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 « ائها -ائتا » 
 

 -زۈڭوڭ تىگىاڭوى بىلىش ۈئچۈن ۆئائه -ل ائتائەي ىئوسان ، سەن ائۋۋا
لسەك ًېوىال تەهـتىوى ۋە جەمەتىڭوى بىو ، ئەي ىئوسان ، سەن ًىغىپ هە

 ،لىسى سەن ، هۇھوىڭمۇ بالىسى سەنھاۋۋا ائهىوىڭ با نبىر ائدەم ائتا بىلە
ائدەموىڭ بالىسى بولغان ًەردە ، ئەي ۇئهىمۇ بىر خۇدا ًاراتكاهدۇر ، ائدەم 

دىڭ ، سىوىڭ ائضىكىڭ ىئ ن بولسا سەن لاًسى ائتا ائهىدىن بوالرًارالـمىغا
ائهاڭدۇر ، ۇئ خالىسا سىوى بار لىلىدۇ ،  -پەرۋەردىگارىڭ ، سىوىڭ ائتا

خالىسا سىوى ًوق لىلىدۇ ، ۇئ ھەممىگە لادىر ىئگىدۇر ، بىراق بۇ 
ەر ىئصتا ائهاڭوىڭ لەدرىوى بىو ، لەدرىگە ًەت ، ھ - دۇهٌادىنى ائتا

ۆئز ھۆرمىتىڭ ۋە ىئززىتىڭ بىلەن ۇئالرهىڭ پۇتىغا  ،هىڭ رازىلىكىۇئالر 
بېصىڭوى لوي ، لوللىرىوى سۆي ، باغرىغا ۆئزۈڭوى باس ، سەن ۈئچۈن 

ائهاڭوىڭ بىر هۈهلۈك ۋالتى سەن ۈئچۈن لىممەتلىم  -ېئلىپ ېئٌتكاهدا ائتا
، ئەي ۋە ىئوتاًىن لەدىرلىنـتۇر ، بىراق بۇ لەدرىوى ھازىر لىلماًۋاتىسىلەر 

ائهىلىرىڭ ئەهە ضۇ زاماهالردا ضۇهداق  -ىئوسان ، ضۇ جاپاهەش ائتا
ًازالردا سىوى  -تۇمۇز  ،لىش -لەھرىتانمىھوەت لىلغاهنى ، ،ىئصلىگەهنى

رغان ، ًۈز هۆزلىرىدىن تەر رما وئھوەت بىلەن وئېكىش ۈئچۈن ھاالل مبې
ن سىوى ھوەت بىلەن ھاالل بىلەې، لوللىرى لاپارغان ھالدا م ائلكۇزغان

بېكىپ چوڭ لىلغاهدۇر ، ئەي ىئوسان ضۈهۈر لىو ، سەهمۇ بالىلىق 
بولىسەن ، بالىلىق بولغاهدا باالڭ هېچىچە ًىغالپ توختىمىغاهدا خاپا 

ائهاڭ  -ڭگە لاخصاًسەن ، ۇئهدالتا ائتاۈ ۆئز  -بولىسەن جىلى بولىسەن ، ۆئز
اللىرىڭ باضكىالر ب وئًالپ بالتىڭمۇ؟؟؟ ،بالىوى لاهداق بالكاهدۇ 01
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ەم ائد بىر مەًوەت ،كارالاپ .هۆڭلۈڭگە هىلىدۇ سەتنەن دەپ لوًسا ، 
ائهاڭ  -ىصىپ هىتىدۇ ، سىوى ائتاچڭ ېئىهىلىپ باالڭوى سۆًسە ًۈرەهلىر 

 ائهاڭوىڭ-ًمەهچى بولغاهدا ائتاۆضۇهداق بىر مەًوەت هىصىلەر س .بالكان
دە بولىدۇ ، ېۈڭ زهباالڭ بىر ًىكىلسا ًۈرۈ   ؟!همىدۇ ًۈرىنى ېئچىصمىغا

 ؟؟؟؟؟ى هىمە بولۇپ هەتنەهدۇ نًىكىلغاهدا ًۈرى لېتىم 05  - 01 نسە

سەهمىنى ر بالا وىلىم بولدۇڭ ، باالڭىئەي ىئوسان ، چوڭ بولدۇڭ ، هەۋر 
دەهلىم لىلدىڭ   ، ۆائهاڭغا تاضالپ بەردىڭ ، گ -دىسە ًەهە ضۇ ائتا

  پائهاڭ بېكى - ضۇ سەن بالالـمىغان بالىوى ائتا هىچىنلىم لىلدىڭ ، ًەهە
 -خۇًلىرىوى ائتا، پەرۋىصوى باغلىٌالىدى ، سەن بىلـمىگەن هېسەللىرىوى 

ائغرىپ لالغىوىوى  ىوىوى،الڭ لىزىپ لالغائهاڭ دەپ بەردى ، با
هىودىنى هۆپۈپ  ًەهەهىرگىوىوى بىلـمەًسەن ، ۋە  بىلـمەًسەن ، ائش

 -ضۇ ائتا بىلـمەًسەن ، ئەي ىئوسان ، وىمۇسوغۇق ًەل تۇرۇپ لالغىوى
ھالىدىن لاهداق ،ائهاڭ بولـمىسا ۆئز  باالڭوى لاهداق چوڭ لىالرسەن 

