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ئبدەٍئبتب، ٍەىن ئەر - زېَىغب تۇجني ثوىۇپ ئبپرىذە قىيىْغبُ ئىْطبُ
ٍبراتقۇچىْىڭ ئۇىن زاتي ئىْطبّْىڭ ثىردىْجىر ئبتب ٍىيتىسى . ثوىذى

قىيىپ ئەزگۈ، مبٍىو ضۈپەتيەر ئبضبضىذا ٍبرىتىػىذا ۋە ھەتتب پۈتنۈه 
پەرىػتىيەرّىَۇ ئۇّىڭغب ضەجذە قىيذۇرىػىذا، زېَىْىن ٍەّپەتيىل 

ٍوضۇّذا پبٍذىيىْىػي ئۈچۈُ ئۇّىڭ ئبىقىْىغب تۇتقۇزىػىذا مبراٍەت 
دېَەمني، ئەر ٍبراتقۇچىْىڭ ئۈٍۈد، ئىػەّچ . ھېنَەت ٍۇجەضطەً

ئەر ئەڭ مبٍىو ئىْطبُ ضۈپىتىذە - تىَطبىىغب ئبٍالّذى، ئبدەٍئبتب
ئىطتەك ثېرىيذى، - ئۇّىڭغب چەمطىس ئىَبُ. ۋۇجۇدقب مەىذى

پەرىسىەر -غۇّذاقال غىييىطىگە ٍەّە ٍىتەرىىل دەرىجىذە قەرز
ثېرىػي ٍوق ئېيىػْىڭ ئەضال ٍەۋجۈت ئەٍەضيىنىىن  )ٍۈميەّذى

.  (ٍبراملىع ئەپطبّىيىرىذىِ توىۇقي ثىيەُ مۆرۈڭ
ثىس دۇَّبدىني ھەر قبّذاق ثىر ئەه قوۋىَْىڭ ٍبراملىع ئەپطبّىييىرىىن 

ۋاراقالپ ثبقىذىغبُ ثوىطبق، زېَىْغب تۇجني ئبپرىذە قىيىْغبُ ئىْطبّْىڭ 
ٍەّىَۇ ئىيگىرىەپ . ئبٍبه ئەٍەش، ثەىني ئەر ئىنەّيىنىىن ثبٍقبپ ٍېتىَىس

رىۋاٍەتيىرىىن مۆزەتطەك زۇملەت خوجىييىرى، - قەھرىَبّيىق ئىپوش
قبراڭغۇىۇق، دوزاق، ئبزاپ ٍۇھەمنەىيىرى، ٍبملبۋۇز، دىۋە، 

ئەٍىْيىننە - الرىن ٍوقۇتۇپ ئىْطبّىن غبد ثەختىَبر، تىْىچ...ئەجذاھب
پبىۋاّالرّىڭ ٍۇتيەق مۆپ قىطىَىْىڭ ئەر، - ئېرىػتۈرگۈچي ثبھبدىر

ٍەّىَۇ ئىْچىنە ۋە رىئبىيىق . ئەرمەك ئىنەّيىني مۆزگە چېيىقىذۇ
ّۇقتىطىذىِ مۆزىتەٍيي، ئىْطبّىَەتىن زاالىەت، گۇٍراھيىق، 

قۇرثبّيىقىن -ئبزغۇّيۇقتىِ قۇتۇىذۇرۇظ ٍوىىذا ھېطبثطىس ثەدەه
تەىىٌ قىيغبُ - تۆىىطىَۇ ۋاٍطىَبً چىِ ھەقىقەتىن تەرغىپ
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پەٍغەٍجەرىەرّىڭ مىٌ، قبٍطىطي ئبٍبه ئىنەُ؟ دۇَّب تبرىخىغب ، پەُ 
تبرىخىغب ئۆمچەش تۆھپىيەرىن قوغقبُ غبھ، ئبىىٌ ، قەھرىَبُ، 

پۇخراّىڭ قبّچىيىني ئەر، قبّچىيىني ئبٍبه؟ ثىسّىڭ ضېيىطتۇرٍىَىس 
. ئبٍبىالرىن چۆمۈرۈظ، پەش مۆرۈغىن ٍەخطەت قىيَبٍذۇ

غۈھجىطىسمي ھەر ثىر ٍۇۋاپىقىَەت قبزاّغبُ ئەرّىڭ مەٍْىذە ئۇىن 
ئبٍبه . ٍۆىەپ تۇرغبُ پبزىو ئبٍبىذىِ ثىرضي ھەتتب ثىر ّەچچىطي ثوىىذۇ

ثىس ٍۇقبرقي ضېيىػتۇرٍىالردىِ . ئىَبّىْىڭ ٍېرىَي- ئەرّىڭ ۋىجذاُ
دەۋىرىەر ئبرا مىػىيەرّىڭ ئەرىەرگە ثجوىغبُ پوزىتطىَطي، ئەرىەردىِ 

ئبرزۇضي، ئەرىەرگە قوٍىذىغبُ تەىەپ ئۆىچەٍيىرىىن - مۈتىذىغبُ ئۈٍۈد
چۈّني، رىۋاٍەتْىڭ . ٍۇئەٍَەُ دەرىجىذە ھېص قىيىپ ٍېتەىەميىس

ئەگەردە تۇتقىيي، مۆرگىيي . ٍىيتىسى، ئەپطبّىْىڭ ٍەّجەضي ثبر
ثوىىذىغبُ غەٍئىيەرّىال ثىردىْجىر ٍەۋجۇتيۇق،  

رىۋاٍەتىن ئبضبضي ٍوق ، ئىػەّچطىس ئوٍذۇرٍب گەپيەر دۆۋىطي دەپ 
قبراٍذىغبّالرّىڭ ّۇقتىْەزىرى ثوٍىچە ئېيىپ ئېَىتقبّذىَۇ، رىۋاٍەت 

ھېچ ثوملىغبّذا غۇ دەۋر مىػىييىرىْىڭ غبٍىۋى خىَبىل، 
ثىس ئبغۇ غبٍىۋى . ئىطتەميىرىىن ئەمىص ئەتتۈرۈپ ثېرىذۇ-ئبرزۇ

خىَبه، ضبٍبۋى ئىطتەميەرّىڭ ٍىيتىسىىن چىڭ تۇتۇپ تۇرۇپ ئەر، 
ئەر قبّذاق . ئىْطبُ ھەققىذىني ثەزىجىر ئوٍيىرىَىسغب جبۋاة ئىسدەميىس

ثوىىػي مېرەك؟ ئەرّىڭ ئبئىيىذىني ئورىن، روىل، ۋەزىپىطي ّېَە؟ 
ئەرّىڭ ئبٍبه ئبىذىذىني ئورىن قبّذاق ثوىىػي مېرەك؟ ئەرّىڭ 

- ّوپۇزى قبّذاق تىنيىْذۇ؟ ثىر ئەه- پەرزەّت ئبىذىذىني ئىْبۋەت
تېرەك ثوالالٍذۇ؟ ئەرىەر ئۆزتېىن - قوۋىٌ ئۈچۈُ قبّذاق ئەرىەر ٍۆىەك
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ھبىەتىن ضبقيىػي مېرەك؟ ثىر - ۋە روھىَىت ئبىذىذا قبّذاق قىَبپەت
- ئبئىيىْىڭ ٍۇضتەھنەً، ثىر ئبٍبىْىڭ غبد، پەرزەّتيەرّىڭ خبتىرجەً

خىطيەتيەرىن - ثەختىَبر ثوىىع ئۈچۈُ ثىر ئەر ئۆزىذە قبّذاق ضبپب
ھبزىرىىػي مېرەك؟ ئەرىەر قبّذاق ئىػالردىِ قەتئي ضبقالمنىقي 

زۆرۈردۇر؟ ّېَە ئۈچۈُ؟  
ٍەضيىيەرگە ٍبىغۇز ٍبراملىع ئەپطبّىييىرى ٍبمي - ٍۇقبرقي ضۇئبه

رىۋاٍەت چۆچەميەر جبۋاة ثەرٍەٍذۇ ھەً ثىسّىڭ قىيىذىغبُ 
تەضەۋۋۇرىىن ضبٍبۋى ئىطتەك -ئىػىَىسٍۇ ئبىذىْقىالرّىڭ خىَبىل 

ٍەٍيي قبٍطي زاٍبُ، . قبتبرىذا تەىقىْيەپ تبغالپ قوٍۇغال ئەٍەش
- قبٍطي ٍبمبُ مىػىييىرىْىڭ قبّذاق ئوً، قبّذاق پىالُ

تەضەۋۋۇرىىرىْىڭ ثوىىػىذىِ قەتئىْەزەر ، ئۇ ئىْطبّْىڭ تەقذىرى ۋە 
ٍەۋجۈتيىقىغب ثېرىپال تبقىيىذىنەُ، ئۇ پۈتنۈه ئىْطبّىَەتنە ٍەڭگۈ 

غۇّذاقال پەُ ئۈضتىذىني ھەر ثىر ئىسدىْىع تۈپ . ئورتبقتۇر
ّېگىسىذىِ ئېيىپ ئېَىتقبّذا، ئىْطبّْىڭ تەقذىرى ئۈضتىذىني 

ئىْطبّْىڭ ئۆمتۈغي ثۈگۈُ ئۈچۈُ خىسٍەت قىيىذۇ، . ئىسدىْىػتۇر
ئەرگەر ثىر تەتقىقبت ٍبمي ئىسدىْىع ٍبىغۇز . ئەتىگە ئۇه ضبىىذۇ

- ئۆمتۈغْىڭ قبراڭغۇ جبڭگبىيىرىغىال قبٍىيىپ قېيىپ ثۈگۈّْىڭ ھبىل
ثبرىىن ئۇّتۇىۇپ قبىطب، ئۇ ٍەّە ثىر ئبچچىق، ئېچىْبرىىق تبرىخىن 

ثۈگۈّْىڭ ئبىىَي ئۆمتۈغْىڭ جەضىذىىن تەتقىق قىيىپال . ٍبرىتىذۇ
ٍەّىىن ثۈگۈّگە ئۇىىَبملىطب ۋە ئۇىن ثۈگۈّْىڭ - ئۇّىڭذىني روھ

ئىجتىَبئي قبثبھىتىىن داۋاالظ ئۈچۈُ خىسٍەت قىيذۇراملىطب، ئەتىني 
. ئبىىٌ ثەىني ئۇىن تەتقىق قىالرغب ضۆڭەمَۇ تبپبملبضيىقي ٍۇٍنىِ 



 

6 

ثىسّىڭ ثبغتىني ئەپطبّە رىۋاٍەت قىططىيىرىىن، ۋە ئۇّىڭذىني ئەرىەر 
ھەققىذىني ثبٍبّالرىن غىپي مەىتۈرۈغىَىسٍۇ دەه ثۈگۈُ، ثۈگۈّْىڭ 

.  ئەر، ئەرمەميىرى ئۈتىذىني ٍۇالھىسە ئۈچۈّذۇر
خوظ ٍبراملىع ئەپطبّىييىرى ۋە رىۋاٍەت چۆچەميەر ئۆز دەۋرىذىني 

. ئەرىەر، قەھرىَبّالر ئۈچۈُ ٍېتەىىل ٍەدىھَە خبتىرىىرىىن قبىذۇرۇپتۇ
تبرىخي ثەتيەردە ىەّەت تبٍغىييىرى ثىيەُ تبٍغىالّغبُ مىػىيەرّىڭ 

ئىپالضيىقيىرى، ئبجىسىىقيىرىغب ثېغىػالّغبُ ئەضەر خبتىرە ثىسگە - پبضىق 
ثبر دېگەّذىَۇ ٍبخػىيىق ، گۈزەىيىل، ۋاپبدارىىق، . مۆپ ئۇچرىَبٍذۇ

ئەممب . ئبداىەت ھبٍبُ رەزگي مۈچيەرّىڭ غوجىطي ثوپنەىذى
ثۈگۈّچۇ؟  

ٍەُ ٍېقىْقي ٍىگىرٍە ٍىو ٍبثەٍْىذىني ئېالُ قىيىْغبُ ئەضەرىەرّىڭ 
. ۋاراقالپ مۆردۈً- ئبھبڭىىن قىطقىچە تەمػۈرۈپ - ئوٍۇٍي ئۇدار

. ٍبزٍب ٍەّجەىەر ثىسگە ئەرىەرّىڭ غۆھرىتىىن تەّتەّە قىيىپ مەپتۇ- تبرىخ
تۆمَە قىپتىَىس؛ -ثىس ثۈگۈُ ئەرىەرّىڭ ئبجىس، زەٍپبّىيىقىىن تۆمَە

ئۆمتۈظ ئۆز ثبتۇرىىرىذىِ غۇرۇرىىْىپتۇ، ثىس ئەرىىرىَىسّىڭ ثىچبرە 
ھبىىذىِ ّوٍۇضيىْىپتىَىس؛ ئۆمتۈظ ئەرىىرىْىڭ ئبٍبىالر، پەرزەّت، ئبئىيە، 

جەٍىَەت ئبىذىذىني ضۈر ھەٍۋىطىذىِ جبھبُ تىرتىگەُ دەپتۇ 
ثىس خوتۇُ مىػىگىَۇ ئىنني ئېغىس گەپْىَۇ .غبىىپيىق ثىيەُ

دىر تىرتەٍذىغبُ، ٍوىۇّيىرى -قبٍالغتۇرۇپ قىالملبً تىسىىرى دىر
ضىرقىراٍذىغبُ، پبتىڭي ضوغۇق تەرىەٍذىغبُ ئەرىىرىَىس ثىيەُ جىَجىت 

چۆچەميەردىني ئەرىىرىَىس قوغالپ ٍۈرۈپ -تۇرۇپتىَىس؛ رىۋاٍەت 
خوتۇُ ئبپتۇ؛ خوتۇّيىرى ئەرىىرىْىڭ ئبىذىذا غەرتطىس رازىيىق ثىيەُ 
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غەمطىس ئىتبئەتتە تۇرۇپتۇ؛ ثىسّىڭ ئەضەرىىرىَىسدىني ئەرىەر خوتۇّْىَۇ 
- ٍبىۋۇرۇپ ئبپتۇ، ئىتبئىتىگە ئبالملبً خوتۇّذىِ، زاٍبّذىِ زارالپ

خوتۇّيىرى ئېرىگە قبّبئەت قىيَبً ضىرىتالردىِ . قبخػبپ تۇرۇپتۇ
موٍالرغب پبمتبً دىغراپ - مۆڭۈه خوغيىقي ئىسدەپ موچب

قۇرالرغب - ئۆمتۈظ ھبٍب، ئەخالق ّۇرىىن قۇر. ....ٍۈرۈپتۇ
ثىس . ضىڭذۈرۈپ ، پبمىس ھبٍبتجەخىع تەىقىْيىرىىن غىۋىرالپ تۇرۇپتۇ
ئەضەرىىرىَىسدىِ ثبرغبّطېرى مۈچىَىۋاتقبُ ھبٍبضىس غەھۋەتْىڭ 

. ثۇضيىرىىن مۆرٍەمتىَىس- مۆڭۈىىن ئبٍْىتىذىغبُ ضېطىق ئىص
ئەىۋەتتە، ثىس ثۇ ئەضەرىەردە ئەمىص ئەتنەُ ئىذىَە، . ضەزٍەمتىَىس

خبھىػىن تۇرٍۇغىَىسّىڭ ، رىئبىيىقىَىسّىڭ ئىْنبضي دېَەً ئبٍبىىَىس 
......  ٍوق

 
ئۆمتۈظ غۇّذاق پبرالقَۇ ؟ ئۆمتۈظ راضتىْال غۇ قەدەر مىرضىس 

داغطىسٍۇ ؟ ئۆمتۈغتىني ئەرىىرىَىس ، قىسىىرىَىس ، ئبئىيىيىرىَىس -
مۈتطىس مبٍبىەت جۈٍيطىذىَْۇ ؟ ھەرگىس -راضتىْال غۇ قەدەر مەً 

ھەتتب .زاالىتىَۇ ٍېتەرىىل - ئۆمتۈغىْىڭ قبثبھەت . ئۇّذاق ئەٍەش 
ثەزى ٍەرىىرى ثۈگۈّذىِ ئېػىپ چۈغنۈدەك رەزىو ، رەزگي ، زۇىۇً 

ئەممب . قەثىھ -ضتەٍيىرى مىػْىڭ ٍۈرىنىىن تىتىرەتنۈدەك دەھػەت -
ئبغۇ قەثىھ رەزىو ، ثەتئەخالقيىق ئىچىذىِ ثىسگە مىػْىڭ ئەقىيىىن 

ئبقىيىْىڭ . زوققب ئوراٍذىغبُ غەرەپ ضبھىجيىرى ٍېتىپ مېيەىىذى 
ئەٍەىىىن مبٍىييىققب تەققبضالظ ۋە قبثىييىققب - ئىػي ئۆز ئىع 

ٍېتەميەظ ،ھەرگىسٍۇ غبپىييىققب ضېيػتۇرۇپ ئۆزىچە مىجىرىىْىپ 
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غۇ جۈٍيىذىِ ثىسٍۇ زاٍبّىَىس .پبضىقييىققب ٍېقىْيىػع ئەٍەش 
ٍۇّذىيىرىغب ضېيػتۇرٍبٍىَىس ، ثەىني - زاالىەتيىرىىن ئۆمتۈغىْىڭ مىر

ئۆمتۈغىْىڭ ّۇراّە ئەٍْىني ثىيەُ ئۆزىَىسّىڭ ئەٍجىْبق ھبىىَىسىن 
.  مۆرىَىس ، رۇضالٍىَىس ، تۇرٍۇغتىِ تېخىَۇ تبمبٍۇىيۇق ئىسدەٍىَىس 

ئېتىراپ قىيَطبق زادى ثوملبٍذىغبُ ئبچچىق رېئبىيىق غۇمي ، 
جەٍئىَتىَىسدىني ئىجىتَبئىې ۋاثبالرّىڭ مۈچَىػگە ئەگىػىپ ثىس 

ئەرىەرّىڭ جەٍئىَەتتىني روىل ، ئورىن ، ۋەزىپىطي ، ٍەججۇرىَىت 
ئبغۇ جبھبُ . ھەققىذە جىذدى ئوٍالمنطبق ثوملبٍذىغبُ ٍەرگە ٍەتىت 

تىتىرەتنەُ ثبھبدىر ئەرىەرّىڭ پۇغىت ئەۋالدىىرى ثۈگۈُ ّېَػقب ئەڭ 
ئبدەتتىني ئىػالردىَۇ تىرّبق تبتىالپ ، دىرىيىذەپ تىتىرەٍذۇ ؟ 

ٍەضيىيەر ئبىذىذا ثېػىىن ئىچىگە تىقىۋاىىذۇ ، مۆزىىن ٍۇٍۇۋاىىذۇ ؟ 
ئەرىەر ّېَػقب ئبجىسالپ مېتىذۇ ؟ ئەرىىل روھ ّېَػقب زەٍپبّىيىػذۇ ؟  

ثىس تۆۋەّذە ئەر ۋە ئەرىىل روھ ھەققىذە ٍەىۇً ضېيػتۇرٍب 
ثوىىذىغبُ ثىر ھېنبٍىْىڭ ئىذىَە ىىَْىطىىن -تەھيىييىرىَىسگە ٍەّجە ثوىغبُ 

