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 ئابدۇشۈكۈر مۇههممهتئىمىن : ئاپتورى

نهشرى  1 ئاي  7 يىل  2000 شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى
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 ئاپتوردىن

 ! ئهسساالم كىتابخان

 ئاپهت بۇنداق يىلالرنى . ، تارىخنىڭ سهۋدالىق يىللىرى يېزىلغان تهئهججۈپنامه بۇ

 دەپ ئاتىساڭ رنى ئامهتلىك بۇنداق يىلال . دەپ ئاتىساڭ ئاپهتلىرى تولىمۇ پاجىئهلىك

 ئالغا ئىلگىرلىشىگه ئۇنىڭ ئىنسانىيهتنىڭ تهجرىبىلىرىنى توپالپ ، زۇلمهتنى يېڭىپ

 ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلغىلى قوشقان تۆهپىسى هېكمهتكه باي قىممهتلىك ئامهت

سهۋدالىقنىڭ پاجىئهسى ئىچىدە ، . ئىدى بۇ ، ههقىقهتهن سهۋدالىق يىللىرى . بولمايدۇ
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 يوشۇرۇن خهزىنىگه ئېرىشىپ قېلىش لىق ئىچىدە كۈتۈلمىگهندە كونا رسان ه س

 ئىسپاتالنغانغۇ ؟ ۆچهكلىرىدە مۇمكىنچىلىكى نۇرغۇن خهلق چ

 تېڭىرقىغان ۋە ئهندىشه انىشمهنلهردىن سهبىي بالىالرغىچه ئۈركۈگهن ، مهن د

 هۋدالىقتىن يىلالردا ئۆزۈمنى س ق روهىيىتىگه ئهسىر بولغان ۋەهىمىسى ئىچىدە سهۋدالى

 قهرەللىك ئۇيقۇ شارابىدەك مېنىمۇ ئۇزاق بۇ خىل سهۋدالىق ئۇزاق . خالىي قىاللمىدىم

 قاباههتلهرنى هېس قىلىپ . قىلغانىدى يىلالرغىچه مهستلىك ئۇيقۇسىغا غهرق

 چۈشىگهنلىرىم سهگهكلىك تهپهككۇرىدىن كۆرە بىراق ، . هېكمهتلهرنى چۈشىدىم

 مهن هۆرمهتلىك كىتابخاندىن . ئوخشاپ كهتتى رىغا توالراق سهۋدالىق شىۋىرالشلى

 ئىچۈرگهن شارابىغا تاقابىل تۇرالماسلىقىمنى چوڭقۇر مېنى كهچۈرۈشىنى ۋە ساقىينىڭ

 . نهزەرگه ئېلىشىنى ئۈمىد قىلىمهن هېسداشلىق ئىچىدە

 تۈن مونولوگلىرى سۈپىتىدە سهۋدالىق << سهۋدالىق تهئهججۈپنامىسى >>

 . خاتىرىسى بولۇپ مهيدانغا كهلگهن ىق يىللىرىدىكى سهۋدال

 كاككۇكنامىدىن باشلىنىپ ، مارجاننامه ، << سهۋدالىق تهئهججۈپنامىسى >>

 مهن بۇ . ئارقىلىق داۋاملىشىپ ، نىجاتنامىدە ئاخىرلىشىدۇ سۇمۇرغنامه ، جاهاننهما

 قىلىش ئويىدا يازمىغانىدىم ، كىشىلهرگه كۆرستىشكىمۇ ئهندىشه بهش نامىنى نهشر

 يهنه نېمىشقىدۇر ئهينى يىلالرنىڭ تهپهككۇر هودۇقۇشلىرىنى . قىالتتىم

 بۇنىڭدىن مهقسىتىم ، زامانداشلىرىمنىڭ . تاپشۇرغۇم كهلدى جامائهتچىلىككه

 ئېرىشىش ۋە گۆدەك پهرزەنتلهرگه ههقىقىي يورۇقلۇق ، گۈزەللىك ۋە هېسداشلىقىغا

. ئىبارەت قىممىتىنى هېس قىلدۇرۇشتىن  ياخشىلىقنىڭ قهدىر
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 مۇندەرىجه
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 بىرىنچى باب

 كاككۇكنامه

1 

 كامپۇردەك ئاقارغان ، كۆزلىرى چوڭقۇر دېڭىزدەك ئهقىل بىلهن تولغان ساقاللىرى

 گىرېك ئهپسانىلىرىدە سۆزلهنگهن ( ئىلهامنىڭ ههقىقىي مهبۇدىسى مۇسىي : هېكىم

 ، دېگهندە ، ئۇنىڭ بېغىدىكى قهپهسته ) ۇز مۇئهككىلى سهنئهتنىڭ توقق  هۈنهر

 . سايراۋاتقان كاككۇك قاقاقالپ كۈلۈپ كهتتى

 زىننهتلىرى بىلهن ياشناپ تۇرسىمۇ ، سهرگۈزەشتلىرىم بهدىنىم پهي : كاككۇك

 ئىلهامنىڭ ههقىقىي مهبۇدىسى مۇسىي ئهمهس ، بهلكى قهپهس ، . سېنىڭدىن ئارتۇق

 نالندى ، قهلبىدىكى هارارەت ، كۆزىگه ياش زۇمرەتلىرىنى هاياجا كاككۇك . دېدى

 ئۇ ئهركىن ئۇچۇپ كېتىۋاتقان بىر توپ تۇرنىغا قاراپ ، قهپهس . تاقىغانىدى

 . سىقىمداپ ، كۆكسىنى قهپهس شادىسىغا ئۇرۇپ سايراپ كهتتى روجهكلىرىنى

 قان زوقالنغىنى ئۇنىڭ نالىسى بولغىنىدەك ، ئۇنىڭ نالىسى قان قۇس هېكىمنىڭ

 . شېئىرىيهتتهك ههقىقىي قهلبى ئىدى كاككۇكنىڭ

2 

. مهن كىچىك قۇشمهن ، جهڭ دۇمبىغىدەك نهرە ياڭرىتالمايمهن
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 . مهن كىچىك گىياه ، ئالهمنى مههلىيا قىلىدىغان خۇش پۇراقنى تارقىتالمايمهن

 . مهندە رەشك ۋە ههسهت ماجىراسىنىڭ ههشهمهتلىك بۇژغۇنلىرى يوق

3 

 مهڭگۈ يېڭىلىپ ۋە ئهبهدىي تهكرارلىنىپ تۇرىدىغان مهنىۋى جهننىتى مۇههببهتنىڭ

 . نهدىكى ، مهن ئۇنىڭدىن شېئىرىيهت ئىالهىنى ئىزدەيمهن

4 

 بىقارار ئالهمدە خۇشاللىقلىرىمدىن ۋەهىمه قىلىپ غهمكىن بولىمهن ، غهمكىنلىكىم

 . ئهۋجىگه يهتكهندە قاقاقالپ كۈلىمهن

 گۈزەللىكلىرىم خۇشاللىقلىرىم سېنىڭ ئىلتىپاتىڭ ، : ىلىمهن سۈيىگه قاراپ نىدا ق بۇالق

 جاراههتلىرىم سېنىڭ ئىنئامىڭ ، ۋەهىمىلىرىم سېنىڭ سالغان قورقۇنچۇڭ ،

 كۈلىمهن ، قاقاقالپ كۈلىمهن ئۆزۈمگه قاراپ قاقاقالپ  ئۆز . مۇشتۇملىرىڭنىڭ ئىزناسى

 ... ئهينىكى ، مهن تارىخنىڭ گۇۋاهچىسى ، سېنىڭ ئهلپازىڭنىڭ

5 

 قاقاقالپ كۈلگىنىدە ، ئۈمىدسىزلىك ئۈمىد تاڭ شهپىقىنىڭ رەڭدار كۆڭلىكىنى كىيىپ

 ئۈمىدنىڭ تهنتهكلىكى بىلهن . دېمىدى جىم  گۇگۇم ئوتقېشىنى قارايتىپ ، الم

 . ئارىسىدا تېڭىرقاپ شىۋىراليمهن ئۈمىدسىزلىكنىڭ تهمكىن سىپايىلىكى

6 

 ۋىسال . ىلهام بېغىشلىغان نهرسه ۋىسال ئۈمىدى ساڭا ئ هىجران دەشتىدە تۇرغىنىڭدا

 ۋىسال قهدرىنى كۆتۈرگهن نهرسه . ئالدىراتقان نهرسه هىجران ۋەهىمىسى بېغىدا سېنى

... ، هىجران قهددىنى رۇسلىغان نهرسه ۋىسال هىجران
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7 

 . يوقلۇقنىڭ ئۈمىدى موللۇقنىڭ ۋەهىمىسىدىن ئۈستۈن

8 

 هودۇقۇشى تۆت كوچا ئاغزىدا دوقۇرۇشۇپ ئۈمىد خۇشاللىقى بىلهن ئۈمىدسىزلىك

 . ئۇالرنىڭ خالىغىنى شاراب ئىدى . قالدى

 . ئىختىيار يىلپىزىغا سۇمۇرغ قانىتىنى قوشىدىغان خىيالىي سايه : چۈنكى ئۇ

 . هاقارەتلهنگهن روه شاراب ئىچىدە غالىب

9 

 . دەرياالر سۆيگۈسىنى يادىمغا ئالغىنىمدا كۆزۈمدىن دەرياالر ئاقىدۇ

 . تاغالر پىراقىنى ئهسلىگىنىمدە چوڭقۇر دېڭىز تېگىگه پاتىمهن

10 

 . مهن ساڭا تهقلىد قىلىمهن

 سۆيگهن يامغۇر ، چىمهننى ئارىالپ ئاققان تاغ سۈيى ، قىياغا مهڭزىنى ياققان زېمىننى

 قوينىدىكى ئۆركهش ، ئانا باغرىدىكى بوۋاق ، تۆگه ئايىغىدىكى بوتىالق ، داال

 غهرەزسىز پاك مۇههببىتى ئېه ، ئالهمنىڭ ... ، جانا لېۋىدىكى تهبهسسۇم خۇشبۇي گىياه

 . ، مهن ساڭا تهقلىد قىلىمهن

11 

 . مېنىڭ كۆز ياشلىرىم ئازغان چېچىكى ئۈستىدە تىترەپ تۇرغان ئېغىر شهبنهم

 ئۇ زېمىن يۈزىنى . كۆز ياشلىرىم زېمىنغا تۆكۈلگهن گۈل بهرگىنىڭ مهرسىيىسى مېنىڭ

. هم بىلهن ياساندۇرىدىغان يېشىل باهارنىڭ قهسىدىسى غۇنچه گىل
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12 

 ئۇچقان يۇلتۇزدەك قاراڭغۇلۇق ئالىمىگه . نۇرانه شولىنىڭ ههۋىسىدە تۇرغىنىم يوق

 . قاراپ شىيرىالي ، نۇرانه شوال كهينىمدە قالسۇن

13 

 . قارا ، مېنىڭ مىسرالىرىمغا . ئهينهك بىلهن ههپىلىشىش ساڭا ئوشۇقچه ! گۈزىلىم

 ... كۆزەت ، مهرمهر ههيكىلىڭنىڭ ياسىلىشىنى

 قىممىتىڭنى ساختا شىۋىرالشالردىن ئهمهس ، ههقىقىي  قهدىر ! مۇشتىقىم مۇههببهت

 مهڭگۈ توزۇماس چېچهك بىلهن _ بۇ بىنا . شېئىرىيهت بىناسىدىن ئىزدىگىن

 ... گۈلىستان

14 

 چېچهك شىرنىلىكىنىڭ جهۋهىرى ؛ _ ههسهل

 . ىك تۇيغۇسىنىڭ كرىستالى گۈزەلل _ شېئىر

15 

 قهلبىم . قاش يالىرىڭ بىلهن كىرپىك ئوقلىرىڭ ماڭا يۈرۈش باشلىغاندا غالىبسهن

 ! قۇدرەتلىك قوشۇنۇڭغا تۇتقۇن بولغىنىدا مهغلۇپسهن

16 

 رەسىملهرنىڭ : ئۇ . ئۆزى ياسىغان ئاجايىپ سۈرەتخانىغا كىرىپ قالدى ئىنسانىيهت

 دېيىشىدىن << ! شاه >> لىنىپ ، ئۆز ئىختىراچىسىغا ، ههيكهللهرنىڭ جان تىزىلىپ

... قامىلىپ قالدى مۇداپىئه كۆرۈپ ، ۋەهىمىلىك چۈش ، شۈبهىلىك مۇهاكىمه ئىچىگه
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17 

 . مۇههببهت دېڭىزىدىكى گۆههر خهزىنىنىڭ ئومۇمىي ۋەجى _ ساداقهت

 . ىياپىتى ساداقهت بېغىدا گۈزەلنىڭ سۇمۇرغتهك قايتا تۇغۇلغان يېڭى ق _ گۈزەللىك

 . ساداقهت بىلهن گۈزەللىكنىڭ مېنى مههلىيا قىلغان كارامىتى _ يۈكسهكلىك

18 

 چېچهك يهرگه غولىمىدى ، بهلكى مېۋە قهلبىدىن ماكان ! چهكمىگىن ئهندىشه

 بىپايان باغالر باهار بهزمىسىدە چېچهكتىن شهپهق ياساپ : ئىشهنمىسهڭ قارا . تۇتتى

 ... نىڭ سېخىيلىق قۇياشىنى كۆرەلىشى مۇمكىنمۇ ؟ بېخىل . سېنى مهپتۇن قىلىدۇ

19 

 سهن هاۋا بوشلۇقىنىڭ ئهركىن مهلىكىسى ، قهپهس ئىستىقامهتگاهىنىڭ ! كاككۇك

 ئىنسان ئۈچۈن . غهزەلچىسى ، زېمىن يايلىقىنىڭ ئهركه ساياههتچىسى مهردانه

 ... نېمىلىكىنى بىلمهيمهن پهلهكنىڭ

 ئهركىن ئۆسكهن ئوماق بالىنىڭ كىشىلهر ۆكىدە ئانا باغرىدا ئهركه ، تهسهۋۋۇر ك

 ... ئاز ئۇچراتقىنىم ئۈچۈن ههسرەتلىنىمهن ئالدىدا خۇشامهتچى بولمىغانلىرىنى

20 

 گۈزەللىكنىڭ مهڭگۈلۈك كۈلكىسىدە تهبىئهتنىڭ نىسبهتلىك مۇزىكىسى تهكرارلىنىپ

 ! قايغۇ مۇشۇ كۈلكىنىڭ ۋەهىمىسى . تۇرىدۇ

21 

 قارىڭنىڭ تهمكىن غىالپىغا ئوخشاش ، كۆزۈمنى قاماشتۇرۇپ ئۆتكۈر زۇلپى نىقابىڭ

. ئهقلىمنى تهڭپۇڭدىن خاالس قىلىدىغان نۇرانه جامالىڭنىڭ رەهىمدار يېپىنچىسى



 11  

 ! يۈزۈڭدىكى نىقابىڭنى ئېلىۋەت ، بۇ ماڭا مۇقهددەس ئىلتىپات

 ! ئۆتكۈر زۇلپىقارىنى سانجى ، بۇ ماڭا يېڭى هايات

22 

 . پۇراق گۈلشهنلهردىن بال نهزمىسى يارىتىدۇ ههسهلچى ههرە خۇش

 . گۈلچى كېپىنهك باشقىالرنىڭ ههمدۇساناسىدىن تهمهنناغا تولىدۇ

 . روهىيهت جهههننىمى _ تارىخنىڭ مهسخىرىسى

 . مهنىۋىيهت جهننىتى _ كهلگۈسىنىڭ بارىكاللىسى

23 

 . مهن چوڭقۇر خىيالغا چۆكىمهن . بورانالر هۇۋاليدۇ

 . تارام ياش تۆكىمهن  مهن تارام . ۋاليدۇ بورانالر هۇ

 . مهن قاقاقالپ كۈلىمهن . بورانالر هۇۋاليدۇ

 ئۇنىڭ هۇۋالشلىرىنىڭ ئهۋجىدىن . مهجنۇن تهبىئهتنىڭ مهسخۇي پوپوزىسى بورانالر

 قورقىدىغىنىم مېنىڭ . ئهجدىها سۈرەتلىك جۇدۇن دىۋىسىنىڭ ئۆلۈم نوپۇزىنى سېزىمهن

 زىننهتلىگهن ، خۇش پۇرىقى كىتى بىلهن رەڭمۇرەڭ چېچهك بىلهن گۈلشهننى ناز ۋە سۈل

 ئهتىرگۈلگه بۇلبۇلنى ، مهشۇقىغا ئۆز بىلهن مههلىيالىقنىڭ هېكمىتىنى تونۇتقان ،

 ئۆلۈم . ئىالهىنىڭ ساخاۋەتلىك نوپۇزى مههبۇبىنى ئاشىق قىلغان مۇههببهت

 قېلىش مۇههببهت شهپقىتىدىن سىرتتا نوپۇزىدىن چۆچۈش ئارسىزلىق ؛

 . ئهنبىياالر هاياجانلىنىدۇ قاقالپ كۈلگىنىمدە . شهۋكهتسىزلىك

24 

 . گۈلگه مهپتۇن بولساڭ ، ئۇنى ئۆز پايىسىدىن جۇدا قىلما

. گۈزەللىككه مهپتۇن بولساڭ ، ئۇنىڭ ئىختىراچىلىرىنى ئاسرا
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25 

 . سۈرمه ئىشلهتمىگىن ، قېشىڭنىڭ قارىلىقىنى تونۇپ يهتمىدىڭمۇ ! گۈزىلىم

 . گۈل قىسمىغىن ، هۆسنۈڭدىكى چىمهنلهرنى ئىقرار قىلمىدىڭمۇ ! پهرىشتهم

 بۇ سېنىڭ ئهڭ ئېغىر ، ئهڭ . سهن گۈزەللهرنىڭ ماالئىكى ، گۈزەللهرنىڭ نهمۇنىسى

 ! قايغۇلۇق قىسمىتىڭ

26 

 . ههسهلچى ههرە ئۆز پادىشاهىنى خۇش پۇراق بال جهۋهىرى بىلهن باقىدۇ

 : ىشچى ههرىسىنىڭ بېشىنى ئۈزۈش ئالدىدا تهنتهنه بىلهن ههسهلچى ههرە پادىشاهى ئ

 . ۋاپاغا جاپا قىلغان ، دەپ ۋارقىرايدۇ

 چۈنكى ههرە پادىشاهىنىڭ _ دەيدۇ باشقا ئىشچى ههرىلىرى ، _ دەرههقىقهت ، _

 ئىككى بېقىنىدا تهرسانىڭ غهزىپىگه قۇدرەت بېرىپ تۇرىدىغان شهمشهر قانىتى

 . ئارتۇق

27 

 . دەهكه مهي قۇيغاندا ، مهن كۆز چانىقىمغا مهرۋايىت تىزدىم سهن شېشه قه

 . سهن شارابىڭنى لېۋىڭگه تهگكۈزگهندە ، مهن سۆيگۈ كهلكۈنىدە بىهوش ئاقتىم

 . ساقىيدەك قهدەه كهينىگه ، چولپاندەك بۇلۇت ئارىسىغا يوشۇرۇنماق : سېنىڭ ئىشىڭ

 . ئوينىماق پاتقاقلىق داالدا جۇنۇنلۇق پېرىسىنى : مېنىڭ ئىشىم

28 

 سېنىڭ يىغاڭ بوستانغا . كۈلكىلىرىڭ چېچهك گۈلزارىدىن ئۇرغۇغان خۇش پۇراق

. چېچىلغان يامغۇر ئۈنچىسى
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29 

 ئۇنىڭ قوزغايدىغىنى . تهمهنناسىز تهبىئهتنىڭ تېپىلغۇسىز ئىنئامى گۈزەللىكىڭ

 ەشكلىرى ئۇالر ر . مۇههببىتىم تۈپهيلى سېنى ئۇلۇغاليمهن . بىلهن رەشك مۇههببهت

 . بولما بۇلبۇللىرىڭنىڭ مهدهىيىسى بىلهن بىهوش . تۈپهيلى ههسهت ۋە ئىغۋا توقۇشىدۇ

 راۋىقىغا چىقىپ يۈكسهكلىك . هۇۋقۇشلىرىڭنىڭ پىتنىسى بىلهن هالىڭدىن كهتمىگىن

 ! يوق ئۇنىڭسىز گۈزەللىكنىڭ هاقارەتلهنمىگىنى . ئالهمنى كۆزەت

30 

 سېنىڭ مايىل بولىدىغىنىڭ ىپ تۇرىدىكهنسهن ، قورقۇپ تۇرساڭمۇ يهنىال ئۈمىدلىن

 . تىلهمچىلىكى روهىيهت _ خۇشامهت . خۇشامهتتىن ئىبارەت بولىدۇ

31 

 . توزۇمايدىغان گۈل سېۋىتى _ شېئىرىيهت دىۋانى

 شېئىرلىرىم مېنىڭ ! ، ئىدراك ۋە تهپهككۇر دۇنياسىنى مهپتۇن قىلغان گۈزەللىك ئېه

 ... بواللىسا ئىدى قهت بىر قونالغۇلۇق ههدىيه سېنىڭ مهڭگۈلۈك سهپىرىڭگه په

32 

 ئوخشاشال ، مۇههببهت ، گۈزەللىك ، بىلىم ، قابىلىيهت ، ۋىجدان ۋە قىسمهتكه

 ئايرىم نهرسىلهر ئىكهنلىكىنى ئويلىغىنىمدا ، بىرىدىن  ساداقهت ۋە ئاقىۋەتلهرمۇ بىر

 . ئىزدەيمهن ئۇالرنىڭ مۇجهسسهملىكىنى . چۆچۈيمهن ئۇالرنىڭ رىقابىتىدىن

33 

 سۈبهىسىدە گۈزەللىك بىر مهههللىك سۆيگۈ نهغمىسى بىلهن تهبهسسۇم قىلغىنىدا ياشلىق

، قېرىلىق گۇگۇمىدا يۈكسهكلىك مهڭگۈلۈك هېكمىتى بىلهن سېنى چاقىرىپ
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 دۇنيانى : ئۇنىڭ دېگىنى تولىمۇ ئاددىي ، بىراق قىيىن بىرگىنه سوئال . پىچىراليدۇ

 ... تونۇدۇڭمۇ ؟

34 

 ماهىيهتلهر قهسىرىگه كۆزۈم چۈشكهندە ئىختىيارسىز هادىسىلهر دۇنياسىغا يوشۇرۇنغان

 يهردە ماڭا ئۆز جامالىنى كۆرسىتىۋاتقىنى ههقىقهتلهر پهرىسىدىن بۇ . مهپتۇن بولىمهن

 ... ئاشىقالر پاجىئهسىدەك ئۇنىڭمۇ پاجىئهلىرى ئېغىر . ئىبارەت

35 

 چۈشىگهندە گۈلشهن . پ قالدى ، سۆيگىن مېنى ، جىگىرىم ، كهچ كىرى سۆيگىن

 ۋىسال خۇشاللىقلىرىمنى تهسهۋۋۇر يالقۇنلىرى بىلهن شولىالندۇرۇپ ، . چۈشهرسهن

 . بۇلبۇل بىلهن گۈلنىڭ سۆيۈشكىنىنى چۈشهرمهن مهنمۇ

36

 سېهىرلىك ئاسمان جامىدا جۇال قىلغان ، قارا بۇلۇتنى مهستلىكتىن قىزارتىۋەتكهن _ نۇر

 . شاراب

 . ئۆلۈم دېڭىزىدا نۇر چېچىپ كېتىۋاتقان ماياكلىق كېمه _ يات ها

 هاياتنىڭ قهرزىنى قىستاپ يۈرگهن سۈتخور ، يۈرەكسىز مۇههببهتنىڭ ئاشىقى ، _ ئۆلۈم

 . مۇزلىغان ۋۇجۇدنىڭ مۇرەببىي

 . ئۆلۈم ۋەسۋەسىسىنى يېڭىپ ، هاياتنىڭ نۇرانه تهبهسسۇمىدىن زوقلىنىمهن

37 

گه بهردىڭ ، نېمه ئۈچۈن ؟ ئاي هۆسنىنى يۈزۈڭ
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 تۈن رەڭگىنى چېچىڭغا بهردىڭ ، نېمه ئۈچۈن ؟

 ! مېنى ئىشقىڭ تۈپهيلى هايات ۋە مامات ئارىسىدا شهرمسار قىلىش ئۈچۈندۇر

38 

 چېچهكلىرىڭ . زوقلىنىمهن ، يوپۇرماقلىرىغا ئېهتىرام بىلدۈرىمهن گۈللىرىڭگه

 ڭ قهدرىڭنى ئاشۇرغىنى ۋاپادار تاپقاندا تهمهننا قىلمىغىن ، سېنى خېرىدارلىق

 . يوپۇرماق

39 

 ترۇيالىقالر بىلهن : قهدىمىي زېمىندا يارالغان قهدىمىي ئهپسانىدىن خاۋاتىرلىنىمهن

 ترۇيا سېپىلىدا ئاققۇزغان گرېكالر تىغ سوقۇشتۇرغاندىكى چاقماق ، ئېلىنانىڭ

 ىقتىدارى ، بولغان گۈزەللىك ئ يامغۇردەك كۆز يېشى ، ههسهت ۋە جېدەلگه تۈگۈن

 ۋەسۋەسىسى ، ئاپۇللۇ بىلهن ئافىنانىڭ ئېرىدانىڭ ئىالهالر ئارىسىغا سالغان رەشك

 گۇناهسىزالر قۇربانالر توپىغا . مېنى چۆچۈتىدۇ پايپېتهكلىكى ، زىۋىسنىڭ بىپهرۋالىقى

 ... ئىالهالر ئهۋجهرەپ كهتمىگهندۇ ئايالنغانسېرى ، ئهيىبلىك

40 

 . دىنىڭ جېڭى بۇ قىسمهت ۋە ئىرا _ تهقدىر

 . بۇ تهقدىر جېڭىدە ئىرادىنىڭ ئاققۇزغان پاك قېنى _ قايغۇ ياشلىرى

 پاراغهت شهربىتىدىن سىياه ياساپ . مۇههببهت سهپهرگه چىقمىغان كېمه قىسمهتسىز

 . بولمىغىنىدەك ، تۇرغۇنلۇق قومۇشىدىن قهلهم ئۆستۈرگىلى بوالتتىمۇ

 چېچىپ تۇرغىنىدا تهقدىر ئهجدىهاسىغا گۈزەللىك چېچىكى يۈكسهكلىك خۇش پۇرىقىنى

! قىلىچ كۆتۈرمهي تۇراالمسهن
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41 

 . تىكهنسىز سېرىق چېچهكنىڭ مهپتۇن قىالرلىق خۇش پۇرىقى يوق

42 

 . خۇشاللىق كۈلكىلىرى قاچىالنغان قاپ _ قايغۇ

43 

 كۈلۈشنى دەرگاهىدا مۇاليىم تهبهسسۇم قىلىشنى ، بهختسىزلىك ئىلكىدە قاقاقالپ بهخت

 . ئازغان شوخىسى ئالدىدا سۇمۇرغ گهۋدەڭنى ئهگمه . گهن ئۆ

44 

 كۆز ياشلىرىڭنىڭ ئۈنچىلىرى خۇشاللىق شولىسى بىلهن سۆيۈشكهندە مهڭزىڭدە ههسهن

 . هۈسهن جۇال قىلغۇسى 

45 

 شىرىندەك جانان بىلهن ئۈمىد تۇلپىرى ئۈستىدە ئىئۇشال ئۇچرىشىشنى بىلگىن ؛

 ! سىزلىك غارى ئالدىدا قاقاقالپ سۆزلىشىشتىن يانما خىسراۋدەك خاقان بىلهن ئۈمىد

46 

 پۇراق تۆكۈپ تۇرغان نهرسه چوغ ئۈستىگه تاشالنغان سهندەل ياغىچىنىڭ خۇش

 مهشۇت بېرىۋاتقان نهرسه ئۆلۈم زىندانىغا بهند بولغان غوزەك . يىغىسى ۋىدالىق

 . قۇرتىنىڭ پىداكار جهسىتى

 هن ئاخىرلىتىدۇ ؛ ئىپار كېيىكى بىباها مۇشكى شام ئۆز هاياتىنى نۇرانه يىغىسى بىل

 . تۈپهيلى سهييات قولىدا بىگۇناه جان ئۈزىدۇ

. پهزىلهتلىرىڭنىڭ قىممىتىگه تهمهننا قىلماي ، ئۇنىڭ قىسمهتلىرىگه پهخهس بول
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47 

 ... ئۇ تېخى سهبىي ئىدى

 ياققان خىنه ئۇ . ئالدىغا سۈرەتلهر ئالبۇمى بىلهن شېئىرالر دىۋانىنى قويدۇم ئۇنىڭ

 مههلىيا ئوتىنى ئىنچىكه قوللىرى بىلهن شېئىرالر دىۋانىنى بىر چهتكه سۈرۈپ قويۇپ ،

 ئۇنىڭ كۈلۈپ . تاشلىدى بىئارام تۇتاشتۇرىدىغان گۆههر كۆزىنى ئالبۇم سههىپىلىرىگه

 . قايتۇرۇشقا مهجبۇر قىلىنغاندەك ئىدى تۇرغان كۆزىگه پۈتۈن سۈرەتلهر كۈلۈپ جاۋاب

 كهپتىرىنى سۆيگۈ ئاسمىنىغا ، ههسهلچى ههرىسىنى ئۇ هېسسىيات : دىم مهن چۈشهن

 ... ئۇزاتمىغانىدى گۈلىستان سهپىرىگه تېخى

 ... ئۇ تېخى گۆدەك ئىدى

 دىۋانىغا شهيدا بولىدىغان چېغى ، ئۇنىڭ قهلبى تهنها گۈزەللىكنىڭ ئۇنىڭ شېئىرالر

 لىنىپ ، كۆكسى چىمهن شىكايىتىنى ئاڭالپ ، كۆكسى سۆيگۈ ئوقى بىلهن جاراههت

 . شۈبهىلهنمهيتتىم تىكهنلىكى بىلهن شىكهستىلهنگهندىن كېيىنال باشلىنىدىغانلىقىغا

48 

 . سېنى ئىزدەپ ههشهمهتلىك قهسىرلهرگه تهلپۈنمهيمهن ! گۈزەللىك

 ياۋروپا ( سېنى ئىلكىمگه ئېلىش ئۈچۈن يىراق ئههلىسهلىپ ! مۇههببهت

 دۇنياسى ئارىسىدا ئېلىپ بېرىلغان دىنىي ئۇرۇشالرنى بىلهن ئهرەبلهر خرىستىئانلىرى

 . كه قاتناشمايمهن ) كۆرسىتىدۇ

 ساداقلىرىغا تۇتقۇن بولغان ۋىسال مۇقهددەس  غالىبنىڭ نهيزە : ئهقىدەم شۇكى

 ... مۇههببهت ئهمهس ، بهلكى مهنىسىز مۇردىنىڭ قالدۇقى

 ەت قىلىدىغىنىم مهغرۇرلۇق مېنىڭ ئىزدەيدىغىنىم تهلۋىلىك بىلهن ئىزدەش ؛ مېنىڭ ر

. بىلهن رەت قىلىش
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49 

 ئۇنىڭسىز سۆيگۈ خۇپىيانه ههسرەت . ۋە ناخشىلىرىم بىلهن سېنى كۈيلهيمهن شېئىر

 قهدىرلهش تهپهككۇر ۋە تهسهۋۋۇرلىرىم بىلهن سېنى ئۇلۇغاليمهن ، ئۇنىڭسىز . چېكىش

 . مهبۇتقا چوقۇنۇش

50 

 بۇددا دىنىدىكى ( ئالهم بىنا قىلغۇچى براخما . شهپىقى هاياتنىڭ رەڭدار _ شېئىرلىرىم

 ئىختىرا قىلغىنىدەك ، مهن گۈل ۋە نۇر بىلهن ياقۇتتهك ئاسمان ، دۇنيانى ) بىر ئىاله

 مېنىڭ هۈنىرىم ئىلهام مهبۇدىسىنى . هۈسهن ياسايمهن  بۇلۇت ۋە ههسهن رەڭدار

 كه ( ېگهن مهنىدە ئىنسانىيهت د ( جاهاننهما ئهينىكىدە كۆرسىتىپ ئۇنى بهشهرىئهت

 . سوۋغا قىلماق

51 

 بىقارار گۈزەللىك سېنىڭ . ، پهرىشتىدەك گۈزەللىكىڭگه تهمهننا قىلمىغىن گۈزىلىم

 سېنى هۆسنۈڭدە جىلۋىلىنىپ مېنى ئالدىغىنىدەك ، مېنىڭ جىسمىمغا شوال سېلىپمۇ

 . ئالدايدۇ

52 

 كۆز يېشىمنىڭ ئۈنچىلىرى مهڭزىڭنى زىننهتلىسه ؛

 ىمنىڭ ئىزغىرىن شامىلى مۇشكىن چاچلىرىڭنى ئهتىۋارالپ سىلىسا ؛ ئاهۇ پىراق

 يېرىلغان يۈرىكىمنىڭ بىگۇناه قېنى لهۋلىرىڭنى الكتهك بويىسا ؛

 ... شېئىرلىرىم بىلهن ساڭا غولىمايدىغان ههيكهل ياسىسام

! بۇالر ، مېنىڭ ئهڭ چوڭ كۆڭۈل ئازادىلىكىم
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53 

 لۇق بوسۇغىسى ، دۇنيانىڭ دەرسخانىسى ، ، ئېه جاهان دەرۋازىسى ، دوست دېڭىز

 سهنسىز ئالهم نادان ۋە . ئالهمنىڭ ئهينىكى ، سهن زېمىن كۆكسىدىكى يۈرەك

 . تهرسا

54 

 . سۆيگۈ دېمهك قاناتسىز قۇشنىڭ ئۇچۇش ئىستىكى

 . سۆيگۈ دېمهك هاياتلىق ئۈمىدىنىڭ دېرىكى

 . سۆيگۈ دېمهك هېسسىيات يۈرىكىنىڭ ئىدراكى

 . ك ئىختىيار مۈلكىنىڭ سۇلتان بېگى سۆيگۈ دېمه

55 

 بىر جۈپ بۇلبۇلدەك سايرىشىپ ، ناخشىلىرىمىزنى ئاڭلىشىپ ، بىر جۈپ ! ئاشىقىم

 . بىرىمىزنى زىياپهت قىاليلى  چېچهكتهك ئېچىلىپ ، خۇش پۇراق بىلهن بىر

 ناخشىنى ئۆگىتىپ . مهن ناخشا ساتقۇچى ياكى ناخشا بىلهن كۆڭۈل ساتقۇچى ئهمهس

 . لمايدۇ ، پهقهت ئۇنى تهكرارالشنىال ئۆگىتىپ بولىدۇ بو

 . مۇههببهت تۈگىمهيدىغان ناخشىنىڭ ئۈزۈلمهيدىغان بۇلىقى . شۇنداق

56 

 بۇلبۇل سايرىغان شاخنىڭ ئۈنچىلىرى چوغدەك قىزىل ،

 . سۆيگىنىڭدە قالدۇرۇپ كهتتىڭ چېكهمدە قان قىزىل

 ېچهك ، ئهتىرگۈل ئۈنگهن توپا خۇشبۇي گويا سهبدە چ

. بىز سۆيۈشسهك گۈل بهرگىمۇ ئۆزگىرىپ بولغان قىزىل
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57 

