
جانلىقالرنىڭ ھهيران قاالرلىق ئهتراپىمىزدىكى 

ئاالھىلىدىلىكلىرى

 

سىز ھهر كۈنى كۆرۈپ تۇرىدىغان جانلىقالرنىڭ ئادەمنى قىزىقتۇرىدىغان ئاالھىلىدىلىكلىرىنىڭ  

 بارلىقىنى بىلهمسىز؟ 

بىرسى بۇالرنىڭ . الله يهرشارىنى يارىتىپ بولغاندىن كېيىن ، يهرشارىدا نۇرغۇن جانلىقالرنى ياراتتى

بۇ پىالنىتتا . بىز سىزگه بۇرۇنال ئىنسانالرنىڭ قانداق يارىتىلغانلىقنى ئېيتىپ بهرگهن. ئىنسانالر

 . ئۇالر بولسا ھايۋانالر ۋە ئۆسۈملۈكلهر. ئادەمدىن باشقا جانلىقالرمۇ بار

بۇ . بۇ قىسىمدا بىز بۇ ھايۋانالر ۋە ئۆسۈملۈكلهرنىڭ بهزى ئاالھىدىلىكلىرىنى چۈشهندۈرىمىز

ھايۋانالرنىڭ بهزىسىنى ھهركۈنى سىز ئايالنغىلى چىققاندا ياكى، ئارقا ھويلىدا ياكى بالكۇنالردا 

سىز بهلكىم ئۇالرنىڭ ئۈزگىچه ئاالھىدىلىكلىرى توغرىسىدا ئويلىنىپ . ئوينىغان ۋاقىتتا كۆرۈپ تۇرىسىز

.باقمىغانسىز 

 پاشا

سىز ھهر كۈنى كۆرۈپ تۇرىدىغان جانلىقالرنىڭ 

ىزىقتۇرىدىغان ئاالھىلىدىلىكلىرىنىڭ ئادهمنى ق

 ؟ بارلىقىنى بىلهمسىز

، الله يهرشارىنى يارىتىپ بولغاندىن كېيىن 

بۇالرنىڭ . يهرشارىدا نۇرغۇن جانلىقالرنى ياراتتى

بىز سىزگه بۇرۇنال ئىنسانالرنىڭ . بىرسى ئىنسانالر



 

بۇ ھايۋانالرنىڭ . بۇ قىسىمدا بىز بۇ ھايۋانالر ۋه ئۆسۈملۈكلهرنىڭ بهزى ئاالھىدىلىكلىرىنى چۈشهندۈرىمىز

ئارقا ھويلىدا ياكى بالكۇنالردا ئوينىغان ۋاقىتتا ، بهزىسىنى ھهركۈنى سىز ئايالنغىلى چىققاندا ياكى

 .  بهلكىم ئۇالرنىڭ ئۈزگىچه ئاالھىدىلىكلىرى توغرىسىدا ئويلىنىپ باقمىغانسىز سىز. كۆرۈپ تۇرىسىز

الله ئىنسانالرنى ياراتقان چاغدا ئۇالرغا ئهسلىيهلهيدىغان ئىقتىدارنى 

مهسىلهن سىز بۇ بهتتىكى ئادهمنىڭ رهسىمى ۋه پاشىنىڭ رهسىمىنى . بهرگهن

شۇنداق . چىكپاشا بولسا ئىنساندىن نهچچه مىڭ ھهسسه كى. كۆردىڭىز 

ئۇالر . ئادهم ئۇخالۋاتقاندا پاشىدىن ئۆزىنى قوغداپ قااللمايدۇ، بولسىمۇ

گهرچه پاشا ئىنساندىن ئىنتايىن كىچىك . پاشانىڭ چېقىشىنىڭ ئالدىنى ئااللمايدۇ، ھهرقانداق قىلسۇن

  .بولسىمۇ ئۇلۇغ الله پاشاغا نۇرغۇن ئاالھىلىدىلىكلهرنى بهرگهن

ھهمده الله نىڭ .  ئىنسانالرنىڭ تهپهككۇر قىلىشىنى ئارزۇ قىلىدۇئۇلۇغ الله، بۇنىڭ قارىغاندا

ئىرادىسىدىن سىرت ئىنسانالرنىڭ ھهتتا پاشاغىمۇ قارشى ھېچ قانداق ئىش قىاللمايدىغانلىقنى 

مۇشۇ يول بىلهن قارىغاندا ئىنسانالرنىڭ الله نىڭ ئالدىدا ھېچقانداق كۈچىنىڭ . چۈشهنگىلى بۇلىدۇ

  .ولىدۇ يوقلۇقىنى بىلىۋالغىلى ب

  

 
ىزىرىپ ھهمده قان شوراۋاتقاندا ق، قىلىۋاتقانلىقىنىسۈرهتتىن پاشىنىڭ ھهرىكهت 

  ؟كهتكهنلىكىنى كۆردىڭىزمۇ



سىز ئۇخلىغاندا قۇالق تۈۋىڭىزده توختاۋسىز غۇڭۇلدىغان ئاۋازنى . ئهمدى ئۆزىڭىز توغرىسىدا ئويلىنىڭ 

 رهسىمدىكى پاشىنىڭ ئىنتايىن كىچىك ئىكهنلىكىنى ،بۇ بولسا پاشىنىڭ غوڭۇلدىشى . ئاڭاليسىز

مانا بۇ الله ئۇنىڭغا بهرگهن ئۆزگىچه . قۇرۇى لېكىن ئۇنىڭ ئاۋازى نېمه دېگهن يو؟ كۆردىڭىزمۇ

بىز . كېلىڭه؟ لېكىن سىز پاشىنىڭ داۋاملىق سىزنى نېمه ئۈچۈن چېقىۋالىدىغانلىقىنى بىلهمسىز. تاالنت

 . سىزگه پاشىنىڭ قىزىقارلىق سهرگۈزهشتىسىنى سۆزلهپ بېرهيلى 

  پاشىنىڭ ھهيران قالدۇرارلىق سهرگۈزهشتىسى

چۈنكى ئۇالر ھهر ياز پهسلىده بىزنىڭ ئۆيلىرىمىزنى . رغا ناھايىتى يېقىن جانلىقالرپاشاالر بولسا ئىنسانال

 . يوقالپ تۇرىدۇ

ئهگهر قاراپ باقمىغان ؟ سىز پاشاغا يېقىن كېلىپ قاراپ باقىدىغان پۇرسهتكه ئىگه بولۇپ باققانمۇ

سىز بىلهمسىز نېمه . ى ھهمده بىز بىرلىكته تهتقىق قىاليل.ئۇنداقتا ئۈستىدىكى رهسىمنى كۆرۈڭ، بولسىڭىز

چۈنكى ئۇ چاققان ئادهمنىڭ قېنى ، ئۇ قىزىل رهڭگه ئۆزگىرىدۇ؟ ئۈچۈن بۇ پاشا قىزىل رهڭگه ئۆزگىرىدۇ

نۇرغۇن كىشىلهر پاشىنىڭ قان بىلهن جان ؟ نېمه ئۈچۈن پاشا قان شورايدۇ. بىلهن قورسىقىنى توشقۇزىدۇ