ٍوىۋاش ئۆىتۈرگەُ " تۇرضۇُ ٍەمھۇت . ثوٍالپ ٍېڭىپ ثبقىَىس 
ّىڭ تۇرقىغىچە " مىر ٍۇٍۇۋاتقبُ ئەر " ّىڭ ٍۈرىنىذىِ " ئەزىَەت 

ثوىغبُ جەرٍبّغب ثەدىئي ّۇقىتذا تۇرۇپ تەضۋىرى ضۈرەتيەظ ئېيىپ 
ثىس ئبغۇ تەضۋىرىې ضۈرەتىىن تەّقىذىې ّەزەردە مۆزەتطەك . ثېرىپتۇ 

ۋە جەرٍبّالرّىڭ ئىذىَۋى ، ئىجىتَبئىې ئۆزگىرىػيىرىگە ئەقيىې ، 
ئىيَىې ّۇقىتىذىِ ثبھب ٍۈرگۈزضەك ، ثەىنىٌ ئەرىەردىني جەڭگىۋار 

ھوغىْىڭ ئبجىسىىػىػي ، ضۈرىْىڭ - جۇغىْىڭ ثوغىػي ، ئەقىو 
ٍوقػي ، مۈچىْىڭ ضۇّۇغىىن ٍۇئەٍَەُ دەرىجىذە چۈغْىىپ 
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.  ٍېتەىىػَىس ٍۇٍنىِ 
ئەر قبّذاق ضۇّذى ؟  

ٍىييىې ، ئىرقىې ، دىْىې پەرقطىس ھبىذا ھەر قبّذاق ثىر ئەر ئۆزىذە 
ثېجىرىٌ تەُ ، ضبغالً ئەقىو ، مەضنىِ ئەقىذە ضبپبضىغب ئىگە 
ثوىۇغتىِ ضىرت ، ٍۇّذاق ئەڭ ئەقەىيىې ٍەججۇرىَەتيەرىن پەرز 

خوتۇُ ئېيع ،  . 1ضۈپتىذە ئۆز ئۈضتىگە ئېيػي مېرەك ثوىىذۇ ؛ 
خوتۇّغب ئىگە ثوىۇظ ، ٍەىن خوتۇّْىڭ جېْىغىَۇ ،ٍېيغىَۇ ، گېيغىَۇ 

 . 2ھبٍبضىغىَۇ ئىگە ثوىۇظ ؛ - دىْغىَۇ ، ئىپپەت - ، دىيي 
پەرزەّىتىيىرىىن الٍبقەتيىل ، ضبپبىىق تەرثىَيەظ ، ئۇىن تېپىپ جبھبّغب 

تۆرەىذۈرۈپ قوٍۇپال تەرثىَەتطىس تبغيىۋەمتەضتىِ ،ئۇّىڭغب ٍۇقەددەش 
ّىساٍالرغب ، ئەجذادالرّىڭ ئۈگۈتىگە قبّذاق ئەٍەه قىيػىىن -ئەٍەه 

ضتەٍىگە ئەقىو -تۈٍەُ زۇقۇً -ئۆگىْىع ھەٍذە جبھبّْىڭ تۈرىۈك 
ثبثىذا ضەگەميىل ثىيەُ ٍۇئبٍىيە قىالالٍذىغبُ دۇرۇش ئەۋالد قىيىپ 

ئۆز ئبئىيطىىن ٍبخػي قبٍذاظ ، ئبئىيە ئەزاىىرىىن .3ٍېتىيذۈرۈظ ؛
ئۇالرّىڭ تىيىىن تۇتۇىذۇرٍبً . ثىخەتەرىىل تۇٍغۇضىغب ئېرىػتۈرۈظ 

، دىيىىن خورىۇق ، مەٍطتىػنە ٍوىۇقتۇرٍبً ئوثذاُ ٍۇھبپىسەت قىيىع 
،ئۇالرىن تبغىذەك ٍۆىىني ، توغراقىتەك تىرىني ثبردەك خبتىرجەً ، 

زىَىىن ئۈچۈُ -ئۆز قوۋٍىْىڭ ٍەّپەئەت ۋە پبٍذا . 4غبد قىيىع ؛ 
قوۋٍىغب مەىگەُ ھەر قبّذا ق غەميىذىني - ثبظ قبتۇرۇظ ، ئەه 

قىَْچيىق ، ئبرازىىق ئۈچۈُ ٍەٍذە مېرىپ ئوتتۇرىغب چىقبالٍذىغبُ 
،ئبۋاٍىْىڭ تەقذىرى ئېغىر ھبىغب چۈغنەّذە قۇٍرۇقىىن قىطۋاملبٍذىغبُ 

، ثېىػىن ئىچىگە تىقىۋاملبٍذىغبُ ، مۆزىىن ٍۇٍۇۋاملبٍذىغبُ ثوىۇظ ؛ 
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غەجەرىطىن ، غەرەپيىل ئەّئەّىطىىن -ئەجذادىىرىْىڭ ّەضەة  . 5
ئۇزۇپ قوميبً داۋاٍالغتۇرۇالٍذىغبُ ثوىۇظ ، ئۇّىڭ ئبجىس 

تەرەپيىرىىن توىۇقالپ ، ٍۇمەممەىيەغتۈرۈپ ئەۋالدالر ئۈچۈُ ھبٍبتىې 
.  مۈچي ئۇرغۇپ تۇرىذىغبُ ضبغالً ئەّئەّە قبىذۇرۇظ 

ئەرمبّالرىن ثىراۋ ثىر -ئەىۋەتتە ، ٍۇقىرقىې پەرز ضۈپتىذىني ۋەزىپە 
" ئەرّىڭ گەدىْگە ئبرتىپ ، قوىىغب تۇتقۇزۇپ قوميبٍذۇ ، ثەىني 
غبٍە " غبٍىيىل ئبدەً ثۇٍرۇقىىن ئۆزىْىڭ ئىَبّىذىِ تبپػۇرۇۋاىىذۇ 

- ئىَبُ ثوملطب ئۆزىْىڭ ھبٍبتيىقىتىني ئەڭ ئەقەىيىې ثۇرچ 
ئېچىپال مۈُ ئۆتنۈزۈۋېرىذىغبُ -ۋەزىپيىرىْىَۇ چۈغەمنەضتىِ ، ٍەپ 

ٍەضئۇىىَتىگە پەرۋاضىس قبرىػي ، - ئەرىەرّىڭ ئۆز ۋەزىپە . گەپ 
ھەتتب ئبرقىطىن قىيۋېيىػي ، ئبٍبىالرىن خبر ، ثبىىالرىن ثىچبرە ، ئبئىيىىن 

ٍىييەتيەرىن ّىَجبُ ، جەٍئىَەتىىن ضوغۇق ، - پبرامەّذە ، قوۋً 
......  ٍۇدھىع قىيۋېتىذۇ 

....  ئبخىرى ثبر 
 

ثىر ئەرّىڭ ٍۇقەددەش ٍۇقەددەش ۋەزىپە ٍەججۇرىَەتيەرىن ئۈضتىگە 
ئېيىپ ئبئىيە جەٍىَەتىن تەغنىييەپ گۈىيەّذۈرۈغي ئەڭ ئبىذى ثىيەُ 

. ئۇّىڭ تەُ،ئەقىو،ئەقىذىذە ضبغالً مبٍىو ثوىىػىىن غەرت قىيىذۇ
تەضەۋۋۇر ضبغالً -ثىجرىٌ تەّگە تەقەززا؛ ئۇىۇغ پىالُ- ئۇىۇغ غبٍە

ئەقىيگە ئەقىيگە ٍۇھتبج؛ ئوتبق ئېرتاپقب ئېرىػەىەٍذىغبُ ھەرقبّذاق 
ثىر . دۇرۇش، چىِ، ئەقىذە ئېَىقبدقب ضېسىل- ٍۇۋاپىقىَەت - ّەتىجە

ئەر ئۆزىذە، خبرەمتىرىذە ٍبّب غۇ تەُ، ئەقىو،ئەقىذە ثىرىىنىىن الٍىقىذا 
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ثىرىەغتۈرەىىگەّذىال ئبّذىِ ئبٍبه ،پەرزەّت، ئبئىيە ، قوۋىٌ ، 
ئەۋالد ئبىذىذىني ئەقەىيي ٍەضئۇىىَەتيەرىن ئۆز - جەٍىَەت،ئەجذات 
غۇڭب دەميىسمي ، ئەر ئەڭ ئبىذى ثىيەُ ئۆزىذە . ئۈضتىگە ئبالالٍذۇ

جەزٍەُ ھبزىرالغقب تېگىػيىل تەُ ،ئەقىو،ئەقىذە ضبغالٍيىقىىن ھەه 
ئبّذىِ ئۇ خوتۇّىْىَۇ راۋرۇش ئىتبئىتىگە ئبالالٍذۇ، . قىيىػي مېرەك

پەرزەّت ئبىذىذا جىْبٍەتچي، ئەجذات ئبىذىذا خىَبّەتچي ثوىۇپ 
ئۆزى ھەر جەھەتتىِ دۇرۇش . ئۇىۇش ئۇىن قبرغىَبٍذۇ-قبملبٍذۇ، ئەه

ئەٍەىيەرىن ئىسدەپ ضوراپ قىيىذۇ، ٍبٍبّيىق، - ئەرىەر ئەزگۈ ئىع
رەزىييىل، زاالىەتنە پۇت تىقَبٍذۇ، ثەىيني ئۇىن زور مۈچ ثىيەُ 

تېىن زەئىپ ، ئەقيي چوىتب ٍبمي توىۇق ئوٍغبمنىغبُ . توضىذۇ، چەميەٍذۇ
، ئىذىَطي چۈغنۈُ ، زەئىپ ۋە ثىْورٍبه ئبدەٍال ٍىرگىْىػيىل 

پبضىقيىققىَۇ چىۋىْگە ئوخػبظ ئوىىػىذۇ، رەزىييىننە ٍىت 
قىيَبٍذۇ، ھبٍبضىسىىقىن ھېچ ئىع ثوملىغبّذەك قۇثۇه قىيىۋېرىذۇ، 

ئەتراپتىني ّبھەقچىيىق، ئبداىەتطىسىىنيەرىن ئۆزى ثىيەُ ٍۇّبضىۋەتطىس 
ثوغبڭ ئەرىەر ھەقىقەتەمنۇ پبضىقيىققب ئەڭ . ثىيىپ مۆزىىن ٍۇٍۇۋاىىذۇ

ئىَبىن ضۇش ثوىغبُ -ئەرىىل روھ دەه ھبٍبتقب ثوىغبُ ئەقىذە . ٍېقىْذۇ
ئبّذىِ . ئبدەٍيەرّىڭ ئبرىطىذا غىذددەت ثىيەُ ئبجىسالٍذۇ، ضۇّىذۇ

مىرزىص ٍەّە غۇّذاق - ئوٍۇٍي قوۋىٌ ئبرىطىذا ئىجتىَبئي قبثبئەت
قىسالرّىڭ چېھرىذىني -غىذدەت ثىيەُ مېڭىَىپ مېتىذۇدە ، خوتۇُ 

ئىپپەت - مەرەمشە، ھبٍب-ئىپتىخبرى ثوىىَىع ّبز - ئەرىەرّىڭ غورۇر
ّىنبھ پبجىئەىىرى ۋە . ئۆچىذۇ، ثبىىالرّىڭ ۋۇجۇدى قۇرۇپ مېتىذۇ

ئەممب ئەڭ ئبخىرىذا . ئبئىيىيەرىن قبپالپ مېتىذۇ-ثۇزۇقچىيىقيىرى ئەئىيە
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ٍەّە غۇ ئەرىەرّىڭ ثوٍىن قىطىيىپ ، تىيي تۇتۇىۇپ، ثوٍىن ئىگىيىپ 
پبضىقيىقالر ئبرىطىذىِ ئەرىىل -ھەقىقەتەمنۇ، ھبٍبضىس .... مېتىذۇ

روھي قبملىغبُ ئبجىس ثىچبرە ئەرىەرّىڭ ٍەٍۈش ۋاٍطبغيىرى ۋە قبثىو 
.  ئەرىەرّىڭ غەزەپيىل ئبھطىْىػيىرى ثوظ ئبڭيىْىپ تۇرىذۇ

ھېنبٍىذە قبّذاق ثوىذى؟  
دە تۆت << ٍوىۋاش ئۆىتۈرگەُ ئەزىَەت ۋە مىر ٍۇٍىۋاتقبُ ئەر>> 

- ٍبمبُ، تۆت ئەر ،ٍەىن تۆت خىو ٍبمبُ-ثۆىەك ، ٍەىن تۆت زاٍبُ
زاٍبُ غبرائىتىذا ٍبغىغبُ تۆت ئەۋالت مىػىييىرى ھەٍذە ئۇالرّىڭ 

ھبه ئەھۋاىل، ئبئىيە تۈزۈىىػي، جەٍىَەت قۇرۇملىطي، ئىع 
ئبٍبه ٍۇّبضىۋىىت، ئەرىىل - تەخطىَبتي، پەرزەّت تەرثىَطي، ئەر

ثىس ثۇ خىو . روھ ھەققىذىني قىطقىچە تەضۋىرى ٍەۋجۈت- خبرەمتىر
تەّقىذ قىيىپ - ھبه ئۆزگۈرۈغيەرىن ىىْىَيەر ثوٍىچە تەھيىو

........  چىقىَىس
تـۆت ئەرگە ئۈچ ّۇقتىذىِ ّەزەر  

 گە ّەزەر<<تەُ-جبُ>>
 
 

غۈھجىطىسمي تەُ ثىرئىْطبّغب تۇغۇىىػتىال ضبق،پبك ھبىذا تبرتۇقالپ 
. تەُ روھْىڭ ضىغبر ٍېرى، جبّْىڭ ئبٍجىرى. ثېرىيگەُ ثۈٍۈك ّېَەت

ثىر ئبدەٍْىڭ تېىن زەئىپ، ئبجىس ّىَجبُ ثوىطب، ئۇّىڭ غبٍىييىرى ھەر 
قبّچە ئۇىۇغ ، ثۈٍۈك، چۈغيىرى قبّچىيىل ضبٍبۋى ثوىطىَۇ ئۇّىڭ 

زىئىپتەُ ثۈٍۈك . قبىتىص ّەتىجىيەرّىڭ قبزىْىػي تەضنە توختبٍذۇ
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غۇّىڭ ئۈچۈُ ثىر .غبٍىيەرىن مۆتۈرەملەٍذۇ ٍبمي ئبجىس مەپ قبىىذۇ
ئبقىو ئبدەً ئەڭ ئبىذى ثىيەُ ئۆز تېْىىن گۆھەر قىيىپ ئبضراٍذۇ، ئۇىن 

پبضىق ّەرضىيەردىِ، زىَبّيىق تەرمىپيەردىِ - زەھەر زۇقۇٍذىِ، ھبراً
گۈش دەضطەپ - ّېرى تۇتىذۇ، قۇۋۋەتيىل ٍەٍذۇ،ئبّذىِ گۈش

ٍبڭىذۇ، گەپىن مېطىپ قىيىذۇ، ئىػىن قەتئىَيىل ثىيەُ ثىجىرىذۇ، 
تەُ ضبق ثىجرىٌ ثوىغبّذىال ئبئىيىْىَۇ .ئبرقىغب قبراپ قبملبٍذۇ-ئبىذى 

جبٍىذا قبٍذىغىيي، خۇتۇّْىَۇ غىڭ قىالملبش دەرىجىذە رازى قىيىپ 
ثوملىطىچۇ؟ تېْىڭ ئبجىس، گېپىڭذە . الٍىقىذا ئىتبئەتنە ئبىغىيي ثوىىذۇ

ٍبغذۇر ٍوق، ئىع ثىجىرىػىڭ - جبُ، ٍېڭىػىڭ، تۇرۇغۇڭذا جۇظ
الٍػەىيە ضوغوق تەرىەٍطەُ، قورقىطەُ، جبپبدىِ قبچىطەُ، 

خوتۇّۇڭْىڭ ئەڭ ئبددى ھېطي تەىەپيىرىْىَۇ قبّذۇراملبً تىيىڭ 
...  تۇتۇق، ئۈّۈڭ ثوغۇق ئۈتىطەُ

ئۇّىڭ تېىن تەثىئەتْىڭ ئوت قىسىقىذا تبۋىىْىپ، : تۆٍۈر ٍەرگەُ
ئۇّىڭ ئۆٍرى چبپچىپ تۇرغبُ ئبت . قەھرىتبُ قىع ضوغۇقتب پىػقبُ

ئۈضتىذە، تەثىئەتْىڭ ئەڭ ۋەھػي ٍىرىتقۇچيىرى ثىيەُ قبراٍالرچە 
ئۇ مۈُ ثوىي ئوۋدىِ قبملىذى، ٍەىن . چېيىػىپ ئۆتىت- ئېيىػىپ

. ئەڭ قۇۋۋەتيىل گۆغيەر ثىيەُ غىساالّذى. مۈرەغتە ثوىذى
ئەضەردىِ ثىس ئۇّىڭ ئۆزىْىڭ ئەزىس ثىيىپ ٍبرىتىيغبُ تېْىگە 

ھەھىَطىسىىل ثىيەُ زەھەر زورالٍذىغبُ ّبچبر ئوزۇقيىْىع ئبدىتىىن 
ئۇّىڭ ٍېڭىػي چىڭ، گېپي مەضنىِ، ئىرادىطي . ئۇچرىتبملبميىس

 ٍېػىذا ئۇّىڭغب تەگنەُ خوتۇىن ئۇىن ٍۆىەك ، غۇرۇر، 14. قەتئي
خوغبىيىق ثىيىذۇ ۋە چەمطىس رازىَەّيىل ثىيەُ ئۇّىڭ خىسٍەت 
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ئۇ ئۆز تېْىىن غېرىْيىنىگە ھېچ ّەرضىىن تەڭ قىيىع . ئىتبئىتىذە ثوىىذۇ
ئەممە . ٍۇٍنىِ ثوملبٍذىغبُ دەرىجىذە ئەزىس ثىيىذۇ، ئبضراپ ئبۋاٍالٍذۇ

ئەه ئبۋاٍْىڭ ٍەّپەتي ۋە غەرىپي، ئەٍىْيىني ئۈچۈُ ئۆز قېْىىن ۋاً 
ثىر ئەرمەك قورقَبً >> ثەىني . دېَەً ئۆىۈً قبرّىغب ئبتبالٍذۇ

... ئۆىطە،ٍەّە مىيىپ ئۆزى قىيىػقب تىگىػيىل ئىػىن قىيىپ ئۆىطە 
ئەرىىل غەرەپىن ضبقيىَبق .ثۇّىڭ ئۆزى ٍىغالٍذىغبُ ئىع ئەٍەش

<< ئەرمەميىل ّوٍۇضىن ضبقيىغبُ ئبدەٍيەر ئۆملەٍذۇ.ھەممىذىِ ٍۇھىٌ 
ٍەىن ئەه ئبۋاٍْىڭ تىْىچيىقىىن قوغذاغىن ئۆزى قىيىػقب . دەپ قبراٍذۇ