 قهلىمىمنى كۆز يېشىم بىلهن . چېچىڭ خىيالى بىلهن سىنهمدە ئىلهام قوزغايمهن قارا

 . كۈيلهيمهن ئۆمرۈم بويى سېنى . ئهتىرگۈلدىن سىياه ياسايمهن . ئۇچالپ بۈلهيمهن

58 

 ئىجازەت قىلساڭمۇ سۆيۈشكه . هن ئهۋەتكهن گۈلدەستهڭنى پۇراپ بىهوش بولىم

 . پېتىنالمايمهن

59 

 مېنىڭ شېئىرلىرىم هاياتلىق . شېئىرلىرىم مۇههببهت ئىالهىنىڭ شىكايهتنامىسى مېنىڭ

 سهپىرىدىكى بىر ئهۋالد ئىنسانىيهتنىڭ ئۆتهڭخانىغا قالدۇرىدىغان قونالغۇلۇق

 كېلىدىغان كهينىدىن مېنىڭ شېئىرلىرىم بالدۇر يۈرۈپ كهتكهن ئاشىقنىڭ . خاتىرىسى

 . مهشۇقىغا يوللىغان ئامانهتنامىسى

60 

 . قېرىيدىغىنى كۆزۈمنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتى . گۈزىلىم ، سهن قېرىمايسهن

 ههسرەتلىنىدىغىنى ئۆمۈر چهكلىمىلىرى تۈپهيلى . گۈزىلىم ، سهن ههسرەتلهنمهيسهن

 . هايات دۇنياسىدىن يىراقالپ كېتىۋاتقان مېنىڭ قهلبىم

 . مهن بولسام زېمىن بىلهن مهڭگۈ قۇچاقلىشىمهن . ېئىرلىرىم بىلهن ياشايسهن سهن ش

61 

 ئۇنىڭ قهبرى دىۋان . گۈزەللىكنى ههقىقىي شائىرنىڭ قهلبىدىن ئىزدە ههقىقىي

 ، ئىلهام ئۇ يازمايدۇ . گۈلزارىدىكى سۆيگۈ ههيكىلىنىڭ ئاستىدىكى مىسراالر ئارىسىدا

. بېغىشاليدۇ
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62 

 . غورا ، ۋازىغا تىزىلغان ئالمىدىن لهززەتلىك يار چىشلىگهن

63 

 مهن قهلبىمنىڭ باغۋىنى ، ئۇنى . هاياتىمنىڭ سهرگهردانى ، ئۇنى ئىزدەيمهن مهن

 بېغىمنىڭ باراقسان مېۋىلىرى ئالدىدا ئهما مهن ، ئۇنى . پهرۋىش قىلىمهن

 . ئۇنىڭ شېرىن هىدىنى سېزىمهن ، ئۇنى تۇتالمايمهن . كۆرەلمهيمهن

 . هر ئويغاندىم ، قۇشالر بىلهن تهڭال سهه

 . گۈل ئىبادەتخانىسىغا يول ئالدىم ، تاڭ نهسىمى بىلهن تهڭال

 چېچهك ۋە خىجىللىق _ ئارقىدىن يۇتتۇم ، قىزىللىق ئىچىگه  شهبنهم شارابىنى ئارقا

 . ئىچىگه غهرق بولدۇم ، بۇلبۇل بىلهن تهڭال

 مېنىڭ . مېنىڭ گۇناهلىرىمنى كهچۈرگىن ! ئىبادەتخانىسىدا تىلهندىم ، ئېه گۈل گۈل

 ئۇنىڭدا . ئۇ روهىيهت كائىناتىدىكى قهلب يۇلتۇزى . گۇناهلىرىم شېئىرىمدا

 . پۈتۈن ئېغىرلىق مېنىڭ گۇناهلىرىمدا . هېچقانداق ئېغىرلىق يوق

 مېنىڭ . مېنىڭ شېئىرلىرىمنى قوبۇل قىلغىن ! ئېه گۈل : ئىچىدە جاكارلىدىم خىجىللىق

 ئىقرارىم ، ئۇ مېنىڭ ئاشىقلىق ئهرزنامهم ، بۇ ، سېنىڭ گۈزەللىكىڭ . شېئىرىمدا هاياتىم

 . بۇ ، مېنىڭ ساڭا ئاتىغان مهرۋايىت خهزىنهم

65 

 زېمىن بولۇشنى خااليمهن ، زىلۋا بويۇڭ ئۇنىڭدىن مهدەت كۈتسه ؛

 سۇ بولۇشقا ههۋەس قىلىمهن ، سۇمبۇل چاچلىرىڭ ئۇنىڭغا چۆمۈلسه ؛

 ولۇشنى ئىستهيمهن ، قارا كۆزۈڭ ئۇنى سۈمۈرسه ؛ يورۇقلۇق ب

. شامال بولۇشنى ئارزۇ قىلىمهن ، ئىپار گهۋدەڭ ئۇنى خۇشبۇي قىلسا
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66 

 زۇمرەتلىرىنى ئىزدەپ ، شېئىرىيهت گۈزەللىكىنىڭ يۈكسهك مۇنارىنى مۇههببهت

 بوران . مۇههببهت سۇ تېگىدىمۇ ئهمهس ، يالقۇنلۇق ئوت ئىچىدىمۇ ئهمهس . تىكله

 مۇههببهت ... جۇدۇنالر ئىچىدە ئهمهس ، مامۇق بۇلۇتالر قوينىدىمۇ ئهمهس 

 . بۇالرنىڭ گىرەلهشكهن جايىدا ، تۆت كوچىنىڭ ئاغزىدا

67 

 ئۇيقۇ بىلهن ئۆتكۈز ئايدىڭ . ئارام ئال ، بۇلبۇلۇم ، چارچىدىڭ ، ئارام ئال

 . مهن داۋاملىتاي سېنىڭ مۇڭلۇق ناخشاڭنى . ئاخشامنى

 ئۇخال چېچىڭ بىلهن يېپىپ . ال ، گۈزىلىم ، چارچىدىڭ ، ئارام ئال ئارام ئ

 . مهن سىزاي زوقۇم بىلهن سېنىڭ گۈزەل هۆسنۈڭنى . كۆكسۈڭنى

68 

 مهن . ئۇنىڭدىن يوقالغان ئۆزۈمنى دېرەكلهيمهن . مۇههببىتىمنى ئىزدەيمهن مهن

 . مۇههببىتىمنى تۇتۇۋالىمهن ، ئۇنىڭدىن قهقنۇستهك قايتا تۇغۇلىمهن

69 

 . گۈزەللىك قىچقىرىپ سېتىلىدىغان تاۋار ئهمهس

 . ئۇ ، ئالهمنىڭ ۋۇجۇدى

 . مۇههببهت تهرسانىڭ مهزهىپى ئهمهس

. ئۇ ، هاياتنىڭ نۇرى
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70 

 . ئوچۇق خۇپىيانىلىك ، ئۇ تارتىنىش قۇتىسىدىكى ئوت مهلىكىسى _ مۇههببهت

 . ىغان چاقماق شاهزادىسى خۇپىيانه ئوچۇقلۇق ، ئۇ چوغ تاجىنى تاقىم _ مۇههببهت

71 

 مهستلىك قۇيۇنى مهيخاناڭنى ۋەيران . خۇشاللىقلىرىڭدىن قايغۇ شارابى ئېچىتما

 . قىلىدۇ

 مهشرەپلىرىڭنىڭ ههلقىسى بىخۇد . قايغۇلىرىڭدىن شادلىق مهيزىپى هازىرال

 . ئۆتمىسۇن

72 

 بولغان ن ئاپىرىدە ۋە قهقنۇستىن ئىپتىدا بولغان ئاهاڭ ، داۋۇت ۋە سۇاليماندى سهيياه

 توپانى ، ئوت مۇزىكا ، قهلهمدىن قهدىم ، قهغهزدىن پېشقهدەم بولغان بۇ ناۋانى سۇ

 ئۇ ئىنسان . ئاياغالشتۇرالمايدۇ قىيامىتى ۋە ئىمامى مههدىنىڭ ئاخىر زامانى

 قۇدرىتى ، يۈرەك قۇشىنىڭ ئهقىل گۈل جهۋهىرىنىڭ هايات كهۋسىرىدىن ئالغان

 . نىمى قاچىسىدىن ئىچكهن شهب

 ... ئۇ ساڭا يېڭى تۇيغۇ بېغىشلىغۇسى ! سهن ئۇنىڭغا يېڭى گۈلىستان بېغىشال

73 

 . ئهي گۈلۈم ئېچىلساڭچۇ ، دېدى : الله غۇنچىلىرىغا بىتاقهت بۇلبۇل

 بىراق ، بۇلبۇل . اللىلهر بۇلبۇلنى ئورىۋېلىشتى . الله غۇنچىسى گۈل بهرگىنى ئاچتى

 . خۇشال بولمىدى

 ماڭا كېرىكى گۈزەللىك خهزىنىسى ئهمهس ، : لىرىگه قاراپ نىدا قىلدى گۈل ال بۇلبۇل

مۇههببهت  ئۇ چىرايلىقلىقنىڭ زىندانى ، بېزەكلهرنىڭ قهپىسى ؛ ماڭا كېرىكى ئىشق
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 بىباها يۈكسهك بولغان سىنهڭدىن ئۇرغۇپ چىقىپ ، بىئارام كۆڭۈلگه ئارام بېرىدىغان

 . سۆزلىرىڭ ، دېدى

 شهبنهم پىيالىلىرىگه . خۇش پۇرىقى چېچىلدى ۈلۈشتى ، ئۇنىڭ اللىلهر قاقاقالپ ك

 كۈيلهنگهن يۈكسهكلىك گۈزەللىكنى هېكمهت دۇرلىرى ئىشق بىلهن . مهيلهر قۇيۇلدى

 . بىلهن شولىالندۇرغانىدى

 . بۇلبۇلنىڭ كۆڭلى ئېچىلدى گۈلزار ئاشىقى ، بۇلبۇلى ئازادىگه ئايالندى

74 

 هاياتىم . سۆزۈم ئۇنىڭ ئىقرارنامىسى . چۈن شاهىت كۆزۈم گۈزەللىكنىڭ چىنلىقى ئۈ

 . ئۇنىڭ هىمايىچىسى بولمىغان قۇربانى

75 

 . سهن ههقىقهتنىڭ خۇش پۇراق بىلهن بېشارەت بېرىدىغان ئىالهى

 سېنىڭ بهدىنىڭ ئىپار بىلهن يۇيۇلغانمىدۇ ياكى سېنىڭ : ماڭا سىر ، چۈنكى سهن

 ئىالهى خۇش ىدۇ ۋە ياكى سېنى گۈزەللىكلهر ئىچكهن سۈيۈڭ ئىپار بۇلىقىنىڭ شهربىتىم

 . پۇراقالر دەرياسىغا چىلىغانمىدۇ ، بۇ ماڭا يوچۇن

 پهقهت سېنىڭ جىگدىلىك مهههللىدە تۇغۇلۇپ ، جىگدە چېچىكى قىسىپ مهن

 . چىقمىغان شاپتۇللۇق باغ مهههللىلىرىدىن سېنىڭچه خۇشئىپار . ئۆسكىنىڭنىال بىلىمهن

76 

 ... گارمونىيه ، بىر ئۇلۇغ مۇههببهت ماگنىتى تهبىئهت بىر ئۇلۇغ

 تهبىئهت سۆيىدۇ ئۆز مهشۇقىنى ، سۆيگۈدىن راۋاندۇر بىپايان ئالهم ،

. بىلىمهن يارالغان تۇرۇپ سۆيگۈدىن ، شۇ سۆيگۈ تۈپهيلى گۇناهكار ئادەم
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77 

 . مۇههببهت يهلكىنىگه چۈشكىن ، پاجىئهله دېڭىزىغا راۋان بول

 . ىغا مىنگىن ، كىشىلىك داالسىغا چاپ يۈكسهكلىك تۇلپىر

78 

 ... ئاه ، مۇههببهت ، مۇههببهت

 سېهرىگهرنىڭ نهي ساداسى ئهمهس ، شهيدايىلىقنىڭ مۇناجاتى ؛ سهن سهن

 تۇمانلىرى ئهمهس ، ئارزۇلۇق ئۈمىدنىڭ گۈزەل پهرىشتىسى ؛ سهن ئېزىتقۇلۇق

 . ههسرىتى ئهمهس ، كهلگۈسىنىڭ شولىسى ئۆتمۈشنىڭ

79 

 . ي يورۇقى ، يېقىملىق يېرىم قاراڭغۇلۇق ئا

 . مهي تهسىرى ، نازۇك يېرىم هاياتلىق

 يېنىپ قارىماق ،  سهن بىلهن سهيله قىلىپ كۆزلىرىڭگه يېنىپ

 ... ۋىنوسىزمۇ مهست قىلىدىغان شېرىن ئىچىملىك

80 

 . هايات ئۈمىدى چوڭ گۈلخان ، مۇههببهت ئۇچقۇنى ئۇنىڭدىن تارار

 . قۇندىشى الۋىدەك يالجىتىدۇ ئىختىيار مۇههببهت ئۇچ

 . بايلىق بىلهن نامراتلىق ئۇنى قىالر ئوخشاشال بىقارار

81 

 مهيلى سهرۋىي قهددىڭدە ياسا پاجىئهلىك دار ، مهيلى ئۇنىڭدا مهن قاالرمهن ئهيساغا

. ئوخشاپ ئۆمۈرۋار
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 بولسۇن ماڭا مهيلى چىمهن كۆكسۈڭنىڭ داالسىغا تاشالنسام ، مهيلى يۈسۈپتهك ماكان

 . چاهۇغار

 مهيلى بۈدۈر چاچلىرىڭ ئۇپقۇنىغا غهرق ئېتهي ، چور تان بېلىق يۇنۇسقا بولغان كهبى

 . ساهىپكار

 مهيلى ئىشقىڭ پىراقى ئوتقا سالسۇن قهقنۇستهك ، بولسام لېۋىڭ ئابىدىن تىرىلمهككه

 . ئۈمىدۋار

82 

 ... مۇههببهت ، ئىناۋەتلىك سهزگۈ ، شېرىن زوراۋانلىق

 ئۇنى . ئاالمهتلىرىنى هېس قىلىمهن ، ئۇنىڭ ماهىيهتلىرىنى چۈشهنمهيمهن ئۇنىڭ

 بۇنىڭ . چۈشىنىپ بىلىشكه ئاجىزمهن ، چۈشهنمهي قۇربان بولۇشقا قۇدرەتلىكمهن

 ... ۋاپاسىزلىق ئالدىدا زارالنمىغانلىقىم : شاهىتى

83 

 ... ۇ نېمه ئىدى ئۈمىد ئ ... ئۈمىد ، ئۈمىد ، ماڭا كېرىكى ئاشۇ نۇرانه ئۈمىد

 . قاراڭغۇ كېچىدىكى شولىلىق چىراغ _ ئۈمىد

 . تهسهۋۋۇر دەرىخىدىكى رومانتىك قۇشى قونىدىغان چاڭگا _ ئۈمىد

 . رېئاللىقتىن بىزار بولغان مېڭىنىڭ لىرىك ئايۋاندىكى شېرىن چۈشى _ ئۈمىد

 . روهىيهت شىپاگىرىنىڭ تۇتىيا دورىسى _ ئۈمىد

 . پهيدەك ئۇچۇرىدىغان قانات پىل جىسمىنى _ ئۈمىد

 . يۇلتۇزالر چاچقۇلىرىنى سامادا ئارقانسىز كۆتۈرۈپ تۇرىدىغان ماگنىت _ ئۈمىد

... قىيامهت _ ئۈمىدسىزلىك
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84 

 . ئاي يورۇقى مهپتۇن قىلمامدۇ سېنى ، دىل شاۋقۇنى مهجنۇن قىلمامدۇ سېنى

 للىق سۆيگۈ تهسىر قىلمامدۇ شامال قۇندۇز چاچلىرىمنى يۈزۈڭگه ياپقاندا ، ئى سالقىن

 . قىلمامدۇ ساڭا بوم تار بىر چېلىنسا هايات زوقىن ئهسىر  ئىككى سىنه ، زىل . ساڭا

 بهلكىم شۇڭا . ساما ، يۇلتۇزالر ئويناپ ساما  مهن ساڭا ئوقۇغاچ مهدهىيه

 . ئېگىلگهندۇ يادەك ساما

85 

 . شلىنىدۇ ئىككى يۈرەك قىسمهتنىڭ ئۇلى ، ئىككى يۈرەكتىن قىسسه با

86 

 ياخشى ئارزۇلىرىڭنى هايات ۋاقتىدا بىجا قىلىپ ، بارلىق ياخشى بارلىق

 ئۆزۈڭ توغرىلىق دوزاخ قاپقىسى . هىممهتلىرىڭنى ئۇنىڭ بېشىدىراق تۈگهتكىن

 . ئالدىدا ئاقلىغۇچىلىق قىلما ، جهننهت ئىشىكى ئالدىدا ههسرەت چهكمه

87 

 ئىنسانىيهتتىكى ههممه گۈزەللىكلهرنىڭ ياق ، پۈتۈن  ئهجدادىڭدىكى ، ياق سهن

  ئۈمىد سېنىڭ قهلبىڭ ئۇالرنىڭ سهرگۈزەشتلىرىنىڭ ئهسلىمىسى ، . مۇنهۋۋەر ۋارىسى

 گۈزەللىكنىڭ بىغۇبار ياق  سهن ئىككىنچى ئېلىنا ، ياق . ئارزۇلىرىنىڭ شولىسى

 . ئۈلگىسى

88 

ههسرەت . سالىدۇ هۆسنۈڭدىكى گۈزەللىك خهزىنىسىگه چاڭ ۋاقىت زومىگىرى سېنىڭ
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 ههۋەس كۆزلىرى خېرىدارلىق زوقىنى . چېچىڭغا قىراۋ تاشاليدۇ زىمىستانى قۇندۇز

 . بىلهن گۇگۇمدىن تاڭغا يۆتكهيدۇ بىۋاپالىق

89 

 . بهخت سازىنى تهڭشه

 . بىرىگه مۇجهسسهم قىلغىن  ئىككى تارنى بىر

 . ماسالشمىغان تارالردىن مهرسىيه ئاهاڭى ئاڭلىنىدۇ

90 

 ئهجدىهاسىدىن غالىب چىقىش ئۈچۈن شۇنداق گۈزەللىك چوققىسىغا چىققىنكى اقىتنىڭ ۋ

 كهلگۈسىدە جىسمىڭ تهبىئهت قوينىغا ، روهىڭ خهلق قهلبىگه كۆمۈلىدىغان ،

 ئهقىل ئالهمدىن كهتكهن گۈزەللىكنىڭ روهىيهت مهنىسىدىال كىشىلهرنىڭ . بولسۇن

 كۆزىنى قاماشتۇرىدىغانلىقىغا ئىشهنمهمسهن ؟

91 

 . مۇههببهت كۆزۈمگه سېهىرگهرلىك ئهينىكىنى تاقىدى ، ساڭا ئالتۇندىن ههل ياالتتى

92 

 . قۇدرەتلىك نوپۇز _ ۋاقىت

 ئۇ شىر ۋە يىلپىزنى يىقىتىپ ، يۇلتۇزالرنى كۆچۈرۈپ ، . رەهىمسىز زوراۋان _ ۋاقىت

 يىلالپ يۈز ئهسىرلهپ ياشىغان تۇتى ، . سۇيىقهستلهرنى چىرىتىپ ، سىرالرنى ئاچىدۇ

 ئالدىدا ياشىغان هىيلىگهر تۈلكه ، مىڭ يىلالپ كۆكهرگهن ئارچا ۋاقىت سهييادى

 ساكيامۇنىنىڭ نۇهنىڭ كېمىسى ، پىرئهۋىن مۇمىياسى ، . ئاجىز ئهسىرگه ئايلىنىدۇ

ۋاقىت هاياتلىق . جهسهت ساندۇقى ، ئىبراهىمنىڭ غارى ۋاقىت ئالدىدا زەئىپ
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 قىلىپ يۈرگهن ئۆتكۈر ، گۈزەللىك يايلىقىدا جهۋالن ئورمىسىنى ئورىدىغان ئورغاق

 . چالغا

 كائىنات زالىدىكى بىهېساب نهقىشلهر ئارىسىدا پۈتۈن . ئېه ، سۆيۈملۈكۈم ، گۈزىلىم

 سهن ئهڭ ئالىي گۈزەللىقنىڭ ئهڭ نوپۇزلۇق . ئهسهر يوق ساڭا يېتىدىغان ئۇلۇغۋار

 ئۇ مېنىڭ . رىسىدا پىرقىراپ يۈرمهكته ئهنه ۋاقىت ، ئۇ يۇلتۇزالر ئا قارا ، . ئۈلگىسى

 . تىنىقلىرىم ، سېنىڭ تهبهسسۇملىرىڭ ئارىسىغا يوشۇرۇنغان

  ۋاقىتنى قايغۇ . سۆيۈملۈكۈم ، گۈزىلىم ، مېنىڭ قاناتلىرىم ئاستىغا كىرگىن كهل

 ئارمان بىلهنمۇ ، هۆسن ئالىپتىلىقى بىلهنمۇ ئهيۋەشكه  ههسرەت ، ئارزۇ

 ئهسلىمىسى نى مهنىۋى گۈزەللىكنىڭ تىلالردا داستان بولىدىغان ئۇ . كهلتۈرەلمهيسهن

 ئالهم ئهقلى بىلهن ئۇ ئالهم سىرلىرى بىلهن تويۇنغان ، . مېنىڭ شېئىرلىرىم يېڭىدۇ _

 زىننهتلىگهن ، ئۇ ياۋا گىياه ئۇرۇقىدەك نۇرالنغان ، ئۆلمهسلىك ئالمىسى بىلهن ئۆزىنى

 تىن ئىبارەت ئۆلمهسلىك جادۇسى بىلهن تۇرۇش ههمىشه تۆكۈلۈپ ۋە قايتا كۆكىرىپ

 بېغىشلىغان نهرسه ، جىمىكى زىۋىسالرنىڭ زىۋىسى ئۇنىڭغا قۇدرەت . سېهىرلهنگهن

 . بولغان ئىنسانىيهت

93 

 مېنىڭ يۈرىكىم مۇههببهت توپىسى بىلهن قاتۇرۇلۇپ ، ئىشق ئوتىدا پىشۇرۇلغان

 . پىرامىدا

 . الر داالسىدىكى جهزىرىگه كۆمۈلگهن ئۇنى نىل ياقىسىدىن ئىزدىمىگىن ، ئۇ مىسرا

. ئۇ يهردە ۋاقىت توزانلىرى بىلهن ئىقلىمنىڭ جۇدۇنلىرى يوق
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94 

 . كۆزۈمنىڭ رەسىم رامكىسىدا سېنىڭ سۈرىتىڭ

 . قهلبىمنىڭ شېئىرىيهت دىۋانىدا سېنىڭ روهىڭ

95 

 . بىلمهي سېنى سۆيىمهن  سېنى سۆيىمهن ، بىلىپ

 بهخت ، مېنىڭ بهختىم . ئهمهس ، ئۇ ئازابنىڭ بېشارىتى ياخشى كۆرۈشۈم بهخت سېنى

 . مېنىڭ سېنى سۆيۈشۈمدە ئهمهس ، سېنىڭ مېنى سۆيۈشۈڭدىال

 مهشۇقسىز ئاشىقنىڭ مۇههببىتى . بىلمهي سېنى سۆيىمهن  ، بىلىپ سېنى سۆيىمهن

 ئۇ تهڭرىسىز ئىستىقامهتنىڭ . ئېزىقتۇرۇشى ياكى شۈبهىلىك ئامانهت قىسمهتنىڭ

 : مېنىڭ ئىزدەيدىغىنىم . ئېتىقاد بولغىنىغا ئوخشاش بهختسىز بىچارىلىك سىز ئهجىر

 قىسمىتى غهزەل كۆڭلهكلىرى باغنىڭ چىتلىرىدا يىرتىلغان ، تهنلىرى تىكهندە قانىغان ،

 ... ئهجىرلىك مهمنۇنىيىتى _ بولغان يۈرەكنىڭ بهختى

96 

 ىن لهززەتلىك بولغان مهشۇقى قولىدىكى خام چۈچۈك ئالمىنىڭ باققال ئالمىلىرىد

 . تهمىدىن مۇههببهتنىڭ بهختىنى سهزدىڭمۇ

 ئالما دۇنياسىغا غهرق بولۇپ ، ئالما يهپ ياشايدىغان قۇرتنى بهختلىك دەپ

 . بىلهمسهن

97 

 . ئهرك سېيماسى ، قونۇپ ئۆتكىن ههر بىر موهتاج چىمهنگه _ كاككۇك

 اپۇللونىڭ ئوت هارۋىسى ياكى ئۇ ئ . ههقىقهتنىڭ يالىڭاچ پهرزەنتى _ پىكىر ئهركىن

 زېمىن ، دېڭىز  پۇساڭ دەرىخىدىن كۆتۈرۈلگهن قۇياش قۇشى بىلهن بىلله يهر
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 گۈزەللىك ئۇنىڭسىز . ئۇنىڭ قايغۇلىرى ئىنسانىيهتنىڭ دەرسلىكى . ئوكيانالرنى كېزىدۇ

 . ئۆزىنىڭ مېڭىسىنىمۇ ، قهلبىنىمۇ يوقاتقان ههيكهلگه ئايلىنىدۇ

98 

 ئۇنى ياكى كهمسىتىپ چىرىتىدۇ ، . شى كرېست دارىغا قونۇپ ئۆتىدۇ ئهركىنلىك قۇ

 . ياكى ئۇنى ئهتىۋارالپ مهشئهل دەستىسى قىلىدۇ

99 

 ئېسىمدە ئۇ يهنه نېمىلهرنى دېگهنلىكى . گۈلزار ئاشىقى بۇلبۇل ، دېدى كاككۇك ئهي

 گۈللهر سهن : خىيالىمغا ئۇنىڭ يهنه مۇنداق دېگهنلىكى مهلۇم بولدى . يوق

 بىلهن گۈزەللىكى ههققىدە شائىرانه قهسىدە ، سازەندىلهردەك مۇڭلۇق كۈي

 پىيالىسىدىكى شهبنهم ئهمما ، مېنى تهئهججۈپ قىلغىنى ، سېنىڭ الله . سايرىدىڭ

 ئوقۇشتىن شارابىنى ئىچىپ ، لهرزان مهستخۇشلۇق بىلهن مۇناجات

 ، سېنىڭدىن مىڭ چىكى قارا ، قاناتلىقالرنىڭ ئهڭ كى . يىراقلىشالمىغانلىقىڭ بولدى

 ئۇنىڭ ئۆزىنى ئوتقا سهن ! ههسسه زەئىپ بولغان قهيسهر پهرۋانىنىڭ جاسارىتىگه

 ، سهمهندەرنىڭ ئۇ قهقنۇسنىڭ مۇرىتى . تاشلىغانلىقىدىن تهسىرلهنمهمسهن

 . ئوقۇغۇچىسى

 مهپتۇنلۇق هېكايهڭنى پۈتۈن ۋۇجۇدۇڭ بىلهن سهن چىراغ مهشئىلىگه . ۋاه ، پهرۋانه

 شۇنداقتىمۇ سهن نهزمىسىز داستان ، . يوق سېنىڭ تىلىڭ . كېلىۋاتىسهن يېزىپ

 قىسقىغىنا هاياتىڭ تارىخسىز قههرىماننىڭ سېنىڭ . ئاهاڭسىز سېمپونىيه

 تۇترۇقلىرى بىلهن پارالپ تۇرغان هاياتلىق مهشئىلى ؛ سهن هايات . شهجهرنامىسى

 سېنىڭ ئالدىڭدا تىلغا ئاخرۇمازدىغا بولغان شهيدالىقى زەردۇشت راهىبلىرىنىڭ

. ئېلىشقا ئهرزىمهيدۇ



 32  

100 

 ساقاللىرى كامپۇردەك ئۇنىڭ قۇسقان نهزم قانلىرى . كاككۇك داۋاملىق سايرىدى

 تولغان هېكىمنى سهۋدايى هالىتىگه ئاقارغان ، كۆزلىرى چوڭقۇر دېڭىزدەك ئهقىل بىلهن

 . كهلتۈرگهنىدى

 تهئهججۈپلىنىپ ئولتۇرماستىنال دېگهن تهئهججۈپلۈك سۆزلهرنى سهۋدايى كاككۇك

 مېنىڭ قهلبىمدە بارلىق زورلۇقالرنىڭ شاهىنشاهى بولغان ۋاقىت قۇدرىتىنى تهكرارالپ ،

 خانىقاسى ، بۇ هاپىزنىڭ . يېڭىدىغان كىچىككىنه قههرىماننىڭ مهيخانىسى تۇرۇپتۇ

 كىنه ئۇۋىسىدەك كىچىك بۇ پهرۋانىدەك قهيسهر ۋە پهرۋانه . تهرسانىڭ ئىهرامى ئهمهس

 ئۇنىڭ . ئهندىشىسى يوق ئۇنىڭ رىتىمىدا جهننهت ههۋىسى بىلهن دوزاخ . يۈرەك

 . هاكىمى مۇههببهت ۋە شېئىرىيهت ئىالهىدىن ئىبارەت

 ئۇنىڭغا قارشى ئېتىلغان ههر بىر ساداق : هېكىم قاقاقالپ كۈلدى سهۋدايى

 دەشتىدىكى ك ئىنسانىيهتنى نادانلىق غارىدىكى پاسىق قاراڭغۇلۇققا ، رەهىمسىزلى

 قهرىدىكى مۇبارەك ئاي دەهشهتلىك قان توپانىغا گىرىپتار قىلىش ئىستىكىدە ئاسمان

 ... بىهۇدە ئاۋارىچىلىك ۋە بىلهن قۇياشقا تاش ئاتقاندەك ئېغىر گۇناه

 ئۇنى قهپهستىن قويۇۋېتىپ دۇئا سهۋدايى هېكىم . كاككۇك قاناتلىرىنى رۇسلىدى

 بولغان پهرۋانه ئالدىغا زىيارەتكه ڭ ئهڭ قهيسىرى كاككۇك قاناتلىقالرنى . قىلدى

 . كهتتى

 . يۇلتۇزالر چاقنىدى ، گۈللهر تهبهسسۇم قىلدى

. ئۇالر مېنى گۇناهسىز دېيىشتى
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 ئىككىنچى باب

 مارجاننامه

1 

 ! ئېه ، پايانى يوق ئاسمان

 زىل ساناقسىز يۇلتۇز تىزمىلىرى خۇددى جانان بوينىدىكى قى  سېنىڭ بوينۇڭدا سان

. مارجانالردەك يالتىراپ تاۋلىنىدۇ

 ! ئاه ، چېكى كۆرۈنمهيدىغان ئوكيان

 ئۇ يۇلتۇزالردەك ، سۇ تېگىدە . هېسابسىز مارجان بىلهن تولغان  سېنىڭ قوينۇڭ ههددى

 . سىرلىق يوشۇرۇنغان

 ئوكيانالر قوينىدىكى مارجانالر  مهن ئاسمان بوينىدىكى يۇلتۇزالر بىلهن دېڭىز

 . دا مۇهتاجلىق غېمىنى يهيمهن ئارىسى

2 

 مهن هىجران دېڭىزى بويىدا ، قىياغا سوققان ئۇپقۇنالرغا قاراپ كۆز يېشى تۆكۈپ سېنى

 . سېغىنىمهن

 . مارجانالر تېرىۋالىمهن  ۋىسال ئاپتىپىدا قۇرۇغان كۆز ياشلىرىمدىن ئۈنچه مهن

 مېنىڭ . ىغا تاشاليمهن مهن بۇنى شېئىرىيهتنىڭ قۇلۇله قېپىغا سېلىپ ، ئىرپان دېڭىز

 قان هۈنىرىم ئادەمنىڭ سۆيۈملۈك پهرزەنتلىرىنىڭ قهدىمىگه يورۇق چاچىدىغان

 . رەڭلىك سۈپسۈزۈك مارجان ياساش

3 

... يۇلتۇزالر مېنىڭ خىرە ئۇپۇقۇمنى يورۇتالمىدى
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 پهقهت ئوكيانالر تېگىدىكى سۇ پهرىسىنىڭ خهزىنىسىگه قامالغان رەڭدار يورۇق

 . ى ئاسمان يۈزىگه چاچقاندىال ئالهم روشهنلىشىدۇ مارجانالرن

 زېمىننى گۈزەللىك ۋە خۇش پۇراقلىق بىلهن بېزىگهن باغۋەنگه ماسلىشىپ ، مهن

 ... ئاسمان يۈزىگه مارجان چاچىدىغان زەر چاچقۇچى بواللىسام ئىدىم

4 

 ، جانسىز تهبىئهتكه ههيران بولۇپ ، ئۆسمۈرلۈك چاغلىرىم جانلىق كىچىكىمدە

 ياشلىق سۈبهىسىگه ئېرىشكىنىمدىن كېيىن ئۆزۈمنى . ئىلمىگه بېرىلگهنىدىم هبىئهت ت

 مېنى سېنىڭ مىسلىسىز گۈزەللىك ئىچىدە چاقناپ تۇرغان قۇدرەتلىك . يوقاتتىم

 . مۇههببىتىڭ ئىختىيارىم راۋىقىدىن ئوغرىالپ شېئىرىيهت دېڭىزىغا تاشلىدى

 . بوينىغا مارجان تىزىقلىرىنى تاقايمهن مهن ئۆز ئوغرامنى مهدهىيىلهيمهن ، ئۇنىڭ

5 

 كۆزۈڭنى سېهىر بىلهن قاماشتۇرۇپ تۇرغان نهرسه ئېگىز قىيا ئۈستىدىكى گۈزەللىك

 . راۋىقى

 سېنى سېهىر بىلهن مهپتۇن قىالمدۇ ياكى سهن گۈزەللىكنى سېهىر بىلهن گۈزەللىك

 قىممىتى يغانلىرى ، يول قويغانلىرى ، تۇ ( كۆزىتهمسهن ؟ بۇ باغرىڭنىڭ ههسبى هالى

 ... غا باغلىق ) دېگهن مهنىلهردە

 راۋاقنىڭ ئوڭ بىقىنىدا ياخشىلىقالر پهرىشتىسى دىيانهت بۇ : مېنىڭ بىلىدىغىنىم

 مىكىر خهندىكى  ئۇنىڭ سول بىقىنىدا يامانلىقالر دىۋىسى هىيله شىپاڭى سالسا ،

 . كواليدۇ

! ەللىكنىڭ تهقدىرى دىلىمنى خاتىرجهمسىزلهندۈرۈپ تۇرغان نهرسه گۈز
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6 

 كېچه : چۈنكى . ئۆزى خاتىرجهم بولغان نهرسىنىڭ ئۆزىدىن خاۋاتىرلىنىدۇ ئادەم

 . بىلهن كۈندۈزنىڭ ئۆز تىياتىرىنى كۆرسىتىدىغان سههنىسى بىرال ئاسمان

7 

 . دانىشمهن ئۈچۈن كېچىدە چىراغ هاجهتسىز

8 

 اقۇت خهزىنىسى ۋە ياكى غهرق شائىرنىڭ شېئىرى بولمىسا ، گۈزەللىكىڭ ئېچىلمىغان ي

 . بولۇپ كهتكهن كېمىنىڭ گهۋدىسى

 سېنىڭ گۈزەللىكىڭ بولمىسا ، شائىرمۇ غوزىسىز چار كېپىنهك ۋە ياكى سىياهسىز قۇرۇق

 . قهلهم

9 

 ئۈمىد قالۇنى بىلهن ئۆتكهن هاياتنىڭ ههسرەتلىك مهرسىيىسىنى چېلىپ ئادەملهر

 ىنى ئىنسانىيهتكه بېغىشالنغان زەپهر تارىخنىڭ ئۈمىد بىلهن كۈتىدىغ . كهلدى

 . قهسىدىسى

10 

 قهلبىڭدىن ئاڭلىدىم نازۇك سادانى ، ئۇ بهلكى تۈمهن يىللىق كونا مۇههببهتنىڭ

 . داۋامى

 . هۆسنۈڭدىن كۆردۈم يېشىل گۈلشهننى ، ئۇ بهلكى كهلگۈسى گۈزەللىكنىڭ ئۆلچىمى

11 

ۈم ؛ ئاسمان يىراقلىقى بولمىسا يۇلتۇزالر تهكتىكى ئۈز
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 دېڭىز چوڭقۇرلۇقى بولمىسا مارجانالر بېغىمدىكى بۆلدۈرگهن ؛