چىشى پاشىالر  . رنىلىرى بىلهن جان باقىدۇئهمهلىيهتته پاشا گۈل شى. باقىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ

بۇنى بىلگهندىن كېيىن سىز پاشاغا نىسبهتهن باشقىچه كۆز بىلهن  . تۇخۇمالش ئۈچۈنال قان شورايدۇ

سىز پاشىنىڭ . يهنه پاشا توغرىسىدا سىزنى تېخىمۇ ھهيران قالدۇرىدىغان ئىشالر كۆپ. قارىغانسىز 

لېكىن ئۇ سۇ ئىچىده پىشىپ يېتىلىپ . رلىقىنى بىلىدىغانسىز قۇرۇقلۇقتا ياشايدىغان ۋه ئۇچىدىغان جانۋا

سىز بۇنداق ئىشهنگۈسىز ھېكايىنى . ئۇالر سۇدىن ھېچقانداق ھۆل بولمىغان ھالدا چىقىدۇ. چوڭ بولىدۇ 

 . ھهمده چوقۇم ھهيران بولىسىز. داۋاملىق ئوقۇڭ، ئهگهر ئاڭلىمىغان بولسىڭىز ؟ ئاڭالپ باققانمۇ

  دهسلهپكى سهرگۈزهشته

ياكى ھۆل ، ئانا پاشىنىڭ تۇخۇمالرنى كۆللهرگه، كىچىك پاشاالرنىڭ دهسلهپكى سهرگۈزهشتىسى

ئۇ . تېخى ئۇ تۇخۇملىرىنى خالىغانچه تاشالپ كهتمهيدۇ. يوپۇرماقالرغا تۇغۇشى بىلهن باشلىنىدۇ



ئۇنىڭ تۇخۇملىرىنى مۇشۇنداق شهكىلده ئورۇنالشتۇرشىنىڭ 

تۇخۇمالر سۇدىن ئايرىلىپ بولغۇچه ئۇالر بهلكىم سۇغا ، سهۋهبى

ئهگهر تۇخۇمالر مۇشۇنداق ئۇسۇل . چۆكۈپ كېتىشى مۇمكىن

تۇخۇمالرنىڭ چۆكۈپ ، بىلهن بىر بېرىگه ئوالشتۇرۇپ قويۇلغاندا

 ئېھتىياتچانلىق بىلهن ئورۇنالشتۇرۇپ قويغان ئاق تۇخۇمالر تىزال قارا ئانا پاشا. كېتىش خهۋپى بولمايدۇ

ھاشاراتالر ۋه قۇشالر ئۇالرنىڭ رهڭگى قارا بولغاچقا ئۇالرغا دىققهت . رهڭگه ئۆزگىرىشكه باشاليدۇ

ئهمدى . مۇشۇ ئۇسۇل بىلهن تۇخۇمالر قۇشالر ۋه ھاشاراتالرنىڭ ھۇجۇمىدىن ساقلىنىپ قالىدۇ. قىلمايدۇ

 ؟ پاشا تۇخۇمى ئۆزىنىڭ رهڭگىنى ئۆزگهرتىشنى نهدىن بىلسۇن مۇشۇنداق كىچىك 

   

بالىلىرىنىڭ چۆكۈپ كېتىشىنىڭ ئانا پاشا 
ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تۇخۇملىرىنى سال 

  .قويىدۇپشهكىلده تىزى

تۇخۇمالرنىڭ ئانىسى بولغان پاشاالرمۇ . روشهنكى بۇ كىچىك تۇخۇمالر بۇنداق بىلىمگه ئىگه ئهمهس

. پهقهت بىر الله تۇخۇمالرنىڭ رهڭگىنى ئۆزگهرتىدۇ. ئۇالرنىڭ قانداق رهڭگىنى ئۆزگهرتىشىنى بىلمهيدۇ

الله پاشا تۇخۇملىرىنىڭ . ھهمده ئۆزى ياراتقان جانلىقالرنى قوغدىغۇچى، تلىكالله ناھايىتى شهپقه

 . رهڭگىنى ئۆزگهرتىش ئارقىلىق ئۇالرنى قوغداپ قالىدۇ

   

 

كىچىك . پاشىنىڭ سهرگۈزهشتىسى ئهمدى باشالندى، ئالدىرىماڭ 

تۇخۇمالردىن بىرسى لىچىنكا دهپ ئاتىلىدىغان قۇرۇتقا ئوخشايدىغان بىر 

سىز بۇ . بۇ لېچىنكىالر سۇدا بېشى تهتۈر ھالهتته تۇرىدۇ. ئۆزگىرىدۇجانلىققا 



 

   

لېكىن ، نهيچه سۇ ئۈستىده تۇرىدىكهن. شۇنداقال يهنه بىر مهسىله بار

 ئاۋازالر سهۋهبلىكمۇ نهيچىگه سۇ كېرىپ كېتىش ئېھتىمالى بئىنتايىن ئاجىز

بۇ ھهرگ. بۇنداق دېگهنلىك بۇ كىچىك پاشا تۇنجۇقۇپ كېتىشى مۇمكىن

بۇ نهيچىنىڭ تۈۋىده شىلىمشىق ماددا بولۇپ سۇ كىرىپ . ئۇنداق بولمايدۇ

ىق ماددا ئورۇنالرهسىمدىكى لىچىنكىنىڭ «بىز نهيچىگه شىلىمش. كېتىشنىڭ ئالدىنى ئالىدىكهن

؟كىچىك پاشاالردا شۇنداق ئهقىل ۋه تاالنت بارمىدۇ؟ قويغان سۇ كىرهلمهيدۇ » دهيدۇ دهپ ئويالمسىز 

بىر الله نهيچىنى ئۇالرنى . روشهنكى كىچىك پاشا بۇنداق ئىشالرنى قىلىشنىمۇ ئويلىيالمايدۇ

الشتۇرۇپ سۇ كېرىپ كهتمهيدىھهمده نهيچه تۈۋىگه شىلىمشىق ماددىنى ئورۇن، نهپهسلىنهلهيدىغان 

. قىلىپ ياراتقان

. ار

ىز 

شتۇرۇپ 

 

غان 

 

. بارلىق جانلىقالرنىمۇ قوغدايدۇ، الله سىزنى قوغداپال قالماي، كۆرگهنسىز 

. ئۇ تېخى داۋاملىشىدۇ، سهرگۈزهشتىنى تۈگىگهندۇ دهپ ئويلىماڭ

ه ئاخىردا سىز سولدىكى رهسىمد، بىر مهزگىل پاشىالر ئۆزىنىڭ رهڭگىنى ئۆزگهرتكهندىن كېيىن 

پاشىالرنىڭ بۇ باسقۇچى ؟ ئۇ تېخىغىچه پاشاغا ئوخشىمايدىكهن شۇنداقمۇ. كۆرگهندهك ھالهتكه كېلىدۇ

پاشا . قاسراق ئىچىدىكىسى لىچىنكا دهپ ئاتىلىدۇ. قورچاقلىق دهۋرى دهپ ئاتىلىدۇ) ھاشاراتالرنىڭ (

كۆزلىرى ۋه ، اناتلىرىق، پۇتلىرى،  ئېغىزى،ئۇنىڭ مۇڭگۈزچىسى . يېتىلىپ تولۇق پاشا ھالىتىگه كېلىدۇ



