ

 ئىككىنچى مهشرهب

 نه خۇش گۈندۇز، مۇساهبىلهر، كىشى جانىغا يهتسه،

 . كۆزى مهستانىغا يهتسه چهكىپ جهبرۇ جهفاالرنى

 جاپاالر بهدىلىگه كۆزى مهشۇقىغا تويـسا، بـۇ – دوستالر، كىشى جانىغا ئېرىشسه، جهبىر : يېشىمى
 ! هه – كۈن نېمه دېگهن گۈزهل

 چهكىپ رهنجۇ مۇشهققهتلهر، كى ئىشق يولىدا كۇلفهتلهر،

 . كۆرۈپ يۈزمىڭ مهالمهتلهر، كۆڭۈل ئارامىغا يهتسه

 مۇشهققهتلهر چېكىپ، يۈز مىڭ خىل ئهيـىپلهشلهرنى ئـاڭالپ، – ىدا جاپا مۇههببهت يول : يېشىمى
 . ئاخىرىدا، كۆڭۈل ئارمىغا يهتسه

 فهلهك ئۇرسا ئاڭ شهبخۇن، يىقىلسا باشىمغا گهردۇن،

 . بولۇپ دهردۇ غهمى ئهفزۇن، يهنه دهرمانىغا يهتسه

 كۆمۈرۈلۈپ چۈشـسه، پهلهك ئۇنىڭغا كېچىلىك هۇجۇم قوزغىسا، ئاسمان ئۇنىڭ بېشىغا : يېشىمى
 . غېمى ناهايىتى كۆپ بولۇپ كهتسىمۇ، ئاخىرىدا، يار ئۇنىڭ دهردىگه دهرمان بولسا – ههتتا دهرد

 دىلۇ جانى جهراب بولسا، كۆيۈپ باغرى كهباب بولسا،

 . يهنه ههر گۈن ئهزاب بولسا نه ئهرمان يارىغا يهتسه

 بولـسا، هـهر كـۈنى ئۇنـىڭغا ئۈستـىلهپ باغرى كاۋاپتهك كۆيسه، يۈرىكى ۋه جېنى خاراپ : يېشىمى
 ئازاپ بولسىمۇ، يار ۋهسلىگه يهتسه، يهنه نېمه ئارمىنى قالىدۇ؟

 يۇسۇفدۇر بىر گۈزهل بهرنا، زىلهيخادۇر قهددى زىيبا،

. بولۇپ بۇلبۇل ئۆزى شهيدا، گۇلى خهندانىغا يهتسه
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 زى شـهيدا بولغـان يۈسـۈپ بـىر سۇباتلـىق يىگـىت، زىـلهيخا كېلىـشكهن قـىز، ئـۇالر ئـۆ : يېشىمى
 ! گۈلنىڭ ۋىسالىغا يهتكهن بۇلبۇلدهك مۇرادىغا يهتكهي

 ئۈچىنچى مهشرهب

 لهب خهندهدۇرمهن لهئلى خهندانىن كۆرۈپ، – مهن لهبا

 . دهردىگه ئاشىفته مهن زۇلفى پهرىشانىن كۆرۈپ

 مــهن ئۇنــىڭ يــاقۇت لېۋىدىــكى كۈلكــىنى كۆرگهنــده چهكســىز خوشاللــىققا چۆمۈمــهن؛ : يېشــىمى
 . يىلغان چاچلىرىنى كۆرگىنىمده بولسا، ئۇنىڭغا تېخىمۇ مهپتۇن بولىمهن يې

 ههيرهت ئىله رۇهى قۇدسى سۇرهتى قىلدىم خهيال،

 . نهقشى زىيباسى بىله سهرۋى خىرامانىن كۆرۈپ

 ئۇنىڭ گۈزهل هۆسنى بىلهن نازلىق مېڭىشـىنى كۆرگىنـىمده ههيرهتكـه چۆمـۈپ، ئـۇنى : يېشىمى
 . سىماسىمىكىن دهپ ئويالپ قالىمهن بىرهر مۇقهددهس روهنىڭ

 هۇسنكىم ئول ئايدادۇر، مهڭزىگه كىمنى مهڭز ئهتهي،

 . گۈندۈز ئۆزنى كهچه كۆردى، رويى رهخشانىن كۆرۈپ

 هۆسن شۇ ئايدا تۇرسا، ئۇنىڭ مهڭزىگه كىمنىڭ ماڭزىـنى تـهڭ قـىالي؟ ئۇنـىڭ نۇرلـۇق : يېشىمى
 . دى يۈرىنى كۆرگهن يورۇق كۈندۈز ئۆزىنى كېچه هېسابلى

 ئۆز ۋۇجۇدۇم خىرمهنىنى كۆرمىشهم كۈل خىرمهنى،

 . جان ههۋاسىدا دۇرهخشان خهتتى رهيهانىن كۆرۈپ

ــىمى ــكى يــېڭى خــهت تارتقــان نۇرانــه مىيىقــىنى : يېش ــىلغان ئاشــۇ لېۋىڭدى  جېنــىم ئــارزۇ ق
 . كۆرگىنىمده، پۈتۈن ۋۇجۇدۇم كۆيۈپ كۈل دۆۋىسىگه ئايالنغاندهك بولىمهن

 رهنگىن نهغمهسى مهشهۇرىيدۇر، بۇ چهمهننىڭ مۇرغى

 . قالغۇسى ئهلهانىدىن بۇلبۇلالر ئهلمانىن كۆرۈپ

 مههشۇرىي بـۇ چىمهنزارلىقنـىڭ ئـهڭ چىرايلـىق نهغمـىچى قۇشـىدۇر، بۇلبـۇلالر ئۇنـىڭ : يېشىمى
 . يېقىملىق ناۋاسىنى ئاڭلىنىدا سايراشتىن قالىدۇ

 مىـسرا ۋه 42 سرا، ئۈچ داستان مى 152 مۇقام ئهجهم مۇقامى تېكىستلىرى چوڭ نهغمه قىسمى – 7

. مىسرا شېئىردىن تهركىب تاپقان 224 مىسرا بولۇپ، جهمئىي 30 ئۈچ مهشرهب
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 ئۇششاق مۇقامى – 8
 چوڭ نهغمه

 مۇقهددىمه

 يولىندا تۇفراغ ئولدۇم، ئهي سابا، يهتسهڭ غۇبارىمغا،

 . قۇيۇن بول، داغى ئهلىتىپ سهدهقه قىلغىل گۇلئۇزارىمغا

 ئهي تاڭ شامىلى، ئۇنىڭ يولىدىكى تۇپراققا ئايالندىم، ئۈستۈمگه يېتىپ كهلگىنىڭده، : يېشىمى
 . تۇزانلىرىمنى گۈل يۈزلۈكۈمگه سهدىقه قىلغىن – ده، چاڭ – قۇيۇنغا ئايالنغىن

 گهر ئۆلسهم ئول مهلهك سىيما پهرى ههجرىنده، ئايالنغاي،

 . پهرى بىرله مهلهك پهرۋانهدهك شهمئى مهزارىمغا

 رىـلهر ئهگهر ئۇ ماالئىكه سۈپهت پهرىنىڭ پىراقىدا ئۆلۈپ كهتسهم، ماالئىكىلهر بىلهن په : يېشىمى
 . مازىرىمنىڭ شامىنى پهرۋانىدهك ئايالنغاي

 فىراقى تىيرى بارانىنكى چهكتىم، قۇشقا ئوخشاتقاي،

 . كى بۆلمىشلهر يۈكىن باققان كىشى جىسمى فىگارىمغا

 هىجرانلىقنـىڭ ئـوق يامغۇرىـغا ئۇچرىدىـم، يارىـالنغان جىسمـىمنى كۆرگهنلـهر مېـنى : يېشىمى
 . قۇشقائوخشىتىپ، دان چىچىپ بېرىدۇ

 قۇياش يهڭلىغ يۈزۈڭ ههجرىنده ئهرمهس يارۇماق مۇمكىن،

 . گهر ئولسا يۇز قۇياش تالىئ قارارغان زورگارىمغا

 ئهگـــهر قۇياشـــتهك يۈزۈڭدىـــن ئايرىلـــىپ قالـــسام، ئاســـمانغا يـــۈز قۇيـــاش چـــىققان : يېشـــىمى
 . تهقدىردىمۇ، مېنىڭ قاراڭغۇلىشىپ كهتكهن روزغارىمنى يورۇتالمايدۇ

 ى گهر ئىختىيار ئهتمهي دهسه، قويماس، يىگىتلهر ئىشقىن

 . يىگىتلىك بىرله ئاشىق شىيۋهلىك ئۆز ئىختىيارىمغا

 ياشالرچه ئىشقتىن ئۆزۈمنى تارتاي دېسهم، ياشلـىق بـىلهن ئاشقىلىقنـىڭ ئادىـتى ئـۆز : يېشىمى
 . ئىختىيارىمغا قويمايدۇ

 جۇنۇن ۋادىسىدا قالۇر سهبا يۈز دهستى پويىمدىن،

. ىلدام سهير ئىكىن چابۇكسهۋارىمغا ئاڭا يهتمان، نه ئ
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 جــۇن ۋادىســىدا ماڭــا تــاڭ شامىلــىمۇ يېتىــشهلمهيدۇ، لېكــىن مــهن شــۇ تاپتــا مــهن ئــۇ : يېشــىمى
 ! هه؟ – چاۋهندازىمغا يېتىشهلمهيۋاتىمهن، ئۇ نېمداق تېز ماڭىدىغاندۇ

 سهنى، ئهي مۇغبهچه، مهخمۇرلۇقدىن ئاسراسۇن تهڭرى،

 . ج ئهتسهڭ خۇمارىمغا ئهگهر بىر جامى مهي بىرله ئىال

 ئهي، مهيخانا خىزمهتچىسى يىگىت، ئهگهر بىر جـام شـاراب بـىلهن مېنـىڭ خۇمارىـمنى : يېشىمى
 . چىقىرىپ قويساڭ، ئالاله سېنى مهست بولۇپ قېلىشتىن ساقلىسۇن

 فهنا مهيخانهسىنىڭ مهيفۇرۇشىغا فىدا جانىم،

 . كى مهي ئىهسان قىلۇر هالهتده باقماس يوقۇ بارىمغا

 ئۆزلۈكىدىن يوقاتقانالر مهيخانىسىنىڭ مهيپۇرۇشىغا جېنىم پىدا بولـسۇنكى، ئـۇ ماڭـا : ىمى يېش
 . يوقلۇقىغا قارىمايدۇ – شاراب ئىلتىپات قىلىدىغان چاغدا، بايلىقىمنىڭ بار

 ۋهفا ئوتىغا مهن كۆيدۇم، ۋهلې تاپقاي نهۋائىيدهك،

 . مۇههببهت رىشتهسى باققان كىشى ههربىر مهزارىمغا

 ۋاپادارلىق ئوتىدا كۆيۈپ كۈل بولغان بولساممۇ، لېكىن مازىمغا هـهر قارىـغان ئـادهم ئـۇ : يېشىمى
 . يهردىن نهۋائىيدهك مۇههببهت رىشتىسىنى تاپااليدۇ

 ئايا بادى ساب، ئهرزىمنى يهتكۈر گۇلئۇزارىمغا،

 . تهرهههۇم ئهيلهگهي شايهد مهنىڭ ئهرزى نىيازىمغا

 لۈكۈمگه ئهرزىمنى يهتكۈزگىن، بهلكى ئۇ ماڭا رههىم قىلىپ ئهي تاڭ شامىلى، گۈل يۈز : يېشىمى
 . دادىمغا يهتسه ئهجهپ ئهمهس

 كى ئهي ئشىق ئههلى، مهن ئۆلگۇم، كهلۈر فهرهاد ئىله مهجنۇن،

 . ياراتماي قويغاسىز جارۇپ ئهتىپ مهيلى مهزارىمغا

 سـىل سـۈپۈرگه ئهي مۇههببهت ئههلى، مهن ئۆلۈپ كهتـسهم، فـهرهاد بـىلهن مـهجنۇن ئې : يېشىمى
 . كۆتۈرگهن هالدا، تۇپراق بېشىمغا كېلىدۇ

 فهلهك قهددى بولۇپ نۇنى، كۆيۈپ ئانداغ شهفهقگۇنى،

 . زارىمغا – فىغانىم دهردىدىن ئوت ئالغان ئاهۇ ناله

 زارىمنـىڭ ئالدىـدا، پهلهكنـىڭ قـهددى – پىغانىمنىڭ دهردىدىن ئوت ئالغان ئـاه ۋه نالـه : يېشىمى
 . ۇ، شهپهق كۆيىدۇ ههرپىدهك پۈكۈلىد » ن «

 ههرىر جان پهردهسى بولغاي، سىياه كۆز مهدمۇمى، نامه،

. يازارغا سۇنسا كۆڭلۈم قول ئول ئايدىن شهرهى زارىمغا
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 زارىمنى ئىزهار قىلىپ ئـۇ ئايغـا خـهت يازمـاقچى بولـۇپ تهرهددۇتلهنـسه، – كۆڭلۈم ئاه : يېشىمى
 . ىدۇ جېنىمنىڭ پهردىسى يىپهك، كۆزۈمنىڭ قارىسى سىياه بول

 مۇقهممهرۋهشغه تالىب بۇ كۆڭۈل، جاندۇر دىرههم نهقدى،

 . مهالههت نۇتقىدا ئالغاي ئۇتۇپ دهپ نهردىبازىمغا

 قىمارۋازىم گۈزهللـىكى ۋه شېرىـن سـۆزى بـىلهن ئۇتۇۋالغـاي دهپ، بـۇ كۆڭـۈل جېنـىمنى : يېشىمى
 . دهسمايه قىلىپ، ئۇ ئاي جامالغا ئۆزىنى تىكتى

 ن گۇلگۇن سىرىشكىمدۇر، جهمالىڭ اللهزارى يادىدى

 . تۇتۇپ تۇفانى قان مهۋجى ئاقىزماقنى جىهازىمغا

 گۈزهل جامالىڭنى خىيال قىلسام، قانلىق كۆز يېشىم تۇپان بولۇپ، بارلىق روزغارىمنى : يېشىمى
 . ئېقىتىپ كهتمهكچى بولىدۇ

 ئۆزهڭنى سهئۋهئى بىبالۇ پهر قىلغايسهن، ئهي مىسكىن،

 . هر تۇتاي ئول شاهبازىمغا دهسهڭكىم، سىينهم ئۈستۈن ي

 دېسهڭ، ئـۆزهڭنى سـهئۋه » ئوڭدا يېتىپ بېرهي، ئۇ الچىنىم ئۇۋالىۋالسۇن « ئهي مىسكىن، : يېشىمى
 . قۇشىنىڭ تۈكمۇ چىقمىغان باچكىسىدهك قىلغايسهن

 تهئهززه

 باغ ئىچره ساڭا ساچتى گۇل ئاقۇ قىزىل يافراق،

 . شاه باشىغه ئانداقكىم ئهل ئاقۇ قىزىل يارماق

 تــىال چاچقانغــا ئوخــشاش، باغــدا گۈللــهر ســاڭا – خــهلق شاهالرنــىڭ بېشــىغا تهڭگــه : يېشــىمى
 . رهڭمۇرهڭ يوپۇرماقالرنى چاچتى

 نه يارلىغ ئولغايكىم، ههر كهچه تاڭ ئاتقۇنچه،

 . سهن ئهيش ئىله ئۇيقۇدا، مهن رهنج بىلهن ئويغاق

 اههتلىنىپ ئۇخاليسهن، مـهن دهرد بۇ قانداق دوستلۇق، ههر كېچىسى تاڭ ئاتقىچه سهن ر : يېشىمى
 . ئهلهم بىلهن ئويغاق ئۆتىمهن –

 كۆز مهردۇمى كويۇڭنىڭ گهردىن تىلهبان باردى،

 . قانىكى ئاقار، ئانى قان تارتتىمۇ يا تۇپراق

 كۆزۈمنىڭ قارىچۇقى كوچاڭنىڭ توزىڭىنى ئارزۇالپ باردى، ئهگهر قـان ئاقـسا، ئـۇنى قـان : يېشىمى
 . راق ئۆزىگه تارتقان قىساسى تۇتقان ياكى تۇپ

كۆرگهچ ئانى ههيرهتدىن ئىلكىمنىكى تىشلهر مهن،
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 . بارماقغا باتىپدۇر تىش، تىلنى كهسىبان تىرناق

 ئۇنى كۆرگهنـده، ههيرانلـىقتا قولـۇمنى چىشلىگهنـىدىم، چىشـىم بارمىقـىمغا پېتـىپ : يېشىمى
 . كېتىپتۇ، تىرنىقىم تىلىمنى كېسىۋېتىپتۇ

 ههجرىڭ ئىكى بۆلمىشلهر، جان نهقدىن ئهجهل بىرله

 . ئانداقكى، تاپىپ سۇدى ئايىرغاي ئىكى ئورتاق

 خۇددى ئىككى شېرىك سودىگهر تاپقان پايدىسىنى تهڭ بۆلۈشكهندهك، پىراقىڭ بىلهن : يېشىمى
 . ئهجهل ئىككىسى جان دهسمايهمنى تهڭ بۆلۈشىۋاپتۇ

 كويۇڭ كهرهك، ئۇچماق يوق، ئۇچماق ئىله كويۇڭدا،

 . فاۋۇتدۇركىم، تامۇق ئىله ئۇچماق ئول نهۋئى ته

 ماڭا جهننهت ئهمهس، كوچاڭ كېرهك؛ كوچاڭ بىلهن جهننهتنـىڭ پـهرقى جهننـهت بـىلهن : يېشىمى
 . دوزاخنىڭ پهرقىدهكتۇر

 ههم دههر بهقاسىزدۇر، ههم ئۇمر ۋهفاسىزدۇر،

 . خۇشتۇر نهفهسى ئۆزنى ئههباب ئىله خۇش تۇتماق

 ئۆمۈرمۇ ۋاپاسىز، بىردهم بولسـىمۇ، دوسـتالر بـىلهن خۇشـال دۇنيا دېگهن باقىي ئهمهس، : يېشىمى
 . ئۆتكهن ياخشى

 يهتمهكلىك ئهرۇر مۇشكىل مهقسهدغه، نهدىنكىم بار،

 . كۆز خىيرهيۇ تۈن تىيره، ئات ئاقساقۇ يول بورتاق

ــات : يېشــىمى  مهقــسهتكه يېتــىش شۇنــىڭ ئۈچــۈن قــىينكى، كــۆز خــىرهلهشكهن، تــۈن قــاراڭغۇ، ئ
 . پهس – ز ئاقساق، يول ئېگى

 تهئهززه چۈشۈرگىسى

 دهپسهنكى، نهۋائىينى كهلگۈم داغى ئۆلتۈرگۈم،

 . ئول ئۆلدى بۇ ههسرهتدىن، كهل تهڭرى ئۈچۈن پاتراق

 دهپـسهن، ئـۇ مۇشـۇ ههسرهتتـىن ئۆلـدى، خـۇدا » ئهمدى كهلـسهم نهۋائـىنى ئۆلتۈرىـمهن « : يېشىمى
 . ههققى تېزرهك كهلگىن

 نۇسخه

 ول شههر ئىچره غهۋغا بولغۇسى، سهرۋى رهۋاندهك چىقسا ئ

. بىر غهمزهسىندىن ههر زامان يۈز فىتنه پهيدا بولغۇسى
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 ئۇ سهرۋىدهك گۈزهل نازلىق مېڭىپ چىقسا، شهههرگه غهۋغا تېرىيدۇ؛ بـىر قېتـىم قـاش : يېشىمى
 . ئېتىپ قويسىال، يۈز پىتنه پهيدا بولىدۇ

 ئول نازهنىن قهد جان بىكىن قايدا بولۇر بولسا رهۋان،

 . كۆلهنگهسى شهمشاد يا سهرۋى دىئارا بولغۇسى

 ئــۇ قانــداق جايــدا بولــسا، كۆلهڭگىــسى : قامــىتى قــان كــهبى – ئــۇ نازىنىننــىڭ قــهددى : يېشــىمى
 . شهمشادقا ياكى گۈزهل سهرۋى دهرىخىگه ئايلىنىدۇ

 يۈزىنىڭ ئۈزره زۇلفىنى مهششاتهكىم شانه قىلۇر،

 . غۇسى بازارى هۇسنىنده ئانىڭ يۈز تۈرلى غهۋغا بول

 يۈزىگه چۈشكهن چېچىنى پهردازچىسى تاراپ قويسا، ئۇنىڭ توغرىسـىدا، هۆسـىن بازىـدا : يېشىمى
 . يۈز تۈرلۈك غهۋغا قوزغىلىدۇ

 جادۇ كۆزى دهۋرىنده خۇد كافىر بهسى بولدى، ۋهلې،

 . لهئلى لهبىن ئههدىن كۆرۈپ، بارچهسى تهرسا بولغۇسى

 هپ كېتهلمـهي، ســېپى ئۆزىدىــن كاپــىر بولــۇپ سېهرىــگهر كۆزىنــىڭ ئهتراپــىنى چۆرگۈلــ : يېشـىمى
 . كهتتى، ئهمما هېقىقتهك لېۋىدىن چىققان ۋهدىسىنى ئاڭلىسا، ههممىسى تهرسا بولۇپ كېتىدۇ

 بهرناغا تهگسه هالى ئشق، ئول پىيرى كامىل كۆرۈنۈر،

 . ههم پىيرغه ئول هالىدىن يهتىشسه، بهرنا بولغۇسى

 تېگــىش بولــسا، ئــۇنى كامالهتكــه يهتكــهن پــىر ئهگــهر هالــىي ئىــشق يــاش يىگــىتكه : يېشــىمى
 . قىلىۋېتىدۇ؛ ئهگهر پىرىكامىل بۇ خىل ئههۋالغا يولۇقسا، ئۇ يىگىتكه ئايلىنىدۇ

 تاپمادى ۋهسلى گهۋههرىن مهۋجۇنى بهالده مۇبتهال،

 . بولۇپ، كۆزۈمنىڭ ياشىدىن ههر قهتره دهريا بولغۇسى

ــىمى ــىم ئۈ : يېش ــۈپ قالغانلىق ــىغا چۈش ــاال گىرداب ــىن ب ــىش مۇمك ــىرىنى تېپ ــسال گۆه ــۈن ۋى  چ
 . بولمىدى، ئهمدى كۆز يېشىمنىڭ ههربىر تامچىسىدىن بىر دهريا بولغۇسى

 هافىز بولۇپدۇر فهرد ئۇسۇل دىلدارنىڭ يولىنداكىم،

 . جانالرغا ههزرهتدىن نىدا بىر يولى فهردا بولغۇسى

 رهتنىڭ هۇزۇزىدىن تـاڭال كـۈنى هافىز پهقهت ئۇ دىلدارنىڭال يولىنى تۇتتى، جانالرغا ههز : يېشىمى
 . بىراقال نىدا كهلسه كېرهك

 ئىشق سررىن ههجر ئهسىرى ناتهۋانالردىن سوراڭ،

 . ئهيش ئىله ئىشرهت تهرىقىن كامرانالردىن سوراڭ

 مۇههببهتنىڭ سىرىنى هىجرانلىققا ئهسىر بولغان ناتىۋاتالردىن سوراڭ؛ ئـهيش – ئىشق : يېشىمى
. ى بولسا، مۇرادىغا يهتكهن كىشلهردىن سوراڭ يوسۇنىن – ئىشرهتنىڭ يول –
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 بىزگه جۇز مىهرۇ ۋهفا ئاينى بولمايدۇر نهسىپ،

 . بىۋهفالىغ رهسمىنى نامىهرىبانالردىن سوراڭ

 ۋاپاسىزلـىق ئادىتـىنى . ۋاپا ئادىتىدىن باشقىسى نېسـىپ بولماپتـىكهن – بىزگه مېهىر : يېشىمى
 . ۋاپاسىزالردىن سوراڭ

 تىدىن ئاجىز ئهتمىش ههم قهرى، بىزنى دهۋران مىهنه

 . هۇسن ئىله قۇۋۋهتنى رهئنا نهۋجهۋانالردىن سوراڭ

 هۆسـىن . قېرىـالرغا ئايالنـدۇرۇپ قويـدى – مۇشهققهتلىرى بىزنى ئاجـىز – دهۋرنىڭ جاپا : يېشىمى
 . قۇۋۋهتنى ياش گۈزهللهردىن سوراڭ – بىلهن كۈچ

 بىدىل ئهل دىلجويلۇق يا دىلشىكهنلىك رسمىنى،

 . ىلماسالر، بۇ ئىشنى دىلسىتانالردىن سوراڭ فههم ق

 شهيدا ئاشىقالر يا كۆڭۈل ئېلىشنى بـىلمهيدۇ يـا دىـل رهنجىتىـشنى ئۇقمايـدۇ؛ بۇنـداق : يېشىمى
 . ئىشالرنى كۆڭۈل ئوۋالپ كۆنۈپ كهتكهنلهردىن سوراڭ

 نىك نام ئهل ئشق ئارا بهدناملىغالر شىۋهسىن،

 . ىن سوراڭ ياخشى بىلمهسلهر، ئانى بىزدهك يامانالرد

 مۇههببــهت يولــىدا يــۈرۈپ، بــهدنامغا – دهپ نــامى بــار كىشــىلهر ئىــشق » ياخــشى « : يېشــىمى
 . ئۇنى بىزدهك يامانالردىن سوراڭ . قالغانالرنىڭ ئادىتىنى بىلمهيدۇ

 فهقرلىق زهۋقىنى سورماڭ شهۋكهتۇ جاه ئههلىدىن،

 . ئول سۇئۇبهت لهززهتىن بىخانومانالردىن سوراڭ

ــىنى شــان يوقسۇلل : يېشــىمى ــماڭ، – ۇقنــىڭ زوق ــىك كىشــىلهردىن سورى  شهۋكهتلــىك ۋه مهترىۋل
 . ماكانسىزالردىن سوراڭ – بۇنداق قىيىنچىلىقنىڭ لهززىتىنى ئۆي

 ئهجز تۇفراغىدا ئشق ئههلىغه ئۆلگهن هۇكم بار،

 . قهتل هۇكمى ئهيلهمهكنى قههرىمانالردىن سوراڭ

ــىدا ئۆلتۈرۈل : يېشــىمى ــىق تۇپرىق ــىقالر ئاجىزل ــۈم ئاش ــه هۆك ــىنغان؛ ئۆلۈمگ ــۈم قىل  ۈشــكه هۆك
 . قىلىشنى قههرىمانالردىن سوراڭ

 بىلمهدى مهقسۇد گهنجىنىڭ نىشانىن ئههلى رهسم،

 . كى سورارسىز ئانى بىنامۇ نىشانالردىن سوراڭ

ــابرويلۇق، مهرتىۋىلــىك كىشــىلهر – مهقــسهت خهزىنىسىنــىڭ ئاالمــهت : يېشــىمى  بهلگىســىنى ئ
. نىشانسىزالردىن سوراڭ – چى بولسىڭىز، بۇنى نام بىلمهيدۇكى، ئهگهر سورىماق
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 نۇسخه چۈشۈرگىسى

 چۇن نهۋائىي ئىشق سههراسىندا يىتتى، دوستالر،

 . ئانى ئول ياندىن يهتىشكهن كارۋانالردىن سوراڭ

 ئهمـدى ئۇنـىڭ دېرىكـىنى ئاشـۇ . ئهي دوسـتالر، نهۋائـىي ئىـشق چۆلـىده يىتـىپ كـهتتى : يېشىمى
 . نالردىن سوراڭالر تهرهپتىن كهلگهن كارۋا

 يارىم ساقىي

 لهئلىدىن چۇنكى تهككهللۇمدا تامار ئابى ههيات،

 . ساۋۇغ ئاهىمدىن ئهرۇر باغالنسا مۇز ههببى نهبات

ــوغۇق : يېشــىمى ــىكى تىرىكلــىك ســۈيى تامــىدۇ؛ شــۇڭا س ــۇ گــهپ قىلــسا، ئېغــىزىدىن بهجاي  ئ
 . ىدۇ ئاهلىرىم تۈپهيلىدىن ئۇ مۇزلىسا، ناۋات كۇمىلىچىغا ئايلىن

 ئول پهرى كۆزدىن ئۇچار، كۆز داغى شهۋقىدىن ئۇچار،

 . ۋاهكى، مهن ئۇچقالى ههم يوقتۇرۇر ئىگنىمده قانات

ــۇردى؛ : يېشــىمى ــهرى كۆزۈمدىــن ئۇچۇۋاتــىدۇ، كۆزۈممــۇ ئۇنــىڭ ئىشتىياقــىدىن ئۇچقــىلى ت  ئــۇ پ
 . ئهپسۇسكى مهن ئۇچاي دېسهم، قانىتىم يوق

 جهننهتلهر باقىي، ئا يارىم ساقىي، ئا يارىم، يارهي،

 . ئا يارىم، يارهي سهنىڭغىنا دهردىڭ يامان : يېشىمى

 زۇلفۇڭ ئاللىدا بىنهفشه سۇدا كۆرگهچ ئهكسىنى،

 . قويمادى يانه باشىن يۇققارى قىلماقغا ئۇيات

 بىنهپشه گۈلى سۇدا ئۆز ئهكسىنى كۆرگهنده، چېچىڭنىڭ گۈزهللـىكى ئالدىـدا، ئۆزىنـىڭ : يېشىمى
 . ىنى هېس قىلىپ، ئۇياتتىن بېشىنى كۆتۈرهلمهي قالدى هېچنېمه ئهمهسلىك

 بارىبان ههر نهچه پات كهلسه، كۆرۇنۇپ ماڭا كهچ،

 . كهلىبان ههرنهچه كهچ بارسا، كۆرۈنۈر ماڭا پات

 ئۇ كېتىپ ههرقانچه تېز كهلسـىمۇ، ماڭـا كېچىكـىپ كهلگهنـدهك تۇيۇلـىدۇ؛ ئـۇ كېلـىپ : يېشىمى
 . قايتىپ كهتكهندهك بىلىنىدۇ ههرقانچه كهچ قايتسىمۇ، يهنىال تېز

 سىررى ئىشقىڭنى دهي ئالمان يازا ههم ئالمانكىم،

. تىلى ئىكى قهلهمۇ كۆڭلى قارا كهلدى دۇۋات
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 چۈنكى قهلهمنىڭ تىلى ئـىككى، . ئىشقىڭنىڭ سىرىنى ئېيتالمايمهن ههم يازالمايمهن : يېشىمى
 . دۈۋهتنىڭ كۆڭلى قارا كېلىپ قالدى

 ىم، يارهي، جهننهتلهر باقىي، ئا يارىم ساقىي، ئا يار

 . ئا يارىم، يارهي، سهنىڭغىنا دهردىڭ يامان

 مهن تىلهپ هۇسن، ۋهلى شاه تىلهپ ئهسلۇ نهسهپ،

 . ماڭا لولى بىله هىندۇ، ئاڭا قوڭراتۇ قىيات

 مهن هۆسىن تىلهيمهن، لېكـىن شـاه ئهسـلى نهسـهبنى تـىلهيدۇ؛ شۇنـىڭ ئۈچـۈن ماڭـا : يېشىمى
 . كېرهك ) قهدىمىي تۈرك قهۋملىرى ( ئۇنىڭغا قوڭرات بىلهن قىيات دوالن بىلهن هىندۇ،

 ساقىيا، هۇش كهرهكمهس ماڭا هېجران دهمىده،

 . باده تۇتۇ، دارۇيى بىهۇشنى ۋهلې بادهغه قات

 ده، – ئهي ساقىي، هـىجران پهيتـىده، ماڭـا هۇشنـىڭ الزىـمى يـوق، شـۇڭا شـاراب تۇتقـىن : يېشىمى
 . دورىسىنى قاتقىن لېكىن ئۇنىڭغا هۇشسىزالندۇرۇش

 تىلهدىم يار، ههيات ئهيلهي ئاڭا سهرف دهدىم،

 . ۋاهكى، ئول داغى ۋهفا قىلمادى ئانداغكى هايات

 دېدىـم؛ مـىڭ ئهپـسۇس، ئۆمـۈر ۋاپـا » هاياتـىمنى بېغىـشالي « يارنى تىلىدىم، ئۇنـىڭغا : يېشىمى
 . قىلمىغىندهك، يارمۇ ۋاپا قىلمىدى

 دىن مهخلهس، ئهي نهۋائىي، تىلهسهڭ سېلى فهنا

 . فهقر دهشتىده كهرهك تاغدهك ئارامۇ سهبات

 ئهي نهۋائـىي، ئۆزلۈكـىدىن يوقىتـىش سېلـىدىن چىقـىش يـولى تىلىـسهڭ، يوقـسۇللۇق : يېشىمى
 . بېسىق ۋه چىداملىق بول – دهشتىده، تاغدهك ئېغىر

 ئا يارىم ساقىي، ئا يارىم، يارهي، جهننهتلهر باقىي،

 . دهردىڭ يامان ئا يارىم، يارهي، سهنىڭغىنا

 يارىم ساقى چۈشۈرگىسى

 ئايارىم ساقىي، ئا يارىم، يارهي، جهننهتلهر باقىي،

 . ئايارىم، يارهي، سهنىڭغىنا دهردىڭ يامان

. ئېه، دوستۇم ساقىي،جهننهتلهرمهڭگۈلۈك؛ سېنڭالدهردىڭ يامان ئهممائۇنى كۆرگۈلۈك : يېشىمى
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 مۇستههزاد

 مى هىجران بىله، هىچ كىشىنى قويماغىل، يا رهب،غه

 . يۇسۇفى كهنئانغائوخشا مىهنهتى زىندان بىله

ــىمى ــىق : يېشــ ــىلما، كهنئانلــ ــىق غېمىگهمۇپتىالقــ ــىمنى جۇدالــ ــگار، هېچكــ ــهي پهرۋهردىــ  ئــ
 . يۈسۈپكهئوخشاش زىندان ئازابىغىمۇگىرىپتارقىلما

 كۆرسهلهر گهر خانۇ شاهلهر بهلكى سۇلتانى زهمان،

 . ۋهش، جان بىله قىلغۇدهكدۇر خىزمهتىڭنى، ئهي پهرى

 شـاهالر، هـهتتا زاماننـىڭ سـۇلتانى كۆرسـىمۇ، – ئهي پهرىدهك گۈزهل، ئهگهر سـېنى خـان : يېشىمى
 . دهپ خىزمىتىڭنى قىلغۇدهك » جان «

 كۆرمهدىم لهئلى لهبىڭنى يا تىشىڭدهك گهۋههرى،

 . قانچه ئاختاردىم جههاننى بههر ئىلهيۇ كان بىله

 ۇردۇم، كانلــىرىنى قازدىــم، ئــهمما، لېۋىــڭدهك يــاقۇنى، جاهاننــىڭ دېڭىزلــىرىنى ئــاخت : يېشــىمى
 . چىشىڭدهك گۆههرنى ئۇچراتمىدىم

 بىرگىنه كۆرمهي يۈزۈڭنى دههر ئارادا تويغۇنچه،

 . كهتكۈدهكمهن ئاقىبهت بۇ ئارزۇ ئهرمان بىله

 ئارمـان – بۇ دۇنيادا چىرايىڭنى بـىر قېتـىممۇ قانغـىچه كۆرهلمـهي، ئاقـىۋهتته شـۇ ئـارزۇ : يېشىمى
 . بىلهن ئالهمدىن كهتكۈدهكمهن

 ئول گۇلى جهننهت فىراقىدا، قهلهندهر، سۇبهۇ شام،

 . ئۆتكۈدهكمهن بۇلبۇل ئوخشا نالهيۇ ئهفغان بىله

 مهن قهلهندهر، ئۇ جهننهت گۈلىنىڭ پىراقىدا، بۇلبۇلغا ئوخشاش ئهتىگهندىن كهچكـىچه : يېشىمى
 . پىغان چېكىپال ئۆتكۈدهكمهن – ناله

 جۇال

 گۈن بولدى، ئهي يارىم، ۋهسلىڭدىن جۇدادۇرمهن، قىرق

 . ۋهسلىڭدىن جۇدا بولغاچ غهمگه مۇبتهالدۇرمهن

 – ئى يارىم، ۋىسالىڭدىن جۇدا بولغىلى قـىرىق كـۈن بولـدى، سـېنى كۆرهلمـىگهچ غـهم : يېشىمى
 . قايغۇغا گىرىپتار بولدۇم

بهدهر گهدا دۇرمهن، – زۇهرانىڭ فىراقىدا دهر
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 . ىسمىم، بىر يولى ئهدادۇرمهن كۈل بولدى مهنىڭ ج

 زۇهرانىڭ جۇدالىقى دهردىده، ئىشىكمۇ ئىشىك تىلهمچىلىك قىلىپ يۈرىمهن؛ ۋۇجـۇدۇم : يېشىمى
 . كۆيۈپ كۈل بولدى، بىر يولىال تۈگىشىپ كېتىدىغان ئوخشايمهن

 ئاي يۈزۈڭنى بىر كۆرسهم، باشالرىڭدىن ئۆرگۈلسهم،

 . بهرسهم ئۆلسهم ئهرمانىم يوقتۇر، ئاياغىڭدا جان

 ئاي يۈزۈڭنى بىر كۆرسهم، ئهتراپىڭدا پهرۋانـه بولـسام؛ ئايىغـىڭدا جـان بهرسـهم، هـېچ : يېشىمى
 . ئارمىنىم يوق

 بۇ تاغالر ئهگىز تاغالر، ئاشىق يولىنى باغالر،

 . بوش قالدى چاهار باغالر، تاهىر ئۆلسه كىم يىغالر

 هسىللىك بـاغالر بـوش قالـدى، تاهـىر بۇ ئېگىز تاغالر ئاشىقنىڭ يولىنى توسىدۇ؛ تۆت پ : يېشىمى
 ئۆلۈپ كهتسه كىم يىغالر؟

 بۇ تاغالر ئهگىز تاغالر، مهئشۇق يولىنى باغالر،

 . بوش قالسا چاهار باغالر، تاهىرغا زۇهرا يىغالر

بۇ ئېگىز تاغالر مهشۇقنىڭ يولىنى توسىدۇ؛ تۆت پهسىللىك باغالر بوش قالسا، تاهىرغا : يېشىمى
 . زۇهرا يىغاليدۇ

 سهنهم

 جانىمدا ئهلىف يهڭلىغ ئول سهرۋى مهكان ئهتمىش،

 . جىم نۇقتهسىدهك داغىن جانىمدا نىهان ئهتمىش

 – ئــۇ ســهرۋى بويلــۇق گــۈزهل جېنىمنــىڭ ئىچــىگه ئېلــىپتهك ماكانالشــتى؛ قــايغۇ : يېشــىمى
 . ههرپىنىڭ چېكىتىگه ئوخشاش يوشۇردى » ج « ئهلهملىرىنى جېنىمنىغا

 ىرفىكلهرى سهف ئهيلهپ، جانىمنى ههدهف ئهيلهپ، ك

 . غهمزه ئوقىن ئاتماقغا قاشىنى كهمان ئهتمىش

 كىرپىكلىرىنى سـهپكه تۇرغـۇزۇپ، جېنـىمنى نىـشانغا ئېلـىپ، غـهمزه ئوقـىنى ئېتـىش : يېشىمى
 . قىلدى ) كامان ( ئۈچۈن قېشىنى يا

 مهن بىدىلىي ههيرانغا ههم كۆزلهرى گىريانغا،

 . ئهتمىش چىرماشماق ئۈچۈن جانغا زۇلغىنى يىالن

 نېمــه قىلىــشنى بــىلهلمهي، يــاش تۆكۈۋاتقــان مــهن بىچارىنــىڭ جېنــىغا چىرمىشــىش : يېشــىمى
. ئۈچۈن، چېچىنى يىالن قىلدى
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 ئول دىلبهرى مههۋهشكه غهمزه بىله دىلكهشكه،

 . چىهرهم ئۈزه قان ياشىم هالىمنى بهيان ئهتمىش

 . كه ئههۋالىمنى بايان قىلدى يۈزۈمدىكى قانلىق يېشىم ئۇ ئاي يۈزلۈك گۈزهل دىلكهش : يېشىمى

 يارىم ماڭا سۆز قاتىپ، غهمزه بىلهن قاش ئاتىپ،

 . ئشق ئوتىدا سارغارتىپ، چىهرهمنى سامان ئهتمىش

 يارىــم ماڭــا گــهپ ئېتــىپ، غــهمزه بــىلهن قــاش ئېتــىپ كۆيدۈرىــۋالدى، ئىــشق ئوتــىدا : يېشــىمى
 . چىرايىمنى ساماندهك سارغايتتى

 لىڭ غهمى يولداشىم، ئىشقىڭدا كهتهر باشىم، لهئ

 . ئول شوخ قاراقاشىم مهندىن نه گۇمان ئهتمىش

 ئىشقىڭدا بېشىم كېتىدۇ، لېۋىڭنـىڭ غـېمى ماڭـا هـهمراه بولـۇپ ئۆتـىدۇ؛ ئـهي شـوخ : يېشىمى
 قاراقاش گۈزىلىم، مهندىن نېمانچه گۇمانلىنىدىغانسهن؟

 ئشق ئوتىدا داغاليدۇر، زۇلفى بىلهن باغاليدۇر،

 . ئۆلتۈرگهلى چاغاليدۇر، بۇ قۇل نه زىيان ئهتمىش

 ئۇ ئىشق ئوتـىدا يۈرىكـىمنى داغاليـدۇ؛ چاچلـىرى بـىلهن بـاغالپ، مېـنى ئۆلتۈرمـهكچى : يېشىمى
 بولىۋاتىدۇ؛ مهندهك بىر قۇلدىن ئۇنىڭغا زادى نېمه زىيان يهتكهندۇ؟

 دىلخهسته ۋهفائىينى ئول كۆزلهرى مهستانه،

 . كۆڭلىن توال قان ئهتمىش باغرىنى كهباب ئهيلهپ،

 ئۇ خۇمار كۆزلۈك يار، باغرى ئېزىلگهن ۋافائىينىڭ جىگىرىنى كاۋاپ قىلىپ، يۈرىكـىنى : يېشىمى
 . لىق قان قىلىۋهتتى

 چوڭ سهلىقه

 كۆرسهت جهمالىڭ مهستانهلهرگه،

 . ئىقىڭدا كۆيگهن پهرۋانهلهرگه

 . گه جامالىڭنى كۆرسهت ئىشق ئوتۇڭدا پهرۋانىدهك كۆيگهن مهندهك مهستانى : يېشىمى

 يوق ماڭا تاقهت قىلسام قهنائهت،

 . غهمزه قىلۇرسهن بىگانهلهرگه

 . ياتالرغا غهمزه قىلساڭ، مهنده ئۇنىڭغا قانائهت قىلىپ تۇرغىدهك تاقهت يوق : يېشىمى

 مهندىن دۇئايى سهندىن ئجابهت،

. جانىم تهسهددۇق جانانهلهرگه
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 . دىن؛ جانانغا جېنىم تهسهددۇق تىلهك مهندىن، يهتكۈزمهك سهن : يېشىمى