 . هىجران مۈشكىلى بولمىسا سهن مېنىڭ ئالدىمدىكى ههيكهل

12 

 . زامانداشلىرىڭ سېنى ههسهت كۆزى بىلهن كۆرۈپ رەشك قىلىشىدۇ

 . كېيىنكى كىشىلهر سېنى ئهقىل كۆزى بىلهن كۆرۈپ مهپتۇن بولۇشىدۇ

 . ۈچۈن تاش ئابىدە تىكلهيدۇ كهلگۈسى سهن ئ

 ئۇ يىراقالشقانچه . تارىخنىڭ كالېندارى رەهىمسىزلىك چۇقانلىرى بىلهن تولغان

 . هېكايىلهردەك ئۆزىنى لىرىكا بىلهن بېزەيدۇ

 ... كهلگۈسىنىڭ خىياللىرى مههلىيالىق شولىلىرىنى چاقنىتىپ تۇرغان جاناننىڭ كۆزى

13 

 . مۆجىزىلىرىمۇ بىر تال قۇندۇز چېچىڭغا تهڭ ئهمهس زىننهت بازىرىنىڭ ئېسىل  زىبۇ

 زىننهتكه مايىل بولىدىغانلىقىغا  گۈزەللىكته ۋايىغا يهتكهن گۈزەلنىڭ زىبۇ

 . ههيرانمهن

14 

 كىشىلىك رەهمىتى . ۋاقىت ئهجدىهاسىغا قهلهم نهيزىسىنى كۆتۈرۈپ تاقابىل تۇرىمهن

 . بىلهن ئۇنى يېڭىمهن

15 

 . ناگاندا ئهسلهيدۇ  ىرى ئارىسىدىال ناگان ئۇ مېنى شېرىن چۈشل

. مهن ئۇنى شېئىرلىرىم ئىچىدە مهڭگۈ تهكراراليمهن
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 . ئۇ ئۆز جىسمىنى مهرۋايىت ئۇپىلىرى بىلهن بېزەپ مهرمهر ههيكهل قاتۇرىدۇ

 . مهن ئۇنىڭ تهرىپىنى ئاددىي قهغهز ئىچىگه پۈتۈپ ياۋا گىياه تېرىيمهن

 . دەرياسىدا سۇغۇرۇلغان ئېسخىل ئۆلمهسلىك _ ئاددىي قهغهز

16 

 سېنى مهدهىيىلىپ مهندەك نادان . بېقىپ تىلسىز بۇلبۇل ناخشىچى بولدى هۆسنۈڭگه

 قېنى مارجانلىرىڭ ، قهدرىمنى چۈشهنگىن ، گۈزەل سۇ . دەرياسىغا چۈشتى ئىلىم

 ... پهرىسى

17 

 هنگهن هاۋا ئۇنتۇلما ، ئالما يهپ لهززەتل . مۇههببهت ئازاب چېكىدىغان بېهىش

 . بېهىشتىن ههيدەلگهن

18 

 قىيامهت بولغاندا پۈتۈن گۈزەللهر . ئهسىرلهر ئۆز گۈزەللىرىنى كۈيلهشتى ههممه

 ئۈستىدىن هايات مهيدانىغا قايتقاندا ، گۈزەللىك تهنتهنىسى قىيامهت ۋەسۋەسىسى

 هقىقىي ئالمىنىڭ ه سېنى زىۋىس ئېلىنانىڭ ئالدىغا قويىدۇ ، ئالتۇن . غالىب كهلمهسمۇ

 ههيۋەتلىك رەشك شۇ چاغدا ترۇيا ئۇرۇشىدىن مىڭ ههسسه . ئىگىسى سهن

 ... بهيگىسىنىڭ بولۇشىنى تىلهمسهن

19 

 . ئهركىن ئازادىلىقنىڭ مهشۇقى _ ههقىقىي شېئىرىيهت

. نوپۇزلۇق پىكىر ئۇنىڭ مۇشتىقى



 38  

20 

 ئۇ . يىغىدۇ دېڭىزنىڭ چوڭقۇر تهكتىدە تۇرۇپ قاتتىق قاپچۇقلىرىغا مارجان قۇلۇله

 مارجانالر ئۇنىڭ شهپقهتسىز پوستى قاندەك قىپقىزىل . سازاڭدەك مۇاليىم ئهمهس

 . خهزىنىسى

 ههسرەت . سهن ئۇنىڭ باهاسىز تۇتقۇنى سهن قۇلۇلىگه ئايالنمايسهن ، ! ئاه ، مارجان

 خىسلىتىنىڭ ئهكسى بولغان تاشتهك گۈزەل ئالتۇن ئۆز : ئىچىدە نادامهت قىلىمهن

 كېيىكى هىيلىگهر سهييات كانارىغا ، بۇلبۇل قهپهس اراقچىالر غارىغا ، ئىپار قىزالر ق

 . سىرىنى ئىزدەيمهن دەرگاهىغا بهند بولۇشنىڭ

 ئۇنى بېلىقچىالر ، . ئۈچۈن ئاچىمهن مارجان بىلهن لىق تولغان قۇلۇله قېپىنى ئالهم

 ن يهلكىلىرىگه كاهىشچىالرنىڭ ياماق چۈشكه ئوتۇنچىالر ، ئورمىچىالر ، مالچىالر ،

 . چاچىمهن

 . تهقدىر خارالنغانالردىن قۇدرەتلىك ئهمهس

21 

 . مېنىڭ سېنى سۆيۈشۈم ئهركىنلىكنىڭ ئىلتىپاتى

 . مېنىڭ ئهركىنلىكىم مهۋجۇتلۇقۇمنىڭ غۇرۇرى

سېنى سۆيىمهن ، سهندىن هېچنېمه تهلهپ قىلماستىن ، تولىمۇ مهيۈسلۈك بىلهن مهن

 بولغاندىمۇ ياكى شهيدايىالر مهيخانىسى للهر تهكچىسى ، مېنىڭ باغرىم گۈ . سۆيىمهن

 قازىنى بولغان چېغىدىمۇ سېنى كۆز ياشلىرى بۇلىقى ، قانالرنىڭ زەرداب قاينايدىغان

 چۈشهپ قويساڭ ، ئهتىۋارلىق ئهگهر سۆيگۈم تۈپهيلى سهن ئۇنى . سۆيىمهن

. ئههمىيىتىڭنى يوقىتىسهن
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22 

 مانا ئهمدى روهىم جىسمىڭ بىلهن . نىدى جىسمىم روهىڭ بىلهن غهمكىنلهشكه

 ... ئېغىرالشتى

23 

 . ئۇ خهلق چۆچهكلىرىنى ئاڭلىغاندا كۆز يېشى قىالتتى

 . ئۇ قىسمهت توپانلىرى قاينىمىدا مهجنۇندەك قاقاقالپ كۈلهتتى

 بىلهن تولغان ئالهمنىڭ ئادەم ئاتا ۋە هاۋا ئانا تهبىئىتىنى ئۇنتۇغان ساختىپهزلىك

 ئىچىدە سېهىرلهنگهن ههممه زەئىپ كۆزلهر ئۈچۈن ئۇنىڭ يىغا ۋە مالىمانلىرى

 . ئىدى لېكىن ئۇ ئادىل . كۈلكىسى ئهقىلغا سىغمايدىغان هاماقهتلىك هېسابلىناتتى

24 

 غالىب زەپهر چوققىسىغا چىقتى ، ئۇ زېمىن يۈزىگه پهرۋاسىزلىق بىلهن نهزەر سالدى ،

 . ئارقىدىنال ۋارقىراپ يىغلىدى

 . كىلهر بۇنى سهزمىدى ئهتراپتى

25 

 . سهن ئىبراهىمدەك ئوت ئىچىدە پهرياد چهكمىدىڭ

 . سهن يۇنۇس پهيغهمبهردەك ، بېلىق قارنىدا ئۆز ئىشقىڭدىن يانمىدىڭ

 ئهتىۋارالپ ، ساڭا ئاتاپ قىزىل مارجانالر بىلهن پىرامىدا ياساتسام ، روهىڭ سېنى

 دۇنياسىغا كى مارجانالرنى موهتاجلىق بۇ پىرامىدانى بۇزۇپ ، ئۇنىڭدى . غهمكىنلهشتى

 . چاچسام خۇشاللىق تهبهسسۇمىنى جىلۋىلهندۈردۈڭ

 سېنىڭ قهلبىڭنى چۈشهندىم ، سهن يۈكسهك پهزىلىتىڭ بىلهن قهد كۆتۈرۈپ تۇرىدىغان

. پىرامىدا
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26 

 . ئۆزۈمنى تاماشا قىلىۋاتىمهن  مهن ئۆز

 ، مهن چاڭدا  قىستاڭدا ، توپا  ستا موهتاجلىقتا ، موهتاجالر ئارىسىدا ، مهن قى مهن

 بىرى  بىر ئالهم مارجانلىرى . هېچكىمنىڭ يادىدا ئهمهس ، ههممه مېنىڭ نهزىرىمدە

 . ئوخشاپ كۆرۈندى بىلهن سۈركىلىشىپ ، ئۇششاقلىنىپ كېتىۋاتقان قۇلۇله قېپىغا

 رسىنىڭ ئاتالمىسىمۇ يوقالغان نه سۇمۇرغالر تۇخۇمى مارجان . مهن تهمتىرەپ قالدىم

 كۆزلهر مېنى تونۇمايدۇ ، گۆههر كۆزلهرنى مهن بېلىق . قالدۇق نامى بولۇپ قالمىغىيتتى

 . تاپالمايمهن

 . تىترەپ تهمتىرەيمهن ، ئېچىنىپ مۆلدۈردەك ياش تۆكىمهن

 . ئالهم ئهمدى مېنى تاماشا قىلىۋاتىدۇ

27 

 رنىڭ ماختاشلىرىن ئۈزۈمنىڭ شېرىنلىكىدىن پهخىرلهنمهيدۇ ، ئۇنى تېتىغانال باغۋەن

 . سېنىڭ سۆزلىرىڭ ماڭا ههممه مېۋىدىنمۇ تهملىكرەك . روهلىنىدۇ

28 

 . موهتاجالرنىڭ مورىسىدىن چىققان ئىسنىڭ يېرىمى يېقىلغۇ ، يېرىمى ئاهۇ پهرياد

 . كامىرانالرنىڭ تۇرخۇنىدىن چىققان تۈتهكنىڭ نىسپى يىلتىز ، نىسپى يوپۇرماق

29 

 ئۇنىڭ ياشلىق چېكىسىگه . غهلىبىسى ئۇنى غهمكىن قىلغانىدى ئىسكهندەرنىڭ ههر بىر

 . چۈشكهن ههر بىر ئاق پامىرنىڭ مهسخىرىسى ئىدى

 تارىخ . ئىسكهندەر تېخىمۇ كهڭ زېمىنغا قول سوزغۇچه ، شۇنچه سىقىلىش هېس قىلدى

. ئۇنىڭغا قول سوزغانىدى
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30 

 . اقۇتى سهن ئالتۇن ياالتقان مهبۇد ئهمهس ، ههقىقىي بهدەخشان ي

 . سهن كۆزنى قاماشتۇرىدىغان ئهينهك پارچىسى ئهمهس ، چوڭقۇر دېڭىز

 . مهن ساڭا نهزەر سالغىنىمدا ههسرەتلىك بۇلبۇلدەك ئاۋازسىز پىكىرگه غهرق بولىمهن

 . مهن سېنى ئويلىغىنىمدا چىراغقا ئېتىلغان پهرۋانىدەك ههممىنى ئۇنتۇيمهن

31 

 ىلهن ههسهتخورلۇق يالماۋۇزى مارجانالر مهيدانىغا ئىنساننى ئاچكۆزلۈك ئهجدىهاسى ب

 . ساڭا يهنه نېمه يېتىشمهيۋاتىدۇ . ئىتتىرىپ كهلدى

 قىلىنىدىغىنى تارتىۋالغۇچىالرغا تارتۇق . موهتاجالر قولىدىن تارتىۋالماڭالر مارجانالرنى

 ! << مهسخىرەتنامه >> ئهمهس ، بهلكى << مهغپىرەتنامه >>

32 

 لىدىن ئىچسهم گۈلرەڭ شهربهتنى ، شهبنهم چۈشكهن ال

 . ئىدراكنى  توپا ، ئوت ، سۇ ، هاۋادىن تاۋلىسام هېس

 مهپتۇنلۇققا ئهرزىمهس بىقارار ئىقلىم ماڭا ،

 . كۈيلىسهم سۆيۈپ قايتا گۈللهيدىغان چېچهكنى

33 

 سىرلىرىنى بىلىش ئۈچۈن قىسمهت كهپتىرىنى ئۇچۇر ؛ ئۆمۈرنىڭ قامۇسىغا هاياتنىڭ

 قارا ، سېنىڭ قولۇڭغا يهتكۈزۈش . ېيتىش ئۈچۈن قېرىلىق راۋىقىغا چىققىن ئ مهنه

 ئۈچۈن ، ئهي ئادەم ئهجدادىنىڭ ئهجدادى ، شېئىرلىرىم مارجانلىرى تولغان

. هېكمهت تاۋىقىنى ئېلىپ كېتىۋاتىمهن
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34 

 ! گۈزەل سهنهم

 رگى ۋە ئۇنىڭ به . ئۈستىدىكى نېلۇپهر تهكچىسىنىڭ ئۈستىدە ئۇسسۇل ئوينىغىن سۇ

 ئۆز ئۇ سېنى سېهىر بىلهن . يوپۇرماقلىرى نېلۇپهر شهكلىگه كىرگهن قۇلۇله قېپى

 تۇتۇپ ، سېنى تهكچىسىگه قوندۇرۇپ ، زەرپۇرۇشالر قولىدا دىنارنى قىسىپ تۇتقاندەك

 ئالهمدە تهڭداشسىز ئۇ سهندىن . قۇلۇله قېپىغا سېلىپ ، دېڭىز تېگىگه غهرق قىلىدۇ

 . بازىرىدا ساتىدۇ مارجان ياساپ ، جاهان

 . سېنىڭ خۇش پۇراقلىق بېغىڭ ئهڭ ياخشى ئۇسسۇل سههنىسى

35 

 . مهن سېنىڭ الله بهرگىڭگه شهبنهم يېشى تۆكىمهن

 . مهن بۇنى خىجىللىق بىلهن يوشۇرىمهن

 . ئۇالر سېنى كۈيلىشىدۇ . سهن ئۇنى پۈتۈن ئۇچار قۇشالرغا ههدىيه قىلىسهن

36 

 . مېنىڭ باغرىمدا هايات پىچىراليدۇ چهكسىز تهبىئهتكه قاراپ

 ئۇنىڭدا يورۇق . يورۇقلۇق ۋە قاراڭغۇلۇق ئىچىدە ئالهمنى كۆزىتىدۇ كۆزلىرىم

 تىلسىز ، مهن ههر كۈنى سېنىڭ . مارجان خهزىنىسى بار  جاهاندىكى سهرخىل ئۈنچه

 يۈرۈپ ، چاڭالر ئارىسىدا ياالڭغىداق  يۇمران ، نازۇك جىسمىڭنىڭ توپا

  ئىككى تىزىق ئۈنچه ۇقتىن تىترىگىنىنى كۆرگىنىمدە ، كىرپىكىمنى تىغ قىلىپ ئۇسسۇزل

 مهڭزىمدىن ئېقىپ سېنىڭ لېۋىڭگه ئۇ شورلۇق تهم بىلهن مېنىڭ . مارجاننى ئۈزىمهن

. ساڭا تهئهججۈپلىنىمهن . ئايلىنىدۇ تامچىلىغاندا ، مۇراببا قاتمىسىغا
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37 

 ! ئاي ئىالهى

 . هبنهم ياشلىرىڭنى تۆكىدىغانسهن تاڭ سهههردە نېمىشقىمۇ ش

 كۆز يېشىڭنى شايى رومىلىڭ بىلهن سۈرتكىنىڭدە ، شهپهق شولىسىدا بۇ شهبنهملهرنىڭ

 . بهدەقشان ياقۇتى ئىكهنلىكىنى بايقىدىم

 بىراق ، . جىم دېمىدىڭ  بۇلۇتالر قهسىرىگه كىرىپ كېتىۋاتقىنىڭدا الم ! ئىالهى ئاي

 قامال قىلغان شهبنهم ياشلىرىنى . پهريادىڭ  اهۇ ئۇنى ئېغىرالشتۇرغان سېنىڭ ئ

 تالقان بولغىنىدا زېمىننى  ئۇ كۇكۇم . بۇلۇت توسمىلىرى ئېغىرلىقىنى كۆتۈرەلمىدى

 هاۋاغا ئېچىپ ، الله يوپۇرماقلىرىنىڭ يېنىدا مهن ئالىقانلىرىمنى . قاتتىق يامغۇر باستى

 لۇتنىڭ كېيىنكى سهرگۈزەشتلىرىنى بولۇۋاتقان سۆرۈن بۇ تۇرۇپ ، تهرسالىقىدىن ۋەيران

 . كۈتۈپ تۇردۇم

 كۆز ياشلىرى ئۇلىمپىك تېغىدىكى ئىالهالردىن : الله يوپۇرماقلىرى ئاستا پىچىرلىدى

 . قۇدرەتلىك

38 

 بهسكه  سهن پهرۋانىلهرنى بهس . بىر پارچه داال گۈلخانىنىڭ يالقۇنى سهن

 مجىتلىق ئىچىدە تهپهككۇر جى . سالىدىغان مههلىيالىق چىرىغىنىڭ ئوت تاجىسى

 قىلغىنىڭدا ، چاچقان شوالڭنىڭ ههر بىر زەردىسىنى تالىشىپ ئهتراپىڭدا هايات

 . جېڭىنىڭ قايناملىرى بۇلدۇقلىغانلىقىنى كۆرىسهن

39 

 مېنى سۇغۇرۇپ تۇرۇۋاتقان . كىچىككىنه ياۋا رەيهاننىڭ سۇسىرىغان چېچىكى مهن

پىيالىسىدەك يوپۇرماقلىرىم ئىشق . مى نهرسه نهچچه مىڭ يىللىق مۇههببهت شهبنى
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 . سۆيگۈ شارابىدىن مهست بولدى

 مۇههببىتىنىڭ شىۋىرالشلىرى ههر خىل تىل ۋە ئاهاڭالردا ئالهمنىڭ ئهڭ كونا ، پاك

 . گۈزەللىكنىڭ گارمونىيىسىنى يهتكۈزدى مېنىڭ قۇلىقىمغا

 . چېچىكى گۈلىنىڭ ئهمدىال ئالهمگه كۆز ئاچقان مهن كىچىككىنه ياۋا رەيهان

 مهپتۇن قىلىدىغان بۇ شهبنهم زۇمرەتلىرىنى كۆتۈرۈپ ههيۋەتلىك ئىشق تهڭرىسىنى

 مهن ئودىسسانىڭ ئېغىر ئوقياسىنى ، پهرهاتنىڭ . يېتهرمۇ چايقىلىشقا قۇدرىتىم

 . كۆتۈرەلهرمهنمۇ ئالماس بازغىنىنى

 ڭگۈ جاسارەتلىك بولغىن ، مهن ساڭا مه : يېنىمدىن يهنه شىۋىرالش ئاڭالندى

 . تهئهللۇق

 هاياجانالندىم ، ئهلمىساقتىن بېرىقى كونا مۇههببهت ئۆزىنىڭ پاكلىقى بىلهن مېنى

 . قۇدرەتلىك قىلدى

40 

 ، مۇههببهت شېخىدا بىخ چىقارغان قىزىلگۈل يۈرىكى بىلهن ... مهن توي قىلىۋاتىمهن

 . توي قىلىۋاتىمهن

 چىمهنلهر . گۈلخان ياسىدى پهرۋانىلهر چوڭ _ چىراغ شهيدالىرى . تۈن كېچىسى

 . ماڭىمۇ گۈللۈك كىيىم كىيدۈرۈپ بېشىمغا گۈلتاجى تاقىدى

 . گۈللهر ئارىسىدىن كۆتۈرۈلگهن ئاي كۈلۈپ تۇرغان ئىشق ئىالهىغا ئوخشايتتى

 شهبنهم شارابلىرى بىلهن مهست بولغان مېهمانالرنىڭ . راۋابىنى ئالدى شامالالر

 بىزنى . هنمۇ باغۋەننىڭ ئىجادىيىتى ئىدۇق ههممىسى ، جۈملىدىن پهخىرلىكى م

 . يوپۇرماقالر يوپۇتۇپ تۇراتتى

مېنىڭ كۆرگهنلىرىم تىلسىز بۇلبۇلنىڭ ، . ئېسىمدە مۇشۇ كۆڭۈللۈك توي كېچىسى
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 مۇقامى بولۇپ ، تىلىم ئۇچىدا ، يوپۇرماقالر ئارىسىدا ساداسىز ساتارنىڭ كۈيلهنمىگهن

 . قالدى

41 

 مهن مۇاليىم تهبهسسۇم بىلهن . بىلهن كۈلمىدى دېمىگىن زوق ۋە تهبهسسۇم مېنى

 كۈلۈشكه مهن تهبهسسۇم ۋە مهمنۇنىيهت بىلهن ... كۈلۈشنى قانداق ئارزۇ قىلماي

 مهن . قاپاليدۇ كۆزۈمنى ئاچقىنىمدا تاقهتسىز توپالنغان ياش مۇنچاقلىرىم يۈزۈمنى

 . خىجىللىق ئىچىدە ئۇيىلىمهن

 چۈنكى ، مهندە ئالهم قايغۇلىرىغا . رۈپ يىغلىمايمهن كۆتۈ مهن ۋارقىراپ ، پهرياد

 . ئۇالرنىڭ ههممىسى ماڭا ناتونۇش ئهمهس . ههيرانلىق يوق

 ئهمما ، قهلبىم بىلهن كۆز . مهن مۇاليىم تهبهسسۇم بىلهن كۈلمهكنىڭ مهستانىسى

 . چانىقىم ئاۋازسىز كۆز ياشلىرىنىڭ بۇلىقى

 ئۆزۈممۇ . دەپ ئهيىپلىمىگىن مېنى مهيۈس پىكىرلهرنىڭ مهپتۇنى سهن

 پهرۋاز قىلىشقا ئىنتىلىپ قانات قاققان قۇشتهك قهلبىمنىڭ كۆز . چۈشهنمهيمهن

 ئېهتىمالىم ، بۇ . دەرياسىدا بېلىق بولۇشىغا مۇيهسسهرلىكىنى چۈشهنمهيمهن ياشلىرى

 . مېنىڭ مۇاليىم راستچىللىقىمدىندۇر

 ... مهڭگۈ يوپۇتاالرمۇ ئالهم ئۆزىنىڭ سېهىرلىرى بىلهن ئۆز سىرلىرىنى

42 

 ئۈنچه ئۇنىڭ ئېرىتىلگهن . كۆز ياشلىرىمنى سهبىيلىك بىلهن ئاققۇزۇپ تۈگهتتىم مهن

 بولغىنى ئۇنىڭ ساقىندىلىرىدىن پهيدا . مارجان ئىكهنلىكىنى نهدىن بىلهي 

 چۈشكهنلىرىدىن ئۇنىڭ كۆل ئۈستىگه . يوپۇرماقالر تهخسىسىدىكى شهبنهملهر

چاچرىغانلىرىدىن ساڭا سېنىڭ مهڭزىڭگه . زىل مارجانالر تۆرەلدى مهرۋايىت ۋە قى
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 يۇرتۇمنىڭ گىردە ، هۆسن قوشۇلدى ، يۈزۈڭ بهدەقشان ياقۇتىدەك ، مهڭزىڭ

 سههىپىلهرگه ناگاندا ئاپئاق  ئۇنىڭ ناگان . توقاچلىرىدەك قىزاردى

 . بايقىدىم تامچىغانلىرىدىن نهزمىلهر پهيدا بولغانلىقىنى كېيىنچىرەك

 ئۇنىڭ ئېرىتىلگهن . مهن كۆز ياشلىرىمنى بىخهستهلىك بىلهن ئاققۇزۇپ تۈگهتتىم

 يۇنان ( ئافرۇدېت ئۇالر . مارجان ئىكهنلىكىنى نهدىن بىلهي  ئۈنچه

 قهقنۇستىن مۇقهددەم ، ئادەمنىڭ تىن ئىلگىرى ، ) ئهپسانىلىرىدىكى گۈزەللىك ئىالهى

 ئۇنىڭدا كۆزنى غىدىقاليدىغان . تۇنجى پهرزەنتىدىن ئىلگىرى يارالغانىكهن

 سۇمۇرغنىڭ ۋەسىيهتلىرى ، زېمىن ئۈستىدە سۇ يۇلتۇزالرنىڭ ئايهتلىرى ، ئىزى قالمىغان

 تالىشىش توپان تهزكىرىسى ، مۇزىكىنى ۋايىغا بىلهن شامالنىڭ هۆكۈمرانلىق

 چۇقانغا تولغان ئۆلۈم دەبدەبىسى ئۆز  قىقاس يهتكۈزىدىغان جىمجىتلىق ۋە

 . كهتكهنىكهن ىنى مۇمىيا قىلىپ نهمۇنىلىر

 ئۇرۇلغان بۇژغۇنالردىن كىمدۇر دېڭىز ياقىسىغا . چوڭقۇر مهيۈسلۈككه غهرق بولدۇم

 ئالهم يۈزىنى يېڭىاليدۇ ، مارجانالر كۆز ياشالر : بىرىنىڭ ئىالهى نهۋهى ئاڭالندى

 ۆرۈ ئورنىدا گ ( ئىنسانىيهت غهلىبىسىنىڭ بارىمتايى تاۋلىنىدۇ ، ئۇ قۇياشنىڭ پهرزەنتى ،

 ... ( ساقلىنىدىغان شاهزادە

43 

  يهلكىنىگه چۈشۈپ ، قىيا ههقىقهت ۋە ئىلىم بىلهن بېزەلگهن كىچىككىنه تهپهككۇر

 كىچىككىنه تهپهككۇر يهلكىنىگه . چىياالر دېڭىزىدا داۋالغۇپ ئىلگىرىلهۋاتىمهن

 . چۇقانالر تۈتهك يېيىپ مېنى هالسىراتتى

 مېنىڭ سۆيىدىغىنىم ، مۇههببهت ۋە هېسسىياتالر . چۈشهكىدىم هالسىزلىقتىن

 ئۇ ئۈمىد تهڭرىسىنىڭ . مۇاليىم ، ئىللىق ، لهرزان مۇزىكىسى گۈلىستانىنىڭ

چۇقانالر بوتقىسىدىن قىزىل شاراب ئىشلهپ چىقىدىغان  قىيا ئۇ . شىۋىرلىشى
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 . قىزىل شاراب لېۋىمگه تهگمهي تۇرۇپ ئهندىكىۋاتىمهن . ئاجايىپ هامى

 مۇههببهتسىز ههقىقهت مېنىڭ سۆيگۈلىرىمگه مهنىسىزلىك بىلهن ىياتسىز ئهقىل ، هېسس

 ، ئۇ خۇددى ئادەم چۈشىدە كۆرىدىغان جانسىز ئهرۋاهتهك ماڭا يوپۇرۇلمىغىيتتى

 بۇ ئهرۋاه ئۆز قۇدرىتىدىن قورقۇپ ئۆزىنىڭ زەپهر شارابىدىن ... يوپۇرۇلمىغىيتتى

 . پهريادى چهكمهكته پهرىشانلىق

44 

هېسسىيات يالقۇنى ئۆزىنىڭ نۇرانه ههببهتتىن ئىبارەت ئادەم قهلبىدىكى مۇ

 ئۇ ئالهمنىڭ . ئۈستىدىال ئېچىلدۇرىدۇ غۇنچىسىنى ههمىشه ئۆزىگه ناتونۇش نهرسه

 . ناتونۇش مهشۇقىغا ئاتالغان لىرىكىسى ههمىشه تهكرارلىنىدىغان ۋە پهقهت

 . ئهڭ چوڭ نوپۇزلۇق هوقۇقى ئۇ ئادەمنىڭ بارلىق ئهركىن ئارزۇلىرىنىڭ بىرىنچى

 . مهن هاياتقا مۇههببهت بىلهن ، ياشلىق چېچهكلىرى بىلهن قولۇمنى ئۇزاتتىم

 هايات گۈزەسىدىكى چېچى ئاقارغان غۇربهت سهرگهردانلىرى ماڭا جاهانكهچتىلىك

 . بهختسىز سهرگهردانلىق : سهۋدالىرى بىلهن پىچىرلىدى

45 

 ! مهندە مۇنداق كۆز ياشالر يوق . شتىن تارتىنىمهن ئۆزۈم توغرىلىق كۆز ياش ئاققۇزۇ

 مېنىڭ ساڭا ئاتىغان ههممه غهزەللىرىم ، قهسىدىلىرىم ، ! ئۈچۈن يىغاليمهن سهن

 مۇئهككىلى مهن ساڭا بهخت . رۇبائىيلىرىمنىڭ ههممىسىال كۆز يېشىم بىلهن يېزىلغان

 لدىڭغا دۇچ كهلگهن ئا سېنىڭ . هۇمانىڭ ئهرۋاهىدەك شهپقهت بىلهن نهزەر سالىمهن

 چاچىدىغان مهنزىرىدىن ئۇپقۇندىن پهرياد كۆتۈرسهم ، سېنىڭ هۆسنۈڭگه نۇر

 ... بۇالر ههر ئىككىسىال مېنى يىغلىتىدۇ . هۇزۇرلىنىمهن

شېئىرىيهتتىكى مېنىڭ كۆز ياشلىرىم ، ساڭا پۈتۈلگهن ، ساڭا ئاتالغىنى ئۈچۈن ، ئۇ
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 قورقۇنچلۇق ق بۆشۈكىدە مهن ئۇنى ساڭا موهتاجلى . مهنىۋى مارجان

 مارجانالرنىڭ شهرهىسىنى سهن يېتىلگىنىڭدە بۇ . چۈشهكهۋاتقىنىڭدا ئاققۇزغانىدىم

 . سۈپىتىدە سېنى يۆلهيمهن ئۇ چاغدا مهن ئۆزۈمنىڭ ئهرۋاهى . چۈشىنىسهن

46 

 مارجان چېچىپ چىرايىنى ئاچتى ، سالقىن شامال  ساما كۆز ياشلىرىدىن ئۈنچه

 يۈزۈمگه . تىندى ، مېنىڭ خۇشاللىقلىرىم چېكىگه يهتتى ىدا يېنىك شهپهق مهستخۇشلۇق

 . ئاۋازسىز يىغالش مېنىڭ هازىرقى ئهڭ چوڭ پىغانىم ئېغىر نىقاب تارتىپ

47 

 توساق يوق ، بىر پارچه بۇلۇتتىن تامچىغان يامغۇر ئۆگزىمىزنى تهڭ  ئارىمىزدا تام

 . يۇيىدۇ

 بىلهن بورانالر هۇۋاليدۇ ، قېلىن دېرىزىمىزدىن دەريالىرى  ئارىمىزدا قىسمهتنىڭ تاغ

 . باشقا پهسىللهرنىڭ يورۇقى چۈشىدۇ  باشقا

48 

 ! چولپان _ ئېه ، نۇر قۇچىقىدا ئهركىلهپ تۇرغان گۈزەل يۇلتۇز

 . ساناقسىز ئهكس شوالڭنى كۆرگهنسهن  مېنىڭ كۆز ياشلىرىمدا ئۆزۈڭنىڭ سان سهن

 راتمىسى ئهمهس ، ئۇ پهقهت پانىي ئالهم مېنىڭ كۆز ياشلىرىم ههسرەت شارقى

 ئهگهر تهمهننالىق بىلهن ئۆزۈڭنى قۇياش . ههقىقهتلىرىنىڭ خىيالىي ئهينىكى

 ئهگهر ئۆزۈڭنىڭ . مهلىكىسى دەپ ماختىنىشنى خالىساڭ ، بۇ ئهينهككه يولۇقما

 . چىنلىقى توغرىسىدا ساختىسىز دېرەك ئاالي دېسهڭ بۇ ئهينهككه قارا

 سېنى گۈزەللىكىڭنى مهدهىيىلهش بىلهنال مۇكاپاتلىغىلى ، مهن . تۇز گۈزەل يۇل سهن

نهزەر ساڭا ئۆز لهززىتىگه گۈزەللىكىنى قۇربان قىلىۋېتىدىغان هۆسن ئاچكۆزلىرىدەك
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 دىيانهت قارچىغىسى گۈزەللىكنى ئهقىل كۆزى بىلهن ، ئهقىل كۆزىنى . تاشلىغىنىم يوق

 غۇرۇرنىڭ روهى بىلهن بېزەپ ، ئۇنى ، دىيانهت قارچىغىسىنى نومۇس نۇرى بىلهن

 . تولدۇرۇپ ساڭا تىكىلىمهن

 مېنىڭ كۆزۈم پانىي ئالهم ههقىقهتلىرىنىڭ خىيالى ئهينىكى ، ئۇنىڭ ئىللىق ياشلىرىغا

 . تاقهت قىل

49 

 . شهپقهت ئىالهى ...