ئۆىىذىغىْىىن ثىيىپ تۇرۇپَۇ ٍوىۋاش . تىگىػيىل ئىع دەپ قبراٍذۇ
ئۇۋۇضىغب تەٍتىرىَەً ٍەٍذە مېرىپ ثبرىذۇ ۋە ٍوىۋا ثىيەُ ئېيىػىپ 

تەُ - ٍبّبثۇ تۆٍۈر ٍەرگەّْىڭ جبُ. ٍەغرۇرىۇق ئىينىذە جبُ ثېرىذۇ
ئۇّىڭ جبُ تەُ قبرىػىذا ئبممىۋى ئبڭ ئۈضتىِ ئورۇّذا . قبرىػي
.  تۇرىذۇ
ئۇ ھە دېطىال ضوغۇق تەرىەٍذۇ، تېىن جۇغۇىذاٍذۇ، ثۆرىْىڭ : ضبدىِ

قوىىذا جبُ قبملبً، ثۇرۇُ پەرەميىرىذە ئۇغػبق - گىپىىن ئبڭالپال پۇت
تەر تبٍچىييىرى پەٍذا ثوىىذۇ، قېرىْذاغيىرى خەتەر ئىچىذە قبىطىَۇ، 

خەقْىڭ . قۇٍرۇقىىن قىطقىْىچە ثبھبّە ئىسدەپ قبچىذۇ
ئبۋاٍْىڭ ٍەّپەتىذىِ ئۆز . ّەپرىتىذىِ ّوٍۇش ھېص قىيَبٍذۇ-ىەّەت

ثۆرە دېگەُ ئوٍْىػىذىغبُ ٍەخيۇق ئەٍەش، >> . قېْىىن ئەزىس مۆرىذۇ
- ئبملبدىص ثىرەر ئىص ثوىۇپ قبىطب، ثبىيىرىٌ قبّذاق قىيىذۇ، ىوتۇُ ثبال

<< ...چبقىييىرىٌ ّەىەردە ثوٍۇُ قىطىپ ٍۈرىذۇ، جبُ دېگەُ تبتيىق 
ئۇّىڭذا ئبۋاٍْىڭ ٍەّپەتي ئۈچۈُ ئبٍبمنبً تەقذىٌ . دەپ ئوٍالٍذۇ
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تەُ ئەٍەش، ئىْتبٍىِ غەخطىَەتچىو، قورقۇّچبق، - قىالالٍذىغبُ جبُ
.  ئبجىس تەُ ۋە جبُ قبرىػي ٍەۋجۈت

ئۇ ئبچچىق ٍۇخۇرمىىن ثوىىػىغب غوراپ، ثەڭ خىَبىْىڭ : ضبدىر
تبٍبمب ٍوغۇرۇُ قبتىو . ئەىيىَىذە ئوڭذىطىغب مېرىيىپ ٍبتىذىغبّالردىِ

دۇَّبدا ھەر ٍىيي ّەچچە ٍۈز ٍىڭ ئبدەٍْىڭ تبٍبمب . دەٍذىغبُ گەپ ثبر
ۋە ئۇّىڭذىني زەھەرىىل ٍبددىالر تۈپەٍيي پەٍذا ثوىىذىغبُ 

ٍۇتقۇّچبق رامي، ئېغىس ثوغيۇقي رامي، مبّبً رامي، ئۆپنە 
دېگەّذەك مېطەىيىنيەر ثىيەُ ۋاً تبرتىپ ئۆىىذىغىْىىن ...رامي

ھوقۇٍىن راۋا - ھەممىَىس ئوثذاُ ثىيىَىس، ئبقىو ئبدەً ئۆز تېْىگە زەھەر
ئەپطۇضني ، ضبدىر تبٍبمىغب دۈً چۈغنەُ، مۈّيىرى قبرتب . مۆرٍەش

ئوٍْبظ دېگەّذەك تبٍىْطىس ئىػالر ثىيەُ ىەٍيەمتەك ىەٍيەپ 
ىېنىِ .ئۇّىڭ ٍەّە قبّذاق ثەدقىيىقيىرى ثبر، ثۇ ثىسەگە ّبٍەىۇً)ئۆتىذۇ

ئۇّىڭ ھبٍبتقب . ثىننبرچىالر ثۇزۇقچىيىققب ئەڭ ٍېقىِ مىػىيەردۇر
ثوىغبُ ئىْتبٍىِ چۈغنۈُ، رەزگي پوزىتطىَطي ثىسگە ئۇّىڭ 
تۇرٍۇغىْىڭ ثبغقب تەرەپيىرىْىڭَۇ چبمىْب ئبدەتيەرگە ٍېقىِ 

خوتۇّىَۇ ئۇّىڭذىِ ّبرازى، . (تۇرىذىغبّيىقىذىِ ئۇچۇر ثېرىپ تۇرىذۇ
دەٍذۇ، ئۇّىڭغب << ضىسٍۇ ئەر مىػي ثوپقبپطىس>> ھەتتب 

ئۇ ئۆزىْىڭ . ٍەضخىرىيىل ھىجىَذۇ، ىەّەت ئوقۇٍذۇ
ٍۈرەمطىسىىنىذىِ، خوتۇّالرّىڭَۇ ىەّىتىگە ئۇچراغتىِ ، 

ثىنبرچىيىقتىِ ّوٍۇش ھېص قىيَبٍذۇ، توخۇدىَْۇ قورقۇپ پبرتبقػىپ 
.  قبچىذۇ

ئۇّىڭ مۈّيىرى خوتۇّىْىڭ مىرىىن ٍۇٍۇظ، تېَىقىىن : ضەٍەتچبُ
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ئبرّىڭ  )ئېتىع ثىيەُ ئۆتىذۇ، ئۆز ئۆٍىذە ئبھطىْىپ ضوىىْىپ ٍبغبٍذۇ
، خوتۇىن ئۆٍذىِ مۆڭۈه خوغي تبپبملبً (ئەرىىني ئەرىىنتە

ئۇ ، الزا . خوغبىيىقىىن ضىرىتالردىِ ئىسدەپ ضومۇىذاپ ٍۈرىَذۇ
ئبۋازىذا، . دېگەّذەك ئىْطبُ تېْىگە زىَبّيىق ّەرضىيەرگە مۆّگەُ

- چىراً. ٍىجەزىذە ٍبدارچىيىق ۋە خوتۇّىغب ئىتبئەتچبّيىق مۈچيۈك
تۇرقي خبّىٌ قىسالرّىڭنىذەك ئبپئبق، ئەۋرىػىٌ، ئۇٍقۇضي ئىْتبٍىِ 
ٍبخػي، خوتۇّْىڭ جبّىن قبخػىتىذىغبُ ضېھىرىىل تەىپۈّۈغيىرى 

پبقىذىَْۇ قورقۇپ، خوتۇُ ثبىيىرىْىَۇ تبغالپ . ثىيەُ پەرۋاىي پىيەك
.  ثەدەر قبچىذۇ

 
 گە ّەزەر" ئەقىو " 

 
 

ئبۋاً ئۈچۈُ پبٍذىيىق ئىػالرغب ضەرىپ - ئەقيىىن ئەه: تۆٍۈر ٍەرگەُ
ئىْتبٍىِ ئۇضتب ٍەرگەُ، . قىيىػىن، غەرەپ ، ٍەججۇرىَەت دەپ ثىيىذۇ

ئبت ئۈضتىذە مېتىۋېتىپ قېچىپ مېتىۋاتقبُ توغقبّْىڭ مۆزىگە 
ئۇّىڭ ئەقيي، دۇَّبضي، ثبرىىقي ئبىذى ثىيەُ ثىر ئبۋاٍي . ضوقبالٍذۇ
.  روھقب تەۋە

زېھىِ قوميبٍذۇ، ثەىني -ئۆزى قىيىۋاتقبُ ئىػقىَۇ ئبقىو: ضبدىِ
ٍەججۇرىَەت، قبّذاقتۇر ثىر مىَيەرّىڭ ٍۈزى، دەۋىىت، ئەٍىپ 

ئبىذىذا قېچىپ مېتىۋاتقبُ تۈىنىْىَۇ . تۇٍغۇضي تۈپەٍيىال ئىع قىيىذۇ
ئبۋاٍْىڭ ٍەّپەتي ئۈچۈُ ضەرىپ - ئەقيىىن، مۈچىىن ئەه. ئبتبملبٍذۇ



 

17 

ئۇّىڭ ئەقيي زېھىن خېيىال چوىتبھەٍذە . قىيػىىن تېخىَۇ خبىىَبٍذۇ
.  ئبۋاٍذىِ ئۆٍگە، ئۆز ثېػىغب مۆچنەُ

ئۇ ئەقيىىن ھېچقبّذاق ئەمھىَەت ئۈّۈٍطىس ئوٍۇُ تبٍبغىْىڭ : ضبدىر]
ضېطىق ئىص ثۇضىذا مۆٍۈپ قوٍىذۇ، ھەتتب ئبئىيىىن قبّذاق قبٍذاظ، 
خوتۇّىْىڭ ئىپپىتىىن قبّذاق ضبقالغقىَۇ ثبظ قبتۇرٍبٍذۇ، ئۇّىڭذا 

ئبۋاٍىٌ روھ ئبىيىقبچبُ ئۆىگەُ، ئبئىيە قبرىػي ئېغىر دەرىجىذە 
.  ضۇضالغقبُ، ئۇّىڭ ئەقيي ئۆز قبرّىغىال ٍېقالغيىق

 
ئۇّىڭذا ئەقىو ثوىىػي ٍۇٍنىِ، ىېنىِ ئۇّىڭذا ئەقىو، : ضەٍەتچبُ

ئىقتىذارىن توغرا ٍوضۇّذا ئىػقب ضبىىذىغبُ ٍېتەمچي ئبڭ ئەقىذە 
ئۇّىڭذا ئەه ئبۋاً ٍبمي ئبئىيە ئىذىَطي ئەٍەش، . ٍەۋجۈت ئەٍەش

ئۆزىْىڭ مىَيىني، ئەرّىڭ . ّىنبھىن چۈغەّگۈدەمَۇ ئەقىو ٍوق
ۋەزىپىطىْىڭ ّېَە، قبّذاق ثوىىذىغبّيىقىىن ئوٍيىغۇدەمَۇ ھېص ثۇ زاتي 

ئۇّىڭ ئەقيي پەقەت خوتۇّىىن قبّذاق . جبّذاردا ٍەۋجۈت ئەٍەش
ٍبضبظ، قورضىقىىن توٍغۇزۇظ ۋە ئبىيىنىَيەرّىڭ قوٍْىغب ئۇزۇتۇپ 

خوتۇىن مىَيەر ئۈچۈُ ٍبضىْىپ، . قوٍۇغتىِ ثبغقىغب ئىػيىَەٍذۇ
مىَيەرّىڭ رازىيىقي خوغيىقي ئۈچۈُ زىْْەتيىْىۋاتىذۇ، دېگەّيەرىن 

خوتۇّىْىڭ ھبٍبضىْىڭ ئۆزىْىڭ غورۇرى، ٍبتالر . ئوٍالپَۇ قوميبٍذۇ
ثىيەُ مۆڭۈه ئېچىپ ٍۈرۈغْىڭ ئۆزىگە خورىۇق ، ھبقبرەت، ئۆىۈً، 

ئبڭ ئۇّىڭذا - ّوٍۇش ئىنەّيىنىىن ھېص قىيغۇدەك ، ئوٍيىغۇدەك ئەقىو
ئۇ خوتۇّىْىڭ ھەر قبّذاق قىيىق، ئبدىتىىن توغرا . ٍوق

ثىس . ٍەخيۇق<< ئىيَىٌ>> چۈغىْىۋەرگۈچي خۇٍطي ٍىجەز
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ثۇّىَۇ ئەقىو، ئىيَىَيىل دەپ ضۈپەتيىػىَىس مېرەمَۇ؟ مىػىيەرّىڭ 
ھەۋەضيىرىگە ئىْطبُ تەثىىت، مىػىيىل - ھەرقبّذاق ئىْتىيىع، ھبۋاىي

غەخطىَەت دەپ ثىرٍۇّچە توقۇً ضۆزىىن ٍبضىۋېيىپال ٍوه 
قوٍۇۋېرىػىَىس غەرمتۇ؟ ثۇ خىو ئۆز ئۆزىَىسىن ئبىذاٍذىغبُ ضەپطەتە 
ئىچىذىني رەزگىيىنتىِ ئىْطبّغب ّېَە پبٍذا، ّېَە خوۋىۇق ٍېتەر ھەً 
ٍەتىت؟ ئەقىو ئىْطبّغب ئۇّىڭ مبئىْبتْىڭ غبىىپ غوجىطي ثوىۇغي 

ئۈچۈُ ثېرىيگەُ ثىجبھب ّىَەت ئىذى، ضەٍەتچبُ ثۇ ضەٍەرىيىل 
ضوۋغىىن خوتۇّىْىڭ تبپىْىغب ثبغالپ قوٍۇپ، خوتۇّىْىڭ پېتىنىگە 

ثەزىيەر ثۇىن ھۆرٍەت، ئىيَىَيىل دەپ ثوٍبپ . تبزىٌ قىيىپ ئوىتۇرۇپتۇ
ئەقىذىطىْىڭ - ٍەُ ئەرّىڭ ئەقىو. مۆرضىتىپ ضەپطەتە ضبتىذۇ

خوتۇّالرغب پۈميىْىپ، ٍبىۋۇرۇپ رازىيىق ئېيىػقىال ئىػيىتىذىغبُ 
ئەر ئۆز پەزىيىىت، . پېتەمْىڭ ھبىىغب قېيىػىذىِ ثەك قورقىَەُ- پبٍتىَب

راٍىىن قوه ثبغيىتىپ ئبىذىغب - ضۈرى ثىيەُ خبّىٌ قىسالرّىڭ ٍەٍيي
- تبپقىىن پبخبه- ٍۇھبثجەت دەپ چبپقبُ- ئەمىيەملىطە، ئۇّىڭ ضۆٍگۈ

. پۈچەمنە ثبراۋەردۇر 
 گە ّەزەر" ئەقىذە" 

 
- تۆٍۈر ٍەرگەُ ئۇّىڭ ٍۇرتىغب ، ئۆزى قىيۋاتقبُ ئىػقب ، ئەه 

. ئىخالضي پەۋقۇىئبددە مۈچيۈك - ئبۋاٍىْىڭ تەقذىرگە ثوىغبُ ئەقىذە 
ئەه ئۈچۈُ ، . ئۇ قىيۋاتقبُ ئىػىن غەرەپ ، ثۇرچ دەپ ثىيىذۇ 

. دۇرۇش ٍوه ئۈچۈُ جېىْىىن پىذا قىيىػقب ھەر قبچبُ تەٍَبر تۇرىذۇ 
ئۇّىڭ . ٍبۋىن ، خەتەرىن ٍۇقىتىػىن ھەممىذىِ ٍۇھىٌ ئع دەپ ثىيىذۇ 
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پرىْطپي ، ثېجىرىذىغبُ ئىػالرغب - ھبٍبتقب ثوىغبُ ئەقىذىطي ، ئۆىچەً 
غۇڭب ئۇ ئۆىىذىغبّيىقىىن ثىيىپ . ثوىغبُ ئىرادىطي ئْتبٍىِ قەتئىې 

تۇرۇپ ٍوىۋاش ئۇۋضىغب ثبظ تىقىذۇ ، مۈىۈپ تۇرۇپ ئەىىْىڭ 
. ئەٍىْيىني ئۈچۈُ جب ُ ثېرىذۇ 

 
ضبدىِ ئبتطىْىڭ ئىسى ، ئەّئەّطذىَْۇ ٍەججۇرىې دېگۈدەك ٍبڭىذۇ ، 

قېرّىذاغيىرىغب مەىگەُ - قىيۋاتقبُ ئىػغب ئىخالش قوميبٍذۇ ، قبُ 
. ثبالٍئبپەتنە ھېطذاغيىق قىيىع تۈگۈه ئۇّىڭىذىِ قبچىذۇ 

ئبٍبُ ، -تىْچ .دادىطىْىڭ غەرىپىىن ضبقالغىىن ثۇرچ دەپ توّۇٍبٍذۇ 
ثبظ ئبغرتىَبً تىرىنچيىل قىيػىىن جبھبّذىنە ئەڭ ٍبخػي ئع 

ٍبٍبُ ۋە ّوٍۇش تۇغۇرىۇق ئۇّىڭىذا ئېْىق - ٍبخػي . دەپ قبراٍذۇ 
ئۇ جبپب تبرتىَبً ،ئۆز جېىْىىن ئبغرتىَبً . ئۆىچەً ، قبراظ ٍوق 

ثبقطال غۈمىرىْىڭ چوڭىىن ئوقۇپ ، ثېػىىن ئىچىگە تىقىپ 
دېَەمني ، ئۇّىڭىذا قەتئىې ، ئېْىق ئەقىذە . ٍبغبٍذىغبّالردىِ 
. ٍەۋجۇد ئەٍەش 

 
ئىَبّْىڭَۇ - ضبدىر ئۇّىڭ ھبٍبتقب ، ھەتتب ئبئىيە ، ئۆزىگە ثوىغبُ ئەقىذە 

ئۇ ثىنبر ٍۈرۈغتىِ ّوٍۇش ھېص قىيَبٍذۇ ، جەددىې . تبٍىن ٍوق 
. جەٍەتىگە ئىْتبٍىِ ٍەضئۇىىَەتطىسىەرچە پەرۋاضىس ٍۇئبٍىيە قىيىذۇ -

ئەتنىْىىن ، ئەقىذە ثەرگەُ ٍوىْىَۇ - ھەتتب ثوۋضىْىڭ قىيغبُ 
ئبئىيطىىن قبٍذا ظ ، . ٍبىغبّچيىق ، ئوٍذۇرٍب قبتبرىغب چىقىرۋېتىذۇ 

. ثبىىيىرىىن خبتىرجەً قىيػىىن ثۇرچ دەپ ثىيَەٍذۇ -خوتۇُ 



 

20 

ّەپطىگە خۇٍطالرچە ٍۇئبٍىيە - خوتۇّْىڭ ھبٍبضىغب ، ئىسزەت 
خوتۇّىغب ٍبت ئەرىەر قبرىطب ضېىن ٍەپ مېتەٍىىت دەٍذۇ ، . قىيىذۇ 
دەپ " ھبراً ثوىۇغي ثىيەُ ّېَە مبرىٌ ؟ - ھباله " ھەتتب 

ثبىىيىرىْىڭ مېَىىن پۈتۈُ ، غېَىىن تەه - خوتۇُ . ھۆرمىرەٍذۇ 
قىيىع ئەىۋەتتە ،ئەقىذىطي ضبغالً ھەر قبّذاق ثىر ئەرّىڭ جبُ 

- ثوىۇپَۇ ، خوتۇّْىڭ ھبجەت . مەتطىَۇ قىيىػقب تىگىػيىل ئىػي 
ھبٍبضىغب قىيىْغبُ پەرۋاضىسىىق خوتۇّالرىن ھبراً ٍوه ، ضوغۇق 