 ئهي زۇلمى قاتىغ، رههم ئهيلهمهيسهن،

 . قىلغىل نهزاره بىيچارهلهرگه

 . ئهي زۇلمى قاتتىق يار، مهن بىچارىگه رههىم قىلمىساڭمۇ، نهزهر سېلىپ قويغىن : يېشىمى

 پهردهنى ئاچغىل ئايدهك يۈزۈڭدىن،

 . كۆرسهت جهمالىڭ دىيۋانهلهرگه

 . زۈڭدىن چۈمپهردىنى ئېچىپ، مهن مهجنۇنغا جامالىڭنى كۆرسهت ئايدهك يۈ : يېشىمى

 مهشرهپ غهرىبىڭ، بهندهم دهگهيسهن،

 . باشىنى قويدى ئاستانهلهرگه

 . دېگهيسهن » قۇلۇم « غېرىب مهشرىبىڭ بوسۇغاڭغا بېشىنى قويدى، ئۇنى : يېشىمى

 كىچىك سهلىقه

 بىرىنچى ئاهاڭ

 دهرلهر، سهنى لهيلىئى رهئنادهك ئهجايىب دىلرهبا

 . مهنى مهجنۇنى ههيراندهك كويۇڭدا بىر گهدا دهرلهر

 ســېنى دىــلنى مــهپتۇن قــىلغۇچى لهيلــىدهك ئاجايــىپ بــىر دىــلرهبا دېيىشــىدۇ؛ مېــنى : يېشــىمى
 . تىڭىرقاپ قالغان مهجنۇندهك كوچاڭدا يۈرگهن بىر تىلهمچى دېيىشىدۇ

 گۈندۈز ئىشىكىڭده، – ئهجهبدۇر، ئهي شاهى خۇبان، كهچه

 . دهرلهر » داغى سهن بىنهۋا « : ىشه مهن نهۋا قىلسام ههم

 نـاۋا قىلىۋاتـسام، ئهجـهبا، – كۈندۈز نالـه – ئهي گۈزهللهر شاهى، مهن ئىشىكىڭده كېچه : يېشىمى
 يا؟ – دېيىشىدۇ » ناۋا قىلمىدىڭ – سهن تېخى ناله « كىشىلهر مېنى

 باقىبان ئهل سارى، جانا، يۈزۈڭدىن بىر نىقاب ئالساڭ،

 . ن مههى ئهنۋهر، تهجهللىئى خۇدا دهرلهر زۇخۇڭنى چۈ

 ئهي جان، ئهلگه يۈزلىنىپ تۇرۇپ، يۈزۈڭدىن چۈمپهردهڭنى بـىر ئاچـساڭ، رۇخـسارىڭنى : يېشىمى
 . دېيىشىدۇ » بهجايىكى نۇرلۇق ئاي، ئالاله مهرهىمىتىنىڭ جىلۋىسى «

 تهبهسسۇم ئهيلهبان ناگاه نهزهر قىلساڭ گورىستانغا،

. دهرلهر » ! ۋا ههسرهتا « هههمه قوپۇپ گوردىن بارى مۇرد
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 ئهي جان، ئهلگه يۈزلىنىپ تۇرۇپ، يۈزۈڭدىن چۈمپهردهڭنى بـىر ئاچـساڭ، رۇخـسارىڭنى : يېشىمى
 . دېيىشىدۇ » بهجايىكى نۇرلۇق ئاي، ئالاله مهرهىمىتىنىڭ جىلۋىسى «

 تهبهسسۇم ئهيلهبان ناگاه نهزهر قىلساڭ گورىستانغا،

 . دهرلهر » ! ههسراتا ۋا « قوپۇپ گوردىن بارى مۇردهههمه

 گۆرىــستانغا قــاراپ شۇنداققــىنا بــىر تهبهســسۇم قىلــىپ قويــىدىغان بولــساڭ، بارلــىق : يېشـىمى
 . دهپ قېلىشىدۇ » ! هه – ۋاي ئېسىت، ئهجهپ گۈزهلكىن « مۇدرىالر گۆرلىرىدىن قوپۇپ،

 ههلقه زۇلفۇڭنى، – كۆرۈبان بهئزى ئاشقىالركى ههلقه

 . هنجىرى پا دهرلهر ئهزهلدىن بىزگه سالغان بۇ ههمه ز

 بۇنىڭ ههممىسى « هالقا بولۇپ تۇرىدىغان بۈدره چېچىڭنى كۆرگىنىده، – ئاشىقالر هالقا : يېشىمى
 . دېيىشىدۇ » ئهزهلدىن پىشانىمىزغا پۈتۈلۈپ، پۇتىمىزغا سېلىنغان كىشهن

 » نهدۇر بۇ دهردىمهن دهرمان؟ « : يۈرۈپ سورۇم تهبىبلهردىن

 . دهرلهر » دهردى بىدهۋا ئهي نادان، بۇ « : تهبىب ئايتۇركى

 : دهپ سورىـسام، بـىر تېۋىـپ » بۇ دهردىمنىڭ دهۋاسـى نېمـه؟ « : تېۋىپالرنى ئىزدهپ، ئۇالردىن : يېشىمى
 . دېدى » ئهي نادان، بۇ داۋاسىز دهرد دېيىلىدۇ «

 ئىتىڭنىڭ خاكى پايىغا زهلىلى يۈزىنى سۈردى،

 . » كۆزۈڭ سۈر، تۇتىيا دهرلهر « : نىدا كهلدىكى قهسرىڭدىن

 كۆزۈڭگـه « : زهلىلىي ئىتىڭنـىڭ پۇتـىدىكى توپـىنى يۈزىـگه سۈرگهنـىدى، قهسرىڭدىـن : يېشىمى
 . دېگهن سادا كهلدى » دهيدۇ › تۇتىيا ‹ سۈرگىن، ئۇنى

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 ئهي رهفىق سهن ساقالغىل كۆڭلۈڭده بىر ئهسرارى بار،

 . ياردىن قىلغىل ههزهر، يانىدا بىر ئهغيارى بار

 ڭدىكى سىرىڭنى چىڭ ساقال، ههتتا يارىڭدىـنمۇ هـهزهر قـىل، ئهگـهر ئهي دوست، كۆڭلۈ : يېشىمى
 . ئۇنىڭ يېنىدا بىرهر بىگانه بولۇپ قالسا

 دهمهگىل دهپ سهن ئاڭا سىررىڭنى قىلساڭ ئاشكار،

 . ئول ههم ئايتۇر دهمه دهپ، ئانىڭمۇ ههم بىر يارى بار

 ڭمۇ بىر دوستى بولۇپ قالـسا، دهپ، سىرىڭنى ئېيتساڭ، ئۇنى » باشقىالرغا دېمه « يارىڭغا : يېشىمى
 . دهپ، ئېيتىپ قويىدۇ » دىمه «

گۈندۈز قىلساڭ سۇخهن، بول ههر تهرهفدىن باخهبهر،
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 . كهچهلهر ئاهىسته بول، يانىڭدا بىر بىدارىي بار

 كۈندۈزى گهپ قىلساڭ، دهسلهپ ئهتراپقا باق؛ كېچىده گهپ قىلـساڭ، ئېغـىزنى قۇالققـا : يېشىمى
 . ر ئويغاق بولۇپ قالسا ئهگهر يېنىڭدا بىره : ياق

 خهنده قىلغان بىرله ههركىم سهن ئاڭا بولسا فىرىب،

 . گۇل ئاچىلغان بىرله ئانىڭ يانىدا بىر خارى بار

 بىراۋ ساڭا قـاراپ كۈلـۈپال قويـسا، ئۇنـىڭغا ئالدىنـىپ قالمـا؛ هـهزهر قـىلكى ئېچـىلغان : يېشىمى
 . گلۈنىڭ يېنىدا تىكىنى بولىدۇ

 شه جانىنى ئيسار ئهتهر، گۇل ئۈچۈن بۇلبۇل ههمى

 . ئاقىبهت بۇلبۇلنىڭ ههم بىر خاردىن ئازارى بار

ــىمى ــىرهر : يېش ــىمۇ ب ــىۋهتته بۇلبۇلغ ــىمۇ، ئاق ــىدا قىلس ــىنى پ ــىم جېن ــۈن دائ ــۈل ئۈچ ــۇل گ  بۇلب
 . تىكهندىن ئازار يهتمهي قالمايدۇ

 دانىشىڭغا بولما مهغرۇر، ئهي فۇالن ئىبنى فۇالن،

 . تۈمهن هۇشيارىي بار بۇ جههان سههنىنده سهندهك يۈز

ــىڭ : يېشــىمى ــۇ جاهانن ــهغرۇرالنما، ب ــاالنى، بىلىمــىڭ ۋه ئهقلــىڭگه م ــوغلى پ ــىڭ ئ ــهي پاالنىن  ئ
 . سههنىسىده سهندهك يۈز تۈمهن ئهقىللىق بار

 سهن كۆڭۈلدىن ههر زامان باتىل خهيالىڭنى چىقار،

 . خهيرىييهت ئهندىشه قىلغىل، ساهىبى ئهسرارى بار

 ۇزۇق خىيالالردىن ههمىشه تازىالپ تۇرغىن، ياخشىلىق قىلىـشنى، پۈتكـۈل كۆڭلۈڭنى ب : يېشىمى
 . ئهسرارالرنىڭ ساهىبى بارلىقىنى ئويال – سىر

 كىچىك سهلىقه چۈشۈرگىسى

 ئهي زۇمۇررهد، بىر خۇدادىن ئۆزگهنى تۇتما ئۇمىد،

 . ههقدىن ئۆزگه قايدا بارساڭ بىر بۇزۇق دىيۋارى بار

 ر ئالالهتـىن باشـقا هېچكـىمدىن ئۈمـىد كۈتمـه، ههقتهئاالدىـن باشـقا ئهي زۇمۇررهد، بـى : يېشىمى
 . نهگىال بارساڭ، بىر ۋايرانىلىقتۇر

 پىشرهۋ

 ئهي گۇلۇم، ئهي سۇنبۇلۇم، ئهي سهۋسهنىم، ئهي ئهنبهرىم،

. ئهي مهنىم نۇقلىم يهنه ههببىم، نهباتۇ شهكهرىم
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 ئهنبـىرىم، مېغـىزىم، – ڭ ئـىپار ئهي مېنىڭ گۈلۈم، سۇمبۇلۇم سهۋسىنـىم، ئـهي مېنـى : يېشىمى
 . شېكىرىم – ناۋات

 ئهي تهبىبىم، ئهي ههبىبىم، ئهي جانىم، ئهي ههمدهمىم،

 . ئهي رهفىيقىم، ئهي شهفىيقىم، ئهي بهگىم، ئهي دىلبهرىم

 . تېۋىپىم، دوستۇم، جېنىم، ههمدىمىم، يارىم، شهپقهتچىم، بېگىم، دىلبىرىم : يېشىمى

 ، ئهي شىكارىم، شاهىدىم، ئهي بههارىم، ئهي نىگارىم

 . ئهي ههرىيفىم، ئهي زهرىيفىم، ئهي شهرىيفىم، سهرۋهرىم

 زېرىكــىم، – ئــهي باهارىــم، نــىگارىم، شـىكارىم، گۇۋاهچــىم، شېرىكــىم، ئهقىللىقــىم : يېشـىمى
 . شهرىپىم، يولباشچىم

 ئهي گۇلىستانىم، گۇلۇم، سهرۋى گۇلئهندامىم مهنىم،

 . الئىك مهنزهرىم ساغهرىم، شهمئى شهبىستانىم، مه

 ئهي گۈلىستانىم، مېنـىڭ سـهرۋى قامهتلـىك گۈزىلـىم، شارابـىم، تۈندىـكى چىراغـىم، : يېشىمى
 . پهرىشته سۈپهتلىكىم

 ئهي رهياهىن، راهىمۇ روهى رهۋانىم لوتف ئىله،

 . سهرفهرازىم، سهركهشىم، شوخۇ سهئادهت ئهختهرىم

 مهتلىكـىم، ئۇلۇغۋارىـم، غـورۇرۇم، شـوخ ئهي رهيهىنىم، يولـۇم، روهلـۇق جېنـىم، مهرهه : يېشىمى
 . يارىم، بهخت يۇلتۇزۇم

 ئهي مهنىم خۇرشىدۇ ماهىم، ئهي چىراغىم، فايىزىم،

 . شوخى چهشىم ئهلتافى شاهىم، ئهي مۇبارهك پهيكهرىم

 ئهي مېنىڭ قۇياشىم، ئېيىم، چىرىغىم، پهيزىم، كۆزلىرى شوخ، مهرههمهتلىك شاهىم، : يېشىمى
 . ئهي مۇبارهك گۈزىلىم

 پىشرهۋ چۈشۈرگىسى

 ئىشقىڭ ئالدى ئهقلۇهۇشۇم، كۆڭلۈمى بهغماالدى،

 . سۆيله ئاخىر، ئهي نهسىمى، جانۇ دىلدىن بىهتهرىم

 هۇشــىنى – دىلدىــنمۇ ئهزىــز سۆيگىنــىم، ئىشقــىڭ نهسىمىينــىڭ ئهقــىل – ئــهي جــان : يېشــىمى
 . تاراج قىلدى، سۆزلىسهڭچۇ، ئاخىر – يوقىتىپ، كۆڭلىنى تاالن

تهئكىد
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 سهنهمنى دهردىنى دهفتهر قىلىپ خهتكه بىتىپ بولماس،

 . ئانى ئهسرارىنى بىفههىملهرگه شهره ئهتىپ بولماس

ــىمى ــىلى بولمايــدۇ؛ ئۇنــىڭ سىرلــىرىنى نادانالرغــا : يېش  سهنهمنــىڭ دهردىــنى يېزىــپ تۇگهتك
 . چۈشهندۈرۈپ بولغىلى بولمايدۇ

 چاك بولدى، – جۇدالىق خهنجهرى بىرله يۈرهكىم چاك

 . ۈرهك زهخمىن ئاچىپ بىدهردلهرغه كۆرسهتىپ بولماس ي

 تىلىم قىلىۋهتتى؛ يۈرهكتىكى بۇ جاراههتلهرنى – جۇدالىق خهنجىرى يۈرىكىمنى تىلىم : يېشىمى
 . دهردسىزلهرگه كۆرسهتكىلى بولمايدۇ

 فهلهكنى ئهختهرىن قىلسا بولۇر دهرلهر هىسابىنى،

 . ماس يۈرهكىم زهخمىنى ههرگىز هىسابىنى بىلىپ بول

 دېيىشىدۇ، لېكىن يۈرىكىمدىكى » كۆكتىكى يۇلتۇزالرنىڭ هېسابىنى بىلىش مۇمكىن « : يېشىمى
 . جاراههتلهرنىڭ سانىنى هېسابلىغىلى بولمايدۇ – يارا

 ئهلهم تارتىپ، يۈرهك كۆيمهي، قارا كۆزدىن تۆكۈلمهس ياش،

 . قازاننى ئاستىغا ئوت ياقماغۇنچه قايناتىپ بولماس

 ئهلـهم تارتـىپ – ڭ ئاسـىتغا ئـوت ياقمىغـىچه ئـۇنى قايناتقـىلى بولمايـدۇ؛ دهرد قازاننى : يېشىمى
 . يۈرهك ئۆرتهنمىگىچه، قارا كۆزدىن ياش تۆكهلمهيدۇ

 هۇۋهيدا، ههر ئىشىكىم بىمۇشهققهت بولماغاي هاسىل،

 . مۇشهققهت تارتماغۇنچه يار ۋهسلىغه يهتىپ بولماس

ــىمى ــىش ج : يېش ــىر ئ ــداق ب ــدا، ههرقان ــهي هۇۋهي ــا ئ ــىقمايدۇكى، – اپ ــا چ ــىز ۋۇجۇدق  مۇشهققهتس
 . مۇشهققهت تارتمىقىچه يار ۋهسلىگه يهتكىلى بولمايدۇ

 داستان

 بىرىنچى داستان

 كهل غهرىبجان، سهير ئهتهلى بىزلهر بۇ باغدا،

. گۇلالر كۆرسۇن بۇلبۇلالرنىڭ تهماشاسىنى

 سهنىڭ ئۈچۈن ئهزىز جانىم بولسۇن سهدهقه،

 . ىڭ تهماشاسىنى كۆرگىل، سهنهم شهيدان

 كهل غهرىبجان، بىز بۇ باغدا سهيله قىاليلى، گۈللهر بۇلبۇلالرنىڭ تاماشاسىنى كۆرسـۇن؛ : يېشىمى
. سېنىڭ ئۈچۈن ئهزىز جېنىم سهدهقه بولسۇن، شهيدا ئاشىق سهنهمنىڭ تاماشاسىنى كۆرگىن
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 ئول خۇدايىم ياراتتى جهننهتۇر رىزۋان،

. ۋان بۇ دۇنيادا نىئمهتلهر بهردى مىڭ ئهل

 لهيلى ئۈچۈن نهچه يىل يۈردى سهرگهردان،

 . مهجنۇن كۆرسۇن لهيالنىڭ تهماشاسىنى

 ئۇ ئالاله هۆرلهر قهننىتىنى ياراتتى، بۇ دۇنيادا ئىنسانالرغا مىڭ تۈرلـۈك نېمـهت بـهردى؛ : يېشىمى
 . لهي ئۈچۈن نهچچه يىل سهرگهردان بولغان مهجنۇن ئهمدى لهيلىنىڭ تاماشاسىنى كۆرسۇن

 وتى ئاشىقالرنى ئهيلهدى بهرباد، ئىشق ئ

 مهئشۇق ئوت ئىچره قىلدى مىڭ فهرياد، – ئاشىق

 بىسىتۇن تاغالرىنى قازدى ئول فهرهاد،

 . شىرىن كۆرسۈن فهرهادنىڭ تهماشاسىنى

 مهشـۇقالر ئشـىق ئـوت ئىچـىده مـىڭ – ئىشق ئوتى ئاشىقالرنى بهربات قـىلدى، ئاشـىق : يېشىمى
 تاغلىرىنى قازغان ئـىدى، ئهمـدى شېرىـن فهرهادنـىڭ تاماسـىنى پهرياد قىلدى؛ ئۇ فهرهاد بىستۇن

 . كۆرسۈن

 ئول خۇدايىم ههر كىمگه سالدى بىر سهۋدا،

 . مۇههببهتنىڭ بازارىدا تۈمهنمىڭ غهۋغا

 ئون ئىككى يىل ئاقتىالر دهريادا ئۇزرا،

 . ۋامىق كۆرسۇن ئۇزرانىڭ تهماشاسىنى

 مۇههببهتنـىڭ بازىرىـدا – دا سـالدى، ئىـشق ئۇ خۇدايىم ههركىمنىڭ بېشـىغا بـىر سـهۋ : يېشىمى
 تۈمهنمىڭ غوۋغا بار؛ ئۇزرا دهريادا ئون ئىككى يـىل ئاققنـىدى، ئهمـدى ۋامـىق ئۇزرانـىڭ تاماسـىنى

 . كۆرسۈن

 سهنهم قوشۇلدىالر باغدا جهمئ بولۇپ، – غهرىب

 پاره، كۆزى نهم بولۇپ، – يۈرهكلهرى پاره

 ولۇپ، بىرىگه يار ههمدهم ب – ئىكى ئاشىق بىر

 . تاهىر كۆرسۇن زۇهرانىڭ تهماشاسىنى

 پــاره، – بــىرىگه قوشــۇلدى، يۈرهكلــىرى پــاره – ســهنهم باغــدا جــهم بولــۇپ بــىر – غهرىــب : يېشــىمى
 ئهمــدى تاهــىر . بــىرىگه يــار ههمــدهم بولۇشــتى – كۆزلــىرى نهملهشــكهن بــۇ ئــىككى ئاشــىق بــىر

 . زۇهرانىڭ تاماشاسىنى كۆرسۇن

 ئىككىنچى داستان

 ۈل، يارنىڭ ۋهفاسى قالدىمۇ؟ ئهي كۆڭ

قىلماغان جانغا جهفاسى قالدىمۇ؟
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 ئهي كۆڭۈل، يارنىڭ ۋاپاسى، جانغا سالمىغان جاپاسى يهنه قالدىمۇ؟ : يېشىمى

 ئاتماغان سىينهمگه ئول پهيۋهسته قاش،

 قاشى ياسى قالدىمۇ؟ – مىژگان ئوقى

 ، قېشىنىڭ ياسى قالدىمۇ؟ ئۇ قوشۇلما قاشنىڭ يۈرىكىمگه ئاتمىغان كىرپىك ئوقى : يېشىمى

 پاره بولغان كۆكسۈمه پهيكانىدىن،

 قىلغاغان يارنىڭ دهۋاسى قالدىمۇ؟

 پاره بولغان يۈرىكىمگه يارنىڭ كىرپىك ئوقى بىلهن قىلمىغان داۋاسى قالدىمۇ؟ – پاره : يېشىمى

 ئۆرتهنىپ ههجرىده كۈل بولماق بىله،

 جانۇ كۆڭلۈمنىڭ سهفاسى قالدىمۇ؟

 دىلىمنىڭ ساپاسى قالدىمۇ؟ – رنىڭ جۇدالىقىدا ئۆرتىنىپ، كۆيۈپ كۈل بولغان جان يا : يېشىمى

 جان فىدا قىلدىڭ دهر ئهردىڭ، ئهي كۆڭۈل،

 بولماغان جانان فىداسى قالدىمۇ؟

 دهيتتىڭ، ئۇنىڭدىن باشقا زادى جانانغا پـىدا » جېنىڭنى پىدا قىلىۋهتتىڭ « ئهي كۆڭۈل، : يېشىمى
 مۇ؟ قىلمىغان نهرسهممۇ قالدى

 يار كويىدا قهلهندهر بولغالى،

 مهندىن ئۆزگه بىنهۋاسى قالدىمۇ؟

 يارنىڭ كوچىسىدا قهلهندهر بولۇشقا مهندىن باشقا يوقسۇلى قالدىمۇ؟ : يېشىمى

 يار ههجرىده نىيازىي ئۆرتهنىپ،

 تارتماغان جهبرۇ جهفاسى قالدىمۇ؟

 جاپاسى يهنه قالدىمۇ؟ – ان جهبىر يارنىڭ جۇدالىقىدا ئۆرتهنگهن نىيازىينىڭ تارتمىغ : يېشىمى

 : چۈشۈرگه

 ئهي كۆڭۈل، يارنىڭ ۋهفاسى قالدىمۇ؟

 قىلماغان جانغا جهفاسى قالدىمۇ؟

 ئهي كۆڭۈل، يارنىڭ ۋاپاسى، جانغا سالمىغان جاپاسى يهنه قالدىمۇ؟ : يېشىمى

 ئۈچىنچى داستان

ئۈستى قارلىق ئاپئاق تاغالر،
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 ئههۋالىمىنى كۆردۈڭالرمۇ؟

 نلهرگه بهنده بولۇپ، دۈشمه

 قالغانىمنى كۆردۈڭالرمۇ؟

 ئۈستى ئاپئاق قـار بـىلهن پۈركهنگـهن تـاغالر، ئههۋالـىمنى كۆردۈڭالرمـۇ؟ دۈشـمهنلهرگه : يېشىمى
 قۇل بولۇپ قالغانلىقىمنى كۆردۈڭالرمۇ؟

 نهزهر ئهيلهڭ كۆز ياشىمغا،

 . هىچىكىم كهلمهيدۇر قاشىمغا

 قامچى ياغىپ بۇ باشىمغا،

 كۆردۈڭالرمۇ؟ تۇرغانىمنى

 كۆز يېشىمغا نـهزهر سېلـىڭ، هېچكـىم قېشـىمغا كهلمهيـدۇ؛ بېشـىمغا قامچـا يېغـىپ : يېشىمى
 تۇرغانلىقىنى كۆردۈڭالرمۇ؟

 قىرق يىگىتىم بارچه قالىپ،

 ئۆزۈمنى مهن غهمگه سالىپ،

 ئههمهد بهگنى بىلله ئالىپ،

 كهلگهنىمنى كۆردۈڭالرمۇ؟

 ئهندىشــىگه سېلــىپ، – الــدۇرۇپ، ئــۆزۈمنى غــهم قــىرىق يىگىتىمنــىڭ ههممىســىنى ق : يېشــىمى
 ئههمهد بهگنى بىلله ئېلىپ كهلگهنلىكىمنى كۆردۈڭالرمۇ؟

 بهنده بولدۇم، شۇل ئىراده،

 . قالدىم تۈمهن مىڭ بهالده

 دۈشمهن ئاتلىق، مهن فىياده،

 يۈرگهنىمنى كۆردۈڭالرمۇ؟

 قازاغـا يولۇقتـۇم؛ دۈشـمهن – ال ئالاله ئىرادىسى بىلهن قۇل بولۇپ قالدىم، تۈمهنمـىڭ بـا : يېشىمى
 ئاتلىق، مهن پىياده كېتىۋاتقىنىمنى كۆردۈڭالرمۇ؟

 سيىنهم داغالپ، : يۇسۇف بهگ دهر

 ئهرمانىم كۆپ، مۇندا يىغالپ،

 ئات ئالدىدا قولۇم باغالپ،

 ماڭغانىمنى كۆردۈڭالرمۇ؟

 م كـۆپ، ئـهمما مـهن بـۇ يۈرىكىم كاۋاپتهك داغالنماقتا، ئارزۇيۇ « : يۈسۈپ بهگ ئېيتىدۇكى : يېشىمى
ــىمنى ــىق كېتىۋاتقىنـ ــۇم باغالقلـ ــدا، قولـ ــىق دۈشمهننـــىڭ ئالدىـ ــمهن؛ ئاتلـ ــىغالپال يۈرىـ  يـــهرده يـ

 » كۆردۈڭالرمۇ؟

تۆتىنچى داستان
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 فهلهك ئاشۇبىدىن كىم مهن كهبى زارۇ نىزار ئولغاي،

 . جههان زۇلمى، ئۇلۇس بىدادىدىن بىئىئتىبار ئولغاي

ــىدى : يېشــىمى ــىڭ غهۋغاس ــىدىن پهلهكن ــىڭ ئادالهتسىزلىك ــىدىن، كىشىلهرن ــىڭ زۇلم  ن، جاهانن
 زار بولسۇن؟ – كىممۇ مهندهك خار

 زىهى ئازادهئىيمهن ئىشق ئارا مهجنۇن ئهمهس ههمراه،

 . نه مهنده خانۇمانۇ نه ماڭا يارۇ دىيار ئولغاي

 هنـده نـه نېمه دېگهن ئازاد ئادهممهنكى، ئاشىقلىقتا مهجنۇنمۇ ماڭـا تهڭلىـشهلمهيدۇ، م : يېشىمى
 جاي، نه يار، ياكى دىيار بولسۇن؟ – ئۆي

 جههان ئههلىدىن ئهتمهك مۇددهئا مىهرۇ ۋهفا رهسمىن،

 . دهمهكتۇر مىهرى زههرىدىن ههياتىم ئۇستۇۋار ئولغاي

 هاياتـــىم مۇههببـــهت زههـــىرى بـــىلهن « ۋاپـــا كۈتــۈش، – جاهـــان ئههلـــىدىن مېهـــىر : يېشــىمى
 . دېگهنلىكتۇر » مۇستههكهملهنسۇن

 ا دهشتى سارى تۈشمىش سهبۇرىي، دوستالر زىنهار، فهن

 . دهمهڭكىم ئىختىيار ئهتمىش، ئاڭا نه ئىختىيار ئولغاي

 دوستالر، سهبۇرىينى ههرگىزمۇ زاهىدلىق چۆلىگه قاراپ مېڭىشنى ئۆزى خـاهالپتۇ، دهپ : يېشىمى
 ! قالماڭالر، ئۇنىڭدا نهده ئىختىيارلىق بولسۇنكى

 مهشرهب

 بىرىنچى مهشرهب

 چى ئاهاڭ بىرىن

 سهنسىز دهمى ئهي شوخ جههان، كۆزلهرى جادۇ،

 . ههر ئاهىم ئهرۈر چهرخى بايابانىدا ئاهۇ

ــهك : يېشــىمى ــىم پهل ــىر ئاه ــان ههرب ــىز تارتق ــۈم، سهنس ــادۇ كۆزلۈك ــوخى، ج ــىڭ ش ــهي جاهانن  ئ
 . باياۋانىدىكى كېيىككه ئوخشايدۇ

 مهن سهرۋى قهدد ئارزۇسىنى ئهيلهپ چهكهدۇرمهن،

 . ۈن چهككۈسى سهرۋ ئۈستىده گۇگۇ قۇمرى نه ئۈچ

 پهريات چېكىۋاتىمهن، پاختـهك ئـۆزى – مهنغۇ سهرۋى قامهتكه ئېرىشىش ئارزۇسىدا ناله : يېشىمى
دهپ پىغان چېكىدىغاندۇ؟ » گۇ – گۇگۇ « سهرۋى دهرىخىنىڭ ئۈستىده ئولتۇرۇپمۇ، يهنهن نېمه ئۈچۈن
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 داناالر ئىله ئۆتكهرۇ ئۇمرۇڭنى خۇش ئۆتكهر،

 . ىماغىڭنى مۇئهتتهر گۇلى خۇشبۇ قىلغۇسى د

 دانـاالر بـىلهن ئۆتـىدىغان ئـۇمرۈڭنى خوشـال ئۆتكۈزگـىنكى، خۇشـبۇي گۈلنـىڭ هـىدى : يېشىمى
 . دىمىقىڭنى خۇش بۇي قىلغۇسى

 يۈزىنى ئاچىپ، قىلغۇسى يهلدايىنى گۈندۈز،

 . سۇنبۇل ساچار ئافاقغا ئاچسا خهمى گىيسۇ

 ېچىسـىنى كۈندۈزگـه ئايالندۇرىـدۇ؛ ئهگـهر چېچىنـىڭ ئۇ گۈزهل يۈزىـنى ئاچـسا، يهلـدا ك : يېشىمى
 . تۈگۈچلىرىنى يهشسه، جاهاننى سۇمبۇل هىدىغا پۈركىيىدۇ

 بىرىگه سۇهبهتى ناجىنىس، – مهشهۇرىي، جهفا بىر

 . دهۋزهى ئىچىده كۆيگۈسى خۇشخۇ ئىله بهدخۇد

 بــىلهن مهشهۇرىــي، نىجىــسالر بــىلهن ههمــسۆهبهت بولــۇش خــۇددى دوزاختــا خۇشــخۇي : يېشــىمى
 . بىرىگه جاپا سالغانلىقتۇر – بهدخۇي بىلله كۆيگهندهك بىر

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 ئهي نۇر دىلودىيده، دىيدارىڭا مۇشتاقمهن،

 . ۋاي يارى پىسهندىيده، دىيارىڭا مۇشتاقمهن

 ئهي كۆڭلۈم ۋه كۆزۈمنىڭ نۇرى، دىدارىڭغا ئىنتىزارمهن، ئهي ئـارزۇلۇق يـار، دىدارىـڭغا : يېشىمى
 . مهن تهقهززا

 ئهي ماهى پهرى پهيكهر، ۋاي هۇرى مهلهك مهنزهر،

 . ئهي لهئلى لهبى شهكهر، دىيدارىڭا مۇشتاقمهن

 ئهي پهرى سۈرهتلىك ئاي يۈزلۈكۈم، ئهي ماالئىكه سۈپهتلىكـىم، ئـهي لېـۋى شېكهردىـن : يېشىمى
 . شېرىن يار، دىدارىڭغا ئىنتىزارمهن

 م، ئهي دىلبهرى دىلدارىم، سهنسهن ئهبهدىي جانى

 . ۋاي يارى ۋهفادارىم، دىيدارىڭا مۇشتاقمهن

 ئـهي كۆڭـۈلنى تـارتقۇچى دىلدارىـم، سـهن مېنـىڭ مـهڭگۈلۈك هاياتـىم، ۋاي، ۋاپادارىـم : يېشىمى
 . يارىم، دىدارىڭغا ئىنتىزارمهن

 ئهي دىلبهرى سىيمىن تهن، سهن جانۇ نهسمىي تهن،

. ئهي سهرۋى گۇلى گۇلشهن، دىيدارىڭا مۇشتاقمهن
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 هي كۆمۈش تهنلىك، ئهي سهرۋى قامهتلىك، گۈلشهندىكى گۈل، نهسىمىينـىڭ تېنـىگه ئ : يېشىمى
 . جان بولغان دىلبهر، دىدارىڭغا ئىنتىزارمهن

 ئۈچىنچى ئاهاڭ

 كىمكى ئول گۈلچىهرهنى ئۆزىگه مېهمان ئهيلهدى،

 . ئۆزىنى ئىسكهندهرۇ جهمشىدى دهۋران ئهيلهدى

 مېهمان قىاللىسا، ئۆزىنى دهۋرنىڭ ئىسكهندهرى ۋه كىمكى ئۇ گۈل چېهرىلىكنى ئۆزىگه : يېشىمى
 . جهمشىدى دهپ بىلسه بولىدۇ

 تا كهمهندى زۇلف ئىله كۆڭلۈم قۇشىنى قىلدى سهيد،

 . يۈرهكىمنى ئۆرتهدى، باغرىمنى بىرىيان ئهيلهدى

 ئــۇ كۆڭلــۈم قۇشــىنى چېچىنــىڭ توزىقــىغا ئىلــىندۈرۈپ مېــنى ئوۋلــىۋالغاندىن بېــرى، : يېشــىمى
. ئۆرتهپ، باغرىمنى كاۋاپ قىلىۋهتتى يۈرىكىمنى

 فۇرقهتۇ هىجرانىغا ئول دىلبهرى سىيمىن بهدهن،

 . كۆزلهرىمنى ياشىنى لهئلى بهدهخشان ئهيلهدى

 ئۇ كۈمۈش تهنلىك دىلبهر پىراق ۋه جۇدالىق ئارقىلـىق، ككـز يېشـىمنى بهدهخشاننـىڭ : يېشىمى
 . ياقۇتىدهك قانغا ئايالندۇرىۋهتتى

 اردۇر خالىقى كهۋنۇ مهكان، ئول خۇداۋهندىكى ب

 . تىشالرىنى گهۋههرۇ لهئلىنى مهرجان ئهيلهدى

 كائىناتنى ياراتقان ئالاله ئۇنـىڭ چىشلـىرىنى گۆههردىـن، لېۋىـنى مارجاندىـن قىلـىپ : يېشىمى
 . يارىتىپتۇ

 ئۆزىنى قىلدى جههاندا تۇرفه بىر شۇهرهتنهما،

 . تا سهنىڭ ۋهسفىڭ قهلهندهر ئهلگه داستان ئهيلهدى

 قهلهندهر سېنى تهرىپلهپ ئهلگه داستان قىلىۋهتكهندىن بۇيان، دۇنيادىكى ئاجايىپ بىر : ېشىمى ي
 . بولۇپ قالدى ) شۆهرهت كۆرسهتكۈچ ( شۆهرهتنهما

 ئىككىنچى مهشرهپ

 بىرىنچى ئاهاڭ

ۋۇجۇدۇم كاهىنى كۈل قىلدى تابى بهرقى رۇخسارى،
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 . ساۋۇرسا دۇدى ئاهىمنى ههۋايى شۇئله دىيدارى

ــالقۇنى ئاهــىم تۈتۈنــىنى هاۋاغــا سورىــغان بولــسا، رۇخــسارىدىن : ى يېشــىم  ئۇنــىڭ دىدارىنــىڭ ي
 . چاقنىغان چاقماق ئوتى ۋۇجۇدۇم سامىنىنى كۈل قىلدى

 ئهگهر شهۋقۇم تهزهرۋى رهنگلهر كۆرگۈزسه تاڭ كۆرمه،

 . كى رهنگىن جىلۋهلهر كۆرگۈزدىكىم تاۋۇس رهفتارى

 لى جـىلۋه قىلـسا ئهجهبلهنمـه، چـۈنكى توزمـۇ ئۆزىنـىڭ ئهگهر ئىشتىياقىمنىڭ قىرغاۋۇ : يېشىمى
 . غۇ – چىرايلىق يۈرۈشلىرى بىلهن جىلۋه قىلىدۇ

 ئهگهر كۆزۈم مهنىڭ گۇل رهنگى بولسا، ههيرهتى يوقدۇر،

 . سالىپدۇر جىلۋه ئهكسىن گۇلئۇزارى، جامه گۇلنارى

 چـۈنكى . اجـىتى يـوق ئهگهر كۆزۈم گل رهڭگىده كۆرۈنسه، ئۇنىڭغا ههيران قېلىشنىڭ ه : يېشىمى
 . كۆزۈمده گلۈدهك جامالنىڭ، گۈلرهڭلىك كىيمنىڭ ئهكسى جىلۋىلهنگهندۇر

 بار ئهسهابى نهزهر سۇرهتكه بولماسالر نهزهر بهندكىم،

 . تاۋۇق باشىدا بار تاجى، چهبىن باشىدا دهستارى

 كـۆرهر توخۇنىڭ بېشىدا تاجىسى، چىۋىننىڭ بېشىدا سهللىسى بولىدۇ، لېكىن يىراقنى : يېشىمى
 . زاتالر شهكىلگه، تاشقى كۆرۈنۈشكىال قاراپ ئىش كۆرمهيدۇ

 نهۋائىيدىن كهيىن مهشهۇرىي شىئىرىنى ئوقۇماس كىم،

 . بۇ بازار ئىچكى باردۇر ههر مهتائىغا خهرىدارى

 كىشىلهر نهۋائىينىڭكىدىن كېيىن مهشهۇرىي شېئىرلىرىنى ئوقىماي قاالرمۇ؟ بۇ بازاردا : يېشىمى
 . ده – النىڭ ئۆزىگه اليىق خېرىدارى بار ههر قانداق م

ئىككىنچى ئاهاڭ

 ئهرزىمنى ئايتاي، شاهىم ئىشىتكىل،

 . مىسكىن گهدامهن، دادىمغا يهتكىل

 . شاهىم ئهرزىمنى ئاڭال، مهندهك مىسكىن گاداينىڭ دادىغه يهت : يېشىمى

 قىلساڭ يىراقراق مۇندا ئۆزۈڭدىن،

 . ۋهسلىڭ سارىغا ئاندا ياۋۇتكىل

 . بۇرۇندا ئۆزۈڭدىن يىراقالشتۇرغان بولساڭمۇ، ئهمدى ۋهسلىڭگه يېقىنالشتۇر : مى يېشى

 سهندىن ئايىرغان دۇنيايى مهككار،

. كۆڭلۈمنى ئاندىن ئهمدى ساۋۇتكىل
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 مـهككار دۇنيـا مېــنى سهندىـن ئايرىۋهتكهنـىدى، شــۇڭا ئهمـدى ئۇنـىڭدىن كۆڭلــۈمنى : يېشـىمى
 . سۇغۇتقىن

سمهن، سهندىن بۆلهكنى ههرگىز دهمه

 . ۋهلالهۇ، بىلاله سۆزۈمگه بىتكىل

 . سهندىن ئۆزگىنى ههرگىز سۆيمهيمهن، ئالاله بىلهن قهسهمكى، سۆزۈمگه ئىشهنگىن : يېشىمى

 مېهمانىڭ ئولدى بۇ تۈن هۇۋهيدا،

 . كۆڭلىنى ئاۋالپ ياخشى كۈزهتكىل

ــىمى ــوۋالپ، ياخــش : يېش ــىنى ئ ــدى، ئۇنــىڭ كۆڭل ــىڭ بول ــىڭ مېهمىن ــه هۇۋهيــدا سېن ــۇ كېچ  ى ب
 . كۈتۈۋالغىن

 62 مىــسرا، تــۆرت داســتان 202 مۇقـام ئۇشــشاق مۇقــامى تېكسىتلــىرى چــوڭ نهغمــه قىــسمى – 8

. مىسرا شېئىردىن تهشكىل تاپقان 312 مىسرا بولۇپ، جهمئىي 48 مىسرا، ئىككى مهشرهپ
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 بايات مۇقامى – 9
 چوڭ نهغمه

 مۇقهددىمه

 نهچۈك شاد ئولمايىن قىلساڭ نىشانه جانى فىگارىمنى،

 . سورار يۈز تىل بىله پهيكانالرىڭ هالىنىزارىمنى

 ئـهيگا جېنـىمنى قارىـغا ئالـساڭ، نېمىـشقا شـادالنمايكى، كىرپـىك ئوقلـىرىڭ رهپـرهپ : يېشىمى
 . غۇ – ز خىل تىل ۋه شهكلى بىلهن سوراپ تۇرىدۇ ئههۋالىمنى يۈ

 ئۆيۈم تىيره ئهمهس چۈن بىسمىلى تىغى نىگاهىڭمهن،

 . چهراغان قىلغۇسىدۇر ئاهۇالر كۆزى مهزراىمنى

 كېيىكلهرنـىڭ . مېنى كۆزۈڭنىڭ تىغى بىلهن قـهتلى قىلغىنـىڭ ئۈچـۈن، ئۆيـۈم يـورۇق : يېشىمى
 . كۆزى مازىمنى چىراغ بولۇپ يورۇتقاي

 ىلۇر تۇفراغىمدىن تا قىيامهت اللهئى ههسرهت، ئاچ

 . خهزان ئولسا بههارى ئۇمر كۆرمهي گۇلئۇزارىمنى

 ئۆمۈر باهارىم گـۈل يۈزلۈكـۈمنى كۆرمـهي خـازان بولـسا، قهبرهمدىـن ئۈنگـهن ههسـرهت : يېشىمى
 . اللىسى تاكى قىيامهتكىچه ئېچىلىپ تۇرىدۇ

 ۆرگهچ، زىبهس ئهشكى فۇرۇغ ئهفشان ساچىپ هىجران تۈنى ك

 . كى دهرلهر ئىكى مهشئهل ئىكى چهشمى ئىنتىزارىمنى

 تارام يـاش تۆكـۈپ يىغالۋاتقىنـىمنى كۆرگهنلـهر، يارغـا ئىنتـىزار – هىجران تۈنىده تارام : يېشىمى
 . دهپ قالىدۇ » ئىككى مهشئهلمىكىن « بولغان ئىككى كۆزۈمنى

 نهچۈك ئارام ئىستهرسىز مهنى ئاۋارهدىن، ئول شوخ،

 . مهنىڭ بىرلهكى ئارامۇ قهرارىمنى قاچان قويدى

 ئاراملىقـىمنى قويمــىغان تۇرسـا، مـهن سهرگهرداندىـن يهنـه قانــداقمۇ – ئـۇ شـوخ تـىنچ : يېشـىمى
 ئاراملىق ئىستهيسىلهر؟