 ئانىدىنمۇ مۇقهددەس ، پاك ۋە تاقهتلىك ؛ ئانىدىنمۇ يۈكسهك ، ئاق دىل ۋە ئالهمدە

 . ئۇ هايات زەنجىرىنىڭ هالقىسى . پقهتلىك ئىالهنى تهسهۋۋۇر قىاللمىدىم شه

 . ئىالهلىرى ئىستىقامهت ۋە ئىلتىجا ، ههمدۇسانا ۋە مۇناجات تهلهپ قىلىدۇ شهپقهت

 قان ۋە هايات باال ئارزۇسىغا ئاشىق بولغان ، ئۆز قارنىدا پهرزەنت تۆرەلمىسىنى _ ئانا

 بالىنى ئۆز هاياتىدىن هاياتلىق سهلتهنىتى بولغان جهۋهىرى بىلهن تهييارلىغان ،

 ئهقىل ۋە ئهندىشىسىنى پهرزەنت ئهتىۋار بىلىپ بېشىدا كۆتۈرۈپ ئۆستۈرگهن ، پۈتۈن

 ياكى تهنتهك قىزىنى تهڭدىشى يوق ئۈچۈن سهرپ قىلغان ، ئۆزىنىڭ نادان ئوغلىنى

 نىڭ ئازاب ۋە تۈپهيلى ۋاپاسىز مههبۇبى ئىشتىياق بىلهن ههمىشه سۆيگهن ، ئۇنىڭ

 چاڭگىسى بولغان ئائىلىنى جانالندۇرغان ئېغىرچىلىقلىرىنى كهچۈرۈپ ، هايات

 . ئهجىرلىك ۋە مىننهتسىز ئىاله

 ئاسمان گۈمبىزى بۇلۇت ئىالهى بىلهن چاقماق تهڭرىسىگه تارلىق : ههيرانمهن مهن

 تۇرۇۋاتسا قىلىۋاتسا ، ئۇلۇمپىك تېغى يۇنان خۇدالىرىنىڭ رەشكچىلىك مهيدانى بولۇپ

 چۇقان سېلىپ ئوكيانالردا سۇ پهرىلىرى بىلهن دەريا مۇئهككهللىرى  ، دېڭىز

 نهرە تارتىپ ، تىنجىمىسا ، زېمىن ئۈستىدە جهڭ قهلهملىرى بىلهن قان سىياهلىرى

قۇشالرغا ئورمان ، سانسىز ئوتلۇق توپانالر پهلهككه ئهرۋاهتهك قول سوزۇپ ،
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  ئاسمان ، زېمىن ، دېڭىز ۆيدۈرۈپ تۇرسا ، يهنه دەرۋىشلهرگه ئېهرام قالدۇرماي ك

 ... ئوكيانالردىنمۇ كهڭرەك پاناهلىق جاي قالدىمۇ

 سهن كۆكسى كهڭ ، ئۈمىدى پاك ، قهلبى ئىللىق ، تاقىتى تولۇق ، دىيانىتى ئۇلۇغ ! ئانا

 . شهپقهت ئىالهى

 اۋا ئالهم چاقى ئۇچۇپ كهتكهن هارۋا ، ئهقلى كۆتۈرۈلگهن دانا ، ه سهنسىز

 چىيالىق قىيامهتكه بهند  ئايرىلغان بېلىق ، قانائهتسىز بۈركۈتتهك قىيا قاپچىسىدىن

 . بولغان بوالتتى

 ئۇنىڭ شهنىگه داغ . خاتىرىله شهپقهت ئىالهىنى . مهن ئايال جىنسىنى ئىززەتلهيمهن

 ! ئهمهس ، ئوتلۇق مۇههببهت ئۇنى ئۇلۇغ قىلغان نهرسه قان . تهگكۈزمه

50 

 مهن ياخشىلىقالر ئىالهىنىڭ ئالهمشۇمۇل كۈلكىسىنى . قالپ كۈلىمهن مهن قاقا

 . تهكراراليمهن

 ! ئۇ كائىنات قهلبىنىڭ گهۋدىسى

 ! ئىنسانىيهتنىڭ شاهىتى

 ! كهلگۈسىنىڭ ئۈمىدى

 ئۇ ئۆز ئىشىنى ئاخىرالتقان جهههننهمنى جهننهتكه ئايالندۇرىدىغان ههقىقىي

 ! باغۋەن

 ! جانالرنىڭ جۇالسى ئۇ دېڭىز قارنىدىكى مار

 موهتاجلىق ۋە قۇلچىلىق دۇنياسى هېچقانداق ساختا نىقابسىز ئۇلۇغ ئىنسانىيهت مهن

 باهارىغا ئايلىنىپ تارىخنىڭ تهنتهنىسىنى ئۆتكۈزگىنىدە بۇ كۈلكىنى يهنه

 . تهكراراليمهن

. بۇنىڭغا گۇمانلىنىش ئالهمنى ئۇنتۇغانلىق
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 تۇغىدىغان ، پهرىزات ئۆزىنى  ئۇ ئۆز . ى بولمايدۇ ئوتنىڭ ۋەزن . ئۇ بىر پارچه ئوت

 ئۆزىنى كۆپهيتهلمهيدىغان  ئۇ ۋەزنى ئېغىر ۋە ئۆز . شهكلىگه كىرگهن داال گۈلخىنى

 . سۇ ئىالهىنىڭ ئاتىسى

 ئۇ يهنه بارلىق گۈزەللىكلهرنىڭ ئۆلۈم ! گۈزەللىكلهرنىڭ جهۋهىرى ئۇ بارلىق

 قىلىدىغان بهت جۇدۇن ئىككى باشلىق ئۆزى بىلهن جهڭ  ئۇ ئۆز ! مهبۇدىسى

 ! ئهجدىها

 ئهقىل ۋە دىيانىتىڭ بىلهن ، نومۇس ۋە ئىپتىخارىڭ بىلهن بۇ پاراسهتسىز سهن

 سېهىرلىك ئهقلىڭ ئۇنىڭ پهرىزات هۆسنى ، . قههرىمان ، شهپقهتسىز قوتازنى نوختىال

 . كۆزى ۋە ئهۋرىشىم چاچلىرى تهرىپىدىن يۈگهنلهنمىسۇن

 ... ت ئېلىشىشىدا ، سېنىڭ ئالدىڭدا ئالهم ئېغىر هالسىرايدۇ ماما  هايات

52 

 ئالهم مۇرەككهپلىكلىكىنى سىغدۇرالمىغانلىقى تۈپهيلى جاراههتلهنگهن سىنهم

 ! مېنىڭ هېسسىياتلىرىم مۇهىتنىڭ سىگنالى . ئازابلىنىدۇ

 ئهقلىيه سۆزلۈكلىرى ئۆز مهشۇقىنى يوقاتقان كىشىنىڭ ئاچچىق ههسرەتلىرىنى

 ... ۋاالالرمۇ دا

53 

 مارجان بىلهن قوينى تولۇپ مهغرۇر بۇژغۇنالر چاچرىتىپ  سهن هېسابسىز ئۈنچه

. ئۇپقۇندىغان دېڭىز سهن
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 . ئىللىق كۆز ياشلىرىم بىلهن نېمىگىدۇر بىردىن پهسىيىپ ههسرەتكه چۆمدۈڭ

 . سهن جىمجىت پىكىر سۈرۈشكه باشلىدىڭ

54 

 . زىل ياقۇتتهك چولپانسهن سهن غهزەپ ئچىئىدە يانغىنىڭدا قى

 . سهن قاقاقالپ كۈلگىنىڭدە گۈلشهنگه چاپقان قۇالنسهن

. سهن جىمجىت خىيال سۈرگىنىڭدە هېكمهتكه تولغان ئوكيانسهن

 . سهن تهبهسسۇم بىلهن سۆزلىگىنىڭدە سېهىرنى يېشىدىغان ئىرپانسهن

55 

 ىلىپ ماڭا سهگهكلىكنى ئىككى داستانىدىن پىتنه ئىالهى ئىرىدا بېشارەت ق هومېرنىڭ

 داستانىدىن << رامايانا >> ، << ماخاپخاراتا >> هىندىالرنىڭ . هاۋاله قىلدى

 مۇشهققهت چهكمهي تۇرۇپ ، مهنىۋى روهىيهتته . ئۆزۈمگه ئاگاه بولۇشنى ئۆگهندىم

 . يۈكسهكلىكسىز ئۆزۈڭنى چۈشهنگىلى بولمايدۇ يۈكسهكلىككه ئېرىشكىلى ، مهنىۋى

 سهن مۈشكۈللۈكنى : ... قهلبىمدە ئايان بولغىنى مۇنۇ ارىغىنىمدا ساڭا بۇرۇلۇپ ق

 تۇغۇلىدىغان راما ٭دەك ساهىبقىرانسهن ؛ سهن بىشما ٭دەك نازۇ يېشىدىغان ۋە قايتا

 ساداقهت نهمۇنىسى ،  كهچكهن تهقۋاسهن ؛ سهن قارا مهلىكىدەك مېهىر نېمهتتىن ۋاز

 هىندى _ ٭ راما ، بىشما ، ياندۇ . ( هن قههرىمانس  پهرزەنتلىرىدەك قهيسهر ياندۇ ٭

 . ( ئهپسانىلىرىدىكى تهڭرىلهرنىڭ نامى

 . سېنى چۈشهنمهي ئۆزۈمنى بىلهلمهيمهن

56 

 . ئاققۇغا مىنىۋالغان تۆت باشلىق ئالهم بىنا قىلغۇچى براخما ! پاه

. دېڭىزدىكى ئهجدىهاغا مىنىۋالغان هامىيلىق مۇئهككىلى بىشنۇ ٭ ! ئاه
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 ٭ . ( الن شارپىنى بوينىغا ئورىغان ، ئاچكۆزلۈك هاالكهت مهبۇدى سىۋا ٭ يى ! ۋاه

 . ( هىندى ئهپسانىلىرىدىكى تهڭرىلهرنىڭ نامى _ بىشنۇ ، سىۋا

 ... مانا بىر تىزىق تهڭرىلهر

 ئۇسسۇل ئىالهى ، جهڭ خۇداسىنىڭ ئاتىسى ۋە سېغىنىش مهبۇدى ئۆزىنىڭ زىددىيهتلىك

 . ه مۇجهسسهم قىلغان ئىقتىدارلىرىنى بىر گهۋدىگ

 مهن ئهكسهدىيهت بىلهن تولغان قهدىمكى ئالهم ئهپسانىلىرىگه ، تۈنۈگۈنكى

 . چىنلىقتهك تهئهججۈپلىنىمهن
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 . سهن سۇنغان گۈلرەڭ مهيزاپ ئۇنتۇلۇپ كهتتى

 . سهن كۆيدۈرگهن ياغ كۆيۈكى ساقىيىپ كهتتى

 . سهن سانجىغان تىغ زىدىسى ئىزسىز تىندى

 . ن شىۋىرالشلىرىڭ ۋە مهنىلىك سۆزلىرىڭ تۇماندەك تارقىلىپ كهتتى سېنىڭ شېرى

 سالماق تۈگۈلگهن  چاپقۇنىدا سالماق  ، بىۋاپالىقىڭ ۋە ئۇنىڭ بوران بىراق

 ئوقتهك ئاچچىق تهنىلىرى خۇددى بالىلىق چېغىدا تۇرۇپ قالغان قوغۇشۇن  ئاچچىق

 ئۇنى . بولىدۇ شهندۈرمهكچى ئۇ نېمىنىدۇر پىچىراليدۇ ، چۈ . سانجىپ ئاغرىتىدۇ

 خىياللىرىمغا خىجىللىق هېس مهن ئاق دىللىقىم بىلهن مۇشۇ . قايتۇرىدىغان داۋا يوق

 ... قىلىمهن

58 

 . ئىنسانىيهتنىڭ ههر بىر تهنتهنىسىگه پۈتۈن قهلبىم بىلهن مهمنۇن بولىمهن

 شادلىقىدىن نى يازغاندا خۇش پۇراقالر ئىچىدە ئۈمىد << توققۇز نهزىم >> چۈييۈەن

) پادىشاهنىڭ كۈيئوغلى هىندى رىۋايهتلىرىدىكى ( ئاجۇنا . مهستلىك هېس قىلىمهن
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 كۈيئوغۇل تالالش مۇسابىقىسىدە ئاددىي پۇقراچه ياسىنىپ مۇجۇ ۋاڭ ئۆتكۈزگهن

 ئهتراپتىكى ئاددىي جامائهت بىلهن بىلله نىشاننى چىنهپ قارا مهلىكىنى ئالغىنىدا

 . تهنتهنه قىلىمهن

 ئون يىللىق دېڭىز سهرسانلىقىدىن ئۆز يۇرتىغا قايتىپ ، ۋاپادار قېرى ئىتىنى سسا ئودى

 پهرزەنتىنى سىلىغاندا كۆزۈمگه ياش ئالىمهن ، ئۇنىڭ رەقىبلىرىنى يېڭىپ رەپىقىسى ۋە

 . باغرىغا باسقاندا يۈرىكىم كۆكسۈمگه سىغمايدۇ

 مۇمالنغان ساراي >> ئالدىدا خىيالغا چۆكىمهن ، << قۇرۇق شهههر هىيلىسى >>

 دىن چۆچۈيمهن ، << هىيلىسى ياغاچ قۇالن >> گه خاۋاتىرلىنىمهن ، << قهستى

 . كۆتۈرىمهن مهنسۇر ئهلالجىنى دارغا ئاسقاندا پهرياد

 مانا بۇ . ئهخرەمهن بىلهن جهڭ قىلىمهن ، ئاخرۇمازدا بىلهن يورۇقلۇققا تهلپۈنىمهن

 ... مېنىڭ ئېتىقادىم
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 بۇلۇت سۇپىسىدا . ۈستىگه چىقىپ ، ئالهمنىڭ ماهىيىتىگه قارا ، شهپهق ئ گۈزىلىم

 دۇنيا زىددىيهت بىلهن ، زىددىيهت بىۋاپالىق بىلهن ، . زېمىنغا نهزەر سال تۇرۇپ

 كۈلكىلىك ئۇ . قۇرۇقلۇق سۇ بىلهن ، كۈلكه كۆز ياشلىرى بىلهن چايقىلىپ تۇرىدۇ

 بۇ . قاقاقالپ كۈلگىن ارقىدىنال ئاچچىق يىغالپ ئ . پاجىئه ، پاجىئهلىك كۈلكه ئويۇنى

 ... ئۇنىڭ زاتىغا مۇناسىپ هېكمهت

60 

 ههر بىر پائالىيىتىدە ، ههر بىر مهنپهئهتدارلىق بوسۇغىسىدا ، ههر بىر هاياتنىڭ

پهزىلهتكه ياخشىلىق ۋە يامانلىق ئارىسىدىكى جهڭدە بىلىم ئهخالققا ، ههقىقهت



 55  

 . ئايلىنىپ تۇرىدۇ

 . ىدا كهمتهر ، ئۆز ئىززىتىدە مهغرۇر چۈنكى ، ئۇ ئۆز غۇرۇر

61 

 كۆزنىڭ . كۆزنىڭ شاهىتلىقىنى پهرۋاسىز تاشالپ ، قۇالقنىڭ دەلىللىرىگه ئىشىنىپ كهتمه

 . نوپۇزىنى بېسىپ چۈشكهن قۇالق شۈبهىلىك شاهىت

 . كۆزنىڭ يېڭىلىشىگه ئىشهن

 ىسى مېنى ئۇنىڭ يېنىدا ئاتىلالنىڭ هاز . كۆڭۈلنىڭ ئېزىقتۇرۇشىدىن چۆچۈيمهن

 . ههسرەت شارابى بىلهن سهگهك قىلىدۇ

62 

 . مههلىيا كۈچىدىن سېهىرلهنگهن چېغىمدا ئۈمىدۋارلىق هېس قىلىمهن مۇههببهتنىڭ

 جهزب . ماگنىتتىن ئايرىلغىنىمدا ئۈمىدسىزلىك تهرىپىدىن جادۇ قىلىنىمهن بۇنداق

 . قىلىنىمهن

63 

 << بۇلبۇل >> بىلهن گۈلزار ئاشىقى << قۇتلى >> بهخت مهبۇدى

 . دىئالوگالشتى

 . ساڭا بهخت كېرەكلىكىنى بىلىپ تۇرۇپتىمهن : قۇتلى

 . شۇنداق ، مهن ئۇنىڭغا تهقهززا : بۇلبۇل

 مهن ساڭا شۇنداق سائادەت ئهڭگۈشتىرى ئىنئام قىاليكى ، ئۇنىڭ شاراپىتى : قۇتلى

 هرلىرىنى سهن خالىغان چېغىڭدا ئهرشكه ۋە بېهىشكه چىقىپ ، ئۆلمهسلىك كهۋس

 ۋاقىتنىڭ ئۇنىڭدا . ئىچىپ ، هۆر ۋە رىزۋانالر بىلهن ئىشرەت سۆهبىتى قۇرااليسهن

. تههلىكىسى يوق
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 مېنىڭ . بۇ مهن ئۈچۈن ئۈمىدسىزلىك ياكى ئۆلۈم ئالدىدىكى خىيالىي ئۈمىد : بۇلبۇل

 . ئارزۇ قىلغىنىم بۇنىڭ ئهكسى

 بۇ قانداق بهخت ؟ : قۇتلى

 كۈرەش لىقالر ئىقلىمى ، باهار ۋە زىمىستان دۇنياسى ، ئۈمىد ۋە قايغۇ ۋە شاد : بۇلبۇل

 ئالىمىنىڭ مهيدانىدىكى قىسمهت ۋە جاسارەت بىلهن تولغان مۇشۇ ئىنسانىيهت

 . بهختى

 ... ئهجهبا : قۇتلى

 هادىسىلهردىن خالىي بولمىغان ۋە مېنىڭ سىنهمنى لهرزىگه چۈنكى ، ئۇنىڭدا : بۇلبۇل

 مهنمۇ ۋاقىت . يهت تهقدىرى پهلهك بىلهن شاهمات ئوينىماقتا ئىنسانى كهلتۈرىدىغان

 ئۇ مېنى هاالك قىلىدۇ ، مهن ئۇنى قۇل . بىلهن قاتار تۇرۇپ ئوينايمهن ۋەهىمىسى

 . قىلىمهن

 . خالىغىنىڭ بولسۇن : قۇتلى

64 

 . سهن تهڭدىشى يوق گۈزەل

 . سهن ئۇرۇقى يوق يېگانه تۇغما گۈزەل

 رىش ۋە رەهىمسىز غهزەپ ئىنسانىيهتنى بااليىئاپهتكه گىرىپتار ، ئهدىپىنى بې گۈزىلىم

 ئۇ ئاپهتنىڭ . قىلىدىغان هاالكهت مهبۇدىنىڭ خاسىيىتى ئىكهنلىكىنى سېزەمسهن

 يهر ئۇرۇقى ، داۋالىغىلى بولمايدىغان بۇنداق تهبىئهت زىننهتلىگىلى بولمايدىغان

 كائىناتنىڭ ن باالسى ، ئۇ ئۇ مهغرۇرلۇقنىڭ توپا . يۇتۇش دەزى ئالدىدىكى يارلىق

 . ئهڭ تهشۋىشلىك كاال دىۋىسى

 ئۇ ئهرۋايىڭنى ئاسمانغا ئېلىپ كېتىدىغان ئهزرائىلنىڭ ئوتنىڭ كهينىدىن يۈگۈرمه ،

. تهڭرىسى قىرغىنغا چۈشىدىغان قان سههنىسى ئېتى ، هاالكهت
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65 

 . هايات سۈيىنى مهنىسىز ئىسراپ قىلىسهن

 . پ كۆز يېشى قىلىسهن ئۇ ئاز قالغاندا ههسرەتلىنى

 . ۋاقىت ئارقىدا پۇشايمان قىلىش ئورۇنسىز ، ئۆلۈم ئالدىدا ئېچىنىش پايدىسىز

66 

 . قۇشالر سايرىدى ، سهن تېخى ناخشاڭنى باشلىمىدىڭ

 ، سهن ) دېگهن مهنىلهردە << چاپتى ، يۈگۈردى ، ئۇچتى >> ) شامالالر ئۇچۇرقىدى

 . تېخى نىگاهىڭنى ئاچمىدىڭ

 . ئېچىلىپ سۇلدى ، سهن تېخى تهبهسسۇم بىلهن كۈلمىدىڭ گۈللهر

67 

 ههسهتخور قهلبىڭگه ئاق كۆڭۈللۈك زەپهر مهشئىلىنى ياققاندا ، سېنىڭ نادان سېنىڭ

 سهن رەشكى . ۋە جاهالهتلىك تهلۋە كۆكسۈڭدە نۇر ماالئىكىسى تهبهسسۇم قىلىدۇ

 شۇ . ل گهۋدىسىنى ئاچىدۇ تۇزىقىدىن قۇتۇلغاندا ، تۆت ئهتراپ ساڭا سۆيۈملۈك گۈزە

 بۇنىڭ يولى . چاغدىال سهن مۇههببهتنى ۋە ئىززەتنى نومۇس ئىچىدە هېس قىلىسهن

 . مهغلۇبىيهتكه هازىرلىنىش : بىر

68 

 . شېئىرلىرىم ئالهمنىڭ چوڭقۇر تهكتىدىن شىۋىراليدۇ

 . مىز ياتى مهشۇقۇم بىلهن ئىككى شهبنهم تامچىسىدەك بىر الله يوپۇرمىقى ئۈستىدە مهن

 . تهرىپلىمهكته ، دېدى ئاڭال ئهزىزىم ، سېنىڭ يۈكسهكلىكىڭنى شامالالر : ئۇ ماڭا

 گۈزەللىكىڭنى يوپۇرماقالر قوشاق قىلماقتا ، تىڭشىغىن ئامرىقىم ، سېنىڭ : مهن ئۇنىڭغا

. دېدىم
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 مهن . ئۇ شۇنداق قىزاردىكى ، بىر پارچه چوغقا ئوخشايتتى . ئۇ قىزىرىپ كهتتى

 مهن بىر قهدەه قىزىل ئۈزۈم هارىقىغا ئوخشاپ . تهسىرلىنىپ قىزاردىم ئۇنىڭدىن

 . قالدىم

69 

 هىندىالرنىڭ ( داستانى << رامايانا >> قۇربىتىم يهتسه سهن توغرۇلۇق يېڭى

 . يازسام ) قهدىمكى خهلق داستانى

 مۇ سېنىڭ قهلبىڭ يهر ئانامنىڭ چوڭقۇر تهكتىدە تۇغۇلغان مىسلىسىز گۈزەل قىز شىدۇدىن

 . ساداقهتلىك ۋە مېهىرلىك

 سېنىڭ سهرگۈزەشتلىرىڭ ئاسمان ئاتىنىڭ بهلهن يېرىدىكى قۇياش دۆلىتىدىكى نۇرانه

 . ساهىبقىران يىگىت رامانىڭ قىسمهتلىرىدىنمۇ تهسىرلىك

 مهپتۇنلۇقتىن يىقىلسام هوشۇمغا كېلىش يولىدا ئىلهام . مهپتۇن بولىمهن مهن

 رلىق ۋىنا چالغۇسىنى كۆتۈرۈپ يۈرگهن سامانىۋى مهبۇدىسى مۇسىي ياكى كۈمۈش تا

 قههرىماننىڭ داستاننىدىكى << ماخاپخاراتا >> هىندىالرنىڭ ( مۇزىكانت نارۇت

 لېۋىم ئۈستىگه سهن قاچان لهگلهك قۇشىنىڭ پېيىدىن قهلهم قىلىپ ، مېنىڭ ) نامى

 ... تىزاركى توغرىلىق لهرزان شېئىرىيهتنىڭ ئۈنچه مىسرالىرىنى

 ئهمدى سهن مېنى پىله قۇرتىدەك قارىلىقتىن ئاققا . هاالكهت مهبۇدى سىۋا ! پاه

ئايالندۇرۇپ ئاندىن ۋەلى قىلماقچىمۇ ؟

 ئاق شېئىرىيهت مهبۇدىسى نارۇت ، سهن مېنى قاراقچىلىقتىن شائىرغا ئايالنغان ! ئېه

 >> هىندىالرنىڭ _ رودناكا ( دەك توپىدا كۆمۈپ ) بارمىچ ( چۈمۈل ساهىبى رودناكا

 ، يامغۇردا يۇماقچىمۇ ؟ ( داستانىدىكى قههرىماننىڭ نامى << ماخاپخاراتا

 قالمىسامال ياكى چۈمۈله تېغىدا كۆمۈلۈپ گۈزىلىم ، غوزەك ئىچىگه بهند بولۇپ ! ئاه

. مهن رامانىڭ ۋارىسى چۈنكه . قالمىسامال سېنى كۈيلهيمهن
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70 

 . مهن سېنى سېغىنغاندا كۆز يېشىمنى دەريا قىلىمهن

 . ئۇ تامچىيدۇ ، تاراماليدۇ ، سۈرەن سېلىپ ئاقىدۇ ، ئۇپقۇن كۆتۈرىدۇ

 بۇژغۇنالر ئۇپقۇنالر قاينىمىدىن خۇددى بېلىق پهرىسىنى سۇ ئىالهىدەك مهرۋايىت سهن

 قولۇڭدا ئۈستىگه سېنىڭ ئاپئاق قاشتېشىدەك ئوڭ . چاچرىتىپ قهد كۆتۈرۈپ چىقىسهن

 << سۆيگۈ سۈيى >> ئاتىغان بۇ ماڭا . تۇرىدۇ زەر قاپچۇق يېپىلغان مهرمهر قۇتا

 ! قاچىالنغان قۇتا

 كهلتۈرىدىغان پرومىتۇسنى زەنجىر باغالقتىن خاالس قىلىدىغان ، تاشقىزنى ئهسلىگه ئۇ

 . كىميالىق زەمزىمى ، ههممه تهتۈر ئهفسۇنالرنى ياندۇرىدىغان ئادالهت هېكمىتىنىڭ

 . لهن موهتاجالرغا چاچقىن نى ، ئالدى بى << سۆيگۈ سۈيى >> چاچ ، بۇ

 ! ئۇنتۇما ، مهن سېنى ئۇالر ئۈچۈن سۆيىمهن ۋە سېغىنىمهن

71 

 >> هىندىالرنىڭ ( مهلىكىسى ، مهنمۇ رامادەك سېنىڭ ئالتۇن قهبرەڭدە شىپۇ بهخت

 ئوقياسىنى قولۇمغا نىڭ كارامهتلىك ) داستانىدىكى قههرىماننىڭ نامى << رامايانا

 . هشۇقۇم بولۇشۇڭ ئىلكىمدىكى ئىش ئهمدى مېنىڭ م . ئالدىم

 . مۇشهققهتلهرنىڭ كىشىنى چۆچۈتىدىغان ئېغىر ئوقياسى  مېنىڭ كۆتۈرگىنىم جاپا

 سېنىڭ ماڭا ئۈلپهت بولۇپ مۇشهققهت چېكىشكه رىزا بولغانلىقىڭ قهلبىڭدىكى

 . بهخت

 سهن مېنىڭ ماهارىتىمدىن خۇشال بولۇپ كۈلگىنىڭدە ، مهن سېنىڭ مهن بىلهن

. ىدىغان قىسمهتلىرىڭدىن ئهنسىرەپ تىترەيمهن چېك
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 بىرىنى  زوقلۇق خۇشاللىقلىرى بىلهن پاجىئهلىك مۈشكۈللۈكلهر بىر : ئۇنتۇما

 . قۇچاقلىشىدۇ ۋە بىزگه باش ئېگىدۇ

72 

 . ئېه ، ئۇچار قاناتالر

 . ئورمان سىلهرنىڭ شېئىرىيهت مهدرىسىڭالر

 . ئاه ، تىزىلىپ ئۇچقان تۇرنىالر

 سىلهر سانسىز پهي قهلهم بىلهن ئۆچمهس . هر يېزىلغان ، يېزىلىۋاتقان داستان سىل

 . سىياهنى كۆتۈرۈپ ئۇچقان شېئىرىيهت يۈرىكى

 . مهن سىلهرنى خۇشال ئارزۇالر ئىچىدە ئۇزىتىمهن

73 

 ئۇ ئۆزىنىڭ قاچىالپ تولمايدىغان خهزىنىسى ئۈچۈن مارجان ئوۋاليدىغان تۆمۈر

 . تىغا تاشلىدى تورلىرىنى دېڭىز ئاس

 . ئۇ تورغا چۈشكهنلهر ئۈستىدىن مهسخىرە بىلهن كۈلىدۇ

 . مارجانالر ئالدانماڭالر

74 

 . مهن ساڭا سهر خىل نان ههدىيه قىلىمهن : ئالهم ماڭا نىدا قىلىدۇ

 . مهن خۇشاللىق بىلهن قولۇمنى سوزىمهن

 . بىراق ههر قېتىمقىسىنىڭ بىر پۇچۇقى كهم ، دېدى : ئۇ ماڭا

 مانا : بۇنىڭغا ههيران بولۇپ ، قالغان پۇچۇقىنى ئىزدىگىنىمدە ، ئۇ ماڭا مهن

 يوق ، ماۋۇنىمۇ ئال ، بىراق كهم قالغان پۇچۇقىنى ئىزدىمه ، بۇنىڭمۇ بىر پۇچۇقى

. بۇنىڭغىمۇ ههيران بولىمهن . دەيدۇ
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 : بىردىن جىمجىت بولۇپ ، يېقىنالپ شىۋىراليدۇ ئالهم قاقاقالپ كۈلىدۇ ۋە

 بۇ ئىگىسىنىڭ دائىملىق . شۇنداق ههدىيه قىلىمهن سۈرۈشتۈرمىگىن ، مهن ههمىشه

 ... مهخپىيىتى مهڭگۈلۈك . ئادىتى

 مېنىڭ ئۆزگىلهرگه ئاتىغان . ئۇنىڭغا تهقلىد قىلىشنى خالىمايمهن . چوڭقۇر ئويلىدىم

 . مۇههببىتىم مۇكهممهل ههم مۇجهسسهم

75 

 . ەللىكىنىڭ كۆزى ئېه ، مېنىڭ گۈزىلىم ، ئالهم گۈز

 . مېنىڭ سۆيگۈمنىڭ مۇرەببى . ئاه ، مېنىڭ ئىالهىم

 بىراق مهن . مۇههببىتىم بىلهن قهدىرلهيمهن _ مهن سېنى ئهڭ ئۇلۇغ نهرسه بىلهن

 . سېنىڭ قۇلۇڭ ئهمهس

 دەيدىغان ههر << سېنىڭ قۇلۇڭ >> ، << سېنىڭ چاكىرىڭ >> ئۆزىنى سهن

 چۈنكى ، ساڭا . ىرىۋالغان ئېزىتقۇ دەپ چۈشهن قانداق كىشىنى مههبۇب شهكلىگه ك

 قىلغان كىشى ، سهندەل قىممىتىنى ئاياغ ئاستى  ئېرىشىش نىيىتىدە ئىنسانىي قهدىر

 هاالك قىلىشقا هازىرالنغان ياغىچىدىن ئىسرىق چىقىرىش غهرىزىدە پۈتۈن ئورماننى

 . سىتىدۇ قۇللۇق ئورنىدا كۆر كىشىدۇر ، ئۇ سېنى قۇل قىلىش ئۈچۈن ، ئۆزىنى

 مىكىر بۇلۇتلىرى خۇددى ئاي چۆرىسىدىكى تۈتهك  گۈزەللىك چۆرىسىدە هىيله

 . قوتاندەك ئۆزىنى كۆرسىتىپ ئۇنى خىرەلهشتۈرىدۇ

 ئىنسانىيهتنىڭ يۈكسهكلىكى ، ئۇنىڭ هاياتىنىڭ خوشاللىقى ، ئۇنىڭ _ ، سهن گۈزىلىم

 ئۇنىڭ ئۈمىدىنىڭ قهدەملىرىنىڭ ئىلهامى ، ئۇنىڭ ئىجادىيىتىنىڭ ئۈلگىسى ،

 . غايىسى

! ئۇنىڭ ئالدى گۈل ، ئارقىسى قان . مهن سېنى غۇرۇر بىلهن سۆيىمهن . مېنىڭ ئىالهىم
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76 

 . زىيان  ئۇ ۋىجداننى بىلمهيدۇ ، ئۇنىڭ بىلىدىغىنى پهقهت پايدا

 . مىكىر  ئۇ ئىنساپنى بىلمهيدۇ ، ئۇنىڭ بىلىدىغىنى هىيله

 ڭ بىلىدىغىنى مهنپهئهت قاپقىنى ئالدىدىكى غهنىيمهتنى ئۇ نومۇسنى بىلمهيدۇ ، ئۇنى

 . << تهسىر >> چۆچۈتۈپ قويىدىغان

 ئۇ ئىچ ئاغرىتىشنى بىلمهيدۇ ، ئۇنىڭچه بۇنداق پهزىلهت مهنپهئهت نۇرىنىڭ

 . بېجىرىملىكىگه ئېۋەن سالىدىغان هاماقهتلىك

 . لىب ئۆزىدىن خىجىل بولۇشنى بىلمهيدۇ ، شۇڭا ئۇ ههمىشه غا  ئۇ ئۆز

 . ئۇنىڭ ئېرىشكهنلىرى خىيالىي قههرىماننىڭ ههقىقىي ههسرىتى

77 

 . مهن سېنىڭ گۈزەللىكىڭنىڭ مۇنازىرىسىز شاهىتى

 . مهن سېنىڭ مۇههببىتىڭنىڭ ههسرەتسىز قۇربانى

78 

 . ئۇ مهغرۇر ، شۇڭا ئۇ سېنىڭ مهغرۇرلۇقۇڭ توغرىسىدا ۋايسايدۇ

 . ي ئهمهسلىكىڭدىن كايىيدۇ ئۇ ئالدامچى ، شۇڭا ئۇ سېنىڭ سېخى

 . ئۇ گۇناهكار ، شۇڭا ئۇ ئىستىغپار ئوقۇشنى ساڭا يۈكلهيدۇ

 . قىياپىتىنى ههمىشه ئاشكارىاليدىغان ههۋەسكار << سىرلىق >> ئۇ ئۆزىنىڭ

 . ئۇ ئالهمشۇمۇل مهسخىرىگه كۆڭلى سۇنماس قهيسهر

79 

سهن ، سهن جىمجىت سهن كۆيۈپ تۇرغان شامنى ئۆچۈرى . ، شامال تهڭرىسى ئېه
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 سهن يوقلۇقنىڭ ئوغلى ، . ئۇچقۇندىن چهكسىز ئوت دېڭىزى هاسىل قىلىسهن

 . موللۇقنىڭ ئاتىسى

80 

 يامغۇر بولۇپ قۇيۇلمايدىغان هور ، ئۆزىگه ئهكس سادا چىقارمايدىغان ئاۋاز ،

 . سهن ئهڭ بىزار بولغان نهرسه ، سهندىنمۇ ئهڭ بىزار يانمايدىغان ساداق بولمايدۇ ،

 هاياتتا ئهقىللىقىم ، ياخشىلىقالرنىڭ ئۇرۇقىنى چاچ ، ۋەهىمه قاينامدەك مۇرەككهپ

 ! غال تىترىمه  ئايۋىنىدا غال

81 

 لىباسىنى ، شىر ئاغزىدىن ئۇنىڭ ۋاقىت ، سهن يىلپىز ئۈستىدىن ئۇنىڭ شاهانه

 رەڭدار كۆڭلىكىنى يۇلۇۋالىدىغان دەهشهتلىك چىشىنى ، تۇتى كۆكسىدىن ئۇنىڭ

 . كارامهتسهن  ۇدرەت ق

 ئۇ . شېئىرلىرىم زېمىن بىلهن ئاسمان ئوتتۇرىسىدا مهڭگۈ سادا چىقىرىدۇ بىراق ، مېنىڭ

 . ئادەم بىلهن هاۋانىڭ شېرىن پىچىرالشلىرىنىڭ داۋامى

 مېنىڭ ئىالهىم ، مېنىڭ شېئىرلىرىم بىلهن بىلله سهنمۇ كېيىنكى يۈرەكلهرگه

 . ئايلىنىسهن

 . ورىساڭ ئۇ ئهجهل مهبۇدى مېنىڭ هامىيىمنى س

82 

 . سهن قىسمهت هىيلىگهرلىكلىرىگه ماسلىشىپ مهندىن غالىب بولدۇڭ

 . سهن زەپهر راۋىقىغا چىققىنىڭدا ئهقىدە شوتىسىنى سۇندۇردۇڭ

 سهن . تهمهننا كۈلكىسىگه بېرىلگىنىڭدە ، مهنمۇ مهنىلىك مۇاليىم كۈلدۈم قاقاقالپ

. ئالهم سىرلىرى بىلهن سېنى كۆزەتتىم ئۆزۈڭدىن كىبىر قىلغىنىڭدا مهن
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 ئېه ، هېكمهت . مېنىڭ چوڭ كۈلكهم ئالدىدا تهمتىرەيسهن : ئويلىدىم شۇنداق

 . ئالهمدە مهسخىرە كۈلكىسىدىنمۇ ئۆتكۈر نهرسه بارمىدۇ . تارىخ دەرياسى

83 

 ! ساالم ، ئانا زېمىن

 الرنى ياساپ چىقىدىغان سهن تهسهۋۋۇر ۋە تهپهككۇر ماكانى ، ئىنسانالرنىڭ مههبۇد

 . نهققاشلىق دۇكىنى

 ! ساالم ، ئانا زېمىن

 . سهن كىچىككىنه سهييارە ، خۇددى مېنىڭ يۈرىكىمدەك كىچىك ۋە سىرلىق مۆجىزە

 مهن . مهن يامغۇرلىرىڭ بىلهن تهڭ يىغاليمهن ، چېچهكلىرىڭ بىلهن تهڭ كۈلىمهن

 . سېنىڭ غهرەرسىز پهرزەنتىڭ ، نىقابسىز شاهىتىڭ

84

 غالىبىيهت تۇغلىرى ههيۋەتلىك تاغالر ئۈستىگه قادالغاندا : ههيرانمهن مهن

 زەپهر چېچهكلىرى كۆڭۈل سىنلىرىدا بهرگ . ئېرىشكهنلىرىڭدىن خاۋاتىرلىنىسهن

 ، زەپهر دەرۋازىسى سېپىل ئهمهس . ئاچقاندا سهمهرىلىرىڭدىن خاتىرجهم بولىسهن

 قىلىدىغان هس ، مۇههببهت بىلهن تهنتهنه دىل بىلهن باشلىنىپ ، مهشئهل بىلهن ئهم

 . نى ئىزدەيمهن << زەپهرنامه >>

 ئۇنىڭ گۈزەل تۇرقى ، خۇش پۇراق بوستان چاچلىرى ، ئوتلۇق : قىلىمهن تهئهججۈپ

 مۇاليىم شىۋىرالشلىرى ، مۆلدۈرلهپ تۇرغان ئوماق كۆزلىرى ماڭا هىندى تهپتى ،

 شاهلىرىنىڭ پىل قوشۇنلىرى ، پىرسىيىلىكلهرنىڭ نهيزىكهشلىرى ، تۈركلهرنىڭ

ئوقياچىلىرى ، ئىسكهندەرنىڭ تاش ئاتار ئهسكهرلىرىدىن مىڭ ههسسه قۇدرەتلىك
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 مېنىڭمۇ ئۇنىڭ غهلىبىسى مېنىڭ مهغلۇبىيىتىم بىلهن ئهمهس ، ئهكسىچه ، . تۇيۇلدى