قوىالرغب تەملۈرتۈظ ،ثۇزۇقچيىققب داغذاً ٍوه ئېچىع ثىيەُ 
. ثبراۋەردۇر

 
غبدىىقىْىڭ تېخىَۇ تبٍىىن - ضەٍەجتبُ ئۇّىڭ ھبٍبتتىِ ئىسەٍذىغبُ ٍەّب 

ٍوق ، ئۇ خوتۇّىن قىجيە ، ئۆٍىىن قەثرە قىيىپ تۈگۈىۈپ ٍبغبغىىن 
ئۇّىڭىذا تبغقي دۇَّب ئبۋاٍىْىڭ . ئبدەت قىيۋاىغبُ قۇرتطىَبُ ثەّذە 

تەقذىرىگە ۋە ھەتتب خوتۇّْىڭ روھىې دۇّىَبضىغب ٍەضئۇه ثوىىذىغبُ 
ئۇ ، خوتۇّْىڭ . پېچنىَۇ ٍوق - ئىگىذارچيىق تۇٍغۇضىْىڭ ئۇرۇق 

خىسٍتىىن قىيىػْال قوغيىىػذۇ ، ئەممب خوتۇّْىڭ ّەگە ثېرىپ ، ّەدە 
تۇرۇغي ، مىَيەر ثىيەُ قبّذاق ٍوضۇّذا ثىييە ثوىۇغىغب قىيچنيىَۇ 

ئۇّىڭىذ . مۆڭۈه ثۆملەٍذۇ ، ثۇالرغب مبىال قبتۇرۇپَۇ ٍۈرٍەٍذۇ 
اھبٍبت ، ئبئىيىْىڭ ثىرىيىني ، ضبغالً ئۇٍۇغچبّيىقىىن قۇغذاٍذىغبُ 

پرّطىپ ئەقىذە -ئۆىچەً > پرىْطىپ ٍەۋجۇد ئەٍەش -ئېْىق ئۆىچەً 
ئۇ ، خوتۇّْىڭ ثەزى قىيقيىرىغب ّبرازى ثوىىذىَۇ < ّېَە ئع قىيطۇُ ؟

- ، ئەممب قبظ مۆتۈرۈپ خوتۇّىغب ٍبۋۇ ئىػالرىن قىيىطەُ ، ٍوّۇ 
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ٍوّۇ ئىػالرىن قىيطبڭ قەتئىې ثوملبٍذۇ ، دەپ ئىنني ئېغىس گەپىْىَۇ 
تۇرٍۇغقب قوٍىذىغبُ ئەڭ ئەقەىيىې تەىپْىڭَۇ . راۋرۇش قىالملبٍذۇ 

تبٍىىن ٍوق ، ئەقىذىطي ئەڭ چۈپرەّذە ثۇّذاق ئبدەٍيەرّىڭ ئۆزىغۇ 
ثبىىيىرى ، ئبئىيىطىَۇ مرىسىص ، خورىۇق ۋە - خبّىۋەٍراُ ، خوتۇُ 

. ۋاجيبّذۇر- پبضىقيىق ئىچىذە ئىنني ئبىەً ۋاٍذاد 
 

تۆت ئەۋالد قب ٍەّطۇپ تۆت ئەرّىڭ تەُ ، ئەقىو ۋە ئەقىذە ضبپبضي 
ھبىىىن تۇتۇپ تۇرۇپ ثىس غۇ دەۋر ، غۇ - ۋە پوزىتطَطي ، تۇرقي 

ئەھۋاىيىرىىن ئېْىق - ئبئىيە ھەٍذە غۇ ئبئىيە ئەزاىىرىْىڭ ثەزثىر قىَبپەت 
تۆۋەّذە ّەزەرىَىسدە ثوىىذىغىىن . ھبىذا مۆرۈپ ٍېتەىەٍىَىس 

ئەرىەر - ٍۇقىرىقىذەك تەُ ، ئەقىو ، ئەقىذە ضبپبضىغب ئىگە مىػيەر 
ھبٍىَيىقىذا ٍەٍذاّغب چىقىذىغبُ ثەزثىر ٍۇّبضىۋەت قۇرۇملب غەمىييىرى 

. ثوىىذۇ 
 

 ئەر ۋە ئبٍبه
 

ھەر قبّذاق ثىر ئبٍبه ئۆز .ئەر ئبٍبىْىىڭ ٍۆىىني، تېرىني، ثبغپبّبھىذۇر
ئېرىذىِ توىۇق ثىخەتەرىىل، خبتىرجەٍيىل تۇٍغۇضىغب ئېرىػىػىن 

ثۇ خىو خبتىرجەٍيىل تۇٍغۇضي مۆپ قىر مۆپتبراٍيىق .ئىطتەٍذۇ
ھەٍنەه -ثوىۇپ، ئۇ ئۆز ئۆٍىذە ئېَىقتەك ٍوغبُ ثىر ئەرّىڭ قبراّچۇق

ئورّىذا ضبٍە تبغالپ تۇرۇپ ثېرىػىىن ئەٍەش،ئەڭ ٍۇھىَي ئبٍبىْىڭ 
ٍبددى ۋە ٍەّىۋى جەھەتتىني ئېھتىَبجيىرىىن الٍىقىذا قبّذۇرۇرۇغىن 
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ئىقتىساد، -ٍبددى ئېھتىَبج ئبٍبىْىڭ پۇه . غەرت قىيىذۇ
ئىچَەمتىِ ثەھىرىىْىػي ئبرقىيىق ئەٍەىگە -مېچەك،ٍىَەك-مىَىٌ

ضۆٍۈغنە ئېرىػىػتىِ -ئبغطب،ٍەّىۋى ئېھتىَبج ئبٍبىْىڭ مۆٍۈظ
ٍۇھبثجىتىْىڭ الٍىقىذا ئىْنبضقب ئېرىػىػىذىِ - مۆڭيي غبد، غەھۋەت

ثىر پبزىر ئبٍبه .ثەختىَبر ھېص قىيىػي ئبرقىيىق ئەٍەىگە ئبغىذۇ
ھەرگىسٍۇ ٍبددى ٍوقطۇزىۇق، گبداٍيىق تۈپەٍيي ئۆز ئېرىگە ۋاپبضىسىىق 

ئەممب ٍەّىۋى ئېھتىَبجْىڭ . قىيىپ، ّىنبھقب ٍۈزضىسىىل قىيَبٍذۇ
قبمنبضيىقي،تېگىػيىل ثەھىرىىْىع تۇٍغۇضىغب ئېرىػەملەضيىل 

ثبٍبغبت ئبئىيىْىڭ زەردار خوتۇّيىرىَۇ -تۈپەٍيي، ھەر قبّچە ثبً
ئۆزىىن ھېچْىَىطي ٍوقتەك ثەخىتطىس، غەٍنىِ ھېص قىيىػي، ۋە 

ئۆز ئېرىذىِ رازىَەُ .ھەتتب قېچىپ تبزغب خوتۇُ ثوىىػىَۇ ٍۇٍنىِ
ئېرى رازى قىالملىغبُ . ئبٍبىالر ثبغقىالرغب مۆز قىرىىن ضېيىپَۇ قوميبٍذۇ

ئبٍبىالر ئوڭبً ثۇزۇىىذۇ،ئىتبئەتتىِ چىقىذۇ، ئېرىىن مۆزگە ئىيَبٍذۇ، 
. ّىنبھىن ٍەّطىتَەٍذۇ،ئىپپەت ھبٍبضىغب ئېتىجبرضىس قبراٍذۇ

- ئەرىەرّىڭ ئبٍبه ئبىذىذىني ثۇرچي ٍبىغۇز ئۇىن ٍېذۈرۈپ
توٍذۇرۇپ، ئوغرى ئېيىپ قبمچبضيىقي، قېچىپ مەمتەضيىنىذىِ خەۋەر 

ئېيىپ ئوىتۇرۇغال ئەٍەش،ثەىني ٍەّە ئۇّىڭ ھبٍبضي،ئىپپىتىگە ئىگە 
ئبٍبىالر ئەرىەرگە >>غۈھجىطىسمي،.ثوىۇظ،ئۇىن قوغذاظ، ئبضراغتۇر

ئبٍبىْىڭ ھبٍبضي ئەرّىڭ ثبھبضي؛ . <<جبّبىب ھەقْىڭ ئبٍبّىتىذۇر
ئەرّىڭ غەرەپ قىََىىت؛ ئبٍبىْىڭ ّوٍۇضي ئەرّىڭ -ئبٍبىْىڭ ئىپپىىت

ئۆزخوتۇّيىرىىن خبىىغبُ ثىر ئەر ثىيەُ ئبغنبرە . ھوزۇرى، غورۇرىذۇر
ٍوغۇرۇُ تۈضتە مۆڭۈه خوغي قىيىػقب تبغالپ ثەرگەُ، قوٍۇپ 
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ثەرگەُ ۋە ھەتتب خوتۇّىْىڭ ٍەّە ثىر ئەر ثىيەُ قۇچبقيىػىپ، 
تبّطب، ۋاىىص،ئۇضۇىالرىن مۆز )ضۈرمىيىػىپ مۆڭۈه ئېچىػىغب

ھىجىَىپ ٍەضىتخۇغيۇق ثىيەُ  (ئبىذىڭىسغب مەىتۈرۈپ ثېقىڭ
مۆرەڭيىل ئىينىذەئوىتۇرغبُ ثىر ئەردە ئەرمەميەرچە ضبغالً 

ٍەُ ئۇّذاق ئەرىەرّىڭ ئۆز خوتۇّىىن ٍبخػي . ۋىجذاُ ٍوقتۇر-ئەقىذە
خوتۇُ مىػي . مۆرىذىغبّيىقىغب ھەقىقەتەُ غەمتىَەُ، گۇٍبّذىَەُ

ٍىگىرٍە ٍىيالپ ئبۋاٍالپ ضبقيىغبُ ئىپپەت ھبٍبضىىن ثىر -ئۆزىْىڭ ئوُ
ئەرگە ھبالىالپ ثەرگەُ ئىنەُ، دېَەمني ئۇ غۇ ئۇ ئەرگە ٍۇتيەق 

دىيي، دىىن، قېىن، . تەۋە ٍىگبّە ٍەرھەٍەتذۇر ۋە ئۇّىڭ تېىن، تىيي
ئبٍبّەت ّەرضە . جىَي ّەرضىطي غۇ ئەرگە ئبٍبّەتذۇر-جېىن، جىَي

ٍبت ثىراۋغب خبىىغبّچە مۆرضىتىيىذىنەُ ٍبمي ٍبخػي ئبضراپ 
ضبقيىْىپ ئۆز ئىگىطىگە جبٍىذا ٍەتنۈزۈملەٍذىنەُ خىَبّەتذۇر، 

ئەزاىي ثىيەُ توال ئۇچراغقبُ ئبٍبىذا - ٍبت ئەرّىڭ تېىن. جىْبٍەتذۇر
ھبٍب،ئۆز ئېرىگە ۋاپب قبملبش، ٍبتالرّىڭ ٍىرىل قوىيىرىىن ّۇٍۇش دەپ 
ثىيَەش، ھبٍبضىس گۈزەىيىل،ۋاپبضىس ّىنبھ قبٍطي ثەّذىىن غبد قىيىپ 

... ثبققبُ؟
ئۆز خوتۇّيىرىْىڭ ئېھتىَبجىىن راۋرۇش قبّذۇراملىغبُ ئەرّىڭ ثوٍىن 

ثىر ئەر خوتۇّىغب الزىٌ ّەرضىىن ۋاٍىغب .ھبٍبُ ئىگىل، ثوٍىن پۈمۈمتۇر
ٍەتنۈزۈپ ثېرەىىطە ئبّذىِ ئۇّىڭذىِ ئۆزىگە الزىٌ ضبپب خىطيەتىن 

خوتۇّىىن رازى، قبٍىو قىيَبً تۇرۇپ .ئبغۇرۇپ تەىەپ قىالالٍذۇ
ئۇّىڭذىِ رازى ثوىغىذەك ئىتبئەتىن مۈتۈظ،ئبرزۇالظ ثەمَۇ 

. ئەمخەقيىقتۇر



 

24 

ئېرىذىِ رازى ثوملىغبُ قبّبئەت تۇٍغۇضىغب ئېرىػەملىگەُ ئبٍبىالرّىڭ 
ئۆٍىذە تۇرغۇضي مەملەٍذۇ، قەىجىذىني، ۋۇجۇدىذىني ثوغيۇقىن 

ّەتىجىذە مىَىَگە، .ضىرىتالردىِ،ثبغقب ّەرضىيەردىِ ئىذىگۈضي مېيىذۇ
ئۆز تېْىذىني ھبٍبجبُ ۋە تەىپۈّۈغيەر ئېرىْىڭ .گىرىَگە ٍېيىْىذۇ

ّىَجبّيىقي ۋە ٍەضئۇىىَەتطىسىىني تۈپەٍيي ئېتىجبرضىس قبىغبّذا الزا، 
گۇپپبڭ ٍۇزىنىالرغب ئەضەثىَيەرچە ضەمرەظ -غبراپ،گۈىذۈر-ھبراق

ئبرقىيىق تېْىذىني ّبزۈك تۇٍغۇالرىن غىذىقالپ غۇ ئبرقىيىق ئبراً 
ئۇ ئبرقىيىقَۇ مۆڭۈه ثبٍبۋىْىذا ضوزۇىۇپ ٍبتقبُ . تبپَبقچي ثوىىذۇ

ٍبت ئەرىەر .قبغجىراظ، قۇرغبقچىيىقىن ثېطىپ ثۇالملىطب ثۇزۇىىذۇ
..... ئبرقىيىق خوغيۇق ئىسدەٍذۇ

ھەقىقەتەمنۇ تبپتىِ چىققبُ ، ثۇزۇىغبُ،ئەڭ پبضىق، غەرٍەّذە ئوزۇّالردا 
مەرەمشە،ٍبىغبُ ھبٍبجبُ ۋە ضۈّئي غىذىقالظ غەمىييىرى -ٍبمسب ّبز 

ثىيەُ قىَبٍەتْىڭ ّەرىطىىن چىيالۋاتقبُ ھەر ثىر ئبٍبىْىڭ مەٍْىذە تېىن 
روھي ضۇّغبُ -ئبجىس،ئەقيي چوىتب،ٍېيىني ضوۋىغبُ،ئەرىىل جبضبرەت

ئەقىذىطي زەئىپ ّىَجبُ ئەردىِ مەً ثوىغبّذىَۇ ثىرى ھەتتبثىر ّەچچە 
پەٍغەٍجەر ئەىەٍطبالً ھەر ثىر ئەرىن پبدىچىغب ئوخػبتقبُ ۋە .ٍىڭي ثبر

دېَەمني ئبٍبىالر، .ئۆز پبدىييىرىڭالرىن ٍبخػي قوغذاڭالر ، دېگْىذى
. ثبىىالر ئەرىەرّىڭ قوغذىػي ثەرھەق ثوىغبُ تبۋاثبتالر جۈٍيىطىذىْذۇر
- ئبٍبىالرىن ئبضرىَبضيىق،ضۆميەضيىل، تەرثىَيىَەضيىل، ئۇّىڭ ئبرزۇ

ھەر ثىر .خبھىػىغب ضەه قبراظ تۈپەٍيي ئبٍبىالر ٍوىذىِ چىقىپ مېتىذۇ
ثۇزۇق خوتۇّْىڭ مەٍْىذە ثوغبڭ ئەردىِ ثىرى ثبر، ھەرثىر ئەخالقطىس 
قىسّىڭ مەٍْىذە ٍەضئۇىىَەتطىس دادىذىِ، پەرۋاضىس ئبمىذىِ ٍبمي ثىغەً 
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ھېچ ثوملىغبّذا پبمىس، ضبىىھ . ئۇمىذىِ ثىرى ٍبمي ثىر ّەچچىطي ثبر
خوتۇّالرىن ثۇزغىيي، ھبٍۋاىن ّەپطىىن ھبراٍذىِ قبّذۇرۇظ -قىس

دېَەمني، .موٍىذىال ٍۈرىذىغبُ ثەدثەخت ئەردىِ مۈرٍىڭي ثبر
قىسالرّىڭ ضبقيىقي، پبميىقي، ئبقيىقي ئۈچۈُ ئەرىەرّىڭ -خوتۇُ

تۈزەملىني،مۈچيەمنىني،ئۆزىىرىىن تەُ، ئەقىو، ئەقىذىذە مبٍىو، قبثىو 
قىيىپ ٍېتىػتۈرۈپ چىقَىقي ٍۇرەضطە قىيىپ ثوملبٍذىغبُ 

قبثىر ئەرىەر ضبىىھ ئبٍبىالرىن تەرثىَيەپ، ٍېتىػتۈرۈپ .ھەقىقەتذۇر
چىقبالٍذۇ،پەزىيەتيىل ئبٍبىالر ٍۇّەۋۋەر ثبىىالرىن تۈرمۈٍيەپ 

ٍىييەتْىڭ جىطَبّىٌ، ٍەّىۋىٌ . تۇغۇپ تەرثىَيەپ ثېرەىەٍذۇ
.. گەۋدىطي غۇّذىال ٍۇّبردەك مېرىيىپ تىنيىْذۇ

ئەرىەر ثىيەُ ئبٍبىالرّىڭ ّىنبھ ئبضبضىذىني قوغۇىىػىذىِ ٍۇھبثجەت 
ئەرىەر ئبغۇ مۆڭۈه ٍەٍيىنىتىْىڭ . خبّىذاّيىقي ثەرپب ثوىىذۇ

ضۇىتبّذۇر، -غەۋمەتيىل تبجۇ تەختىذىِ ئورۇُ ئبىغۇچي غبھ-غبّۇ
غبھتب . ئبٍبىالر ثوىطب ئىپپەتيىل، ھۆرٍەتيىل ٍەىىنە خبّىػالردۇر

غبھقب تۇغيۇق ضبپب،پبراضەت، ضۈر ، مىجىر،پەرٍبُ ثەرگۈدەك مەضنىِ 
ٍۇرتقب ئىگە ثوىغىذەك ھبٍىَيىق روھي ثوملىطب ۋە ھەتتب -ئۆىچەً،ئەه

قبپىقىغب قوه ثبغالپ قبىطب ئۇّىڭ غبھبّە -ئبٍيىالرّىڭ قبظ-خبُ
ضەىتەّىىت ّېَىگە ھېطبة؟ ثۇ خىو خبّىذاّىيىق قبّچىيىل 

داۋاٍيىػىذۇ؟ غبھقب تۇغيۇق ضۈر ھەٍۋىطىْىَۇ ٍوقىتىپ ، 
ئبٍىٌ ئۇىن -پبٍپبق ٍۇٍۇپ ئوىتۇرضب قبٍطي ٍەىىنە-چۆرىيەرچە مىر

جبُ ثىيىپ ئىتبئىتىگە مىرەر؟ ئۇّىڭ مەٍْىذىِ ثەخىت ئىسدەپ -خبُ
..... ئەگىػىپ ٍبڭبر؟
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ٍېَىىن پۈتۈُ ، -  ٍېػىذا ئبىغبُ خوتۇّْىڭ مىَىٌ 14تۆٍۈرٍەرگەُ ئۇ 
خوتۇىن ئۇىن غۇرۇر ثىيىپ . دىيىىن ٍورۇق ، روھىىن ئۈضتۈُ قىيىذى 

- غەمطىس ئىتبئەتنە مىردى ، ھەتتب ئۆىگەّذىِ مېَىَْۇ ئۇىن پەخىر 
ئۇ ، . ئىپتىخبر ، ھبٍبجبُ ، ضېغْىع ثىيەُ ٍبد ئېتىپ تۇردى 