 تىكىپدۇرالر ماڭا خهيمه ههۋا ئۇزره هۇباب ئاسا،

. كى مهن بىلهمهيدۇرمهن بۇ رهنگ ههۋا بىرله تۇرارىمنى
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 مهن ئۈچۈن كۆپۈكتـهك لهيلـىمه چېدىـر تىكـىپتۇ، بـىراق مـهن بـۇ خـىل كۆك ئۈستىگه : يېشىمى
 . ئاتموسفېرادا قانداق تۇرۇشۇمنى بىلمهيمهن

 ئىكى شههال كۆزۈڭ نهشئه بهرۈرده ئىكى مهيخانه،

 . نىگاهى ئىله مهستانه، ئوشات جامى خۇمارىمنى

 بـىرال قارىشـىڭ ئـىككى شـههال كـۆزۈڭ ماڭـا ئـىككى مهيخانىنـىڭ هۇزۇرىـنى بېرىـدۇ، : يېشىمى
 . بىلهن مهست قىلىپ، قهدههكه بولغان خۇمارىمنى باسقىن

 ساۋۇر ئۆزنى بۇرۇنراق ئۈز ههۋادا ئىختىيار ئهيله،

 . ساۋۇرسا بىر گۈنى سهلكىن دهمى قويماي غۇبارىمنى

 ئـازات ئـۇچ؛ كۈنلهردىـن بـىر كـۈنى سالقـىن – ئۆزۈڭنى بورۇنراق سورۇپ، هـاۋادا ئهركـىن : يېشىمى
 . انلىرىمنى قويماي سورىۋهتسه دهيمهن شامال توز

 ههياتى جاۋىدان تاپماس كىشى ئابىههيات ئىچسه،

 . فهنا زۇلماتىدا كۆر خىزردهك مهشهۇرىي زارىمنى

 چـۈنكى ئابـىهايات . بىچاره مهشهۇرىينى خـىزىردهك پانىيلـىق قاراڭغۇلۇقـىدىن تاپقـىن : يېشىمى
 . ىشهلمهيدۇ ئىچكهن بىلهنمۇ، ئىنسان مهڭگۈلۈك هاياتلىققا ئېر

 تهئهززه

 بهيرام گۈنى مهجنۇن كۆڭۈل ههم شاد ههم گىريان ئهرۈر،

 . هالىمغا ئهل گىريان ئهرۇر، ئاندىن ئول ئاي خهندان ئهرۈر

 هالــىمغا قــاراپ، ئــهل : بــايرام كۈنــىده، مــهجنۇن كۆڭلــۈم هــهم خۇشــال هــهم قــايغۇلۇق : يېشـىمى
 . يىغالۋاتىدۇ؛ ئۇ ئاي بولسا، خۇشال تۇرىدۇ

 خهسته خهسدهك، تاڭ ئهمهس، بولسام يولىدا پايىمال، مهن

 . ئول گۇل سهمهندىن سهكرهتىپ جهۋالن ئۈزه جهۋالن ئهرۈر

 مـهن خهسـته ئۇنـىڭ يولـىدا خهسـتهك دهسسىلـىپ قېلىۋاتـسام، ئهجهپلىنـىش بۇياقتـا : يېشـىمى
 . تۇرسۇن، ئۇ گۈل ئېتىنى سهكرىتىپ، جهۋالن ئۈستىگه جهۋالن قىلىۋاتىدۇ

 نچىپ تىترهگۈچ، يۈز ناز ئىله تارتىپ قىلىچ، باشىغا سا

 . بۇ شهكل ئىله كۆرگهن زهمان جانۇ كۆڭۈل لهرزان ئهرۈر

 ئۇنىڭ بېشىغا ئوتۇغات قاداپ، يۈز خىل ناز بىلهن قىلىچ تارتقانلىقىنى كۆرگهن زامـان، : يېشىمى
 . كۆڭلۈم بىلهن جېنىم لهرزىگه كېلىدۇ

ق، قهددىمنى يا، كىم رهشكىدىن قىلسام نه تاڭ، ئاهىمنى ئو
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 . بىر يانىغا باغالپ ساداق، بىر يانىدا قىربان ئهرۈر

 رهشكتىن ئاهىمنى ئوق، قهددىمنى يا قىلسام ئهجـهب ئهمـهس، چـۈنكى ئـۇ بـىر يېنـىغا : يېشىمى
 . ساداق باغالپ، يهنه بىر يېنىغا كامان ئېسىۋاپتۇ

 ئهنجۇم ئهمهستۇر ئول كهچه رهۋشهن كۆرۈنگهن، كىم فهلهك،

 . سهۋارىمغا قارا يۈز كۆز بىلهن ههيران ئهرۈر ئول شاه

 كېچىسى پارقىراپ كۆرۈنكىنى يۇلتۇزالر ئهمـهس، بـهلكى چهۋهندازىمنـىڭ گۈزهللىكـىگه : يېشىمى
 . قاراپ ههيران قالغان پهلهكنىڭ يۈزلىگهن كۆزىدۇر

 دهۋلهتكه مهغرۇر ئولماغىل، ئهي شاه، گهداغا رههىم قىل،

 . ئۆيى ۋىيران ئهرۈر ئاتىڭ ئاياغى ئاستىدا جىسمىم

 ئهي شاه، بايلىقـىڭغا مـهغۇرالنما، ئېتىڭنـىڭ ئايـىغى ئاستـىدا ۋۇجـۇدۇم ئـۆيى ۋهيـران : يېشىمى
 . بولۇۋاتىدۇ، مهن گادايغا رههىم قىلغىن

 بىلگىل بۇ گۇننى مۇغتهنهم، سهندهك نهچه خهيلى ههشهم،

 . بىرلهپ ئۆتتى دهمبهدهم، بۇ دههر نه پايان ئهرۈر – بىر

 بىرلهپ ئالهمدىـن كېتىـشتى، بـۇ دۇنيانـىڭ – هندهك قانچىلىغان مهرتىۋىلىكلهر بىر س : يېشىمى
 . پايانى يوق، شۇڭا بۈگۈننى غهنىمهت بىل

 ئهيكىم، خهيال ئهيلهپ شهفهق خۇرشىد تابىدىن دهمه،

 . گهردۇن يۈزىگه ساچراغان قۇربانالردىن قان ئهرۈر

 دهپ ئويالپ قالمـا، ئـۇ » قۇ – لغان قىزىللىق قۇياشنىڭ نۇرىدىن پهيدا بو « ئهي، شهپهقنى : يېشىمى
 . قۇربانالرنىڭ پهلهك يۈزىگه چاچرىغان قېنىدۇر

 زهبهىنى ئىسمائىل كهبى قىلغىل قهبۇل رههم ئهيلهبان،

 . جانىن فىدا ئهيلهپ ئۇ بۈگۈن مهزۇن ساڭا قۇربان ئهرۈر

 ڭا قۇربانلـىق مههزۇن بۈگۈن جېنىنى پـىدا قىلـىپ، خـۇددى ئىسمائـىلغا ئوخـشاش سـا : يېشىمى
 . بولدى، رههىم ئهيلهپ، ئۇنىڭ قۇربانلىقنى قوبۇل قىلغىن

 ئهي، تىيرى بارانى غهمىڭ كۆڭلۈمنى پۇرخۇن ئهيلهمىش،

 . ياشىمنى بههرهين ئهيلهگهچ رهنگىمى گۇلگۇن ئهيلهمىش

 دهريـا يـاش – غېمىڭنـىڭ ئـوق يـامغۇرى يۈركـىمنى قانغـا تولـدۇردى، كۆزۈمدىـن دهريـا : يېشىمى
 ). يۈزۈمنى قانغا بويىۋهتتى ( ۇپ، رهڭگىمنى گۈلگۈن قىلدى ئاققۇز

 بولمىش ئهزهلده قىسمهتىم زههرى فىراقىڭدىن نهسىب،

. ئىچكهچ كۆڭۈلده جۇش ئۇرۇپ دهردىڭنى ئهفزۇن ئهيلهمىش



www.UyghurMuqam.com 第  8 页 ئۇيغۇر مۇقام تورى 

 ئهزهلده ماڭا پىراقىڭنـىڭ زههـىرى نېسـىپ بولغـان ئـىكهن، ئـۇنى ئـىچكهچكه دهردىـڭ : يېشىمى
 . پ تاشتى يۈرىكىمده تېخىمۇ قاينا

 كهلدى نهشاتىم دهردىدىن نهچۈن فهنا تۇفراغىغا،

 . غهم يامغۇرىنى ياغىزىپ جىسمىمنى مهمۇن ئهيلهمىش

 ئۇنىڭ دهردىدىـن پانىيلـىق تۇپرىقـىغا يۈزلىنـىش نېمىـشقا ماڭـا خۇشاللـىق ئېلـىپ « : يېشىمى
 – لغانـىكهن دېسهم، ئهسلىده ئۇ غهم يامغۇرىنى ياغدۇرۇپ، جىسمـىمنى مـهمنۇن قى » كېلىدىغاندۇ

 . ده

 هۇببۇل ۋهتهن دهپ كۆڭلهمه دهردۇ ئهلهم كهلسه نه تاڭ،

 . غهم لهشكهرى سهردارىغا سىينهمنى مهئمۇن ئهيلهمىش

 چـۈنكى غـهم . ئهلهم كهلسه، هـېچ گـهپ ئهمـهس – ۋهتهن سۆيگۈسىدىن يۈرىكىمگه دهرد : يېشىمى
 . كهن لهشكهرلىرىنىڭ سهردارىغا كۆكرىكىمنى پاناهگاه قىلىپ ياراتقانى

 ئىشقىڭ مهنى بىچارهنى ههجرىڭده سهرگهدان قىلىپ،

 . ۋهسلىڭ تهمانناسى بىله جانىمنى مهرهۇن مهرهۇن ئهيلهمىش

 مۇههببىتىڭ مهن بىچارىنى هېجرانىڭدا سهرگهردان قىلىپ، ۋىـسال ئارزۇسـى – ئىشىق : يېشىمى
 . بىلهن جېنىمنى گۆرۈگه قويۇشقا مهجبۇرلىدى

 كۆردۈم بهالئى ئىشق ئارا، بۇ دهردۇ مىهنهتنى بهسى

 . بىردىن ئارتۇق دهم بهدهم كۆڭلۈمنى مهزۇن ئهيلهمىش – بىر

 ئهلــهم بارغانــسېرى – ئهلىمــىنى كــۆپ تارتتــىم، بــۇ دهرد – ئىــشق باالسىنــىڭ دهرد : يېشــىمى
 . كۈچىيىپ، كۆڭلۈمنى قايغۇغا تولدۇردى

 بۇ تهلبه كۆڭلۈمدۇر زهنهخدانىڭدا ههبس ئولغان كهبى،

 . ههريان فهرتىدىن مىسىرىدا زۇننۇن ئهيلهمىش ئانداقكى

ــىمى ــهلۋه كۆڭلۈممــۇ : يېش ــۇن مىــسرغا قامالغانــدهك، ت ــهرده ههددىدىــن ئاشــقان زۇن  ههممــه ي
 . زىنىقىڭغا بهنت بولۇپ قالدى

 كۆڭلۈم قۇشى فهرياد ئهتۇر زۇلفۇڭنى كۆرگهچ ناگههان،

 . بىر ئهژدههايى گويىيا مۇرغىغا ئهفسۇن ئهيلهمىش

 هن چېچىڭنى تاسادىپ كـۆرۈپ قالغاندىـن بۇيـان، كۆڭلـۈم قۇشـى گويـا بـىر ئهجدىـها م : يېشىمى
 . تهرىپىدىن دهم تارتىلىۋاتقان قۇشتهك پهرياد چېكىدۇ

تهئهززه چۈشۈرگىسى



www.UyghurMuqam.com 第  9 页 ئۇيغۇر مۇقام تورى 

 تاڭ يوق زۇهۇرىينى كۆزىنىڭ ئىشۋهسى مهست ئهيلهسه،

 . بۇ ئىشق سههراسىدا يۈز مهندهكنى مهجنۇن ئهيلهمىش

 كهرهشمىـسى مـهن زۇهۇرىـينى مهسـت قىلـسا ئهجهبلىنهرلـىك ئهمـهس، – نـاز كۆزىنىڭ : يېشىمى
 . چۈنكى بۇ ئىشق چۆلىده، ئۇ مهندهكتىن يۈزنى مهجنۇن قىلىۋهتكهنىكهن

 نۇسخه

 غۇنچهئى خهندان بىله هۇسنۇڭ گۇلى خۇررهم بههار،

 . خهتتىڭ ئانداق سهبزهكىم بولغاي ئاڭا خۇررهم باهار

 ىلهن هۆسنۈڭ باهانىڭ شوخ ئېچىلغان گۈلىگه ئوخشايدۇ؛ مىيقىڭ غۇنچىدهك لېۋىڭ ب : يېشىمى
 . باهار پهسلىدىكى مايسىزارلىقنى ئهسلىتىدۇ

 يۈز ئۈزه تهردىن خهتتىڭ گهر باش چهكهر، ئهي گۇل، نه تاڭ،

 . سهبزهغه بائىسدۇرۇر چۈن بولدى ئهرسه نهم بههار

 ڭ خهت تارتقـان بولـسا، هـهيران ئهي گۈل، يۈزۈڭدىكى تهرنىڭ كۈچىدىن مىيىق مويالۋى : يېشىمى
 . غۇ – چۈنكى باهارنىڭ نېمى مايسىنىڭ ئۆسۈشىگه سهۋهب بولىدۇ . قالغۇچىلىكى يوق

 شادلىغىدىن گۇلشهنى ۋهسلىڭغه يىغالپ چهكسهم ئاه،

 . ياغىندىن غهم بههار – ياپما يۈزكىم گۇلگه بولماس يهل

ــىمى ــ : يېش ــاه چېك ــىدىن ئ ــىش شادلىق ــىگه ئېرىش ــىڭ گۈلشىن ــۈزۈڭنى ۋىسال ــسام، ي  ىپ يىغلى
 . يېپىۋالما، چۈنكى گۈل دېگهننىڭ باهارنىڭ يامغۇرى بىلهن شامىلىدىن ئهندىشىسى بولمايدۇ

 ئارهزىم ئهكسى يۈزۈڭ ئايىنه تۈشكهن تۇرفهدۇر،

 . كىم كۆرۈپتۇر ههم خازان بىر ئايدا بولغاي ههم بههار

 ئىشـىكى، باهـار بـىلهن كـۈز يۈزۈمنىڭ سېنـىڭ ئـاي يۈزۈڭـده ئـهكس ئهتكـىنى قـىزىق : يېشىمى
 پهسلىنىڭ بىر ئايدا بولغانلىقىنى كىم كۆرگهن؟

 ۋايكىم، بىر گۇل خهزانغا سالدى ئهيشىم گۇلبۇنىن،

 . ئۇشبۇ فهسل ئىچرهكى تاپمىش جۇمله ئالهم بههار

 پۈتۈن ئالهمگه باهار كهلگهن مۇشۇ پهسىلده، هايات گۈلۈمنى بـىر گـۈل يۈزلـۈك ! ۋاي داد : يېشىمى
 . قىلىۋهتتى خازان

 رهئدۇ سېل ئهرمهس فىغانۇ ئهشك ئهرۇر بۇ كىم، بۇ يىل،

 . گۇل يۈزۈڭ كۆرگهچ تۇتار ئۆز هالىغا ماتهم بههار

 بۇ چاقماق بىلهن سهل ئهمهس، بهلكى پىغان بىلهن كـۆز يېشـىدۇركى، بـۇ يـىلقى باهـار : يېشىمى
. گۈلدهك يۈزۈڭنى كۆرۈپ ئۆز هالىغا ماتهم تۇتىۋاتىدۇ
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 بۇل كۆڭلى قهيدى بولماسا، نهيۈچۈن سالۇر، قهسدى بۇل

 . باغ شوخى سۇنبۇلى زۇلفىغا پىچۇ خهم بههار

 ئهگــهر باهارنــىڭ قهســتى بۇلبۇلنــىڭ كۆڭلــىنى باغلىۋېلــىش بولمىــسا، نېمــه ئۈچــۈن : يېشــىمى
 . باغدىكى شوخ سۇنبۇلنىڭ چېچىدىن هالقا ياسايدۇ

 گۇل ئهمهس، بۇ باغ تاراجىغا ئانىڭ لهئلىدىن،

 . دى ئاۋىزه مىهرى دهۋرىغه خاتهم بههار ئهيله

 تاراج قىلىش ئۈچۈن، گۈلنى ئهمهس، بهلكى ئۇنىڭ ياقۇت لېۋىـنى – باهار بۇ باغنى تاالن : يېشىمى
 . سۇرۇق قىلىپ، قۇياشنىڭ يۈزىگه تامغا باستى

 نۇسخه چۈشۈرگىسى

 ئهي نهۋائىي، چىن بههار ئهركىن بۇ، يا خۇد كۆرگۈزهر،

 . قا داۋهرى ئهئزهم بههار باغ خهلقىدىن ئۇلۇس

 ئهي نهۋائىي، بۇ ههقىقىي باهارمىدۇ ياكى ئۇلـۇغ شاهىمىزنـىڭ بـاغ ئـههلى ئارقىلـىق، : يېشىمى
 خهلققه كۆرسىتىۋاتقان باهارىمىدۇ؟

 جۇال

 ههر قاچان لهئلىڭ تهبهسسۇم قىلسا، شهكهر ساچىلۇر،

 . چۈن تهكهللۇمدىن دهم ئۇرسا، دۇررۇ گهۋههر ساچىلۇر

 هر قاچان تهبهسسۇم قىلـساڭ، يـاقۇت لېۋىڭدىـن شـېكهر چېچىلـىدۇ؛ گـهپ قىلـساڭ، ه : يېشىمى
 . گۆههر تۆكۈلىدۇ – تىلىڭدىن ئۈنچه

 غالىبه سهن سۇنبۇلۇڭنى تارىدىڭ، ئهي جان، بۇگۈن،

 . كىم، نهسىمى سۇبهىدهمدىن ئهنبهرى تهر ساچىلۇر

 مىلىدىن نـهمخۇش ئهنبـهر ئهي جان، بۈگۈن سۇنبۇل چېچىڭنى تارىدىڭ بولغاي، تاڭ شا : يېشىمى
 . هىدى كېلىۋاتىدۇ

 . ئاي يۈزۈڭنىڭ ههسرهتىنده ههر كهچه تاڭغا تهگىن

 . كۆزلهرىمنىڭ ياشىدىن يهر ئۈزره ئهختهر ساچىلۇر

ــۈر يۈزىــگه كــۆز يېشىمنــىڭ : يېشــىمى ــاي يۈزۈڭنــىڭ ههسرىتــىده، هــهر كېچــه تــاڭ ئاتقــىچه ي  ئ
. يۇلتۇزلىرى تۆكۈلىدۇ
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 ندۇررۇركىم، ههر سهههر، غايهتى ئهئال مهراتىبىدى

 . مهقدهمىڭده گۈنبهدى ئهفالكدىن زهر ساچىلۇر

 مهرتىۋهڭنىڭ غايهت يۇقىرىلىقىدىن، ئاسـمان گۇمبـىزىدىن هـهر سـهههرده قهدىمـىڭگه : يېشىمى
 . تىلال چېچىلىدۇ

 بهدهم، – بۇ گهدا ههسرهت بىله كۆز مهئدهنىدىن دهم

 . لهئلىڭ ئۈچۈن ههر قايان ياقۇتى ئههمهر ساچىلۇر

 بۇ گهدائىي لېۋىڭ ئۈچۈن ههسرهتلىنىپ، كۆز كانىدىن ههمىشه ههريانغا قـىزىل يـاقۇت : يېشىمى
 . چېچىپ تۇرىدۇ

 سهنهم

 يارسىز ئۆمرۈم مهنىڭ

 . مىڭ ياشاسام بىرگۈنچه يوق

 ئىشق ئوتىنىڭ ئالدىد

 . دهۋزهخ ئوتى ئۇچقۇنچه يوق

 ئىشق ئوتى يامان، دادهي،

 چىهرايىم سامان، دادهي،

 . تاقهت قىلچه يوق مهنده

 يارســىز مــىڭ يــىل ياشىــساممۇ، بــىر كۈنچىلــىك ئههمىيــىتى يــوق؛ ئىــشق ئوتىنــىڭ : يېشــىمى
 ئالدىــدا، دوزاخ ئــوتى ئۇچقۇنلــىكمۇ كهلمهيــدۇ؛ ۋاي داد، ئىــشق ئــوتى يامانــىكهن، ۋاي داد، چىرايــىم

 ! ساماندهك سارغىيىپ كهتتى، مهنده قىلچىلىك تاقهت قالمىدى

 هر، ئاقمۇ ئايدىڭ كهچهل

 ئاپئاقمۇ ئايدىڭ كهچهلهر،

 گۇل بىلهن رهيهان پۇرايدۇر

 . يار يۈرگهن كوچهلهر

 ئايدىڭ كهچهلهر دادهي،

 قاراڭغۇ كهچهلهر دادهي،

 . خۇش پۇراقلىق كوچهلهر

 خۇيمۇ ئاق ئايدىڭ كېچىلهر، ئاپئاق ئايدىڭ كېچىلهر؛ يار يۈرگهن كوچىالر رهيهان گـۈلى : يېشىمى
 . ادهي، قاراڭغۇ كېچىلهر، دادهي، خۇشپۇراقلىق كوچىالر پۇرايدۇ؛ ئايدىڭ كېچىلهر، د

 يار يۈرگهن كوچهلهرنى

 . سۈپۈرهي ساچىم بىلهن

ئوڭ قولۇمغا جام ئالىپ،
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 . سۇالر سهپهي ياشىم بىلهن

 ههسرهت چهكهرمهن دادهي،

 يىغالپ ئۆتۈرمهن دادهي،

 . سۇ سهپىپ ياشىم بىلهن

 رهي، ئوڭ قولۇمغا جام ئېلىپ، يېشىم بـىلهن يار يۈرگهن كوچىالرنى چېچىم بىلهن سۈپۈ : يېشىمى
 . سۇالر سېپهي؛ يېشىمدىن سۇ سېپىپ ههسرهت چېكىۋاتىمهن، يىغالپال ئۆتىۋاتىمهن، ۋاي داد

 چوڭ سهلىقه

 سىنايمۇكىن، سىاليمۇكىن بويى تالىمنى،

 . بويى تالىم بىلهمدۇركىن مهنىڭ هالىمنى

 كىم، يـا سىاليمىكـىن، زىـلۋا بويلۇقـۇم، مېنـىڭ تالدهك زىلۋا بويلۇق يارىمنى سىنايمى : يېشىمى
 ئههۋالىمنى بىلهمدىغاندۇ؟

 بىلسه بىلسۇن ۋهفادارىم مهنىڭ هالىمنى،

 . بىر ئۆزىگه ئهرز ئهتهرمهن ئاهۇ زارىمنى

ــىمى ــسۇن : يېش ــىمنى بىل ــىڭ ئههۋال ــم مېن ــىال – ۋاپادارى ــىر ئۆزىگ ــمنى ب ــاهۇ زارى ــسۇن، ئ  بىلمى
 . ئېيتىمهن

 شىم سهن يار ئۈچۈندۇر، شۇندىن شۇنغا كهلمى

 . جهۋرۇ جهفا چهكمىشىم دىيدار ئۈچۈندۇر

 جاپـا چېكىشـىم بولـسا، – ئاشۇ يهردىن مۇشۇ يهرگه كېلىشىم سهن يـار ئۈچـۈن، جهبـىر : يېشىمى
 . دىدار كۆرۈشۈش ئۈچۈندۇر

 گۇلىستاندا فهرياد ئۇرۇپ سايرايدۇر بۇلبۇل،

 . شۇ بۇلبۇلنىڭ سايراماقى گۇلزار ئۈچۈندۇر

 . گۇلىستاندا بۇلبۇل پهرياد ئۇرۇپ سايرايدۇ، شۇ بۇلبۇلنىڭ سايرىشى گۈلزار ئۈچۈندۇر : يېشىمى

 كىچىك سهلىقه

 كهزهرمهن ۋهسلىڭ ئىزدهپ يىلالر ئولمىش دهربهدهر ههريان،

 . جۇنۇن سههراسىدىن مهجنۇن مهسهللىك بىخهبهر ههريان

ــىمى ــىكمۇ ئى : يېش ــىزدهپ، ئىش ــىڭنى ئ ــرى ۋهسل ــىلالردىن بې ــۇزاق ي ــمهن؛ ئ ــپ يۈرى ــىك كېزى  ش
. جۇنۇنلۇق چۆلىده، مهجنۇنغا ئوخشاش بىهۇشمهن
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 يۈزۈڭنى ياد ئهتىپ فۇرقهت تۈنىده ئوتلۇغ ئاهىمدىن،

 . ئهمهس ئهنجۇم، فهلهك تاقىدا بهند ئولمىش شهرهر ههريان

 ۈڭنى ئهسـلهپ چهككـهن ئوتلـۇق ئاهلـىرىم ئۇچقۇنلـىرى پهلـهك جۇدالـىق تۈنـىده، يـۈز : يېشىمى
 . گۈمبىزىنىڭ ههريان، ههر تهرىپىگه ئورناپ قالدىكى، ئۇالرنى يۇلتۇزالرمىكىن دهپ قالما

 يۇگۇرماقدىن تالىقدىمكى نهچه سىيمابدهك سهير ئاب،

 . نهدىنكىم جىلۋه ئهيلهپ ئات ئۈزه ئول سىيمبهر ههريان

 ىك گـۈزهل هـهر تهرهپكـه ئـات سېلـىپ جـىلۋه قىلـسا، مـهن كهينـىدىن ئۇ كۈمـۈش تهنلـ : يېشىمى
 . خۇددىي سىماپ ئاققاندهك يۈگۈرۈپ يۈرۈشتىن هالسىرىدىم

 سارىغ چىهرهم بىله قانلىغ ياشىمغا كۈلمه، ئهي زاهىد،

 . نىگارىم باشىدىن ههردهم ساچارمهن لهئلۇ زهر ههريان

 يېشـىمغا قـاراپ كۈلمـه، مـهن نىگرىمنـىڭ ئهي زاهـىت، سېرىـق يـۈزۈم بـىلهن قانلـىق : يېشىمى
 . بېشىدىن دائىم قىزىل ياقۇت بىلهن سېرىق ئالتۇن چاچىمهن

 لهبىڭ سهرچهشمهسىدىن غافىل ئهردى تهشنهلهپ كۆڭلۈم،

 . نىشان بهلگۈردى خهتتڭدىنكى فهۋتى نىلۇفهر ههريان

 لۇپهر تهشــنا كۆڭلــۈم لېۋىــڭ بۇلىقــىدىن تــېخى غاپــىل ئــىدى، مىيقــىڭدىكى نــى : يېشــىمى
 . مويالۋلىرىڭ جىددى بهلگه بېرىپ، مېنى ئويغاتتى

 شهفهق ئهرمهس فهلهك ئۈزره، قۇياشىم پهردهگه كىرگهچ،

 . چهكهر ئاهىم يهلى كۆز يولىدىن جۇنى جىگهر ههريان

ــهرده ئىچــىگه كــىرىپ : يېشــىمى ــۇ قۇياشــىم پ ــهلكى ئ ــىكى قىزىللــىق شــهپهق ئهمــهس، ب  كۆكت
 . قىمدىن ئۇچۇرتۇپ چاچقان جىگهر قېنىمدۇر كهتكهچه، ئاهىم شامىلى كۆز چانى

 نه گۈن ئول ئهردىكىم قاشىڭدا چىن كۆردۈم نه بۇ گۈندۈز،

 . تهبهسسۇم مهۋجى ئهردى لهبلهرىڭده سهربهسهر ههريان

ــىمى ــۇرۇپ : يېشـ ــهۋج ئـ ــۈنى، لهۋلـــىرىڭدىن پۈتۈنلـــهي تهبهســـسۇم جىلۋىـــسى مـ ــىر كـ  قايسىبـ
 . بۇ كۈندۈزمۇ ياكى كېچىمۇ، خۇدۇمنى بىلمهيال قالدىم ده، – تۇرغانلىقىنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆردۈم

 مىژهڭنىڭ ناۋهكىن كۆز ئاتتى، لهئلىڭ كهلتۈرۈپ بىسمىل،

 . ماڭا مىيلى مهزار ئورنىدا بىتكهن نهيشهكهر ههريان

 كۆزۈڭ كىرپىك ئوقىنى ئـاتتى، لېۋىـڭ ئۆلتـۈردى، مازىمنـىڭ قـهبره تاختىـسى ئورنـىدا، : يېشىمى
 . ۈپ چىقتى شېكهر قومۇشلىرى ئۈن

 يۈرهكنى چاك ئهتىپ سانسىز تىكهن باغرىمغا سانچىلغان،

. مهنىڭ هالىمغا باقماي كۆزلهرىڭ قىلغاچ نهزهر ههريان
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 كۆزلــىرىڭ ئههۋالــىمغا قــاراپ قويمــاي، باشــقا جايالرغــا نــهزهر تاشلــىغاچقا، باغرىــمغا : يېشــىمى
 . پاره بولدى – سانسىز تىكهنلهر سانچىلىپ، يۈرىكىم پاره

 مالىڭ تالىئىكىم تاپمادى ههرگىز خهبهر ئاندىن، جه

 . خهيال ئهلچىسىدىن گهرچه ئىبهردم كۆپ خهبهر ههريان

 گهرچه خىيالىمنى ئهلچى قىلىپ، نۇرغۇن خهۋهر ئهۋهتكهن بولـساممۇ، جامالـىڭ ئامـىتى : يېشىمى
 . ئۇنىڭدىن مۇتلهق خهۋهر تاپالمىدى

 ترهر، ئۇيالىپ قۇمرىيۇ سهرۋى چهمهن گۇلبهرگىدهك تى

 . چهمهنده سهرۋى ئازادىمنى كۆرگهچ جىلۋهگهر ههريان

 چىمهنلىكته، خۇش قامهت گۈزىلىمنىڭ ههريان جىلۋه قىلـىپ يۈرگهنلىكـىنى كۆرگـهن : يېشىمى
 پاختــهك بــىلهن ســهرۋى دهرىــخى ههسهتتــىن، گۈلزارلىقتــىكى گۈلنــىڭ يوپۇرمىقــىدهك تــىترهپ

 . كېتىشىدۇ

 كىچىك سهلىقه چۈشۈرگىسى

 گاهى ئىلتىفات ئهتكىل، – ۇلغا، ئهي شاه، گاهى فۇتۇهى ق

 . ساچىپ تۇتى كهبى كۆڭلۈمگه لهفزىڭدىن شهكهر ههريان

 ئهي شاه، تۇتىدهك كۆڭلۈمگه تىلىڭدىن ههر دهم شېكهر چېچىپ، مهن فۇتۇهىي قۇلغـا : يېشىمى
 . پات ئىلتىپات قىلغىن – پات

 تهئكىد

، ئافتابدهك ئاي يۇزۇڭگه كۆپدۈر ئهرمانىم مهنىڭ

 . ههر زهمان يادىمغا كىرسهڭ ئۆرتهنۈر جانىم مهنىڭ

 قۇياشتهك نۇرلۇق ئاي يۈزۈڭنى كۆپ ئارزۇ قىلىمهن؛ ههمىشه يادىمغا كهلسهڭال، جېنىم : يېشىمى
 . ئۆرتىنىدۇ

 بىر نىكاهى قىلدىڭۇ كۆڭلۈمدىن ئالدىڭ سهبرۇهۇش،

 . ئهمدى ههجرىڭده كۆيهرمهن، قالمادى جانىم مهنىڭ

 تاقهت، ئهس هۇشۇمنى ئالدىڭ؛ شـۇ تـۇرۇقى مهنـده جـان – تاشالش بىلهنال سهۋر بىر كۆز : يېشىمى
 . دېگهن نهرسه قالمادى، ئهمدى جۇدالىقىڭدا كۆيۈپ تۈگىشىدىغان بولدۇم

 مهن سهنىڭ يادىڭدا ههر دهم يىغالدىم شامۇ سهههر،

. ئهرشكه يهتتى مهگهر فهريادۇ ئهفغانىم مهنىڭ
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 پىغانــىم – ۈندىــن تاڭغــىچه توختــىماي يىغلــىدىم، پــهرياد مــهن ســېنى يــاد ئېتــىپ، ت : يېشــىمى
 . ئهرشكه يهتتىغۇ دهيمهن

 كۆرمهسهم جانىم كۆيهدۇر، بارغالى يوق تاقهتتىم،

 . يهتكهلى دىيدارىڭ هىچ يوقتۇر بۇ ئىمكانىم مهنىڭ

 دىدارىڭنى كۆرمىسهم، جېنىم كۆيـىدۇ، قېشـىڭغا بارغـىلى مادارىـم يـوق، ۋىسالـىڭغا : يېشىمى
 . بۇ كۈنلهرده هېچبىر ئىمكانىم يوق يېتىشكه

 يىغالدىم شامۇ سهههرلهرده ساڭا فهرياد ئهتىپ،

 . يهتمهدى ههرگىز قۇالقىڭغا بۇ ئهففانىم مهنىڭ

 سېنى دهپ تۈندىن تاڭغىچه پهرياد ئۇرۇپ يىغلىدىم؛ بۇ ئهپغانـىم قۇلىقـىڭغا مۇتلـهق : يېشىمى
 . يهتمىدى

 ئهيلهگىل، لۇتف ئهتىپ مىسكىن رىزائىي هالىغا رههم

 . بىر نهزهر قىلساڭ ماڭا هىچ يوقتۇر ئهرمانىم مېنىڭ

 مهرههممـهت قىلـىپ، بـىچاره ئههۋالدىـكى رىزائـىيغا رههـىم قىلغـىن؛ ماڭـا بـىر نـهزهر : يېشىمى
 . قىلساڭ، هېچبىر ئارمىنىم قالماس ئىدى

 داستان

 بىرىنچى داستان

 چاهغا تۈشتۈم كهلىپ ئۇشۇل شههرى كهنئاندىن،

. جران ئهزدى مهنى ئىبنى يهمىنجان داغى هى

 مهن كۆرمهگهن جهبرۇ جهفا، مىهنهت قالمادى،

 . زارۇ ههيران قىلدى مهنى، ئىبنى يهمىنجان

 ئىبنى يهمىنجان، ئاشۇ كهنئان شههرىدىن كېلىپ، قۇدۇققـا تاشلىنـىپ قالدىـم، مېـنى : يېشىمى
 – قالمـىدى، بـۇالر مېـنى خـار جاپا، مۇشهققهتلهر – جۇدالىقنىڭ تېغى ئهزدى؛ مهن كۆرمىگهن جهبىر

 . ههس قىلدى، ئىبنى يهمىنجان – زار ۋه ههيران

 ئاغاالرىم كۆينهكىمنى تارتىپ ئالدىالر،

 . تۆرت تهرهفدىن كهلىپ ماڭا خهنجهر ئۇردىالر

 ئاخىر مهنى تۇتۇپ كهلىپ، چاهقا سالدىالر،

. بهندى زىندان قىلدى مهنى، ئىبنى يهمىنجان
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 كىمنى تارتىلـىۋالدى، تـۆت تهرهپتـىن قورشـاپ كېلـىپ ماڭـا خهنجـهر ئاكىلىرىم كۆينى : يېشىمى
ــىدى ــا تاشل ــىپ، قۇدۇقق ــۇپ كېل ــىرى تۇت ــۇردى، ئاخ ــىبنى – ئ ــىۋهتتى، ئ ــسى قىل ــندان بهندى  ده، زى

 . يهمىنجان

 قىزىلگۇلدهك تهنىم شۇندا قانغا بويالدى،

 ئهل كۆزىدىن يىراق تاشالپ ئۆچىنى ئالدى،

 ىن ئۇيالدى، ئۆلتۈرۈشكه قهسد قىلدىيۇ لهك

 . ئاه، باغرى قان قىلدى مهنى، ئىبنى يهمىنجان

 شۇنداق قىلـىپ، قـىزىلگۈلدهك تېنـىم قانغـا بويالـدى؛ ئـهل كۆزىدىـن يـىراق قىلـىپ، : يېشىمى
 يۇ، لېكىن ئۇيالدى؛ ئاه، مېنى مۇشـۇنداق بـاغرى قـان – ئۆچىنى ئالدى؛ ئۆلتۈرۈشكه قهست قىلدى

 . قىلدى، ئىبنى يهمىنجان

 دۈشمهنلىكىن رهۋشهن بىلدۈرۈپ، ئاغاالرىم

 كۆزلهرىمنى تۇفراق بىله قويدى تىندۇرۇپ،

 ياش گۇلۇمنى جهفا تىغى كهستى سىندۇرۇپ،

 . بهرگى خهزان قىلدى مهنى، ئىبنى يهمىنجان

 ئاكىلىرىم دۈشمهنلىكىنى روشهن بىلدۈرۈپ، كۆزلـىرىمنى توپـا بـىلهن تـىندۇرىۋهتتى؛ : يېشىمى
 قىلـىۋهتتى، ئـىبنى ) يـاپراق تۆكـۈمى ( سـۇندۇرۇپ، بهرگـىخازان – پ ياش گۈلـۈمنى جاپاتـىغى كېسـى

 . يهمىنجان

 سوقتى چاغقا تاشالپ، كهلمهي قاشىمغا، – ئۇردى

 . قىيامهتنىڭ گۈنى تۈشتى ئهزىز باشىمغا

 كهنا فهلهك ئوغا سالدى يهگهن ئاشىمغا،

 . ئهجهپ سهرسان قىلدى مهنى، ئىبنى يهمىنجان

 ســوقتى؛ ئهزىــز – ىگهننــىڭ ئۈستــىگه، قۇدۇققــا تاشــالپ ئــۇردى قېشــىمغا يــوقالپ كهلم : يېشــىمى
 بېشىمغا قىيامهتنىڭ كۈنى چۈشتى؛ قوپال پهلـهك يېگـهن ئېشـىمغا ئوغـا سـالدى ۋه مېـنى ئهجـهپ

 . سهرسان قىلىۋهتتى، ئىبنى يهمىنجان

 ئوتتا يانىپ كۆيۈپ كۈل بولدۇم، : يۇسۇف ئايتۇر

 جۇدالىقتا، سهرسانلىقتا سولغان گۇل بولدۇم،

 ئۇالر ساتتى مىسر ئهلىگه شۇندا قۇل بولدۇم،

 . ئالاله سۇلتان قىلدى مهنى، ئىبنى يهمىنجان

 مۇشــهققهت ئوتــىدا كۆيــۈپ كــۈل بولــدۇم؛ جۇدالــىقتا، سهرسانلــىقتا، : يۇســۇف ئېيتــىدۇ : يېشــىمى
 سولغان گۈل بولدۇم؛ ئۇالر ساتتى مىسىر ئېلىگه شۇندا قۇل بولدۇم؛ ئالاله مېـنى سـۇلتان قـىلدى،

 . بنى يهمىنجان ئى

ئىككىنچى داستان
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مهجنۇن بولۇپ، بهياباننى گهشت ئهتىپ،

 . ئۆزۈمدىن بىر سهۋداغا يهتۈشتۈم – ئۆز

 بىر پهرىنىڭ ههسرهتىده قان يۇتۇپ،

 . باغۇ بوسان خۇش ههۋاغا يهتۈشتۈم

 ئۆزۈمدىـن بـىر سـهۋداغا قالدىـم؛ بـىر – مهجنۇن بولـۇپ، بايـاۋاننى كېزىـپ يـۈرۈپ، ئـۆز : يېشىمى
 . پهرىنىڭ ههسرىتىده قان يۇتۇپ يۈرۈپ، ئاخىرى باغۇ بوستان خۇش هاۋاغا ئېرىشتىم

 فهسلى زىمىستانىم، بولۇپدۇر يازه،

 گۇلشهنى بههارىم ياتىپدۇر تازه،

 بارچهسى سۈرتۈپتۇر يۈزىگه غازه،

 . بىر ئهجايىپ تاماشاغا يهتۈشتۈم

ــىمى ــار گۈلش : يېش ــىرىپتۇ، باه ــا ئۆزگ ــىم يازغ ــستان پهسل ــاك زېمى ــىم پ ــۇ، – ىن ــىل تۇرۇپت  ئېس
 . ئهڭلىك سۈرۈپتۇ، ئاجايىپ بىر تاماشاغا مۇيهسسهر بولدۇم – ههممىسى يۈزىگه ئۇپا

 ئهقلىمنى الل ئهتتى ئاغزى خهيالى،

 شهكهردىن شىرىندۇر لهئلىنىڭ بالى،

 بىر پهرىدۇر هۇسنى هۇرى مىسالى،

 . ئاهۇ كۆزلۈك دىلرهباغا يهتۈشتۈم

 الى ئهقلىمنى الل قـىلدى، يـاقۇت لېۋىنـىڭ قـهنتى شېكهردىـن شېرىـن، ئاغىزىنىڭ خىي : يېشىمى
 جامالدا هۆرلهرنى سۇندۇرىدۇ، مهن مۇشۇنداق گۈزهل، ئاهۇ كۆزلـۈك بـىر – ئۆزى بىر پهرىكى هۆسىن

 . دىلرهبانىڭ ۋىسالىغا يېتىشتىم

 سهف بۇلبۇللهر، – چهمهن ئىچره ياتمىش سهف

 ، رهنگ به رهنگ ئاچىلمىش قىرمىزى گۇللهر

 گۇل يۈزلى دىلبهر، – تازه نهۋجهۋانالر

 . سىياه كۆزلۈك سهمهننىساغا يهتۈشتۈم

 سهپ ئولتۇرغان، قىزىل گۈللهر رهڭمـۇرهڭ ئېچـىلغان، يـاش – گۈلزارلىقتا بۇلبۇلالر سهپ : يېشىمى
 يىگىتالر، گۈل يۈزلۈك دىلبهرلهر سـهير قىلـىپ يۈرگـهن مۇشـۇنداق باغـدا، قـارا كۆزلـۈك گـۈزهل بـىر

 . ۋىسالىغا يېتىشتىم قىزنىڭ

 بىرسى مهلهكدۇر، بىرسى رىزۋان،

 گوياكى جهننهتده هۇر ئىله غىلمان،

 هوياليۇ ئايۋانالر، باغ ئىله بوستان،

. تۇرفه باغى مۇسهففاغا يهتۈشتۈم
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 بىرسى پهرىشته، يهنـه بـىرسى هـۆر، گويـاكى جهننهتتـىكى هـۆر غـىلمانالردهك يۈرگـهن، : يېشىمى
 بوستان بىلهن پۈركۈنگهن، مۇشۇنداق ئاجايىپ گـۈزهل مهنزىرلـىك بـىر باغقـا – ئارامالر باغ – هويال