 

   

پاشانىڭ تۇنجى قېتىم سىرتقا چىقىشى  

  

شۇنداقال پاشا . غۇزا تۇنجى بولۇپ پاشىنىڭ باش تهرىپىدىن يىرتىلىدۇ

ئهگهر . تى خهتهرلىك ھالهتته بولىدۇ تۇغۇلۇشتىن بۇرۇن بېشى ناھايى

ئهگهر شۇنداق بولسا پاشا ؟ غۇزىغا سۇ توشۇپ كهتسه قانداق بولىدۇ 

لېكىن غۇزىنىڭ باش قىسىمىنى شىلىمشىق . تۇنجۇقۇپ قېلىشى مۇمكىن

ماددا ئوراپ تۇرغان بولۇپ غۇزىنىڭ ئىچىگه سۇ كىرىپ كېتىشتىن 

. ساقاليدۇ

ئۆزىنىڭ غۇزىسىدىن چىقىپ سۇ پاشا 
الله پاشىالرنى . ئۈستىده تۇرۇۋاتىدۇ 
ئورۇنالشتۇرغان  ئۇالرنىڭ پۇتلىرىغا

شىلىمشىق ماددىالر بىلهن ئۇالرنى سۇغا 
چۆكۈپ كېتىشتىن ساقالپ

 
 قالىدۇ

چۈنكى پاشا سۇدا يېقىلىپ ، بۇ ۋاقىت ئىنتايىن مۇھىم ۋاقىت

. كهتمهستىن سۇ ئۈستىده پۇتلىرى بىلهن تۇرالىشى ھهمده قاناتلىرىنى ھۆل قىلىپ سالماسلىقى كېرهك

پاشا بۇنىڭدىن . ھهتتا كىچىككىنه شامال چىقىپ پاشانى سۇغا يېقىتۋېتىپ ئۆلتۈرۈپ قويۇشى مۇمكىن

. ۇشۇنداق تاالنت بىلهن ياراتقانچۈنكى ئۇلۇغ الله ئۇنى م. ماھىرلىق بىلهن ئۆتۈپ كېتىدۇ 

.  

   

؟پاشا قاراڭغۇدا سىزنى قانداق كۆرۈدۇ ۋه چاقااليدۇ  

بىلىكىڭىزدىن ، يوتقاننى يېپىنىپ ياتسىڭىز . سىز كارۋېتىڭىزدا قاراڭغۇ كېچىلىرى؟ ھهيران قاالمسىز 

 كېلىپ شۇ كىچىككىنه بىر جاي ئۇچۇق قالسا پاشا مۇشۇنداق ئىنتايىن قاراڭغۇ كېچىده ئهتراپىڭىزغا



 

پاشا ئهتراپىدىكى جانلىقالرنىڭ تارقاتقان ئىسسىقلىقى ۋه بىزگه كۆرۈنمهيدىغان بىرخىل نۇر بىلهن 

 قاراڭغۇ كېچىده -لۇق بىلهن مۇناسىۋهتسىز بولۇپ ئۇالر قاپ بۇ خىل كۆرۈش قۇۋۋىتى يورۇق. كۆرۈدۇ 

. بىزنىڭ قان تومۇرلىرىمىزنى تاپااليدۇ

 

ئالىمالر ئىسسىقلىق ئارقىلىق سۈرهت تۇتااليدىغان . مۇشۇنىڭغا ئاساسهن. بۇ بولسا كارامهت تاالنت

سۈرهتكه قاراڭغۇدىمۇ ئهتراپنى خۇددى كۈندۈزدهك  بۇ كامېرا. كامېرانى كهشىپ قىلىپ چىقتى

؟ پاشىالر ئىنسانالردىن ئهقىللىقمۇ. ئىنسانالر پاشادىن ئۆلگه ئالدى؟ قىياس قىلىپ بېقىڭ. ئاالاليدۇ

الله پاشاالرغا ئاالھىده ئىقتىدارنى . ئهلۋهتته ئۇنداق ئهمهس؟ ئۇالر ئالىمالردىن ئهقىللىقلىقمۇ، بولۇپمۇ 

ئۇالر ئايروپىالنالرنى قۇشالردىن . ئىنسانالر بۇ دهرىجىدىن تاشقىرى تاالنتالردىن ئۆلگه ئالدى. بهرگهن

. ئىنسانالر يهنه نۇرغۇن نهرسىلهرنى تهبىئهتتىن ئۆلگه ئېلىپ ياسىدى. ئۆلگه ئېلىپ ئىجاد قىلدى

. ئهمدى بىز پاشىنىڭ سهرگۈزهشتىسىنى داۋامالشتۇرايلى

  پاشا ھهركهت قىلىۋاتىدۇ

  



پاشىنىڭ قان شوراش تېخنىكىسى كارامهت بولۇپ 

  .كىشىلهرنى ھهيران قالدۇرىدۇ

بىلىكىڭىزگه : مهسىلهن. دهسلهپته پاشا نىشانغا قونىدۇ

. ئاندىن ئۇ نهشتىرى بىلهن مۇۋاپىق ئورۇننى تالاليدۇ، 

پاشىنىڭ نهشتىرى شىپىرىسقا ئوخشاش بولۇپ ئاالھىده 

قان شورىغان . بىرخىل غىالپ بىلهن ئورالغان بولىدۇ 

نۇرغۇن كىشىلهر . ۋاقىتتا نهشتهر غىالپتىن چىقىدۇ

. تىرىنى تېرىگه سانجىيدۇ دهپ ئوياليدۇ ئهكسىچه پاشا باشقىچه بىرخىل ئۇسۇلنى قوللىنىدۇپاشىنىڭ نهش

ھهرىگه ئوخشاش ئېغىزىنىڭ ) ياغاچ كېسىدىغان(ئۇ تۆۋهنكى ئېغىزىنى ئالدى كهينىگه سۈرۈپ خۇددى 

 ياردىمىده تېرىنى كېسىپ ئاندىن نهشتىرىنى تۆشۈكتىن قان تومۇرغا بارغۇچه سانجىپ ئاندىن قان

. شوراشقا باشاليدۇ

پاشا ئهتراپىدىكى جانلىقالرنى ئۇالرنىڭ ئىسسىقلىق 
مانا بۇ پاشىنىڭ بىر گۈرۇپپا  . شهكلى ئارقىلىق كۆرۈدۇ

 كىشىلهرنى قانداق كۆرۈدىغانلىقى ۋه نىشاننى قانداق
تالاليدىغانلىقى

   

دوختۇر پاشا 

بۇ بهتنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ، » دهپ سورىشىڭىز مۇمكىن؟سىز بهلكىم «پاشامۇ دوختۇر بوالالمدۇ

 . دهيسىز. «ئۇالر ھهقىقهتهن دوختۇرالر ئىكهن»: سىز

ڭ مانا بۇ قاننى. بىردهم دىن كېيىن قان ئۆزلۈكىدىن توختايدۇ، سىز قولىڭىزنى كېسىپ سالسىڭىز

الله قاننى مۇشۇنداق ئۆزگىچه ئاالھىدىلىك . ئۆزلۈكىدىن قېتىشىپ ئېقىشتىن توختىغانلىقىنىڭ سهۋهبى