قوىتۇقىذىِ چىقَبً ٍېتۋاملىذى ، . خوتۇّْىڭ ئېػتبّجېغىغب ئېطيىپ 
ثەىنىٌ ئۇىۇغ قۇرۇق ۋەدىيەرّىَۇ ثەرٍىگەُ ثوىۇغي ٍۇٍنىِ ، ئەممب 

ئۇ ٍۇھەثجەت ، مۆٍۈّۈغىْىڭ قبّذاق ثوىىذىغبّيىقىىن ، ئەرّىڭ خوتۇُ 
ئۈچۈُ ّېَىذىِ دېرەك ثېرىذىغبّيىقىىن ئۆز ھەرىنىىت ثىيەُ دەپ 

ٍبۋىذاق گەپ - خوتۇّْىڭ ٍۇّبضىۋىىت ٍبىغبُ - ئەر . ثەردى 
ئۈضتىگە ئەٍەش ، ئبددىې ئەممب ٍۇضتەھنەً ئىػەّچ ، ئەقىذە ئۈضتىگە 

ئۇ . ٍۈرەمنە تبئەثەدىىل قوغۇىۇپ مەتىت - قۇرۇىۇپ ، ٍۈرەك 
ئەّذىػە - ئۆىۈً ئبىذىذا خوتۇّىغب خۇظ ئېَتىپ ، ئبٍبىل ئۈچۈُ غەً 

ئۇ ، خوتۇّْىڭ ئۆز ئۆىۈٍىىن ئەپطۇش ئەٍەش ، . قىيىپ مەمتىذ ى 
غەرەپ ثىيىپ روھىې ئۈضتۈُ ھبىذا جۇغقۇُ ٍەغرۇرىۇق ثىيەُ پبمىس 
، ٍەّىيىل ٍبغبپ ئۆتەىەٍذىغبّيىقىغب ئبىيىقبچبُ ئىػەّگەُ ، ئۇىن غۇ 

. ھبىذا تەرثىَيەپ چىقبىىغبّىذى 
ئەضەردىِ ثىس ضبدىْْىڭ خوتۇىن ثىيەُ ٍۇّبضىۋەت تەپطالتىىن .ضبدىِ 

ئەممب ئۇّىڭ . ثبٍبّالرىن ئۇچىرىتبملبٍىَىس - تەھيىو قىيغۇدەك تەضۋىر 
جبُ ۋە ئبئىيە قبٍغۇىىرىذىِ ئۇّىڭ خوتۇّْىڭ ئەتطىگە ثوىغبُ ئىػەّچ 

دادىطي . تۇٍغۇىىرىْىڭ ئىْتبٍىِ ئبجىس ئىنەّيىنىىن ثبٍقبپ ٍېتەىەٍىَىس 
قبٍغۇ ، ئەّذىػىذىِ - تۆٍۈر ٍەرگەُ خوتۇّْىڭ مېَىْينىگە غەً 

ضبدىْىذا خوتۇّْىڭ . خبىىې قبىتىص ئۈٍىذ ثىيەُ ٍۇئبٍىيە قىالىىغبّىذى 
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تەقۋاضىغب ئىػەّچي مەً ثوىطب - ضبپبضىغب ، تبئەت - پەزىيەت 
. مېرەك 
ئۇ ، خوتۇّْىڭ تبٍبق الزىَەتيىنىيىرّىَۇ ھەه قىيىپ ثەرٍەً . ضبدىر 

ئۇ ، خوتۇّْىَۇ ضىرتالرغب . ٍبّپېػىىن ٍەرگە چبپالپ ٍېتۋاىىذۇ 
ئەر ثوىغۇچي . چىقىپ ئىػيەغنە ثۇٍرۇپ ئۆمتەٍيەرچە ھۆرمىرەٍذۇ 

جەزٍەُ ھەه قىيىپ ثېرىػي مېرەك ثوىغبُ ئىػالرغىَۇ مەٍىْىىن 
ئبٍبىىىن ّبزامەت دۇَّبضىذىِ چىقىپ مۈچەپ ئىػيەغنە . قىيىۋاىىذۇ 

ٍۇھەثجەت دۇَّبضىْىڭ ھۆرٍەتيىل - خوتۇّالر ٍېھىر . تۇتۇپ ثېرىذۇ 
قىَىِ ئىػالرغب ئەٍەش ، ئەڭ - ئۇالر ئېغىر . ّبزىْىِ گۈزەىيىرىذۇر

ٍەڭگىو ئىػالرغب ۋە ئەرىەرّىڭ ضۆٍۈپ ، پەپىيەپ ،ئبضىرا پ ، 
ئبغۇ ّبزىْىِ ، ئەۋرىػىٌ ، ٍۇٍراُ تەّْىڭ ئېغىر . قوغذىػىغب ٍبرتىيىغبُ 

ئىػالرغب قېيػي ئەرىەردىني ھبٍىَيىق روھي ، ئىگىذارىىق 
تۇٍغۇضىْىڭ ئبجىسالغقبّيىقىْىڭ دەىىيي ، ّبزۇك تەّيەر ئېغىر ٍۈك 

ّبزامەت -ئبضتىذا ئېسىيىپ ، پۈمۈىگەّذە ئبٍبىالردىني ضۈىنەت 
خوتۇّذىِ - ئۇالر ئىييىق ، ٍېھىرىجبُ خبّىع . ٍوقبپ مېتىذۇ 

جىطَبّىې ، ئەقيې مۈچىىن چىڭقبىذۇرۇپ پۇه تېپىػي مېرەك ثوىغبُ 
ئەرىەر دۇَّبضىذا ئەرىەر ثىيەُ مۈچ . ئىػيەٍچىگە ئبٍيىْىذۇ - ٍەدىنبر 

ضىْػىپ رەھىَطىسىەرچە تىرمىػع ّەتىجىطذە ئبٍبىالردا ئبٍبىيىق 
ئبٍبىالر - ضۈىنەت زور دەرىجىذە ئبجىسالپ مېتىذۇ ؛ ئەر -خىطيەت 

. ّۇٍۇش تۇٍغۇىىىر خىرەىىػذۇ - ئبرىالظ ئىػيەظ ّەتىجىطذە ھبٍب 
ئىػيەٍچي خوتۇّالر ثىر مۈّيۈك ئبىذىراظ ئىػتىِ ھبرغىِ پېىت ئۆٍگە 

قبٍتقْىذا ئۇالرّىڭ ئېرىگە ، ثبىىيىرىغب ئىييىقيىق ، ٍېھىرىجبّيىق 
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- ئەرىەرىن ضۆٍذۈرۈپ . ٍەتنۈزگۈدەك ٍبغذۇرىَۇ قبملبٍذۇ 
، .ئىػيەٍچي ئبٍبه ئەٍەش - مۆٍذۈرىذىغىىن ضىرتالردىني ٍەدىنبر 

ئەممب ھبرغىْيىق ئۇالرىن ئېسىذۇ ، . ئۆٍذىني چېۋەر خوتۇّذۇر 
ّەتىجىذە ئبٍبىالر ئبئىيىذە جەزٍەُ ثېجىرىػي مېرەك . ثوغبغتۇرىذۇ 

ثوىغبُ ئبٍبىيىق ٍەزٍۇّبتيىرّىَۇ ئورۇّذىَبملبً قبىىذۇ ۋە ھەتتب تېرىننەك 
. ، ئېرى ثىيەُ تەڭ تۇرۇپ زاموّالغقبق ثوپقبىىذۇ 

ضبدىر خوتۇىن ٍبت ئەرىەر ّىڭ قبرىػىذىِ ئۇٍىيىذىغبّيىقىىن 
" قبرىطب قبرىَبٍذۇ ، قبرىغبّغب ضېىن ٍەپ مېتەٍىىت " ئېَتىۋاتطىَۇ 

دېَەمني ، ئۇ ، ئبٍبىىْىڭ ئىپپىتىىن ٍبت . دەٍذۇ ثېسەڭيەرچە 
مۆزىەرّىڭ ھبراٍسادىيەرچە قبرىػىغب ّوٍۇش ھېص قىيَبضتىِ تبغالپ 

ثېرىذۇ ، ئبٍبىىْىڭ ھبٍبضىىن قوغذاظ تۈگۈه ، ئۇّىڭ ّوٍۇش 
ثەىنىٌ . تەٍىتىرغىىن ٍبزاق قىيىذۇ -ئبىذىذىني ھبٍب ثىيەُ قىسىرىپ 

ثۇّذاق ئەرىەر خوتۇىن ٍەّە ثىر ى ثىيەُ ئبپئبغنبرا ّبغبٍبُ ئىػالرىن 
" غۈٍگەّگە تۈگەپ قبىىذىغبُ مەٍپۈت ثوملغبّىذىنىِ " قىيػطىَۇ 

دەپ ھېچ ئع ثوملىغبّذەك ٍەّە غۇ ئبٍبىىىن خبتىرجەً خوتۇُ قىيىپ 
خوتۇُ ئبىطبڭ موچىذىِ ئبه ، " ھەقىقەتەمنۇ ، ثىسدە . ئوىتۇرۇۋىرەر

ئەر جۇغقۇُ ، . دەٍذىغبُ ھېنَەت ثبر " ئبدەً قىيع ئۆزۈڭذىِ 
ضبغالً ، ئەقىذىيىل ثوىطب پبھػْىَۇ تەقۋا ئبٍبىغب ئبٍالّذۇرۇپ خوتۇُ 

زەئىپ ئەرىەر ٍۆٍىِ خوتۇّْىَۇ ج -ئەممب ثوغبڭ . قىيىپ ئوىتۇراالٍذۇ 
خوتۇىن ضبدىرىن مۆزگە ئىيَبٍذۇ ، ئۇّىڭغب .....االپقب ئبٍالّذۇرۋېتىذۇ 

ئەر مىػي " تەئەددى قىيىذۇ ، ئۇىن ٍبزاق قىيىپ مۈىىذۇ ۋە ئبخىردا 
دەپ ، ئېرىْىڭ زەئىپ گەۋدىطىىن ئىْنبر قىيىپ تۇرۇپ " ٍوق ٍەردە 
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ئەرىەر قىيىذىغبُ ئىػقب قوه تىقىذۇ ، ئۇىن مۆزىذىِ ضىيىۋېتىذۇ ، 
دېگْىچە ئەرىىل روھىْىڭ قۇرۇپ مېتۋاتقْىغب " ئىطت ئە ر" ئبّذىِ 

" ئىطت " ئۇّىڭ .ھبزا ئبچقبّذەك ئۆزىىن تۇتبملبً ٍىغالپ مېتىذۇ 
دېَىػذىِ ۋە ئبچچىق ٍىغطىذىِ ٍەضئۇىىَەت تۇٍغۇضىىن ٍوقبتقبُ 

ضبدىردا . ّىَجبُ ئەرىەرگە ثوىغبُ ئبچچىق ئەپطۇش ئبڭقىپ تۇرىذۇ
خوتۇّىن رازى قىيىپ تۇرۇپ ئبّذىِ ئۇىن ضبىىھيىققب چىيالٍذىغبُ 

ئۇ خوتۇّىذىِ ئەٍەش ، ھەتتبمي خوتۇ ّىَۇ . ضبپب ٍەۋجۇد ئەٍەش 
ھەقىقەتەمنۇ پەزىيەتيىل ئبٍبىالر . ئۇّىڭىذىِ ئىػەّچ تبپبملىذى 

. ثوىۇٍطىس ئەرىەرّىڭ قوىىذا ۋەٍيۇُ دوزاخ ئبزاثىغب ٍۇپتىالدۇر
ئۇ ئبٍبىىىن ئىتبئەتنە ئبىغبُ ئەر ئەٍەش،ئبٍبىغب ئىتبئەتنە : ضەٍەتچبُ

ئۇ، خوتۇّىْىڭ . مىرگەُ ئەر، ٍەىن ضۇّغبُ ئەر، ئبغذۇرۇىغبُ خبّذۇر
پبٍپىقىىن ٍۇٍۇپ ئوىتۇرغۇچي چبمبر -تبٍىقىىن ئېتىپ، ئىػتبُ- ئبظ

ثىر ئەرّىڭ ئبئىيە ئىػيىرىغب ٍبردەٍيىػىػي ئەڭ ئەقەىيي ئىع، .ئەردۇر
ئەممب، ثىر ئەرّىڭ ئىسچىو، ھەرمۈىن خوتۇىن تۇرۇغقب تېگىػيىل قبزاُ 

ثېػىىن ئىگىيەپ ، خوتۇّىْىڭ ئورّىغب ئۆتۈۋېيىػي ّوٍۇضالر 
ئبئىيە ئىػيىرىذا چەك ٍوق، ىېنىِ ئەر ثىيەُ . ئىچىذىني ئەڭ ّوٍۇضتۇر

ئەپ قىيىپ ٍبرىتىيغبُ ثەزى - ئبٍبه قىيىذىغبُ ۋە قىيىػقب الٍىق
ئىػالرّىڭ ئۆز ٍوىىذا جبرى ثوملىقي مبتتب ھېنَەت، قبّۇّىَەتْىڭ 

ٍەُ ھېچقبّذاق ثىر ئبٍبىْىڭ ئۆز .ھۆمىَي دائىرضىذىني ئىػتۇر
تبٍبق ئېتىذىغىْىذىِ پەخىرىىل ھېص - ئېرىْىڭ ھەر مۈىن ئبظ

قىيغىْىىن مۆرٍىذىٌ، ھېچقبّذاق ثىر ئبٍبه ئۆزىْىڭ تبٍىقىىن ئېتىپ، 
مىرىىن ٍۇٍۇپ ثېرىذىغبُ ئېرىىن چوڭ ثىيىپ ئىسزەت مۆرضەتنىْىىن، 
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ئبٍبىالر ئەرىەرّىڭ . ھۆرٍەتيەپ ئىتبئىتىگە مىرگىْىىن ھەً مۆرٍىذىٌ
ھەٍۋىطىْىڭ مبتتب -ضۈرىىن ٍبقتۇرىذۇ، ئبٍبىالر ئەرىەرّىڭ ّوپۇز

قېىن .غورۇر ھېص قىيىذۇ-غۇّىڭذىِ پەخرى. ثوىىػىىن خبالٍذۇ
ئوُ ئىنني ئبً خوتۇُ مىػىْىڭ پبٍپىقىىن ٍۇٍۇپ -قبٍطي ئبٍبه ٍىو

ئوىتۇرغۇچي ئەرىن ھۆرٍەت، ئىسزەت ثىيەُ ضۆٍىذىنىِ؟ دېَەمني، 
ثىر ئەردە ئۆز ئبٍبىىىن تەپ . مۈچ دېَەمتۇر-ئەر دېَەميىل ّوپۇز

تبرقۇزاالٍذىغبُ ، ھېَىقتۇراالٍذىغبُ مۈچ،ضۈر، ھەٍۋە، ّوپۇز ثوملىطب 
خوتۇىن ئۇىن چوڭ ثىيىپ ئىتبئىتىگە مىرٍەٍذۇ، خوغيۇق ثىيەُ 

خوتۇّالر ئبملىػىپ قبملبڭالر ، دەپ -غۇڭب ئەر. مەٍْىذىِ ئەگەمشەٍذۇ
. ٍۇراجىئەت قىيَبق ثەك زۆرۈر

ضەٍەتچبّذا ضۈر، ھەٍۋە، ّوپۇز ٍوق، ئۇ ئبٍبىىىن ھېَىقتۇراملىغبُ، تەپ 
تبرتقۇزاملىغبُ،ئىتبئىتىگە ئەمىرەملىگەُ، ھەتتب ئۇّىڭ تبٍبققب الزا 
ضبملبضيىقتەك ئەڭ ئەقەىيي، ئەڭ ئبدەتتىني تەىىپىَۇ ئبٍبىْىڭ 

ئۇ خوتۇّىْىڭ ثبىذۇرراق قبٍتىپ مېيىػىىن . پۈغتىنىذە پوظ
خوتۇّىغب ٍەىۇً ئىع ٍبمي پىنىردە مەضنىِ .ٍبىۋۇرۇپ تىيەٍذۇ

ھۆمۈً ثىيەُ ثىرەر ئېغىس گەپْىَۇ قىالملبٍذۇ، ئەمطىچە، ھەدېطىال 
خوتۇُ ئبىذىذا تېس پۈمنەُ، ثېػي ئىگىيگەُ، . ٍبىۋۇرىذۇ، ٍېيىْىذۇ

تىيي تۇتۇىغبُ ثىر ئەرّىڭ ئبٍبّچىيىق ئىڭرىػي، ئبجىسالرچە ٍېيىْىػي 
ئەرّىڭ . ئۇّىڭ ھەرثىر ئبۋاز تېَجىرىذىِ ٍەتنۈچە ئبڭيىْىپ تۇرىذۇ 

تەُ، ئەقىو، ئەقىذىذە ئبجىسىىقي، ئېرىذىِ ٍېتەرىىل توٍۇّۇظ، قبّبئەت 
تبپبملىغبُ خوتۇّىىن ئۆزىىن ثوٍبپ ضىرىتقب ئبتىذىغبُ، 

چبٍالردىِ خوغيۇق ئىسدەٍذىغبُ ئىسدەٍذىغبُ -ئوىتۇرۇظ



 

31 

ّىڭ ضەٍەتچبُ تەرىپىذىِ "جبّىن قبخػىتىذىغبُ ٍەّىيەر."قىيىۋەتنەُ
پەرۋاضىس تبغيىْىػي خوتۇّىىن ٍبظ ئبٍبىالردا ثوىىذىغبُ چەمطىس 

ھبٍبجبُ، ئوتتەك تەىپۈّۈغيەرىن الزىْىڭ ئبچچىقىذا ، ثەزٍىيەرّىڭ 
قۇچىقىْىڭ - ضۈرەُ ضبداضىذا، ۋە ٍەّە ئبىيىنىَيەرّىڭ قوه

غۇڭب، ئۇ ئېرىىن چبمبرچىيىنَۇ . غىذىقيىػىذا ثبضىذىغبُ قىيىپ قوٍغبُ
مۆزگە ئىيَبٍذۇ، ئۇىن ٍەدىنبرىن ئىػقب ضبىغبّذەك مۆرەڭ ثۇٍرۇق 

خوتۇُ ئىننىطىْىڭ دىئبىوگ - ثىس ئەر. تەىەپپۇزىذا ئىػقب ھەٍذەٍذۇ
تەمەىيۇپ، ٍوه - خوتۇّالر ئبرا ثوىىذىغبُ ھۆرٍەت-ئۇراّىذىِ ئەر

. قوٍۇظ، ئىسا، ئۆز مۆرۈظ تۇٍغۇضىْىڭ ئىسّبضىْىَۇ تبپبملبميىس
ضەٍەتچبُ خوتۇّىْىڭ ھبٍبضىْىڭ ئۆزىگە ٍۇتيەق تەۋە ئىنەّيىنىىن، 

مەملەش ٍۈرۈغْىڭ -خوتۇّالر ضورۇّىذا مەىطە- ئۇّىڭ ٍبت ئەر
ٍبخػي ئەٍەضيىنىىن، ّىنبھْىڭ ئىسزىتىىن ضبقالظ مېرەميىنىْىَۇ 