 . ئېرىشتىم

 تهخت ئۈستىده ياتمىش ئهجهب بىر دىلبهر،

 زۇلفىغا بهركىتىمىش بههاسىز گهۋههر،

 ئاتىم سهنهۋبهر، – شاهى خۇرشىد ئوغلى

 . بىر ئهجايىپ مههلىقاغا يهتۈشتۈم

 گۆههر قىسىۋالغان ئاجايىپ گۈزهل بىر دىلبهر ياتـاتتى؛ تهخت ئۈستىده، چېچىغا بىباها : يېشىمى
 ئىسمــىم ســهنهۋبهر، شــاه خۇرشىدنــىڭ ئــوغلى بولــىمهن، مــهن ئاجايــىپ گــۈزهل بــىر ئايجامالنــىڭ

 . ۋىسالىغا يهتتىم

 ئۈچىنچى داستان

 نهتهي مهن هىچ ئىالجىم يوق،

 . گويا پهرۋانهدهك كۆڭلۈم

 بۇ چۆللهرده ياراغىم يوق،

 . انهدهك كۆڭلۈم بولۇپ مهست

 ئاشىقالرنىڭ دهۋاسى يوق،

 . بۇ چۆللهرنىڭ قاراسى يوق

 بۇ دۇنيانىڭ ۋهفاسى يوق،

 . گويا ۋىيرانهدهك كۆڭلۈم

 ئاشىقالرنىڭ داۋاسى يوق، بۇ چۆللهرنىڭ پايانى يوق، بۇ دۇنيانىڭ ۋاپاسى يـوق، كۆڭلـۈم : يېشىمى
 . ۋانرانىلىققا ئوخشايدۇ

 ئادهم كۆيگهن ئول ههۋۋاغا،

 . هىر ئاشىقتۇر زۇهراغا تا

 يۇسۇف بىلهن زىلهيخاغا،

 . گوياكى خانهدهك كۆڭلۈم

 ئادهم ئهلهيهىساالم ئـۇ هـاۋا ئانـىغا كۆيگـهن، تاهـىر زۇهراغـا ئاشـىق ئـىدى، شـۇ تاپتـا، : يېشىمى
 . زىلهيخاالرنىڭ كۆڭلى بىلهن ئوپئوخشاش دېگۈدهك – كۆڭلۈم گوياكى يۇسۇف

 ههمراهالرىم دهريادا زار،

 . لهدى بههرى خۇنخار غهرق ئهي

غهرىپالرغا مۇنداق گۈن بار،
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 . ئهرۈر پهيمانهدهك كۆڭلۈم

 مۇساپـىرالرغا – ههمراهلىرىم دهريادا زار، قانخور دېڭـىز ئـۇالرنى غـهرق قـىلدى، غېرىـپ : يېشىمى
 . مۇشۇنداق ئاقىبهت بار، مېنىڭ كۆڭلۈم سهۋرىسى تولغان پهيمانىدهك بولۇپ قالدى

 تۈشۈپ چۆللهرگه شاهزاد،

 . ههقدىن ئهرۈر بۇ ئىراده

 يارىم، قويما بۇئاراده،

 . بولۇپ ههيراندهك كۆڭلۈم

 بىر شاهزادىنىڭ چۆللهرده يۈرۈشى ئالالهنىڭ ئىردادىسى بىلهن بولىدۇ؛ يارىم، مېنى بۇ : يېشىمى
 . ههسلىككه چۆمۈلدى – بۇ ئههۋالدا قويمىغىن، كۆڭلۈم ههيران – ئارىدا

 گۇلرۇخ يۈرهكنىڭ دهۋاسى،

 . ۈمده ئىشقنىڭ ياراسى كۆڭل

 ئاقتى كۆزۈمنىڭ قاراسى،

 . گويا دىيۋانهدهك كۆڭلۈم

 مۇههببهتنــىڭ – خهســته يۈرىكىمنــىڭ داۋاســى گۇلرۇختــۇر، يۈرىكــىمده پــهۋهس ئىــشق : يېشــىمى
 يارىـسى بــار، تــوال يــىغالپ كۆزۈمنــىڭ قارىــسى ئېقــىپ كــهتتى، كۆڭلــۈم مهجنۇننىڭكــىدهك بولــۇپ

 . قالدى

 مهشرهب

 هب بىرىنچى مهشر

 مهچه گۈندۇركى خهبهر تاپمامىشهم سىيمبهرىمدىن،

 . نه ئهسهردۇر خهبهرىمدىن، نه خهبهردۇر ئهسهرىمدىن

 . نهچچه كۈن بولدى، ئۇ كۈمۈش بهدهننىڭ هېچقانداق بىر خهۋىرىنى ئااللمىدىم : يېشىمى

 نهزهرىم ئالىدا ئايسىز كهچهدىن تىيرهراق ئولدى،

 . نهزهرىمدىن ههجر گۈندۈزلهرى تا باردى قۇياشىم

 قۇياشىم كۆرۈنمىگهچكه، جۇدالىق كۈندۈزلىرى كۆزۈمگـه ئايسـىز كېچـىدىنمۇ قـاراڭغۇ : يېشىمى
 . بولۇپ كۆرۈندى

 زهخمى قاتىل ئهكهنىن دهرگه ئهرۈر ههر بىرى بىر تىل،

 . تىغى ههجرى قايۇ پهرگالهكى تىلدى جىگهرىمدىن

 چىسى ئـۇ قاتىلنـىڭ زهخمهتلـىرىنى هىجران خهنجىرى تىلغان جىگىرىمنىڭ ههبىر پار : يېشىمى
. شىكايهت قىلغۇچى بىر تىلدۇر
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 كهلۈرهم ئاه ئىله رۇسۋالىغ ئوتى ههر سارى ساچىپ،

 . ئافىيهت ئههلى سهالمهت قوپۇڭۇز رههگۇزهرىمدىن

ــىمهن، ئــهي ســاق : يېشــىمى ــىق ئوتــىنى هــهريان چېچــىپ كېلىۋات ــۇرۇپ، رهسۋال ــاه ئ  ســاغالم – ئ
 . االمهت كېتىۋېلىڭالر كىشىلهر، ئۆتهر يولۇمدىن س

 بۆيلهكىم ئول كۆزى ئافهت يانار ئوت جانىما ئۇردى،

 . بهرقى ئافهت چاقىلۇر ئالهم ئارا ههر شهرهرىمدىن

 ئۇ كۆزى ئاپـهت جېنـىمغا شـۇنداق يانـات ئـوت بـىلهن ئۇردىـكى، ئۇنـىڭدىن چاچرىـغان : يېشىمى
 . ههبىر ئۇچقۇن ئالهمگه ئاپهت چاقمىقى بولۇپ چىقىلىدۇ

 ىفهت ئىشقۇ جۇنۇن تاغ ئىله دهشتى ئارا يىتتىم، ئول س

 . كى نه فهرهاد نىشان تاپتى، نه مهجنۇن خهبهرىمدىن

ــىمى ــىز : يېش ــهرهاد ئ ــا پ ــىمكى، ي ــىپ كهتت ــۇنداق يىت ــىده ش ــاغۇ دهشت ــۇق ت ــشق ۋه جۇنۇنل  – ئى
 . خهۋىرىمنى ئااللمىدى – دېرىكىمنى، يا مهجنۇن ئۇچۇر

 جهفا بهر، دههر باغىدا ۋهفا نهخلى ئهكىپ بهردى

 . باغبانا، دهكى نه بهر يهگهمهن بۇ سهمهرىمدىن

 دۇنيــا بېغـىغا ۋاپــا كۆچىتـىنى تىكــسهم، بهرگـهن مېۋىــسى جاپـا بولــدى؛ ئـهي بــاغۋهن، : يېشـىمى
 ئېيتقىنا، بۇنداق مېۋىدىن نېمه بههره ئالىمهن؟

 ناسىها، ئىشقۇ جۇنۇندۇر هۇنهرىم، تهركى بۇيۇرما،

 . دۇرۇر بۇ هۈنهرىمدىن ساڭا ئار ئولسا، ماڭا فهخر

 دېمه؛ بـۇ » ئۇنى تاشال « ئهي نهسىههتچى، مېنىڭ هۈنىرىم ئاشىقلىق بىلهن مهجنۇنلۇق، : يېشىمى
 . هۈنهر سهن ئۈچۈن نومۇش بولسا، ماڭا ئىپتىخار

 ئهي نهۋائىي، بارىبان يار، فهنا دهشتىغه تۈشتۈم،

 . مهگهر ئهۋۋهل قايتسا ئول، مهن قايتقامهن بۇ سهفهرىمدىن

 ئهي نهۋائىي، يار كهتكهچكه، مهنمۇ پانىيلىق چۆلىگه ماڭدىم، ئهگهر ئـۇ ئالـدى بـىلهن : شىمى يې
 . قايتىدىغانال بولسا، مهنمۇ بۇ سهپىرىمدىن قايتقايمهن

 ئىككىنچى مهشرهب

 نازهنىنلهر يۈرۈڭ ئهمدى ئالدىغا،

 سهۋغات ئالىڭ، ئهي قىزالر، ئاكام كهلهدۇر،

قه، ئىكىسىگه جانىم بولسۇن سهدى
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 . سهۋغات ئالىڭ، ئهي قىزالر، ئاكام كهلهدۇر

 گۈزهللــهر ئهمــدى ئالغــا قــاراپ مېڭــىڭالر، ئاكــام كېلــىدۇ، قــىزالر، ســوۋغات ئېلــىڭالر؛ : يېشــىمى
 . ئىكككىسىگه جېنىم تهسهددۇق، ئاكام كېلىدۇ، قىزالر سوۋغات ئېلىڭالر

 قىلىپ ههمراه نهچه ياخشى يىگىتلهرنى،

 ه گۇللهرنى، قهددى شهمشادۇ هۇسنى تاز

 شىكار ئهيلهپ مهرغىزارلىق چۆللهرنى،

 . سهۋغات ئالىڭ، ئهي قىزالر، ئاكام كهلهدۇر

 ئاكام بىر مۇنچه ياخشى يىگىتلهرنى ۋه يـېڭى ئېچـىلغان گۈلـدهك گۈزهللـهرنى ئۆزىـگه : يېشىمى
 . ههمراه قىلىپ، يايالق ۋه چۆللهرده ئوۋ ئوۋالپ كېلىۋاتىدۇ، قىزالر سوۋغات ئېلىڭالر

 نىڭ ئاكام يىگىتلهرنىڭدۇر ئاغاسى، مه

 . ئاڭا تهگدى ئهلۇ يۇرتنىڭكى دۇئاسى

 كۆرۈنۈر بىزگه جىلۋه بىرله قاراسى،

 . سهۋغات ئالىڭ، ئهي قىزالر، ئاكام كهلهدۇر

 يۇرتنىڭ دۇئاسى يهتكهن؛ ئهنه، – مېنىڭ ئاكام يىگىتلهرنىڭ كاتتىۋېشى، ئۇنىڭغا ئهل : يېشىمى
 . ۋاتىدۇ، قىزالر سوۋغات ئېلىڭالر، ئاكام كېلىۋاتىدۇ جىلۋىلىك قارىسى بىزگه كۆرۈنى

 بىرى بۇلبۇل ئهرۈر، بىرسى غهزهلخان،

 بىرى قاپالن ئهرۈر، بىرسى ئارسالن،

 بىرى روهى رهۋاندۇر، بىرى تهنده جان،

 . سهۋغات ئالىڭ، ئهي قىزالر، ئاكام كهلدۇر

 ى ئارسـالن، بـىرسى جانلـىق بىرسى بۇلبۇل، بىرسى ناخشىچى، بـىر قـاپالن، يهنـه بـىرس : يېشىمى
 . روه، يهنه بىرسى تهندىكى جان، ئاكام كېلىۋاتىدۇ، ئى قىزالر، سوۋغات ئېلىڭالر

 سىزلهر مهنىڭ يولداشىم، : قالدىرغاچ دهر

 كهچهلهر ههمدهمىم، گۈندۈز سىرداشىم،

 يۇسۇف، ئههمهد ئهرۇر ئىكى قارىنداشىم،

 . سهۋغات ئالىڭ، ئاي قىزالر، ئاكام كهلهدۇر

 سـىلهر مېنـىڭ كېچـىلهرده ههمنهپـهس، كۈندۈزلـهرده سىرداشلـىرىم؛ : قالىغاچ ئېيتىدۇ : ىمى يېش
 . يۇسۇف، ئههمهد مېنىڭ ئىككى قېرىندىشىم؛ ئهي قىزالر، ئاكام كېلىۋاتىدۇ، سوۋغات ئېلىڭالر

 ئاڭالپ سهنىڭ شول مۇبارهك نامىڭنى،

 . كۆڭلۈم ئهجهپ خۇشهال بولدى نىگارىم

 دۇم يۈزۈڭنى، بىر كۆرۈشكه تهشنا بول

. ۋىسالىڭغا يهتكۈزگهي ئول خۇدايىم
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ــدى، : يېشــىمى ــهكمۇ خۇشــال بول ــۈم ب ــاڭالپ، كۆڭل ــارهك نامــىڭنى ئ ــىڭ شــۇ مۇب ــىگارىم، سېن  ن
 . چىرايىڭنى بىر كۆرۈشكه تهقهززا بولدۇم، خۇدايىم مېنى ۋىسالىڭغا يهتكۈزگهي

 ههر كىشىنىڭ يارى بولسا يىراقتا،

 . قتا سامان كهبى سارغارۇرمۇ فىرا

 كىشى بۇ خىل دهرد چهكمهسۇن دۇنيادا،

 . يولالرىڭغا قاراپ قالدىم نىگارىم

 ههرقانــداق ئىنساننــىڭ يــارى يــىراقتا بولــسا، چــىرايى پــىراق دهردىــده ماڭــا ئوخــشاش : يېشــىمى
 ساماندهك سارغىيـىپ كېتهمدىـغاندۇ؟ ئىنـسان دۇنيـادا مۇنـداق دهردنـى تارتمىـسۇنكى، نـىگارىم،

 . م يولۇڭغا قاراپ قالدى

 ئارقامىزدا شۇ رهقىبلهر توالدۇر،

 . جۇدالىقتىن مهنىڭ دىلىم يارادۇر

 تهشنا كۆڭلۈم ساڭا قاچان قانادۇر،

 . سهنسىز مهنىڭ يوقدۇر كۆڭۈل ئارامىم

 ئارقىمىزدا شـۇم رهقـىبلهر تـوال، جۇدالـىق دهردىـده يۈرىكـىم يـارا؛ تهشـنا كۆڭلـۈم سـاڭا : يېشىمى
 . ، ماڭا كۆڭۈل ئاراملىقى يوقتۇر سهن بولمىساڭ ! هه؟ – قاچانمۇ قانار

 قىسمهتلهرىم شولدۇر مهنىڭ ئهي جانان،

 . مهن قۇلۇڭمهن، كۆڭۈل ئىچره سهن سۇلتان

 سهن نهلهرده قالدىڭ، ئايا مىهرىبان،

 . پۈتتى ئهنىڭ بارچه سهبرۇ چىدامىم

 سـهن كۆڭلۈمدىـكى پادىشاهـسهن، مـهن : ئهي جانان، مېنىڭ پېشانهمگه پۈتۈلگىنى شۇ : يېشىمى
 تاقىتــىم – سېنــىڭ قۇلۇڭمــهن؛ ئــى مېهرىبانــىم، ســهن قهيهلــهرده قالدىــڭ؟ مېنــىڭ پۈتكــۈل ســهۋر

 . تۈگىدى

 مىسرا، ئىككى مهشـرهپ 72 مىسرا، ئۈچ داستان 147 مۇقام بايات مۇقامى چوڭ نهغمه قىسمى – 9

. مىسرا شېئىردىن تهركىب تاپقان 273 مىسرا بولۇپ، جهمئىي 54
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 نهۋا مۇقامى – 10
 چوڭ نهغمه

 مۇقهددىمه

 بهال دهشتى ئارا مهجنۇن مهنىڭدهك كۆرمهمىش دهۋران،

 . قۇيۇندهك ههر زهمان بىر كۆرمهگهن ۋادىدا سهرگهردان

 بااليــىئاپهت دهشتــىده مــهجنۇنمۇ مېنــىڭدهك دهۋران ســۈرۈپ باققــان ئهمــهس، بــۇ ۋادىــدا : يېشــىمى
 . ۇيۇندهك پىرقىراپ يۈرگهن مهندهك سهرگهرداننىمۇ كۆرگهن ئهمهس ههمىشه ق

 نه ئهندههۇ مهاللىمغا بهلىييهت دهشتىدهك غايهت،

 . نه سهۋدايۇ جۇنۇنۇمغا مهالمهت بههرىدهك پايان

 قازا دهشتـىدهك چهكسـىز، سهۋدايىلىقـىم ۋه ساراڭلىقـىمغا – قايغۇ ۋه بىئاراملىقىم باال : يېشىمى
 . ېڭىزدهك پايانسىز تهنىلهر د – تاپا

 تۈنۈم دهيجۇر، ئۆزۈم رهنجۇر، ئىچىم غهمناكۇ باغرىم چاك،

 . تىلىم اللۇ تهنىم بىيهال، ئىشىم ئهفغان، سىردىشىم قان

ــۇق، : يېشــىمى ــم چــاك، تىلــىم تۇت ــىك، باغرى ــۆزهم خهســته، ئىچــىم غهمل ــاراڭغۇ، ئ  كېچــهم قاپق
 . زار، كۆز يېشىم قاندۇر – جىسمىم ئاجىز، ئىشىم ئاه

 زهئىفۇ دهردۇ غهم پىشه، نههىفۇ مىهنهت ئهندىشه،

 . زهلىلۇ بىسهرۇ سامان قهتىيلى خهنجهرى هىجران

 ئهلهم هۈنـىرىم، ئاجىزلـىق، مۇشـهققهت مېنـىڭ ئهندىـشهم؛ هـىجران – زهئىپلىك، دهرد : يېشىمى
 . خهنجىرى بىلهن ئۆلتۈرگهن، هېچكىمى، هېچنېمىسى يوق بىر خارۇ زارمهن

 غهمكىن، سىرىشكىمدىن جههان رهنگىن، فىغانىمدىن فهلهك

 . نه دهردىم ئوتىغا تهسكىن، نه ههجرىم دهردىغۇ دهرمان

 پىغانىمدىن پهلهك غهمگه چۆكىدۇ، كۆز يېشىمدىن جاهان قىزىرىپ كېتىدۇ، يا دهردىـم : يېشىمى
 . تهسهللى يوق، ياكى جۇدالىق دهردىمگه دورا تىپىلمايدۇ – ئوتىغا تهسكىن

 پاره، تهنىم ههجر ئوقىدىن ياره، باشىم غهم تاشىدىن

. كۆڭۈل بۇ يارهغه چاره تاپارغا تاپمايىن ئىمكان
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 پـاره بولـدى، تېنـىم هـىجران ئـوقى تېگـىپ – بېشىم غهم تېشىنىڭ زهربىسـىدىن پـاره : يېشىمى
 . جاراههتنى داۋاالشنىڭ چارىسىنى تاپالماي ئاۋاره – يارىالندى، كۆڭلۈم بۇ يارا

 هملىق، ئىچىم ئهندۇهى ماتهملىق، كۆزۈم نهملىق، بويۇم خ

 . نه ههمدهملىق، نه مههرهملىق تاپىپ بۇ مىهنهتى پىنهان

 كۆزۈم ياشتىن نهملهنگهن؛ قهددىـم پۈكۈلگـهن، ئىچـىم ماتـهم قايغۇسـىغا تولغـان، بـۇ : يېشىمى
 يوشۇرۇن دهردىمگه ههمدهم ۋه سىرداش نهده؟

 ماڭا نه يارۇ نه ههمدهم، ماڭا نه دوستۇ نه مههرهم،

 . ماڭا نه چاره نه مهرههم، ماڭا نه سهبرۇنه ئهمان

 – ههمدىمىم، يا سىرداش دوستۇم يوق؛ يا چارهم يـا دورام يـوق، يـا سـهۋر – مېنىڭ يا يار : يېشىمى
 . ئاراملىقىم يوق – تاقىتىم يوق ياكى تىنچ

 ههم ئههۋالى تهباهىمدىن ههم ئاهى سۇبهىگاهىمدىن،

 . پ كۇلبهئى ئههزان ههم ئوتلۇغ دۇدى ئاهىمدىن قارارى

 خـاراب هالـىمدىن، سـهههرده چهككـهن ئـاهۇ زارىمدىـن، ئوتلـۇق ئاهىمنـىڭ تۈتۈنـىدىن : يېشىمى
 . غهمكىن هۇجرام قارىيىپ كهتتى

 فهلهك رههزهن، زهمان دۈشمهن، بهدهن رهۋزهن ئۈزه رهۋزهن،

 قالىپ جان ههسرهتىدىن تهن، چىقىپ تهن كىشۋهرىدىن جان،

 ، زامان دۈشمهن، بهدهن ئۆتمۈ تۆشۈك؛ تهن جان ههسرىتىدىن قالدى، جـان پهلهك قاراقچى : يېشىمى
 . تهن يۇرتىدىن چىقىپ كهتتى

 نهۋائىي بولسا مېهنهت كۆپ، ئىچه كۆر جامى ئىشرهت كۆپ،

 . نهچه بولسا سوئۇبهت كۆپ بولۇر ۋههدهت مهيى ئاسان

 باق، قىينچىلىق قانچه نهۋائىي، مۇشهققهت كۆپ بولسا، شادلىق شارابىنى جىق ئىچىپ : يېشىمى
 . كۆپ بولسا، ۋههدهت شارابىنى ئىچىش شۇنچه ئاسان بولىدۇ

تهئهززه

 ۋاهكى بولدۇم ئىشق ئارا بىر بىۋهفاغا مۇبتهال،

 . بولماسۇن ئههلى ۋهفا مۇنداق بهالغا مۇبتهالغه

 پا ئههلى مۇههببهت ئارا شۇنداق بىر ۋاپاسىزغا گىرىپتا بولدۇمكى، ۋا – ئاه، مهن ئىشق : يېشىمى
 . مۇنداق باالغا مۇپتىال بولمىسۇن

ئاڭالغاي مهجنۇنلۇغۇ بىدىللىغىمنى ههر كىشى،
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 . كىم بولۇپتۇر بىر پهرىۋهش دىرهباغا مۇبتهال

 بـۇ بـىر پـهرى « : مېنىڭ مهجنۇنلۇق ۋه غهمكىنلىكىمنى كۆرگهن ههر قانداق بـىر ئـادهم : يېشىمى
 . دهپ قالىدۇ » بولۇپتۇ سۈپهت دىلرهبانىڭ مۇههببهت باالسىغا گىرىپتار

 زاهىدا، رۇسۋالىغىم تهئن ئهيلهدىڭ، جههد ئهيلهكىم،

 . بولغاغايسهن ئول كۆزۈ قاشى قاراغا مۇبتهال

 ئهي زاهىت، رهسۋالىقىمنى تهنه قىلىشنىغۇ قىلدىڭ، ئهمما سهن ئـۆزۈك ئاشـۇنداق قـارا : يېشىمى
 ! قېنى – تىرىشىپ باققىنا كۆز، قارا قاشقا مۇپتىال بولغاندا، رهسۋا بولماسلىق ئۈچۈن

 بولمايىن بىگانه يارۇ ئاشنادىن چاره يوق،

 . خاه بول بىگانهغه خاه ئاشناغه مۇبتهال

 – خاهى يات، خاهى يېقىنالرنـىڭ مۇههببـهت باالسـىغا مۇپتـىال بولغاندىـن كېيـىن، يـار : يېشىمى
 . دوستالردىن يىراقالشماي، باشقا ئامال يوق

 كۈلسه نه ئهجهپ، پادىشاه بىرله گهدا هالىغا

 . بولسه مهن يهڭلىغ گهدايى پادىشاهغا مۇبتهال

ــسا، : يېشــىمى ــۇپ قال ــىال بول ــىك پادىشاهىنــىڭ مۇههببىتــىگه مۇپت ــىر گــاداي گۈزهلل  مهنــدهك ب
 ! ده – پادىشاهمۇ گادايمۇ ئۇنىڭ هالىغا كۈلۈپ كهتسه، ئهجهبلىنىش كهتمهيدۇ

 بولمىش ئول كافىر غهمى دىۋانه كۆڭلۈمدىن مهلۇل،

 . هېچ كافىر بولماسۇن مهن مۇبتهالغا مۇبتهال

 مېنىڭ سهۋدا كۆڭلۈمنىڭ غېمى دهردىدىـن ئـۇ كاپـىر بولـۇپ كېتـىپتۇكى، مـهن مۇپتـىال : يېشىمى
 . بولغان ئىشقا هېچبىر كاپىر گىرىپتار بولۇپ قالمىسۇن

 ساقىيا، مهي تۇتكى دهردنىڭ ئىالجى بادهدۇر،

 . ۇبتهال ههجرهدىن كىم بولسا دهردى بىدهۋاغا م

 كىم جۇدالىق دهردىگه مۇپتىال بولغان بولسا، داۋاسـىز دهردكـه قالغـان بولـىدۇ، هـالبۇكى : يېشىمى
 ! دهردنى پهقهت قهدهه داۋااليدۇ، ئى ساقىي، مهي تۇتقىن

 يۇ بول رىندالهر ۋابهستهسى، – كىر خهرابات ئىچره

 . خانهقاهدا بولغاچه ئههلى رىياغه مۇبتهال

ــىقادا س : يېشــىمى ــىپهز خان ــكى – اخت ــۇ يهردى ــىرىپ، ئ ــىغا ك ــىلهن بولغــىچه، مهيخان ــياكارالر ب  رى
 . ئىچهرمهنلهرگه قوشۇلۇپ كهت

 ئهي نهۋائىي، يانا ئول بهد ئههددىن بولسام خهالس،

. ئهه قىلدىمكىم، يانا بولماي ياناغا مۇبتهال
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 وخشاش بىرسىگه ئۇ ۋهدىسىده تۇرمايدىغاندىن قوتۇلسا، يهنه شۇنىڭغا ئ « ئهي نهۋائىي، : يېشىمى
 . ئۆزۈمگه ۋهده قىلدىم – دهپ ئۆز » جۇمۇ – مۇپتىال بولۇپ قالماي

 تهئهززه چۈشۈرگىسى

 ئهي نهۋائىي، يانا ئول بهد ئههددىن بولسام خهالس،

 ئههد قىلدىمكىم، يانا بولماي ياناغا مۇبتهالئ

ــىي، : يېشــىمى ــهي نهۋائ ــىڭ « ئ ــه شۇن ــسام يهن ــن قوتۇل ــىده تۇرمايدىغاندى ــۇ ۋهدىس ــشاش ئ  غا ئوخ
 . ئۆزۈمگه ۋهده قىلدىم – دهپ ئۆز » جۇمۇ – بىرسىگه مۇپتىال بولۇپ قالماي

 نۇسخه

 دىرهبا، ۋهسلىڭنى ئىزدهپ بىنهۋا بولدۇم نهتهي،

 . بۇ كۆڭۈل ئاخىر فىراقىڭدا گهدا بولدۇم نهتهي

 قىسـىغا دىرهبا، قانداق قىالرمهن، ۋهسلىڭنى ئىزدهپ يوقسۇل بولدۇم؛ بـۇ كۆڭۈلنـىڭ ئار : يېشىمى
 . كىرىپ، پىراقىڭدا گاداي بولدۇم

 ئاهكىم، هىجران ئوتى ئاخىر مهنى قىلدى كهباب،

 . ههجرۇ فۇرقهتده كۆيۈپ ئهمدى ئهدا بولدۇم نهتهي

 ئاه، هىجران ئـوتى ئاخـىر مېـنى كـاۋاپ قـىلدى، ئايرىلـىق ۋه جۇدارلـىق ئوتـىدا ئوتـىدا : يېشىمى
 ىالرمهن؟ كۆيۈپ، ئهمدى تۈگىشىدىغان بولدۇم، قانداق ق

 گۇلدىن ئايرىلغان كهبى بۇلبۇل مهسهللىك ئۈن چهكىپ،

 . ۋا دهرىغ، مهن يار ۋهسلىدىن جۇدا بولدۇم نهتهي

 گۈلدىن ئايرىلغان بۇلبۇلدهك پىغان چېكىپال يۈرىمهن، ۋاي ئېسىت، مهن يار ۋهسلـىدىن : يېشىمى
 جۇدا بولدۇم، ئهمدى قانداقمۇ قىالرمهن؟

 هم ئهيله ئهي شاهى جههان، مهن فهقىر دىلخهستهگه ره

 . كۆرگهلى ۋهسلىڭنى زارۇ بىقهرار بولدۇم نهتهي

 ئـهي جاهاننـىڭ شـاهى، ۋهسلـىڭگه بـهكمۇ ئىنتـىزار بولـدۇم، نېمـه ئامـال، مـهن دىـلى : يېشىمى
 . سۇنۇق پېقىرغا رههىم قىلغىن

 ههرگۈنى مهندىن ۋهفا، ئاندىن جهفا ئۈزره جهفا،

. بولدۇم نهتهي مهن فهقىر ئول بىۋهفاغه مۇبتهال
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 مهن ههمىشه ئۇنىڭغا ۋاپادارلىق قىلىمهن، ئـهمما ئـۇ ماڭـا دائـىم جاپـا ئۈستـىگه جاپـا : يېشىمى
 . مهن مۇشۇنداق بىر ۋاپاسىزغا مۇپتىال بولۇپتىمهن، ئهمدى قانداق قىالي . قىلىدۇ

 ئول پهرى رۇخسارىغا بولسۇن ئهگهر يۈز جان فىدا،

 . بولدۇم نهتهي جانىما بىردۇر ئهگهر، يۈز جان فىدا

 گهرچه مېنىڭ بىرال ! ئۇ پهرىنىڭ رۇخسارىغا بىر ئهمهس، يۈز جان بولسىمۇ، پىدا بولسۇن : يېشىمى
 جېنىم بولسىمۇ، يۈز جانلىق پىداكارلىق كۆرسهتتىم، ئهمدى يهنه قانداق قىلسام بوالتتى؟

 نۇسخه چۈشۈرگىسى

 سالىهىي گۇلچېهرهنىڭ كويىدا بولمىش بىنهۋا،

 . انغا گىرىفتارى بهال بولدۇم نهتهي دهردى هىجر

 مهن سالىهىي، ئۇ گۈل يۈزلۈكنىڭ كوچىسىدا يوقـسۇل بولـدۇم، ئۇنـىڭ بـاالدهك هـىجران : يېشىمى
 . دهردىگه گىرىپتار بولۇپ قالدىم، قانداق قىالرمهن

 جۇال

 نهمهنگاندىن كهتهر بولسام مهنى يوقالر كىشىم بارمۇ؟

 الر كىشىم بارمۇ؟ غهرىبلىق شههرىده ئولسام مهنى يوق

 نهمهنگاندىــن كــهتكۈدهك بولــسام، مېنــىڭ يوقلــىغۇچۇم بــارمۇ، غېرىپلــىق شههرىــده : يېشــىمى
 يۈرسهم، مېنىڭ يوقلىغۇچۇم بارمۇ؟

 . قهنى قهۋمۇ قارىنداشىم، بۇ يولدا بولسا يولدىشىم

 كۆزۈمدىن ئاقىزىپ ياشىم، مهنى يوقالر كىشىم بارمۇ؟

 ىندىشىم، بۇ يولدا ماڭا ههمراه بولـسا بوالتتـىغۇ؟ كۆزۈمدىـن قېر – قېنى، مېنىڭ قوۋم : يېشىمى
 ياش ئاققۇزۇپال يۈرىمهن، مېنى يوقاليدىغان ئادىمىم بارمۇ؟

 مۇههببهت شهربهتىن ئىچتىم، قازاندهك قاينابان تاشتىم،

 بۇ فانىي دۇنيادىن كهچتىم، مهنى يوقالر كىشىم بارمۇ؟

ــىدىن ئىچتــىم، قازا : يېشــىمى ــهت شاراب ــن مۇههبب ــىي دۇنيادى ــۇ پان ــىدىم، تاشتــىم، ب ــدهك قاين  ن
 كهچتىم، مېنى يوقاليدىغان كىشىم بارمۇ؟

 تۇرارغا تاقهتىم يوقتۇر، يۈرهرگه هالهتىم يوقتۇر،

يۈرهكته ئىشق ئوتى هوقدۇر، مهنى يوقالر كىشىم بارمۇ؟
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 تى توختــاپ تۇرۇشــقا تاقىتــىم يــوق، مــاڭغۇدهك ئههۋالــىم يــوق، يۈرىكــىمده ئىــشق ئــو : يېشـىمى
 ئۇلغىيىپ كهتتى، مېنى يوقاليدىغان كىشىم بارمۇ؟

 قهرارىم يوق تۇراي دهسهم، نهمهنگاندا يۈرهي دهسهم،

 جههاننى سهير ئهتىپ كهزسهم، مهنى يوقالر كىشىم بارمۇ؟

 نهمهنگاندا تۇرىۋېرهي دېـسهم، تۇرالغـۇ جايـىم يـوق، جاهـان كېزىـپ چىقـىپ كهتـسهم، : يېشىمى
 مېنىڭ يوقلىغۇچۇم بارمۇ؟

 بۇ مىسكىن زار مهشرهبنى كىشى هالىنى بىلمهيدۇر،

 بۇ يهردىن باش ئالىپ كهتسهم، مهنى يوقالر كىشىم بارمۇ؟

 بۇ خارۇ زار، بىچاره مهشرهبنىڭ ئههۋالىنى بـىر كىـشى بـىلمهيدۇ، بـۇ يهردىـن بېشـىمنى : يېشىمى
 ئېلىپل چىقىپ كهتسهم، مېنى يوقاليدىغان ئادىمىم بارمۇ؟

 سهنهم

 رايمۇكىن ئاندا، ياركهلهمدۇركىن بۇندا، مهن با

 . يارغا يار كهرهك بولسا، قول سالىپ كهلهر مۇندا

 مهن ئۇ يهرگه بارايمىكىن، ياكى يار بۇ يهرگه كېلهمدىكىن؟ يارغا يار كېرهك بولسا، قـول : يېشىمى
 . سېلىپ مېڭىپ، بۇ يهرگه كېلهر

ئاق لهيلى، قىزىل لهيلى، يارنىڭ بارمۇكىن مهيلى،

 . بولماسا مهيلى، مهن يارنىڭ قهلهندهرى – سا بول

 بولمىـسا، – يارنـىڭ مـهيلى بولـسا . ئاق لهيلى، قىزىل لهيلى، يارنىڭ بارمىكىن مهيلى : يېشىمى
 . چاتاق يوق، مهن هامان يارنىڭ قهلهندىرى

 يانا دهيمهن، ئۆلمهسه كهلهر دهيمهن، – يار دهيمهن

 . مهن مهنىڭ تارتقان دهردىمنى كۆڭلىده بىلهر دهي

دهپال يۈرىمهن، ئۆلۈپ كهتمىسه، كېلهر دهيمهن؛ مېنىڭ تارتقان دهردىـمنى » يارىم، يارىم « : يېشىمى
. كۆڭلىده بىلىدىغاندۇ دهيمهن

 توغرا يول ئالىپ، – يارىم كهلهر قول سالىپ، توغرا

 . قايهردىن چىقىپ كهلله، يۈرهكىمگه ئوت سالىپ

 ئامرىقـىم، يۈرىكـىمگه . ماڭـا قـاراپ كېلىۋاتـىدۇ يارىم قول سېلىپ مېڭـىپ، توپتـوغرا : يېشىمى
ئوت سېلىپ، قهيهردىن چىقىپ كهلدىله؟
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 چوڭ سهلىقه

 ئۇ مهههللهدىن بۇ مهههللهگه ئويناي دهپ كهلدىم،

 . ياخشى دهمسىز، يامان دهمسىز، سىناي دهپ كهلدىم

 مـان دهمسـىز، ئۇ مهههللىدىن بۇ مهههللىگه ئوينـاي دهپ كهلدىـم، ياخـشى دهمسـىز، يا : يېشىمى
 . سىناي دهپ كهلدىم

 ئۇ مهههللهدىن بۇ مهههللهگه يولى بارمۇكىن،

 . يار ئاغرىقى بولۇپ قالدىم، دارى بارمۇكىن

 كېلىدىغان يول بارمىكىن؛ يـار ئاغرىـقى بولـۇپ – ئۇ مهههللىدىن بۇ مهههللىگه بېرىپ : يېشىمى
 . قالدىم، دورا بارمىكىن

 هلهدۇر، تال چىبىقتهك بويالرىڭغا زهۋقۇم ك

 . ئاقشام باراي دهسهم قورققۇم كهلهدۇر – ئهرته

 ئاخــشام بــاراي دېــسهم، قورققــۇم – تــال چــىۋىقتهك بويلــىرىڭغا زوقــۇم كېلــىدۇ؛ ئهتــه : يېشــىمى
 . كېلىدۇ

 يۈرهكىمنىڭ ياراسى كۆپ دهرمانىم يوقتۇر،

 . شول يارىمنى كۆرۈپ ئالسام، ئهرمانىم يوقتۇر

 . شۇ يارىمنى كۆرۈۋالسام ئارمانىم يوق . ئهمما دورام يوق يۈرىكىمنىڭ يارىسى كۆپ، : يېشىمى

 كىچىك سهلىقه

 بههار ئولدىيۇ ئاچىلدى يۈزۈڭدىن پهرده گۇلزارىڭ،

 . يهتىشدى غۇنچهنىڭ دهۋرى، زهمانى قالمادى خارىڭ

 يـۇ، يـۈزۈڭ گۈلزارىنـىڭ پهردىـسى ئېچـىلدى؛ ئهمـدى تىكهننـىڭ ۋاقـتى – باهار كهلـدى : يېشىمى
 . ىنىڭ دهۋرى يېتىپ كهلدى ئۆتتى، غۇنچ

 گۈلىستان تۇرى قۇدىس ئولدى، بههارنىڭ نۇرى نارىندىن،

 . كهل، ئهي مۇسا، كۆر ئاسارىن شۇكرهده نۇر ئىله نارىڭ

 ئهي . باهارنىڭ ئوتلۇق ئاپتىپى شاراپىتىدىن گۈلىستان مۇقهددهس تۇر تېغىغا ئايالندى : يېشىمى
 . ىرىنى تهشهككۇر بىلهن كۆرۈۋال ئهسهرل – مۇسا، كهل، ئوت بىلهن نۇرنىڭ ئىز

 فهرههدىن غۇنچهنىڭ گۇلگۇن ياناغى كۈلدى، ئاچىلدى،

. كى مهنزۇرى يهنه گۇلدۇر چهمهنده بۇلبۇلى زارىڭ
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 خۇشاللىقتــىن غۇنچىنــىڭ رهڭــدار ياڭــىقى كۈلــۈپ ئېچــىلدىكى، چىمهنلــىكته بــىچاره : يېشــىمى
 . بۇلبۇلغا ياقىدىغىنى يهنىال گۈلدۇر

 لىف ئهلۋان، نه مهئنادۇر ئانى بىلىكىم، چهچهكلهر مۇخته

 . بۇياقچى بهرمهمىش چۈنكىم بۇ ئهنۋارىڭ، بۇ ئهزهارىڭ

 چېچهكلهرنىڭ ئوخشىمىغان رهڭلهرده ئېچىلىشىنىڭ نېمـه مهنـه ئۇقتۇرىدىغانلىقـىنى : يېشىمى
 چۈنكى بۇ نـۇرالر ۋه بـۇ گۈللـهر بوياقچىنـىڭ رهڭ بېرىـشى بـىلهن شـۇنداق . بىلىپ قويۇشۇڭ كېرهك

 . هڭدار بولغان ئهمهس ر

 ئهبىيرىندىن چهمهن، كۆركىم، نه دهپ ئىفاقه كهلتۈرمىش،

 . كىم ئولمىش بۇيى ئهترىندىن مهشامى تازه ئهتتارىڭ

 قارىغـــىنا، چىمهنزالىقتــىكى خۇشـــبۇيلۇق نېمىـــشقا ئىنــساننى روهالندۇرىـــدۇ؟ بـــۇ : يېشــىمى
 . ان ئهتتارىڭنىڭ دىلالرنى جانالندۇرغۇچ ساپ ئهتىرى هىدىدىن بولغ

 بۇ ئهنبهردۇر تۈتهن، يا رهب، شهقايىق مىجمهرىندىنكىم،

 . كى بۇيىندىن ئانىڭ قهدرى ساچىلمىش مۇشكى تاتارىڭ

 يا پهرۋهردىگار، ئادراسمان ئىسرىقدىنىدا تۈتهۋاتقان قانـداق ئهنبـهركى، ئۇنـىڭدىن ئـهڭ : يېشىمى
 . قىممىتىنى چېچىلىۋاتىدۇ – خۇش بۇي ئىپارنىڭ قهدىر

 يمىن بهدهن ساقىي، ماڭا سۇن قامى سههبايى، كهل، ئهي سى

 . كى كهلدى رهۋنهقى گۇلگۇن دهمهي گۇلرهنگى خهممارىڭ

 كــهل، ئــهي كۈمــۈش بــهدهن ساقــىي، مــاڭ قــىزىل مهيگــه تولغــان جــامنى سۇنغــىنكى، : يېشــىمى
 . دېمهيال، روناق قىزىلگۈل پهسلى كېلىپ قالدى » قىزىلنىڭ خېرىدارى بارمۇ؟ «

 ئهيلهر، » كۇنتۇ كهنز « رگىس بهيانى ئهگهرچه سۇنبۇلۇ نه

 . بىلسۇن ئىشاراتىن بۇ ئهسرارىڭ » بهل ههم ئهزهل « قاچان

 دېگـهن ههدىـسنى بايـان قىلـىپ » مـهن خهزىـنه ئـىدىم « گهرچه سۇنبۇل بىلهن نهرگىس : يېشىمى
ــىڭ ــرى « تۇرســىمۇ، ئۇن ــن بې ــىر ســىر » شــۇنداقال، ئهزهلدى ــشارهت قىلــىدىغان ب  دېگــهن ئۇقۇمغــا ئى

 كىم چۈشهنگهن؟ ئىكهنلىكىنى

 بۇ گۈن گهر ئالىمۇل غهيبىنىڭ ۋۇجۇدىن كۆرمهك ئىستهرسهن،

 . رهياهىن ئۇش بهيان ئهيلهر زۇهۇرىن چهرخى سهييارىڭ

 ئهگــهر بۈگــۈن غايــىباتالر ئالىمىنــىڭ ۋۇجۇدىــنى كۆرمــهكچى بولــساڭ، ئاشــۇ گۈللــهرمۇ : يېشــىمى
 . ىلىپ بېرهلهيدۇ كۆكتىكى سهييارهلرنىڭ قانداق پهيدا بولغانلىقىنى بايان ق