ئهگهر قان ئۆزلۈكىدىن قېتىشمىسا بارمىقىڭىزدىكى ئىنتايىن كىچىك . بىلهن يارىتىپ ئىنساننى قوغدايدۇ

اراھهتتىن قاننى  بولغان ج،ياكى يۈگۈرگهنده تۇيۇقسىز يېقىلىپ) كېسىلىپ كهتكهن جاي(كېسىك 

. توختىتالمىسىڭىز ئۆلۈپ كىتهتتىڭىز 



 

چۈنكى ؟ نېمه ئۈچۈن. لېكىن پاشا بۇنىڭ ئانچه خۇشال بولمايدۇ. بۇ بىز ئۈچۈن ئىنتايىن چوڭ رهھمهت

پاشىالر ، ئهگهر مۇشۇنداق بولسا . پاشا قاننى شورىغاندا قان قېتىۋېلىپ ئۇنىڭ نهشتىرىگه چىقمايدۇ

الله .  ھېچقانداق بىر پاشا ئۆزلىرىنىڭ تۇخۇملىرىنى ئاقسىل بىلهن باقالمايدۇ چۈنكى، خۇشال بولمايدۇ

؟ قانداق. يهنه مۇشۇ جهريانالرنى بىر تهرهپ قىلىش ئۈچۈن پاشالرنى ئاالھىده ماھارهت بىلهن ياراتقان

پاشا قاننى شوراشتىن بۇرۇن الله ئۇنىڭغا بهرگهن بىرخىل سۇيۇقلۇق ئىشلهپ چىقىرىپ ئۆزى قونغان 

بۇنداق بولغاندا شۇ جايدىكى قان قېتىشىۋااللمايدۇ شۇنىڭ بىلهن . يدىكى قان تومۇرغا كىرگۈزىدۇجا

 . پاشا قاننى بىماالل سۈمۈرهلهيدۇ

   

 

پاشا يۇقىرىقى . بۇ سۇيۇقلۇقنىڭ يهنه باشقا ئىنتايىن ياخشى ئاالھىدىلىكلىرى بار

ماددىنىڭ پاشا چۈنكى بۇ . ئىشالرنى قىلىۋاتقاندا سىز ھېچنېمىنى سهزمهيسىز 

. سىزنىڭ كهسكهن جايلىرىڭىزنى ھېچنېمىنى سهزمهس قىلىپ قويىدىغان رولى بار

بۇ سۇيۇقلۇق چىش دوختۇرلىرى ۋه تاشقى كېسهللىك دوختۇرلىرى ئىشلىتىدىغان 

دوختۇرالر سىزگه مهلۇم دهرىجىده ھۇشسىزالندۇرۇش دورىسى . ھوشسىزالندۇرۇش دورىسىغا ئوخشايدۇ

سىز پاشىنىڭ دوختۇردهك خىزمهت . رىقنى سهزمهيسىز ھهمده سىزهلمهيسىز ئىشلهتكهچكه سىز ئاغ

. ئالدى بىلهن ھۇشسىزالندۇرۇپ ئاندىن قان شورايدۇ؟ قىلىدىغانلىقىنى چۈشهندىڭىزمۇ 

 

بۇ قىچىشىش ۋه قاپىرىشنىڭ . ئازراق قىچىشىدۇ ۋه قاپىرىپ چىقىدۇ، پاشا سىزنى چېقىۋالغاندىن كېيىن 

 .قۇيۇقلۇسهۋهبى دهل ھېلىقى س

 

لېكىن پاشا بۇ ئىشالرنى ، سىز بهلكىم بۇ ئىشالرغا نۇرغۇن ۋاقىت كېتهر دهپ ئويلىشىڭىز مۇمكىن



 سىز بۇ رهسىمدىن پاشا
. 

ئهمدى بىز بىرلىكته 

پاشا . تهپهككۇر قىاليلى

، قهلهمنىڭ بېشىدىن چوڭراق

تهرهپ لېكىن ئۇنىڭ بىر 

قىلىدىغان خىزمىتى ئىنتايىن 

سىز . قىيىن ۋه مۇرهككهپ

ئادهم قېنىنىڭ تومۇردا ؟ يۇقىرىقى ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى پاشا ئۆزى ئويالپ قىالاليدۇ دهپ ئويالمسىز

كېچىده ، كهسكهن جاينى ئاغرىقنى سهزمهسلىكى ئۈچۈن ھۇشسىزالندۇرۇش، ئېقىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش

تۇخۇملىرىنىڭ چۆكۈپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن ئۇالرنى سال شهكلىده تېزىپ . بىماالل كۆرهلهيدىغان بىر كۆز

. پاشا بۇ ئىشالرنى ھهرگىز ئۆزلۈكىدىن قىاللمايدۇ. قويۇش

ئادهمنى چاققان 

ۋاقىتتا قانداق ھهرىكهتلهرنى ئېلىپ 

.بارىدىغانلىقىنى كۆرۈۋاالاليسىز 

 

پاشا قاننى  

ئۇ ، نى بېقىش ئۈچۈن سۈمۈرمهيدۇ ئۆزى

. سۈمۈرىدۇ قاننى تۇخۇملىرىنى بېقىش ئۈچۈن

ئهمما پاشا كهسكهن جاينى 

ھۇشسىزالندۇرغاچقا سىز ئۇنىڭ يۇقىرىقى 

ئىشلىرىنى

ئانا پاشا قورسىقىدىكى 
تۇخۇملىرىنى سۈمۈرگهن قان 

.باقىدۇ بىلهن

.قىلىۋاتقاندا پهقهت سهزمهيسىز    

 

 

 ئۆزىنى قوغداپ ھايات -ئۆز ،  ئۆزىنى باقااليدىغان -الله بارلىق جانلىقالرنى مۇۋاپىق دهرىجىده ئۆز 

ۋه قوغدىغۇچى ، رهھمهتلىك،  بۇ الله نىڭ مېھرىبانمانا. ئاالھىدىلىكلىرى بىلهن ياراتقان، قالىدىغان

مانا بۇ الله نىڭ ئۇالرنى ، ئهگهر پاشىالر ھاياتىنى داۋامالشتۇرالىسا. ئىكهنلىكىنىڭ دهلىلى

!!!!. ھهمده ئۇنتۇپ قالمايدۇ، الله خاتاالشمايدۇ. قوغدىغانلىقىنىڭ ئاالمىتى

 
 



  چىۋىن يهرشارىدىكى ئهڭ ياخشى ئۇچااليدىغان جانلىق

  

ئهمهلىي هتته ئهتراپىمىزدىكى بارلىق . ز پاشىنىڭ ئۆزگىچه ئاالھىلىدىلىكلىرى نى ئ ۇزۇن تىلغا ئال دۇقبى

چىۋىن تۇغۇلغان : مهسىلهن.  قوڭغۇزالردا بىزنى قىزىقتۇرىدىغان نۇرغۇ ن ئاالھىدىلىك بار-قۇرۇت 

 تاالنتلىق جانلىق چىۋىن ئۇچۇۋاتقان ۋاقىتتا بىز چىۋىن ئىنتايىن. ۋاقىتتىن باشالپال كارامهت ئۇچااليدۇ 