. دېَەمني، خوتۇّىْىڭ ھبٍبضىغب ئىگە ثوالملبٍذۇ. ئەضنەرتەملەٍذۇ
ۋاھبىەّني، ثىس خوتۇّْىڭ جىطَىىن ئەٍەش، ئەڭ ٍۇھىَي ئۇّىڭ 

ھبٍبضىىن ئبىىَىس ھەً ئبغۇ ھبٍبغب ّىنبھ ئبخىرالغقۇچە ٍبمي ئۆىگىچە 
خوتۇّىن غىرىنيىػىپ ئبملىغبّنەمنىس، . ٍبىغۇز ئىگىذارچىيىق قىيىَىس

. ئۇّىڭذىِ ثەھىرىىْىع، ھوزۇرىىْىع ھوقۇقىَۇ ٍۇتيەق ثوىىػي مېرەك
زىَبضي - خوتۇُ ئوٍۇٍْىڭ ٍۈىىني ئەٍەش، ثىر خوتۇّْىڭ زىْْەت

. ئۆز ئېرىذىِ ثبغقب ٍەّە ثىر ٍبت ئەرگە ٍۇتيەق ھبراٍذۇر
ضەٍەتچبُ ثەىنىٌ خوتۇّىْىڭ مىَيەردۇر ثىيەُ مۆڭۈه ئېچىپ 

ٍۈرىػىىن توغرا چۈغىْىذىغبّذۇ، ئۆزىْىڭ خوتۇّىغب تۇتقبُ 
پوزىتطىَطىىن ٍوه قوٍۇظ، ئىيَىَيىل، ھەممەٍيەّْىڭ ئۆزىگە تۇغيۇق 
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ثىرىگە ھۆرٍەت -تۇرٍۇظ ئۇضۇىل، دۇَّب قبرىػي ثوىىذۇ، ثۇ ثىر
زىْْەتيەپ -قبراغالر ثىيەُ ھبرغىچە ثوٍبپ- قىيىع، دېگەّذەك پەتىۋا

ۋاھبىەّني، ٍەُ ئۆز خوتۇّيىرىىن ٍبت جىْىطالر ئبرالظ . چىقىذىغبّذۇ
ضورۇُ، ٍىغىيىع، ئوىتۇرۇغالغب قوٍۇپ ثېرىپ ئۆزى ئۆٍذە ثىخراٍبُ 
ئۇخالپ ٍبتقبُ ھەرقبّذاق ثىر ئەرگە ئەپطۇش، ٍەّە ٍىڭ ئەپطۇش 

خوتۇُ مىػْىڭ ٍۇھبثجىىت ۋە ٍۇھبثجەت قوٍغۇدەك . دېگۈچىيەردىِ
ھبٍبضىس خوتۇّذا ضېىن . ھبٍبضىذۇر-ٍېرى ئۇّىڭ ئىپپەت

ضۆٍذۈرگۈدەك گۈزەىيىل، ّبزامەت ّېَە ئىع قىيطۇُ؟  
ضەٍەتچبّْىڭ ئبٍبىل ئۇىن ئەضيىذىْال ٍەّطىتَەٍىت، مۆزگە ئىيَبٍىت، 

ئبخىردا ئۇ ضەٍەتچبّْىڭ . ئۇّىڭذى ئبزراقَۇ رازى ئەٍەش ئىذى
ئبرقىغب قبرىَبً پبرتىيذاپ قېچىػيىرىغب -پبقىذىَْۇ قورقۇپ ئبىذى

مەملەضنە مەتنەُ ثىر قىََەتيىل ّەرضە ئۈچۈُ ئبھ " قبراپ، 
ھەئە ھەقىقەتەُ ثىر . مۆتۈردى" ئۇرۇپ، ھبزا ئبچقبّذەك ٍىغالپ ّبىە

ئبٍبه ئۈچۈّال ئەٍەش، ثىر ئبئىيە ، ٍىييەت ئۈچۈمنۇ قىََەتيىل ثىر 
. تىطىس ٍوقبپ مېتىۋاتبتىت-ّەرضە ئۈُ

 ئەر ۋە ئەۋالد
ئەرّىڭ پەرزەّت ئبىذىذىني ٍەججۇرىَىت ئۇىن دۇَّبغب تۆرەىذۈرۈپ 
تبغالپ قوٍۇغال ئەٍەش، ثەىني ئۇّىڭغب ھبٍبتيىقتب جەزٍەُ رىئبٍب 

ٍىساّالرىن، ئەجذادالر ئۈگۈتيىرىىن، - قىيىع مېرەك ثوىغبُ ئەٍەه
ئېطىو ئەّئەّىىن، ئەخالق ئەرمبّالرىن ٍېتىيذۈرۈظ ۋە مىچىنىذىْال 

ٍۇغبقەتيەر ۋە ئبزغۇُ ئىذىَەىەر ئبىذىذا - غەٍرەتيىل، قەتئي، جبپب
. تەٍتىرەپ قبملبٍذىغبُ قىيىپ تەرثىَيەغتىِ ئىجبرەت
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ئۇ ئۆزىْىڭ ٍبغبظ ئۇضۇىل ثىيەّيە ثوپنەتتىذە، : تۆٍۈر ٍەرگەُ 
ثبىىطي ضبدىْىن . ھبٍبتىذىني ئىْتبٍىِ چوڭ ثىر خبتبغب ٍوه قوٍذى

ئبٍبىىْىڭ تەرثىَطىگىال تبغالپ قوٍۇپ ئۇىن ئۆزىْىڭ، ئەجذادىىرىْىڭ 
ئىسىذىِ ئەگەغتۈرۈغىن، ئەرىەرّىڭ ۋۇجۇدۇدىني قورقۇٍطىس 

ثبال تەرثىَطي .خطيەتيەرىن ئوغيىغب ضىڭذۈرۈغىن ئوٍالپ قوميىذى
ھەر قبّذاق ثبال . ّوقۇه ئبّب تەرىپىذىِ ئېيىپ ثېرىيىذىغبُ جەرٍبُ ئەٍەش

ئەگەر ثىر ۋۇجۇد . ضۈرىن دادىطىذىِ-ٍېھىرىن ئبّىذىِ ئبىىذۇ، قەھرى
ئبّىطىْىڭ پىػىذىال ، ئىييىقيىق ٍېھىر ثبغرىذا ٍوغىْبپ، قەىىب 

- قبزاّىڭ، دەھػەتْىڭ ضۈر- ئبچچىقْىڭ، جبپبّىڭ، خەتەرّىڭ، ثبال
ھەٍۋىطىذىِ ضىينىْىپ ثبقَىطب، ئۇّىڭ قەىىب ٍۇٍػبقيىققب ٍبٍىو 

ثىر ئبدەً مۆٍۈٍْىال ثىيىپ غەزەپيىْىػىن ثىيَىطە . ّبزۈك ٍېتىيىپ قبىىذۇ
ئۇ ئۆزىْىڭ ئبدىَىَيىنىىن تبمبممۇىالغتۇراملبٍذۇ، جبھبّْىڭ جبھبىىىت 

ئۇّىڭ پبمىس ئەقىذىطىگە ٍۇّذا چبچطىَۇ چىع ٍېرىپ ثىرّەرضە 
ئۆزىىن ۋە -دېَەملەٍذۇ، ئبمسبّذىِ رەھىٌ، ئبداىەت تىيەغْىال ثىيىذۇ، ئۆز

ھەقىقەتەمنۇ قەھىر ھەقْىڭ . توغرا ھەقىقەتىن قوغذىَبملبً خبرىىقتب قبىىذۇ
ثىر ثبال مىچىل چېغىذىال قبّذاق ۋاقىتتب، ّېَىگە، قبّذاق . قبىقىْىذۇر

ٍېھرىجبّيىق مۆرضىتىپ، ّېَىيەرگە قبّذاق قبرغي تۇرۇغىن ثىيەملىطە، 
ئبّىطىْىڭ تەرثىَطىذىِ قۇثۇه -غبىالظ پىرىْطىپىىن ئبتب-تبىالظ

قىالملىطب ثۇ خىو ئىْطبىن ضبپبالرىن تبغقي دۇَّبدىِ ئبضبّيىقچە 
ثوىۇپَۇ ثىر ئوغۇه ئبتىطىغب ئەگىػىپ ئەجذادىىرى . تبپقىيي ثوملبٍذۇ

مەچنەُ ضۇ، ئبچقبُ ثوزالرغب قەدەً ئېيىپ ثبقَىطب، ئەجذادىىرى 
داۋاٍالغتۇرۇپ مەىگەُ غەرەپيىل ٍوىغب مىرىپ، ئۇّىڭغب مۆٍۈىگەُ 
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ئەضرارالرىن ثىۋاضتە تەىقىْيەپ ثبقَىطب، غۈھجىطىسمي، ثۇّذاق -ضىر
قەىىت تۇغَب ضبددا، قورقۇّچبق، غىجبئەتطىس پېىت قبىىذۇ ۋە ھەتتب 

قىسالر دۇَّبضىذىال ٍۈرۈپ، ئۆً - ئبّىطىْىڭ مەٍْىذىال، خبّىٌ
ئىػيىرى ثىيەّال ثوىۇپ، خېْىٌ ٍىجەز، ئىْتبٍىِ ئەۋرىػىٌ، ئبضبّال 

. ۋاجيبّالٍذىغبُ جبّجبقتىيىػىپ مېتىذۇ
تۆٍۈر ٍەرگەُ ثەىنىٌ ئوغيىْىڭ ئۆزىذىَْۇ ئېػىپ چۈغنىذەك پبىۋاُ 

ئبّىطىَۇ . ثوىۇپ ٍېتىػىپ چىقىػىىن ئبرزۇىىغبُ ثوىىػي ٍۇٍنىِ
ئەممب . مۈّذۈز تىيەٍذۇ-ئۇّىڭ دادىطىْىڭ ئىسىذىِ ٍېڭىػىىن مېچە

ثىرىذىِ -تەرثىَەضىس تبغالّغبُ ثىر ئەۋالد ثىر. ئبرزۇ پبىۋاُ تۇغَبٍذۇ
ٍوٍبً تۆٍۈر . زەئىپ ّەچچە ئەۋالد مىػىيەرىن ثبرىىققب مەىتۈرىذۇ

ٍەرگەُ ۋاپبتىذىِ مېَىْال ثۇ ّۇقتىىن ّبھبٍىت چوڭقۇر ھېص قىيىپ 
چۈّني ضبدىر . ثۇ ئبجىسىىقىن ئەٍذى توىذۇرۇظ تەش ئىذى. ٍەتىت

" ئبىيىجۇرۇُ ئەر ٍېتىپ خبرەمتىرى پىػىپ قبىغبُ، ثۆرىذىِ، خەۋىپتىِ 
ئۇ . دېگىْىچە قبچىذىغبُ ھبىغب مېيىپ ثوىغبُ ئىذى" جبُ تبتيىق 

تۈىنىىن ئبتبملبً جىيي ثوىىذۇ، قېرىْذاغيىرى خەۋىپتە قبىطىَۇ پەرۋا 
ئبتىطىْىڭ ٍبڭغبُ ئىسى، قىيغبُ ئىػىىن ئۆزى ثىيەُ . قىيَبٍذۇ

. ئبۋاٍْىڭ ىەّىتىذىَْۇ قورقَبٍذۇ-ئەه. ٍۇّبضىۋەتطىس ھېطبثالٍذۇ
خوتۇّىْىڭ ، ثبىىطىْىڭ قوىتۇقىغب قىطىيىپال جبُ ئبغرىتَبً ٍبضبغقب 

مۆڭۈه ثۆىىذىغبُ ثۇ خىو ٍەۋقەضىسىىل ّەدىِ مەىذى؟ ثىسّىڭ 
ھۆمۈً ّەزەرىَىسىن تۆٍۈر ٍەرگەّْىڭ ثبال تەرثىَطىذىني پەرۋاضىسىىققب 

ئۆزىذىني جەڭگىۋار روھىن ئەۋالدىىرىغب . قبدىَبً ئبٍبىىَىس ٍوق
. ٍەتنۈزۈپ ثېرەملەضيىل ئىْتبٍىِ چوڭ ئبجىسىىق، مەٍچىيىنتۇر
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ئۇّىڭ ٍىجەزىذە ئبٍبىالرغب خبش ئبئىيىگىال ثبظ قبتۇرۇظ : ضبدىِ
ئبٍراقيىق . ثبىىطىغب ئبٍراق، ئەممب ئبٍراقيىقىذا ٍەّب ٍوق. ئېڭي مۈچيۈك

- ٍەزٍۇىن ثىيەُ تەرمىجيەمنىطە ثبىىىن ٍبالپ-ضېطتىَىيىق تەرثىَە پىالُ 
ضۆٍۈپ، قۇچبقتىِ چۈغۈرٍەً ئەرمىيىتىپ ئوىتۇرۇظ ئۇىن ٍبخػي 

ضبدىِ ثبىىطىغب ئبٍراق . ثبققبُ، ئبضراپ ضۆٍگەّگە ھېطبة ئەٍەش
ثوىىذىغبُ ثوىطب ئۇّىڭ ئبتب ئىسىىن ثوٍالپ ضورىغبُ ضۇئبىيىرىغب ۋە 

ضبغالً ئۆضۈپ ٍېتىيىػىگە مۆڭۈه ثۆىطە ثوالتتىغۇ؟ ئەمطىچە ئۇ 
ثبىىغب ئبٍراقَەُ، دەپ قوٍۇپ ثبىىطىْىڭ ھەر قبّذاق ثىر قىسىقىػىىن 

ئبٍبُ تىرىنچىيىل قىيىذىغبُ ئىػْىڭ - تىْىچ" چەميەٍذۇ، ئۇىن 
قىال رىغجەتيەّذۈرىذۇ ۋە ثبىىطىىن قوغالپ ٍۈرۈپ " پىػىىن تۇتۇظ

دېَەمني، ئۇ . ئبّىطىْىڭ ئوتَبظ ئوتىػىغب ٍبردەٍيىػىػنە ئېۋەتىذۇ
ثىر پەرزەّتْىڭ ضبغالً ئۆضۈپ ٍېتىيىػىذە قىَىْچىيىق، خەتەر، 

ٍۈغنىالتْىڭ مەً ثوىطب ثوملبٍذىغبّيىقىىن، ثبىىالرّىڭ مۆرپە ئۈضتىذە 
ھەددىذىِ زىَبدە . زەٍپبّىيىػپ مېتىذىغبّيىقىىن توّۇپ ٍېتەملىذى

ثبىىالر . زەجنىردۇر-قوىىغب ضېيىْغبُ ئىػنەه-مۆٍىْىع ثبىىالرّىڭ پۇت
ثۇّذاق . قىَىْچىيىق ئىچىذە ثەردەٍيىػىذۇ، ثېيي قېتىپ، روھي تبۋىىْذۇ

ثبىىالر ٍوغىْىطىَۇ مىچىننىْە قىَىْچىيىق تۈپۈٍيي تۈگىػىپ 
.  مەمتەٍذۇ، جبپبدىِ قورقۇپ تۈگۈىىۋاملبٍذۇ

ضبدىِ ئوغيىىن تەۋەمنۈىچىيىل ، قبراٍيىقتىِ توضۇپ ئوتَبظ ئوتػقب 
دېَەمني، ئوغيىىن جبضبرەت قىرغبقيىرىذىِ ثبغالپ . تۇتۇپ ثەردى

ئوغيىغب . ئىتبئەت دۇَّبضىغب ثبظ ئەگذۈردى-ئەمىيىپ ٍېھرى
دادىطىْىڭ تەرىپي، ئەجذادىىرىْىڭ غەرىپىىن دەپ ثېرىػىن، غۇ 
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ئبتىطىْىڭ . ئبرقىيىق ئوغيىذا ئۇىۇغ غبٍە تىنيەغىن ئەمھىَەتطىس ثىيذى
ثبىىطىىن . قىيغبُ ئەتنىْىىن قورقۇّۇچيۇق ّەرضە قىيىپ مۆرضەتىت

ئۇّىڭ ثۇخىو . تىيالظ، قورقىتىع ئبرقىيىق تىس پۈمتۈرٍەمچي ثوىذى
تەرثىَە ئۇضۇىىذىِ توخۇدىَْۇ قورقۇپ پبرتىيذاپ قبچىذىغبُ، 

ثبىيىرىغب -ئبئىيىطىْىَۇ قبٍذىَبملبٍذىغبُ، ھبٍبتقب، ئبئىيىطىگە، خوتۇُ 
ئىخالضىْىڭ تبٍىىن قبملىغبُ،ثىنبرچىيىق، ثۇزۇقچىيىققب - ثوىغبُ ئەقىذە

ثۇرّىغىچە پبتقبُ، ئەجذادىىرىْىڭ غەرەپيىل ئىسىىن تەپ تبرمتبضتىِ 
ٍبىغبّغب چىقىرىپ ئىْنبر قىالالٍذىغبُ ئۆمتەً، ئۇغػۇق، ّوٍۇضطىس 

. ئەۋالدتىِ ثىرى تۆرەىذى
ئۇ پەرزەّتىگە ثوىغبُ تەرثىَذە ئبىذىْقىالرىن تبٍبٍەُ ئىْنبر : ضبدىر

قىيىع پوزىتطىَطىىن تۇتىذۇ، ئبتب ثوۋىطىْىڭ قىيغبُ ئەتنەُ ئىػيىرى 
توغۇرىۇق ئۆزىغۇ ثىر ّەرضە دەپ ثېرەملەٍذۇ، ھەتتب ئوغيىْىڭ ٍۇغۇ 

" قىپقىسىو ٍبىغبُ" ھەقتە ضورىغبُ ضۇئبىىغىَۇ پەىىپەتىع گەپيەر ثىيەُ
ثۇرۇُ مىَيەر، ّېَە ئىع قىيغبُ ثوىطب ئۆزىْىڭ . " دەپ ھۆرمىرەٍذۇ

ئىػي، ئۇّىڭ ثىس ثىيەُ ئبالقىطي ٍوق، ثىس ئۆزىَىسّىڭ ئىػىىن ثىيطەك 
ٍەىن ئەّئەّىىن تبٍبٍەُ ئىْنبر قىيىع، ۋە . دەپ قبراٍذۇ" ثوىذى

ئۆزىْىال ئوٍالغتەك غەخطىَەتچىو پوزىتطىَەدە تۇرۇپ ثبىىطىغب 
ئوغيىغب ثىر ئبدەٍْىڭ ھبٍبتيىقتب ئەجذاد ئەّئەّىطي، . تەرثىَە ثېرىذۇ

ئەقىذە ٍىساّطىس ٍەۋجۈت ثوىۇپ تۇرۇغْىڭ ٍۇٍنىِ ئەٍەضيىنىىن 
ھەممىذە ئۆزىْىڭ ئىػىىن ثىيىػْىال تەۋىطىَە . چۈغەّذۈرەملەٍذۇ

غۈھجىطىسمي ئۇّىڭ ثۇخىو تەرثىَە ئۇضۇىىذىِ ئەرّىڭ . قىيىذۇ
ّېَىيىني، قبّذاق ثوىىذىغبّيىقىْىَۇ ئبڭقىراملبٍذىغبُ، ئەجذادىىرىْىڭ 
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غەرىپي ئەٍەش، ئبىذىذا جىيَىَىپ تۇرغبُ خوتۇّىْىڭ ئبپئبغنبرا 
ھېطيىرىْىَۇ چۈغەمنەٍذىغبُ، ئەقىذە ئىَبىن ئۆىگەُ، -غەھۋىىت، ٍەّب