 بۇ مۇسىقادىن ئهي سامئ، ساڭا گهر نهرسه كهشف ئولدى،

. مهقامىڭ بهيان ئهيله، ئۇسۇلىن كۆرسهت ئهدۋارىڭ
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 ئهي ئاڭلىغۇچى، ساڭا بۇ مۇزىكىدىن بىرهر نهرسه هاسـىل بولغـان بولـسا، مۇقامـىڭنى : يېشىمى
 . نوتىلىرىڭنىڭ ئۇسۇلىنى كۆرسهت – بايان قىل، پهده

 ئهگهر سهۋسهن كۈبى ئهبكهم ئهمهسسهن، نۇتقا كهل، سۆيله

 . بۇ ههرفۇ نوقته تهركىبى نه يهردىندۇر بۇ گۇفتارىڭ

 گــهپ : ئهگــهر سهۋســهندهك تىلســىز بولمىــساڭ، زۇۋانغــا كېلــىپ ســۆزلهپ بــاق، قېــنى : يېشــىمى
 چېكىتلىرى نېمىلهردىن تهركىب تاپقان؟ – قهيهردىن چىقىدۇ ۋه ئۇنىڭ ههرپ

 تهئكىد

 جههان جهنناتى ئهدن ئولمىش، ئانىڭ سههنىنده هۇرىلهر

 . بهزهنمىش هۇللهدىن بوستان، كۆزى ئاچىلمىش ئهشجارىڭ

 جاهان گويا جهننهتلهر كهبى بولدى، ئهنه ئۇنىڭ سههنىسىده هۆرلهر يۈرىـدۇ، بوسـتانالر : يېشىمى
 . نهپىس كىيىملهر بىلهن بېزهندى، دهرهخلهر چېچهكلهپ، يوپۇرماق چىقاردى

 بۇ گۈن بازار ئهتهر گۇلشهن سهمهندىن، اللهيۇ گۇلدىن،

 . غهنىمهت گۆركى، بهش گۈندۇر تهماشاسى بۇ بازارىڭ

 بۈگۈن گۈلشهنلهر اللـه ۋه ياسـىمهن گۈللـىرى بـىلهن بـازاردهك ئاۋاتالشـتى، بـۇ بازارنـىڭ : يېشىمى
 . تاماشاسى پهقهت بهش كۈنلۈكتۈر، ئۇنى غهنىمهت بىل

 رچه دهمى ئىيسادۇر، ئهي مۇنكىر، نهسىيمىينىڭ سۆزى گه

 . ساڭا كار ئهيلهمهس نهچۈن كى، يوقدۇر ههققه ئىقرارىڭ

ــىمى ــىڭ دهم : يېش ــسا پهيغهمبهرن ــه ئىي ــۆزى گهرچ ــىڭ س ــىلغۇچى، نهسىيمىين ــىنكار ق ــهي ئ  – ئ
 . ده – نهپىسىدهك هاياتبهخش بولسىمۇ، ساڭا كار قىلمايدۇ، چۈنكى سهن ههقنى تونۇمايسهن

 داستان

 داستان بىرىنچى

 دادۇ فهرياد شۇم فهلهكنىڭ دهستىدىن،

 . يار جهمالىن كۆرمهي ئۆلۈر ئوخشايمهن

 ئىالجىم يوق قاراقچىالر قهسدىدىن،

. يار جهمالىن كۆرمهي ئۆلۈر ئوخشايمهن
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ــىدىن داد : يېشــىمى ــى دهست ــىڭ زۇلم ــهرياد – شــۇم پهلهكن ــۈپ ! پ ــىنى كۆرمــهي ئۆل ــىڭ جامال  يارن
 ىالرنـىڭ قهستـىگه ئامـال قىاللمـىدىم، يارنـىڭ جامالـىنى كۆرمـهي كېتىدىغان ئوخشايمهن؛ قاراقچ
 . ئۆلۈپ كېتىدىغان ئوخشايمهن

 مهن نهيلهيىن نازۇك قولۇم باغالندى،

 . باغرىم داغالندى – ههجر ئوتىدا يۈرهك

 قاراقچىالر ئۆلتۈرگهلى چاغالندى،

 . يار جهمالىن كۆرمهي ئۆلۈر ئوخشايمهن

 باغرىم داغالنـدى، – ازۇك قولۇم باغالندى، هىجران ئوتىدا يۈرهك مهن قانداق قىالرمهن، ن : يېشىمى
ــىدىغان ــۈپ كېت ــىنى كۆرمــهي ئۆل ــىڭ جامال ــىلى تهييارلىنىۋاتــىدۇ، يارن ــنى ئۆلتۈرگ  قاراقچــىالر مې

 . ئوخشايمهن

 بۇ جانىمغا قهسد قىلدى قاراقچى ئافهت،

 . مهنىڭ مۇندىن قۇتۇلماغىم يوقتۇر سهالمهت

 ا روزى قىيامهت، گويا بۇ گۈن بولدى ماڭ

 . يار جهمالىن كۆرمهي ئۆلهي ئوخشايمهن

 بۇ جېنـىمغا قـاراقچى ئاپـهت قهسـت قـىلدى، بۇنـىڭدىن سـاالمهت قۇتۇاللمىغـىدهكمهن، : يېشىمى
 . بۈگۈن گويا مهن ئۈچۈن قىيامهت كۈنى بولدى، يارنىڭ جامالىنى ئۆلۈپ كېتىدىغان ئوخشايمهن

 مهن يارىمدىن جۇدا بولدۇم نهيلهيىن،

. شق يولىندا ئهدا بولدۇم نهيلهيىن ئى

 ئاچىلماغان گۇلدهك سولدۇم نهيلهيىن،

 . يار جهمالىن كۆرمهي ئۆلۈر ئوخشايمهن

 مۇههببـهت يولـىدا تۈگهشتـىم، – قانداق قىالرمهن، مهن يارىمدىن جۇدا بولـدۇم، ئىـشق : يېشىمى
 كېتــىدىغان ئېچــىلماي تــۇرۇپال ســولغان گۈلــدهك بولــدۇم، يارنــىڭ جامالــىنى كۆرمــهي ئۆلــۈپ

 . ئوخشايمهن

 ئاشىق بولۇپ مۇرادىمغا يهتمهدىم،

 . بۇلبۇل بولۇپ گۇلىستانىڭ كهزمهدىم

 ئانارىڭ ئۈزمهدىم، – باغبان بولۇپ ئالما

 . يار جهمالىن كۆرمهي ئۆلۈر ئوخشايمهن

 ئاشىق بولۇپ مۇرادىمغا يېتهلمىدىم، بۇلبۇل بولۇپ گۈلىستانىڭنى كېزىـپ باقمـىدىم، : يېشىمى
ــاغۋهن ــا ب ــۇپ ئالم ــۈپ كېتــىدىغان – بول ــهي ئۆل ــىنى كۆرم ــىڭ جامال ــىدىم، يارن ــىرىڭنى ئۈزم  ئان

 . ئوخشايمهن

 ياقامنى چاك ئهتىپ ئهيلهسهم فهرياد،

. بۇزۇلسۇن، يىقىلسۇن بۇ چهرخى ناشاد
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 قاراقچىالر قولىدا بولغايمهن بهرباد،

 . يار جهمالىن كۆرمهي ئۆلۈر ئوخشايمهن

 پـهرياد ئهيلىـسهم، بـۇ خاپـىغان پهلـهك كۆمتۈرۈلـۈپ چۈشـسۇن، ياقامنى يىرتىپ تۇرۇپ : يېشىمى
 ۋهيران بولـسۇن؛ قاراقچىالرنـىڭ قولـىدا بـهربات بولـۇپ كهتتـىم، يارنـىڭ جامالـىنى كۆرمـهي ئۆلـۈپ

 . كېتىدىغان ئوخشايمهن

 غهرىبجاننىڭ پىرى جۇنهيد باغدادىي،

 . ئانىڭ ئۈچۈن ساڭا قىلدىم فهريادى

 ئازادىي، قاراقچىالر ئىلكىده قىلغىل

 . يار جهمالىن كۆرمهي ئۆلۈر ئوخشايمهن

 – ئى، جۇنهيد باغدادىي، سهن مهن غهرىبقاننىڭ پـىرى بولغانلىقـىڭ ئۈچـۈن، سـاڭا نالـه : يېشىمى
ــازاد قىلغــىن ــىدىن ئ ــىڭ قول ــهرياد قىلۋاتــىمهن، مېــنى قاراقچىالرن ــىنى . پ  بولمىــسا، يارنــىڭ جامال

 . كۆرمهي ئۆلۈپ كېتىدىغان ئوخشايمهن

 نچى داستان ئىككى

 بۇلبۇلى بىيچارهسهن، گۇل ئىشقىدا فهرياد قىل،

 ئاشىقى سهرگهشته بولساڭ، ئۇيقۇنى بىيدار قىل،

 . تىنمايىن شامۇ سهههرلهر يارنى سهن ياد قىل

 بۇ بۇزۇلغان دىل ئۆيىنى سهن كهلىپ ئاباد قىل،

 . جانىم مولالم، بىر زهمان گۇل يارنى ئازاد قىل

 پهرياد قىل؛ سهرگهردان ئاشىق بولساڭ، ئۇيقۇنى – هن، گۈل ئىشقىدا نهله بىچاره بۇلبۇلس : يېشىمى
 كۈندۈز يارنى ياد قىل؛ بۇ بۇزۇلغان كۆڭۈل ئۆيىنى سـهن كېلـىپ ئـاۋات قـىل؛ جېنـىم – تاشال، كېچه

 . مولالم، گۈزهل يارنى بىر مهههل ئازاد قىلغىن

 ههركىشى مۇنداغ بهالالر بىرله بولسا بىشۇمار،

 تهنده دهرمان، زهرره ياڭلىغ ئىختىيار، قالماغايالر

 تىترهشۈر روهى سىمابدهك تهنده جانى بىقهرار،

 يار ئۇ يهرده زار يىغالر، مهن بۇ يهرده ئىنتىزار،

 . جانىم مولالم، بىر زهمان گۇل يارنى ئازا قىل

 ۆزىـده باالغـا قالـسا، تېنـىدا جـان، ئ – ساناقسىز دهرد – ههرقانداق ئادهم مۇشۇنداق سان : يېشىمى
زار يىغاليدۇ، مـهن – ئازراقمۇ ئىختيارلىق قالمايدۇ، جېنى ئىزتىراپلىقتا تىترهيدۇ؛ يارىم ئۇيهرده زار

 . بۇ يهرده ئىنتىزار بولىۋاتىمهن؛ جېىنىم مولالم، گۈزهل يارنى بىر مهههل ئازاد قىلغىن

 قويمادى ئۆز هالىمه، گهردۇنى بىگهردانمهن،

هرگهردانمهن، ههجر دهشتىده قۇيۇندهك زارۇ س
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 جانىم ئالدى بۇ تهنىمدىن قىلدى بىدهرمانمهن،

 ئاشىقى شهيدا بولۇبان بىسهرۇ سامانمهن،

 . جانىم مولالم، بىر زهمان گۇل يارنى ئازاد قىل

 چۆگىلهپ تۇرىدىغان پهلهك مېنى ئۆز ئىختىيارىمغا قويمىدى، جۇدالـىق چۆلـىده قۇيـۇن : يېشىمى
 قولـدا جـان قالمـىدى؛ – هىجرانلىق گويا جېنـىمنى ئالـدى، پـۇت تازدهك سهرگهردان بولۇپ يۈرىمهن؛

 . مهپتۇن ئاشىق بولۇپ، ئېغىر ئازابقا قالدىم؛ جېنىم مولالم، گۈزهل يارنى بىر مهههل ئازاد قىلغىن

 تىغى بىدادى فهلهك يهرگه ئاقۇزدى قانىمى،

 بىلهمدىم هىجران غهمىده سۇد بىله نۇقسانىمى،

 ئىشىتىپ ئهفغانمى، يىغالشۇر كۆكته مهلهكلهر

 جانىم چىقماستىن بۇرۇن بارىب كۆرهي سول يارىمى،

 . جانىم مولالم، بىر زهمان گۇل يارنى ئازاد قىل

ــوغرا : يېشــىمى ــىده ت ــىق غېم ــاققۇزدى؛ جۇدال ــه ئ ــىمنى يهرگ ــىغى قېن ــىز ت ــىڭ رههىمس  – پهلهكن
ــه ــكى پهرىشتــىلهر نال ــىلمهيال قالدىــم؛ ئاسماندى ــىمنى ب ــىغالپ پىغانــىمنى – خاتالىق ــاڭالپ ي  ئ

 كېتىۋاتىدۇ؛ جېنىم چىقىپ كېتىشتىن بۇرۇن، شـۇ يارىـمنى بـىر كۆرىـۋاالي؛ جېنـىم مـولالم، گـۈزهل
 . يارنى بىر مهههل ئازاد قىلغىن

 ئهۋۋهال مهكتهپ ئۆيىگه كىرمهس ئهردىم كاشكى،

 مىهرنى ۋىيران كۆڭۈلگه بهرمهس ئهردىم كاشكى،

 م كاشكى، شهرت ئهتىپ ئول بۇ سهلهرنى ئالماس ئهردى

 ئىشق ئوتىغا مهن ئۆزۈمنى سالماس ئهردىم كاشكى،

 . جانىم مولالم، بىر زهمان گۇل يارنى ئازاد قىل

 بـىلگهن بولــسام كاشـكى، باشتـىال مهكتهپكــه كىرمىـسهم بوپتـىكهن، بــۇ هالـدا، دىــل : يېشـىمى
 ۇههببهت مېهرىمنى ۋهيران كۆڭۈلگه بهرمهستىم؛ ئۇ سۆيۈكلهرنى شهرت بىلهن قوبۇل قىلماستىم؛ م

 . ئوتىغا ئۆزهمنى سالماستىم؛ جېنىم مولالم، گۈزهل يارنى بىر مهههل ئازاد قىلغىن

 بىر مۇئهللىمسهن زهمانه شۇهرهتىدىن باكهرهم،

 دهرگاهىڭغا باش قويۇپ، يارىم ۋىسالىن ئىستهرهم،

 مهي ئورنىدا ماڭا مىڭ ئاغۇ ئىچۈردى دهردۇ غهم،

 شاه سهنهم، تهلمۈرۈپ دائىم گهدادهك يارنى ئىستهر

 . جانىم مولالم، بىر زهمان گۇل يارنى ئازاد قىل

 زامانىمىزدا يۈكسهك شۆهرهتكه ئـىگه بـىر مۇئهللىمـسهنكى، بوسـۇغاڭغا بـاش قويـۇپ، : يېشىمى
 يارىمنىڭ ۋىسالىنى تىلهيمهن؛ دهرد ۋه غهملهر ماڭا مهي ئورنىدا زههـهر ئـىچۈردى؛ مـهن شاهـسهنهم

 ى ئىزدهيمهنكى، جېنىم مولالم، گۈزهل يارنى بـىر مههـهل ئـازاد ههمىشه تىلهمچىدهك تهلمۈرۈپ يارن
 . قىلغىن

ئۈچىنچى داستان
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 ئهلبهتته، – دۇئا يهتكۈر، سهبا يارىمغا سهن، ئهلبهتته

 . ئهلبهتته – سهههر سهير ئهيلهسهڭ سۇيى چهمهن، ئهلبهتته

ــاڭ شامــىلى، ئهتــىگهنده چــىمهن تهرهپكــه ســهيله قىلىــشقا بارســا : يېشــىمى ــهي ت ــمغا ئ  ڭ، يارى
 . تىلىكىمنى يهتكۈزگىن، ئهلۋهتته

 شههىدى گهر بهرىنى ئىشقدۇرمهن داغ ئىلكىدىن،

 . ئهلبهتته – چۇ الله يافراغىدىن قىل كهفهن، ئهلبهتته

 ئىشق جاراههتلىرى تۈپهيلىدىن ئالـىي شېهـىت مهرتىۋىسـىگه يهتتـىم، شـۇڭا مېنـىڭ : يېشىمى
 . هتته كېپىنىمنى الله ياپرىقىدىن قىلغىن، ئهلۋ

 كۆزۈم ياشى گاهى گۇلگۇنۇ گاهى قىرمىزى ئهيلهر،

 . ئهلبهتته – تهماشا ئهيلهسۇن ئول سىيمتهن، ئهلبهتته

 كۆز ياشلىرىم بهزىـده گـۈلرهڭ، بهزىـده قىپقـىزىل بولـۇپ ئاقـىدۇ، ئـۇ كۈمـۈش تهنلـىك : يېشىمى
 . گۇزىلىم ئهلۋهتته كېلىپ بىر تاماشا قىلىپ باقسۇن

 لنى ههرگىز بىزگه كهلتۈرمهڭ، خهته سههراسىدىن سۇنبۇ

 . ئهلبهتته – يىبهرگىل ئاهۇيى مۇشكى خوتهن، ئهلبهتته

 سههراسـىدىكى ) تۈركىيىنىڭ سۈرىيه بىلهن چېگـراداش بـىر رايـونى ( ماڭا ههرگىز خهتا : يېشىمى
 . سۇنبۇلنى ئهمهس، بهلكى خوتهن كېيىكىنىڭ ئىپارىنى ئهۋهتكىن، ئهلۋهتته

 ڭ تارىدىن ئايرىلدى، پهرىشاندۇر كۆڭۈل تا كاكۇلۇ

 . ئهلبهتته – دهماغ ئاشۇفته بولغاي بىۋهتهن، ئهلبهتته

ــىمۇ، : يېشــىمى ــشان، دېمىس ــۈم پهرى ــرى، كۆڭل ــن بې ــىدىن ئايرىلــىپ قالغاندى ــىڭ تېل  چېچىڭن
 . ۋهتهنسىزلىك دېگهن ئادهمنى ئېسهنكىرىتىپ ئالىجوقا قىلىۋېتىدۇ

 بههارى ئارهزىڭ تاپتى تهراۋهت ئهمدى خهت چىقسۇن،

 . ئهلبهتته – به رهنگى ئهرغهۋانۇ ياسهمهن، ئهلبهتته

ــىۋان ۋه ياســۇمهن : يېشــىمى ــىڭغا ئهرغ ــدى، ئهمــدى ئهلۋهتتــه ئۇن ــهۋ باهــارى كهل ــىڭ ن  هۆسنۈڭن
 . چىقسۇن ) ئهمدىال خهت تارتقان مويالۋ ( گۈللىرى رهڭگىدىكى مىيىق

 جۇنۇن تۇغيانىدىن دىۋانهمهن زهنجىر كهلتۈرگهي،

 . ئهلبهتته – پۇرشىكهن، ئهلبهتته مۇرۇۋۋهتدىن چۇ زۇلفى

ــىك قىلــىپ، تولغــام : يېشــىمى ــن ئاشــقان مهجنۇنمــهن، مهرتل ــىقى ههددىدى  تولغــام – سهۋدايىل
 . چاچلىرى بىلهن مېنى زهنجىرلهپ قويسۇن، ئهلۋهتته

قارا بهختىم بىلهن كهچه چهندان گۇفتىگۇ قىلدىم،
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 . ئهلبهتته – يارۇتۇڭالر چىراغى ئهنجۇمهن، ئهلبهتته

 قارا بهختـىم بـىلهن بـۇ كېچـه ناهايـىتى كـۆپ مۇڭدىشـىۋالدىم، ئهمـدى ئولتۇرۇشنـىڭ : شىمى يې
 . چىرىغىنى ياندۇرۇپ قويۇڭالر، ئهلۋهتته

 زهلىلىيىگه شهفائهت ئهيلهگهي دهپ كۆپ ئۇمىدىم بار،

 . ئهلبهتته – كۇالهۇ خىرقهئى ۋهيسى قىرهن، ئهلبهتته

 خهلـىفه ئـهبۇ بـهكرى ۋه ئۇمـهر زامانىلــىرىدا ( رهن ئهلۋهتتـه، مـهن زهلىلـىيگه ۋهيـسى قــى : يېشـىمى
 . جهندىسى شاپائهت قىالر، دېگهن ئۈمىدىم بار – نىڭ كۇال ) ياشىغان بۈيۈك زات

 تۆتىنچى داستان

 ئاقچى ئانا، غهمسىز باشىم،

 . غهمخانه بولدى نهيلهيىن

 بىر سۆز بىرله ئاشنا يارىم،

 . بىيگانه بولدى نهيلهيىن

 غهمسىز بېشىم غهم ئۆيى بولۇپ قالدى، قانداق قىالرمهن؛ ئاشنا يارىم بـىر ئاقچى ئانا، : يېشىمى
 ئېغىز گهپ بىلهنال بىگانه بولۇپ كهتتى، قانداق قىالرمهن؟

 مهن كهلدىم يارنى سوراقالپ،

 . يار قاچتى مهندىن يىراقالپ

 يۈرهكىمنى ئوتقا داغالپ،

 . پىنهانه بولدى نهيلهيىن

 لسهم، ئۇ مهندىـن قېچـىۋالدى؛ يۈرىكـىمنى ئىـشق ئوتـىدا داغـالپ، مهن يارنى يوقالپ كه : يېشىمى
 يوشۇرۇنىۋالدى، قانداق قىالي؟

 تاتلىغدۇر ئاغزىنىڭ بالى،

 . تهگدى يىراقلىق شامالى

 يارنىڭ باردۇر بىر خهيالى،

 . گۇمانه بولدى نهيلهيىن

 ق شامـىلى ئهڭ تاتلىقى ئۇنىڭ ئېغىزىنىڭ ههسـىلى ئـىدى، ئهمـدى ئۇنـىڭغا يىراقلـى : يېشىمى
 دېگــهن گۇمــان چۈشــتى، قانــداق » يارنــىڭ باشــقا بــىرهر خــىيالى بــارمۇ نېمــه « تهگــدى؛ كۆڭلۈمگــه

 قىالرمهن؟

 يار ئۈچۈن كۆڭلۈم بۇزۇلدى،

 . ئهزهلده شۇنداق يازىلدى

ئهمدى ئۇمىدىم ئۈزۈلدى،
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 . پهيمانه تولدى نهيلهيىن

ــده شــۇنداق يېزىــلغان يــار ئۈچــۈن كۆڭلــۈم بۇزۇلــدى، كــىم بىلــىر، پىــشانهمگه ئ : يېشــىمى  هزهل
 تاقهت قاچام تولدى، قانداق قىالي؟ – بولغىيدى؛ ئهمدى ئۈمىدىم ئۈزۈلدى، سهۋرى

 سهنهم يىغالر ئۇشبۇ سائهت،

 . كۆڭلۈمده قالمادى تاقهت

 مىهنهتده سالغان ئىمارهت،

 . ۋىيرانه بولدى نهيلهيىن

 ۇشـهققهتته سـالغان مۇههببـهت م – شۇ تاپتا كۆڭلۈمده تاقـهت قالمـىدى، جاپـا « : سهنهم : يېشىمى
 . دهپ يىغاليدۇ » ئىمارىتى ۋهيران بولدى، قانداق قىالرمهن

 شاه سهنهم قىز يارنى ئىزدهر،

 . ههمكىم ئۆزى يارغا كۆيهر

 يارنىڭ كۆڭلى باشقانى دهر،

 . سهرسانه بولدى نهيلهيىن

 رنـىڭ كـۆڭلى باشقـىنى يا . شاه سهنهم قىز يارنى ئىزدهيدۇ، شۇنداقال ئۆز يارىغا كۆيـىدۇ : يېشىمى
 دېگهچ، سهرسان بولدى، قانداق قىالي؟

 مهشرهب

 بىرىنچى مهشرهب

 كۆرمهسهم بىردهم جهمالىڭنى جههاننى نهيلهيىن،

 . بولماسا يادىڭ كۆڭۈلده جىسمۇ جاننى نهيلهيىن

 جامالىڭنى بىردهم كۆرمىسهم، جاهاننى نېمه قىالي؛ كۆڭلۈمده خىيالىڭ بولمىسا، تـهن : يېشىمى
 هن جاننى نېمه قىالي؟ بىل

 تا ئاچىپ زۇلفۇڭنى سۇنبۇلدهك پهرىشان ئهيلهدىڭ،

 . بىقهرار دىۋانهئىيدۇرمهن، مهكاننى نهيلهيىن

 سۇنبۇلدهك چېچىڭنى شـۇنداق يېيـىۋېدىڭ، مـهن بـىر تاقهتسـىز مـهجنۇنغا ئايلىنـىپ : يېشىمى
 قالدىم، ئهمدى ماكاننى نېمه قىالي؟

 ، گهر چىقسا جان، لهئلى سىيرابىڭنى ئهيلهپ ئارزۇ

 . خىزر سۇيىدىن ههياتى جاۋىداننى نهيلهيىن

ــا : يېشــىمى ــهڭگۈلۈك هاياتق ــسه، م ــىپ كهت ــىم چىق ــىدا جېن ــىڭ ئارزۇس ــىق لېۋىڭن ــهر تاتل  ئهگ
ئېرىشتۈرگۈۈچى خىزىر سۈيىنىڭ نېمه ئههميىتى قالىدۇ؟
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 گۇشهئى ۋىيرانهنى تۇتتۇم ۋىسالىڭ يادىدا،

 . نهيلهيىن ئهمدىكىم جهننهتته باغۇ بوستاننى

 ۋىسالىڭ ئارزۇسىدا، ۋهيرانىلىقنىڭ بىر بۇرجىكىنى ماكان قىلدىم، ئهمدى جهننهتنىڭ : يېشىمى
 باغۇ بوستانىنى نېمه قىالي؟

 كىرفىكىم بىرله سۈپۈرهي كۆز ياشىمدىن سۇ سهپىپ،

 . چىقساڭ، ئهي، گۇلباغ تهماشاغا گاۋجاننى نهيلهيىن

 لى چىقـساڭ، بـۇ ئهرزىـمهس جېنـىمنى سهندىـن ئايـاپ ئهي گۈزهل، ئهگهر تاماشا قىلغـى : يېشىمى
 . نېمه قىلىمهن؟ كۆز يېشىمنى سۇ قىلىپ سېپىپ، كىرپىكىم بىلهن يولۇڭنى سۈپۈرهي

 تولدى قان بىرله كۆڭۈل جامى خۇمارىم رهنجىدىن،

 . ساقىيا، مهي بهرمهسهڭ، يۇتماي بۇ قاننى نهيلهيىن

 تولدى، ئـهي ساقـىي ئهگـهر مـهي بهرمىـسهڭ، خۇمارىم زهخمىتىدىن كۆڭۈل جامى قانغا : يېشىمى
 ئهمدى شۇ قاننى يۇتماي قانداق قىلىمهن؟

 دهرگاهىڭدىن سۈرمه مههزۇننى يىراق، رههىم ئهيلهبان،

 . ئاندا بىرئىتدۇرمهن، ئۆزگه ئاستاننى نهيلهيىن

 كى، رههىم قىلىپ، مههزۇننى دهرگاهىڭدىن يىراققا قوغلىما، مهن ئۇ يهرده بـىر ئـىتمهن : يېشىمى
 . باشقا بوسۇغىنى خاهلىمايمهن

 يارمهنى يامان دهيدۇر، بىلهيمهن يامانلىقنى،

 . كهچ ياتىپ سهههر قوپۇپ تىلهيمهن ئهمانلىقنى

 دهيـدۇ، ئـهمما مـهن يامانلـىق قىلىـشنى بـىلمهيمهن؛ كـهچ يېتـىپ » يامـان « يـار مېـنى : يېشـىمى
 . ئامانلىقنى تىلهيمهن – سهههر قوپۇپ، تىنچ

 انام مهنى جهفا ئهمگهك بىلهن باققان، ئاتام مهنى، ئ

 . ئهزىز باشىمنى ياد ئهيلهپ مهزارالرغا چىراغ ياققان

 مۇشـهققهتته باققـان، ئهزىـز بېشىمنـىڭ ئامانلىقـىغا ئاتـاپ، – ئانام مېـنى جاپـا – ئاتا : يېشىمى
 . مازارالرغا چىراغ ياققان

 ئىككىنچى مهشرهپ

 بىرىنچى ئاهاڭ

ى ئاچىلغان قىز، فهسلى نهۋباهارىدا گۇل كهب
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 . مىسلى كاكۇلى سۇنبۇل ههر تهرهف ساچىلغان قىز

 باهار پهسلىده گۈلدهك ئېچىلغان، سۇنبۇلدهك چاچلىرى ههر تهرهپكه چېچلـىپ تۇرغـان : يېشىمى
 . قىز

 باده ئىچتىم زهۋقىده مهيده ئهكسىنى كۆردۈم،

 . هۆسىن باغىدا تهنها ئولتۇرۇر خىرمان قىز

 ي ئىچتىم، مهيده شولىسىنى كۆردۈم، ئۇ قىز هۆسىن بېغـىدا يـالغۇز ۋه ئۇنىڭ زوقىدا مه : يېشىمى
 . بىخىرامان ئولتۇرىدۇ

 شۇم رهقىبلهر جىههتىدىن بولمادى يۈزىن كۆرمهك،

 . بۇلۇت ئىچره ئاي مۇزمهر، زۇلفى ئىچره پىنهان قىز

 شــۇم رهقىبلهرنــىڭ توسقۇنلىقــىدىن يۈزىــنى كــۆرۈش مۇمكــىن بولمــىدى، ئــاي بۇلــۇت : يېشــىمى
 . ئىچىگه يوشۇرۇنغاندهك، ئۇ قىزمۇ چاچلىرى ئىچىگه يوشۇرۇنۇپتۇ

 كۆز ئۇچى بىله باقتى، تهگدى تىيرى مىژگانى،

 . سىينهم ئۈزره پهيكانى رهخنه قىلدى ۋىيران قىز

 – ئۇ قىز كۆز ئۇچى بىلهن بېقىۋىدى، كىرپىك ئوقى يۈرىكىمگه تېگىپ، تېشـىپ ئـۆتتى : يېشىمى
 . ده، ۋهيران قىلدى

 ئايا دىلبهر، لهيلهرىڭ گۇلى ئههمهر، : دهدىم مهن

 . سهدهقهئى جهمالىڭدىن غۇنچه ئهيله ئىهسان قىز

 ئهي دىلبهر، لېۋىڭ قىزىلگۈلگه ئوخشايدىكهن، جامالىڭنى سهدىقىـسى « : مهم ئۇ قىزغا : يېشىمى
 . دېدىم » ئۈچۈن، بىر تال غۇنچه مهرههمهت قىلساڭ

 جىفچهئى نىهالىدا ئىكى مىيۋهنى كۆردۈم،

 . اكى سانگۇالچ ياكى ئىكى رۇممان قىز ي

 ئۇ قىزنىڭ يۇمران نوتىدهك گهۋدىسىده، ئىككى مېۋىنى كۆردۈم، ئـۇالر يـاكى ساڭگـىالپ : يېشىمى
 . تۇرغان ئالما، ياكى ئىككى دانه ئانار

 نافهئى بهدهندۇر خۇب، قىز ئهرۈر بهسى مهرغۇب،

 . بولسا قىز بىله ۋاسىل، دهردىغهكى دهرمان قىز

 ۇ ۋۇجۇدىدىن ئىپار هىدى كېلىپ تۇرىدىغان ئىنتايىن يېقىملىق قـىز؛ دهردكـه دهرمـان ئ : يېشىمى
 . بولىدىغان شۇنداق قىزنىڭ ۋىسالىغا يېتىش نېسىپ بولسا

 رههىم ئهيله، ئهي مههۋهش، تۈشتى جانىمه ئاتهش،

. نهۋبهتىي نىهالىڭغا بولدى ئهشقهئى بىجان قىز
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ــىمغا ئ : يېشــىمى ــىز، جېن ــۈك ق ــاي يۈزل ــهي ئ ــىڭگه ئ ــۇمران كۆچــهت تېن ــوتى چۈشــۈپ، ي  ىــشق ئ
 . ههشقپىچهكتهك چىرمىشىپ قالدىم، نهۋبهتىيگه رههىم قىلغىن

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 سۇغا سالسا سۇ كۆتهرمهس مىسقال تهمۈرنى،

 . ئالتۇن بهرىپ ئالىپ بولماس قالغان كۆڭۈلنى

 چۆكـۈپ كېتـىدۇ؛ بـىر مىسقالچىلىك تۆمۈرنى سـۇغا سالـسا، سـۇ كۆتۈرهلمهيـدۇ، تۆمـۈر : يېشىمى
 ئىنساننىڭ يهنه بىرسـىدىن كـۆڭلى قالـسا، ئـالتۇن بېرىـپمۇ، ئـۇنى قايتـىدىن قولغـا كهلتۈرگـىلى

 . بولمايدۇ

 مهن ئاتىمنى باغدا دهسهم، تۇرۇپتۇر سايدا،

 . بىر ئاتادىن يهتى ئهدۇق، بىرسىمىز قايدا

 بـىر ئاتـىدىن ئهسلـىده يهتتـه دهپ ئويلىسام، سايدا تۇرۇپتۇ؛ بـىز » باغدا « مهن ئېتىمنى : يېشىمى
 باال ئىدۇق، ئالتىمىز تۇرىمىز، يهنه بىرسىمىز نهده؟

 بۇغداي سامانىنى سهلكىن ئايرىيدۇر، – ئارفا

 . ئۇرۇق تۇغقان قارىنداشنى ئۆلۈم ئايرىيدۇر

 تۇغقــان قېرىنداشــنى ئۆلــۈم – بۇغــداي سامىنــىنى سهلكــىن ئايرىــيدۇ، ئــۇرۇق – ئارپــا : يېشــىمى
 . ئايرىيدۇ

 94 مىــسرا، تــۆرت داســتان 110 مۇقــام نــهۋا مۇقامىنــىڭ تېكىستلــىرى چــوڭ نهغمــه قىــسمى – 10

. مىسرا شېئىردىن تهشكىل تاپقان 244 مىسرا بولۇپ، جهمئىي 40 مىسرا، ئىككى مهشرهب
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 مۇشاۋهرهك مۇقامى – 11
 چوڭ نهغمه

 مۇقهددىمه

 مۇزههههب ئهيلهگهن پهيكانالرنىڭ جىسمىم ئارا ههريان،

 . دهمه باش چهكتىم، چهكتى زهبانه شۇئلهئى هىجران

 . تهرهپتىن جىسمـىمغا قالدالغانـىدى – ئالتۇن ههل بېرىلگهن كىرپىك ئوقلىرىڭ تهرهپ : يېشىمى
 . ى ئۇ ئوقالر ۋوجۇدۇمدىن هىجران ئوتىنىڭ يالقۇنى بولۇپ باش كۆتۈرۈپ چىقتى ئهمد

 قاچان پهيكان كۆرهنگهي، ههجر ئوتىنىڭ شۇئلهسى بولسا،

 . ئانى تارتىپ چىقارماق زهخم ئىچىدىن بارمۇدۇر ئىمكان

 ىن تارتـىپ هىجران ئوتى الۋۇلداپ تۇرغان ئههۋالدا، ئوق قاچان كۆرۈنهر؟ ئۇنى يارا ئىچىد : يېشىمى
 چىقىرىۋېلىشنىڭ مۇمكىنچىلىكى بارمىدۇ؟

 نه تاش ئاتىپ تهنىمنى رهخم قىلساڭ، غهمگه قالۇرمهن،

 . مۇڭا نه باغالي ئانى، قايدا باغالي، دهپ مهنى ئۇريان

 ئۇنىڭغا نېمه تاڭـاي، قهيهردىـن « : تاش ئېتىپ تېنىمنى زهخىملهندۈرسهڭ، مهن يالىڭاچ : يېشىمى
 ىلىمهن؟ دهپ نېمه غهم ق » تاڭاي

 بهال دهشتىده كۆرگهن ۋههشىي مهجنۇننى، مهنى داغى،

 . خىرهد ئههلى قاشىندا تهلبه كۆرگهندهك، قالۇر ههيران

ــار : يېشــىمى  بااليــىئاپهت دهشتــىده، مــهجنۇن بــىلهن مېــنى كۆرگــهن ۋههشــىي هــايۋانالر هۇشــى ب
 . ئادهمنىڭ قېشىدا ساراڭنى كۆرگهن ئادهملهردهك ههيران قالىدۇ

 رنىڭ تهنىمدىن بىر بىر ئايىردى غهمى ههجرىڭ، سۆڭهڭله

 . مهههلدۇر ئىتالرىڭنى ئهيلهسهم كۇلبهم ئارا مىهمان

 بـىرلهپ ئاجرىتـىۋهتتى، مۇشـۇ – جۇدالىقىڭنىڭ غېمى سۆڭهڭلـىرىمنى تېـىنمدىن بـىر : يېشىمى
 . پۇرسهتته ئىتلىرىڭنى ئۆيۈمده مېهمان قىلىۋالسام بولغىدهك

 ي، زهمانى كهلگىل، ئهي ساقىي، نه مهن قالغۇن، نه سهن باقى

. قهدهه دهۋرىنى خۇش تۇتكىم، ۋهفاسىزدۇر بهسى دهۋران
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 ئهي ساقىي، مهنمۇ ئالهمدىن كېتىمهن، سهنمۇ مهڭگۈ قالمايـسهن، دۇنيـا بـهك ۋاپاسـىز، : يېشىمى
 . بىر دهم بولسىمۇ كهل، قهدههنى ئايالندۇرۇپ تۇرغىنىمىز غهنىمهت

 ندا نه ۋهفا بولغاي، ۋهفاسىزدۇر زهمان ئههلى، زهما

 ۋهفا ئههلى بۇالردىن گهر ۋهفا ئىسته، ئهرۈر نادان،

 زامـان ئـههلى ۋاپاسـىز تۇرسـا، بـۇ زامانـدا ۋاپـا نېمـه ئـىش قىلـىدۇ؟ ۋاپـا ئـههلى ئهگـهر : يېشىمى
 . بۇالردىن ئۈمىد قىلسا، نادانلىق قىلغان بولىدۇ

 خۇشا، دهير ئىچره مهيخانه، توال ئىلكىمده پهيمانه،

 . » كۇللۇ مهن ئالهيهه فان « : ئههلى فهنا ئاغزىدا مهنۇ

 جاهــان ئـــۆزى بــىر مـــهيخانا، قولۇمــدا مهيگـــه تولغــان قـــهدهه، مــهن ۋه ئۆزلۈكـــىنى : يېشــىمى
 ! دېگهن سۆزدۇر، خوشه » ههممه يوقىلىدۇ « يوقاتقانالرنىڭ ئېغىزىمىزدىن چىقىدىغىنى ئوخشاشال

، فهنا دهيرىده سائىللىقنى سۇلتانلىقدىن ئارتۇق تۇت

 . كى ئۆلمهكلىكده تهڭدۇرالر ئهگهر سائىل ۋه گهر سۇلتان

 بــۇ تۈگهيدىــغان دۇنيــادا، تىلهمچىلــىكنى پادىشاهلىقتــىن ئــارتۇق بــىل، ئۆلگهندىــن : يېشــىمى
 . كېيىن، تىلهمچىلىمۇ پادىشاهمۇ بهرىبىر تهڭ بولىدۇ

 جههان ئىچره كىشىنىڭ چۈن يوقىيۇ بارى يهكساندۇر،

 . ن جههان بارۇ يوقىن يهكسان نه فهررۇخ كىمسهدۇر كۆرگه

 – هـالبۇكى جاهاننـىڭ بـار . دۇنيادا بىر ئىنسان بـار بولسـىمۇ، يـوق بولسـىمۇ ئوخـشاش : يېشىمى
 ! هه – يوقىنى ئوخشاش كۆرگهن ئىنسان نېمه دېگهن بهختىيار ئىنسان

 نهۋائىي، ئۆزنى خۇش تۇتكىم، كىشىگه دههر ئىشى باردۇر،

 . هر ئاسان تۇتار، ئاسان ئهگهر مۈشكىل تۇتار، مۇشكىم، ۋهگ

 نهۋائىي، ئۆزۈڭنى خۇش تۇت، دۇنيانىڭ ئىشلىرى دېگهن بىر ئىنسان ئۈچۈن ئېيـىتقاندا، : يېشىمى
 . مۈشكۈل دېسه مۈشكۈل، ئاسان دېسه ئاسان بولىدىغان گهپ

 تهئهززه

 ئهي نهۋ باهارى ئارهزىڭ سۇبهىغا جانپهرۋهر ههۋا،

 . رله مىڭ نهۋا ئاندىن گۇلۇ بۇلبۇل تاپىپ يۈز بهرگ بى

 ئهي، جامالىڭنىڭ بـاش باهـارى تـاڭ سـهههرنى جانالنـدۇردى؛ ئۇنـىڭدىن گـۈل يۈزلـهپ : يېشىمى
 . ياپراق، بۇلبۇل مىڭالپ ناۋا تاپتى

تۇبايۇ شاخى دىدرهدۇر كويۇڭ گىياهى، نهگهكىم،
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 . ئۇششاق ئهشكۇ ئاهىدىن ههردهم تاپار سۇيۇ ههۋا

 . هتتـىكى تۇبــا ۋه سـىدره دهرهخلــىرىدهك ياشنــىدى كوچاڭدىــكى گـىياهالر خــۇددى جهنن : يېشـىمى
 . ده – چۈنكى ئۇ ئاشىقالرنىڭ كۆز يېشىدىن سۇ ئىچىپ، ئاهىدىن هاۋاالنغان

 زههرى فىراقىڭدىن قايۇ ئاشىقكى بولدى تهلخكام،

 . نۇشى ۋىسالىڭ يهتمهسه ئىيسا ئاڭا تاپماس دهۋا

 ولمىـسۇن ئازابالنـسا، ۋىسالـىڭ پىراقىڭنـىڭ زههـىرى تۈپهيلـىدىن قايسىبـىر ئاشـىق ب : يېشىمى
 . شهربىتى بولمىغىچه، ئۇنى ئىيسا پهيغهمبهرمۇ داۋالىيالمايدۇ

 چۈن قازىيۇل هاجاتسهن، دهئۋايى مىهرىڭ قىلغالى،

 . دهردۇ فىراق ئهندۇهىدىن كهلتۈرمىشهم ئىكى گۇۋاه

 قىلـىش شـىكايهت – سهن هاجهتلهرنى راۋا قىلغۇچىسهن، مهن مېهرىڭ ئۈستىدىن ئـهرز : يېشىمى
 . ئېلىپ كهلدىم ) گۇۋاهچىلىققا ( ئۈچۈن، دهرد بىلهن پىراق قايغۇسىدىن ئىبارهت ئىككى گۇۋاهپىنى

 قىلماي قهبۇل ئىجادنىڭ ئىمكانى يوق، سوڭرا يهنه،

 . مهقبۇلنى رهد ئهيلهمهك لۇتفۇڭدىن ئولغايمۇ رهۋا

ــهس؛ يه : يېشــىمى ــىش، مۇمكــىن ئهم ــىش، يارىت ــىجاد قىل ــۇرۇپ، ئ ــىلماي ت ــۇل ق ــسهك، قوب ــه دې  ن
 مهرههمهت ئۆلچىمىڭگه توغرا كېلهرمۇ؟ – ياقتۇرغىنىڭنى قوغلىۋېتىش، سېنىڭ ئىلتىپات