 ... غهلىبهم قوشۇلغانىدى

85 

 . ز مىڭ يىل ئۆمۈر سۈرۈپ كېسهللىكلىرىمنى ئېغىرالشتۇردۇم زېمىندا يۈ

 تاپاالرمهنمۇ ساڭا ئايىغىم تېگىشى بىلهن تۈزۈكرەك شىپا ! ئاسمان جىسىملىرى ! ئېه

 ... ياكى ئېغىر كېسهللىكلىرىمنى ساڭىمۇ يۇقتۇرۇپ قويارمهنمۇ

86 

 ئۆزۈڭگه ئادەمنى سهن ) ! تهڭرى دېگهن مهنىدە ) Cupid ئىالهى مۇههببهت

 كۆزلهرنى بىر جۈپ قىلدىڭ ، كالپۇكالرنى شېرىن هىجران . ياسىدىڭ ئوخشىتىپ

 قىزارتىپ تاۋلىدىڭ ، ئادەمنى ئوت بىلهن سۇنىڭ ، گۈزەللىك بىلهن چوغىدا

 ۋىسال بىلهن هىجراننىڭ ئارىسىغا تاشلىدىڭ ، قىسمهت شاماللىرى بىلهن سۆيگۈنىڭ ،

 . توپىدەك توزۇتتۇڭ ئۇنى

 . كارامهت تىياتىرىڭنى مهدهىيىلهيمهن مهن سېنىڭ

 . مارجان ، ئۇنىڭ كۈلكىلىرى شېرىن مهي  ئۇنىڭ كۆز ياشلىرى ئۈنچه

 . مېنىڭ قهسىدىلىرىمنى داۋاملىق تىڭشا

87 

 كىرپىك . بىلهن مهپتۇن قىلىپ ، تهبهسسۇملىرىڭدىن مههلىيا قىلدىڭ كۆزلىرىڭ

 ىڭدىن كېيىن ئهقلىمنى ئوغرىالشقا شۇن . ئېتىپ ، مېنى بىهوش قىلدىڭ ئوقلىرىنى

 . چۈشتۈڭ

. مهن باغۋەن ، سۆيگۈ باغۋىنى . سهن ئوغرى ، يۈرەك ئوغرىسى
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 كۆكرەك قهپىسىڭدە بۇلبۇلدەك سايراپ ، كۆكسۈڭ . مهيلى سهن مېنى ئېلىپ كهت

 ... گۈلشىنىدە كاككۇكتهك قان قۇسارمهن

88 

 . لىنىدۇ سهنسىز رېئال جهننهتمۇ ئهپسانىلىك چۆچهككه ئاي

 . سهن بىلهن خىيالىي جهههننهم رېئال گۈلشهنگه ئايلىنىدۇ

 سهن مېنىڭ قهلبىمدىكى . سهنسىز مهن هېچنېمىنىڭ ئېنىقلىمىسىنى يېشهلمهيمهن

 . ماهىيهت ، مهن ئۇنىڭ بهندىسى ، ئۇنىڭ ئىپادىسى

89 

 غۇر بورانلىرىدا غازاڭدەك دومىالپ يۈرگىنىڭدە ، ئۈستۈڭگه ئوقتهك يام تهقدىر

 تارتىپ يۈزۈڭنى پهرىشانلىق تۈتىكى قاپلىغاندا ، ئالهم قارا نىقابىنى . تۆكۈلىدۇ

 . مانا بۇ سېنىڭ قىسمىتىڭ ، سېنىڭ هالىڭ . قاراڭغۇلىشىدۇ

 يىغاڭ بۇلۇت كهينىگه ئۆتۈپ ، پهنجىرەم تۈۋىدىن قىيا كۆرۈنۈپ ، سېنىڭ ئۈنسىز ئاي

 مېنىڭ . ن ئۆكسۈپ مونولوگ قىلىدۇ توغرىلىق ئىزگۈ ماالئىكىدەك بىتاقهتلىك بىله

 بىرىنچى هېسداشلىق بىلهن مېنىڭ سىنهمنىڭ . يۈرىكىم يوپۇرماقتهك تىترەيدۇ

 ... خاهىشى

90 

 تهبىئهت چهكسىز چوڭ . ئۈچۈن يىغاليدۇ پۈتۈن زېمىن مهن . مهن يىغلىمايمهن

 ل مهن خىيا . ئىزگۈلۈك ، ههسرەتلىك كۈيلهيدۇ ئىسكىرىپكىسى بىلهن مۇڭلۇق ،

. ئۇنىڭ تېكىستى مېنىڭ پىكىرلىرىم . سۈرىمهن
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91 

 . دېڭىز سۈيىدە جىلۋىلهنگهن شهپهق شولىسى _ ئۈمىد

 . بۇژغۇنالر ئارىسىدىن قهد كۆتۈرۈپ چىققان ئارزۇ پهرىشتىسى _ ئۈمىد

 . يالقۇن باغرىدىن پهيدا بولغان شهپقهت ئىالهى _ ئۈمىد

 تىڭدىكى ، موهتاجلىقالرنى تولدۇرۇپ تۇرغان قهلبىڭدىكى بوشلۇقالرنى ، هايا _ ئۈمىد

 . خىيالىي سۈرەت

 . ئۆلۈم دەرياسىدىكى نىجادىيهت كۆۋرۈكى ، مۇسانىڭ كارامىتى _ ئۈمىد

 . ئۈمىدنىڭ ههجمى يوقلۇق بىلهن ئارزۇنىڭ قوشۇلمىسىغا تهڭ

 . پهقهت ئۈمىدسىزلىكال هاياتنىڭ سۈرەتسىز ، شولىسىز ، زىننهتسىز ئهسلى گهۋدىسى

 . مهن ئۇنىڭ بىلهن چېلىشىمهن

92 

 ساپا ، بهزمه ساداسى ، سهههردە گۈپۈرلهپ  قاقاقالپ ئاڭالپ كهيپ كېچىدە

 چىيا ،  ئات تۇيىقى ئاۋازى ، يىراقتىن شامال ئۇچۇرۇپ كهلگهن قىيا ئاڭالنغان

 يېقىندىن ئۇرغۇپ تۇرغان ههسرەت ، خىيالىڭدىكى ۋەهىمه ، چۈشۈڭدىكى

 ... دەهشهت

 ... پهرى هېكايىسى  ۋە هۆر دىۋە

 . بىرلهپ جۇدا قىل  ههممىنى بىر ! مهيلى ، تهقدىرىيهت

 . بىرلهپ يېگىن  بارلىقىنى بىر ! مهيلى ، قىسمهت

 ! چۈنكى ، بۇالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى چېكى خارالنغانالرنىڭ قايتا تۇغۇلۇشىنىڭ هارپىسى

93 

. دېمه بېشىمغا ئاق قىراۋ چۈشكهندە ، قېرىغانسهن ،
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 . يوپۇرماقلىرىم سارغايغاندا ، خازان بولغانسهن ، دېمه

 مېنىڭ هاياتىم . ئۇنىڭ گۈزەللىكىنى پهرزەنت ئېلىپ كېتىدۇ ! نهسىل _ هايات

 كۆپ ياخشىلىقالر ئهلچىسى رامانىڭ ئالهمگه كۆپ تۇغۇلغىنىدەك كۆپ قىسمهتلىك ،

 دەپ << باهار >> ئىسمىنى بېشىمغا قىراۋ چۈشكهندە مهن پهرزەنتىمنىڭ . تۈسلۈك

 قېرىيدىغىنى . ئىنسانىيهت قېرىمايدۇ . ئۇمۇ ئهسىرلهپ شۇنداق ئات قويىدۇ . ئاتىدىم

 . يېپىنچىسى ۋە ئهلهملىرى ئۇنىڭ بوغۇن دەپ ئاتالغان پهسىللىك

 قارا ، كۆتۈرۈلۈپ كېلىۋاتقىنى ئالهمنىڭ ئالدىڭغا . يامانلىقالر دىۋىسى ، قاقاقلىما

 . زەپهر مهرىكىسى سى ۋە ئىنسانىيهتنىڭ نۇرانه مهلىكى

94 

 . سېنىڭ روهىيىتىڭ ئالهمنىڭ شولىسى . گۈزىلىم ، مهيۈسلهنمه

 . سېنىڭ موهتاجلىقىڭ جاهاننىڭ سايىسى . چىرايلىقىم ، تارتىنما

 . سېنىڭ مۇڭلىرىڭ دۇنيانىڭ ئهكس ساداسى . پهرىشتهم ، كۆز يېشى قىلما

 ۋە قىسمهتنى ، قايغۇ ۋە ههسرەتنى ياراتمىغان ، سهن تهقدىر . تهڭرى ئهمهس سهن

 . بهلكى ئۇنىڭ دەردىنى تارتقان ، سېنىڭ ئىقتىدارىڭ ئهينهكنىڭ ئىقتىدارى

 . مهيۈسلۈك ، خىجىللىق ۋە مۇڭلىرىڭ سېنىڭ مۆجىزەڭ ئهمهس ، ئۇ جاهاننىڭ هۈنىرى

 چىدە سهن مهيۈسلۈك ئىچىدە گۈزەل ، موهتاجلىق ئىچىدە چىرايلىق ، قايغۇ ئى

 . بۇ سېنىڭ مۆجىزەڭ . يۈكسهكسهن

... مهن سېنى ئالهمچه قهدىرلهيمهن
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95 

 . شهبنهملىرىم تۆكۈلۈپ پۈتكهن بىر پارچه غازاڭمهن

 . كۆز ياشلىرىم ئېقىپ قۇرۇغان بىر پارچه مارجانمهن

96 

 . سېنىڭ شېئىرلىرىڭ بىر سېۋەت ئهتىرگۈلدەك لهرزان ۋە لىرىك

 . دۆۋە گۈلخاندەك رېئالىستىك يالقۇن سېنىڭ شېئىرلىرىڭ بىر

 ئۇنىڭ دېكوراتسىيىسى رومانتىك ، قههرىمانلىرى چىن ، سههنه شهرهلىگۈچىسى سهۋدا

 ... ، تاماشىبىنلىرى زەكى

97 

 سۆيگۈ دېڭىزى قىسمهت بورىنىدا قوزغار ئۇپقۇننى ،

 . هىم ساداقهت كېمىسى بۆسۈپ ئۆتهر دولقۇننى

 ب قىلسىمۇ قهلبىڭنى ، رومانتىك هېكايهتلهر جهز

 . هايات چىنلىقى ئۆستۈرىدۇ زېهنىڭنى _ تۇرمۇش

 ئوت مهبۇدى _ شامال ئىالهى ئېتى ، مۇههببهت هېكايىتى _ ئىشق شېئىرىيىتى

 . سۈرىتى

 سۆيگۈنىڭ كۈنچىلىكى ئوت ئۈستىدە كۆيگهن ئوت ،

 . مهشۇقالر ساداقىتى _ هادىس دېڭىز ماياكى

98 

 ... خى تهنتهك ، تېخى رومانتىك مهن تېخى سهبىي ، تې

 تېخى سهن بىلهن الله يوپۇرمىقىنى ئىلهڭگۈچ قىلىپ ، بىر تاۋاقتىكى ئىككى مهن

 ئارىسىدا ئوپۇر شامالالر گۈل بهرگىلىرى . زۇمرەت شهبنهمدەك ئىرغاڭالپ تۇرۇۋاتىمىز
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 . كېتىۋاتىمىز توپۇر قىلغاندا بهزىدە قوشۇلۇپ ، بهزىدە ئاجرىلىپ

 . الله غازاڭ بولۇپ كهتمهسمۇ : ىشه قىلىمهن مهن ئهند

 . شهبنهم قۇرۇپ كهتمهسمۇ : سهن ئهندىشه قىلىسهن

 . بۇ زېمىننىڭمۇ ، ئىنسانىيهتنىڭمۇ ۋەهىمىسى

 چۈشلىرىمىزدە بۇنى . ههر بىر خۇشاللىقىمىزنى ئهندىشه ئىچىدە ئۆتكۈزىمىز بىز

 . شهبنهم ن ، يوپۇرماقتىكى بىز ئوكياندىكى ئارال ، دېڭىزدىكى يهلكه . كۆشهيمىز

 سهن بارلىقنىڭ مهمنۇنىيىتى ، ياخشىلىقنىڭ مۇكاپاتى ، گۈزەللىكنىڭ ! ئېه ، خۇشاللىق

 ... زوقى ، ئۈمىدنىڭ تهلپۈنۈشى

99 

 سهن قۇدرەتلىك يۈكسهك قورقۇنچ ئىلكىدىكى ئهركىنلىكنىڭ ! ، ئهندىشه ئاه

 شادلىق ان ، ئۇنىڭ پهرمانلىرى ئۇنىڭ قوشۇنلىرى جاهاننى قامال قىلغ . ئهيمىنىشى

 بولمىغان ۋاقىت ئۇنىڭ جالالتلىرى هېچقانداق ئېغىرلىقى . جامىڭ تېگىگه يېزىلغان

 . قۇيۇنلىرىدا تىغ ياساپ تهڭلهپ تۇرغان

 ئهندىشىنى هاالك قىلغىلى بولمايدۇ ، ئۇنى تۇتقۇن : سۈرۈپ قالدىم مهن خىيال

 ىنىمنى بىلمهكچى بولساڭ ، ئۆزۈڭمۇ خىيال يهنه نېمىلهرنى ئويلىغ . بولماسمۇ قىلغىلى

 ... سۈرگىن

 ئۇنىڭسىز ئالهم . ئۇنىڭدا رەڭگارەڭ مارجانالر چاقنايدۇ . پىكىر دېڭىزى چوڭقۇر

 . ئۆزىنىڭ جاهالىتى ۋە دەهشىتىدىن يانمايدۇ

100 

 ئۇنىڭغا . چۈشكهن ئىككى تامچه يېشىم قىزىل مارجاندەك چاقناپ كهتتى پىيالىگه

ئۇ زېمىن ههممىمىزنىڭ . ئهنه سوقرات هېكىم . دايى خىيالغا غهرق بولدۇم سهۋ بېقىپ
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 ساڭا نېمه پايانسىز ئانا كۆكسىدە يهنه : مهن مهمنۇنلىنىپ . ئورتاق ئانىمىز ، دېدى

 دېڭىزدەك چايقىلىپ كۆز ئالدىمدىكى پىياله چهكسىز . يېتىشمهي يىغاليسهن ، دېدىم

 . روهالندىم سسۇلغا چۈشتى ، مهن مارجانالر پهرىلهردەك ئۇ  ، ئۈنچه

 كۈمۈش ، مىس ۋە تۆمۈردىن ئىنسانغا كهلسهك ، ئۇ ئالتۇن ، : سوقرات هېكىم بىردىنال

 ئورتاق ئانىمىزنىڭ ئورتاق بالىلىرى ئىبارەت تۆت تهبىقىلىق سۈپهتتىن تۈزۈلگهن ،

 ئاه ، پرومىتۇس ، بۇ : ۋارقىرىۋەتتىم مهن دەرغهزەپلىنىپ . ئهمهس ، دېدى

 ئوتلۇق قانۇنى ئالهمگه زىيا چاچقاندا ، ئۇلۇغ گراكلېتنىڭ . ېشاتكىالرنى كۆيدۈر ر

 پرومىتۇس تېخى : بىردىن خىيالغا چۆكتۈم . يهكلىمهيدۇ ئانىمىز پهرزەنتلىرىنى

 ئالهم مېنى سېنىڭ بىلهن بىلله يهنه گۇناهسىز دەپ . بولمىدىمۇ زەنجىردىن خاالس

 . قىلغۇسى ئېالن

 ئۈچىنچى باب

 سۇمۇرغنامه

1 

 . ئالىمى قاسراقلىرى بىلهن تولغان دېڭىز قهبرىستانى . ئاه ، سۇ

مهن ئۇلۇغ ئىران . قهدىمكى ئالهم رېئاللىقى ، هازىرنىڭ گۈزەل ئهپسانىسى سهن
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 جۈملىلهردىن دىكى مۇنۇ << گۈلىستان >> شائىرى سهئدىنىڭ بهختىيار داستانى

 هالهتتىمۇ ، كىشىلهر هۇۋقۇش مى قۇرىغان سۇمۇرۇغالرنىڭ تۇخۇ >> : هاياجانلىنىمهن

 . << قانىتى ئاستىدا ئارام ئېلىشنى خالىمايدۇ

 مهن كاككۇكنىڭ سۆزلىرىدىن تهسىرلهندىم ، مارجانالر قىسمىتىگه تهئهججۈپ قىلدىم ،

 . جاهاننهماغا قىزىقتىم

 ۇرۇپ ت سۇمۇرغ ، ساڭا ئالتۇن كۇكۇلىلىق بالىدەك مىنىپ ئۇچاي ، ئاسمان قهرىدە كهل

 باشقىچه بهلكى ، زېمىن ساماۋى ئالهم مۆتىۋەرلىرىگه . زېمىنغا قارايلى

 ... كۆرۈنىدىغاندۇ

2 

 مهن . ، گۈزىلىم ، مېنى تاشالپ كهتتى دېمىگىن سۇمۇرغقا مىنىپ ئۇچقىنىمنى كۆرۈپ

 يۈرىكىم پىلتىڭالپ ، كۆزلىرىم مىدىرالپ تۇرغىنىدىمۇ ، ههتتا . سېنى تاشلىيالمايمهن

 . گىياهتهك قايتا ئۈنۈپ ، قايتا تهكرارالنغىنىدىمۇ سېنى تاشلىيالمايمهن م ياۋا هاياتى

 مىنىپ ئۇچقىنىمنى كۆرۈپ ، گۈزىلىم ، مېنى ساما خهزىنىسىدىكى گۆههر سۇمۇرغقا

 گۆههر مهن موهتاجلىق دەشتىدە هالسىراپ يىقىلغىنىمدىمۇ . سايلىقىغا كهتتى دېمىگىن

 . تاشالرغا قول ئۇزاتمايمهن

 گۈزىلىم ، مېنى ئاققۇغا مىنگهن براخماغا ياكى سۇمۇرغقا مىنىپ ئۇچقىنىمنى كۆرۈپ ،

 مهندە شۆهرەت شهپىقىدە . ئىالهىغا تهققاسالپ ماختانما توزغا مىنىپ يۈرگهن جهڭ

 . بۇلۇتىدىن هالقىش نىيهتلىرى يوق ئويناپ ، كىبىرلىك

 زۈمدە مۆلدۈرلهپ تۇرغان كۆتۈرۈلگىنىمدە ، كۆ گۈزىلىم ، سۇمۇرغقا مىنىپ ساماغا

... ئۇ مېنىڭ شۆهرىتىم ، ئۇ مېنىڭ گۆههرلىرىم . ئىككى تامچه ياشنى كۆرگهنسهن
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3 

 ئىشرىتى ، كىلىتمىنسترانىڭ  ماڭا پهرىدوننىڭ بايلىقى ، جهمشىتنىڭ ئهيش

 . ساخاۋىتى كېرەك ئهمهس  گۈزەللىكى ، خادىنتاينىڭ خهير

 يهر بىلهن كۆك ئارىسىدىكى چىنلىق ، ياخشىلىق ، ئۇ ، . ماڭا كېرىكى سېنىڭ قهلبىڭ

 . گۈزەللىك

4 

 . گۈزىلىم ، ئالتۇن سۈتىدە پهرزاتتهك چۆمۈلۈۋاتامسهن

 . ياق ، سامان ئىچىدىن دان تېرىۋاتىمهن

5

 مېنىڭ ساڭا بولغان . سېنى سۆيمهسلىك ئېغىر گۇناه . سېنى سۆيىمهن مهن

 چهكسىز ردانه شهيدالىق ، شېرىن لىرىكا ۋە ساداقهت ، مه  مۇههببىتىمدە سهمىمىي

 يېشى ئۇ ئوتلۇق گۈل ، قانلىق چېچهك ، كۆز . ئوماق تهلپۈنۈش يوشۇرۇنغان

 ... غۇنچىسى

 ئهپسانىۋى ياكى ههقىقىي ، شېئىر _ باشتا بارلىق گۈزەللهردىن . مهن سېنى سۆيىمهن

 بىراق ، مېنىڭ . مهن زوقلىنىپ تهسىرلىنى ياكى هاياتتىكى باشقا بارلىق گۈزەللهردىن

 ئۆسكهن ، قاراقۇمچاق ۋە ماڭا ئاهاڭداش بولغان سۆيىدىغىنىم جىگدە پۇرىقى ئىچىدە

 . قۇشى ئۆز ئورمانلىقىدا خهندان ئۇرىدۇ مۇههببهت . يېگانه سهنال

6 

 . سهن ئۇسسۇل ئىالهى . سهن ئاياللىق يۇلتۇزى

 ۇڭ تۇرمۇشنىڭ تراگېدىيىسى ، سېنىڭ تهپهككۇرۇڭ تهبىئهتنىڭ مونولوگى ، سېنىڭ ئۇسۇل

. سېنىڭ هاياتىڭ ئهركىنلىكنىڭ شهجهرىسى
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 مېنىڭ سۆيگۈم تۇنجى ئۇچرىشىشنىڭ لهرزىسى : سۆيۈملۈكۈم ، خۇپىيانه سۆزۈمنى ئاڭال

 . ئهمهس ، ئۇ مۇههببهتنىڭ پىشقان قىيامى

 . مېنىڭ ئارزۇيۇم سېنىڭ بىلهن شادىيانه خورنى ئهۋجىگه كۆتۈرۈش

7 

 . بوستانىدا غهلىبىگه ئېرىشكهن چېغىڭدا مۇسهللهس ئىچكىن مۇههببهت

 . مۇههببهت مهيدانىدا پاجىئهگه يولۇققان ۋاقتىڭدا هومېرنىڭ ئىزىدىن ماڭ

 . شېئىرىيهت ماددىي ۋە مهنىۋى موهتاجالرغا ئاتالغان هامىيلىق

8 

 ئېقىن . بۇلۇت كهينىدە تۇنجى گۈلدۈرماما بېشارىتى . قوينىدا كهنجى ئوتقاش گۇگۇم

 سۇالر هالسىزالنغان ، قىرچىن تالالر شامالنىڭ مهيلىگه تۇتقۇن بولغان ، تۈن

 . يېنىپ ۋارقىرايمهن  مهن ۋەهشهت ئىچىدە ۋارقىرايمهن ، يېنىپ . يېقىنالشقان

 ۋارقىرايدۇ ، يىراقتىن كۈچهيگهن ئهكس سادا ، سىرلىق ۋە دەهشهتلىك ئهكس سادا

 ... پرومىتۇس ۇ ئېهتىمال قامچىالنغان ئ . يېنىپ ۋارقىرايدۇ  يېنىپ

9 

 خارلىق ساقلىنىپ تۇرغان ئالهمدە ! خارلىغۇچىالرنىڭ خارالنمىغىنىنى كۆرەي

 . خارالنماسلىقنىڭ يولى خارلىماسلىق . خارلىغۇچىالرمۇ خارلىنىدۇ

10 

 ئافرۇدىتا قهلبىمدىن ئۈمىد چىرىغىنى ئېلىپ كهتسه كۆڭلۈم مۇههببهت پهرىشتىسى

 ئۈمىدسىزلىك مۇههببهتتىن . تېڭىرقايمهن ، تهمتىرەيمهن . ۇلىشىدۇ قاراڭغ

... ئايرىلغانلىققۇ
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 گۈلدۈرلىگهن كېچىسى قهلبىمگه ئىلهام مۇئهككىلى موسىينىڭ چىرىغى يېقىلىدۇ ، هاۋا

 ئىلهام مۇههببهتسىز . مهن ئىشق مهجنۇنلۇقىدىن ئىجادىيهت ئاگالىقىغا كۆتۈرۈلىمهن

 هېسسىيات ۋە چاغدىال ئافرۇدىتا نامىغا مۇههببهت ۋە ئهرك ، مهن شۇ ... بوالتتىمۇ

 . ئىدراك كهشتىسى توقۇيمهن

 ئىشق مهغلۇبىيىتىدىن ئىلگىرى ههقىقىي ئىلهام غهلىبىسىنى كۈتۈپ بىهۇدە ئاۋارە

 ! بولمىغىن

11 

 . ئۈمىدسىزلىكنى نۆل قىلىپ ، سهن مۇههببهتكه نهزەر سالغىنچۇ

 ! روهىي خهزىنه تولغان _ مۇههببهت _ ئۇ

 مۇههببهت ئاداشقان يهلكهننىڭ ئالدىدا كۆرۈنگهن : ئۈمىدسىزلهرگه ۋارقىرايمهن

 ! ئالتۇن قىرغاق

 ئۈمىد چهكسىز ئۈمىدسىزلىك مازغاپلىرىدىن هاسىل : ئۈمىد خىيالچىلىرىغا پىچىراليمهن

 ... بولغان زۇمرەت قهلئه

12 

 ... ۈلكىلهر ، ئاچچىق ياشالر گۈزەل كۆزلهر ، نازىنىن كىرپىكلهر ، شېرىن ك

 بىلله كۈلگىنىمىز تېخى مۇههببهتنىڭ شاهىتى ئهمهس ، پهقهت بىلله ئاققان ياشلىرىمىزال

 ... ئۇنىڭ ئاالمىتى

 بىر گهۋدىدىن ئىككىمىزنى هاسىل قىلغانلىقىنى چۈشهنگىنىڭدىال ، ئاندىن سهن

 . ى ساداقهت مۇههببهتنىڭ ئۇل . مېهرىبانلىق ۋە ساداقهت هېس قىالاليسهن

13 

. مامۇق بۇلۇتالر قۇچىقىدا ئاينىڭ مۇاليىم شولىسى . تىنچ ئاۋغۇست كېچىسى
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 . سهن شىرداق ئۈستىدە تهبهسسۇم قىلدىڭ ، ئېغىر تىندىڭ ، كۆزۈڭگه ياش ئالدىڭ

 مهن بهزىدە ئاق رەنا گۈلىدەك ئاقىرىپ ، بهزىدە قىزىل ئهتىرگۈلىدەك قىزىرىپ

 . كهتتىم

 . ۇههببهت هېكايىسىدىن بىهوش ئىدىڭ سهن ئاينىڭ م

 . مهن ئاي شولىسى ئاستىدىكى شېرىن چۈشۈڭدىن مهستۈن ئىدىم

14 

 . گۈل بهرگىدە قان شهبنىمى تۇراتتى

 . رەشك ئۇنىڭ قهلبىنى كۆيدۈرەتتى

 . سۆيگۈ ۋە ههسهت گۈزەللىك ئۈلگىسىنى دەۋر قىالتتى

15 

 ڭ ، ئاجايىپ مۆجىزىلهرنى ياراتتىڭ ، كۆپ ئهجىر قىلدىڭ ، ئۇزۇن يولالرنى كهزدى

 ... ههشهمهتلىك قامۇسالرنى يازدىڭ

 . ئادەم ئۆز پهرزەنتلىرىگه پهخىرلىنىپ شۇنداق پىچىرلىدى

 . قارا ، ئالهم مۈمكىنلىكلىرى ، كامالهت غايىلىرى ساڭا ئىلهام بېغىشلىماقتا ئالدىڭغا

 ... قىلغانلىرىڭ تېخى بوۋاقنىڭ سۈتتىن ئاجرالغىنىچىلىكقۇ

 . هاۋا ئۆز پهرزەنتلىرىگه يىراقنى كۆرسىتىپ شۇنداق دېدى

16 

 . تهبىئهتنىڭ گۈزەل پهسلى _ باهار

 . جانلىق تهبىئهتنىڭ مۇههببهت مهۋسۇمى _ باهار

 ههۋەس ، مۇههببهتنى ،  سهن قوزغايسهن ، ئۈمىد

... قوزغايسهن دەردلىك دىلالردىكى جاراههتنى
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17 

 . زسىز ، تىنجىق كېچىدە سايرىغان تهنها بۇلبۇل سهن بۇلبۇل ، ئاۋا

 . سهن يۇلتۇز ، ئايسىز ، بۇلۇتسىز كېچىنى يېرىپ چىققان يۇلتۇز

 ئاي چىقتى ، دېڭىز تاشتى ، قۇلۇلىلهر لهرزىگه كهلدى ، ياپراققا شهبنهم مارجانلىرى

 . چۈشتى

 . تاڭ ئاتتى ، الله يۈزىدە ههرە ۋە كېپىنهك ماجىرالىرى قوزغالدى

 . مانا بۇلبۇل نامسىز دەريا لېۋىدە گۈل ههققىدە مهرسىيه ئوقۇدى

 ... يۇلتۇزالرمۇ يىقىلغان چىنار بىلهن بىلله يهرگه سىيرىلغاندۇ

18 

 . سهن مۇههببهتنىڭ مۇناسىپ مهشۇقى ، ئۇنىڭ تهمهنناچىسى ئهمهس

 يلىدىڭ ، يېنىك تهبهسسۇمى لېۋىڭنى سۆيۈپ ئۆتكهندە نېمىلهرنىدۇر ئو خۇشاللىقنىڭ

 تهبهسسۇم ۋە كۆز يېشىڭ . يېشىڭ ئوماق مهڭزىڭگه چۈشۈپ تىترەپ كهتتى كۆز

 تاغ سۈيى شهههر ئارىسىدىن . ئۇچراشقان جايى تېڭىرقاشنىڭ تۆت كوچا ئاغزى

 خۇشاللىقلىرىڭ ئاخىر كۆز . ئۆتكهندە كۆۋرۈك ئۈستىدە تۇرغانلىقىڭنى كۆردۈم

 . ياشلىرىڭ ئىچىگه غهرق بولدى

 . بهتنىڭ مۇناسىپ ئاشىقى ، ئۇنىڭ خۇشامهتچىسى ئهمهس مهن مۇههب

 ! ئۇ خۇشاللىقالرنىڭ خهۋەرچىسى . پهرىشتهم ، كۆز ياشلىرىڭ يۈزۈڭنى ياشارتىدۇ

19 

 زەههردەك سۆزلىرىڭ ئىسالر دىلىڭنى ،

 . بال بىلهن يۇساڭمۇ ههتتا تىلىڭنى

ئىزگۈلۈك جهۋهىرى بهخت دەپ بىلمهس ،



 78  

 . اپالپ پىلىڭنى مىنسهڭمۇ ئالتۇندا ق

 . هايۋاندىن بهخت بويىچه پهرقى مهئىشهتته ئهمهس ، مهنىۋى لهززەتته ئادەمنىڭ

 ۋىجدان ساپلىقى ههققىدىكى ئىشهنچ ، ئۇ ۋىجدان يۈكسهكلىكى توغرىسىدىكى ئۇ

 ئازادلىقى خاتىرجهملىك ، ئۇ ۋىجدان ئازادىلىكى خۇسۇسىدىكى شاهىت ، ئۇ ۋىجدان

 . نىيهت ههققىدىكى جىمجىت مهمنۇ

 . سهن بهختسىزلهرنى نوقۇل ساخاۋەتكهشلىك بىلهنال بهختىيار قىاللمايسهن

20 

 ! ئېه ، گۈزىلىم

 چىرايىڭ ،  قامىتىڭ ، هۆسن  سېنىڭ قهددى ! گۈزەللىكنىڭ نادىر ئۈلگىسى سهن

 ، چاچ ۋە زىننهتلىرىڭ ، سۆز ۋە سۈلكهتلىرىڭ ، كۈلكه ۋە تهبهسسۇملىرىڭ گۈزەل

 . گۈزەل

 زېهنىڭ ، هېس ۋە تۇيغۇلىرىڭ ،  سېنىڭ قهلبىڭ ! ن گۈزەللىكنىڭ نادىر ئۈلگىسى سه

 . مىجهز ۋە رىتىملىرىڭ گۈزەل ، گۈزەل

 . سهن تىنىق ئاسماندەك روشهن ، تهلپۈنۈپ تۇرغان گۈلدەك سۆيۈملۈك

 مهنىۋى گۈزەللىكنى هاجهتسىز كهمتهرلىكى بىلهن يوشۇرۇپ تۇرغان سىپايه سهن

 ئوينىتىپ ياكى ئۆز گۈزەللىكىدىن تهمهننا قىلىپ كىرپىك ئوقىدا كىبىر ئادەمدەك ۋە

  سۈيىدەك ئوچۇق تۇرغان سهتهڭلهردەك ئهمهس ، بهلكى بۇژغۇن چېچىپ تۇرغان تاغ

 . يورۇق گۈزەلسهن

 . مېنىڭ يارىتىۋاتقىنىم ههيكهل ئهمهس ، سېنى ئهنداز قىلغان تهسۋىرىي ئىاله

. ه ئهمهس ، ئۇ ماڭا ئۈلگه بولغان ههقىقىي ئادەم مېنىڭ سۆيگىنىم تهسۋىرىي ئىال



 79  

21 

 . سۇمۇرغالر ئۇزاق ئۆمۈر كۆرۈپ ئۆلگىنىدە ئهسىرلهرگه شاهىت بولىدۇ

 . سۇمۇرغالر ئوت ئىچىدە قايتىدىن تۇغۇلغىنىدا ئهسىرلهرنى شهرهلهيدۇ

 ... سۇمۇرغالرنىڭ ماكانى ئهقىل ئورمانلىقى ، تهپهككۇر تاغلىقى

22 

 . ىڭ سۇمۇرغىم ، زامان ئىچىدە ئۇچۇپ ، ماكان ئىچىگه نهزەر سااليلى كهل مېن

 قاناتلىرىڭ توزدىن كۆركهم ، سېنىڭ گهۋدەڭ ئاققۇدىن گۈزەل ، سېنىڭ قهلبىڭ سېنىڭ

 دەهشهتلىك تهك ) سىرى ئېچىلمىغان قهدىمكى مىسىر خارابىلىرى ( مهغرۇر سىفىنكىس

 . سۆڭىكىدىن مههكهم تېپىشماقالردىن خالىي ، سېنىڭ ئىرادەڭ شىر

 كهل سۇمۇرغىم ، بىز ئۇچايلى ، تهپهككۇر ئاسمىنىغا ، سېنىڭ كارامهتلىك ئۇۋاڭغا قاراپ

 ! ئۇچايلى

 سهن مېنى كىشىلهر تهپهككۇرىدا ساقالنغان تارىخ قامۇسىغا ئېلىپ كۆتۈرۈلگىنىڭدە

 ... كهلگۈسىنى ئۇنتۇماي

 ... ئانا سهييارىنى ئۇنتۇماي سهن مېنى ساما بوشلۇقى قهرىگه ئېلىپ ئۇچقىنىڭدا

 ئۇ مېنىڭ جىسمىمدا تىنىمسىز سوقۇۋاتقان . ئىنسانىيهتنى نهزەردە تۇتىمهن مهن

 جايالشقان ئۇ مېنىڭ يۈرىكىم . مهن زېمىننى نهزەردە تۇتىمهن . ههقىقىي يۈرەك

 . جىسىم

23 

 ! مانا تارىخنىڭ چىن ئهپسانىسى

 ! مانا تارىخنىڭ تۇنجى سههىپىسى

! ۋاه ، هاۋا ! ، ئادەم ئاه
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 نىڭ داستانىنى ) غهرب ئهدەبىيات تارىخىدا ئۆتكهن مهشهۇر شائىر ( مىلتون مهن