چۈپرەّذە ّەرضىيەردىَۇ قورقۇپ ، خوتۇُ ثبىيىرىْىَۇ -ئەرزىَەش
. تبغالپ قبچىذىغبُ ئەۋالدتىِ ٍەّە ثىرى دۇَّبغب مەىذى

پۈتنىْىذىِ ثبىىطىغب تەرثىَە ئىػيەپ - ثىس ئۇّىڭ تۇرغبُ: ضەٍەتچبُ
ھىذاٍەتنە ٍىتەميىگۈدەك ضبپبدىِ التب رەختْىڭ چىرىگەُ 

تەىىپىْىڭ - ھبٍبتيىققب قوٍىذىغبُ ئۆىچەً. پبرچىطىچىيىنَۇ تبپبملبميىس
ئەخالقتىِ تبٍبٍەُ ٍۇضتەضْب، قېىن -ھېچقبّذاق تېَىىن ٍوق، ئەقىذە

زەئىپ، روھي چۈغنۈُ، پبقىذىَْۇ قورقۇپ ئۆٍىن تبغالپ 
قبچىذىغبُ ثۇ ّىَجبُ گەۋدە ٍەّە مىَيەرگە، ّېَە ھەققىذە تەرثىَە 

ئىػيىَەىىطۇُ؟ ھەقىقەتەمنۇ، ئوت ئىچىذىني ئبدەٍْىڭ ٍەّە ثىراۋىن 
ئەگەردە ضەٍەتچبّىن ثبال تەرثىَيىذى . قۇتۇىذۇرۇغقب قۇرىب ٍەمتەٍذۇ

دېگەّذىَۇ، ئەٍذى ئۇّىڭ ئۆگىتىذىغىىن توٍغىچە ٍېَىع، ٍبخػي 
مىَىْىع، چبچ تبراظ، گىرىٌ قىيىػتىِ ھبىقىپ ّەگە ثېرىػي 

ٍۇٍنىِ؟  
ئبٍبىذىِ تۇغۇىغبُ ھەر ثىر - ٍەُ زەئىپيىل ئىچىذە قبىغبُ ھەر ثىر ئەر

تۈپ ٍەّىطىذىِ . ّبرضىذە ثبىىْىڭ ئەتىطي ئۈچۈُ چوڭقۇر ئبھ دەميەُ
ئبّىْىڭ ّبمبرىىقي -ئبتب. مىرضىس، ثىجبھبدۇر-ئبىغبّذا، ئبغۇ ضەثىَيەر پبك

تۈپەٍيىال پبميىق، ضبقيىقىغب غۈھىب مەمتەٍذىغبُ ئەڭ ثىغۇثبر 
ۋۇجۇدالر ئەٍىجْبق، چوالق، روھطىس، ھەتتبثبرىىق ٍبٍبّيىق، رەزگىيىنىن 

پبضىق ئۇۋىطىغب ئبٍيىْىپ قبىطب، ئەجەثب ثۇ تىراگىذىَە، ھبالمەت، 
!  زاالىىىت ثوملبً ّېَە؟ -ئىْطبّْىڭ قىَبٍەت
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 ئەر ۋە ئبئىيە

 
 

ئەرّىڭ ٍەضئۇىىَەتچبّيىق روھي . ئەر دېَەك ٍەضئۇىىَەت دېَەمتۇر
ئبدەتتە ئبئىيە تەغنىييەظ ۋە ئۇىن تىسگىْيەغتە ئەڭ مۈچيۈك ئەمىص 

ئۆز ئبئىيىطىىن مۆڭۈىذىنىذەك تەرتىپنە ضېپ ئۇىن خبتىرجەً . ئېتىذۇ
قىالىىغبُ ھەً ئبئىيە ئەزاىىرىْىڭ ئورتبق ضبداقىىت ئبرقىيىق ئۆزى 

خبتىرجەٍيىل تۇٍغۇضىغب ئېرىػەىىگەُ ئەرىەر ھەر قبّذاق مەضىپ، 
ئۆز ئبئىيىطىذىِ . خىسٍەت ، ضودىىن ئبراخمۇدا، ئوڭۇغيۇق ثىجىرەىەٍذۇ

مۆڭيي ضۇ ئىچَىگەُ ئەر پبرامەّذە، ۋەٍراّچىيىقتىِ قۇتۇالملبٍذۇ، 
ئەر ھورۇّيۇق، ئىسىيەڭگۈىۈك قىيىپ . ئىػيىرى ئبىغب ثبمسبٍذۇ

ئبئىيىطىىن ٍبخػي قبٍذىَبملبً، ئبئىيە ئەزاىىرىىن ٍۇھتبجيىقتب ضبرغبٍتىپ 
قوٍطب، ئۇالرىن قوغذىَبملىطب، ئبئىيىذە ھۆرٍەت قبملبٍذۇ، خبتىرجەٍيەك 

ثۇّذاق ئبئىيىيەر ثىيەُ توىغبُ جەٍىَەت تېخىَۇ ٍۇدھىع . ثوملبٍذۇ
ئەرّىڭ ٍەضئۇىىَەتچبّيىقي ئبئىيىىن ٍۇضتەھنەً . پبرامەّذە ثوپنېتىذۇ

. تۇتۇپ تۇرغۇچي ئەڭ ٍۇھىٌ ئبٍىيذۇر
ئەضەردىِ ثىس ئۇّىڭ ئبئىيىطىىن ٍبخػي قبٍذاپ، : تۆٍۈر ٍەرگەُ

ئىسزەت، ئىػەّچ، ثىرىىل تۇرغۇزاىىغىْىن ھېص -ئورتبق ھۆرٍەت
ئبئىيە تۈزۈملىطىذە تۆٍۈر ٍەرگەُ ٍېتەمچي ۋە ّوپۇز . قىالالميىس

ئىگىطي، خوتۇىن ئۇّىڭذى پەخىر غورۇر ھېص قىيىپ ئۆزىْىڭ 
ثىس ثۇ ئبئىيىذىِ جىذەه ّىساّىڭ . ثبرىىقىىن ئۇّىڭغب ئبئىيىگە ئبتىۋەتنەُ
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. غەىۋە جۇقىىن ئبڭيىَبميىس
ثىس ئۇّىڭ خوتۇىن ثىيەُ ثوىغبُ ٍۇّبضىۋەت دېئبىوگىىن : ضبدىِ

ئەممب ضبدىْْىڭ پەرزەّت تەرثىَطىذىني ئۆمتەٍيىنىذىِ ، . ئۇچرىتبملبميىس
توال ئۇچۇرغب - ثىس ئۇّىڭ ئبٍبىغب ثوىغبُ ٍۇغتۇٍسور ٍۇئبٍىيىطىذىِ ئبز

ئبئىيە توپ قوۋىَذىِ ٍۇضتەضْب ھبىذا ٍەۋجۈت ثوىۇپ . ئېرىػەىەميىس
ضبدىْْىڭ ئبئىيىىن توپْىڭ، ئبۋاٍْىڭ ٍەّپەتىذىِ ٍۇقۇرى . تۇراملبٍذۇ

ثىيىػي ئۇّىڭ ئبئىيىطىىن جەٍىَەتتىِ زور دەرىجىذە ئبٍرىپ تۇرىذۇ، 
. خوغْىالر ئبرا ثىرىىل تبپبملبٍذۇ-ثۇّذاق ئبئىيىيەر قۇىۇً

ئۇّىڭ ئبئىيىطي ئۈچۈُ مۈچىپ .ئۇّىڭ ئۆىي ۋەٍراّە موّب:ضبدىر
ئىػيىَىگەّيىني ئۇّىڭ ئۆىي ۋە خوتۇّىغب تۇتقبُ پوزىتطىَطىذىِ 
ٍبّبٍەُ دەپ ئبغنبرىىْىپ تۇرىذۇ، ئۇ ئبئىيە ئۈچۈُ جبُ تىنىپ 
ئىػيەغتىِ مۆرە، ثەڭ تبرتىپ ئوڭذىطىغب ٍبتىذۇ، مۈّىىن ثىنبرغب 

ثىر ئەر، ثىر ئىْطبّْىڭ ثىر ئبئىيىذە قىيىذىغبُ ئىػىْىڭ ٍوق . ئۆتنۈزىذۇ
ثوىىػي ٍۇٍنىِ ئەٍەش، ئۇّىڭ ئۈضتىگە ئۇ توقيىقتىِ تىقىيىپ، 

دېَەك، ئۇّىڭ . غبدىىقتىِ مېرىيىپ مەتنەُ ثەّذە تېخىَۇ ئەٍەش
قىيىذىغبُ، دەرھبه ثىجىرىػنە تىگىػيىل ئىػيىرى تبغذەك 

ضبدىر ۋە ضبدىرّىڭ تىَطبىىذا ثىنبر ٍېتىپ مۈّىىن . دۆۋىىْىنيىل
تبالً الٍغەزەه ئەرّىڭ ئەٍەىىَەتتە -ھبراٍذىِ مەچ قىيىۋاتقبُ تبالً

. ثبىيىرى مۈىپەتتە-ئەڭ ئبىذى ثىيەُ ئۆزى غۇرثەتتە، خوتۇُ 
غۇرثەتچىيىنتىِ، مۈىپەت ئبضبرەتتىذىِ قۇتۇىۇغقىَۇ ئىْتىيَەً 

خبرىىقتب ئېسىيىپ ٍېتىۋىرىع مىػىيەرىن تېخىَۇ ٍىرگىْىػيىل ھبىغب 
ضبدىر ئبغۇ ٍەٍْەت، غۇرثەتچىيىنتىِ ٍىرگىَْەً، . چۈغۈرۈپ قوٍىذۇ



 

40 

. ئۇّىڭذىِ قۇتۇىۇغىن ئىسدىَەً چوغقىذەك ٍىيىْىپ ٍېتىۋىرىذۇ
ھەتتب ئۆزى قىيىپ ثېرىع مېرەك ثوىغبُ ئىػالرغىَۇ خوتۇّىىن 

ئەرىەرّىڭ ئبئىيە، ئبئىيىىن قبٍذىَبملبضيىقي خوتۇّىن . ثۇٍرۇپ ٍېتىۋاىىذۇ
ئبضتب ئبٍبىيىق -ئۆٍذىِ ئەٍگەك دۇَّبضىغب چىقىرىذۇ، ئبّذىِ ئبضتب

ئېرى . خىطيەتتىِ ۋە ھەتتب ثەزى ھبىالردا ئىتبئەتتىَْۇ چىقىرىذۇ
تبىىقىىن ثېرىذىْغبُ - خوتۇّىْىڭ ئەٍەش، خوتۇىن ئېرىْىڭ ضۆز

تىراگېنوٍىذىل ھبىالر ٍبّب ٍۇغۇّذاق ئبرقب مۆرۈّۈظ ثىيەُ ٍەٍذاّغب 
.  چىقىذۇ

ضەّذىَۇ قورضبق ثبرغۇ " ضبدىر خوتۇّىىن ئۇُ تبرتىػقب ھەٍذىذى، 
: ٍبۋاظ، ئىتبئەتچبُ، تەقۋا خوتۇُ ئۇّىڭغب. دېَەىىذى تەپ تبرىتَبً"

ئبغۇ قورضىقىَىن توٍذۇرىػىن ثىيىپ ئبىغبمنىتتىڭ؟ ثبقبىىطبڭ ثبق، " 
ضبدىر خوتۇّىْىڭ ٍبت ئەرىەر . دېَەملىذى!" ثوملىطب ئىػىڭىن قىو

قبرىغبّغب ضېىن : " ئبىذىذىني ئۇٍىيىع، قىسىرىػىن ٍەضخىرە قىيغبّذەك
ثىچبرە خوتۇّْىڭ ھبٍبضي ئۆز ئېرى تەرىپىذىِ . دېذى" ٍەپ مېتەٍىت

ٍبت ئەرىەرّىڭ ھبراخمورالچە مۆز تبغيىػي :" ئۇ. مەٍطىتىيىۋاتبتىت
ٍېىن ٍىَەٍذۇ، ئەممب ضېْىڭ غورۇرۇڭ ۋە قەدىر قىََىتىڭگە تىغ ثوىۇپ 

ثەىني ئېرىْىڭ زەٍپبّىيىنىگە ھەضرەت، . دېَەملىذى" ضبجنىيىذۇ
ئبرقىطىذىِ ھۈ تبرتىپ . ئېچىْىع ثىيەُ ٍەضخىرىيىل ھىجبٍذى

دېَەمني، ئبئىيە تۈزۈىىػىذىِ ئېيىپ ئېَىتقبّذا ضبدىر . ٍىغالپ مەتىت
قبٍذىغۇچي، ھبٍىٌ، قوغذىغۇچي ئەٍەش، ئۇ ھۆرٍەت ، ئىسزەت 

ضىسٍۇ : "خوتۇىن ئۇّىڭ زەئىپ ھبىىغب قبراپ. ئىگىطي ثوملبً قبىذى
دېذى ٍەضخىرىيىل ھېجىَىپ ۋە ھەتتب ئۇىن " ئەر مىػي ثوپقبپطىس
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دېَەمني ئەر ثۇ ئبئىيىذە ئەٍذى ّوپۇز ئىگىطي، . ٍوققب چىقىرىۋەتىت
خوتۇىن ئۆز ھبجەتيىرىْىَۇ راۋا قىيىپ . پبدىچي ثوملبً قبىذى

ثېرەملىگەُ ثۇّذاق ئەرىن ٍەّە ٍۇھبثجەت، قبٍىييىق ثىيەُ ضۆٍەرٍۇ؟ 
ئۇّىڭغب ئىػىْىپ ئىتبئەت قىيىپ ئوىتۇرارٍۇ؟ غۈھجىطىسمي ، ثۇ 

ئبئىيىذىِ ئەٍذى چىِ قبٍىىيىق، ئىػەّچ ئبضبضىغب قۇرۇىغبُ ضەٍىَي 
ئۇالرّىڭ ئەڭ . ھەٍنبرىىق روھىىن تېپىع ثەضي ٍۈغنۈىذۇر

ثىرىگە تەّە -ئبدەتتىني دىئبىوگيىرىذىَْۇ ئەٍذى ئبڭالٍذىغىْىَىس ثىر
.  مىْبٍە، ٍەضخىرە، ئورۇّطىس توۋىىػىع، جىذەه ثوپقبىىذۇ

ئۇ تېخي . ئۇ ضۇّغبُ ھۆمَىراُ ، چومبُ ٍىجەز ئەردۇر: ضەٍەتچبُ
خوتۇّىغب . ّىنبھْىڭ ٍەّىطىىن توىۇق چۈغەّگەُ ثەّذە ئەٍەش

خىَبىىغىَۇ مىرىپ -ھەقىقي ٍەّىذە ئىگە ثوىۇظ ئۇّىڭ ئوً
ئۆزىذىني ھەر تەرەپيىَە ئبجىسىىق تۈپەٍيي خوتۇّىغب . چىقَبٍذۇ

ۋەھبىەّني، ثىر ئبئىيە ئەردىِ غبھالرغب خبش . قۇىيۇق قىيىپ ئۆتىذۇ
. ّوپۇز، ئەقىو،جۇغقۇّيۇق ثوىىػىىن تەىەپ قىيىذۇ-ھەٍۋە، مۈچ-ضۈر

. ئبئىيىْىڭ پۇختب ٍەۋجۈت ثوىۇپ تۇرىػي ئەرّىڭ مۈچىگە ثبغيىق
ثىسدە غوپبڭخبّىغب، پبضىقيىقْىڭ ئۇۋىطىغب ئبٍيىْىپ مەتنەُ ئەرىەر 

ئبزٍۇ؟ ّىَجبُ ئەرىەر رەزگىيىنْىڭ ئبضتىذا ٍۇّذا ئىچىپ ٍەىەقػىپ 
. ٍبتىذۇ

خوتۇّالر ئبرا ئورتبق تىو، دىو ثىرىىني -ضەٍەتچبّْىڭ ئبئىيىطىذە ئەر
ثىس ئۇالرّىڭ ئبئىيە چەٍجىرىنىذىِ ئەر خوتۇّيۇقىن . ٍەۋجۈت ئەٍەش

ئۇالر گوٍبمي . دەىىييەپ ثېرىذىغبُ ھېچقبّذاق ئبالٍەتىن ئۇچرىتبملبميىس
ثىر ئبئىيە ئۈچۈچِ ئورتبق ...خوجبٍىِ ثىيەُ چبمبر، خبُ ثىيەُ ٍبالً
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ثىس ثۇّذاق ئبئىيىگە چەمطىس . ثبظ قبتۇرىذىغبُ ثىرىىل ئۇالردا ٍوق
ئۇّىڭ . ھەضرەت ، ۋە خۇرضىْىع ثىيەُ ثبقَبً ئىالجىَىس ٍوق

قبّچىيىل ٍەۋجۈت ثوىۇپ تۇرىػي، ٍەۋجۈت ثوىغبّذىَۇ 
خوتۇّغب قبّچىيىل ئبئىيە ٍېھرى ، ئىييىقيىقىن ئبتب قىالىىػىىن -ئەر

!  تەضەۋۋۇر قىيىع تەش
 ئەر ۋە قوۋىٌ

ئەر تبر ٍەّىذىِ ٍەىۇً ثىر ئبئىيىگە تەۋە،ئەممب چوڭ جەھەتتىِ ئۇّىڭ 
ثىر ئەرّىڭ تەُ، . ئەرىىني قوۋىٌ، ٍىييەت جەٍىَەتنە ٍەّطۈپتۇر

ئەقىو، ئەقىذىطىْىڭ قبّذاقيىقي ۋە ئىػالرغب قبّذاق پوزىتطىَە، 
ٍەضئۇىىَەتچبّيىق دەرىجىطي ثىۋاضتە غۇ قوۋىٌ، ٍىييەتْىڭ ئجتىَبئي 

ئەرىەر ثىر قوۋىٌ، -ٍىگىت . ئىنوىوگىَطىْىڭ قبّذاقيىقىىن ثەىگىيەٍذۇ
قبثىو ئەرىەر ئۆز . ثۇقىطىذۇر-ٍىييەت، جەٍىَەت پوٍىسىْىڭ ثبظ 

قبزادىِ ضبقالٍذۇ، -ئۇىۇضىن ثبال-گەۋدىطي ھەٍۋىطي ثىيەُ ئەه 
. توپ ئىچىذە ثبراۋەرىىل، ئبداىەت، ضبغالً ئەخالقي ھبٍبت ئورّىتىذۇ
مىػىيەر توپ ئىچىذىل قبثىو ئەرىىرىذىِ ھېَىقىذىغبُ، ئەميىْىپ تەپ 

ثىر قوۋىٌ ئىچىذە مىػىيەرّىڭ ئوً . تبرتىذىغبُ ثوىىػي مېرەك
خىَبىيىرى ۋە مۆڭۈه غەىَبّيىرىىن چەميەپ تۇرىذىغبُ ئبقطبقبه ّوپۇز 