 زاهىد، كۆڭۈلنىڭ خىلۋهتىن مهتلۇبى غهيرىدىن ئارىت،

 . سهن سهير قىلساڭ قىل، كهرهك كۆڭۈلگه بولسا ئاشنا

 ىلۋهتنى تارتـسا، ئهي زاهىت، كۆڭۈل بوشلۇقىنى غهيرى تهلهپلهردىن تازىـال، كۆڭلـۈڭ خـ : يېشىمى
 . سهيله قىلغىن

 دهسهڭ، نهۋائىي، جان ئارا مههبۇب بولغاي جىلۋهگهر،

 . ئهۋۋهل كۆڭۈل كۆزگۈسىدىن مههۋ ئهيله نهقشى ماسىۋا

ــىمى ــۈل : يېش ــىلهن كۆڭ ــدى ب ــسهڭ، ئال ــسۇن دې ــارا جىلۋىلهن ــىم ئ ــار جېن ــۆيگهن ي ــىي، س  نهۋائ
 . ئهينىكىدىن باشقىالرنىڭ سىماسىنى تازىلىۋهتكىن

 هم ئهيلهسهڭچۇ دىيۋانهلهرغه، ره

 . ئىشقىڭدا بولغان ئهفسانهلهرغه

 . مۇههببىتىڭ تۈپهيلىدىن سۆز چۆچهككه قالغان مهجنۇنغا رههىم قىلساڭچۇ – ئىشق : يېشىمى

 ئهيلهپ جۇدالىق، ئهي ههمنىشىنىم،

 . قىلدىڭ جهفاالر ههمخانهلهرغه

. دوستۇڭغا جاپا قىلدىڭ ئهي ههمراهىم، جۇدالىقىڭ دهردىگه سېلىپ، مهندهك : يېشىمى



www.UyghurMuqam.com 第  8 页 ئۇيغۇر مۇقام تورى 

 كۆيدۈرمه جانىم رهشك ئوتى بىرله،

 . ئاچىپ يۈزۈڭنى بىگانهلهرغه

 . يۈزۈڭنى ئېچىپ ياتالرغا كۆرسىتىپ، رهشىك ئوتىدا جېنىمنى كۆيدۈرمه : يېشىمى

 سهجده قىالي دهپ شىرىن بۇتۇمغا،

 . باردىم سوراغالپ بۇتخانهلهرغه

 . سوراپ بۇتخانىالرغا باردىم – قىالي دهپ، ئىزدهپ غا سهجده ) سهنهمىم ( گۈزهل بۇتۇم : يېشىمى

 مهيگۇن لهبىڭدىن بىر بۇسه بهرگىل،

 . سىنسۇن خۇمارى، مهستانهلهرغه

 . مهي رهڭلىك لېۋىڭگه بىرنى سۆيدۈرگىن، مهن مهستانهڭنىڭ خۇمارى بېسىلسۇن : يېشىمى

 ههردهم تىلهرمهن هۇسنى كهمالىڭ،

 . ئۇرۇپ باشىمنى ئاستانهلهرغه

ــىمى ــان : يېش ــاش ئۇرغ ــان ( ههمىــشه بوســۇغاڭغا ب  جامالىڭنــىڭ – هالــدا، هۆســىن ) بــاغ قويغ
 . كامالىتىنى تىلهيمهن

 ياندۇر، كۆيهيىن، خىلۋهت ئىچىنده،

 . شهمئى جهمالىڭ پهرۋانهلهرغه

 . خىلۋهتته جامالىڭنىڭ شامىنى ياندۇرغىن، ئۇنىڭدا پهرۋانىالردهك كۆيهي : يېشىمى

 لده، ئىشقىڭنى گهنجى ۋهيران كۆڭۈ

 . قويساڭ تۇرارمۇ كاشانهلهرغه

 ئىشقـىڭ بايلـىقى ۋهيرانـه كۆڭلۈمـده ساقىلىنىۋاتـىدۇ، ئـۇنى باشـقا يهرلـهرده قويــساڭ : يېشـىمى
 تۇرارمىدى؟

 ئهي مهيفۇرۇشۇم، بىر كاسه مهي بهر،

 . كهلدى هۇۋهيدا مهيخانهلهرغه

 . ا مهي بهرگىن هۇۋهيدا مهيخانىغا كهلدى، ئهي مهيپۇرۇشۇم، ئۇنىڭغا بىر كاس : يېشىمى

 . فهلهكدىن ياخشىلىق يهتكهي دهبان، كۆڭلۈڭنى شاد ئهتمه

 . يامانلىقكىم يهتهر، هاال ئۇنۇت، ئۆتكهننى ياد ئهتمه

 دهپ كۆڭلــۈڭنى خــۇش قىلــىپ ئولتۇرمــا؛ يامانلــىق » پهلهكتــىن ياخشىلــىق كېلــىدۇ « : يېشــىمى
 . ه يهتكهن بولسا، ئۇنى دهرهال ئۇنتۇپ كهت، ئۆتكهن ئىشالرنى ئهسلىم

زهمانه ئههلىدىن گهر يۈز قۇياشچه كۆرۈزۈپسهن مىهر،
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 . ۋهفا زىنهار كىم بىر زهرره چاغلىغ ئىئتىماد ئهتمه

 شــهپقهت كۆرســهتكهن بولــساڭمۇ، – ئهگــهر زامانــه ئههلــىگه يــۈز قوياشچىلــىك مېهــىر : يېشــىمى
 . ئۇالردىن بىر زهرره چاغلىق ۋاپا مۇتلهق كۈتمه

 ى بهخيالىق شالىن، نۇجۇمۇ چهرخ دهپ ئۆكمه گهدان

 . تۈتۈننى چهرخ، ئۇچقۇنالرنى ئهنجۇم ئىئتىقاد ئهتمه

ــهك ۋه يۇلتــۇز « گاداينــىڭ يامــاق چاپىنــىنى : يېشــىمى ــىما، تۈتــۈننى » پهل  ، » ئاســمان « دهپ ئويل
 . دهپ ئهقىده قىلما » يۇلتۇز « ئۇچقۇنالرنى

 فهنا ئههلى ئاياغىن تۇفراغى شهرهىن يازار ئولساڭ،

 . ، ئهي رهفىق، ئۆزگه مىداد ئهتمه قاراغىمنى ههل ئهيله

ــىمى ــىڭ : يېشـ ــانالر ئههلىنـــىڭ ئايـــىغى ئاستـــىدىكى توپىنـ  ئـــهي دوســـت، ئۆزلۈكـــىنى يوقاتقـ
 . شهرهىسىنى يازماقچى بولساڭ، كۆز قارىچۇقۇمنى سىياه قىل، باشقا سىياهالرنى ئىشلهتمه

 مىداد ئهتكهن قاراغىمنى قىلىبان كىرپىكىم خامه،

 . ئۆزگه كاغهزگه سهۋاد ئهتمه كۆزۈمنىڭ پهردهسىندىن

 كـــۆز قارىچۇقۇمدىـــن ياســـالغان ســـىياهقا، كىرپىكـــىمنى قهلـــهم قـــىل، كۆزۈمنـــىڭ : يېشـــىمى
 . پهردىسىدىن باشقا قهغهزگه خهت يازما

 قىلىپ سالىه ئهمهل كهسبى شىئارىڭنى سهاله ئهتكىل،

 . ۋهلې فاسىد خهيالىڭ بىرله ههردهم بىر فهساد ئهتمه

 نى قىل، ياخشى كهسىپكه ئادهتلهنگىن، لېكـىن بـۇزۇق خـىيالالر بـىلهن ياخشى ئىشالر : يېشىمى
 . پاسات قىلما – هه دېسه، پىتنه

 چۇ بىلدىڭ رىزق ئهرۈر مهقسۇم، چهكمه دوستىدىن مىهنهت،

 . قهزادىن خارىج ئهرمهس ئىش، ئهدۇۋغا ئىنقىياد ئهتمه

 ىدۇ، شــۇڭا دوستىنــىڭ ئۆزهڭگــه مــهلۇم، رىزىــق دېگــهن ئهزهلدىــن تهقســىملهنگهن بولــ : يېشـىمى
 . مېهنىتىنى تارتما، ههرقانداق ئىش تهقدىردىن تاشقىرى بولمايدۇ، شۇڭا ئۇنى دۈشمهندىن كۆرمه

 تىلهرسهن فهقر دهشتىدىن قهتئ قىلغايسهن ئهرهنلهردهك،

 . باغىر سۇ قىل، يۈرهك پهرگالهسىدىن ئۆزگه زاد ئهتمه

 دېـسهڭ، باغرىـڭنى سـۇ قـىل، » تـىمهن يوقسۇللۇق دهشتـىنى ئهركهكلهرچـه بېشـىپ ئۆ « : يېشىمى
 . يۈرىكىڭ بارچىسىدىن باشقىنى ئۇزۇق قىلما

تهئهززه چۈشۈرگىسى
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 نهۋائىي، ئىستهسهڭ ئۇقبا مۇرادىن، نامۇراد ئولغىل،

 . ئهگهر دۇنيا مۇرادى يوقتۇرۇر، ئۆزنى مۇراد ئهتمه

 ئارزۇالردىـن كـهچ؛ ئهگـهر ئهي نهۋائىي، ئهگهر ئاخىرهتنىڭ مۇرادىنى ئارزۇ قىلساڭ، باشقا : يېشىمى
 . كهچكىن ) ئۆزۈڭدىن ( سهنده بۇ دۇنيا ئارزۇسى بولمىسا، ئۆزلۈكۈڭدىن

 نۇسخه

 ئهي جهفا داغى بىله كۆڭلۈمنى ئهفگار ئهيلهگهن،

 . گۇل ياڭاقىڭ شهۋقىدۇر يۈزۈمنى گۇلزار ئهيلهگهن

 زارغـا ئايالنـدۇرغان ئهي جاپا تېغى بىلهن يۈرىكىمنى مهجرۇه قىلغان يار، يـۈزۈمنى گۈل : يېشىمى
 . نهرسه گۈلدهك مهڭزىڭنىڭ ئىشتىياقىدۇر

 جهۋههرى فهرد ئاغزىڭىزدهك خۇدهبىنلهر زىهنىنه،

 . سالمادى شىرىن خهيالى، يوقنى ئول بار ئهيلهگهن

 يـوقنى بــار قـىلغان ئــۇ ئـالاله ئېغىزىڭــىزدهك ئاشـۇنداق يــىگانه جهۋههرنـىڭ شېرىــن : يېشـىمى
 . هىنىگه سالماپتۇ خيالىنى زېرهك كىشىلهرنىڭ زې

 بىر نهفهسىده ئۆلگهي ئهردىم فۇرقهتىڭنىڭ دهردىدىن،

 . ۋهسىل ئۇمىدىدۇر ماڭا ئۆلمهكنى دۇشۋار ئهيلهگهن

 جۇدالىقىڭنىڭ دهردىنى دېسهم، بىر نهپهستـىال ئۆلگـهن بوالتتـىم، بـىراق ۋىسالىڭنـىڭ : يېشىمى
 . ئۇمىدى ماڭا ئۆلۈمنى مۈشكۈل قىلدى

 هدى مهنى بىچارهده، ئهقلۇ دىنى بولماسۇن د

 . ئول قاراقچى كۆزلهرىڭنى مهستۇ ئهييار ئهيلهگهن

 ۋه ئــهييار قىلــىپ يــاراتقۇچى، مــهن ) خۇمــار كــۆز ( ئاشــۇ قــاراقچى كۆزلــىرىڭنى مهســت : يېشــىمى
 . بىچارىده ئهقىل ۋه دىننى بولمىسۇن دهپتىكهن

 مهن فهلهكنىڭ گهردىشىندىن بولمامىشمهن ناتهۋان،

 . جانىمه كار ئهيلهگهن يارنىڭ سۆيمهسلىكىدۇر

ــىمى ــىر : يېش ــىمغا تهس ــهس، جېن ــان ئهم ــىۋان بولغ ــىدىن نات ــشى تۈپهيل ــىڭ گهردى ــهن پهلهكن  م
 . قىلغىنى، مېنى بۇ هالغا چۈشۈرۈپ قويغىنى يارنىڭ سۆيمهسلىكىدۇر

 جانۇ دىل باردى ئهدهم سارى سهنىڭ ئاغزىڭ ئۈچۈن،

 . ئول ئاغىز فىكرىدۇر ئهلگه دۇنيانى تار ئهيلهگهن

 سېنــىڭ ئاغزىڭنــىڭ دهردىدىــن جــان ۋه كۆڭــۈل يوقىلــىش تهرىپــىگه قــاراپ يۈزلهنــدى؛ : ېشــىمى ي
. كىشىلهرگه بۇ دۇنيانى تار قىلغان نهرسىمۇ يهنه ئاشۇ ئېغىزىڭنىڭ خىيالىدۇر
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 ئۆزگهدىن قىلمام شىكايهتكىم، ئهزىزىم كۆزىده،

 . ئوتغا تۈشكۈر بۇ كۆڭۈلدۈر لۇتفىينى خار ئهيلهگهن

 ىسىدىن شىكايهت قىلمايمهن، ئـۇ ئهززىمنـىڭ كـۆزى ئالدىـدا مـهن لۇتفـىينى خـار باشق : يېشىمى
 . قىلغان نهرسه ئوتقا چۈشكۈر مۇشۇ كۆڭلۈمدۇر

 نۇسخه چۈشۈرگىسى

 ئۆزگدىن قىلمام شىكايهتكىم، ئهزىزىم كۆزىده،

 . ئوتغا تۈشكۈر بۇ كۆڭۈلدۈر لۇتفىينى خار ئهيلهگهن

 مهن، ئۇ ئهزىزىمنىڭ كـۆزى ئالدىـدا مـهن لۇتفـىينى خـار باشقىسىدىن شىكايهت قىلماي : يېشىمى
 . قىلغان نهرسه ئوتقا چۈشكۈر مۇشۇ كۆڭلۈمدۇر

 جۇال

 باردى دهيدۇر، ياندى دهيدۇر مهنىڭ يارىمنى،

 . ئهگىز دابان ئاشتى دهيدۇر بويى تالىمنى

 ئېگـىز داۋان « دهيدۇ، زىلۋا بويلۇقـۇمنى » ماڭدى، كېيىن يېنىپ كهلدى « مېنىڭ يارىمنى : يېشىمى
 . دهيدۇ » ئاشتى

 ئهگىز دابان ئاشماغۇنچه مهنزىل كۆرۈنمهس،

 . قارا يورغا مىنمهگۈنچه چۆللهر كهزىلمهس

ــدۇ، قــارا يورغــا مىنــىپ ئاتالنمىغــىچه : يېشــىمى ــنى ئاشمىغــىچه مهنزىــل كۆرۈنمهي  ئېگــىز داۋان
 . چۆللهرنى كېزىپ چىققىلى بولمايدۇ

 م ئۆزهمنىڭ، باردى دهيدۇر، ياندى دهيدۇر، مهيلى

 سهكسهن قامچى ئۇرغان بىلهن يارىم ئۆزهمنىڭ

 باردى دهيدۇ، يانـدى دهيـدۇ، مهيلـىم ئۆزهمنـىڭ، سهكـسهن قامچـا ئۇرغـان بـىلهن يارىـم : يېشىمى
 . ئۆزهمنىڭ

 سهنهم

 لۇتف ئهتهي دهپ ۋهئده ئول دىلدار قىلمايدۇر ههنۇز،

. غۇنچهدهك قان باغالغان كۆڭلۈم ئاچىلمايدۇر ههنۇز
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 دهپ ۋهده قـىلمايدۇ، يـا غۇنچـىدهك قـان » مهرههمـهت قـىالي « يا ئۇ دىلدار مۇشۇ چاغقىچه : شىمى يې
 . ئۇيۇپ قالغان كۆڭلۈم تېخىچه ئېچىلمايدۇ

 فاش بولدى ئهلگه ئههۋالىم، نه تهدبىر ئهيلهيىن،

 . خهلق بىلدى هالهتىمنى، يار بىلمهيدۇر ههنۇز

 خهلق ئاشىق هالىتىمنى بـىلدى، ئـهمما يارىـم ئههۋالىم ئهلگه ئاشكارىلىنىپ بولدى، : يېشىمى
 تېخىچه بىلمهيدۇ، قانداق قىلسام بوالر؟

 ساقىيا، ئىشرهت مهيىدىن جۇرئهئى لۇتف ئهيلهگىن،

 . خهسته كۆڭلۈمغه خۇمارىدىن ئايىلمايدۇر ههنۇز

 ئــهي ساقــىي، خهســته كۆڭلــۈم ئۇنــىڭ خۇمارىدىــن تېخــىچه ئۆزىــگه كېلهلمهيۋاتــىدۇ، : يېشــىمى
 . ت قىلىپ ئىشرهت شارابىدىن بىر يۇتۇمال بهرگىن مهرههمه

 تۇبايۇ شهمشاد قهددىن باغ ئارا كۆرمهك نه سۇد،

 سهرۋى يهڭلىغ قهددى دىلجويى تاپىلمايدۇر ههنۇز،

 ئــۇ كۆڭــۈلنى مههلــىيا قــىلغۇچى ســهرۋى قامهتلــىك يــارنى تېخــىچه تاپالمايۋاتــسام، : يېشــىمى
 ىتىنى كۆرگىنىمنىڭ نېمه پايدىسى؟ باغدىكى تۇبا بىلهن شهمشاد دهرىخىنىڭ قام

 سهبر قىلغىل، ئهي رهشىدىي ئاي يۈزىنىڭ دهۋرىده،

 . بهندهگه ئازادلىق خهتتى بىتىلمهيدۇر ههنۇز

ــاي يۈزىنــىڭ سههپىســىگه : يېشــىمى  قۇلغــا « ئــهي رهشــىدىي، ســهۋر قىلغــىن، چــۈنكى ئۇنــىڭ ئ
 . خېتى تېخى يېزىلمىدى » ئازادلىق

 چوڭ سهلىقه

 ىلى زارىم فهراۋاندۇر، بىتىپ بولماس، مهنىڭ رازى د

 . كى ئىشق ئهفسانهسىنى دهفتهر ئۈزره شهره ئهتىپ بولماس

 . زارلىق كۆڭۈل سىرلىرىم ئاجايىپ كۆپ، ئـهمما ئـۇنى يازغـىلى بولمايـدۇ – مېنىڭ ناله : يېشىمى
 . چۈنكى ئىشق دېگهننى يېزىق بىلهن دهپتهرگه يېزىپ، چۈشهندۈرۈپ بولغىلى بولمايدۇ

 . سىز گۇل، سهدهفسىزدۇر، مۇشهققهتسىز هۇنهر يوقتۇر تىكهن

 . رىيازهت چهكمهگۈنچه يار ۋهسلىگه يهتىپ بولماس

 تىكهنسىز گۈل، سهدهپسىز گۆههر، مۇشهققهتسىز هۈنهر يوق؛ رىـيازهت چهكمـهي تـۇرۇپ، : يېشىمى
 . يارنىڭ ۋىسالىغا يهتكىلى بولمايدۇ

لدى، خهدهنگى تىيرى مىژگانىڭ تهگىپ سىينهمغه جاه بو
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 . كۆڭۈل زهخمىن ئاچىپ بىدهردلهرگه كۆرسهتىپ بولماس

 ۋاهالـهنكى يۈرهكنـىڭ جاراهىتـىنى . كىرپىك ئوقۇڭ تېگـىپ، مهيدهمگـه ئورنـاپ قالـدى : يېشىمى
 . ئېچىپ، دهدرسىزلهرگه كۆرسهتكىلى بولمايدۇ

 ئۇشۇنداق مۇستهفانى ئۇشبۇ ئالهمدىن فهنا قىلدى،

 . خۇداغا بۇ سهبهبدىن، ئهي بهرادهر، بههس ئهتىپ بولماس

 ئهي بۇرادهر، شۇنداق ئۇلۇغ پهيغهمبهرنىمۇ بۇ دۇنيادىن ئېلىپ كهتتىكى، بۇنىڭ ئۈچـۈن، : يېشىمى
 . ئالاله بىلهن مۇنازىرلهشكىلى بولمايدۇ

 ئۇزاق ئهرمىش ئۇسۇل زىيبا سهنهمنىڭ قهسرى، ئهي مهشرهپ،

 . لساڭ، ئۇ مهنزىلگه يهتىپ بولماس ئهگهر مىڭ يىل جهدهل قى

 ئهگـهر مـىڭ يـىل جـىدهل . ئهي مهشرهب، ئۇ سهنهمنىڭ قهسـرى ناهايـىتى يىراقتىمـىش : يېشىمى
 . قىلساڭمۇ، ئۇ مهنزىلگه يهتكىلى بولمايدۇ

 بىرىنچى كىچىك سهلىقه

 نه چاره، ئهي كۆڭۈل، ههر گۈن يهتهر دهردۇ بهال بىزگه،

 . ى كىلكى قهزا بىزگه جهفادىن ئۆزگه هىچ ئىش يازماد

 ئهي كۆڭۈل، ماڭا ههركۈنى دهردۇ بـاال كېلـىپ تۇرىـدۇ، قارىـغاندا، تهقدىـر قهلـىمى مـهن : يېشىمى
 ئۈچۈن، جاپادىن باشقا نهرسه يازماپتۇ، بۇنىڭغا نېمه چاره؟

 نهسىب ئهتمىش فهلهك خۇنابهئى ههسرهتنى غهم بىرله،

 . گه كۆرهرمۇ بادهئى ئىشرهتنى ئول ههرگىز رهۋا بىز

 پهلهك غهم بىلهن ههسرهت زهردابىنى نېسۋه قىلىپتۇ، هالبۇكى ئۇ ئهمدى ماڭـا ئىـشرهت : يېشىمى
 . شارابىنى ههرگىز راۋا كۆرمهيدۇ

 تههى پهيمانهدىن ئاۋاره بولدۇڭ دهرسهن، ئهي ناسىه،

 . فهنا دهيرىده قىلغان بىنهۋالىقدۇر نهۋا بىزگه

 ىندىـسى ئۈچـۈن ئـاۋاره بولـدۇڭ دهيـسهن، بـىراق ئهي نهسىههتچى، مېنى قهدههنـىڭ ساق : يېشىمى
 . پانىيلىق مهيخانىسىدىكى نامراتلىقنىڭ ئۆزى مهن ئۈچۈن بىر خىل ئوزۇقتۇر

 تهماننادۇر خهرابات ئههلى ئىچره خاكسار ئولماق،

 . كهرهكمهس دههر ئهلىنىڭ بهزمىده ئىززۇ ئهئال بىزگه

 ى مهرتىۋىنـىڭ كېرىـكى يـوق، مهيخانـه زامان ئههلى بهزمىسىدىكى ئهزىزلىك ۋه يۇقىر : يېشىمى
. تۇپراق بولۇپ كېتىش مېنىڭ ئارزۇيۇمدۇر – ئههلى ئىچىده توپا
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 سهنى بىزدهك قىلىپ، بىزنى سهنىڭدهك قىلسا ههم تاڭ يوق،

 . خهتا ئهرمىش مهالمهت قىلما، ئهي زاهىده توال بىزگه

 ىپ، مېـنى سېنـىڭدهك ئهي زاهـىت، كۈنلهرنـىڭ بـىر كـۈنى ئـالاله سـېنى مهنـدهك قىلـ : يېشىمى
 ! قىلىپ قويسىمۇ ئهجهب ئهمهسكى، مېنى توال ئهيىبلىسهڭ، خاتالىشىسهن، جۇمۇ

 بهس ئهردى، ئاه، ئول دارۇل بهقنىڭ راههتى بىردهم،

 . نه قىسمهت ئهردى، بۇ دارۇل فهنادا يۈز جهفا بىزگه

 ، بــۇ نېمــه ماڭــا ئــۇ مــهڭگۈلۈك ئالهمنــىڭ بىردهملــىك راهــىتى يېتــىپ ئاشــاتتى، ئــاه : يېشــىمى
 . تاڭ؟ بۇ پانىي دۇنيادا يۈز جاپاغا قالدىم – قىسمهت ئىكىن

 نه ئهيش ئولغاي ئۆتۈپ گۇل فهسلى، ئهي مههزۇن، بۇ باغ ئىچره،

 . بولۇپدۇر ههر نهفهس يۈز خارى مىهنهت مۇبتهال بىزگه

 هسـته ئهي مههزۇن، بۇ باغدا نېمه راههت بولسۇنكى، گۈل پهسلى ئۆتۈپ كـهتتى، هـهر نهپ : يېشىمى
 . يۈز مۇشهققهت تىكىنىگه مۇپتىال بولۇۋاتىسهن

 ئىككىنچى كىچىك سهلىقه

 دىلبهرا، مهن زارنىڭ كۆڭلىنى سهن شاد ئهيلهگىل،

 . يۈز تۈمهنمىڭ قايغۇدىن بىر يولى ئازاد ئهيلهگىل

 زانـىڭ كۆڭلـىنى سـهن خۇشـال قىلغـىن، مېـنى يـۈز تۈمهنمـىڭ – ئهي دىلبهر، مهن خـار : يېشىمى
 . بىر يولىال ئازاد قىلغىن قايغۇدىن

 كۆپ رهقىب تهئنه ئهتىپ خۇنابه يۇتتۇردى ماڭا،

 . ئادىل ئولساڭ ئۇل ئهدۇۋنى قهتلى جهلالد ئهيلهگىل

 كۆپلىگهن رهقىبلهر تهنه قىلىپ، ئهيىبلهپ مېنى قـان يۇتقـۇزدى، ئادىـل بولـساڭ ئاشـۇ : يېشىمى
 . دۈشمهنلىرىمنى جالالتتهك بۇغۇزلىۋهتكىن

 . ئول ئهدۇۋالر سهيرى گۇلشهن ئهيلهلى قهتلى ئولسا

 . تالى مهجنۇن قامهتىڭنى باغدا شهمشاد ئهيلهگىل

 دۈشمهنلهر ئۆلتۈرۈلگهندىـن كېيـىن، گۈلـشهنلهرنى سـهيلى قـىاليلى، مـهجنۇن تالـدهك : يېشىمى
 . قامىتىڭنى باغدا شهمشاد دهرىخىدهك جىلۋىلهندۈرگىن

غى، گۇلنى كۆرسهم، بىخۇد ئولسام، ئىشق زارىدىن دا

 . ههم بهرىب لهئلىڭ گۇالبىدىنكى ئىمداد ئهيلهگىل

 گۈلنى كۆرۈپال، ئىشقنىڭ كۈچىدىن يهنه هۇشۇمدىن كېتىپ قالسام، يـاقۇت لېۋىڭدىـن : يېشىمى
. گۇالب ئىچۈرۈپ بولسىمۇ، مېنى قۇتقۇزغىن
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 ئىكىمىزنى باغدا كۆرسه شۇم رهقىبلهر رهشك ئهتهر،

 . ئهيلهگىل ئىلتىفات ئهيلهپ ماڭا، دۈشمهننى ناشاد

 ئىككىمىزنى باغـدا كۆرسـه، شـۇم رهقـىبلهر ههسـهت قىلـىدۇ؛ ماڭـا ئىلتـىپات قىلـىپ، : يېشىمى
 . دۈشمهننى دهردكه قويغىن

 باده بهرگىل، سىبغارۇ قويماي بىاللى قهترهئى،

 . ههم بۇزۇلغان كۆڭلىنى مهي بىرله ئاباد ئهيلهگىل

 لـدۇرماي سۈمۈرىۋېتــىدۇ، ئۇنــىڭ ۋهيرانــه شــاراب بهرگــىن، بـىالل ئــۇنى بــىر تامچــىمۇ قا : يېشـىمى
 . كۆڭلىنى مهي بىلهن ئاۋات قىلغىن

 لهبىڭ ئهكسى گۆزۈم ياشىنى مهيتهك اللهگۇن ئهتدى،

 زهنهخدانىڭ مۇرادۇم دهستىگاهىن سهرنىگۇن ئهتدى،

 لېۋىڭنىڭ ئهكسى كۆز يېشىمنى مهيدهك قىزارتىۋهتتى، زىناقلىرىڭ ئارزۇ ئارمانىمنـىڭ : يېشىمى
 . ئۈستۈن قىلىۋهتتى – ئاستىن ئاساسىنى

 ئۆزىن نىسبهت قىلۇردى زۇلفۇڭا زهنجىر ههر سائهت،

 . بۇ سهۋداالر ئانى سهر ههلقهئى ئههلى جۇنۇن ئهتدى

ــىڭ : يېشــىمى ــۇنى مهجنۇنالرن ــۇ ســهۋداالر ئ ــشتۇراتتى، ب ــنى چېچــىڭغا سېلى ــىم ئۆزى  زهنجــىر دائ
 . كاتتىبېشىغا ئايالندۇرۇپ قويدى

 نلىق زىياسىن ئارتۇرۇر شهمئىن، ئانىڭتهككىم پهرىشا

 . باڭا جهۋرۈڭ زىياد ئولماق، ساڭا مهيلۇم فۇزۇن ئهتدى

ــىمى ــڭ : يېشـ ــىدىغان جهۋرىـ ــا قىلـ ــدهك، ماڭـ ــۇرى كۈچهيگهنـ ــسېرى نـ ــۈپ يېيىلغانـ ــام كۆيـ  شـ
 . كۆپهيگهنسېرى، ساڭا بولغان مهيلىم تېخىمۇ ئاشتى

 مىژهڭ خهنجهرلهردىن كۆڭلۈم باسار باغرىنا ۋههم ئهتمهز،

 . ڭا جادۇ گۆزۈڭ گوياكى تهئلىمى فۇسۇن ئهتدى ئا

 يۈرىكىم كىرپىكىڭ خهنجهرلىرىنى ۋههىمه قىلماستىن باغرىغا باسىدۇ؛ ئۇنىڭغا جادۇ : يېشىمى
 . كۆزۈڭ بهلكى ئهپسۇن ئوقۇشنى ئۆگهتكهن بولسا كېرهك

 بهقايى سۇرهتى شىرىن ئىچۈن تهۋفىق مىئمارى،

 . ئهتدى بىنايى ئىشقى فهرهادۇڭ ئهساسىن بىستۇن

 تهقدىـر بـىناكارى شـىرىن گۈزهللىكىنـىڭ مـهڭگۈلۈك بولۇشـى ئۈچـۈن، فـهرهاد ئىـشق : يېشىمى
 . قىلدى ) تېغىدهك مۇستههكهم ( بىناسىنىڭ ئاساسىنى بىستۇن

ساڭا ئهكسۈڭ مۇقابىل دۇردىغىچۈن الفى هۇسن ئهيلهر،
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 . ئانى جام ئىچره غهيرهت غهرقهئى گىردابى خۇن ئهتدى

ــىمى ــاڭ : يېشـ ــىڭ سـ ــىدى، ئهكسـ ــىن الپ ئۇرغانـ ــۈنال گۈزهللىكتـ ــىقى ئۈچـ ــۇ تۇرالىغانلـ  ا ئۇدۇلمـ
 . كۈندهشلىك ئۇنى جام ئىچىده قان گىرادابىغا غهرق قىلۋهتتى

 فۇزۇلىيىدهن سهباتۇ سهبرۇ جهۋرۇ قههر ئاز ئىسته،

 . كىم ئول بىچارهنى دهردۇ غهمۇڭ بىههد زهبۇن ئهتدى

 ۋه غهزهپنى ئاز ئىستىگىن، چۈنكى ئـۇ بـىچارىنى تاقهت، جهۋر – فۇزۇلىدىن چىدام، سهۋر : يېشىمى
 . دهرد ۋه غېمىڭ بهكمۇ ئاجىزالشتۇرىۋهتتى

 ئىككىنچى كىچىك سهلىقه چۈشۈرگىسى

 دىلبهرا، مهن زارنىڭ كۆڭلىنى سهن شاد ئهيلهگىل،

 . يۈز تۈمهنمىڭ قايغۇدىن بىر يولى ئازاد ئهيلهگىل

 سـهن خۇشـال قىلغـىن؛ مېـنى يـۈز تۈمهنمـىڭ زارنىڭ كۆڭلـىنى – ئهي دىلبهر، مهن خار : يېشىمى
 . قايغۇدىن بىر يولىال ئازاد قىلغىن

 تهئكىد

 بارچهلهرغه شادلىق يهتتى، ماڭا كهلدى فىراق،

 . بهتهه كۆڭلۈمنى قان قىلدى مهنىڭ دهردى فىراق – تهه

 ههممهيلهنگه شادلىق كهلسه، ماڭـا پـىراق كهلـدى؛ جۇدالـىق دهردى يۈرىكـىمنى قـاتمۇ : يېشىمى
 . قات قانغا توشتۇردى

 لههزه ئۆرتهنىپ كۆڭلۈم مۇدام ئهيلهر فىغان، – لههزه

 . ناله ئهيلهر كىم جهرهسىدهك يهتتى بۇ گهردى فىراق

ــىپ، ههمىــشه : يېشــىمى  جۇدالــىق ئــازابى دادىــغا يهتكهنلىكتــىن، كۆڭلــۈم دهممــۇ دهم ئۆرتىن
 . پىغان چېكىدۇ – قوڭغۇراقتهك ناله

 ىمغا كهلتۈردى ئهلهم، تالىئىمنىڭ يوقلۇغى باش

 . بۇ مهنىڭ شورىيىده بهختىم يهتكۈزۈپ بهردى فىراق

 ئهلــهم كهلــدى؛ بــۇ شــورلۇق بهختــىم ماڭــا – تهلىيىمنــىڭ يوقلۇقــىدىن بېشــىمغا دهرد : يېشــىمى
 . پىراق ئازابىنى تېپىپ بهردى

 بارچهغه سۇبهى تۇلۇئ قىلدى، ماڭا هىجرانى شامى،

. ردى فىراق شادلىقنى ئۆزگهگه، كۇلفهتنى كهلتۈ
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 ههممىگه تاڭ ئاتـسا، مـهن هېجـران كېچىسىنـىڭ قاراڭغۇلۇقـىدا قالدىـم؛ پـىراق ماڭـا : يېشىمى
. كۈلپهت ئېلىپ كهلدى، باشقىالرغا بولسا، شادلىق

 بۇ غهرىبنىڭ كۆڭلى ههرگىز شادلىقنى خوشالماس،

 . غۇربهت ئىچره شادلىق بولغايمۇدۇر، دهردى فىراق

ــىمى ــۆڭ : يېش ــىڭ ك ــۇ غهرىبىين ــىراق دهردى قاپلــىغان ب ــدۇ، پ ــوالي دېمهي ــال ب ــهق خۇش  لى مۇتل
 هه؟ – غۇربهتچىلىكته، خوشاللىق بوالتتىمۇ

 داستان

 بىرىنچى داستان

 مهنى سورساڭ پهرىلهرنىڭ خانىمهن،

 . جايىم شههرى شهبىستاندىن كهلۈرمهن

 فههىم ئهيلهسهڭ جىن شههرىنىڭ خانىمهن،

 . خهزانى يوق گۇلىستاندىن كهلۈرمهن

 مېنى سورىساڭ، پهرىلهرنىڭ خانىمهن، يۇرتۇم شهبىستاندىن شههرىدىن كېلىۋاتـىمهن؛ : ېشىمى ي
 . بىلسهڭ، جىن شههرىنىڭ خانىمهن، غازاڭ بولمىغان گۇلىستاندىن كېلىمهن

 ئۇزرانىڭ ههمدهمى دهريادا جايى،

 ئالهمنى كۆيدۈردى ۋامىقنىڭ ئاهى،

 ئاتىمنى سورساڭ پهرىلهر شاهى،

 . ههرلىك كاندىن كهلۈرمهن ياقۇتلۇق، گهۋ

 پـهريادى ئالـهمنى كۆيـدۈردى؛ مېـنى – ئۇزرانىڭ ههمدىمى دهريادا ئاقتى، ۋامىقنـىڭ ئـاه : يېشىمى
 . دهيدۇ، ياقۇتلۇق، گۆههرلىك كاندىن كېلىمهن » پهرىلهر شاهى «

 ئهگهر ئاشكار ئهيلهسهم سىررى نىهانىم،

 . بهش يۈزيىللىق يول بولۇر مهنىڭ مهكانىم

 . پهرىدۇر، يوقتۇر مهكانىم مهنىڭ ئاتىم

 . بىلسهڭ شههرى شهبىستاندىن كهلۈرمهن

 مهخپىيهتلىكىمنى ئاشكارىلىسام، مېنىڭ ماكانىم بهش يۈز يىللىق ئۇزاقتا، ئىسمىم : يېشىمى
 . پهرى، تۇرالغۇم يوق، بىلسهڭ، شهبىستان شههرىدىن كېلىمهن

 كۈمۈشلهر، – شههرىمىزده باردۇر ئالتۇن

 هئشۇق دهمىشلهر، سهنى ئاشىق، بىزنى م

مهن پهرىمهن، مهنده مهكان نه ئىشلهر،
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 . بىلسهڭ شههرى شهبىستاندىن كهلۈرمهن

 ، مېـنى بولـسا، » ئاشـق « كۈمۈشـلهر چىقـىدۇ، كىشـىلهر سـېنى – شههرىمىزدىن ئـالتۇن : يېشىمى
 دهيدىكهن؛ مهن بىر پهرى تۇرسام، مېنىڭ تۇرالغۇ جايىم نېمـه ئـىش قىلـسۇن؟ بىلـسهڭ، » مهشۇق «

 . بىستان شههرىدىن كېلىمهن مهن شه

 شاهرۇخ شاهنىڭ قىزىمهن، ئاتىم بىر گۇلدۇر،

 غهممىدىن پهرىلهر شهيدا بۇلبۇلدۇر،

 . تا ئۆلگۈنچه قىلغان قهرارىم شۇلدۇر

 . فههم ئهيلهسهڭ شهبىستاندىن كهلۈرمهن

 مـهن شـاهرۇخ شاهنـىڭ قـىزىمهن، ئىسمـىم بـىر گۈلـدۇر، مېنـىڭ غېمـىمدىن پهرىـلهر : يېشىمى
 پىغان قىلىشىدۇ؛ تا ئۆلگىچه گېپىمدىن يانمايمـهن؛ بىلـسهڭ، شهبىـستان – بۇلبۇلدهك ناله شهيدا

 . شههرىدىن كېلىمهن

 ئىككىنچى داستان

 ههسهن ۋهزىر ئۆلدى دهپ، ساڭا سۆيهندىم،

 . بارغىل باالم، بىر ئالالهغا تاپشۇردۇم

 بويۇڭ كۆرۈپ بىر نهچه يىل قۇۋاندىم،

 . ا تاپشۇردۇم بارغىل باالم، بىر ئالالهغ

 ههسهن ۋهزىر ئۆلۈپ كهتكهندىـن كېيـىن، سـاڭا تاياندىـم، بارغـىن بـاالم، بـىر ئالالهغـا : يېشىمى
 تاپــشۇردۇم؛ چــوڭ بولغىنــىڭنى كــۆرۈپ، بــىر نهچچــه يــىل قۇۋاندىــم، بارغــىن بــاالم، بــىر ئالالهغــا

 . تاپشۇردۇم

 بىر يار ئۈچۈن كۆپتىن قانالر يۇتارسهن،

 . پ كهتهرسهن يات يهرلهرگه مهنى تاشال

 غهۋۋاس بولۇپ ئىشق بههرىغه چۈمهرسهن،

 بارغىل باالم، بىر ئالالهغا تاپشۇردۇم،

 بىر يار ئۈچۈن كۆپتىن بۇيان قان يۇتىۋاتىسهن، مېنى تاشالپ يـات يهرلهرگـه كېتـىدىغان : يېشىمى
ــا ــىر ئالالهغ ــاالم، ب ــىن ب ــدۇڭ، بارغ ــىزىغا چۆمــىدىغان بول ــىق دېڭ ــۇپ ئىش ــهۋۋاس بول ــدۇڭ؛ غ  بول

 . اپشۇردۇم ت

 كۆزۈمنىڭ گهۋههرى دۇررۇم سهن ئهدىڭ،

 . فىردهۋسى بىهىشتته هۇرۇم سهن ئهدىڭ

 بهختىمنىڭ چىراغى نۇرۇم سهن ئهدىڭ،

. بارغىل باالم، بىر ئالالهغا تاپشۇردۇم
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 سهن كۆزۈمنىڭ گۆهىرى، دۇردانهم ئېدىـڭ، بهختىمنـىڭ چـىرىغى، نـۇرۇم جهننهتتـىكى : يېشىمى
 . غىن باالم، بىر ئالالهغا تاپشۇردۇم هۆرۈممۇ سهن ئېدىڭ، بار

 كهتهر بولدۇڭ ئهمدى يىراق يهرلهرغه،

 مۇرۇۋۋهت ئهيلهگىل ئاجىز قۇللهرغا،

 سهالم ئايتغىل بىزنى سوراغانالرغا،

 . بارغىل باالم، بىر ئالالهغا تاپشۇردۇم

 غىن، بـىزنى ئهمدى يىراق يهرلهرگه كېتىدىغان بولدۇڭ، ئاجىز قۇلالرغا مهردانىلىق قىل : يېشىمى
 . خهير، بارغىن باالم، بىر ئالالهغا تاپشۇردۇم . سورىغانالرغا ساالم ئېيتقىن

 ئۈچىنچى داستان

 ههسرهت بىلهن ئۇمر – قايغۇ

 ئۆتكهن بارمۇ، بىلگهن بارمۇ؟

 بۇ دۇنيادا مىهنهت تارتىپ،

 ئۆتكهن بارمۇ، بىلگهن بارمۇ؟

 لهن ئۆتكهن بارمۇ؟ بۇ دۇنيادا جاپا تارتـىپ، ههسرهت بى – ئۆمۈر دېگهن مۇشۇنداق قايغۇ : يېشىمى
 مۇشۇنداق ئۆتكهن بارمۇ، بۇنى بىلگهن بارمۇ؟

 ئۆمرۈم ئۆتتى ههسرهت بىلهن،

 . ئىشق يولىدا مىهنهت بىلهن

 يارىم قالدى زۇلمهت بىلهن،

 يارنى كۆرمهي ئۆتكهن بارمۇ؟

 بـىلهن ئـۆتتى؛ يارىـم مۇههببهت يولىدا جاپا تارتـىش – ئۆمرۈم ههسرهت ئىچىده، ئىشق : يېشىمى
 زۇلمهت ئىچىده قالدى، يارنى كۆرمهيمۇ ئۆتكهن بارمۇ؟

 جۇدالىقنىڭ دهردى يامان،

 . هىجران ئوتى قىلدى سامان

 ئاشىقالرنى قىلدى ۋىيران،

 مۇرادىغا يهتكهن بارمۇ؟

 جۇدالىقنىڭ دهردى يامان ئـىكهن، هـىجران ئـوتى چىرايـىمنى سـامان قـىلدى، ئـۇ باشـقا : يېشىمى
 الرنىمۇ ۋهيران قىلدى، بۇ كويدا زادى مۇرادىغا يهتكهن بارمۇ؟ ئاشىق