 . ئىكهن دهيمىز

ئهمدى توختاپ بىردهم تهپهككۇر .  قېتىمغىچه قانات قاقىدۇ1000دىن 500بىر چىۋىن سېكۇنتىغا 

بۇ پهقهت  . پهقهت بىر سېكونت، بىر مىنۇتمۇ ئهمهس، بىز تىلغا ئالغان ۋاقىت بىر سائهت ئهمهس؛ قىلىڭ

سىز كۆزىڭىزنى ئېچىپ يۇمۇپ ؛ ندىڭىزمۇچۈشه. سىزنىڭ كۆزىڭىزنى ئېچىپ يۇمغانچىلىك ۋاقىت

 .  قېتىپ قېقىپ بولىدۇ 500بولغۇچه چىۋىن قانىتىنى ئاز دېگهنده 

 قېتىم 500سىزدىن سې كۇنتىغا بېلىكىڭىزنى چىۋىند هك : ئهمدى تۆۋهندىكىلهرنى  ته پهككۇر قىلىڭ

 سىزنىڭ ،شهكسىزكى؟  قېتىم ئېچىپ يېپىپ بېقىڭ دهپ سورالسا سىز قانداق قىلىسىز10ئهمهس 

 نى قانات قېقىشنى ئورۇنلىيا لىشى مۇمكىن 500بهدىنىڭز ده بار بولغان مۇسكۇللىرىڭىزنى سې كۇنتىغا 

چىۋىن ئاالھىده بهدهن مۇسكۇللىرى بىلهن  س ىز ياكى يېتىلىگهن چوڭالرمۇ قىاللمايدىغان . ئهمهس

. ىلىق ھېس قىلمايدۇچىۋىن ئۇچۇۋاتقان ۋاقىتتا ھېچقانداق قىيىنچ، ئۇنىڭ ئۈستىگه. ۋهزىپىنى قىالاليدۇ

مانا بۇ الله نىڭ ئۇالرنى مۇشۇنداق ئاالھىده سىستېما بىلهن  . ئۇالرنىڭ قانىتى ئۈزۈلۈپ كهتمهيدۇ

 . ياراتقانلىقنىڭ دهلىلى

ئهگهر سىز ئۇنىڭغا يېقىنلىشىپ قارىغان بولسىڭىز ئۇنىڭ قىينالمايال 

 بۇ سىزنى ھهيران. ئۇچۇۋاتقانلىق تهجرىبىسىگه گۇۋاھچى بوالتتىڭىز 

قانداقال بولمىسۇن بۇ بىر . قالدۇرالمىسۇن ياكى سىز ئېتراپ قىلماڭ

 . ئىنتايىن مۇرهككهپ ۋه قىيىن ھهرىكهت 



  

، ئهمدى سىز چى ۋىننىڭ ئۇچىشىغا دىققهت قىلىپ بېقىڭ

سىز بهلكىم چىۋىننىڭ تۈز ؟ سىز نېمىگه دىققهت قىلدىڭىز

ئۇ  . بىر لىنىيهده ئۇچمايدىغانلىقىغا دىققهت قىلدىڭىز

ئۇ . نىشانغا خۇدد ى مانېۋىر ئۆتكۈزگهندهكال ئ ۇچىدۇ

ھهرقانداق . ھاۋادا غوڭۇلداپ تۇيۇقسىز بۇرىالاليدۇ 

 . ۋه تىك تامالرغا ئوڭايال قونااليدۇ ، ھهتتا تورۇسالرغا. جاي بۇلىشىدىن قهتئىي نهزهر بىۋاسىته قونااليدۇ 

ئايروپىالن بىله ن چىۋىننىڭ ئۇچىشىنى قىياس . ھېچقانداق ئۇچار ماشىنا يۇقىرىقى ئىشالرن ى قىاللمايدۇ

 . ندىن قايسىسىنىڭ مۇكهممهل ئىكهنلىكىنى بىلىۋااليسىز ئا، قىلىپ بېقىڭ

كىم چىۋىنلهرگه مۇشۇنداق ھهرىكهتلهرن ى ئۈگهتكهند ۇ  ، ھازىر سىزده تۆۋهندىكى سوئال پهيدا بولغاندۇ

چىۋىنگه . بىز بۇ يهرده يهنىال الله نىڭ چهكسىز قۇدرهت ئىگىسى ئىكهنلىكىن ى كۆرۈۋاالاليمىز ؟ 

 . تىدارىنى بهرگهن پهقهت بىر الله دۇرمۇشۇنداق كارامهت ئۇچۇش ئىق

 ئىنسانالر ئهڭ يېڭى ۋه ئاالھىده تېخنىكا
ار بىلهن ئىشلهپ چىقارغان تېك ئۇچ

ئايرۇپىالنالر چىۋىنالردهك ئۇنداق 
. .ئۇچالمايدۇ مۇۋاپىقىيهتلىك



 
 

   

، قانداقال بولمىسۇن. ھازىرغىچه ئهتراپىمىزدا دائىم كۆرۈلۈپ تۇرىدىغان جانلىقالر ئۈستىده سۆزلىدۇق

 تېلېۋىزورالردا ياكى كىتابالردىال كۆرهلهيدىغان جانلىقالرمۇ يهنه بىز ئهتراپىمىزدا كۆرهلمهيدىغان لېكىن

ئهمدى بىز سىزگه ئۇالردىن ئازراق . بۇ جانلىقالرنىڭمۇ ناھايىتى ئۆزگىچه ئاالھىدىلىكلىرى بار. بار

» ؟!سىز بۇالرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن «الله ئۇالرنى نېمه دېگهن ئاجايىپ ياراتقان ھه. سۆزلهپ بېرهيلى 

 . دهيسىز

 ؟  مۇزلۇق قىتئه بولغان جهنۇبى قۇتۇپتا قانداق ياشايدۇپىنگۋىنالر

 

قۇتۇپنىڭ ئۆزگىچه ئاالھىدىلىكى بولۇپ . پىنگۋىنالر يهرشارىنىڭ جهنۇبى قۇتۇبىدا ياشايدۇ

ھاۋا ئىنتايىن . ھهمده دائىم قار ۋه مۇز بىلهن قاپلىنىپ تۇرىدۇ، ئىنتايىن قاتتىق سوغۇق 

سىز قىشتا قار توپى ئوينىغىلى سىرتقا ، ئهمدى.  شهكىللىنىدۇسوغۇق بولغاچقا دېڭىز يۈزىده مۇزتاغالر

، چاپان، گهرچه سىز پوپايكا. چىققاندا قانچىلىك سوغۇقنى ھىس قىلىدىغانلىقىڭىزنى ئويالپ بېقىڭ

سىز . ۋه شارپا قاتارلىقالرنى كىيىۋالغان بولسىڭىز يهنىال سوغۇقنى ھېس قىلىسىز، بىر جۈپ پهلهي، تۇماق

،  گرادۇس بۇلىشى مۇمكىن10ن ۋاقىتتا تېمپېراتۇرا تهخمىنهن نۆلدىن تۆۋهن قار توپى ئوينىغا

ئۇنىڭ ئۈستىگه پىنگۋىنالر .  گرادۇسلۇق جايالردا ياشايدۇ40پىنگۋىنالر تېمپېراتۇرا نۆلدىن تۆۋهن 