ثوملىطب، ثۇ قوۋىٌ مىػىييىرىْىڭ چېچىيغىىن چېچىيغبُ، زاالىەتنە 
ئەرىەر تەُ جەھەتتىِ ئبجىسىىطب، ئۆز ئەقيي ۋە . پبتقىىن پبتقبُ

دۇَّبضىىن توغرا ٍوىغب ضەرەپ قىالملىطب، ضبغالً ، مەضنىِ ئەقىذە، 
پىرىْطىپالرىن مېرەك قىيَىطب ۋە ئۆزىْىڭ ئبددى تۇرٍۇظ غېَىْىڭ 

موٍىذىال ٍۈرىَذىغبُ، رەزىييىنيەر ثىيەُ مبرى ثوملبٍذىغبُ، ثىنبر 
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تەىەت، غۆھرەت غەھۋەت ٍۇخيىطيىرىغب ئبٍيىْىپ مەتطە ثۇ 
.  قوۋىَذىِ ضبئبدەتْىڭ قبچقىىن قبچقبُ

ئىْبق، ثىرەٍيەّْىڭ ھبزىطي - مىػىيەر ئۆً: تۆٍۈر ٍەرگەُ دەۋرى
ھەممەٍيەّْىڭ ھبزىطىغب ئبٍالّذى، ئەه ئۇىۇضقب مەىگەُ پبجىئە، 

تېْىذىِ مۈچ تېَىپ . ثەخختطىيىل ھەممىْىڭ ٍۈرىنىىن ٍۇزالتىت
تۇرىذىغبُ ئەرمەميەر ٍۈضۈپ پبىچبّْىڭ قىطبضي ئۈچۈُ ثىرىْىڭ 

ٍۇرت ثىر ئبقطبقبىْىڭ . مەٍْىذىِ ثىرى ضەمراپ ئوتتۇرغب چىقبىىذى
مىػىيەر ئەه . تەئەززۇدا ثبظ ئەگذى-ّوپۇزىغب ھەق دەپ ھۆرٍەت

ئۈچۈُ جبُ پىذاىىقىن غەرەپ، ثۇرىچ ثىيذى، ئبۋاً ، ۋاپب، 
قېرىْذاغيىق ئۈچۈُ ئۆىۈٍىن مۆزگە ئىيىپَۇ قوميىذى، ثەىني، ثۇ 

ثىرىىل، ئىْبقيىق، . دەپ ئبتىۋاىذى" ثەخىت" ٍوىذىني ئۆىۈٍىن 
مىػىيەر . ئۇٍۇغۇظ مۈچي ھەممىْىڭ ٍۈرىنىىن توق، جەضۇر قىيذى
. ئبۋاٍْىڭ تەقذىرىىن ٍبىغۇز ثبغْىڭ غېَىذىِ ئۈضتۈُ ثىيذى

ئبىذىْقىالرّىڭ ّوٍۇضىىن ئبقالظ، ئىسىىن ثېطىع ٍۇھىَْىڭ ٍۇھىَي، 
ثىس ثۇ ئەۋالت مىػىيەردىِ چوڭالرغب ھۆرٍەت، . دەپ قبراىذى

ضبغالٍيىق، پبمىسىىق، ثىرىىل . مىچىنيەرگە ئىسزەتىن ٍەتنۈچە تبپبالميىس
ئەخالق ثۇ ئەۋالد ۋە قوۋىَىن ٍىَىرىيَەش ضۈپەتتە -ۋە ئەدەپ

.  ٍۆىەپ ، تىنيەپ تۇرىذۇ
مىػىيەر چېچىيغبق، غەخىطْىڭ ٍەّپەتي : ضبدىِ تۆٍۈر دەۋرى

توپْىڭ ٍەّپەتىذىِ ٍۇقۇرى ئورۇّغب قوٍۇىغبُ، ئەرىەر قىَىْچىيىق ئبىذىذا 
غۈٍػىَىۋاىذى، جېرىْذاغيىرىغب مەىگەُ ثەختطىسىىننە مۆزىىن 

ھەتتب ثىر ئىططىق جبُ ثۆرىيەر قورغبۋىذا قبىطب، ئۈچ . ٍۇٍۇۋاىذى
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ئۇالر ئبدەً . ئەرمەك ئبت چبپتۇرۇپ ثىر ئبدەٍىن قىچقىرىػقب مەىذى
چبقىرىپ مېيىپ ثوىغۇچە ٍىرۇتقۇچ ثۆرىيەرّىڭ ضبقالپ 

تۇرٍبٍذىغبّيىقىىن ، ئبدەً چبقىرىع زۆرۈر ثوىغبُ تەقذىردىَۇ ثىرال ئبدەً 
ثبرضب مۇپبٍە ئىنەّيىنىىن ، ئۆزىىرىْىڭ ثۈٍۈك ّىَەت قبتبرىذا 
تبرتۇقالپ ثېرىيگەُ ئىػقب ضېيىپ ثبغقىچىرەك ئبٍبه ئىسدىػي 

مېرەميىنىىن ئوٍالپَۇ ثبقَىغبّىذى ۋە ثەىنىٌ ھەممىطىال قورقۇپ 
ئەپطۇضني ثۇ دەۋىرّىڭ . ثىخەتىرىگە ٍۈگۈرگەّذۇ- ئىػْىڭ ئبضبُ

تبالّتيىقيىرىذىَۇ ئىْطبپ تۇٍغۇضىْىڭ تۇتبٍي قبملىغبُ، ئەرمەميىل، 
ثىرىىن -مىػىيەر ثىر. ۋۇجۇدىذىِ مۆتۈرۈىۈپ مېتىۋاتقبّىذى

ضېطىتىذۇ قبخػبٍذۇ، غەخطىَەتچىيىل، ئىْبقطىسىىق، ئىْطبپطىسىىق، 
ثىرىگە ئىػەمنەضيىل ثۇ ئەۋالد ۋە قوۋىَْىڭ ئوٍۇٍي قبتيىَىذىِ -ثىر

. ٍبّب ٍەُ دەپ چىقىپ تۇرىذۇ
ثۇ قوۋىٌ مىػىييىرى ثىنبرچىيىققب ئبدەتيەّگەُ، : ضبدىر ضبدىِ دەۋرى

مىػىيەرّىڭ تۇرٍۇظ ئبدىتىذە زىَبّيىق،چبمىْب ئبدەتيەر مەڭ ئەۋىج 
ئەرىيىرى ٍەججۇرىَەت،ٍەضئۇىىَەتتىِ قبچقبُ، خوتۇّالرغب . ئبىغبُ

خوتۇّالر ئۆٍذىِ چىقىپ . ثوىغبُ ھبٍىَيىق روھي ضۇضالغقبُ
جەٍىَەت، ئبئىيە ئۈچۈُ ئىػيەغنە ثبغيىغبُ، ئەرخوتۇّالر ئبرا 

ئەرىەر توپ . ھۆرٍەت ضۇضالغقبُ ھەتتب ٍوقبغقب ثبغيىغبُ- ئىسزەت
ثبىيىرى ئۈچۈُ ثبظ قبتۇرۇغقىَۇ - ئۈچۈُ ئەٍەش،ئۆز ئۆىي، خوتۇُ

ثىس ثۇ ئەۋالدتىِ توپ، ئبۋاً ئۇقۇٍىىن ھەر قبّچە . مبرغب مەملەٍۋاتقبُ
ئەخالق ثۇ قەۋىَذە ضۇضيىػىپ، -ئەقىذە. ئبختۇرۇپَۇ تبپبملبميىس

ئبٍبىالر ھبٍب پەردىييىرى - ئەر. ئىپپەت قەدىرضىسىىْىػنە ثبغيىذى
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مىػىيەرّىڭ ّوٍۇش، گۇّبھ . ّېپىسىەغنە، ٍىرتىيىػقب ثبغيىذى
ئەرىەرّىڭ ثىتبٍىْيىقي تۈپۈٍيي خوتۇّالر . تۇٍغۇىيىرى ئبجىسىىذى

. ئەرىەرىن ٍەضخىرە قىيىػقب چۈغىت
ئبۋاً قبرىػي -ثۇ قوۋىٌ مىػىييىرىذىِ توپ : ضەٍەت ضبدىر دەۋرى

- ئەرمەميەرّىڭ ئەه. تۈگۈه ئبئىيە قبرىػىْىَۇ تبپقىيي ثوملبٍذۇ
مۈىپىتىىن ئەٍەش، خوتۇّىْىڭ ھبجەتيىرىْىَۇ -ئبۋاٍْىڭ دەرت

تەُ زەئىپ، ئەقىو . ئورۇّيىَبملبً ئۈىن ئىچىگە چۈغۈپ مەتنەُ
خوتۇّالرّىڭ ئورىن -ئەر. ئەخالق ٍوق-الٍىقىذا ئىػيىتىيَىگەُ،ئەقىذە

. تبٍىىن قبملىغبُ-خوتۇّيۇق تۇرٍۇغْىڭ ٍەزٍۇُ-ئەر. ئبملبغقبُ
- خوتۇّالر ئبرىطىذىَۇ ثىر ثىرىگە ئىسزەت-مىػىيەر ئبرا ھەتتب ئەر

ئىچىع، -مىػيەر خوغيۇقىن ٍەپ. ھۆرٍەت دەٍذىغبُ ّەرضە ٍوق
مىٌ . مىَىْىع، ٍبغىْىػتىْال ۋە ئەضەثىَيىل ،تەىۋىيىنتىِ ئىسدەٍذۇ

ثوىطب مۆڭۈه ئېچىۋېرىذۇ، گۇّبھ ،ّوٍۇش تۇٍغۇىيىرى خىرەىەغنەُ، 
!  ئەرىەر ّىَجبُ، ئبئىيە ۋەٍراُ، ئبٍبه ضەرضبُ، ثبىىذا ٍوق روھ ۋە جبُ

ضبدىر دەۋرى خوتۇّالرىن ضىرىتقب، ئۆز قورضىقىىن ئۆزى توٍغۇزۇغقب 
ھەٍذىگەّىذى؛ ضەٍەت دەۋرىْىڭ ئبٍبىيىرى ئەرىەرىن ئۆٍگە ضوالپ 

ّەپطىْىَۇ ضىرىتتىِ توٍغۇزىذىغبُ ۋە ثۇىن - ّىقتبپ قوٍۇپ مۆڭۈه
. ئبدەتتىني ّبھبٍىت ّورٍبه ئىع ،دەپ توّۇٍذىغبُ ھبىغب ٍەتىت

ضبدىر دەۋرى خوتۇّالرغب ثبغقىالرّىڭ قبرىػىىن ٍەٍيي دېگەّىذى، 
ضەٍەت دەۋرى خوتۇّالرغب خبىىغبُ ثىرىْىڭ ٍېقىْيىػىػىغب ٍبق 

ٍوىۋاش "تۆٍۈر دەۋرىْىڭ . دېَەملەش، چەك قوٍبملبش ھبىغب مەىذى
ى ثبىىطىذا جۇغقۇُ ئەرىىل روھ " ئۆىتۈرگەُ ئەزىَەت



 

46 

ٍېتىػتۈرۈغنە ضەه قبرىغبُ ئىذى، ئۇّىڭ تۆتىْجي ئەۋالد ۋارىطي 
پبٍپىقىىن ٍۇٍۇپ ئوىتۇرىذىغبُ، پبقىذىَْۇ قورقۇپ -خوتۇّىْىڭ ئىػتبُ

چىرقىراپ قبچىذىغبُ، خوتۇّىْىڭ قىيىقيىرىغب غىڭ قىالملبش زەٍپبّە 
ھەقىقىتەمنۇ مىچىننىْە پەرۋاضىسىىق ھبالمەت . ھبىغب مەىذى

. دىۋىييىرىىن ئۇۋىطىذىِ تۈرمۈٍيەپ ثبغالپ چىقىت
- ىەئىْْىڭ پۇغىت پبّبھيىرىْىڭ زېَىْْىڭ ثبرىىق قەرىن-غەٍتبىن

ثۇرجەميىرىذە تەّتەّە ضېيىپ ھبٍبضىس غبىالقيىق ثىيەُ توىغىْىپ 
زارىىن -تۇرقي، ٍىغب-ّبزالّغىْىىن، ضەثىَيەرّىڭ ئېچىْىػيىق ھبه 

.  ئەٍذى ئۈّطىس تۇرۇپ مۆرۈغنە، ئبڭالغقب، زارالغقب ٍەججۇر
 

 ***********************************************************
 

تىني ئەرىىل روھ قبّذاقطىگە ضۇّذى؟ ئبۋاً روھي "ٍوىۋاش ئۆىتۈرگەُ ئەزىَەت"
ّېَە دەپ جىَجىت ٍوقبپ مەتىت؟ ئىتبئەتتىني ضبىىھ ئبٍبه قبّذاق قىيىپ تبپتىِ 

ٍبزاق قىالىىغۇدەك، ئۆز ئېرىگە ٍەّطۈپ زىْْەتيەرىن -چىقىپ، ئۆز ئېرىىن ٍەضخىرە
مۆز قىيغۇدەك ۋە ھەتتب ئىپپىتىىن ٍبه ئورّىذا ضبتقۇدەمھبىغب -موٍذا مۆز-موچب

چۈغۈپ قبىذى؟ ئەىذىني ئبۋاً روھىْىڭ پوالت زەجنىرىىرى قبّذاق قىيىپ پبراضالپ 
ئۈزۈىۈپ مەتىت؟ غەرەپيىل ئەّئەّە قبّذاق قىيىپ ئەۋالدالرّىڭ ۋۇجۇدىذىِ ئۈُ 

تىْطىس مۆتۈرىۈپ مەتىت؟  -
ھەقىقەتەمنۇ ئەرىەر، تەُ،ئەقىو ئەقىذىذە ئبجىسىىذى ،ئبّذىِ ئبٍبىالرّىڭ 

ٍۇغبقەتىن زىَبدە ئبرتىپ مەتىت؛ ثبىىالرّىڭ منسىذىِ ّۇر، -خورىۇقي، جبپب-خبرىىق
قوۋىٌ تبٍىْىذىغبُ ٍەّىۋى -قەىجىذىِ غورۇر ئۆچىت؛ ئبئىيە ئىسزەتطىس قبىذى؛ توپ

..... ٍۆىەمْىڭ غوىل ٍېرىيذى؛ ئەجذادالرّىڭ ئىسى خىرەىەغىت- تۆۋرۈك
ئبممب ھىنبٍىذىني ثىْىڭ دىققىتىَىسىن ئەڭ مۈچيۈك تبرتىذىغبُ .ھېنبٍە ئبخىرالغىت 

ضەٍەتچبُ پبقىذىَْۇ قورقۇپ ئۆٍىىن تبغالپ . ٍەّە ثىر ٍورۇق تېَب قېپقبىذى
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قبچقبّذا،ئۇّىڭ ئىنني ٍبغيىق ئوغيي قىرقىراپ ٍىغيىغىْىچە ئۆٍىذا قبىغبّىذى، ئۇّىڭ 
تەغذىر قىطَىىت ّەھبىذا ثوىۇر؟ ئەرىىل روھي ئۆىگەُ، تېىن زەئىپيەغنەُ،ئەقيي مبرغب 
مەملەٍذىغبُ، ئەقىذە ئىخالضىْىڭ تۇز تەٍي قبملىغبُ ھەٍەتچبُ ئۇىن قبّذاق تەرثىَيەپ 

قىسالرّىڭ ھبه ئەھۋاىل -چىقبر؟ ئبغۇ ثەغىْچي ئەۋالد دەۋرىگە ثبرغبّذا، ىوتۇُ
قبّذاق ثوپنېتەر؟ مىػىيەرّىڭ تەُ ضبپبضي، ئەقىو دۇَّبضىىن ضەرەپ قىيىع 

دەرٍبىن قبٍطي ھبىغب ثبرار؟ -ئىخالضىْىڭ دەرىجە- ٍەۋقەضي ۋە ھبٍبتقب ثوىغبُ ئەقىذە
ثەغىْچي دەۋەر ئبئىيىيىرىْىڭ قۇرۇملب، تۈزۈملە غەميي قبٍطي ھبىذا زاھىر ثوىۇر؟ ئەر 

ئبٍبىالرّىڭ ئورىن، روىل قبّذاق ثوىۇر؟ ثىس غۇدەۋىر مىػىييىرىذىِ ئورتبق تىو، دىو -
ثىرىىنىىن تبپبالرٍىسٍۇ؟  

ئەضەردىني رىئبىيىقتىني ئەرىەرّىڭ ّىَجبُ تۇرقي، . راضتىْال ئوٍالغقب پېتىْبملىذىٌ
ئبٍبىالرّىڭ ٍەڭگۈ مەملەضنە مەتنەُ ثىر ّەرضە ئۈچۈُ ھبزا ئبچقبّذەك ئبچچىق 

ئوٍبق پەرزەّتيەرّىڭ قەھىرىىل ٍىغىطي، ۋە - ٍىغالغيىرى ئوٍۇٍىن مەضىت، ضەىب 
دۇَّبٍۇ، ......ثبغرىَي قبّىتىپ ئۆتىت-ٍۆىذۈرىەپ تۇرغبُ گۇّبھطىس مۆزىىرى ٍۈرەك

ثۇىۇڭذا ئەر ئۈچۈُ ئبھطىْىپ -ئەخالقَۇ ، ئبٍبىالرٍۇ، پەرزەّتيەرٍۇ ثۇىۇڭ- ئەقىذە
.... ٍبظ تۆمىۋاتبتىت، ئەر، ئەر دەپ ۋارقىرىَبقتب ئىذى

ٍبىغۇز ئۆٍذە ٍىغالپ قبىغبُ ثەغىْچي ئەرمەك ٍبڭب توّۇىغبُ قبزاق ئبقىىن ٍۇختبر 
ئەضەردە ٍۇئەٍَەُ .ّبٍيىق غىئېرىىن ئەضيەتىت" ثەغىْچي ئەرمەك" غبخىْوفْىڭ

مەٍچىييىل، ئبجىسىىقيىرى تۈپەٍيي ٍبر ۋىطبىىغب ٍېتەملىگەُ تۆت ئەردىِ مېَىِ 
ئۈٍۈد ئبرزۇ ثەغىْچي ئەرمەمنە ثبغالّغبُ ۋە ئۇّىڭ مبٍبىىتىگە تىيەك -ثبرىىق

:  تىيىْىپ
ئەڭ ثەخىتيىل ئەرمەمْىڭ، -غۇ ثەغىْچي ئەرمەك

. ئبرٍبُ قىالر ئىذىٌ ثوىطبً دەپ توٍىذا
. ثەّذىْىڭ ئۈٍۈد تىيىني ضبئبدەتىن چىالٍذۇ. دەپ پۈتۈُ غىئېر ئبخىرالغقبُ ئىذى

ئىطتەمئىچرە -قىقبش قىَبّىذا قبىغبُ ئبغۇ ثەغىْچي ئەرمەمنە ئۈٍۈد- ثىس ٍىغب
قىسالرّىڭ، ثبىىالرّىڭ مۆزىذىِ - دۇَّبّىڭ ، خوتۇُ. مبٍبىەت، ۋە ضبئبدەت تىيەميىس

ھەممىَىسگە، ثوىۇپَۇ ثبرىىق ئەرىىرىَىسگە ئبقىييىق، قبثىييىق، مبٍىييىق . ٍبظ قۇرىطۇُ
! ٍەڭگۈ ٍبر ثوىطۇُ
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