 بۇ دۇنياغا كۆڭۈل بهرمه،

 . ههجر ئوتىغا ئۆزۈڭ ئۇرما

بىۋهفانىڭ يولىن يۇرمه،
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 ئۆز يارىغا يهتكهن بارمۇ؟

 بـۇ دۇنياغـا كۆڭـۈل بهرمـه، جۇدالـىق ئوتـىغا ئـۆزۈڭنى ئۇرمـا؛ بىۋاپالـىق يولـىغا ماڭمـا، : يېشىمى
 بهتته ئۆز يارىنىڭ ۋىسالىغا يهتكهن بارمۇ؟ مۇههب – ئىشق

 تۆتىنچى داستان

 ئهي پهرىزادى زهمانىم، خاتىرىمنى شاد قىل،

 بۇ بۇزۇق كۆڭلۈمنى سهن لۇتفۇڭ بىله ئاباد قىل،

 ئهي زامانىمنىڭ پهرىزاتى، دىلىمنى شاد قىل؛ ۋهيـران بولغـان كۆڭلـۈمنى مهرهىمىتـىڭ : يېشىمى
 . بىلهن ئاۋات قىل

 م مهكتهبدهيۇ مهن يول ئارادا مۇنتهزىر، دىلبهرى

 . ئهي مۇئهللىم، بىر زهمان ئول سهرۋنى ئازاد قىل

 دىلبىرىم مهكتهپته، مهن ئۇنـىڭ يولـىدا ئىنتـىزار، ئـهي مۇئهللـىم، ئـۇ سـهرۋى بويلـۇق : يېشىمى
 . گۈزىلىمنى بىردهم ئارام ئېلىشقا قويىۋهتكىن

 ان، گهر مۇسۇلمانزاده بولساڭ، ئهي ماهى نا مىهرىب

 . شۇم رهقىبى بهد دىيانهت جانىغه بىيداد قىل

 ئهي باغرى تاش دىلبهرىم، ئهگهر مۇسۇلمان بالىـسى بولـساڭ، بـۇ زۇلـۇمنى دىيانهتسـىز : يېشىمى
 . شۇم رهقىبنىڭ جېنىغا سال

 پادىشاهى هۇسن بولدۇڭ، ئهي ماهى شىرىن زهبان،

 . ئهمدى سهن لۇتفۇ كهرهم بىرله مهنى فهرهاد قىل

 ي شېرىن سۆزلۈكۆم، سهن گۈزهللىك پادىشاهى بولدۇڭ، ئهمدى مهرهىمىتـىڭ بـىلهن ئه : يېشىمى
 . مېنى فهرهاد قىلغىن

 ئهيلهدىڭ جهۋرۇ بىيههد قهلهندهر جانىغا،

 . ئهمدى سهن رهسمىي مۇههببهتنى ماڭا ئىرشاد قىل

ــا : يېشــىمى ــىغا هېسابســىز جاپ ــىڭ جېن ــنى – قهلهندهرن ــڭ، ئهمــدى مې  مۇشــهققهتلهرنى سالدى
 . قىقىي مۇههببىتىڭ تهرهپكه يېتهكله هه

 مهشرهب

بىرىنچى مهشرهب
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 . كهلمهدى يار، كهلمهدى، نه بولدى ئول يار كهلمهدى

 . ئاتىنىڭ ئاياغى سۇندى، بولدى بههانه، كهلمهدى

 يارغا نېمه بولدىكىن كهلمىدى، ئېىنىڭ پۇتى سۇنۇپ كهتكـىنى باهانـه بولـدى بولغـاي، : يېشىمى
. كهلمىدى

 اياغى سۇنسا، ئات ئالىپ مىنمهسمهدى، ئاتىنىڭ ئ

 . يار كۆڭلى ياردا بولسا، بىر كهلىپ كۆرمهسمهدى

 ئېتىنىڭ پۇتى سۇنۇپ كهتكهن بولسا، باشقا ئات ئېلىپ مىنسه بولمىدىمۇ؟ يارنىڭ ئـۆز : يېشىمى
 يارىغا كۆڭلى بولسا، بىر كېلىپ كۆرمهسمىدى؟

 يارنى كهلىپتۇر دهسه، يۇگرهپ چىقاي باشىم بىلهن،

 . يار يۈرگهن كوچاالرغا سۇ سهپهي ياشىم بىلهن

 دېسه، بېشىم بىلهن يۈگۈرۈپ چىقاي، يار ماڭغان كوچـىالرغا كـۆز يېشـىم » كهپتۇ « يارنى : يېشىمى
 . بىلهن سۇ سېپهي

 لهبىڭنى اللهدىن دهرلهر، تىشىڭنى ئۈنچهدىن دهرلهر،

 . قولۇڭنى گهر سالىپ كهلسهڭ، بۇ كىمنىڭ دىلبهرى دهرلهر

 دهيـدۇ، قـول سېلـىپ » ئۈنچه « ، چىشىڭنى بولسا، » الله گۈلى « ىشىلهر سېنىڭ لېۋىڭنى ك : يېشىمى
 . دهيدۇ » پاه، بۇ كىمنىڭ دىلبىرى؟ « مېڭىپ كېلىدىغان بولساڭ،

 ئهجهبمۇ كهلمهدىڭ يارىم، يولۇڭغا بارغۇدهك بولدۇم،

 . قولۇمغا قوش پىچاق ئالىپ، يۈرهكنى يارغۇدهك بولدۇم

 ىر كهلمـىدىڭ، تهقـهززا بولغىنـىمدىن كېلـىدىغان يولۇڭغـا بارغـىدهك يارىم، ئهجهبمۇ ب : يېشىمى
 . بولدۇم؛ ههتتا قولۇمغا قوش پىچاق ئېلىپ، يۈرىكىمنى يېرىۋهتكىدهك بولدۇم

 يارنىڭ يۆلهكى ياردىن، يارى بولماسا قايدىن،

 . خهفچه دهك بويى زىلۋا، شىرىن سۆزلهرى ئاندىن

 ساننىڭ يـارى بولمىـسا قانـداق بولـىدۇ؟ بىزنـىڭ يارنـىڭ يار دېگهننى يار يۆلهيدۇ، ئىن : يېشىمى
 . سۆزلىرى ههممىدىن شېرىن – بويى تالدهك زىلۋا، گهپ

 يارىمنىڭ بويى زىلۋا، زىلۋا بويىدا گۈل بار،

 . شىرىن سۆزلهرى تاتلىق، ئايدهك يۈزىده خال بار

 ؛ چۈچـۈك سۆزلـىرى يارىمنىڭ ىويى زىلۋا، زىلۋا بويـىدا گـۈل مىـسال بـىر گۈزهللـىك بـار : يېشىمى
 . تاتلىق، ئايدهك يۈزىده خال بار

 ئايغا ئوخشاتاي يارىم، گۈنگه ئوخشاتاي يارىم،

. بويلۇرۇڭ سهنىڭ زىلۋا، كىمگه ئوخشاتاي يارىم
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 يارىم، سېنى ئايغـا ئوخشاتـسام بولۇرمـۇ، كۈنگـه ئوخشاتـسام بولۇرمـۇ؟ سېنـىڭ زىـلۋا : يېشىمى
 ؟ بويلىرىڭنى زادى كىمگه ئوخشاتسام بولۇر

 ئىككىنچى مهشرهب

 قارا قاشالرىڭغا قاتساڭچۇ مهنى، – قارا

 . قارا قاشنىڭ بازارىدا ساتساڭچۇ مهنى

ــىمى ــغا ئاپــىرىپ : يېش ــالر بازارى ــارا قاش ــنى ق ــسهڭچۇ، مې ــنى قوشىۋهت ــىرىڭغا مې ــارا قاشل  قاپق
 . سېتىۋهتسهڭچۇ

 قارا قاشنىڭ بازارىدا ئالماسا ئهگهر،

 . اڭچۇ مهنى كىرپىكىڭنى ئوقيا قىلىپ ئاتس

ــىپ : يېشــىمى ــا قىل ــىڭنى ئوقي ــسا، كىرپىك ــنى ئالمى ــىر كــىم مې ــدا ب ــالر بازرى ــارا قاش ــهر ق  ئهگ
 . ئېتىۋهتسهڭچۇ

 قايسى بىر ئازارىن ئايتاي جانىمه ئهغيارنىڭ،

 . قايسى بىر ئاغرىتقانىڭ كۆڭلۈمنى دهي دىلدارنىڭ

 يتاي؟ دىلدارىمدىن كۆرگهن ياتالرنىڭ جېنىمغا سالغان ئازابلىرىدىن قايسى بىرىنى ئې : يېشىمى
 كۆڭۈل رهنجىشلىرىمدىن قايسى بىرىنى دهي؟

 قايسى بىر بىرههلىغىنى تالىئى گۇمراهنىڭ،

 . قايسى بىر كهجرهۋالىغىنى چهرخى كهجرهفتارنىڭ

 ئازغۇن قىسمهتنىڭ قايسى بىر يولسىزلىقلىرىنى ئېيتاي، كـاج پهلهكنـىڭ قايـسى بـىر : يېشىمى
 تهي؟ تهتۈرلۈكلىرىنى دهپ تۈگى

 قايسى ههسرهت بىرله ئهرمانىم ۋهفاسىز ۋهسلنىڭ،

 . قايسى مىهنهت بىرله رهنجىن فۇرقهتى خۇنخارنىڭ

 ۋاپا قىلمىغىن ۋىسالنىڭ قايسى بىر ههسـرهت ۋه ئارمانلـىرىنى دهي، قـانخور پىراقنـىڭ : يېشىمى
 مۇشهققهتلىرىنى سۆزلهپ تۈگىتهي؟ – قايسى بىر جاپا

 ئهلدىن ۋهفا ئىستهرنى قوي، غۇربهت ئىچره، ئهي كۆڭۈل،

 . چۈن ۋهفاسىن كۆرمهدىڭ ههرگىز دىيارۇ يارنىڭ

 ئهي كۆڭۈل، بۇ غۇربهتچىلىكته ئهلدىن ۋاپا ئىزدهشنى قوي، چۈنكى سهن يـا ياردىـن ۋهيـا : يېشىمى
 دىياردىن مۇتلهق ۋاپا كۆرمىدىڭ ئهمهسمۇ؟

بابۇر، ئول گۇل جهۋر ئهتهر، ئهغياردىن نه ياخشىلىق،
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 . ازارى بۇ بولسا، ۋاه، نه بولغاي خارنىڭ گۇلنىڭ ئ

 ئهي بابۇر، ئۇ گۈل جاپـا سـالغان يـهرده، ياتالردىـن نېمـه ياخشىلـىق كهلـسۇن؟ گۈلنـىڭ : يېشىمى
 هه؟ – ئازارى بۇ بولسا، تىكهننىڭ قانداق بولۇپ كېتهر

 مىــسرا، 62 مىــسرا، تــۆت داســتان 162 مۇقــام مۇشــاۋهرهك مۇقــامى بولــسا، چــوڭ نهغمــه قىــسمى – 11
. مىسرا شېئىردىن تهركىب تاپقاندۇر 254 مىسرا بولۇپ، جهمئىي 30 ئىككى مهشرهب
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 ئىراق مۇقامى – 12
 چوڭ نهغمه

 مۇقهددىمه

 كىرمهگهيمهن جهننهتۇل مهئۋاغه دىلبهر بولماسا،

 . شىشهپۇشى تۈشمهگهي دهرياغا گهۋههر بولماسا

 دىلبهر بولمىسا، جهننهتتهك جايغىمۇ كىرمهيمهن، گۆهـهر بولمـىغان دهرياغـا غهۋۋاسـمۇ : يېشىمى
 . چۇشمهيدۇغۇ

 ۇ خهتتىنىڭ سىپاهىدىن جههانگىر ئولدى يار، خال

 . ۋهرنه، شاه ئىقلىمنى ئالغايمۇ لهشكهر بولماسا

 يار ئۆزىنىڭ خال ۋه مىيىق لهشكهرلىرى بىلهن جاهانگىر بولدى، لهشكـىرى بولمـىغان : يېشىمى
 شاه بىرهر مهملىكهتنى قانداقمۇ ئااللىسۇن؟

 بولمادى مهئلۇم هىكمهت ئههلىغه سهيرى قهمهر،

 . اسمانى نىلگۇن سههنىده ئهختهر بولماسا ئ

ــىمى ــىپ : يېش ــىڭ دهۋر قىل ــىدى، ئاين ــىدا ئ ــۇزالر بولمىغىن ــىده يۇلت ــمان سههنىس ــىل رهڭ ئاس  ن
 . ئايلىنىشىنى دانىشمهنلهر بىلهلمىگهن بوالتتى

 تاپماغاي ئهردى رهۋاجى قىسسهئى ئابىههيات،

 . زۇلمهت ئىچره نهچه يىل خىزرۇ سكهندهر بولماسا

 ئهگهر خىزىر پهيغهمبهر بىلهن ئىسكهندهر ئابىهايات ئىستهپ، زۇلمهتته نهچچـه يـىلالپ : يېشىمى
 . يۈرمىگهن بولسا، ئابىهايات توغرىسدىكى قىسسه بۇ قهدهر تهسىرلىك بولۇپ تارقالمىغان بوالتتى

 سوهبهتى ساهىبدىالن گهرم ئولدى، زاهىد تۇرماغىل،

 اسا، خىرمهنى ئاتهشكه كىم كىرگهي سهمهندهر بولم

 زاهــىت ئاقكۆڭۈللهرنــىڭ سۆهبــىتى قــىزىپ كــهتتى، بــىر چهتتــه قــاراپ تۇرمــا، ئهگــهر : يېشــىمى
 سهمهندهر بولمىسا، ئوتنىڭ ئىچىگه كىم كىرهلهيدۇ؟

 هۇبى بۇ ژۇلىده موالردىن چۇ دىلگىر ئولماڭىز،

زاهىر ئولماس زىينهتى شههرى قهلهندهر بولماسا،
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 سېلىشلـىرىدىن خاپـا بولمـاڭ، » هـۇ ئـالاله « نالرنـىڭ چېچى يهلكىسىگه چۈشـۈپ تۇرغا : يېشىمى
 . چۈنكى قهلهندهر بولمىسا، شهههرنىڭ زىننىتى گهۋدىلهنمهيدۇ

 نهقىشبهندىيلهرگه نهقشى بورىيايى بهسدۇرۇر،

 . ئهتلهسى گهردۇن ئهگهر بالىنۇ بىستهر بولماسا

ــه : يېشــىمى ــىڭ كۆرپ ــىبهدىيلهرگه ئاسمانن ــ – نهقىش ــىمۇ، ب ــىرى بولمىس ــورا ياستۇقل ــه ب  ىر پارچ
 . بولسىال كۇپايه

 ئهژدههايى بىيشهنى ههيبهتده كىم قىلغاي خهراب،

 . دۇلدۇل ئۈزره نهئرهئى ئاۋازى ههيدهر بولماسا

 ئهگهر دۇلدۇل ئۈستىده ههيۋهت بىلهن نهره تارتىپ تۇرغان شـىرى ههيـدهر بولمىغىنـىدا، : يېشىمى
 جاڭگالدىكى ئهجدىهانى كىم خاراب قىالاليتتى؟

 زهلىلىي، كهچهيۈ گۈندۈز ئىشىم دىيۋانهلىك، ئهي

 . تا جۇنۇن ئىقلىمدىن مۇلكى مۇسهخخهر بولماسا

ــىرهر مهملــىكهتنى ئىــشغال قىلغىمــىچه، : يېشــىمى ــۇن ئىقلــىمدىن ب ــاكى جۇن  ئــهي زهلىلــىي، ت
 . مهجنۇنلۇق دائىمىي ئىشىم بولىدۇ

 تهئهززه

ئوتمۇ ههم بار، گۇلمۇ ههم بار يارنىڭ رۇخسارىدا،

 . مۇ ههم بار، ئوقمۇ ههم بار ئول كۆزى خۇنخارىدا يار

 . يارنىڭ رۇخسارىدا، ئوتمۇ بار ههم گۈلمۇ بار، قانخور كۆزىده يامۇ بار ههم ئوقمۇ بار : يېشىمى

 زهئفهران ههم، مۇشىك ههم، ئهنبهرمۇ ههم، سۇنبۇلمۇ ههم،

 . جانمۇ ههم، ئىيمانمۇ ههم ئول لهئلى شهكهر بارىدا

 تۆكۈلـۈپ تۇرغـان لېۋىـده، زهپـهرمۇ، ئـىپارمۇ، ئهنبـهرمۇ، سـۇنبۇلمۇ، جـانمۇ، ئاشۇ شېكهر : يېشىمى
 . ئىمانمۇ ههممىسى بار

 زۇلمى ههم، رههمهتمۇ ههم، فۇرقهتمۇ ههم، ئىششرهتمۇ ههم،

 . زههر ههم، شهكهرمۇ ههم، ئول ۋهسل ئىشرهتزارىدا

 تمۇ، زههـهرمۇ، شـېكهرمۇ ۋهسلىنىڭ ئىشرهتزارىدا، زۇلۇممۇ، شـهپقهتمۇ، پـىراقمۇ، ئىـشره : يېشىمى
 . تېپىلىدۇ

 مهن ئهرۈرمهن ئىشقىدا ههيران، تۈمهن ههسرهت بىله،

. بىئهدهد ئاسىغلىق زۇلغىنىڭ ههر تارىدا
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ــده، تۈمــهن ههســرهت چېكــىمهن، لېكــىن – مــهن ئۇنــىڭ ئىــشق : يېشــىمى ــىڭ دهردى  مۇههببىتىن
 . غا ههيرانمهن چېچىنىڭ ههربىر تېلىغا بىهبساب دهردسىزلىكىنىڭ ئېسىقلىق تۇرغىنى

 سهرنىۋىشتىمدۇر مهنىڭ ئوتىدا كۆيمهك سۇبهۇ شام،

 . گۇلالرى ئهل ئىلكىده، جانۇ دىلىمدۇر خارىدا

 كۈنـدۈز ئۇنـىڭ ئوتـىدا كۆيۈشـتۈر؛ ئۇنـىڭ گـۇلى – مېنىڭ پېشانهمگه پۈتۈلگىنى كېچه : يېشىمى
 . يۇ، جېنىم بىلهن دىلىم بولسا، ئۇنىڭ تىكىنىده – باشقىالرنىڭ قولىدا

 هئفهران يۈز مهندهدۇر، ئهلنىڭ دىماغى تازهدۇر، ز

 . مۇشكۇ ئهنبهر سۇنبۇلىدىن بىخهبهر ههر سارىدا

ــۈزۈم دهرد : يېشــىمى ــىڭ ي ــىپار – مېن ــىڭ ئ ــهمما، ئۇن ــىران، ئ ــن زهپ ــىدىن – ئهلهمدى ــهر چېچ  ئهنب
 . خهۋرىدىمۇ بولمىغان باشقا جايالردىكى كىشىلهرنىڭ كۆڭلى بولسا، خوشالدۇر

 ازۇ نىئمهتدۇر ئهزهل قهسسامىدىن، ئهلگه راههت، ن

 . كۆيمهكۇ ئۆلمهك ساڭاكىم بولماغاچ گۇل نارىدا

 راههت بىلهن نازۇ نېمهت ئهزهل تهقسىماتچىسى تهرىپىدىن باشقىالرغا تهقسىم قىلـىپ : يېشىمى
 . ئهمما ئۇنىڭ دوزىخىدا گۈل بولمىغانلقىتىن، كۆيۈپ ئۆلۈش ساڭا نېسىپ قىلىنغاندۇر . بېرىلگهن

 اتتىم، ئوتغا تۈشتۈم، بىلمهدىم نه نهۋئ مهن، كۈلغه پ

 . غهرق ئولۇپ بولدۇم فهنا ئىكى كۆزۈم خۇنخارىدا

 مـهن زادى نېمـه بولـدۇم هـېچ بىلمـىدىم؛ كۈلگـه مـىلهندىم، ئوتقـا چۈشـتۈم، ئـىككى : يېشىمى
 . كۆزۈمدىن ئاققان قانلىق ياشقا غهرق بولۇپ كهتتىم

 لهئلىده، مۇلمۇ ههم، ساغهرمۇ ههم بار، ههم نهباتۇ

 . تازه گۇلدهك ماهى بهدرى مىهرى پۇر ئهنۋارىدا

 ئۇنىڭ لېۋىده مهيمۇ، قهدههمۇ ههم ناۋاتمۇ بار؛ گۈلـدهك پـاك يۈزىـده، تولـۇن ئـاي بـىلهن : يېشىمى
 . قوياشنىڭ نۇرى بار

 بۇ مهنىڭ كۆڭلۈم مۇسهلسهل زۇلفىنىڭ تارىغا بهند،

 . بهلكى چىرماشتى تهنىمگه ئىشق ئوتى ههر سارىدا

 كۆڭلۈم ئۇنىڭ چاچلىرىنـىڭ زهنجـىردهك تااللـىرىغا باغلىنـىپ قالـدى، بـهلكى ئۇنـىڭ : شىمى يې
 . تهرهپتىن تېنىمگه چىرماشتى – ئىشق ئوتى تهرهپ

 ئهيشى راههت ئهلگه، دهردىن جانغا ئال، گۇمنامكىم،

 . مۇئتهبهردۇر دهردۇ مىهنهت ئىشقنىڭ بازارىدا

 ه بولسۇن، ئۇنىڭ دهردىنى جېنىڭغا سېتىۋالغـىنكى، ئهي گۇمنام، راههتلىك ياشام ئهلگ : يېشىمى
. ئهلهم دېگهن ئهتىۋارلىق نهرسىدۇر – مۇههببهت بازارىدا، دهرد – ئىشق
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 تهئهززه چۈشۈرگىسى

 ئهيشى راههت ئهلگه، دهردىن جانغا ئال، گۇمنامكىم،

 . مۇئتهبهردۇر دهردۇ مىهنهت ئىشىقنىڭ بازارىدا

 ولسۇن، ئهي گۇمنام، ئۇنىڭ دهردىنى جېنىڭغا سېتىۋالغـىنكى، راههتلىك ياشام ئهلگه ب : يېشىمى
 . ئهلهم دېگهن ئهتىۋارلىق نهرسىدۇر – مۇههببهتنىڭ بازارىدا، دهرد – ئىشق

 نۇسخه

 نىگارا، ئىشتىياقىڭدا زهئىفۇ ناتهۋان بولدۇم،

 . بهدهر ئالهم ئارا بىخانۇمان بولدۇم – ههمىشه دهر

ــىمى ــىڭ : يېش ــىگار، ئىشتىياق ــهي ن ــشه ئ ــدا ههمى ــم؛ جاهان ــۇپ قالدى ــىز بول ــىپ ۋه كۈچس  دا زهئ
 . ماكانسىز بىر ئاققۇن بولۇپ قالدىم – ئىشىك يۈرىدىغان، ئۆي – ئىشىكمۇ

 نهتهي ئاۋاره بولماي بىر سهنىڭدهك غهمگۇزارىم يوق،

 . كۆيۈپ فۇرقهت ئوتىدا مۇبتهالئى المهكان بولدۇم

 اق ئوتـىدا كۆيــۈپ، ماكانسـىزغا ئايلىنــىپ سهندىــن باشـقا غهمگۇزارىــم بولمىـسا، پــىر : يېشـىمى
 قالغان تۇرسام، سهرگهردان بولماي قانداق قىالتتىم، ئهمىسه؟

 قادالدى كىرفىكىڭنىڭ نهشتهرى بۇ خهسته جانىمغا،

 . غهمۇ مىهنهت ئىچىده دهرد تارتىپ زهئفهران بولدۇم

ــا ئى : يېشــىمى ــهم ۋه جاپ ــىلدى، غ ــىمغا سانچ ــىرى خهســته جېن ــىڭ نهشت ــىده دهرد كىرپىكىڭن  چ
 . تارتىپ، يۈزۈم زهپىران بولدى

 خىرامان ناز ئىلهكىم تازه گۇلدهك ئاچىلىپ چىقساڭ،

 . جهمالىڭ شهۋقىنى ئول دهم كۆرۈپۇ شادمان بولدۇم

 ئىستىغــىنا بــىلهن لــهرزان يــۈرۈپ – يېڭــىال پورهكلــىگهن گۈلــدهك ئېچىلــىپ، نــاز : يېشــىمى
 . خۇشال بولدۇم چىققىنىڭدا، جامالىڭنىڭ پهيزىنى كۆرۈپ، بهكمۇ

 ساڭا بۇ ئهرزى هالىمنى بهيان ئهيلهرگه يوق تاقهت،

 . تۇتۇپ غهم لهشكهرى قويماس ياقامنى، بىزهبان بولدۇم

 شۇ تاپتا، سـاڭا . غهم لهشكهرى ياقامنى مههكهم بوغۇۋالغاچقا، ئۈن چىقىرالماي قالدىم : يېشىمى
. ئههۋالىمنى بايان قىلغىدهك كۈچمۇ قالمىدى – بۇ ئهرز
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 تهي، بىچارهئى غهمگىن قىلىپدۇر دهرد ئىله هىجران، نه

 . سارىخ رۇخساره ههجرىڭ ئوتىدىن بهرگى خهزان بولدۇم

ــىچاره قىلــىپ قويــدى : يېشــىمى ــىلهن دهرد مېــنى غهمكــىن، ب  جۇدالىقنــىڭ ئوتــىدىن . هــىجران ب
 چىرايىم سارغىيىپ، كۈزدىكى غازاڭ بولۇپ قالدىم، قانداق قىالرمهن؟

 ه ئۆرتهنۈر شامۇ سهههر جانىم، جهمالىڭ ههسرهتىد

 . بولۇپ مهجنۇن كهبى ئالهمده رۇسۋايى جههان بولدۇم

 جامالىڭنىڭ ههسرىتىده جېنـىم تۈندىـن تاڭغـىچه ئۆرتىنـىدۇ؛ بـۇ ئالهمـده مـهجنۇنغا : يېشىمى
 . ئوخشاش جاهاننىڭ رهسۋاسىغا ئايلىنىپ قالدىم

 فىراقىي، خهستهدىل ئاشۇفته بولدى ئايرىلىپ سهندىن،

 . قىڭ دهردىگه مههرهم، جهفاغا ههمزهبان بولدۇم فىرا

 فىراقىي سهندىن ئايرىلىپ قالغانىدن كېيىن، دىلى سۇندى، پهرىشان بولـدى؛ پىراقـىڭ : يېشىمى
 . دهردى بىلهن سىرداش، جاپايىڭ بىلهن سۆهبهتداش بولۇپ قالدى

 نۇسخه چۈشۈرگىسى

 فىراقىي، خهسته دىل ئاشۇفته بولدى ئايرىلىپ سهندىن،

 ىراقىڭ دهردىگه مههرهم، جهفاغا ههمزهبان بولدۇم، ف

 فىراقىي سهندىن ئايرىلىپ قالغاندىن كېيىن، دىلى سۇندى، پهرىشان بولـدى؛ پىراقـىڭ : يېشىمى
 . دهردى بىلهن سىرداش، جاپايىڭ بىلهن سۆهبهتداش بولۇپ قالدى

 مۇستههزاد

 ساقىيا، جامىمنى ساف ئهيله مهيى ئهنۋاردىن،

 . ڭلۈمنى خالىي جۇملهئى ئهغياردىن ئهيلهگىل كۆ

 ئــهي ساقــىي، قهدىهــىمنى نــۇر شــارابى بــىلهن پــاك قىلغــىن، كۆڭلــۈمنى پۈتكــۈل : يېشــىمى
 . رهقىبلهردىن خالىي قىلغىن

 مهست ئهيلهپ هۇشۇم ئال، قىلغىل خۇمارىدى خهالس،

 . ههم خۇمارى ئۆزلۈكىدىن ئىت ههم پهردهئى پىنداردىن

 هـهم ئۆزلـۈك خۇمارىدىـن هـهم . يوقات، خۇماردىن خاالس قـىل مهست قىلىپ هۇشۇمنى : يېشىمى
 . كىبىر پهردىسىدىن قۇتۇلدۇرغىن

ههجرنىڭ ئهندۇهىدىن بولدى كۆزۈم يىغالپ بهسىر،
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 . كاشكى بولغاي ئهدى بىينا كۆزۈم دىيداردىن

 هىجران قايغۇسىدا كۆپ يىغالپ، كۆزۈم تۇتۇلـدى؛ كاشـكى ئۇنـىڭ دىدارىـغا مۇيهسـسهر : يېشىمى
 . ام، بۇ هالدا، كۆزۈم روشهنلهشكهن بوالتتى بولس

 گهر بههار ئۆتكهچ توال سارغارسا يافراقالر نه تاڭ،

 . سارغارىپ يۈز غهم بىلهن بولسه جۇدا غهمخاردىن

 باهار ئۆتكهندىن كېيـىن، ياپراقالرنـىڭ سارغىيىـشى ئهجهبلىنهرلـىك ئهمـهس، چـۈنكى : يېشىمى
 غهم بىلهن سارغىيىپ كېتىدۇ ئهمهسمۇ؟ غهمخورىدىن ئايرىلغان كىشىنىڭمۇ چىرايى

 ۋهسل قهردىن بىلمهگهنگه ههجر ئوتى پاداش ئهمىش،

 . بولما نهۋمىد، ئهي زۇهۇرىي، بۇرنا سۆيگهن ياردىن

 ئـــهي زۇهۇرىـــي، هـــىجران ئـــوتى ئـــازابى ۋىسالنـــىڭ قهدرىـــنى بىلمـــىگهنلهر ئۈچـــۈن : يېشـــىمى
 . شۇڭا سۆيگهن يارىڭدىن ئۈمىدسىزلهنمه . مۇكاپاتمىش

 جۇال

 ئهي پهرى رۇخسارالر، بىزگه نىگاه ئهيلهپ ئۆتۈڭ،

 . بىر نهزهر بىرله گهدانى پادىشاه ئهيلهپ ئۆتۈڭ

 بىر قاراپ قويۇش بىلهن، مـهن » لهپپىده « ئهي پۈرى يۈزلۈك، ماڭىمۇ نهزهر سېلىپ ئۆتۈڭ؛ : يېشىمى
 . گاداينى پادىشاه ئهيلهپ ئۆتۈڭ

 انىنا، گهرچه ئۆتكهنده كىرهرسىز كۆپ كىشىنىڭ ق

 . بۇ گهدا كۆڭلى ئۈچۈن مۇنچه گۇناه ئهيلهپ ئۆتۈڭ

 خهقلـهر نامـههرهم ( دهرۋهقه ههر ئۆتكىنىڭىزده نۇرغۇن كىشىلهرنـىڭ قېنـىغا كىرىسـىز : يېشىمى
 . ، مهن گاداينىڭ كۆڭلى ئۈچۈن، مۇنچىلىك گۇناهنى قىلىپ ئۆتۈڭ ) كۆزى بىلهن سىزگه قارايدۇ

 ت يولدادۇر، خارلىق ههددىن ئاشۇرماڭ، چۈنكى ئىززه

 . ئاتىڭىز نهئىلىنده بىزنى خاكى راه ئهيلهپ ئۆتۈڭ

 خارالشنى چېكىدىن ئاشۇرىۋهتمهڭ، چـۈنكى قاتتىقلـىق دېگـهنمۇ ئـۆز يولـىدا بولغـىنى : يېشىمى
 . مېنى هېچ بولمىسا، ئېتىڭىزنىڭ تۇۋىقى ئاستىدىكى يول توپسىچىلىك كۆرۈپ ئۆتۈڭ . تۈزۈك

 اغىز يادى بىله، ههر قاچان جان بهرسهم ئول قهددۇ ئ

 . ئهي مۇهىبالر، تۇربهتىم ئۈستىده ئاه ئهيلهپ ئۆتۈڭ

 قامـىتى ۋه لېۋىـنى ئهسـلهش بـىلهن ئۆلـۈپ كېتـىپ – ئهي دوستالر، ناۋادا ئۇنىڭ قـهددى : يېشىمى
. ئۇرۇپ قويۇڭالر » ئاه « قالسام، قهبرهم يېنىدىن ئۆتكهنده، بىر
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 ۈن، ههر نهچهكىم، سىزگه زههمهتتۇر، زهكاتى هۇسىن ئۈچ

 . ئىلتىفاتى لۇتفىي سارى گاهى گاه ئهيلهپ ئۆتۈڭ

 سـىرا – سىزگه ههرقانچه زهخمهت يهتسىمۇ، هۆسنىڭىزنىڭ زاكىتى ئۈچۈن، لۇتفىيغا ئـاا : يېشىمى
 . تاشالپ ئۆتۈڭ

 سهنهم

 بىرىنچى ئاهاڭ

 باغدا بىر گۇل بار ئهدى، شاخىدا بۇلبۇل سايرادى،

 . ايرىدى ئهجهب خۇدانىڭ تهقدىرى يارنى مهندىن ئ

 باغدا بىرگۈل بار ئىدى، شېخىدا بۇلبۇل سايرىدى، ئالالهنىڭ تهقدىـرى ئهجـهبمۇ يـارنى : يېشىمى
 . مهندىن ئايرىۋهتتى

 بۇلبۇل دهگهن بىر قۇشتۇر، سايراسا ئۇنى خۇشتۇر،

 . بهش گۇنلۈك شۇ ئالهمده يار بىلهن كۆڭۈل خۇشتۇر

 ۇشـتۇر، تـۆت كۈنلـۈك شـۇ ئالهمـده يـار دېگهن بـىر قۇشـتۇر، سايرىـسا ئـۈنى خ » بۇلبۇل « : يېشىمى
 . بىلهن كۆڭۈل خۇشتۇر

 ئىزدهمهس كۆڭلۈم مهنىڭ بار ئىزلهگهننىڭ يارى بول،

 . كىم سهنى يارىم دهسه، بارىب شۇنىڭ گۇلزارى بول

 مېنىڭ كۆڭلۈم يار ئىزدىمهيدۇ، چـۈنكى مېنـىڭ يارىـم بـار؛ سـهن ئـىزدىگهن، كۆيگـهن : يېشىمى
 دېـسه، سۆيـسه، ئاندىـن بېرىـپ شۇنـىڭ گـۈلزارى بولـساڭ » يارىـم « نى ئادهمنىڭ يارى بول، كىم سې

 . بولىدۇ

 سهئادهتتۇر، كىشى جانانىغا يهتسه، – خۇش بهخىت

 جافاالرنى كۆزى مهستانهغه يهتسه، – چهكىپ جهۋرۇ

ــىر : يېشــىمى ــۇ – ئىنــسان جهب ــنى كۆرســه، ئاخــىردا ئ ــۆزى ســۆيگهن يارى ــاالرنى چهكســىمۇ، ك  جاپ
 . سهئادهتتۇر – خۇش بهخت – غا يهتسه، بۇ جانانىنىڭ ۋىسالى

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 ئهي يۈزى نهسرىن، قامهتى شهمشاد،

. نهچه قىلۇرسهن جانىمه بىيداد
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 ئـهي يـۈزى نهسرىـن، قامـىتى شهمـشادقا ئوخـشايدىغان يـار، جېنـىمغا نېمانچـه زۇلـۇم : يېشىمى
 سالىسهن؟

 سهن كهبى پۇركار، شىۋهسى بىسيار،

 . ر، هىچبىر كىشى ياد بىلمهدى، ئهي يا

 ئىستىغنالىق ئىنـساننى تـېخى هـېچ – ئهي يار، سهندهك تهجرىبىلىك، خۇلقلۇق ۋه ناز : يېشىمى
 . كىشى بىلىپ يهتمىدى

 جهۋرىده نادىر، زۇلۇمدا ماهىر،

 . ئىشۋهده قادىر، غهمزهده ئۇستاد

 ادىـر، غهمزىـگه خۇلـق قىلىـشقا ق – جاپا سېلىشتا نادىـر، زۇلـۇم قىلىـشقا ماهـىر، نـاز : يېشىمى
 . ئۇستا

 يارنىڭ غهمىدىن، ههجر ئهلهمىدىن،

 . سهبر كهمىدىن نالهيۇ فهرياد

 ! پهرياد – تاقهتنىڭ كهملىكىدىن داد – يارنىڭ غېمىدىن ئايرىلىش ئازابىدىن، سهۋر : يېشىمى

 بابۇرى بىدىل، ئهي بۇتى قاتىل،

 . جهۋرۇڭغا مايىل، زۇلمۇڭغا مۇئتاد

 . سهنهم، شهيدا ئاشىنىڭ بابۇر جهبرىڭگه خۇشتار، زۇلمۇڭغا كۆنۈك ئهي مۇتلهق گۈزهل : يېشىمى

 چوڭ سهلىقه

 بۇ ئهلده باردۇر ئىكى مههىپهيكهر،

 . بىرى قهندۇ بىرىسى شههدۇ شهكهر

 . بىرى قهندهك، يهنه بىرى ههسهل بىلهن شېكهردهك : بۇ ئهلده ئىككى ئاي يۈزلۈك بار : يېشىمى

 بىرىنىڭ ئارهزى خۇرشىدى تابان،

 . بىرىنىڭ كۆزلهرى كۇففارى خهيبهر

ــىمى ــهر : يېشــ ــىرى خهيبــ ــه بىرىنــــىڭ كۆزلــ ــسارى نۇرلــــۇق قۇياشــــتهك؛ يهنــ  بىرىنــــىڭ رۇخــ
 . كۇپپارلىرىنىڭكىدهك قاپقارا

 بىرىنىڭ زۇلفۇ خالى دانهيۇ دام،

 . بىرىنىڭ قامهتى سهرۋۇ سهنهۋبهر

 هنـه بىرىنـىڭ قامـىتى بىرىنىڭ چېچى گوياكى توزاق، مېڭى نوقۇت دانىسـىدهك چـوڭ؛ ي : يېشىمى
. سهرۋى بىلهن سهنهۋبهردهك گۈزهل
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 بىرىنىڭ لهبلهرى ياقۇتى سىيراپ،

 . بىرىنىڭ تىشالرى پاكىزه گهۋههر

 . بىرىنىڭ لېۋى سۈزۈك ياقۇت؛ يهنه بىرىنىڭ چىشلىرى پاكىزه گۆههر : يېشىمى

 بىرىنىڭ غهبغهبىدۇر سىيبى سىيمىن،

 . بىرىنىڭ ئىكى بادامى مۇقهششهر

 بىرىنىڭ مهڭزى ئـاق ئالمـىدهك چىرايلـىق؛ يهنـه بىرىنـىڭ ئـىككى قاپـىقى بادهمـدهك : يېشىمى
 . يارىشىملىق

 بىرى سۇلتانى ئىقلىمى مهالههت،

 . بىرى هۇسىن ئهلىده خاقانى قهيسهر

 . بىرى گۈزهللىك ئىقلىمىنىڭ سۇلتانى؛ يهنه بىرى هۆسىن ئېلىنىڭ بۈيۈك خاقانى : يېشىمى

 ۇستاد، بىرىنىڭ غهمزهسى جهرراهى ئ

 . بىرىنىڭ كىرفىكى ئالماسۇ خهنجهر

 بىرىنىڭ غهمزىـسى ئۇسـتا جهرراهنـىڭ پىچىقـىدهك ئۆتكـۈر؛ يهنـه بىرىنـىڭ كىرپـىكى : يېشىمى
 . ئالماس ۋه خهنجهردهك كهسكۈر

 بىرىنىڭ ئىكى قاشىدۇر ياڭى ئاي،

 . بىرىنىڭ تهلئهتىدۇر ئهيدى ئهكبهر

 تهلـهتى – ئـاي؛ يهنـه بىرىنـىڭ رۇخـسارى بىرىنىڭ ئىككى قېشى خۇددى يېڭى چىققان : يېشىمى
 . بايرام چىراي

 بىرىگه چاكارۇ بهنده ئاتايى،

 . بىرىگه خادىمۇ دائىمىي كهمتهر

 . قول – ئاتايى بىرىگه چاكار ۋه قۇل؛ يهنه بىرىگه ههمىشه بولىدۇ پۇت : يېشىمى

 كىچىك سهلىقه

 بىرىنچى ئاهاڭ

 ، دههرنىڭ شهكلىنى كۆركىم، بولدى هالى ئۆزگهچه

 . بىلمان، ئايا، بارمۇدۇر ئانىڭ خهيالى ئۆزگهچه

 جاهاننـىڭ قىياپىتـىگه قـارا، ئـههۋالى ئۆزگـىرىپ كـهتتى؛ يـا ئۇنـىڭ باشقـىچه خـىيالى : يېشىمى
. بارمىدۇ، بۇنى بىلهلمىدىم
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 تهقۋا ئهيلهپ دهير ئارا يول تاپمادۇق، كهل، ئهي رهفىق،

 . مهست ئولۇپ مهيخارهلهر يهڭلىغ بارالى ئۆزگهچه

 ئـهي دوسـت، كـهل، مهسـت بولـۇپ، . تهقۋادارلىق قىلـىوپ، مهيخانـىغا يېقـىن بولمـىدۇق : ېشىمى ي
 . مهيخورالردهك باشقىچه يول تۇتايلى

 ئهي مۇسهۋۋىر، سههۋ ئهيلهپ قىلما تهسۋىردىن خهيال،

 . كۆزۇ قاشى ئۆزگه ئانىڭ، خهتتۇ خالى ئۆزگهچه

 مىيـىق ۋه مـېڭى ئۆزگـىچه، سهۋهنلـىك قاشلـىرى باشقـىچه، – ئهي رهسسام، ئۇنىڭ كۆز : يېشىمى
 . قىلىپ، سۈرىتىنى خاتا سىزىپ قويمىغىن

 بۇلههۋهسلهر غهمىنى ئهيلهپ كهلىڭ، ئههبابكىم،

 . تهلمۈرۈپ ئوترۇسىدا ئانىڭ تۇرالى ئۆزگهچه

 پىكـىر بـىلهن كېلـىڭالركى، ئۇنـىڭ ئۇدۇلـىدا – ئهي دوستالر، ههۋاسكارالرغا خـاس ئـوي : يېشىمى
 . ۈپ تۇرايلى باشقىدىن تهلمۈر

 تاب كهلتۈرمهس نهزهر هۆسنى جههان ئاراسىغا،

 . ياشۇرۇن كۆپ پهرده كهينىدىن قارالى ئۆزگهچه

 جامالـــىغا بـــىۋاسته قارىـــساق، كـــۆز بهرداشلـــىق – جاهـــاننى چاقنـــاتقۇچى هۆســـىن : يېشـــىمى
 . بېرهلمهيدۇكى، جىق پهردىلهرنىڭ كهينىده تۇرۇپ، يوشۇرۇنچه قارايلى