. بىزنىڭ يۇرتىمىزدىن خېلىال سوغۇق جايالردا ياشايدۇ، ياكى پهلهيلهرنى كهيمهيمۇ ، پوپايكا، چاپان

ئۇالر مۇز تۆپىسىده . ئۇالرنىڭ ئۆيىمۇ يوق. ر تۆپىسىده ئاياغسىز ماڭسىمۇ ئۇالر كېسهل بولمايدۇئۇالر قا

ئهگهر سىز مۇز تۆپىسىده بىر نهچچه مىنۇت ياتىدىغان بولسىڭىز سىز ب. ئۇخاليدۇ

 ؟ نېمه ئۈچۈن، پىنگۋىنالرغا ھېچنېمه بولمايدۇ. كېسهل بولۇپ قالىسىز

الرنى مۇشۇنداق يول بىلهن ئاشۇنداق مۇزلۇق مۇھىتتا بۇنىڭ سهۋهبى ئۇلۇغ الله ئۇ

هلكىم 





ىلهن 

. دۇ

 

نتايىن 

   

   

 

   

  تۆگىلهر سۇ بېكىنى دۈمبىسىده كۆتۈرۈپ يۈرىدۇ



 

بىز ئىلگىرى پىنگۋىننىڭ يهرشارىدىكى ئهڭ سوغۇق قىسمىدا ياشايدىغانلىقىنى 

 ئهتراپتىكى مۇھىتقا ئىنتايىن مۇۋاپىق ياراتقانلىقىنى ھهمده الله نىڭ ئۇالرنى

ئهكسىچه تۆگىلهر بولسا يهرشارىنىڭ ئىنتايىن قىزىق . تىلغا ئالدۇق

تۆگىلهر . كېلىماتدىمۇ ھايات كهچۈرهلهيدىغان قىلىپ يارىتىلغان ھايۋانالر

 50تېمپېراتۇرىسى بىپايان قۇملۇقنىڭ . ئادهتته قۇملۇقتا تىرانسىپورت ئىشلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ

.  سېلىسىيه گرادۇسلۇق كىلىماتالردا ياشايسىز 30سىز بهلكىم تهخمىنهن . سېلسىيه گرادۇسالرغا چىقىدۇ

 . ھهمده ئۇسساپ كېتىسىز، ھهتتا شۇنچىلىك تېمپىراتوردىمۇ ئهگهر سىرتقا چىقسىڭىز تىزال چارچايسىز 

ئۇالر بىر . مېتىر يولالرنى باسااليدۇ  سېلسىيه گرادۇسلۇق ئىسسىقلىقالردىمۇ نهچچه كىلو50تۆگىلهر 

مانا بۇ الله نىڭ ئۇالرنىڭ بهدىنىنى بىزنىڭ بهدىنىمزىدىن پهرقلىق . نهچچه كۈن سۇ سىز ياشىيااليدۇ

ئۇالر ئۇسسىغان ، تۆگىلهر ئۆزلىرى ئىچكهن سۇنى ئىچىده ئۇزۇن مهزگىل ساقالپ قويۇپ. ياراتقانلىقى

 .  قاندۇرىدۇۋاقىتتا ساقالپ قويغان سۇ بىلهن ئۇسسۇزلۇقىنى

پهقهت . قۇملۇقتا جان بېقىشمۇ بىر مهسىله قۇملۇقنىڭ ھهممىسى قۇرغاق بولۇپ ئۆسۈملۈكمۇ ھهم يوق

تۆگىنىڭ ئېغىزى ۋه لهۋلىرى چىداملىق بولۇپ . كاكتۇس دهرىخى ۋه تىكهنلىك ئۆسۈملۈكلهر بار

مۇشۇنداق تىكهنلىك ئۆسۈملۈكلهرنى يىيهلهيدۇ ھهتتا تاپانلىرىغا 

مانا بۇ ئۇالرنىڭ تىكهنلىك ئۆسۈملۈكلهردىنمۇ . ىرىپ كېتىدۇ تىكهنلهر ك

 . قورسىقىنى بېقىپ كىتهلهيدىغانىقىنىڭ سهۋهبى

ئۇندىن باشقا تۆگىلهرنىڭ تېرىسىنى قاپالپ تۇرغان تۈكلىرىمۇ ئۇالرنى 

تۆگىلهر دائىم قۇملۇقالردا يول . چىدىغۇسىز ئىسسىقالردىن ساقالپ قالىدۇ

ئۇالرنىڭ . رىنى ياپىالق قىلىپ ياراتقانيۈرگهچكه الله ئۇالرنىڭ پۇتلى

الله ، قېتىپ قويۇشقا تېگىشلىكى شۇكى. پۇتلىرى ياپىالق بولغاچقا قۇملۇققا چۆكۈپ كهتمهيدۇ

بۇنداق بولغاندا ئۇالرنىڭ تاپانلىرى قهتئىي ، تۆگىلهرنىڭ پۇتىنىڭ تېرىسىنى ئىنتايىن قېلىن ياراتقان

 . كۆيمهيدۇ 



لىرى قىالاليدىغان ئىشالر بىلهن 

سىلهرنى ھېچقانداق الله بارلىق نهر. 

: توغرىسىدا بىزگه خهۋهر بېرىپ 

 

   

  ھهره قۇش

 

گهرچه ئۇنىڭ جۇغى . كۆرگهنسىز بۇ قۇش كىچىكلىكىدىن قهلهم ئۈستىده تۇرااليدۇ

 

ى

ھهمده بۇ سهپىرىده ئۇ. كىچىك بولسىمۇ ئۇ ئىنتايىن ئۇزۇن مۇساپىلهرنى باسااليدۇ

سىز بىلىكىڭىزن. قېتىم قانات قاقىدۇ) ئىككى يېرىم مىليون  (2.500000قاناتلىرىنى 

 قېتىم ئېچىپ يېپىپ 50ئهگهر سىز بېلىكىڭىزىنى ؟ قانچه قېتىپ ئېچىپ ياپااليسىز 

 



 . ئهتىسى چوقۇم ئاغرىپ قالىدۇ، باقسىڭىز

لېكىن بۇ كىچىك قۇش 

ىنتايىن قىيىن ۋهزىپىلهرنى الله بۇ قۇشالرنى مۇشۇنداق ئ. ھېچ قانداق ئىش يۈزبهرمهيدۇ 

 . ئورۇنلىيااليدىغان قىلىپ ياراتقان

قانات قاقسىمۇ ئۇنىڭدا ) ئىككى يېرىم مىليون  (2.500000ئۈچۈن بۇنچىلىك 

   

 

  

 

   

  ئۆزىنى قوغدىغۇچى قىسقۇچ پاقا

 

بۇ جانلىقالر ئۆزگىچه . دېڭىزدا ئىنتايىن قىزىقارلىق جانلىقالر بار

 

قىسقۇچ پاقىالر بۇ

ل بىلهن 

 . الله ئۇالرغا دۈشمهنلىرىدىن قانداق ساقلىنىشنى ئۆگهتكهن . بۇنداق ئالتۇندهك پىالننى تۈزهلمهيدۇ 