 . سۆزلىمهيمهن ، تهۋرات ۋە ئىنجىل ئهپسانىلىرىنى تاشالپ كېتهلمهيمهن

 يىالن شهكلىگه كىرگهن ئېزىتقۇنىڭ ئاداشتۇرۇشى بىلهن ئېرەم بېغىدىن زېمىنغا سهن

 يىالننىڭ بۇ . سهۋەب بولغان ئالما هېلىمۇ ئالدىمدا تۇرۇپتۇ سۈرگۈن بولغىنىڭغا

 . ئىسمىنى سهنمۇ بىلمىدىڭ ، مهنمۇ بىلمهيمهن

 ئالتۇن يالىتىپ ترۇيا ئۇرۇشىغا سهۋەب ، ئىالهالر ئارىسىغا رەشك سالغان مۇشۇ ئالمىغا

 پىتنىخورلۇق ئىالهى ئىرىدا شۇ يىالننىڭ ئۆزى ئهمهسمىدۇ ؟

 ىدا گۈزەل مهلىكه شىدۇنى ئۆزىگه جهزب قىلىپ ، ئۇنى رامادىن ۋادىس هىندى دەريا

 مايمۇنالر پادىشاهىغا ئهسىر قىلغان زۇمرەت مۈڭگۈزلۈك كېيىك قىياپىتىگه ئايرىپ

 كىرىۋالغان ئالۋاستى مارىجۇ ئاشۇ ئىرىدانىڭ ئۆزى ئهمهسمىدۇ ؟

 << مىڭ بىر كېچه >> دەستۇرىدىكى ئهخرەمهن دىۋە ، << ئاۋىستا >>

 ۋەزىر ، فائۇست ايىلىرىدىكى ئاق دىل ئاماننى تايغان قىلىپ قويغان جادۇگهر هېك

 نى ئازدۇرغان ) داستانىدىكى قههرىمان << فائۇست >> نېمىس شائىرى گيۇتېنىڭ (

 ، رۇستهم بىلهن ئاتىسى زالنى ) داستانىدىكى قههرىمان << فائۇست >> ) موفىست

 ههسهت ، مېنى ساڭا خۇنۈكلهشتۈرۈپ ئويناتقۇزغان ئازغىن بىرىگه خهنجهر  بىر

 . هېلىقى هاۋانى ئالداپ كهتكهن يىالننىڭ ئۆزى ئهمهسمىدۇ تهسۋىرلىگهن غهرەز

 . ئۇنى سهن بىلمىگهندەك ئهۋالدلىرىڭمۇ بىلمهيدۇ . بۇ يىالننىڭ ئىسمىنى بىلمهيمهن

 . كىشىلىك ئۇيقۇسىدا ئۇنىڭ زىيانكهشلىكلىرىدىن كۆپ قېتىم داغدا قالغان

 ئۇنى چۈشهنمهي ، ئۇنى يهڭمهي ، خاتىرجهم بهختنىڭ . ىلىك ئۇنى ئىزدەيدۇ كىش

 . بولۇشى مۇمكىن ئهمهس

 كىم بىلسۇن ، ئۇمۇ هېس بىلهن تهپهككۇر ، . ئېهتىمالىم ، ئۇ كىشىلهر ئارىسىدىدۇر

... نىيهت بىلهن قىلمىش ئارىسىدىدۇر
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24 

 ئۇنىڭ . ىخى كۆزگه تاشلىنىدۇ ئېرەم بېغىدا ئاجايىپ ئىككى تۈپ مېۋە دەر يههۋەنىڭ

 پهرق ياماننى  دەرىخى ، ئۇنىڭ مېۋىسىنى تېتىساڭ ياخشى << بىلىم >> بىرى

 مېۋىسىنى يېسهڭ دەرىخى ، ئۇنىڭ << هايات >> ئۇنىڭ يهنه بىرى . ئېتىسهن

 . ئۆلمهيسهن

 . بۇ دەرەخكه يېقىنالشماسلىقنى بۇيرۇدى يههۋە ئۆزى ياراتقان ئادەم بىلهن هاۋاغا

 ئادەممۇ . ئالمىسىنى يېدى ، بىلمهكلىك ئىقتىدارىغا ئېرىشتى << بىلىم >> هاۋا

 . چىنلىق ، ياخشىلىق ، گۈزەللىك هېكمىتىنى سهزدى ئۇنى يېدى ،

 . يههۋە غهزەپلهندى ، ئۇالر زېمىنغا ههيدەلدى

 دەرىخى ئهتراپىغا تىكهنلىك قاراۋۇل << هايات >> ئۇ : يههۋە ئهندىشه قىلدى

. قويدى

 تهپهككۇر كورلۇقى ، ئهرك قۇللۇقى ، كۆڭۈل بهندلىكى ، جهننهت : ههيرانمهن

 پاراۋانلىقىنىڭ شهرتىمىدۇ ؟

 ئۇالر جهننىتىدىن ئايرىلدى ، بىراق مۇههببهتلىرىدىن : روهلىنىمهن مهن

 تۇغىنى كۆتۈرۈپ ئۇالر ئاپىرىدە بولۇپال ئىنسان مهشئىلىنى يېقىپ ، ئهقىل . ئايرىلمىدى

 . جاسارەتلهندۈرۈپ ، ئهرشتىن چۈشتى تۇلپارىغا مىنىپ ، ۋىجدان ئىپتىخارىنى ، ئهرك

 ! زېمىن ئۇالرنىڭ جهڭ مهيدانى

25 

 . ئىنسانىيهتنىڭ ئىككىنچى ئاتىسى ! ئاه ، نۇه

 سهن ئادەمنىڭ بىرىنچى ئهۋالدلىرىنىڭ قازا نامىزىنى ئۇزاتتىڭ ، ئۇنىڭ ئىككىنچى

 . بوغۇنىنىڭ ئىسمىنى قويدۇڭ

تىلىگىنىڭدە ئهگمىگهنلهردىن شۇنچىلىك بىزار بولۇپ ، ئۇالرغا توپان هاالكىتى ي بو
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 بىرلهپ  كوزىالرنى بىر تىترىمىگهن بولسا ، ئۆزۈڭ ياسىغان . يۈرىكىڭ تىترىمىگهنمىدۇ

 ئۆز ئىجادىيىتىڭگه قىيماي ئۇنى . چېقىشقا ئهجهبا كۆڭلۈڭ قىيماي بىئارام بولدۇڭ

 ئىجادىيىتى بولغان ئادەم ئهۋالدىنى غهرق رۇپ ، تهڭرى سۇندۇرۇشقا پېتىنالماي تۇ

 . سهزگۈلىرىڭگه ههيران بولىمهن قىلىشقا بهل باغلىغان

 . يېڭى ئىنسانىيهت _ تۇچ ياساپ پىشقان ساپال ۋە _ سېنىڭ ئهۋالدلىرىڭ _ مانا

 ساقلىغان كېمه ، ههيۋەتلىك ئوتلۇق دېڭىز ئهمدى دەهشهتلىك توپان ئىچىدە سېنى

 ئېهتىمال يههۋە ئۆزىال بۇ . مهن ۋەهىمه قىلىمهن ن ئهمىنلىك تاپاالرمۇ ؟ ئاستىدى

 ئىنسانىيهت دۇچ كهلگهن . مهن ۋەهىمه قىلىمهن . بولسا كېرەك كوزىالرنى چېقىۋاتقان

 ئالدىدا بۇ ئوت ئۇچقۇنلىرىنى يههۋە ئىلكىدىن ئوغرىالپ قاچىدىغان بااليىئاپهت

 . چىقماسمۇ پرومىتۇس

 . گهرچه سهن تهۋراتتا يېزىلمىساڭمۇ ئىنسانىيهت سېنى ئۇلۇغاليدۇ ! ئېه ، پرومىتۇس

26 

 خهنزۇ خهلق ئهپسانىلىرىدىكى ( ، سېرىق دەريا بويىدىكى ئهزىمهت گۇڭگۇڭ ئهنه

 ئۇ ئاسمان تاۋىقىدا يۇلتۇزالرنى بىر تهكشى كۆتۈرۈش غېمىنى ) . قههرىمان

 . يهۋاتامدىكىن

 ئۇ ئىنساننىڭ غېمىنى يهپ ئاجايىپ . لىك راما ئهنه ، هىندى ۋادىسىدىكى شهپقهت

 . مايمۇ پادىشاهى كىنۇمان بىلهن سۆزلىشىۋاتامدىكىن

 ئۇالر تهقدىر . ئهنه ، قههرىمان رۇستهم ، سىياۋۇش ، ئهپراسىياپ ۋە بۇغراقاراخان

 . سههىپىلىرىگه يېڭى ئىرىگلىفالر سىزىۋاتامدىكى

 ر هېلىمۇ زەههرلىك يىالننى سىقىمداپ ، ئۇال . ، گىراكىل ، يازون ، ئودىسسا ئهنه

 ئاپهت ئۇرۇقلىرىنى تازىالپ ، ئېزىتقۇ ئالۋاستىالرنىڭ هىيلىسىدىن ئىنساننى

. مۇهاپىزەت قىلىۋاتامدىكى



 83  

 تۇتۇنۇپ ، مۇزىكانت سۇاليمان ئۆز ئهنه ، يههۇدىالرنىڭ مۇساسى تهۋراتقا

 ىنسان بهختىنىڭ ئۇلىنى مهخلۇقنى يېڭىپ ، ئ قهسىدىلىرىنى بېزەپ ، داۋۇت ئاجايىپ

 . قوغداۋاتامدىكى

 . ئىتتىك ئۇچۇپ كهتتى  سۇمۇرغ ئىتتىك

 . تهئهججۈپ قىلدىم ، ئۇنىڭ كۆڭلى يهنىال غهش

 . زار ، مۇناجات نالىسى ئاڭالندى  يىراقتىن كۈلكه ئاۋازى ، رومكا جاراڭلىشى ، يىغا

 قىلىش پهقهت تاالۋەت ماكانى بولغان گۈزەل زېمىندا ئىنسان غېمىنى ئهزىمهتلهر

 ... مۇئهككهللىرىنىڭ ئىقتىدارسىز نامىغىال مهنسۇپ بولۇپ قالغانمىدۇ

 . ئهزىمهتلهرگه ئىنسانىيهت موهتاج

 . ئهزىمهتلهرنى ئىنسانىيهت ياساپ چىقىدۇ

 . ئهزىمهتلهرنى ئىنسانىيهت نۇهنىڭ كۆزىنى ئۇرۇپ چاققىنىدەك ئۇرۇپ چاقىدۇ

 . كېچىكىپ مهدهىيىلهيدۇ ئهزىمهتلهرنى ئىنسانىيهت

27 

 ) . شاراب ئىالهى  گرېك ئهپسانىلىرىدىكى هاراق ( قېنى هاراق پىرى باللوس

 . توشقۇزۇپ قۇيغىن ، يۇرتۇمنىڭ مهيزىپىنى سېغىندىم

 >> جامىمغا قۇيۇلغىنى . دەرياسىنىڭ گۈزىلى ئۇسسۇزلۇقۇمنى قاندۇرمىدى گانگى

 هېسابسىز جهڭلىرىدىكى ) ى داستانى هىندىالرنىڭ قهدىمك ) << ماخاپخاراتا

 . قانالرنىڭ تامچىلىرى بولدى

 دىن زوقلىنىپ مهيگه تهلمۈرسهم ، گۇيخۇا << قهسىدىسى ماندارىن >> چۈييۈەننىڭ

 نى ) چۈييۈەننىڭ شېئىرلىرىدا تىلغا ئېلىنىدىغان بىر خىل شارابنىڭ نامى ) شارابى

، بولمىدى ) تىدىكى قههرىمان خهنزۇ ئېغىز ئهدەبىيا ( كۆتۈرۈپ چىققىنى شياڭجۈن
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 . بولدۇم مهن دەريا ئىالهىنىڭ كۆزىدىن ئاققان مۇلۇجياڭ ئۆركهشلىرىدىن بىئارام

 كۈلكىلىرىدىن مۇزىكا ياراتقان ئىالهالر . يىراققا ، ئۇلۇمپىيه تېغىغا ئۇچۇپ كهتتىم

 . ئارىسىدىكى ههسهت مېنى سهسكهندۈردى

 نىڭ زىبا جامالىنى ) مىسىر مهلىكىلىرىنىڭ بىرى قهدىمكى ( بېرىپ كىلوپاتېرا مىسىرغا

 زىبانىڭ بىراق ، سىفىنكىس تېپىشماقلىرىدىن خاۋاتىر قىلمىساممۇ ، . كۆرمهكچى بولدۇم

 . يۈزىدە پىتراپ يۈرگهن هۆسن ههرىلىرى رايىمدىن قايتۇردى

 زېمىن خۇددى تارىخنىڭ سۈرەت . سۇمۇرغ بىلهن تارىخنى ياقىالپ ئۇچتۇق يهنه

 تارىخ ئالدىدا شهيتاننىڭ . ىدەك ئۆزىنى نامايان قىلىشقا باشلىدى ئالغۇس

 . هىيلىگهرلىكى ، سۇاليمان تىلسىمى ئۆزىنى يوشۇرالمىدى

 شېئىرىيهت ئىالهى مۇسىي مېنى . پىرى باللوس ، ماڭا ئۈزۈم شهربىتى قۇي قېنى هاراق

 تلهردىن يېپىق دەهشه . ئافىنا شههىرىنىڭ ئوچۇق تىياتىرىغا چىلالپ تۇرۇپتۇ

 . يهتكۈدەك تويدۇم

28 

 ئالدىدا ) گرېك ئهپسانىلىرىدىكى باش قههرىمان ( مهن قانۇن ئىالهى ئافىنا

 . تۇرىمهن

 خۇپىيانه مۇشتىقى ) گرېك ئهپسانىلىرىدىكى باش قههرىمان ( كىلىتمىنسترا ۋاپاسىز

 نى ) كىلىتمىنسترانىڭ هامىيسى ( ئېگىس ئۈچۈن قههرىمان مههبۇبى ئاگامىنۇن

 . كىلىتمىنسترا ئاگامىنۇننىڭ ئوغلى ئورىست تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلدى . ئۆلتۈردى

 كىلىتمىنسترانى ، ) گرېك ئهپسانىلىرىدىكى باش قههرىمان ( هامىيالردىن ئېرىن

 . ئاپوللو ئورىستنى ئاقالشتى

 قهدىمكى گرېك پهيالسوپى ، درامىچىسى ، غهرب دۇنياسىدا ) ئىسخولىس

نىڭ تراگېدىيىلىرى هاياجانغا سالسا ، ) ىسى دەپ قارىلىدۇ ئات تراگېدىيىنىڭ



 85  

 درامىسىنىڭ ئاپتورى ، قهدىمكى << ئورىپىئوس >> دۇنياغا داڭلىق ) سۇفىكلىس

 . مهيۈسلهندۈرىدۇ درامىسى مېنى << ئورىپىئوس >> نىڭ ) گرېك پهيالسوپى

 دۇيا مى >> ئهسهر قهدىمكى گرېك شائىرى ، دراماتورگى ، داڭلىق ( ئىرۇفىدۇس

 . كۆزۈمدىن يامغۇردەك ياش تۆكىدۇ سى << مىدۇيا >> ( نىڭ ئاپتورى <<

 . تهقدىرنىڭ خۇپىيانه سىرلىرىدىن ههسرەتلىنىمهن . ئوچۇق تىياتىر ئالدىدا تۇرىمهن

 زامانىدىمۇ ، ) رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ ئىمپېراتورى ( قهيسهر . رىمغا كهتتىم ئافىنادىن

 قوشۇنلىرى ( ستېال قىلغان هونالرنىڭ مهشهۇر ئىمپېراتورى ياۋروپانى ئى ( ههتتا ئاتىلال

 چۇقان تىترىكى بېسىپ كىرگهندىمۇ يهنىال قولۇمدا ئىنسانىيهت تهقدىرى كۆتۈرگهن

 ئاناكرىئون بىلهن هومېرنىڭ ، چوڭقۇر زېهىن سالغىنىمدا ئۇنىڭ يهنىال . ئاڭلىنىدۇ

 ىئوس بىلهن رىملىق مىنېرۋا يۇنانلىق ئورىپ ۋېرگىل بىلهن فىالكۇسنىڭ شېئىرىيىتى ،

 نىڭ مۇزىكىسى ) تارىخىدا ئۆتكهن داڭلىق سهنئهتكارالر يۇقىرىقىالر ئىنسانىيهت (

 . ئۇنىڭدىن پرومىتۇس بىلهن ئاتالسنىڭ زارى كېلىدۇ . ئېتىمهن ئىكهنلىكىنى پهرق

 . ئۇنىڭغا قانۇن ئىالهى ئافىنا نېمىشقىدۇر پهرۋاسىز

 سولۇن ۋە مانۇ . ۇق قانۇنى توغرىسىدا خىيال سۈرىمهن تهبىئهت قانۇنى ، تهبىئىي هوق

 . سوتى ههققىدە ئويغا چۆكىمهن

 پرومىتۇسنىڭ قانۇنى قاچان سامادىن چۈشهركى ، ئۇنىڭسىز مۇسىي ئۆز هۈنىرىنى

 . كۆرسىتهلمهيدۇ

29 

 . مهن سۇمۇرغقا مىنىپ قهدىمكى بابىل ئۈستىگه كهلدىم

 ۇلۇم قېيىقلىرى جاهانكهچتىلىك غېمىدىكى ئادەم قىزىل دېڭىزدا ئاسورىيىلىكلهرنىڭ ت

 . بىلهن هاۋانىڭ جاسارىتىنى كۆرسهتتى

خورما يوپۇرمىقى ئاستىدىكى ئهرەبلهر ئىبراهىمنىڭ هېكايىلىرىنى . ئورارتو ئهنه
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 قهلئهسى ههشهمهتلىك بابى . بابىل خۇددى زېمىندىكى ياقۇتتهك تاۋالندى . ئاڭلىماقتا

 ئورمانلىرىنىڭ ئۇنىڭ خارابىسىنى مىسۇپوتامىيه . يىب بولدى بىر دەمدىال كۆزدىن غا

 پوالت قورغانالرنىڭ : قهيهردىندۇر يههۋەنىڭ نىداسى كهلدى . پاجىئهسى تېزلهتتى

 . قهرەلىدەكال مهزگىللىك ۋاقىت مىزانىدىكى مۆهلىتى نازۇك چېچهكلهرنىڭ

 لىكلهرنىڭ تۆرەلمىگهن ئالدىمدا مىدىيىلىكلهر بىلهن پىرسىيى . بىردىن غهمكىنلهشتىم

 . چېغىدىكى روهىي ئهۋرىشكىلىرى يالت قىلىپ قالدى

30 

 زاراتوئاستىرا دىنىدىكى ( ئوتى << ئاتار خۇررا >> مانا خارەزىم ، مۇقهددەس

 . نىڭ ماكانى ) مۇقهددەس ئوت

 زاراتوئاستىرا . كىتابىنى ۋاراقلىدىم << ئاۋستا >> مهن ئۇنىڭ . زاراتوئاستىرا ئهنه

 : سۆيۈنۈپ سۆزلىمهكته ىمۇ ئىلگىرىكىدەك كۆتۈرۈلۈپ چىقىۋاتقان كۈنگه قاراپ هېل

 زاراتوئاستىرا دىنىنىڭ ( ئاخرۇمازدا ئهي سهلتهنهت يۇلتۇز ، ! ئېه ، قۇياش >>

 چاچىدىغان زېمىن بولمىغىنىدا بهختىيار نۇرۇڭنى ! نىڭ ئۇلۇغ سىيماسى ) مههبۇبى

  غان مهن ، مېنىڭ بۈركۈتلىرىم ۋە ههسهن ئۇلۇغلى ئهگهر سېنى . هېسابلىنارمىدىڭ

 ... ! هه  سهن ئۆز قامىتىڭ ۋە نۇرۇڭدىنمۇ بىزار بوالتتىڭ هۈسهنلىرىم بولمىغاندا ،

>> 

 قۇياش قىزىرىپ . ئۆز غارىغا كىرگهندە قۇياشمۇ ئۇپۇق ئارقىسىغا پاتتى زاراتوئاستىرا

 مهن . ئهنبىياسى نىنىڭ خهير ، ئوت دى >> : هۈپپىدە زورايدى ، ئۇ مۇاليىم كۈلۈپ

 بۇنىڭسىز هالىمغا . كېرەك هارارەت تۈپهيلى هالىمدىن كهتتىم ، دېڭىزغا غهرق بولۇشۇم

 . دېدى << خهير ، خهير ... كېلهلمهيمهن

 شهلپهردەك قىزاردى ، قۇلۇلىلهر ئىچىدىكى مارجانالر تاۋالندى ، ئۇالر قۇياش دېڭىز

. ىر ئوكيان دولقۇنلىرى بېسىپ تۇرىدۇ بىلهن تهڭ ئۆرلىيهلمهيدۇ ، ئۇالرنى ئېغ
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 يېنىۋاتقان ئوت ، . گۈلخانلىقىغا كهلدى << ئاتار خۇررا >> زاراتوئاستىرا

 . سۇمۇرغنىڭ قايتا تۇغۇلىدىغان جايى

31 

 . بىلهن قهدىمكى ئارچا ، مامونت ، دۇپ دەرەخلىرىنىڭ ئۈستىدىن ئۇچتۇم سۇمۇرغ

 . ەخلهر هىرىدۇتۇسنىڭ بوۋىلىرى ئىدى مىڭ يىل ئۆمۈر سۈرىدىغان بۇ دەر نهچچه

 تهڭرى كومېدىيىسى >> بىلهن سهيله قىلىۋاتقىنىمدا مېنىڭ ئالدىمغا سۇمۇرغ

 سۆيگۈ دىكى دانتى ئالېگىرىغا ئوخشاپ شېئىرىيهت مۇرەببىسى ۋېرگىل ياكى <<

 تارىخنىڭ تۇنجى مېنىڭ رەهنهمايىم . ئىلهامچىسى بىدىلس رەهنهمالىق قىلغىنى يوق

 كهچقۇرۇنلۇقى ، خورما . ئۇ تۆۋەنلىدى ، زېمىن ئۈستىگه چۈشتى ! ۇمۇرغ شاهىتى س

 چۈشۈمدە . ئۇيقۇغا كهتتىم يوپۇرمىقىدىن مهست بولۇپ خۇددى فائۇستهك چۈشهكهپ

 سالنامىچىالردەك ئۆز پوستىلىرىغا ئارچا ، مامونت ، دۇپ دەرەخلىرىنىڭ ياشارغان

 . تارىخ پۈتۈۋاتقانلىقىنى كۆردۈم

 سۇمۇرغ مېنى هېلىمۇ ياشىرىپ تۇرغان بۇ مىڭ . يهنه ئۇچۇپ كهتتۇق . سهههر تاڭ

 ئۈچۈن جاۋلىن ۋاڭنىڭ ئۇالر . ئۈستىدىن ئېلىپ ئۆتتى << سالنامىچىلهر >> يىللىق

 ئۆتۈشى ، هونالرنىڭ ئاتلىق قوشۇن تۈزۈشى ، ئىسكهندەرنىڭ هىندى دەرياسىدىن

 كۇڭفۇزىنىڭ . ېقىنقى ئىشالر ي دونايدىن ئۆتۈشى مامونت دەرىخىنىڭ پوستىدا تېخى

 ئهمما چۈيپۇدىكى كۇڭفۇزى جهسىتى قاچانال توپىغا ئايلىنىپ كهتكهن ،

 . ئۇنى كۆرگهن ، دەپ كۈلمهكته بىز : ئىبادەتخانىسىدىكى ئارچىالر هېلىمۇ ياشىرىپ

 نۇه كېمىچىلىك بىلهن كونا دەرەخلهرنى مېيىپ قىلدى ، قالغانلىرىنى توپان

 . ئېقىتىۋەتتى

 سى كىتابالرنى كۆيدۈرگهن ، ههقىقىي يىلنامىلهر رىۋايهت ، ئهپسانىلهرگه لى

تارىخ ئايلىنىپ كهتكهن بولسىمۇ ، ئىنسانىيهت پائالىيىتىنىڭ يورۇق سايىسى بولغان
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 . ئۇنىڭ بىلهن بىلله كۆيۈپ تۈگىگىنى يوق

 غ بىلهن ۋاالقتهگكۈر تارىخ ياسىغۇچىالرنىڭ ساختا هۈنىرىگه كهلگهندە بىز يهنه سۇمۇر

 . بىلله كىنايه قىلىمىز

32 

 . يهنه هېلىقى ئافىنا قهلئهسى

 ) قهدىمكى گرېك پهيالسوپى ، مۇتهپهككۇرى ( ياغىچى ئالدىدا سوقرات دار

 مۇتهپهككۇرۇڭالرنى سىلهر ئۆز ! ئافىنالىقالر >> ... : دەرغهزەپ ئاۋازى هېكىمنىڭ

 قاراڭغۇلۇقىغا پاتىدىغانلىقىڭالرنى ئۆلۈمگه هۆكۈم قىلغىنىڭالردا قانچىلىك تهپهككۇر

 . دۈشمهنلىرىڭالرنىڭمۇ مهسخىرىسىنى قوزغايدۇ بۇ ئادىشىش . تهسهۋۋۇر قىلمىدىڭالر

 چۈنكى ، ئۇۋال قىلماق ، ئۇنىڭغا دۇچار . ئېچىنىمهن مهن ئۆلۈم ئالدىدا سىلهرگه

 << ... ههسرەتنىڭ توغىنىنى بۆسىدۇ بولماقتىنمۇ ئېغىر

 گرېكالرنىڭ قهدىمكى تارىخىدىكى ( مىلېسىس شىكايهتچى سوقراتنىڭ سۆزلىرى

  تاالنتلىقالرنى كۆرەلمهيدىغان ، دائىم ئۇالرغا هىيله مۇۋەپپهقىيهت قازانغۇچىالرنى ،

 . سوقرات يېنىك كۈلدى . نى يهرگه قاراتتى ) ئوياليدىغان ئادەم مىكىر ، سۇيىقهست

 هگكۈزۈشته هايات قانداق ئاق كۆڭۈل ئادەمگه داغ ت >> : ئاخىرقى سۆزى ئۇنىڭ

 دېگهندىن << خهير ، ئافىنالىقالر . الياقهتسىز بولسا ، ئۆلۈممۇ شۇنداق ئىقتىدارسىز

 . ئىبارەت بولدى

 ئهفالتون ئاگاسىن ئۆيىدىكى بىر قېتىملىق سوقراتنىڭ مهشهۇر سۆهبىتىنى ئهسلىتىپ

 . ئۆتتى

. سوقرات ئۆلمىدى ، ئۇ ئۆلۈمنى تاللىۋالدى
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 قهدىمكى گرېك تارىخىدا ئۆتكهن ( مهشهۇر تراگېدىيه ئاكتيورى ئاگانىن ان ساهىبخ

 ئېرىشمۇك مېهمانالر قاتارىدا تراگېدىيىچى ئارستۇفان ، . ئىدى ) تىياتىر ئاكتيورى

 مۇرىتى ، سوقرات ۋە ئۇنىڭ ) قهدىمكى گرېك تارىخىدا ئۆتكهن دراماتورگ (

 . بار ئىدى ) سوقراتنىڭ شاگىرتى ( ئارستۇتىماس

 ههممه . يازغۇچىالر تراگېدىيه ۋە كومېدىيه ههققىدە مۇنازىرىلهشمهكته ئهنه

 ۋە گۈزەللىك ، مۇههببهت _ نهرسىنىڭ مهنبهسى بولغاندەك ، سۆهبهت ئۆز بۇلىقىغا

 . ئېرىشمۇك سۆزلىمهكته . ئۇنىڭ مۇئهككىلى ئافرۇدىتاغا يۆتكهلدى

 سهن . ارابىنىڭ ههقىقىي ساقىيسى گۈزىلىم ، سهن مۇههببهت ش . خىيالغا چۆكتۈم مهن

 مېنىڭ مۇئهككىلىم ، مهن سېنىڭ شهيدالىقىڭ شاراپىتىدىن سېنى سۆيىمهن ، سهن

 مهن ئۇلۇغ هاياتنى مۇشۇ شهيدالىق بىلهن . ئۈچۈن كۈلىمهن ، يىغاليمهن

 چۈنكى ، ئۇ مېنى شۇنداق ياراتقان ، شۇنداق ئۆستۈرگهن ، شۇنداق . كۈيلهيمهن

 . ئۆگهتكهن

 . زېهىن شهبنىمى _ ئهقىل چېچىكى ، يىغا _ كۈلكه . خىيالدىن ئۆزۈمنى يىغدىم مهن

34 

 ! ئافرۇدىتا _ پاه ، غهمكىن ئىاله

 مهرتىۋە ههققىدە ههسرەت چېكىسهن ، ئۇنى خاالش هاماقهتلىك ، ئۇنى قايسى

 ئاگۇستۇسنى كۈيلهپ سپارتاكنى روهالندۇرالمايسهن ، كاتو . بىمهنىلىك كۈيلهش

 >> نى مهدهىيىلهپ ) ىرىقىالر غهرب ئهدەبىياتىدىكى تارىخىي قههرىمانالر يۇق )

 قېرىۋاتقان ههم ئۇ بارغانسېرى . گه مۇئهللىپلىك قىاللمايسهن << يۈكسهكنامه

 ۋاقىت دەرياسى ههمىشه ياشلىق ئۆركىشى بىلهن مهڭگۈ ئۇرغۇپ تۇرغان چهكسىز

. ئۆزىگه قىلىنغان بىر مهسخىرىۋازلىق  ئالدىدا ئۆز
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 هاراق پىرى باللوسنىڭ ۋەدىسىگه . بايلىق توغرىسىدا غهمگه چۆكىسهن قايسى

 تۇتقانلىكى نهرسه ئالتۇنغا ئايلىنىدىغان هېكمهتكه مۇيهسسهر بولغان ئاساسهن

ئېسىڭدىمۇ ، ئاڭال ، ئۇنىڭ ئالتۇن دۆۋىسى ئىچىدىكى ئاچلىق نالىسىنى ، مىراس

 ئىتتهرگهن نى خهتهرگه ) ىكى قههرىمان رىۋايهتلىرىد  گرېك ئهپسانه ( ئاندالوشيا

 . ئۇنتۇدۇڭمۇ سهركهردە قاسىمنىڭ تىلهمچىلىكته ئۆز مهههللىسىدە ئۆلگهنلىكىنى

 يانغۇن ، كىرىت ترۇيادىكى . قايسى شۆهرەت خۇسۇسىدا ۋەسۋەسه قىلىسهن

 رىۋايهتلىرىدىكى  گرېك ئهپسانه ( ئارىلىدىكى ۋابا ، هۈنهر ئۇستىسى دىدالوس

 ئۇچۇشتىن دېڭىزغا غهرق نىڭ سىڭلىسى قىزىدىن قىزغانغانلىقى تۈپهيلى ) قههرىمان

 خهلقتىن يۈز شۆهرەت شهخسنىڭ . بولغان ئوغلى سېنى ئويالندۇرمامدۇ

 بېشىدا ياسىغان ئىشهنمىسهڭ تۆمۈرلهڭنىڭ ئادەم . ئۆرۈگهنلىكىنىڭ بېشارىتى

 . مۇنارىغا قارا

 . نىڭ پاجىئهلىرىدىن بىئارام بول ئىالهىم ، غهمكىنلهشسهڭ ئاشىق ۋە مهشۇقلىرىڭ

 هومېر داستانلىرىدىن ، سافۇ لىرىكىسىدىن ، سۇاليمان قهسىدىسىدىن ، مهن

 مۇههببهت سهنئىتى >> سىدىن ، ئوۋىدنا سونىڭ << توققۇز نهزمه >> چۈييۈەننىڭ

 ياشلىرىنىڭ يهنه بىر قىزىل دېڭىزىنى دىن كۆز << سۆيگۈ شىپاسى >> ، <<

 . ئۇچرىتىمهن

 ... ياخشى كۆرۈشكهنلهر تهقدىرىنى قايتىدىن ئهش سهن

35 

 : چۈنكى . مهن مۇههببهتكه هامىيلىق قىلىمهن ، مۇههببهت بىلهن هامىيلىق قىلىمهن

 ئىختىيار مهشئىلى ، قارشىلىق نهيزىسىنى ! ئۇ تۇنجى ئهركىنلىك تۇغىنى تىكلىدى

 ! كۆتۈردى

! ن قۇربان بولۇش ئۈلگىسىنى تىكلىدى باشقا بىرسى ئۈچۈ _ ئۇ تۇنجى قېتىم پىداكارلىق



 91  

 ! ئۇ تۇنجى ئهخالق ۋە پهزىلهت پهردىسىنى ئورناتتى

  تىل باشقا جايدا خارلىنىشقا ، ! نومۇس ۋە غۇرۇر ، ئار ۋە پهخىرنى پهيدا قىلدى ئۇ

 . قىاللمايدۇ هاقارەتكه تاقهت قىلغان ئىنسان ئۆز سۆيگىنى ئالدىدا تاقهت

 ! لىك تۇيغۇسىنى ئوماقلىق تۇيغۇسىغا قوشتى ئۇ تۇنجى قېتىم يۈكسهك

 ئۇ ئهڭ شېرىن ، ئهڭ . مۇههببهت ئهڭ گۈزەل ، ئهڭ كۆڭۈللۈك ، ئهڭ نۇرانه قۇدرەت

 . خۇشال ، ئهڭ مۇنهۋۋەر ئارزۇ

 ! ئۇ ئهزەلدىن زوراۋانلىققا يۆلهنگهن ئهمهس

 ! ئۇنى زوراۋانلىق ئهزەلدىن ئۆزىگه قۇل قىاللىغان ئهمهس

 وراۋانلىقنىڭ دەهشهتلىك تىغىنى قايرىغان ، قۇدرەتلىك قوشۇننى بارلىق ز ئۇ

 ههسرەت چېكىندۈرگهن ، شاهى تاجالرنى يهرگه رۇكۇ قىلدۇرغان ، مهغرۇر قهلبلهرگه

 ! دېغى سالغان ، چهۋەنداز قولىغا قهلهم ئېلىشقا ئىلهام بهرگهن قۇدرەت

 الر ، زورلۇق غالىبلىرى بارلىق تاقهتسىزلهر ، تهكهببۇر ! ئۇ ئادالهتنىڭ كىنايىسى

 ! ئۈستىدىكى ئىنسانىيهت قهلبىنىڭ ئاچچىق مهسخىرىسى

 ئۇ ئهڭ ئۇلۇغ ئىلهام مۇئهككىلى ، شېئىرىيهت مهكتىپى ، ئهڭ بىرىنچى شېئىرىيهتنىڭ

 ! تارىخىي خاتىرىسى

 ، ( هىپۇگرات ( ئۇ ئىلىمشۇك ، لوقمان ، بهقىرات ! دەسلهپكى ۋە ئاخىرقى دوختۇر ئۇ

 ئۆتكهن ئهڭ مهشهۇر يۇقىرىقىالر ئىنسانىيهت تارىخىدا ( ئهررازى ، ئىبىن سىنا گالىن ،

 تىكهننى ، يۈرەك قېنىدىن ئۇ ئىنسان كۆزىدىن . دىنمۇ ماهارەتلىك هېكىم ) دوختۇرالر

 ئۇنىڭ شهپقىتى . سىرىنى ئاچىدۇ كۆڭۈل قاينىمىغا چۆككهن گۆههر . ئارماننى ئالىدۇ

 . چىرىغىنى يېقىپ تۇرىدۇ ز ئۈمىد كۈندۈ  هايات دۇنياسىغا كېچه

. ئۇ بهخت قامۇسىنىڭ مۇئهللىپى ، هاراق ئىالهى ۋە توققۇز مۇسېنىڭ ئۇستازى
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 ! ئۇ ئادەم بىلهن هاۋا ئېرەم بېغىدا يېگهن ئهقىل مېۋىسىنىڭ ههقىقىي جهۋهىرى