 ىزارىپ مىهرۇ مهه بىر هال ئهمهس، سارغارىپ گاهى ق

 . ئهيلهمىش ئانى ئىزارى ئىنفىئالى ئۆزگهچه

 قۇيـاش بـىلهن ئــاي بهزىـده سارغىيـىپ، بهزىـده قــىزىرىپ، بـىر خـىل تۇرمايـدۇكى، يــار : يېشـىمى
 . رۇخسارىنىڭ گۈزهللىكى كهلتۈرگهن خىجىللىق ئۇالرنى ئاشۇنداق قىلىپ قويغانمىش

 اك بولكىم، ئۆزگهدۇر، ئىشق ئارا قهدر ئىستهسهڭ بىب

 ئههلى تهۋا ئاندا، رىندى ال ئۇبالى ئۆزگهچه،

 قــىممهت تاپــاي دېــسهڭ، قورقمــاس بــولكى، ئــۇ يــهرده تــهقۋادارالر – ئاشىقلــىقتا قهدىــر : يېشــىمى
 . باشقىچه، جېنىدىن تويغانالر باشقىچه بولىدۇ

 قىلسا كۆز غارهت كۆڭۈلنى، يۈز قىلۇر ئۆرتهرگه جههد،

 . ۋىييه ئهيلهپ جىسمى دالى ئۆزگهچه زۇلف ئاڭا تهق

 نـى ) كـۆز بـىلهن يـۈز ( كۆز كۆڭۈلنى ئوۋلىۋالسا، يۈز ئۇنى ئۆرتهشكه تىرىشىدۇ، چاچ ئۇالر : يېشىمى
 . ههرپىدهك ئېگىۋېتىدۇ ) د ( ده، نهتىجىده، ئاشىقنىڭ گهۋدىسىنى دال – قولالپ قۇۋۋهتلهيدۇ

دههر ههر چهند كۈلسه، ئهرشىي، سهن سارى بىل زههرخهند،
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 . بارمۇ جان قهسدىن قىلۇردىن ئىهتىمالى ئۆزگهچه

 ئهي ئهرشىي، زامان ههرقانچه كۈلگهن بىلهن ساڭا كهلگهنـده زهههرخهندىلـىك قىلـىدۇ، : يېشىمى
 . ئۇنىڭ جاننى قهستلهشتىن باشقىچه ئېهتىمالىمۇ بارمۇ؟ بۇنى بىلىپ باق

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 يۈزۈڭنى كۆردۈم، ئهي، خۇرشىدى تابان،

 . ن خۇرشىدى تابان، نۇرى ئىيمان دهمه

 . ئهي، سېنىڭ يۈزۈڭ نۇرلۇق قۇياشتۇر، قۇياشال ئهمهس، بهلكى ئىماننىڭ نۇرىدۇر : يېشىمى

 مۇسۇلمانزاده بولساڭ رههم قىلغىن،

 . يۇتارمهن فۇرقهتىڭدىن ههر زهمان قان

 . قىڭدا دائىم قان يۇتۇۋاتىمهن، مۇسۇلمان بالىسى بولساڭ، ماڭا رههىم قىلغىن پىرا : يېشىمى

 قىلۇر ههسرهت بىلهن يۈز ئافهرىنلهر،

 . ئهگهر كۆرسه يۈزۈڭنى ماهى كهنئان

 سېنـىڭ ) ئاتالغـان يۈسـۈپ ئهلهيهىسـساالم » كهنئاننىڭ ئېـيى « ( ئهگهر كهنئاننىڭ ئېيى : يېشىمى
 . الدا، يۈزلهپ ئاپىرىن ئېيتىدۇ يۈزۈڭنى كۆرسه، ههسرهت چهككهن ه

 بىرهر سورساڭ نه بولۇر ئاغرىقىمنى،

 . سهنىڭدهك يوقتۇرۇر دهردىمگه دهرمان

 ئاغرىقــىمغا سېنــىڭدهك شىپالــىق يــوقكى، مېــنى يــوقالپ، ئاغرىقــىمنى بــىرهر قېتــىم : يېشــىمى
 سوراپ قويساڭ نېمه بوالر؟

 ئهگهر ههجرىڭده ئۆلسهم، ئاي پهرىزاد،

 . بولۇرسهن سهن پۇشهيمان ئىچىڭ ئاغىرپ

 ئهي پهرىزات، ئهگهر سېنىڭ جۇدالىقىڭدا ئۆلـۈپ كهتـسهم، ئىچـىڭ ئاغرىـپ پۇشـايمانغا : يېشىمى
 . قالىسهن

 سهنىڭدهك ياخشىلىقدا يوق جههاندا،

 . يامانلىقدا مهنىڭدهك يوقتۇر، ئهي جان

 . ئهي جان، جاهاندا سېنىڭدهك ياخشى يوق، مېنىڭدهك يامان يوق : يېشىمى

 شۇل گۇندىنكى كۆردسۈم ئارهزىڭنى، ئو

 . بولۇپمهن قۇلالرىڭغا بهنده فهرمان

. يۈزۈڭنى كۆرگهن ئاشۇ كۈندىن باشالپ، قۇللىرىڭنىڭ پهرمانىنى تۇتۇپ كېلىۋاتىمهن : يېشىمى
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 ئالىپسهن تاقهتۇ سهبرۇ قهرارىم،

 . يۈرهككه تاكى قويدۇڭ داغى هىجران

 ويدۇڭ، شۇندىـن باشـالپال، مهندىـن سـهۋر، تاقـهت ۋه يۈرىكىمنى قاچان هىجران دېغىدا ق : يېشىمى
 . تىنچىلىق دېگهنلهرنى ئېلىپ كهتتىڭ

 قهلهندهر تا تىرىكدۇر بۇ جههانده،

 . قىلۇر ۋهسفىڭ سهنىڭ، ئهي ماهى دهۋران

 – ئــهي دهۋراننــىڭ ئېــيى، قهلهنــدهر بــۇ جاهانــدا هايــاتال بولــىدىكهن، سېنــىڭ تهۋســىپ : يېشــىمى
 . تهرىپىڭنى قىلىدۇ

 چىك سهلىقه چۈشۈرگىسى كى

 دههر ههر چهند كۈلسه، ئهرشىي، سهن سارى بىل زههر خهند،

 . بارمۇ جان قهسدىن قىلۇردىن ئىهتىمالى ئۆزگهچه

 . ئهي ئهرشىي، جاهان ههرقانچه كۈلگهن بىلهن، ساڭا كهلگهنده زهههرخهندىلىك قىلىدۇ : يېشىمى
 . بۇنى بىلىپ باققىن ئۇنىڭ جاننى قهستلهشتىن باشقىچه ئېهتىمالىمۇ بارمۇ؟

 پىشرهۋ

 بىرىنچى ئاهاڭ

 باغدا ئاچىلدى بىر تۇپ قىزىلگۇل،

 . سايرادى شاختا مهستانه بۇلبۇل

 . باغدا بىر تۇپ قىزىلگۇل ئېچىلدى، شېخىدا مهستانه بۇلبۇل سايرىدى : يېشىمى

 باغدا قىزىلگۇل ههرجايدا بولماس،

 . ههرجايدا بولسا سهنىڭچه بولماس

 ۇل دېگــهن باغنــىڭ ههممــه يېرىــده بولــىۋهرمهيدۇ، قهيــهرده بولمىــسۇن، ســاڭا قــىزىلگ : يېشــىمى
 . يهتمهيدۇ

 كۆردۈم يۈزۈڭنى ههيرانه بولدۇم،

 . ئهقلۇ هۇشۇمدىن بىگانه بولدۇم

. هۇشۇمدىن بىگانه بولدۇم – يۈزۈڭنى كۆرۈپال، سېنىڭ ههيرانىڭ بولدۇم، ئهقىل : يېشىمى
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 ههيرانه قىلغان ئايدهك يۈزۈڭدۇر،

 . تانه قىلغان شىرىن سۆزۈڭدۇر مهس

 . ههيرانىڭ قىلغان ئايدهك يۈزۈڭدۇر، مهستانه قىلغان شېرىن سۆزۈڭدۇر : يېشىمى

 ئىككىنچى ئاهاڭ

 مارجان ئىچىده، – مهرۋايىت ئهسىل نهرسه ئىنجۇ

 . يارىم ماڭا گۇل تۇتتى خهلقى ئالهم ئىچىده

 يارىـم ماڭـا خهلقـىئالهم ئالدىـدا . دۇر مارجان ئىچىده، مهرۋايىت ئېسىل نهرسى – ئۈنچه : يېشىمى
 . گۈل تۇتتى

 . ئۇ، خۇشتارمهن – ئهي خۇشتارمهن

 . يارىم ماڭا گۇل تۇتتى خهلقى ئالهم ئىچىده

 . يارىمنىڭ خهلقىئالهم ئالدىدىال ماڭا گۈل تۇتقىنىغا بهك خۇش بولدۇم : يېشىمى

 گۇلنى مهن ئاالي دهسهم گۇل تىكهننىڭ ئىچىده،

 . هدى گۇل بهدهننىڭ ئىچىده، گۇلگه مهيلىم بار ئ

 گۈلبهدهنلهرنىڭ ئىچىده، . گۇلنى مهن ئۈزىۋاالي دېسهم، گۇل تىكهننىڭ ئارىسىدا تۇرۇپتۇ : يېشىمى
 . گۈلگه مهيلىم بار ئىدى

 ئۇ، خۇشتارمهن، – ئهي خۇشتارمهن

 . گۇلگه مهيلىم بار ئهدى گۇل بهدهننى ئىچىده

 بار ئىدى، چۈنكى مـهن ئۇنـىڭغا بـهك خۇشـتار گۈلبهدهنلهرنىڭ ئىچىده، گۈلگه مهيلىم : يېشىمى
 . ئىدىم

 ئۈچىنچى ئاهاڭ

 گۇل كۆرۈپ گۇلزاردا مهن ساڭا هىچ ئوخشاتمادىم،

 . تالالپ سۆيگهن يارىمسهن باشقاغا قاش ئاتمادىم

ــالالپ ســۆيگهن . گــۈلزاردا گۈللــهرنى كــۆرۈپ، هېچقايسىســىنى ســاڭا ئوخشاتمــىدىم : يېشــىمى  ت
 . تمادىم يارىمسهن، باشقىغا قاش ئا

 يارنى يار دهمدۇر كىشى، ياماننى يار دهمدۇر كىشى،

. ياخشى يار ياندا تۇتۇپ، ياماننى خاهالمدۇر كىشى
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 ئىنسان يارنى يار دهمدۇ؟ ياكى يامـاننى يـار دهمـدۇ؟ ياخـشى يـار ياندىـال تۇرغـان يـهرده، : يېشىمى
 ياماننى خاهالمدۇ؟

 ئاتخانهنىڭ ئالدىدا ئاال ئاتنىڭ تۇياقى،

 . ىڭ قاراقاش يارنىڭ مهخمهل تاشتۇر تۇماقى بىزن

 مېنـىڭ قاراقـاش يارىـم مهخمـهل . ئاتخانىنىڭ ئالدىدا ئاال ئاتنىڭ تۇيـاق ئـىزى تۇرىـدۇ : يېشىمى
 . تاشلىق تۇماق كىيىپتۇ

 مهخمهل تاش تۇماقىڭنى قىستۇرۇپ بۇزۇپ ئهتمه،

 . بۇ ئالهم ئۇزۇن ئالهم ئۈمىدنى ئۈزۈپ ئهتمه

 تۇمىقــىڭنى قىــستۇرۇپ كىيــىپ بۇزۇۋهتمــه، بــۇ ئالــهم ئــۇزۇن ئالــهم مهخمــهل تاشلــىق : يېشــىمى
 . ئۈمىدنى ئۈزۈۋهتمه

 قاشىڭنى قارا دهيدۇر قهلهمدىن ئايرىيالمايمهن،

 . باغالنغان ساڭا رىشتىم، سهندىن ئايرىاللمهيمهن

 قېشىڭ شـۇ قـهدهر قـارا ئـىكهنكى، قهلـهم سىياهـىدىن ئايرىـيالمايمهن؛ رىشتـىم سـاڭا : يېشىمى
 . غان، سهندىن ئايرىاللمايمهن باغالن

 يارنىڭ كىيگهن كۆينهكى قىزىل دۇردۇن تاۋاردۇر،

 . شۇ يارىدمدىن ئايرىلسا، ئۆلمهك ماڭا رهۋادۇر

ــىزىل دۇردۇن : يېشــىمى ــىكى ق ــىڭ كــىيگهن كۆين ــسام، – يارن ــن ئايرىل ــاۋاردۇر، شــۇ يارىدىمدى  ت
 . ئۆلمهك ماڭا راۋادۇر

 تهئكىد

 ىن نىگارىمغا سهالم، ئهي نهسىمى سۇبهىدهم، مهند

 . ئول ساچى سۇنبۇل، يۈزى گۇل، نهۋ بههارىمغا سهالم

ــاش باهــاردهك يېقىملــىق : يېشــىمى ــۇ ســۇمبۇل چاچلــىق، گــۈل يۈزلــۈك، ب ــاڭ شامــىلى، ئ  ئــهي ت
 . نىگارىمغا مهندىن ساالم

 لهبلهرى قهندۇ گۇالبۇ سۆزلهرى شههدۇ شهراب،

 . غهمزهسى مهستانه، ئول كۆزى خۇمارىمغا سهالم

ــت : ېشــىمى ي ــسى مهس ــاراب، غهمزى ــىلهن ش ــهل ب ــىرى ههس ــۇالب، سۆزل ــىلهن گ ــهنت ب ــىرى ق  لهۋل
 . قىلغۇچى ئۇ خۇمار كۆزلۈكۈمگه ساالم

جان نىسار ئهتسهم كهرهك بادى سهههر، دىك ئاللىدا،
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 . بهندهدىن ههر گاهكى ئهلىتۈر بولسا يارىمغا سهالم

 م يهتكۈزسـه، ئۇنـىڭ ئالدىـدا تـىك قاچانىكى تاڭ شامـىلى مـهن قۇلدىـن يارىـمغا سـاال : يېشىمى
 . تۇرۇپ، جېنىمنى پىدا قىلسام ئهرزىيدۇ

 بوستانى هۇسنۇ لۇتفى خۇلق ئىچىنده سهۋىناز،

 . ئول سهۋهر جاندهك، ئهزىزىم، ئىختىيارىمغا سهالم

 هۆسىن بوستانى، مهرهىمىتى ۋه خۇلقى بويىچه ئاجايـىپ يېتىـشكهن ۋه كېلىـشكهن ئـۇ : يېشىمى
 . ئىختىيارىمنى ئالغۇچى ئهزىزىمگه ساالم جاندهك سۆيۈملۈك،

 تابۇغۇڭدا نهچهكىم ئهرز ئهيلهدى هالىن گهدا،

 . دهمهدىڭ بىرگۈنكى، مىسكىن خاسارىمغا سهالم

 بـىچاره « گهدائىي هۇزۇرۇڭدا قانچه قېتىمالپ ئۆز هالىنى ئېيتقان بولسىمۇ، بىرهر قېتـىم : يېشىمى
 . دېمىدىڭ » خاكسارىمغا ساالم

 داستان

 نچى داستان بىرى

 سۆيۈملۈك ههمدهمىم، ئهي ۋهفادارىم،

 تازه نهۋ جهۋانىم، هالىڭ نه بولدى؟

 رهفىقىم، مۇنىسىم، ئهيشىم، مهدارىم،

 كۆز نۇرۇم، غهمخارىم، هالىڭ نه بولدى؟

 ئى سۆيۈملۈك ههمنهپهس ۋاپادارىم، غهيۇر سۇباتلىق يارىـم، مهسلهكدىشـىم، سـىرداش : يېشىمى
 نۇرۇم، غهمگۇزارىم ئههۋالىڭ قانداق؟ دوستۇم، هاياتىم، كۆز

 كۆزۈڭدۇر ئوت كهبى، جىسمىڭدۇر بىمار،

 ۋۇجۇدۇڭ سىمابتهك تىترهر بىقهرار،

 ئهي يارى ۋهفادار، ئهيلهگىل ئىزهار،

 كۆزلهرى مهستانىم هالىڭ نه بولدى؟

كۆزۈڭدىن ئوت چاقناپ تۇرىـدۇ، تېنـىڭ كېـسهلچان، ۋۇجـۇدۇڭ سـىماپتهك ئىختيارسـىز : يېشىمى
 ئى مهستانه كۆزلۈك ۋاپادار يارىم، ئههۋالىڭنى ئىزهار قىلغىن، زادى نېمه بولدۇڭ؟ . تىترهپ تۇرىدۇ

 فىدا بولسۇن ساڭا بۇ شىرىن جانىم،

 بىر زهمان كۆرمهسهم ئۆرلهر فىغانىم،

 ياشىمدا تاجىمسهن، روهى رهۋانىم،

يارى مىهرىبانىم هالىڭ نه بولدى؟
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 سـهن . دا بولسۇن، بىردهم كۆرمىسهم پىغانىم ئۆرلـهپ قالـىدۇ بۇ شېرىن جېنىم ساڭا پى : يېشىمى
 مېنىڭ بېشىمدىكى تاجىمسهن، ۋۇجۇدۇمدىكى جانلىق روهىمسهنكى، ئى مېهرىـبان يارىـم، سـاڭا

 نېمه بولدى؟

 ئهۋۋهلده ئاتامدىن قالماغان بولسام،

 . غهرىبلىق كويىدا يۈرمهگهن بولسام

 سهنى بۇ ههسرهتته كۆرمهگهن بولسام،

 لىك كارۋانىم هالىڭ نه بولدى؟ خهتهر

 باشتا ئاتامدىن يېتىم قالمـىغان بولـسا، مۇساپىرلـىق كوچىسـىدا يۈرمـىگهن بولـسام، : يېشىمى
 ئى، خهتهرده قالغـان كارۋىنـىم سـاڭا نېمـه . سېنى بۇ ههسرهتلىك هالدا كۆرمىگهن بولسام، كاشكى

 بولدى؟

 باغرىم ئهزىلدى، : شاه سهنهۋبهر دهرلهر

 ۇنداق قىسمهت يازىلدى، ماڭا ههقدىن م

 ۋاقتىم يهتىپ جان تهنىمدىن ئۈزۈلدى،

 يۇسۇفى كهنئانىم هالىڭ نه بولدى؟

ــىدۇ : يېشــىمى ــهنهۋبهر ئېيت ــا : شــاه س ــىن ماڭ ــلدى؛ ئالالهت ــىقهتهن يۈرىكــىم ئېزى ــىڭ ههق  مېن
 مۇشـۇنداق قىـسمهت پۈتۈلگــهن ئوخـشايدۇ؛ گويــا ئهجىلـىم توشــۇپ، جـان تهندىــن چىقتـىكى، ئــى،

 يۇسۇفۇم، ئهۋالىڭ قانداق؟ كهنئانلىق

 نىگارىم ئىشقىدا ئۆرتهندى جانىم،

 . دىلىم كۆيدى، تىلىم كهلدى نهۋاغا

 . ئۇنى كۆرگهنچه مهن، يوقتۇر مهجالىم

 . نهۋا ئهيلهپ تۆكهي ياشىم خۇداغا

 نىگارىمنــىڭ مۇههببىتــىده جېنــىم ئۆرتهنــدى؛ يۈرىكــىم كۆيــۈپ، تىلــىم زارالشــقا : يېشــىمى
 ناۋا قىلـىپ يـاش – لىغا يهتكىچه بهرداشلىق بېرهلمىگۈدهكمهن، ئهمدى، ناله باشلىدى؛ ئۇنىڭ ۋىسا
 . تۆكۈپ، ئالالهقا يىغالي

 ئۇنىڭ ئىشقى مهنى قىلدى خهرابه،

 . باغرىم كۆيۈپ بولدى كهبابه – يۈرهك

 ساڭا قۇربان قىالي بۇ تهنده جانه،

 . بۇ ئهرزىمنى دهگىل قاشى قاراغا

 راپ قىلدى، يۈرىكىم كۆيۈپ كـاۋاپ بولـدى؛ بـۇ تېـىنمدىكى ئۇنىڭ مۇههببىتى مېنى خا : يېشىمى
 . جېنىمنى ساڭا قۇربان قىالي، بۇ ئهرزىمنى قاراقاش يارىمغا قويغىن

 سهبا يهتكۈز مهنىڭ يۈتكهن كىشىمنى،

. خۇداغه يىغالسام ئوڭالر باشىمنى
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 ساماندهك سارغارىپ تۆكتۈم ياشىمنى،

 . سهبا يهتكۈز سۆزۈم ئول دىلرهباغا

 ئى تاڭ شامىلى، مېنىڭ جۇدا بولغان كىشىمنى كـهلتۈر؛ ئالالهقـا يـىغالسام، بېشـىمنى : يېشىمى
 ئى تاڭ شامـىلى، مېنـىڭ دېگهنلـىرىمنى . ئوڭالپ قويار؛ ساماندهك سارغىيىپ، يىغالپ ياش تۆكتۈم

 . ئۇ دىلرهباغا يهتكۈزۈپ قوي

 جاناندىن ئايرىلىپ مهستانه بولدۇم،

 . م ئۇنىڭ ئىشقىدا مهن دىۋانه بولدۇ

 كۆيۈپ مهن شامىدا پهرۋانه بولدۇم،

 . غهرىبلىقتا دهدىم ئهرزىم سهباغا

 جاناندىن ئايرىلىپ مهستانه بولدۇم، ئۇنىڭ مۇههببىتىده سـاراڭ بولـۇپ قالدىـم؛ مـهن : يېشىمى
 . ئۇنىڭ مۇههببهت شامىنىڭ پهرۋانىسمهن؛ مۇساپىرچىلىقتا، بۇ ئهرزىمنى تاڭ شامىلىغا ئېيتتىم

 ملىكده خهيالى، غهرىبلهرنىڭ يهتى

 . نهچۈك بولغاي فهررۇخنىڭ ئهمدى هالى

 كۆڭۈلنى يارۇتار مههبۇب ۋىسالى،

 . غهرىبلىقتا ئهجهب قالدىم بهالغا

 مۇساپــىرالر يېتىمچىلــىكته خــىيال بــىلهنال ياشــايدۇ، غهررۇخنــىڭ ئــههۋالى – غېرىــپ : يېشــىمى
 ههي، مۇساپىرچىلىقتا، ئهجهب ئاقىبهتته قانداق بوالر؟ كۆڭۈلنى سۆيگهن يارنىڭ ۋىسالى يورۇتىدۇ؛

 . بىر مۇههببهت باالسىغا قالدىم

 ئۈچىنچى داستان

 شاهىم بىزنىڭ ئهلۇ يۇرتنىڭ،

 . قىشالرى – خۇش ئۆتهدۇر ياز

 خۇشال ئۆتهر ههبىرى چاغى،

 . ئويناپ كۈلۈشتۈر ئىشالرى

 ئۆتـىدۇ؛ قىش پهسىللىرى تولىمۇ ياخـشى – يۇترنىڭ ياز – ئى پادىشاهىم، بىزنىڭ ئهل : يېشىمى
 . خهلقنىڭ كهيپى چاغ، قىلىدىغان ئىشلىرى ئويناپ كۈلۈشتۈر، خاالس

 باغدا پىشار تاغاچالرى،

 . مهيۋهلىكدۇر ياغاچالرى

 بىزنىڭ ئهلده يوق ئاچالرى،

 . فهراۋاندۇر يهمىشلهرى

ــىمى ــاپتۇل : يېش ــاغالردا ش ــىك – ب ــسى مېۋىل ــىڭ ههممى ــدۇ، دهرهخلىرىن ــىپ تۇرى ــاچالر پىش  توغ
. يىمىشلىرى بهك مول – زار قالغان ئادهم بولمايدۇ، يهل – بىزنىڭ ئاچ دهرهخلهردۇر،
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 يىگىتلهرنىڭ يۈرۈشلهرى،

 رۇستهمچه بار ئۇرۇشالرى،

 ئىسفههانچه قىلىچالرى،

 . چاقىن كهبى چاپىشالرى

 مۇشـت : تۇرۇشلـىرى بـار – يـۇرت يىگىتلىرىنـىڭ ئۆزىـگه خـاس يـۈرۈش – بىزنـىڭ ئـهل : يېشىمى
ــتهمگه ــىرى رۇس ــىرى ئېتىشل ــۇنى چېپىشل ــار، ئ ــىرى ب ــسفاهانچه قىلىچل ــىدا ئى ــشايدۇ، يېن  ئوخ

 . چاقماقتهك چهبدهس

 قهرىلهردى ئۆيده ياتۇر،

 قىزالرى شوخ قوشاق قاتۇر،

 . يىگىتلهرى ئوقيا ئاتۇر

 . مهردانهدۇر چالىشالرى

 شــوخ قوشــاقالرنى قاتــىدۇ؛ – ياشــانغانالر ئۆيــده ئــارام ئېلــىپ ياتــىدۇ؛ قىزلــىرى شــوخ : يېشــىمى
 . گىتلىرى ئوقيا ئاتىدۇ، مهردانه چېلىش مۇسابىقلىرىنى قىلىپ تۇرىدۇ يى

 پهرى قىزالر جهۋالن قىلىپ،

 يىگىتلهرنىڭ كۆڭلىن ئالىپ،

 باغ قه كىرهر قولىن سالىپ،

 . جهيرهن كهبى ماڭىشالرى

 پهرىدهك گۈزهل يىگىتلهرنىڭ كۆڭلىنى ئوۋاليـدۇ؛ باغقـا كـىرگهنده، قوللـىرىنى سېلـىپ : يېشىمى
 . شلىرى جهرهنگه ئوخشايدۇ مېڭى

 كۆرگهننىڭ جانىن داغالغان،

 گويا پهرى دهپ چاغالغان،

 تىلال كهمهرلهر باغالغان،

 . ئاياغىدا كهفىشلهردى

 دهپ چـاغالپ، جانلـىرى داغـدا قالـىدۇ؛ ئـۇ قـىزالر » بهجاديىكى پـهرى « كۆرگهنلهر ئۇالرنى : يېشىمى
 . غىدا كهشلىرى بار بهللىرىگه ئالتۇن كهمهر باغلىۋالغان بولۇپ، ئايى

 بهدۇ ئاتالر شوخ ئويناقالر،

 ههر چاپقاندا كۆكتىن ئاشار،

 دۇبال قاقىپ ئۆردهك ئۇچار،

 . بۇلهند پهرۋازدۇر قۇشالرى

ــهل : يېشــىمى ــىڭ ئ ــاتالر جــۈپ – بىزن ــىپ يۈرىشــىدۇ، – يۇرتتــا، ئ ــاقالپ چېپ  جــۈپتى بــىلهن ئوين
 ) ئىككى قانـىتى دهسـتهك ئـۇرۇپ ( انات قېقىپ چاپقاندا، دۇلدۇلدهك كۆكتىن ئاشىدۇ؛ ياۋا ئۆدهكلهر ق

. ئۇچىدۇ، باشقا ئۇچار قۇشالرمۇ كۆكته پهرۋاز قىلىپ يۈرىدۇ
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 ئاپئاق قاردۇر تاغ باشالرى،

 مهرجاندۇر تاشالرى، – ياقۇت

 باغ، ئهتىزدۇر ههم قاشالرى،

 . ئابىههيات ئاقىشالرى

 رغـا پۈركهنگـهن؛ تاغلـىرى تـاش ياز ئاپئـاق قا – بىزنىڭ يۇرتنىڭ تاغ چوققىلىرى قىش : يېشىمى
 مارجان بىلهن قاپالنغان؛ ئهتراپلىرى باغالر ۋه ئېتىزلـىقالر بـىلهن ئورالغـان؛ – بىلهن ئهمهس؛ ياقۇت

 . ئېقىپ تۇرىدۇ ) تىرىكلىك سۈيى ( ئېقىنلىرىدا، ئابىهايات – ئۆستهڭ

 بۇغداي نانى، قوي گوشتلرى،

 . سۈت گۇرۇنجدۇر ئاشالرى

 ى، تهييار سهكىز بىهىشتلهر

 . دۇئا قىلۇر دهرۋىشلهرى

 خهلقنىڭ يهيدىغىنى بۇغداي نېنى، قوي گۆشى، سۈت بىلهن گۈرۈچ ئاساسلىق ئېشى؛ بۇ : يېشىمى
 دهرۋىشلـىرى دۇئـا قىلـىپ تۇرىـدۇ، – تهيياركى، ئهۋلىيا – يهرده، گويا جهننهتلهرنىڭ ههممىسى تهخ

 . تېخى

 مهشرهب

 بىرىنچى مهشرهب

 ۇل گۇلىستاندىن جۇدا، مه مهۋا ساز ئهيلهگهي بۇلب

 . ئهيلهمهس تۇتى تهكهللۇم شهكهرىستاندىن جۇدا

 گۈلىـستاندىن ئايرىـلغان بۇلبـۇل قانـداقمۇ نـاۋا قىلـىپ سايرىـسۇن؟ ههمىـشه شـېكهر : يېشىمى
 . بېرىپ تۇرىدىغان جايدىن ئايرىلغان تۇتىمۇ سۆزلىمهيدىغۇ

 ئول قۇياش ههجرىنده قورقارمهن فهلهكنى ئۆرتهگهي،

 . ىكىم بولۇر ئول ئوتلۇغ ئهففاندىن جۇدا ههر شهرار

ــىمى ــىمدىن چاچرىــغان ئۇچقۇنالرنــىڭ : يېش ــهن ئوتلــۇق پىغان  ئــۇ قۇياشنــىڭ پىراقــىدا چهكك
 . پهلهكنىڭ ئۆرتهپ قويىشىدىن قورقىمهن

 دهمه هىجرانىمدا چهكمهيسهن فىغانۇ ناله كۆپ،

 . جىسىم ئهيلهرمۇ فىغان بولغان نهفهس جاندىن جۇدا

 دېمـه، نهپــهس ۋ جاندىــن » پـىغان چهكمهيــسهنغۇ – هىجرانـىمدا كــۆپرهك نالــه مېنــىڭ « : يېشـىمى
ئايرىلغان تهن پىغان چېكهلهمدۇ؟
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 ههجر ئۆلۈمدىن تهلخ ئهمىش، مۇندىن سوڭ، ئهي گهردۇن، مهنى

 . ئهيلهگىل جاندىن جۇدا، قىلغۇنچه جاناندىن جۇدا

ــىكهن : يېشــىمى ــىق ئ ــنمۇ ئازاپل ــىق ئۆلۈمدى ــن كېيــىن . جۇدال ــن جــۇدا قىلغــىچه بۇندى  ، جاناندى
 . جاندىن جۇدا قىلىۋهتكىن

 بولسا يۈز مىڭ جانىم ئال، ئهي ههجر، لهكىن قىلماغىل

 . يارنى مهندىن جۇدا، يا خۇد مهنى ئاندىن جۇدا

 ئهي هـىجران، يۈزمـىڭ جېنـىم بولسـىمۇ ئالغـىن، لېكـىن يـارنى مهندىـن، يـاكى مېـنى : يېشىمى
 . ئۇنىڭدىن جۇدا قىلمىغىن

 را پهرۋانه ئۆرتهندى، ههمانا بىلدىكىم، ۋهسل ئا

 . قىلغۇدهكدۇر سۇبه ئانى شهمئى شهبىستاندىن جۇدا

 پهرۋانه ۋىـسال پهيتـىده كۆيۈۋالـدى، چـۈنكى تـاڭ ئـۇنى كېچىنـىڭ چىرىغـىدىن هامـان : يېشىمى
 . ئايرىۋېتىدىغانلىقىنى بىلىپ قالغانىدى

 بىر ئىيهسىز ئىت بولۇپ ئهردى نهۋائىي يارسىز،

 . ، يا رهبكى، ههرگىز بهنده سۇالندىن جۇدا بولماسۇن

 يارسىز نهۋائىي خۇددى بىر ئىگىسـىز ئـىتقا ئوخـشاپ قالغانـىدى؛ ئـهي پهرۋهدىـگار، قـۇل دېگـهن
 . ههرگىزمۇ سۇلتانىدىن ئايرىلىپ قالمىسا بولىدىكهن جۇمۇ

 گۇل ئاچىلدى نهزاكهت، نازهنىن ئىچكهچ شهراب، – گۇل

 جهمالى ئافتاب، سارغارۇر گۇلالر ههمه كۆرگهچ

 ئـهمما قۇياشنـىڭ . نازىنىن شاراب ئىچىۋېدى، گۈللهر نازاكـهت بـىلهن ئېچىلـىپ كـهتتى : يېشىمى
 . جامالىنى كۆرگهنده ههممه گۈللهر سارغىيىدۇ

 مۇنچه لهئلىڭنى كۆرۈپ پىنهان بولۇر بهرگ ئىچرهكىم،

 سارغارىپ گۇل ئۆزرلهر قىلغاي جهمالىدىن هىجاب،

 ده، سـارغايغان – ى كۆرگهنـده، گۈللـهر يـاپراقالر ئىچـىگه يوشۇرۇنىۋالـىدۇ غۇنچه لېۋىـڭن : يېشىمى
 . هالدا، يۈزىگه پهرده تارتىپ چىقىپ، ساڭا ئۆزره ئېيتىدۇ

 رهنگ بهرۈر مهيغه قىزىل تهگسه لهئلدهك لهبلهرى،

 . ماڭا گهر بولسا بهههم ئول مهينى مهن ئىچسهم شوراپ

 ئهگـهر ماڭـا نېسـىپ بولـسا، ئـۇ . مـهينى قىزارتـىدۇ ئۇنىڭ ياقۇت لېـۋى مهيگـه تهگـسه، : يېشىمى
 . شوراپ ئىچسهم دهيمهن – مهينى شوراپ

 لهئلىدىن مهي تاپتى رهنگ، رهنگ تاپسا مهندىن نه ئهجهپ،

. رهنگ بهرهنگ مهستانه بولغۇم مهي ئىچىپ مهستى خهراب
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 مـهن ئـۇنى مهي ئۇنـىڭ لېۋىدىـن رهڭ ئالـدى، ئهمـدى مهندىـن رهڭ ئالـسا نېمـه بوپتـۇ؟ : يېشىمى
 . ئىچىپ، غهرق مهست بولۇپ، رهڭمۇرهڭ مهستانه بولىمهن

 جامنى جانىڭ ئۈچۈن بىر قهتله بهر، ئهي ساقىيا،

 . ئارزۇمدۇر يارغا مهي بىرله گۇل تۇتسام ياساپ

 ئهي ساقىي، جامنى جېنىڭ ئۈچۈن يهنه بـىر قېتـىم بـهر، مهيدىـن گـۈل يـساساپ، ئـۇنى : يېشىمى
 . م يارغا تۇتۇش مېنىڭ ئارزۇيۇ

 مهن تۇتارمهن، ئۆزگهلهر قىلسا تهمهئ جانانه كۆز،

 . ئىشقىڭ ئوتى ئهيلهگهن بۇ باغرى بىرىياندىنكهباب

 باشقىالر جانانغـا تهمـه بـىلهن كـۆز تاشلىـسا، مـهن ئۇنـىڭغا ئىـشق ئـوتى كۆيدۈرگـهن : يېشىمى
. يۈرىكىمدىن قىلىنغان كاۋاپنى تۇتىمهن

 لهسه، ئىشق دهردىدىن نىيازىي ئاهۇ ئهفغان ئهي

 . ئويغانۇر فۇرقهت بىله بۇلبۇلغا تۈشكهي ئىزتىراب

 پىغان چهكسه، پـىراق ئازابـىدىكى بۇلبۇلمـۇ ئويغىنـىپ، – نىيازىي ئىشق دهردىدىن ئاه : يېشىمى
 . ئىزتىراپلىققا چۈشىدۇ

 ئىككىنچى مهشرهب

 بىر كىچىك دىلبهر كۆرۈپمهن قامهتى نازۇككىنه،

 . ىل ئۆڭلۈككىنه غۇنچهلهپ، پهيۋهسته ئهبرۇ، قىپقىز

 ئۇ غۇنچه لهۋ، قوشۇلماد قـاش، . قامىتى نازۇككىنه كهلگهن بىر كىچىك دىلبهرنى كۆردۈم : يېشىمى
 . قىزىل نۇرانه ئۆڭلۈك ئىدى

 گهرچه ياشىدۇر كىچىك، شىرىن لهبى ئهسرۇ سۈچۈك،

 . ههر باقىشىدا كۆزىنىڭ ئىيماسى بىر تۈرلۈككىنه

 ىمۇ، تىلى تولىمۇ چۈچۈك ئىدى؛ ههر بېقىشىدا، كۆزى گهرچه ئۇنىڭ يېشى كىچىك بولس : يېشىمى
 . ئۆزىگه خاس بىر خىل ئۇقۇمغا ئىما قىالتتى

 ئهشىكدهك بىر يهرده تىنماس جىلۋه ئهيلهپ ههر تهرهف،

 . قىرمىزى كۆڭلهك ئىچىده تور تۆشۈك بۆركلۈككىنه

 دى لىغىلداپ تور تۆشۈكلۈك لىپتىك كىيدۈرۈلگهن كۆكسى قىزىل كۆينهك ئىچىده، خۇد : يېشىمى
 . تۇرغان كۆزى يېشىدهك تىنىمسىز جىلۋه قىالتتى

، » ساڭا رههىم ئهيلهگۇم « : كۈلمۈسۈپ بىر گۈن ماڭا دهدى
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 كۆزىدىن بىلدىمكى ئهرمىش ۋهئدهسى ئۆترۈككىنه،

 كۆزىدىـن . دېـدى » سـاڭا رههـىم قىلـىمهن « : ئۇ بىر كۈنى ماڭا قاراپ كۈلۈمسىرهپ تۇتۇپ : يېشىمى
 . خوپ يالغان ئىدى – لى بىلدىمكى، ۋهدىسى خې

 نائۈمىد ئهردىم بۇ يالغان ۋهئدسىدىن ئهسرۇ كۆپ،

 ياش باالالر ئىچره كۆردۈم ناگههان ئهسرۈكككىنه،

 ئۇنىڭ بـۇ يالغـان ۋهدىسـىدىن بـهكال ئۈمىدسـىز ئـىدىم، توساتتـىن ئـۇنى يـاش بالـىالر : يېشىمى
 . ئارىسىدا، مهستخۇش هالدا كۆرۈپ قالدىم

 اياغىن ئۆپكهلى، قىلماي قهبۇل، ئىختىيار ئهتتىم ئ

 . سهسكهنىپ قاچتى سهمهندىن سهكرهتىپ چابۇككىنه

 ئايىغىنى سۆيۈشكه تهمشىلىۋېدىم، ئۇ قوبۇل قىلماي، سهسكىنـىپ قـاچتى ۋه ئېتـىنى : يېشىمى
 . چاپتۇرغىنىچه تېزال كېتىپ قالدى

 : چۈنكى كۆردۈم مۇنچه مهكرۇه شىيۋهلهر ئاندىن دهدىم

 . ىقارماي ئهمدى بولغىل شۇككىنه ئهي فۇتۇهىي، ئۈن چ

 ئهي فۇتۇهـىي، ئهمـدى « : ئۇنىڭدىكى مۇنچىۋاال بولمىغۇر قىلىقالرنى كۆرگهندىن كېيىن : يېشىمى
 . دېدىم » ئۈنۈڭنى چىقارما، جىم بولغىن

ئۈچىنچى مهشرهب

 قهددىڭدهك باغ ئارا سهرۋى رهۋان يوق،

 . رۇخۇمدهك گۇلشهن ئىچره زهئفران يوق

ــاغالرد : يېشــىمى ــىمدهك ب ــوق؛ گۈلــشهنده چىراي ا، قهددىــڭدهك گــۈزهل ئۆســكهن ســهۋرى دهرىــخى ي
 . سارغايغان زهپىران يوق

 لهبىڭدهك هىچ يوقتۇر لهئلى سىيراب،

 . كۆزۈڭدهك شوخى ئاشۇبى جههان يوق

 لېۋىڭدهك سۈزۈك ياقۇت، جاهانغا ئوت ياقىدىغان سېنىڭكىدهك شـوخ كـۆز هـېچ يـهرده : يېشىمى
 . يوق

 جههاندا تىير ئهنداز، قاشىڭدهك يوق

 . ئاتارغا بىر مهنىڭدهك ناتهۋان يوق

 جاهاندا قېشىڭدهك مهرگهن يوق، ئوقۇڭغا نىشان بولۇشـقا يارايدىـغان مېنـىڭدهك بـىر : يېشىمى
. ناتىۋان يوق
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 نه ههدد ئاغزىڭنى بارۇ يوق دهمهككه،

 . ئانىڭ رهمزىن بىلۈرگه نۇكتهدان يوق

 دېيىشكه كىمنىڭ ههددى؟ ئۇنـىڭ » يوق « ياكى » بار « نى ئاغزىڭنىڭ كىچىكلىكىدىن ئۇ : يېشىمى
 . ئىزناسىنى بىلىپ ئايرىيااليدىغان دانىشمهن يوق

 نه ئىمكاندۇر كىشى باغ ئىچره كىرمهك،

 . ئاڭا يول كۆرسهتۈرگه باغبان يوق

 يــول كۆرسىتــىدىغان بــاغۋهن بولمىــسا، كىشىنــىڭ باغقــا كىرىــشى قانــداقمۇ مۇمكــىن : يېشــىمى
 بولىدۇ؟

 ڭ سايراماغىم گۇلرۇخ ئۈچۈندۈر، مهنى

 . قىلۇرمۇ ناله بۇلبۇل گۇلىستان يوق

 نـاۋا – مېنىڭ سايرىشىم گۈل يۈزلۈك يار ئۈچۈنـدۈر؛ گۈلىـستان بولمىـسا، بۇلبـۇل نالـه : يېشىمى
 قىلۇرمۇ؟

 ههمه ياخشى خۇيۇڭنى سهرف ئهتۈرگه،

 . جههان ئىچره مهنىڭدهك بىر يامان يوق

 . ۇڭنى ئىشلىتىشكه، جاهاندا مهندهك بىر يامان يوق ههممه ياخشى خۇيلۇر : يېشىمى

 بولۇپمهن خهلق ئىچىده ئانچه بهدنام،

 . مهنىڭدهك يهنه رۇسۋايى زهمان يوق

 . خهلق ئارىسىدا نۇرغۇن بهدنامغا قالدىم، زاماننىڭ مهندهك يهنه بىر رهسۋاسى يوق : يېشىمى

 زۇهۇرىي كۆڭلىدۇر كىم بهس پهرىشان،

 . ىر دىلىستان يوق ئىالها، رههم قىل، ب

 ئى ئالاله، رههىم قىلغىن، مهن زۇهۇرىينىڭ كـۆڭلى بـهكمۇ پهرىـشانكى، دىلـىمنى شـاد : يېشىمى
 . قىلغۇچى بىر يار يوق

 76 مىسرا، ئۈچ داسـتان 186 موقام چۆل ئىراق مۇقامىنىڭ تېكسىتلىرى چوڭ نهغمه قىسمى – 12

. ېئىردىن تهشكىل تاپقان مىسرا ش 322 مىسرا بولۇپ، جهمئىي 60 مىسرا، ئۈچ مهشرهب