قىسقۇچ پاقا بهزى .  ئۆزىنى قوغدايدۇ�ئۆز ئۇسۇلالر بىلهن 

ۋه باشقا، قۇرالالرنى ئىشلىتىپ ئۆزىنى سهككىز پۇتلۇق بېلىق 

ئوكيانالردا ئۆسىدىغان بىرخىل . دۈشمهنلىرىدىن قوغدۇنىدۇ

 خىل ئۆسۈملۈكلهرنى يىغىپ ئۇالرنى قاسراقلىرى ئۈستىگه 

مۇشۇ ئۇسۇ. هبى بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ تىكهنلىرى ئىنتايىن زهھهرلىك بولىدۇ بۇنىڭ سهۋ. قويۇۋالىدۇ 

ئۇنتۇپ قالماڭكى قىسقۇچ پاقىالر ئۆزلۈكىدىن . قىسقۇچ پاقىالر ئۆزلىرىنىڭ دۈشمهنلىرىدىن قوغدىنىدۇ

، ئۆسۈملۈك بولۇپ 



 

   

   

 سۇ ئۈزهلهيدىغان بوبي قۇش 

 

بوبي قۇشىنىڭ پۇت بارماقلىرىدا سۇ ئۈزۈش پهردىسى بولۇپ چوڭقۇر سۇ ئاستىغا 

ه الله ئۇالرغا مۇشۇنداق سۇ ئۈزۈش پاالقچىسىغا ئوخشاش ئاالھىد. شۇڭغىيااليدۇ 

ئۇالر. پۇتالرنى بهرگهچكه ئۇالر سۇ يۈزىدىمۇ ۋه چوڭقۇر دېڭىز ئاستىدىمۇ سۇ ئۈزهلهيدۇ 

چوڭقۇر دېڭىز ئاستىغا شۇڭغۇپ ئىنتايىن ئۇزۇن مۇساپىلهرنى بېسىپ بېلىق تۇتۇپ 

 . يهيدۇ

 

   

 

   

 ؟ مۇ ئۇچاالمدۇ بېلىق

 

لېكىن ئۇ قۇشالرنىڭ . ئۇچار بېلىق قۇشالرغا ئوخشاش قاناتلىرى بىلهن ئۇچمايدۇ 

.  كىلومېتىر مۇساپىنى باسىدۇ56ئۇالر سائىتىگه . قانىتىغا ئوخشاش قاناتلىرىنى يايىدۇ

قۇيرۇقلىرىنى ئۈستىگه چىقىرىپ تېخىمۇ ،  خىل كىچىك بېلىق سۇدا قاناتلىرىنى يېيىپ

 . بۇ ئۇسۇلدا ئۇ سۇدا ئىنتايىن تىز ھهرىكهت قىلىدۇ. 

بۇ

كهت قىالاليدۇتىز ھهرى

   

 



   

  كۆك قوتان

 

ئۇ . كۆك قوتان بېلىق تۇتۇشتا ئىنتايىن ئۇستىلىق كۆرسىتىدۇ

بۇ . ۈك شهكىلده يايىدۇتۇرغان ھالهتته قاناتلىرىنى بېشىدا كۈنل

 ئۇ سۇ يۈزىدىكى شولىسىنىڭ كۆرۈنۇپ قېلىشتىن ئۇسۇلدا

ئهمدى كۆك قوتان سۇ ئاستىدىكى يېمهكلىكلىرىنى . ساقلىنىدۇ

كۆك قوتاننىڭ قاناتلىرى سۇ يۈزىده ھالقا . ئېنىق كۆرهلهيدۇ

 . ئىچىده بېلىق تۇتىدۇ

شهكىلده بولۇپ ئۇ دائىم ھالقا شهكىل 

   

 

   

  تۆگه قۇش

 

. تۆگه قۇش ئىنتايىن تىز يۈگۈرىدىغان قۇش

.  كىلومېتىر يۈگۈرهلهيدۇ 70ئۇ سائىتىگه 

تۆگه قۇشنىڭ پۇتلىرىدا پهقهت ئىككىال 

بو تۆگه قۇشنىڭ تىز يۈگۈرشىنىڭ . لىدۇ بۇ 

سهۋهبى دهل ئهشۇ 

بارماقالرنىڭ بىرسى بىرسىدىن چوڭراق 

 . ئۇزۇن بارمىقىدۇر

. بارمىقى بولىدۇ 

   

 



   

  جهنۇبى قۇتۇپ ئېيىقى

 

تېيىلماس تاپانلىرى بىلهن ، تىرناقلىق، جهنۇبى قۇتۇپ ئېيىقى تۈكلۈك

جهنۇبى قۇتۇپ ئېيىقى قېلىن . ئىنتايىن تىز يۈگىرهلهيدۇ مۇز ئۈستىده 

يۇڭلىرى بىلهن جهنۇبى قۇتۇپنىڭ ئىنتايىن سوغۇق ھاۋاسىدىن 

ئون سانتىمېتىر كېلىدىغان قېلىن يۇڭلىرى ئۇالرنى . قوغدىنىدۇ

مانا بۇ ئۇالرنىڭ مۇزلۇق سوغۇق سۇدا. سوغۇقتىن ئۈنۈملۈك ساقاليدۇ

الله.  كىلومېتىر مۇساپىنى باسااليدىغانلىقنىڭ سهۋهبى2000ئهتته سۈر

الله . شۇڭا ئۇالر شۇنداق ھاۋادا ھايات كهچۈرهلهيدۇ، پىنگۋىنالرغا ئوخشاش ياراتقان بولغاچقا 

پىنگۋىنالر ، ئېيىقالرنى شىمالى قۇتۇپقا، ئۇالرنى يهرشارىنىڭ ئهڭ سوغۇق قىسمىغا بولغان جهنۇبى قۇتۇپتا

 . بولسا جهنۇبى قۇتۇپقا جايالشتۇرغان 

ئۇ پۇراش سېزىمنىڭ . الله جهنۇبى قۇتۇپ ئېيىقلىرىغا ئىنتايىن كۈچلۈك پۇراش سېزىمىنىمۇ بهرگهن

 . قار ئاستىدىكى يېمهكلىكلهرنى سېزىۋاالاليدۇ ) بىر يېرىم مېتىر ( مېتىر 1.5كۈچلۈكلۈكىدىن 

نىڭ ئاالھىده قاپىقى خۇددى ياپراقچىغا ئوخشاش بولۇپ ئۇالر، قېتىپ قويۇشقا تىگىلشىك شۇكى

خۇددى «بىر جۇپ قارا كۆز ئهينهككه» ئوخشاش ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى قارنىڭ قارىغۇ قىلىپ قويۇشىدىن 

 . ساقاليدۇ

 كىلومېتىر 11 � 10 سائىتىگه 

 جهنۇبى قۇتۇپ ئېيىقلىرىنى 

 

   

  ۈچىئهڭ تىز يۈگۈرگ: يىلپىز



  