 جۇغراپىيىلىك نام ، هازىرقى ئورال تېغىدا دەپ رىۋايهت ( تارتالوس غارى ئۇ

 ئۈچۈن ئىنسانىيهت ( نىڭ تۆپىسىدە تاشلىق قىياغا زەنجىرلهنگهن پرومىتۇس ) دۇ قىلىنى

 ئهپسانه ئۇ ! نىڭ ئۆلمهس يۈرىكى ) ئاسماندىن ئوت ئوغرىالپ چۈشكهن قههرىمان

 ! تونى كىيگهن ههقىقىي هايات ئېقىمىنىڭ زاهىر گهۋدىسى

 نغان يورۇق بولمىغاندا ئىدى ، زىۋىس نهزىرىدە جازا الگېرى هېسابال مۇههببهت

 مۇههببهت تۈپهيلى ، پرومىتۇس . ماڭا مۇنچىلىك قهدىرلىك بولماس ئىدى زېمىن

 بىلهن جىگىرىنى چوقۇپ هارمىغان قاراقۇشمۇ ، ئاخىر زىۋىسقا قارشى ئىسيان ئىلهامى

 . چېنىقىدۇ

 ! مۇههببهت ئىنسانىيهتنىڭ ئهڭ ئۇلۇغۋار تېمىسى ۋە سهنئىتى

36 

 چارچىتىپ ، ئاي ئۇيقۇلۇق ئارامى بهرگىنىدە مهن سېنى قوللىرىمنى  قۇياش پۇت

 . سېغىندىم

 ئالهمنىڭ بىنا قىلىنىشى ؛ ئالته يۈز ياشقا . سههىپىلىرى قولۇمغا چىقتى تهۋرات

 چىققانلىقى ، نۇهنىڭ بىر يۈز ئهللىك كۈنلۈك توپانىدىن كېيىن تۇر تېغىغا . كىرگهن

 نهزمىسى كۆزۈمگه ، سۇاليمان مۇسانىڭ پىر ئهۋىن بىلهن قىلغان مۇنازىرىسى

 . چۈشتى

 . تهئهججۈپلهنمهڭ ، مانا بۇ تهۋراتنىڭ ئۈزۈندىلىرى

 مىڭ يىلالپ ئىبادەت قىلغان ئېهرامدىن يههۋە قىياپىتىگه كىرىۋالغان كىشىلهر

 . ئافرۇدىتانىڭ سۈرىتىنى ، هېلىمۇ سېنىڭ تار كوچاڭدىن كۈندىال ئۇچرىتىمهن

. نى سېغىنىمهن تهۋراتنى ۋاراقاليمهن ، سې
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 مهن ئۇنى ، ئۇنىڭ قهلبىنى ، ئۇنىڭ گۈزەللىكىنى ، ئۇنىڭدىكى ۋىناسنىڭ ئىپادىسىنى

 . سۆيىمهن

 ئۈزۈلۈپ چۈشكهن قىسمهتلىك  ئۇنىڭ ئۇرغۇپ تۇرغان كىرپىكلىرىگه ، ئۈزۈلۈپ مهن

 رغا مارجانال  كۆز ياشلىرىغا ئۆلىماالر مۇقهددەس كىتابالرغا ، زەرپۇرۇشالر ئۈنچه

 . بېرىلگىنىدەك زېهىن ۋە ئېهتىيات بىلهن نهزەر سالىمهن

 . ئايالنىڭ كۆز يېشىدا بېجىرىم بهدىنىم شىكهستىلىنىدۇ

 . قىزنىڭ كۈلكىسىدىن ئۆز رەنجىمنىڭ شىپاسىنى تاپىمهن

 ئۇالرنىڭ كۆز . هاياتىدا ئالهم هاياتىنىڭ چوغلۇق يۈرىكى يوشۇرۇنغان ئۇالرنىڭ

 . پهلهك رايىنىڭ سىرلىرى ئاشكارىالنغان ياكى كۈلكىسىدە يېشى

 ! ئېه ، ۋىناس ! پاه ، پاندورا ! ئاه ، هاۋا

38 

 . بۇلۇتالر زېمىنغا ئۈنچه تۆكتى . يازنىڭ سالقىن كېچىسى

 نهمخۇش ، ئىزغىرىن شامالدا . ئېتىز ئارىالپ ئۇنى ئىزدەپ كهتتىم . سهههر تاڭ

 قىلىپ ەك سېرىق چېچىكى مېنى مههلىيا قىچىنىڭ ئالتۇند . قىچىلىق ئېدىرغا چىقتىم

  مىليون مهن ساپسېرىق گۈللۈك ، . خۇددى زېمىندىن يىراقالشتۇرغاندەك بولدى

 ئۆركهشلىگهن گۈللۈك دېڭىزغا مىليون گۈل پايىلىرى ۋە مىلياردلىغان گۈل تاجىلىرىدىن

 . تهرەپكه يۈزۈمنى قىلدىم كۆكسۈمنى ئېچىپ ، شامال ئۇرغان . غهرق بولدۇم

 قىچا دېڭىزى ئۆزىنىڭ مىسلىسىز امغۇردىن كېيىنكى ئىزغىرىن شامالدا دولقۇنلىغان ي

 . خۇش پۇرىقى بىلهن مېنى بىهوش قىلدى

 كېپىنهكلهر قىچا چېچىكى رەڭگىگه كىردى ، ئۇالرنىڭ قهلبى خۇش ! ئاه ئىپار دولقۇنى

. پۇراق بىلهن تولدى
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 زىتى مېنى ئىلهام بۇالقلىرىدىن مهن كۆركهم مهنزىرىدىن هۇزۇرالندىم ، هۇزۇر لهز

 ! يىراقالشتۇردى

 ! سههىپىلىرىم چېچهكسىز قالدى . قهلبىمنى چېچهك ، چېچهك هىدى قاپلىۋالدى

 بورانلىق كۈز كۈنلىرىدىن كېيىن ئهندىشىلىك قىش تهختكه . ئالماشتى پهسىللهر

 . ا چىقتىم مهن سوغۇق قېتىش بوراندا ههيدىلىپ تاشالنغان هېلىقى قىچىلىقق . چىقتى

 نه ئۇنىڭدا سېرىق چېچهك دېڭىزى ، ! كۆزۈمگه كۆرۈنگىنى كهڭ كهتكهن ئاختامىلىق

 ... قىچا پۇرىقىنىڭ دولقۇنى

 ئۇمۇ قىچىلىق دېڭىزىدىكى ئىپار دولقۇنىنى ئىزدەيدۇ . يالغۇز بىر كېپىنهكنى ئۇچراتتىم

 تامىلىققا چۈشۈپ ، ئۆز قىسمهتلىرىگه ئىشهنمىگهندەك يهنىال ئاخ ، بوراندا قېقىلىپ ،

 . دەريادا قالغان بېلىقتهك ئازابلىناتتى سۇسىز

 ئۇنى توپىدىن پهرق ئېتىش قىيىن . رەڭگىگه كىردى ئۇ بارغانسېرى چىالن تۇپراق

 ئۇنىڭ كۆز . ئايرىلغان كېپىنهك بۈگۈن قههرىمان ئىدى ئۆز مهشۇقىدىن . ئىدى

 . تېگىگه سىڭدى ياشلىرى ئاختامىلىق

 دېڭىزىدىن هۇزۇرلىنىدىغان كېلهر يىلى ئۆركهشلىنىدىغان ئىپار _ ئۇنىڭ نهزمىسى

 دىلىمنى ئۇنىڭ قىسمىتى . << هايات قهسىدىسى >> ههممه كېپىنهكلهرنىڭ

 قادىغاندا ، قهلبىمدە شامدىن چاچرىغان مايدەك ئىلهام شامى ئوت تاجىنى . ئېرىتتى

 ئهنه ، قىچىلىق ئىپار . ۈرۈلدى يىغا دولقۇنى كۆت ) قايغۇلۇق ههسرەتلىك ، ( سېنتىمېنتال

 ... كېپىنهكلهر بهيگىسى دېڭىزى ، ئهنه

 . سههىپىلىرىم تېخىچه تېرىلمىغان قىچا ئۆركهشلىرى ئارىسىدا چېچهكلىدى

39 

 . دەرىخىدىكى ئۆلمهسلىك مېۋىسىنى يېگهن تهبىئهت << هايات >> _ يههۋە

يېگهندە ئىدى ، ئىنسانىيهت ئۆلمهسلىك مېۋىسىنى يههۋەدىن باشقا يهنه بىرى ئهگهر
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 ۋە ئۇنىڭ خىيالىي ههم ئىلمىي تهپهككۇرى ، ئۇنىڭ تهسهۋۋۇر سهمهرىسى بولغان

 . يههۋەمۇ بولمىغان بوالتتى

40 

 ! موهتاجلىق

 . سهن ماڭا سۈرەن سېلىپ قاقشايسهن . مهن ساڭا شىۋىرالپ سۆزلهيمهن

 ساپادا پىرئهۋىندەك ،  پ مهئىشهتته بههرەم گۆردەك ، راههتته جهمشىتتهك ، كهي

 . شۆهرەتته ئىسكهندەردەك بولغىنىڭنىڭ ماڭا هۇزۇرى يوق

 دەرىخىدىن مېۋە ئۈزمىسهڭمۇ ، ئۇنىڭ يوپۇرماقلىرىدىن كىيىم كىيىپ ، ئۆلمهسلىك

 . مهن بۇنىڭغا قىزىقمايمهن ! ئالتۇن هارۋىسىغا چۈشۈپ مهغرۇرالنما پۇلنىڭ

 ىر پىرئهۋىنىنىڭ مۇمىياسىغا قىزىقمايمهن ؛ پرامىدانىڭ ئاستىدا ياتقان مىس مهن

 . قىزىقىدىغىنىم ، پرامىدانى ئىشلهشكه كهتكهن ئهقىل ۋە سهنئهت

 مهن ئۇلۇغ چىن سېپىلى قهلئهلىرىگه قىزىقمايمهن ؛ قىزىقىدىغىنىم ، ئوغۇزخان

 . ههققىدىكى تهسىرلىك خهلق داستانى

 چىنىڭ تاش ماۋزۇلى ئهمهس ، مېنىڭ قىزىقىدىغىنىم ئورالتۇ شاهى ساردورى ئىككىن

 . بهلكى پۈتۈن ئابىدىنى قاپالپ ئويۇلغان خهتلىك تارىخ

 ! موهتاجلىق

 سهن ئۆلمهسلىك دەرىخىدىن يىراق تۇرساڭمۇ ئهقىل مېۋىسى بىلهن تويۇنغان گهرچه

 ! ئىكهنسهن ، ئادەم بىلهن هاۋانىڭ تهنتهنىلىك ئىشلىرىغا مۇناسىپ سهن

41 

 سېنىڭ باغرى هايات گۈلىستانى ؛ سېنىڭ ههمراهىڭ . سهييارە زېمىن ، گۈزەل يېشىل

سهن كۈندۈزى قۇياشتىن ، كېچىسى ئايدىن يورۇقلۇق . چىرايلىق ئاي نىگارى
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 ئاسمان سهن ههمراهسىز سهييارىلهر ، تۇمانلىق يۇلتۇزالر ، يالقۇنلۇق . ئالىسهن

 . جىسىملىرى ، مۇزدەك پالنېتىالردىن بهختلىك

 مېنىڭ پېشانهمدىكى ئىروگىلىفالرغا قاراپ نېمىشقا . گۈزەل سهييارە يېشىل زېمىن ،

 . مهن نېمىشقا سېنىڭ هۇزۇرۇڭدا يىغاليمهن . قايغۇرىسهن

42 

 ئالهمنىڭ شهپقهتسىزلىكىگه سېنىڭ رەهىمسىزلىكىڭ ! ، رەهىمسىز تارىخ ۋاه

 خۇددى ۇ سهن سېنى رەهىمسىزلىكته دەبدەبه قىلغان كىشىلهرگىم ! نېمىدېگهن تهققاس

 ! سېنى رەهىمسىزلىكته مهسخىرە قىلغان كىشىلهرگه ئوخشاشال رەهىمسىز

 سېنىڭ ۋاقىت توزانلىرىڭ شاهانه پرامىداالرنى ، چويۇن ههيكهللهرنى ، زەر يوپۇق

 . مۇمىياالرنى ، شۆهرەتلىك قهلئهلهرنى غهرق قىلىدۇ

 . انى يوق تىلسىم سېنىڭ زامان توپانلىرىڭ ههممىنى چىرىتىپ ئۇنتۇلدۇرىدىغان پاي

سېنىڭ رەهىمسىزلىكىڭنى بىلگهن كىشىلهرنىڭ ئىچىدە دەرىجهڭنى راسا چۈشهنگهنلىرى

 . ئاز

 . ، ئهي ۋاقىت زومىگىرى ، هېچ نهرسىگه شهپقهت ئورنى قالدۇرمايسهن سهن

 تائامىنى مهئىشهتلىك دۇردۇن داستىخىنىدا پاقالن قۇيرۇقى بىلهن ياپىالقالنغان جىگهر

 دەستىلىرىنى بهختىيار ئادەم قانچىلىك مهغرۇر بولمىسۇن ۋە ياكى گۈل يهۋاتقان

 سهتهڭلهر قانچىلىك ئوينىتىپ مهشۇقالر باغرىغا رەشك پهيدا قىلىپ يۈرگهن گۈزەل

 بوغۇزالنغان پاقالن ۋە ئۈزۈلگهن تهمهننالىق بولمىسۇن ، ئۇالرنىڭ ئۆزىمۇ خۇددى

 ! سىز ۋاقىت دەرياسىدا غايىب بولىدۇ رەهىم نىشانسىز ئۇنتۇلغىنىدەك  چېچهكنىڭ نام

 تىرىشچانلىقلىرىمۇ خۇددى بىر تال چۈمۈلىنىڭ ۋە ياكى بىر تال ئۇالرنىڭ ئۆزىمۇ ،

 . كهلمىگهنلىكىنىڭ ئېتىبارى بولمىغىنىدەك ئۇنتۇلىدۇ  ئالهمگه كهلگهن گىياهنىڭ

سهن پهقهت ئونالپ . رەهىمسىزلىكىنى سهن تېخى راسا چۈشهنمهيسهن تارىخنىڭ
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 ئىچىدە ، ههر قانداق تهنتهنىلىك سهلتهنهتلهر ياكى پاجىئهلىك هېكايهتلهر ئهسىر

 ئاددىي ، تولىمۇ بىردىنال ئۇنتۇلغاندىن كېيىنال ، بۇنىڭدىكى رەهىمسىزلىكنىڭ ئىنتايىن

 . قىالاليسهن تهبىئىي ، ناهايىتى قۇدرەتلىك ئىكهنلىكىنى تهخمىن

 هېس قىاللىغىنىم شۇكى ، ئۇالرنىڭ ... هم بوالر ئۇنتۇلمايدىغانالر توغرىسىدا نېمه دېس

 ... تولىسى هايات ۋاقىتلىرىدا ئۇنتۇلغان

43 

 شۇنچه . بارمىدى ... ئافىنادا گراكلىت ، سوقرات ، ئهفالتون ، ئارستوتېل قهدىمكى

 جېدەللىرى  پاراغهتتىن رىمنى چۈشكۈنلۈككه پاتۇرغان ، شۇنچه ههسهت ۋە جهڭگى

 يۈرۈشلىرى بىلهن نى قانغا بويىغان ، شۇنچه دەهشهتلىك سهلىپ بىلهن سېرىق دەريا

 ! ؟ نىشانى قېنى  ئالهمنى دەپسهندە قىلغان مهغرۇرالرنىڭ نام

 ئۇالر ئۆز دەۋرىدىكى ئهرزىمهس هايۋانات ۋە چوقچىيىپ تۇرغان تاشالر بىلهن بىلله

 . ئهسىرلهر ئۇپۇقىدا يوقالدى

 ىپ تۇرىدىغان زېمىندىن ئهسىرلهر نوپۇس تاشقىندەك تېش . ههيرانمهن مهن

 ئۇنتۇلماس . ئىنسانىيهت خاتىرىسىگه كىرگۈزۈلگهنلىرى تولىمۇ ئاز مابهينىدە

 مىڭ رەقهمنى تولۇق ۋە ههقىقىي تولدۇرۇش ئۈچۈن قېرى زېمىن ئون مىڭ كىشىلهردىن

 . الزىم هامىلىدار بولۇشى ۋە ههر قېتىمى يۈز مىليون رەقهمگه هامىلىدار بولۇشى قېتىم

 ! تارىخ مىسلىسىز رەهىمسىز

 . ئۇنىڭ تاللىشى ئىختىيارسىز

44 

 . مهن ئۇنتۇلۇپ كېتىمهن . سهن تېخى بۇنى چۈشهنمهيسهن . مهن سېنى سۆيىمهن

دىلىمنى  مهن يۈرەك . سهن تېخى بۇنى چۈشهنمهيسهن . مهن سېنى سۆيىمهن
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 . قهغهزگه پۈتۈپ ساڭا تاشالپ كېتىمهن

 سهن بۇنى چۈشهنگىنىڭدە ، مهن ئۆزۈمنى بهختىيار هېس . سېنى سۆيىمهن مهن

 ئۇنىڭ ئۈچۈن ساڭا ئىشقىمنى ئىزهار قىلىدىغان جىمىكى مۇشهققهت ياكى . سېزىمهن

 . راههتنى قهدىرلهيمهن

45 

 هايات بوسۇغىسىغا چىرقىراپ چۈشكهن _ نهپهس دەرگاهىغا . تهئهججۈپ قىلىمهن

 ىن كېيىن موهتاجلىق ۋە پىرقهتچىلىك دەشتىدە بولغىنىد بوۋاق ، نېمىشقا ئهقىل پهيدا

 . ئۆگىنىۋالدى قاقاقالپ كۈلۈشنى

 شهربىتىنى ئىچكىنىمدىن كېيىن چىرقىراپ تۇغۇلغانىدىم ، ئهقىل . تهئهججۈپ قىلىمهن

 ! هه  بهختىيار دەيدىغانسهن كۈلكىلىرىمگه قاراپ مېنىمۇ . يىغالپ كۆرمىدىم

46 

 . ل تارتتىم مهن سو . گۈزىلىم چهش باغلىدى

 ئوتتهك ئاپتاپ ، مۇزدەك بۇالق سۈيى ، : ئىچىدە كۆزۈمگه كۆرۈنگىنى شادلىق

 ... ئالتۇندەك بۇغدايلىق ، ئۇنىڭ تهبهسسۇملۇق كۆزلىرى ، هاياتنىڭ گۈزەللىكى

 جهننهتتىن مهن سېنىڭ تۈپهيلىڭ ! ههي بۇغداي : ئۆزۈمچىال غودۇڭشىدىم

 تاشالپ قويۇپ ئهمدى مېنى قاغجىراق ئالهمگه . ههيدەلگهن ئادەمنىڭ ئهۋالدىمهنغۇ

 كۆتۈرۈلۈپ نېمانچه كهم هوسۇل بولۇپ كهتتىڭ ياكى مېنى تاشالپ جهننهتكه

 كېتىۋاتامسهنا ؟

 ... چۆپ ياقىالپ قاچتى ! ئهنه يىالن ، ئهنه يىالن . گۈزىلىم چۆچۈپ كهتتى

 كاهىش ا بۇالق سۈيىنى ئۇ ماڭا ئېلىپ كېلىۋاتقان بىر كوز . قاقاقالپ كۈلۈپ كهتتىم مهن

، نېمىدېگهن يىالن چېقىۋالسا مهيلىمىدى : دە ، غودۇڭشىدى  ئاهاڭىدا يهرگه تۆكتى
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 ... كۈلكه بۇ

 بۇغداينى ئادەم بىلهن هاۋاغا يېگۈزۈپ مۇشۇ . مهن تېخىمۇ قاقاقالپ كۈلۈپ كهتتىم

 ى بولمىسۇن ئىبلىسنىڭ بېشارىت _ بۇ چار يىالن ئۇالرنى جهننهتتىن سۈرگۈن قىلدۇرغان

 ياخشى ، كىم بىلىدۇ ، ئۇ هېلىمۇ بىزنى دوزاخ ئازابىغا ئۇنىڭ قېچىپ كهتكىنى . يهنه

 ... بىلهن يۈرگهندۇ سېلىشنىڭ قهستى

 ئۇ نېمىگىدۇر خىجىل بولغان . ئۇمۇ كۈلۈۋەتتى ، ئارقىدىن قاقاقالپ تهڭ كۈلۈشتۇق

 تهك سۇ تولدۇرۇلغان يېڭى شهربهت چېغى ئارقىسىغا يېنىپ بۇالقتىن ئۇرغۇپ چىققان

 ئىككىمىزنىڭ قوشۇلغان شولىسى كىچىككىنه ئۇنىڭ بىلهن . كوزىنى كۆتۈرۈپ كهلدى

 . تۇراتتى كوزا يۈزىدە هاياجانلىقتا تىترەپ

47 

 قهلبىڭدە مهڭگۈ هاياتلىق قىممىتى سۆيۈنىدىغان جفۋاهىر بولمىسا ، سېنىڭ ههر قانچه

 . پاراغهتلىرىڭمۇ يهنىال پاجىئهدىن ئىبارەت

 . پاراغهتلىرىڭدىن مهغرۇرالنغۇچه ، مهنىسىزلىكىڭدىن نومۇس قىل

48 

 كۆز ياشلىرىڭ تارامالپ چۈشكهن بۇ گۈل سېۋىتىدە مېنىڭ كىچىككىنه يۈرىكىم سېنىڭ

 چىقىرىۋېتىشكه قهلبىمدىكى پۇچهكلىكلهرنى . بۇ مېنىڭ بهختىم . ياشىرىپ تۇرۇپتۇ

 . يورۇمايدۇ قهت مهشئىلى ئۇنىڭسىز يۈرىكىمدە ههقى . ئالدىرايمهن

 پاكالنغان قهلبىم سېنىڭ كۆز ياشلىرىڭنى بهخت ۋادىسىغا ئېلىپ بارىدىغان ئۈمىد

 ... سۇمۇرغى

49 

قولالرنىڭ سهرگۈزەشتلىرى ئۇنىڭ . دۇئا قىلغانالرنىڭ ئالىقانلىرىغا زەن سېلىپ قارىدىم
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 . هالىدىن روشهن ئىدى

 قوللىرى قانچه قاپارغانالرنىڭ . لىپ قارىدىم دۇئا قىلغانالرنىڭ ئۈستىۋېشىغا زەن سې

 ... كىيىملىرى شۇنچه ۋەيرانه

 خاراباتلىرىنىڭ تهڭرىدىن . دۇئا قىلغانالرنىڭ رەڭگىرويىغا زەن سېلىپ قارىدىم

 . تىلهيدىغانلىرى شۇنچه ئاز ، شۇنچه تۆۋەن ئىدى

 ىڭ ئۈمىدلىرىمىز ئوخشىمىسىمۇ ، هاياتلىق سهرگۈزەشتلىرىمىزن نىجادىيهت

 مۇشۇ تاپتا بېشىمنى كۆتۈرۈپ ئۆزۈمدىن ئامهتلىكلهرگه . سېزىۋاتىمهن بىردەكلىكىنى

 قىلىشنى ياكى ئۆزۈمدىن ئاپهتلىكلهرگه كىبىر كۆرسىتىشنى نومۇس خۇشامهت

 . بېشىمنى چۆكتۈرۈپ خىيال سۈرگىنىمدىن باشقا نېمه نېسىۋەم بولسۇن . بىلىمهن

50 

 ئۇنى كۈل قىلغان سېنىڭ . ىرىم كۆيۈپ تۈگىدى بارلىق شۆهرەت ۋە پاراغهت خاهىشل

 . نۇرانه يۈكسهكلىكىڭ

 ئۇنى نابۇت قىلغان سېنىڭ . بارلىق نادانلىق ۋە تېڭىرقاشلىرىم نومۇس ئىچىدە ئۆلدى

 . ئادالهتلىك ئۇلۇغلۇقۇڭ

 نهيزىدەك پۇچهك گهۋدەم بىلهن ئاۋارىگهرچىلىككه تولغان سهرگهردان قومۇش

 ڭ تۈپهيلى شۇنداق پىكىر دېڭىزىغا غهرق بولدۇمكى ، بۇ سېنىڭ ئىشقى هاياتىمدا

 . قومۇش نهيزىنى ئۆلمهس ئىلهام مۇئهككىلى مۇسىي ئۆزى چالغاندەك بولدى ئاددىي

 زېمىن  ئاسمان _ سهن . بۇ سېنىڭ قۇدرىتىڭ ، سهن ئۇلۇغلۇقنىڭ يېگانه گهۋدىسى

. ئارىسىدا تارىخ كهشتىسىنى ياراتقان خهلق
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51 

 اللىرىم سهن بىلهن بېزەلگىنى ئۈچۈن گۈزەل ؛ مېنىڭ خىي

 مېنىڭ سهۋدالىقىم سېنىڭ ئىزىڭدا يۈرگهنلىكىم ئۈچۈن زوقلۇق ؛

 . مهن پهقهت سېنىڭ قىسمهتلىرىڭ ئۈچۈنال يىغاليمهن ۋە كۈلىمهن

 ! ئۆزۈمنى سهندىن زەررىچه يىراق تۇتۇش مهن ئۈچۈن قىيامهت

52 

 . لىق ئىچىدىمۇ سېنى كۈتىمهن مهن سېنى كۈتىمهن ، ئۇۋاللىق ۋە خار

 مهن سېنى تېخى كۆرمىدىم ، ئهمما ههر كۈنى كۆرىمهن ، سهن چهكسىز تونۇشالر ئىچىدە

 . چاقنايسهن

 چىياالر  مهن ئاۋازىڭنى تېخى ئاڭلىمىدىم ، ئهمما ههر كۈنى ئاڭاليمهن ، سهن قىيا

 . ئارىسىدا ئىڭرايسهن

 چۈنكى ، سهن مېنىڭ . مۇ كۈتىمهن سېنى كۈتىمهن ، يېنىمدا تۇرغىنىڭدى مهن

 هۆسنۈڭ گۈزەل . سېنىڭ بهختىڭ مېنىڭ ئۈمىدىم . ئايهملىرىمگه ساقىيلىق قىلمىدىڭ

 سېنىڭ كۈلكهڭ . ههر بىر گىياه ، ههر بىر يوپۇرماق ، ههر بىر چېچهكته جىلۋىلىنىدۇ

 تهبهسسۇمىڭ بهخت سېنىڭ . ئىنسانىيهت تهقدىرىنىڭ تهنتهنىسىنى جاكاراليدۇ

 . ارىنىڭ هۇزۇرىنى نامايان قىلىدۇ باه

 ... سېنى كۈتىمهن ، تهقهززالىق ئىچىدە كۈتىمهن

53 

 هېسسىياتلىق تهپهككۇر ، تهپهككۇرلۇق هېسسىيات تهسهۋۋۇر ئهينىكىگه _ تهسهۋۋۇر

... باقىمهن
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 ! چهكسىز ئۈمىد دېڭىزىغا غهرق بولۇۋاتقان يهلكهن ! ئېه ، ئۈمىدسىزلىك

 . قۇرۇق ، ئۇنى پاخال بىلهن بېزىمهيمهن سېۋەتلىرىم گۈلسىز

 . سۇمۇرغلىرىم پهيسىز ئاقساق ، ئۇنى خوراز پهيلىرى بىلهن زىننهتلىمهيمهن

 . تىلسىز ، جىمجىت ، ئېغىر تىنىقلىرىڭدىن باشقا ئۈمىد نىشانىسى يوق

 ئۈمىد ئۈمىدسىزلىك تۇپرىقىدا ههشهمهتلىك زەپهرنامىسىنى . ئۈمىدسىزلهنمهيمهن

 . ىماقتا هازىرل

 بولغان ئىشهنمىسهڭ باهارغا هامىلىدار . سېنى مهسخىرە قىلىمهن ! ، ئۈمىدسىزلىك ئېه

 هامىلىدار بولغان پاجىئهگه زىمىستانغا ، هاياتقا هامىلىدار بولغان ماماتقا ، زەپهرگه

 چىققان هايات شهربىتىنىڭ سۈزۈك ۋە سېنىڭ ئاچچىق ، چېقىر ئۈجمىلىرىڭدىن . قارا

 . ه نهزەر سال شېرىنلىكىگ

54 

 سېنىڭ قهلبىڭ . سېنىڭ قهلبىڭ تۇتاشتۇرۇلمىغان چىراغ . يېشىڭنى ئاققۇزمىغىن كۆز

 ئۈمىد ئوتى بىلهن جاسارەتنىڭ نۇرانه چىرىغىغا ئايالنغىنىدا ، سهن قاقاقالپ

 . كۈلىسهن

 الرغا بولغانالرغا ئىلهام ، خارالنغان سېنىڭ كۈلكىلىرىڭ بۇرۇقتۇرما . هۇزۇرلىنىپ كۈلگىن

 نامراتالرغا ساما قۇچىقىدىن كهلگهن يههۋەنىڭ ئۇ مۇناجات قىلىۋاتقان . نىجادىيهت

 ... شاپائىتىدىن قهدىرلىك نىداسى ، براخماننىڭ

55 

 ... گۈزەل خىيالالر ، شېرىن چۈشلهر ، جهلپكار هېكايىلهر

 رغان تهسهۋۋۇر دۇنياسىنى شۇڭا قهدىرلهيمهنكى ، ئۇنى نۇرالندۇرۇپ تۇ رومانتىك

جانسىز ، گهۋدىسىز ، . هايات چىنلىقىنىڭ هازىرقى ياكى بولغۇسى گهۋدىسى نهرسه
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 ! يۇلتۇزسىز تۈن ، چىراغسىز لهخمه _ سهزگۈسىز رومانتىك خىيال  هېس

 سېنىڭ تهسهۋۋۇر زىننهتلىرىنى چىنالشتۇرغان پهرىنىڭكىدەك هۆسنۈڭنى قاچانمۇ مهن

 . ۈچۈن سېغىنىشلىق تهسهۋۋۇر گهۋدىسىز خىياللىرىڭ مهن ئ . كۆرەرمهن

56

 : قهدىمكى ئۇيغۇرالر ماددىنىڭ تۈزۈلۈشىنى تۆت تهركىبكه بۆلگهن ( تۆت زات _ ئوت

 . نىڭ ئهڭ يهڭگىلى ) ئوت ، هاۋا ، سۇ ، تۇپراق

 ! پهرۋانىنىڭ زوقى ئۈچۈن پهقهت چىراغ ئوتىال مۇقهددەس . ئوت ، ئوت تۈرلىرى توال

 سېنىڭ . ۇههببهت شهيدالىقىدىن دېرەكسىز بىرەهىم مهشۇقه پهرۋانىنىڭ م ! ئوتى چىراغ

 . ئاشىققا بېغىشلىغان ئىلتىپاتىڭ ئۆلۈم خاتىرجهملىكى

 . تۆت زاتنىڭ ئهڭ يهڭگىلى _ ئوت

 ئىنسانىيهتنىڭ زوقى ئۈچۈن پهقهت ئالهم مۇههببىتى ، . ئوت ، ئوت تۈرلىرى توال

 ! هايات سۆيگۈسى ، زېمىن ئىشقى ئوتىال مۇقهددەس

 . ئهي ، ئانا تۇپراق ! زېمىن ئوتى

 . ئهي ، پۈتكۈل ئىنسانىيهت ! هايات ئوتى

 ! ئىنسانىيهت مۇههببىتىنىڭ پهرۋانىدەك تهقدىرىنى تۈزەيدىغان ئهڭگۈشتهر يوقمىدۇ ؟

57 

. هاياتال ئىكهنمهن ، سهن مېنىڭ بارلىقىم

 . سهزگۈچانال ئىكهنمهن ، سهن مېنىڭ يېنىمدا

 _ مهلىكهم ، نازىنىن _ ماكان بىلهن زامان ئىچىدە سېنىڭ : مېنىڭ بهختىم

... كۈلكىلىرىڭنى هۇزۇرلىنىپ تىڭشىماق
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58 

 ئوقۇبهتلىك كهچۈرمىشلىرىم سېنىڭ تهبهسسۇم ۋە كۈلكىلىرىڭدە  ئېغىر

 . ئورۇن تۇتالىسىال ، قىسمهتلىرىمنىڭ ئهجرىدىن پهخىرلىنهتتىم مهمنۇنىيهتلىك

59 

 بىر تامچه ئۇۋاللىق كۆز يېشى ئهتراپىدا پهرياد . ىنىمهن سهسك قاباههتلهردىن

 كىشىلهرگه ئۇۋال قىلماسلىق : ئاۋازىم پۈتكهندە خىيال سۈرىمهن . چېكىمهن

 سۇيىقهستلهر غارىدىن ئادالهت . ئۇنىڭدىن ساقلىنىپ ئهمىن قېلىش قىيىن . ئاسان

 ئىچىدە ئهڭ ۈلكىلهر قۇدرىتى بىلهن ئازاد بولۇشتىنمۇ مۈشكۈل نهرسه بارمۇ ، ههممه ك

 چهشمىسى بولغان گۈزەل ، ئهڭ يۈكسهك ۋە ئهڭ مهنىلىكى ، ئۇۋاللىق كۆز يېشىنىڭ

 . سېنىڭ كۆزۈڭنىڭ ئهڭ ئاخىرقى تهبهسسۇمى

60 

 . سهن ئالتۇن تهختىڭدىن چۈشۈپ مېنىڭ قومۇش كۆلبهم ئالدىدا توختاپ قالدىڭ

 ! نسهن بهلكى ، سهن مهڭگۈ ياشاشنىڭ نىجادىيىتىنى ئىزدەۋاتقا

61 

 يېگانه ، بهزىدە  بهزىدە يهككه . ئۆيمۇ ئۆي قاتراپ قهلهندەرلىك قىلدى ...

 يولىنى خهزىنىدارالر كېلىپ قهلهندەر تۈركۈمىنىڭ . شېرىكلىشىپ قهلهندەرلىك قىلدى

 . كۈلۈشتى قهلهندەرلهر قاقاقالپ . قهلهندەرلهردىن تىلهشكه باشلىدى ... توستى

 بولمىسىمۇ ، ئۇ سىلهردە ، سىلهرنىڭ ئالىقىنىڭالردا پۇل : ىلىشتى خهزىنىدارالر ههيۋە ق

 ! ،ۋاقتىڭالردا ، شۇنى تىلهۋاتىمىز سىلهرنىڭ قېنىڭالردا ، تېنىڭالردا ، تېرىڭالردا

. لىرىغا تاشالندى << چىغرىق >> قهلهندەرلهر ئالتۇن چىقىرىۋېلىش



 105  

62 

 . ۇ ئۆي يۈرۈپ گۈل تېرىيمهن گۈل تېرىيمهن ، قهلهندەر سېۋىتىنى كۆتۈرۈپ ، ئۆيم

 ! ئۇنىڭ زوقىدا ئالتۇنغا نهزەر سېلىش مهن ئۈچۈن گۇناه

63

 . سېنى سۆيىمهن ، خىياللىرىم تهسۋىسىدىن ئىسمۇزاتىڭنى مىڭالپ ئۆتكۈزىمهن مهن

 ئىسمىڭنى ۋارقىراپ . مۇاليىم پىچىراليمهن ، جونۇنلۇقتىن چۇقان سالىمهن

 . قىچقىرىمهن

 . بىراق ، كىملىكىڭنى ئېسىمگه سېلىش خىيالىدا ئهمهسمهن . ن مهن سېنى سۆيىمه

64 

 . ئاه ، ئىستىقامهت مۇئهككىلى مۇقهددەس تهڭرى

 مېنىڭ يۈرىكىم بىلهن هېسسىياتلىرىڭنى جۇشقۇنلىتىپ ئۆز ئىجادىيهتلىرىڭنىڭ سهن

 ئۇ چاغدا سهن ئهرشنىڭ . نادىرى بولغان ئىنسانىيهت تهقدىرىگه نهزەر سالچۇ

 بىراق . ىزلىكىنى سېزىپ بهندىلىك شاپائىتىنىڭ هامىيسى بولۇشقا ئىنتىلهتتىڭ مهنىس

 . سهن ئۆز ئىجادىيهتلىرىڭگه كىبىر بىلهن قارايسهن

65 

 . ئۈمىد بىلهن ئۈمىدسىزلىك ئارىسىدىكى دالىدا مېنىڭ هۇجرام بار

 . قايغۇ ۋە خۇشاللىقالر ماڭا هايات ئىمتىهانلىرىنى بېرىپ تۇرىدۇ

 . ى تۇتىيا تۇپراقتىن ئايرىمايمهن ، گىياهالر مېنىڭ سىردىشىم پۇتۇمن

 ، غۇرۇر ۋە ئىپتىخارغا كهلگهندە بېشىمنى ئاسماننىڭ ئهڭ يۇقىرى قاتلىمىدا ئهمما

. چۈنكى ، كۆزۈم مىليونالر ئۈمىدى ، سۆزۈم مىليونالر لهۋزى . تۇتىمهن
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 تهسهۋۋۇرى ههقىقهتهن بۇ نىسپىيلىك ئالهمدە مۇتلهق قايغۇ ۋە مۇتلهق خۇشاللىق

 ! ئۈمىدسىزلىكنىڭ پاتقىقى

66 

 ئۆلۈم ۋە ياشاش كوچىسىغا تاشالنغان زاكىالنغان بوۋاق ؛ _ هايات

 ! دائىم هايات ۋە مامات بۆشۈكىدە تهۋرەنگهن پهرزەنت _ هايات

 ! ئۆلۈم ۋەهىمىسىنى قهلبىگه يوشۇرغان ئهزرائىلنىڭ تۇغقىنى _ هايات

 يان قىلغان ئهزىمهت پرومىتۇس بىلهن ئاتالسنىڭ جهڭ زىۋىسقا ئىس _ هايات

 ... شهجهرىسى

 ! ئۆلۈم ئۈستىدىكى زەپهر _ هايات

67 

 سېنىڭ سۆيگۈلىرىڭ خۇشاللىق نۇرىنى جىلۋىلهندۈرگىنىدە ، مېنىڭ ئارزۇلىرىم

 . مۇههببهت مېۋىسىنى پىشۇرىدۇ

68

 سۆيىمهن ، ئهمما شۇنىال بىر دەسته گۈلنى ، بىر تهخسه مېۋىنى ، بىر گۈزەلنى مهن

 . تهلپۈنىمهن ئهمهس ، مهن ئائىله مۇههببىتىنىڭ ئىللىق قۇچىقىدىن پۈتۈن ئالهمگه

 مهپتۇن قىلىدىغان مېنىڭ مۇههببىتىم پۈتۈن ههقىقىي كىشىلىك ، ئۇنىڭ دىلنى

 . بولسا كهلگۈسى قىسمهتلىرى بىلهن ئۈمىد شولىسىدا جىلۋىلىنىپ تۇرغىنى

69 

 . سهن تىلىمغا پاتمايسهن . ئىسمىڭنى تىلغا ئالمىدىم مهن تېخى ئاتاپ

. ئۇ ئىزاهاتقا هاجهتسىز . مهن تېخى كۆڭلۈمنى ساڭا ئىزهار قىلمىدىم
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 ... سىر ئهمهس ، مېنىڭ سۆيىدىغىنىم چهكسىز ۋە ئۇلۇغ ناتونۇشالر دۇنياسى

70 

 . ههۋەس ۋە تاقهت مۇئهككىلى ، مهن ساڭا سېغىنىمهن _ ئۈمىد تهڭرىسى

 كهلگۈسى ئىستهكلىرىنى رېئال دۇنيادا تىرىلدۈرۈش ، باقىي ئالهم _ ئارزۇيۇم

 كۈندىلىك ئهپسانىلىرىنى پانىي ئالهم مېۋىزارلىقىغا ، ساماۋى هاالكهت چۆچهكلىرىنى

 . ئىنسان هاياتىغا ئايالندۇرۇش

 . قهلبىم ئېرىپ ئاقىدۇ ، ئۇ شارقىراپ ئۆركهشلهپ ئاقىدۇ مهن ساڭا سېغىنغىنىمدا

 قىلىدىغىنىم تار جىسمىمدىن يامرىغان ئۇلۇغ ئىستهكنىڭ ئىنسانىيهت ىپتىخار ئ

 . ئىستهكلىرىنىڭ چهكسىز دېڭىزىغا راۋان بولغىنى

 قايتقاندەك ئۆز دىيارىغا قايتقان خىياللىرىمغا قاراپ مېنى قۇشالر ئۆز چاڭگىسىغا

 ... دېڭىز ، چۈنكى ئۇنىڭ مهشخۇل سهپىرى يهنىال ئاشۇ چهكسىز ئهيىبكه بۇيرۇما

71 

 ... مهن مهرۋايىت ئىزدەيمهن ، ههر كۈنى دېڭىز بويىغا بارىمهن

 قېتىم يېڭى كېمىگه چۈشۈپ كهتكىنىمنى كۆرۈپ تېڭىرقىمىغىن ، مهن يهنىال بۇ

 دېڭىزنىڭ چوڭقۇر يېرىدىكى سهر خىل مهرۋايىتالرنى . مهرۋايىت ئىزدەپ چىقتىم

 . زدىم ئېلىشتا كونا كېمىنىڭ يارامسىزلىقىنى سه

 خۇشاللىقالر قايناملىرىغا يېقىنالشقىنىمدا ، سهن ئهندىشه  مهن دېڭىز ئاستىغا ، قايغۇ

 . قىلمىغىن

 مهرۋايىت ئىزدىشىم ، ئۇنى زىننهت قىلىش ئۈچۈن ياكى ئۇنى جاهانكهچتىلىك مېنىڭ

 ياق ، بۇنىڭ ئهكسىچه ئۇالرنىڭ قاتارىغا غهرق . بازىرىدا سېتىش ئۈچۈن ئهمهس

ۈچۈن ، پهرۋانىدەك قهلبىمگه مۇقهددەس ئوتتهك كۆرۈنگهن بۇ دەرگاهتىن بولۇش ئ



 108  

 . مهن ئۇنى پهرۋانىدەك شهيدالىق بىلهن ئىزدەيمهن . مېنى قايتۇرما

 ! ئهي مۇقهددەس ئىنسانىيهت _ ئالهمنى يورۇتىدىغان مهرۋايىت سهن

72 

 . قولۇڭدىكى ئالتۇن نهي ئهمهس ، ئاددىيغىنا قومۇش نهي

 بىلهن چالغان كۈيۈڭنى ئاڭلىغان كىشى قولىدىكى ئالتۇن نهيزىنى ساڭا مۇشۇ نهي

 . ئىنئام قىلىپ ، يهنه ئاڭالشنى مۇراجىئهت قىلىدۇ

 ئۆزىنى  ئالتۇننىڭ ئاۋازى بايلىقنىڭ خىرقىرىشى ، ئۇ ئۆز : سهن كۈلىسهن ، چۈنكى

 ... شىكايهت قىاللمايدۇ

73 

 بۇل ، مهن قاراڭغۇلۇق دەشتىدىكى ئىنتىزار بۇل

 . سهن يورۇقلۇق كۆلىدە تولۇپ ئېچىلغان نېلۇفهر گۈلى

74 

 . مهن قۇرۇق قولۇم ۋە ئوتلۇق يۈرىكىم بىلهن ساڭا يېقىنالشتىم

 . نىيىتىم سهندىن ئېلىپ كېتىش ئهمهس ، بهلكى ساڭا بېغىشالش

75 

 . كۈلگىنىڭدە كۆز ياشلىرىڭ تاققان مارجانالرنى تاشلىما

 . لىرىڭ چاقناتقان ئۈمىد چىرىغىنى ئۆچۈرمه يىغلىغىنىڭدا كۈلكى

76 

 ئۆز ئىجادىيهتلىرىڭنىڭ هايات قىسمهتلىرىنى كۆز يېشى تۆكۈپ تۇرغان قىزنىڭ ! ئىاله

! ياكى مۇشهققهت ئىمتىهانلىرىڭ ئاخىرالشمىدىمۇ ؟ ! كۆزى ئارقىلىق كۆزەتچۇ
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 . ئۆز ئىجادىيىتىڭنىڭ ئاخىرىنى ههمىشه سوفىكىلدەك ئاخىرالتما

 ۇنى قههرىماننىڭ ئۆز ئىلكىگه قوي ، ئهرش بىلهن زېمىننىڭ توساقلىرىنى ئىرغىتىپ ئ

 ! تاشال

77 

 ئالتۇن قاناتلىق هۇما ، مهرۋايىت بېزەكلىك ئوردا ، خۇش پۇراق ! ... ، بهخت ئاه

 ... چېچىپ تۇرغان نازۇنېمهت ، كۆڭۈلنى مهپتۇن قىلىدىغان سېهىرلىك كونۋېرت

 ئادەم ئالدايدىغان ئىبلىسنىڭ يېپىنچىسى ، ئىئوسننىڭ ئالتۇن ! ... ئاه ، سائادەت

 ... ئالمىسى ، كۆكنارنىڭ ۋەرىنىسى

 ئامهتنىڭ بهخت قۇشى قانىتى ئاستىدىن شاهانىلىق سايىسى ئىزدىگهن ئادەم بهختنىڭ

 . بهختسىز قۇربانى

 كنىڭ نادامهتنىڭ ئاچچىق ههسرىتىنى بايلىق يوقىتىشىدىن ئىزدىگهن ئادەم بهختسىزلى

 . مهسخىرە ئۆزنىكى

 بهخت هازىرقى مۇراببا قاچاڭنىڭ تېگىدە ئهمهس ، كهلگۈسى ئون يىللىقلىرىڭنىڭ

 . لهززىتى ئۈستىدە

 سائادەت هازىرقى تهنتهنه يوپۇقلىرىڭنىڭ زەر جۇالسىدا ئهمهس ، مۇستهقىل هايات

 . ئىقتىدارىڭدا

 . رىڭدە يېنىڭدا ، قهلبىڭدە ، كهلگۈسىگه سىڭدۈرگهن ئهج _ بهخت

 . ئۇ سېنى كۈتۈپ تۇرمايدۇ ، ئۇ قۇلۇله قېپىدا

78

ئاخىرقى ۋە ئهڭ مهنىلىك كۆز يېشىنى ئىزهار قىلىدىغان قهلبى پاك ۋە ئهڭ
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 سادا تهنتهنىلىك كۈلكىلىرىڭگه . تهپهككۇرى نۇرانه ئادىمى بولمىغان كىشى بهختسىز

 . قاتقانالرنىڭ ههممىسى كۆز ياشلىرىڭغا ههمراه بوالالرمۇ

79 

 . باراقسان  ئۆستهڭ ياقىسىدىكى مهجنۇنتالالر بۈك

 . ئۇالرنىڭ تهقدىرى جاهانكهچتىلىك ئوچاقلىرىدا چارسىلداپ ناخشا ئوقۇپ تۈگىمهك

 مهزمۇت شهمشات ۋە دۇپ ياغىچىنى . تهرسالىق دېگۈچىلهرگه كۈلىمهن قهيسهرلىكنى

 تاللىرىدىن رنىڭ سۆگهت قهيسهرلىكنى كىنايه قىلغۇچى ئهۋرىشىمله . قهدىرلهيمهن

 ... ئۆزگىچه بولمىغان تهقدىرىگه تارىخ كۆز يېشى قىالرمىكى

80 

 . ئۆزىنى ، ئۆزگىنى چۈشىنىشته _ ئهركىنلىك

 ئىپتىخار ۋە غۇرۇردىن ، قهتئىيهت ۋە قهيسهرلىكتىن ، زۆرۈرىيهت ۋە مهن

 ىلهن ئالهم ب _ ئهركىنلىك . مۇمكىنلىكتىن خالىي ئهركىنلىكنى چۈشهنمهيمهن

 . ئادەمنىڭ تۇتىشىپ تۇرىدىغان هېكمهتلىك هالقىسى

 ئهرك تهڭرىسى يهنىال مۇاليىم مۇههببهت ئىالهى ئالدىدا ئېگىلىپ قارا ، يېڭىلمهس

 بىراق ، سهن ئۇنى گۈزەللىك ئالدىدا ئېگىلدى ، دېمىگىن ، ئۇ ئىختىيار . تۇرۇپتۇ

 ! ئالدىدا ئېگىلدى

81 

 . دەردلىرىمنى هېس قىلىمهن دەردمهنلهرنى كۆرگىنىمدە ئۆز

 . قىممىتىمنى چۈشىنىمهن  مۇشۇ هېسلىرىمنى تهپهككۇر قىلغىنىمدا قهدىر

! دەردلىكلهرگه هېسداشلىق قىلماسلىق ئىنسانىيهتتىن يۈز ئۆرۈگهنلىك
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82 

 قهلئهلىرى << ئىسكهندىرىيه >> نامىغا ياسالغان ههممه ئىسكهندەرنىڭ

 ۋىزانتىيىلىكلهرنىڭ ىدىن قازانغان غهلىبىسىنى رىم ۋە ئۇنىڭ دارا ئۈست . خارابالشتى

 تارىخ ئالدىنقى . يىمىرىلدى ساماۋى رىم ئىمپېرىيىسىمۇ . تهنتهنىلىرى غهرق قىلدى

 . قىلىشى بىلهن بېزىدى غهلىبىلهرنى كېيىنكى زەپهرنامىلهرنىڭ مهسخىرە

 ئۇ . هنه فارابى ئ ... ئۈستىدا ئهگىدى سۇمۇرغ ئوتتۇرا ئاسىيا ئىسالمىيهت دۇنياسى

 ئىسكهندىرىيه هېكمهتنامىلىرىگه تهفسىر هاالك قىلىنغان ئافىنا ، خارابالشقان

 نىڭ ئارستۇتېل مهكتىپىدىن مول سهمهرىلىرى << تهلىمات ئىككىنچى >> . يازماقتا

 دۇنياسىنى شولىالندۇرۇپ ، ئۆلمهس ئىنسانىيهت ئهقلىنىڭ راۋان ئوتتۇرا ئهسىر

 . بېيىتتى دەرياسىنى

 مهڭگۈ ئابىدىلىرى ، هنه قهدىمكى ئهفراسىياپ شههىرى ، ئهنه تۈرك خاقانلىرىنىڭ ئ

 تارىخ خاقانالر ، . خهزىنىلىرى ئهنه قۇم قههرىگه غهرق بولغان بۈيۈك تهكلىماكان

 . ئاتالغان زەپهر قهسىدىلىرىنى يوق قىلىۋەتتى تىكىنلهر ، مهلىكىلهر ۋە ئۇالر نامىغا

 . تارىخ سېنى يهكۈنلهيدۇ . سهن تارىخنى سهنال يهكۈنلىمهي

 ۋە مىسىرلىقالردىن ئاپىرىدە بولۇپ ئافىنا ۋە كىچىك ئاسىيادا شهرق

 مۇجهسسهملهشكهن ئهقىل جاۋاهىراتلىرى فارابى ۋە ئهرەب دانىشمهنلىرىنىڭ

 . تهپهككۇرى ئارقىلىق يهنه ئىسپانىيىگه ، فلورېنسىيىگه يۆتكهلدى

 . ى مهدهىيىلىگۈسى ههقىقىي زەپهرنامىلهرنى تارىخ ئۆز

83 

 ياسىداق ئوردىسىدىن هالقىپ ساالهىددىن ئايۇبنىڭ جهڭگاهىنى تولۇنخاننىڭ

 سهلىپ ئۇرۇشىنىڭ ئوت يالقۇنلىرى بىلهن غازات جېڭىنىڭ قان توپانلىرى . كۆزەتتىم

كۆزۈمدىن تارامشىغىنى ههسرەت نالىسى ، ئاسماندىن . ئارىسىدا پهرياد چهكتىم
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 پىرئهۋىن كۆز مۇسا بىلهن . هن هاۋانىڭ مۇسىبهتلىك كۆز ياشلىرى ياغقىنى ئادەم بىل

 ئالهمگه . جامالىمۇ يا قۇددۇس شهرىپ شىرىننىڭ _ ئالدىمغا كهلدى ، ئېرۇسالىم

 تىياتىرىنى تاماشا قىلغۇچه دىنىي ئىختىالپالر سېلىپ بهندىلىرىڭنىڭ قونچاق

 ! مۇقهددەس نىجادىيهت ئاپتىپىنى يايساڭچۇ

84 

 سههرالىرىدا ۋە ئالىپ كوچىلىرىدىكى قۇلالر ، تىلهمچىلهر ئارىسىدىن ئىككى سۈرىيه

 سهركهردىسى ئۇنىڭ بىرى ئىسپانىيىنى ئىستېال قىلغان ئهرەب . زاتقا كۆزۈم چۈشتى

 مېهمىنى توپا تاملىق زىبۇ زىننهت ۋە تاجى راههتنىڭ بۇ ئهزىز . ئابىد ئهرراخمان ئىدى

 ئوقنىڭ يهنه بىرى . يۈرەتتى تىلهمچىلىك قىلىپ تار مهههللىلهردە يېرىم يالىڭاچ

 بولۇپ خهندەك كوالۋاتقان شىرازلىق لىئاپولدا سهلىپ ئۇرۇشى خرىستىئانلىرىغا ئهسىر

 ئهرراخماندىن ئاچلىق ئىچىدە تاشالپ كهتكهن ئابىد . يېتىم شهيخ سهئدى ئىدى

 >> ، << گۈلىستان >> سهئدىنىڭ . قالمىدى جهسهتتىن باشقا هېچقانداق نىشان

 دىن ئىبارەت ئاجايىپ ئهسىرى خوتهن ئىپارىدەك مۇشكى خوتهن خۇش << بوستان

 ئۆتۈپ پۇراق چىقىرىپ ، شامالدا تۆكۈلمهيدىغان ئهتىر گۈلىدەك زامان قاپقىلىرىدىن

 زوقلىنىپ تۇرغان زەر يوپۇقلۇق ۋە ئىلكىدىكى تهڭداشسىز ئالماسقا . يىراقالپ بارماقتا

 قهشقهرگىچه سهرگهردانلىق پىيه ، مىسىردىن تاكى ئافغان ۋە ئابىد ئهرراخمان ئېفىئو

 . ئىلمايتتى ، ئهلۋەتته ئىزىنى قالدۇرغان شهيخ سهئدىنى نهزىرىگه

85 

 ئالهمشۇمۇل غهلىبىلىرى ، ئۇنىڭ تهنتهنىسىگه بېغىشالنغان چىڭگىزخاننىڭ قازانغان

ئۇ كۆك . قىلىۋەتتى ئهقىل كهسكۈچى شارابتهك ئۇنى تېخىمۇ تهنتهك قهسىدىلهر گويا
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 تاالنغان . ئۆز ئالىقىنىغا ئېلىپ جاهان شاهانىسى بولۇشنى ئىستىگهن دېڭىزغىچه

 موڭغۇل داالسىنى ئاۋات قىاللمىدى ، زەپته قىلىنغان زېمىن موڭغۇل نوپۇسىنى بايلىق

 . ئاشۇرالمىدى ، ئاتالغان زەپهرنامىلهر ئۇنىڭغا هېسداشلىق قوزغىيالمىدى

 لىقنى ، ئۇپرىماس قهسىرنى ۋە مۇئهللهق هاكىممۇتلهقلىقنى يهنىال مهڭگۈ خان تارىخ

 ههيۋەتلىك ئۇنىڭ چاقماقتهك . ياۋا گىياهتهك ئۆز نۆۋىتىدە ئهرزىمهس قىلىۋەتتى

 . گۈلخانلىرى بىر چۆگۈن سۇنى قايناتماستىن غايىب بولدى

 ۋىرلىغان يوپۇرماقالر ئىچىدىن شى . سېلىپ ئۇنىڭ قهبرىسى يېنىدىن ئۆتتۈم بېشىمنى

 تارىخ ههر قانداق غهلىبه تۈپهيلىدىن : پىچىرالش ئاڭالنغاندەك بولدى

 يۈگهنلهيدۇ ۋە ئىلگىرىلهۋەرمهيدۇ ، ههتتا شۇنداق غهلىبىلهر باركى ، ئۇ تارىخنى

 هىندىستانغا بولغان تهسىرى بابۇرنىڭ ، بولۇپمۇ ئهكبهرنىڭ . مهسخىرىگه ئايلىنىدۇ

 ... قانداق سېلىشتۇرۇش مۇمكىن بولغان تهسىرىنى بىلهن چىڭگىزخاننىڭ خارەزىمگه

 ! ئاتقا مىنىش ئالدىدا زېمىننى ۋە ئۇنىڭ تارىخىنى ئهقىل بىلهن چۈشهندۈرۈش كېرەك

86 

 مهشۇقى ئۆز ! نېمىدېگهن ئۇلۇغ گۈلشهن << چاهار دىۋانى >> ، نهۋائىنىڭ پاه

 قىلغاندىن امايىش سۇلتاننىڭ قارا نىيىتىگه قارشى زەههر ئىچىپ ئۆز ۋىجدانىنى ن

 زارنامىسىگه كېيىن ئۇنىڭ ئىشقى ۋە مهرسىيىسىنى پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ ئىشقى ۋە

 شېئىرىيهت گۈلشىنىدە ئۆز ئايالندۇرغان جاسارەتلىك شائىرنىڭ ههقىقىي قهلبى مۇشۇ

 . مهشۇقى بىلهن مهڭگۈ قوشۇلغان

 ن بىلهن ئۇالرنىڭ غهزەل ئۆزىگه خاس ۋە ئۆز ئىپتىخارىغا خاس مهزمۇ ماڭا ههر بىر

 قهلبنى ههميان قىلىۋالغان ، دۇئاگۇي . دىدارىنى نامايهندە قىلدى مۇبارەك

. مۇئهللىپلهرگه كهلگهندە ئۇالر نهزەر سېلىشقىمۇ ئهرزىمهيدۇ
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87

 خهنزۇ ئهدەبىيات تارىخىدىكى تاڭ دەۋرىدە ئۆتكهن مهشهۇر ئايال ( لى چىڭجاۋ مانا

 ماتهملىك ، ئىزغىرىن شامال ، نهمخۇش تۈتهك ، نىڭ ههسرەتلىك شېئىرلىرى ) شائىر

 دۇنياسىنىڭ مهن ئۇنى تۇل قالغان ئاياللىق ... شام يېشى ، ههسرەتلىك مىسراالر

 . تهكرارلىغانالر ئاز ئهمهس ئۇنىڭ قىسمهتلىرىنى . مۇناسىپ داهىيسى دەپ قارايمهن

 ! بىهېس پهلهك يهنه كىملهرگه بۇ قىسمهتلهرنى ئاتاۋاتقانسهندۇ

88 

 ! قورقۇنچاقالر

 ئۇالر قورقمىغان بولسا ! ئالۋاستىالرنىڭ ئانىلىرى  پۈتۈن جىن ئۇالر قورقىدۇ ، ئۇالر

 ... قورقۇنچاقلىق كېسىلى ئهسىرلهر يالدامىسى بواللماس ئىدى

89 

 ئهڭلىك ، پۇرقىراپ تۇرغان قاپقارا كۈيه ، تهنتهنىلىك يالغان  تۇرغان ئۇپا يالتىراپ

 نومۇسنى قايرىپ قويىدىغان بىشهم تۆهمهت ، ئهقىلنى پالهچ  ئار ياۋىداق ، 

 جامائىتى ، قىلىدىغان بىخۇدلۇق شهربىتى ، ئادالهتنى تاۋۇتقا سالىدىغان بۆهتان

 ئۇلۇغاليدىغان گرېك پرومىتۇسنى سىقىماليدىغان قارا قۇش تىرنىقى ، زىۋىسنى

 چىڭگىزخاننى كۆتۈرۈپ ، ئهپسانىسى ، ئاتالسنى مۈكچهيتىۋەتكهن ئاسمان تهۋىڭى

 ئهمما ، . ئاتلىشىغا ئىشىنىمهن مهن بۇالرنىڭ يىلالرنى ... ماڭىدىغان تهختىراۋان

 جاهان سوتخانىسىنىڭ سۇدىيىسى . قالمايدۇ ئۇالر ئهسىرلهر بوسۇغۇسىدا تهكشۈرۈلمهي

 . ۋاقىت ، ئۇنىڭ يهكۈنى تارىخ

90 

ئۇنى بېزەكلهپ ياكى . الزىم ئهينهن چۈشىنىشىڭ ، ئهينهن چۈشهندۈرۈشۈڭ دۇنيانى
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 راستلىق . خۇنۈكلهشتۈرۈپ دوستلىرىڭنىمۇ ، دۈشمهنلىرىڭنىمۇ ئالدىمىغىن

 ئۆزلىرىنى كىشىلهر . قۇدرەت چىنلىقتا ، لېكىن ئالداشتا ئهمهس . نىجادىيهتنىڭ شهرتى

 سايىلهرگه ئورۇن ۋە ئۆز مۇهىتىنى ئهينهن بىلگهن جايدا نۇر هۆكۈمرانلىقى

 . قالدۇرمايدۇ

91 

 ئادەمنىڭ چهپ بىقىنىدىكى بىر تال قوۋۇرغىسىدىن ئادەمنى اليدىن ، هاۋانى

 ئۇ ئادەم بىلهن هاۋاغا ئهقىل دەرىخىنىڭ . تهرسا ئىدى ياسىغاندا يههۋە يېتهرلىك

 ئىبلىسنىڭ تهشهببۇسى بىلهن بۇ ئالمىنى يېگهن . بۇيرۇغان مېۋىسىنى يېمهسلىككه

 . ەسلهپ ئهۋرىتىنى يېپىشنى ئۆگهنگهن بىلهن هاۋا ئهڭ د بىلهن ، ئادەم

92 

 يههۋە نېمىشقا بۇنى تهقىب قىلدى ، شهيتان بۇنى نېمىشقا تهشهببۇس : ههيرانمهن

 قىلدى ؟

 ئادەم بىلهن هاۋا تۇنجى قېتىم ئىلىم ۋە ئهخالق تۈپهيلى گۇناهكار : ههيرانمهن

 ئاسمان زېمىننىڭ ههم جازالىق بولغىنىدا ، تۇنجى قانۇن روياپقا چىققاندا بولغان

 يههۋەنىڭ دەهشهتلىك غهزىپى ۋە ! تهكتىدە ، زېمىن ئاسماننىڭ ئۈستىدىمىدى ؟

 ئېچىپ ههيۋەتلىك جازاسى ئىنسانىيهتكه ئهقىل ، ئىلىم ۋە ئهمگهك نىجادىيىتىنى

 بهرگىنى ئۈچۈن ئىنسانىيهت ئۇنىڭ تهرسالىقىنى كهچۈرمهسمۇ ؟

 ۇ ئىلگىرىلىدى ، ئۇ مۇسا بىلهن قارۇننىڭ يههۋەمۇ ئۆزگىرىپ كهتتى ، ئ : ئويلىنىمهن

 >> ئهمدى ئۇ . ۋاقتىدا بىر قېتىم ، مۇههممهد مۇستاپا ۋاقتىدا بىر قېتىم ئىلگىرىلىدى

 . سۈرىسىنى چۈشۈردى ) ئۈگهن ) << ئىقرا

ئهمدى ئوقۇماسلىق ، بىلمهسلىك ، شۈبهىلهنمهسلىك سىيماسىنى : تېڭىرقايمهن تۇرۇپال
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 ىمىكى ياكى ئۇ يههۋەنىڭ نامىدا سۆزلهشكه كىرىشتىمۇ ؟ شهيتان ئۈستىگه ئالد

 ئىلىم دەرىخىنىڭ بىلمهكلىك مېۋىسىنى تهۋسىيه قىلىپ ، زېمىندىن : پهرياد كۆتۈرىمهن

 ! جهههننهمگه ههيدەشنىڭ تۇزىقىنى يايمىغاندۇرسهن

93 

 انداق مېنىڭ كۈلكىلىرىمنى بوغىدىغان هېچق . قاقاقالپ كۈلىمهن ... ها ... ها ... ها

 . ئېهتىيات قورقۇنچىسى يوق

 مېنىڭ كۈلكىلىرىمنى ئهۋجىتىدىغان . يېيىلىپ كۈلىمهن  ئېچىلىپ ... ها ... ها ... ها

 . هېچقانداق خۇشامهت قىساسچىلىقى يوق

 مهن تارىخ مۇزىكانتىنىڭ . مهن ئىنسانىيهت ئۈچۈن كۈلىمهن ، تارىخ ئۈچۈن كۈلىمهن

 . ئازادە كۈيچىسى

94 

 ! نتې ئالگېرى ئهنه دا

 دىن << جهننهتنامه >> ، << ئازابنامه >> ، << جهههننهمنامه >> ئۇ

 نى يېزىپ << تهڭرى كومېدىيىسى >> ئىبارەت ئۈچ قىسىملىق روهىيهت داستانى

 سهۋەنلىكى شۇكى ، ئۇ ئۆز ئىجادىيىتىنى ئۇنىڭ يههۋەگه نىسبهتهن . تۈگهتتى

 هاۋادىن ۋە ئۇالرنىڭ ئېرەم باغدىكى بىلهن ئادەم _ يوقلۇقتىن بار بولغانالردىن

 بىچارىلىكتىن يوقالغانالردىن ، ئالدى بىلهن هاياتىدىن باشلىمىدى ، بهلكى

 . ئهرۋاهالردىن باشلىدى جهههننهم ئازابىدىكى

 . زادى جهننهتتىن جهههننهمگىمۇ ياكى جهههننهمدىن جهننهتكىمۇ

وهانى كومېدىيىسى يههۋەنىڭ تهۋرات ئهپسانىلىرى بىلهن دانتېنىڭ ر بۇنى
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 بىزنىڭ كۆڭۈل بۆلىدىغىنىمىز كۆزلىرى مۆلدۈرلهپ تۇرغان تىرىك . يېشىۋالسۇن

 ! ئىنسانىيهتنىڭ رېئال هاياتى

95 

 . كىيىملىرىڭ كونىرىغاندا ههر قېتىم رەڭدار كىيىملهر كىيىسهن

 . چۆچهكلىرىڭ ئاخىرالشقاندا ههر قېتىم يېڭى هېكايهتلهر توقۇيسهن

 . غارايىپ رەڭلهر ئىچىدە قاماشقاندا ، مهن گاڭگىرايمهن  جايىپ كۆزلىرىم ئا

 بىلمىگهن سههىپىلهر بىلهن پۈتۈپ كهتكهندە ، مهن  قۇالقلىرىم ئاڭلىمىغان

 . هاياجانلىنىمهن

 . قۇلىقىمنىڭ ئارام ئالىدىغان ۋاقتى يوق  كۆز

ر ، مۇشۇ غارايىپ رەڭله  مۇشۇ ئاجايىپ . نېمىگىدۇر تاقهتسىزلىنىمهن مهن

 . ههيرەتلىك شېرىن سههىپىلهر ئىچىدە تۇرۇپ توڭاليمهن ، ئېچىرقايمهن

 قېنى كىممۇ بۇ كېيىنكى سهزگۈلىرىمنى تاقهتسىزلىك ئازابىدىن قۇتۇلدۇرۇپ ، ئۇنىڭمۇ

 ... بوشلۇق پۇرسىتىنى بىكار قىلسا

 ... بۇ ئىنسانىيهتنىڭ چۈشهكىگهن مۈشكۈل ئالگېبراسى : چۆچۈيمهن

96

 . ىمانالر كۆكرەك مۇشتالپ چىقىشتى ، ئىنسانىيهت توپىنىڭ بېشىغا ئۆتۈۋالدى قههر

 قههرىمانالر خىتاب قىلىپ چىقىشتى ، بۇ مهسىلىنى ئۆزلىرى ئۈچۈنال يوچۇن ههل

 . قىلىۋالدى

 قههرىمانالر هېكمهت كۆرسىتىپ چىقىشتى ، ئۇالر بۇ ئالگېبرانى رەڭدار چىراغالر ۋە

. ىچىگه غهرق قىلىۋەتتى داغدۇغىلىق هېكايىلهر ئ



 118  

 توڭالپ دۈگدىيىپ ، قهلىمىمنى لېۋىمگه سۈركهپ ، بۇ ئالگېبرانى يېشهلمهي ئهسىرلهر

 . قوينىغا چۆكىمهن

97 

 . خهلقتىن بىر قهدەم چهتلهپ تۇرۇپ ئادالهتتىن قانداقمۇ سۆز ئاچقىلى بولسۇن

 . خهلق ئادالهتنىڭ گهۋدىسى ، مىزانى ۋە تههرىرى

 ا نهرسه ئهمهس ، ئۇ خهلقنىڭ كۈندىلىك ۋە تارىخىي مهنتىقىسى ، ئادالهت باشق

 . بېجىرىم هېساب كىتابى

 تۇغى ۋە ههققانىيهتنىڭ خىتابى ئهنه شۇ مهنتهقه بىلهن هېساب كىتابتىن ئادالهتنىڭ

 ... ئۇنىڭ دىدارى مهنىۋى زەربىسى ماددىي ، مهسخىرىسى تارىخىي . تۈزۈلگهن

98 

 ههر كۈنى پىكىر . مېنى زوقالندۇرالمىدى << نامىسى تۇتى >> زىيانهخشهپنىڭ

 . بوستانىدا ئۈزۈلمهي ناۋا قىلىدىغىنى بۇلبۇلنىڭ نالىسى

 . ئۇ گۈلنىڭ غېمىدە ئۆز كۆكسىنى قان قىلغان : مههلىيا بولىمهن

 پهلهكنىڭ تونۇيدىغىنى تۆت پهسىل ۋە پالنېتىالر سهيلىسى ، ئۇنىڭدا : ههيرانمهن

 ! سهزگۈلىرى يوق بۇلبۇل بىلهن گۈل

 بهختسىزلهرنىڭ پاجىئهلىرى بولمىسا ، بهختىيار مهلىكىلهرنىڭ شېرىن : پىچىراليمهن

 ... هېكايىلىرى قهيهردىن ئاپىرىدە بوالتتى

99

 مىليون قوشۇنمۇ ۋاقىت تهقهززاسى تۈپهيلى يېرىم ئهسىر ئىچىدە تۇپراققا ئون

ههقىقهت پهقهت هاقارەتلهنگهن _ چ مهڭگۈ يالتىراپ تۇرىدىغان غالىب كۈ . ئايلىنىدۇ
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 هۇجۇم قىلىش سهركهردىنىڭ دانىشمهنلىكى ئۇنىڭغا . ۋە ئىپتىخارلىق يۈكسهكلىك

 ... ئهمهس ، ئۇنىڭدىن داجىپ چېكىنىش

100 

 زامانالر ئۆتتى ، ترۇيا قههرىمانلىرى ۋە سپارتاك باتۇرلىرىنىڭ شۆهرەتلىك  زامان

 . ۈپ كۈل بولدى جهسهتلىرى ئارچا گۈلخانلىقىدا كۆي

 زامانالر ئۆتتى ، سۇمۇرغنىڭ يېڭى بوغۇنلىرى ئوت ئىچىدىن قايتا تۆرىلىپ  زامان

 ئۇنىڭ ئىزگۈلۈك پهزىلىتى بىلهن جاسارەتلىك خاتىرىسى هېكايىلهردە . چىقمىدى

 . ساقالنماقتا

 . ئهنه مىڭ يىلالر ، مىليون يىلالر ئۆتتى ، ئۆتكۈسى

 . تېغىغا قاراپ ئۇچتۇم مهن سۇمۇرغ بىلهن ئهڭگۈشتهر

 هۇۋقۇشالر پىتنىسىگه كهلگهندە ، سۇمۇرغ قاناتلىرىنى ئۇرۇپ هاۋا قهرىگه شۇڭغۇپ نهرە

! ئۇ گۇناهسىز : بىلهن نىدا قىلىدۇ