ئۇالر . يىلپىزالر زېمىن ئۈستىدىكى داڭلىق ئهڭ تىز يۈگۈرگۈچى جانلىق

ئۇالر بىر نهچچه . ئۇزۇن مۇساپىلهرنى ئىنتايىن ئاز ۋاقىتتا بېسىپ بولىدۇ 

بهزى .  كىلومېتىرغا چىقىرااليدۇ75سىكونت ئىچده سۈرئىتىنى سائىتىگه 

 كىلومېتىرغا 113يىلپىزالرنىڭ سۈرئىتى ئىشهنگۈسىز دهرىجىده سائىتىگه 

 . ئۇلۇغ الله نىڭ ئۇالرغا بهرگهن ئاالھىدىلىكلىرىگه قاراڭ . چىقىرااليدۇ

   

   

   

   

 

   

  بۇغىنىڭ قىزىقارلىق ھهرىكىتى

  

بوغىالر . ڭ تېررىتورىيىسىگه چېگرا بېكىتىپ قويىدۇبهزى جانلىقالر خۇشپۇراق ماددىالرنى ئىشلىتىپ ئۆزىنى

 شاخچىالرغا ۋه ئۆسۈملۈكلهرگه كوكۇس بهزى كىچىك ئۇزۇن

مېيىغا ئوخشاش پۇرايدىغان ماددىنى يېپىشتۇرۇپ ئۆزىنىڭ 

بۇ خىل پۇراق ئارقىلىق باشقا. تېرتورىيسىنى بهلگىلهپ قويىدىكهن

 ئىگهللىنىپ بۇغىالر بۇجاينىڭ ئاللى بۇرۇن باشقىالر تهرىپىدىن

 .قىلىشنى ئۇالرغا بىلدۈرمىسه ئۇالردا نهدىمۇ ئۆزلۈكىدىن تېررىتورىيه بېكىتىپ قويۇش بولسۇن 

   

 

الله بۇنداق . بولغانلىقىنى بىلىدىكهن



   

 

   

 ) كهسلهنچۈك. (گېكو 

 

ئۇنىڭ ئىنتايىن . ىق بهلۋاغدا ياشايدىغان بىرخىل كهسلهنچۈك بولۇپ گىكو ئىسس

گىكوالر ھهتتا . ھهيران قاالرلىق ئاالھىدىلىكى ئۇ تىك تامالردا بىماالل يۈرهلهيدىكهن 

ئهينهك بولسىمۇ پۇت بارماقلىرىدىكى شوراش كاتاكچىسىنىڭ ياردىمى بىلهن بىماالل 

ئهگهر ئۇالر تىك جايالرغا كهلگهنده خۇددى ، ىقېتىپ قويۇشقا تېگىشلىكى شۇك

 . بارماقلىرىدىكى تىرناقلىرىنى يوشۇرۋېتىپ تىك جايالردا بىماالل مېڭىۋېرىدىكهن 

. يۈرهلهيدىكهن 

مۇشۇكالردهك 

   

 

   

  سۇ يۈزىده يۈگۈرۈشى هنچۈكنىڭكهسل

  

كۆرسىڭىز قانداق ئهگهر  سىز كهسلهنچۈكنىڭ سۇ يۈزىده 

ش كۈرىۋاتقاندىمهن» خىيالغا 

باسىلىسىك دهپ . بۇ چۈش ئهمهس بۇ رېئاللىق . دېيىشىڭىز مۇمكىن

ھهمده ئۇ بۇ . سۇ ئۈستىده يۈگىرهلهيدۇ ، ئاتىلىدىغان كهسلهنچۈك

بۇنداق . ئارقا پۇتلىرىنى سۇدا پاالقلىتىپ سۇ چاچرىتىپ يۈگىرهيدۇ 

يۈگۈرگهنلىكىنى 

سىز بهلكىم «مهن بهلكىم چۈ؟ كېلىسىز

ئۇ . ن تىز قىلىدۇھهرىكهتنى ئىنتايى

پاالقالش ئۇ قۇرۇقلۇقتا ماڭغاندا 



دهرھال سۇغا كىرىپ ئىنتايىن تىز يۈگىره، ئهگهر ئۇ بىرهر خهتهرگه دۇچ كېلىپ قالسا. كۈرۈلمهيدۇ 

. ېچىپ يۈگىرهيدۇئۇ يۈگۈرگهنده ئارقا پۇتلىرىنىڭ بارماقلىرىنى كهڭرى ئ

. يدۇ 

 

  

 

  

 ياۋا ئۆردهكلهر

 

قېتىپ .  كىلومېتىرلىق سۈرئهتته ئۇچااليدۇ 50ياۋا ئۆردهكلهر سائهتلىك سۈرئىتى 

چۈن دائىم ئۇالر گۆش خۇرالردىن ئۆزىنى قوغداش ئۈ، قويۇشقا تېگىشلىكى شۇكى

ئهگهر ئۇالر شۇغا شۇڭغىماقچى بولسا ئىنتايىن تېزلىك بىلهن . نىشاننى يۆتكهپ تۇرىدۇ

 . سۇغا شۇڭغۇپ ئوۋچىالرنىڭ ئۇنى ئوۋلىشىغا قىيىنچىلىق تۇغدۇرىدۇ

  

   

 

   

 ۇمى پىلنىڭ ئۇزۇن خارت



 

زۆرۇر بولغاندا پىل بۇ خارتۇمى . مۇسكۇلدىن تهركىب تاپقان) ئهللىك مىڭ (50.000پىلنىڭ خارتۇمى 

ئوخشاشال پىل خارتۇمى بىلهن كۆك .  يۈكلهرنى ئىىتتىرهلهيدۇ ئارقىلىق ئىنتايىن ئېغىر

بۇ . رىغا سېلىشتهك ئىنتايىن نازۇك خىزمهتلهرنىمۇ قىالاليدۇ

ھهمده ، ئۇنى ئۇزۇن بارماق قىلىپ ئىشلهتكىلى بولىدۇ ،رتۇم نۇرغۇن ئۇسۇلالردا ئىنتايىن قۇالي

 

پۇرچاقالرنى يىغىپ ئېغىزلى

اخ

تېخى خارتۇمدا . ئۇنىڭدىن چىققان ئاۋاز بىلهن يۇقىرى ئاۋازلىق ئاۋاز ساندۇقىغا ئوخشاپ كېتىدۇ 

 .  لېتر سۇ ئالغىلى بولىدۇ 4ئىچىش ياكى بهدىنىنى يۇيۇش ئۈچۈن 

  

 

   

سىز بهلكىم بۇ تىلغا ئالغان يۇقىرىقى جانلىقالرنىڭ ئاالھىلىدىلىكىنى تۇنجى قېتىم ئاڭلىغان بولۇشىڭىز 

بۇالر يهرشارىدىكى كارامهت ؟ ئۇالر ئىنتايىن كارامهت ئاالھىدىلىكلهر ئىكهن شۇنداقمۇ. مۇمكىن

يهرشارىدا سىز تېخى كۆرمىگهن ۋه ئاڭلىمىغان مىڭلىغان . دىلىكلهرنىڭ ئازال بىر قىسمى ئاالھىلى

بىر . ئهلۋهتته ئۇنداق ئهمهس؟ مۇشۇنچىۋاال ھايۋانالر تاسادىپىيلىقتىن بارلىققا كېلهلهمۇ . ھايۋانالر بار

  . چىالله بارلىق ھايۋانالرنى يۇقىرىقىدهك ئۆزگىچه ئاالھىدىلىك ۋه ئىقتىدار بىلهن ياراتقۇ