ائهاڭ بىلىدۇ  -هچىٌىپ هەتنەن ائتاۈ ەر ائالرسەن ، ًەهىال ضۇ لېرىپ مخەۋ
ائهاڭغا بىر هۈهلۈك ۋالتىڭوى ئەمەس  - سەن تېخى ائتا .!ئەمەسمۇ 

لىممەتسىز  -درماها ضۇهداق لە. نچىكىرالماًۋاتىسەمۇ سائەتلىم ۋالتىڭوى
باضكا ھىچ  ًۇتۇضتىنلەت ۆئزۈڭگە پۇضاًمان ۋە  زەھەر ۆئتنۈزۈضلىرىڭ پە

ۆئزۈڭگە لاًغۇ  ېئلىپ هەلمەًدۇ.ەت ۋًاخصىلىق ۋە ًاخصى ائلى لاهداق بىر
 . ًەتنۈزەلمەًدۇصتىن باضكا ھىچ بىر مەهپەئەت غىر لا ۋە ئەلەم –

ائها رازى بولـمىسا ائلالھمۇ  -ائهاڭوى ًالغۇز لوًما ، ائتا -ئەي ىئوسان ، ائتا 
لىراپ ر لىراًسەن ، ائهاڭ ساڭا ۋار رازى بولـماًدۇ ، ھە دەًسەهٌۇ ۋا

هۈهدۈز ۇئخلىماي سىوى بېكىپ ،  -غاداًغاهمىتى ، ساڭا سۈت بېرىپ هېچە
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ضۇهداق ائزاپلىق ھالدا ضۇ دوختۇرخاهىالر ًوق زاماهالردا سىوى رەببىمگە 
هاڭغا ئەمدىلىنـتە غاداًدىڭ ۋە تەۋەهنۇل لىلىپ تۇغۇپ بالكان ضۇ ائ

لېرى دەپ   دەًدۇ بۇ موى ، هىمە ها؛ ما ائ غۇدۇرالپ ەن ،  ىئچىڭدە ائلىٌىس
گەپ لىلىپ ائهاڭ ائرتۇلراق  -تىلالپمۇ لۇًىسەن ، بۇ ًوق ئەمەس بار ، ائتا

، ىئچىڭدە پىچىرلىغىوىڭچە  پ، هىمە دەًدۇ بۇساراڭ دەپ لۇًۇ لوًسا
ئەمما ھەي ، ائهاڭالرهى ًالغۇز لوًماڭالر ، زىرىنىپ چىكىپ هىتىسەن ،

ى تەۋرەتنەن ، ًەهە بىر لۇلىدا دۇهٌاهى تەۋرەتنەن ودا بۈضۈهبىر لۇلى سىلەر
ائهاڭالرهى ًالغۇز لوًدۇڭالر ، دوستۇڭالر ئەتىسى سىلەرهى رېستۇراهغا 
چالىردى ، ئەمما هەچتە بولىدىغان ىئصكۇ !! بىراق ئەتىگىوى السالم علٌنم 

تاماق بۈگۈن هەچتە رېستۇراهغا باراتتىم ، ضۇڭا  :بۇرۇن ائپا دىمەستىن
سىز دەًسەن ، ئەي ر زىڭىز بىر هەرسە لىلىپ ًەىئتەلـمەًدىغان بولدۇم ، ۆئ

بىلەن   لىلىپ ، هىٌىم  گىرىم  سائەت 4 -3بۇ لىز ،  -بۇ وئغۇل 
 - ۋالىت بارغۇ .. ئەلۋەتتە ائتا بولغۇچە   ھەپىلىصىپ ًۈردۈڭ ، هەچ

التتىغۇ .. بىراق ىئننى سائەت ومۇ بڭا تاماق تەًٌارالپ لۇًۇپ ماڭساغاڭائه
بۇرۇن مېڭىۋالىسەن ، ۋاي ائپا ائلدىراًتىم خەللەر بېرىپ بوپتۇ ، ۋالتىدا 

 بارمىسام بولـماًدۇ دەپ .. 

 .ن ، بۇ خۇدادىن لورلمىغاهلىكتۇر ھەي ، ائتاائهاڭدىن لورلماًسە
 ،ر هۈهلۈك ۋالتىوى سەن ئەھمىٌەتسىزائهاڭوىڭ بى --. ضۇ ائتا !!!لورلكىن

مەهىسىز بىر تۇترۇلى ًوق رېستۇراهغا ېئلىپ ماڭدىڭ ، ضۇ ًەرگە بولغان 
ائهاڭغا تاماق  ائهاڭغا بەرگەن بولساڭ، هەچ هىرگۈچە –ائتا  هوڭلۈڭوى

لوللىرىوى تۇتۇپ ماڭغان بولساڭ هەلەدەر خوش بولغان  -پۇت  ،ىئتىپ
سەن تامالمۇ  ھە!!!!! ئەپسۇس...التتى بۇالتتى ، هەلەدەر سۈًۈهگەن بۇ
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توغرىماي ھەتتا خېمىرهىمۇ ًۇغۇرۇپ  هـتاتالرهىمۇ ۆ ئەتمەي ، سەي ه
 بەرمەي هىتىپ لالدىڭ . 

لىرىوى چۈپ وئلتۇرۇپ هەتتى ، ائلارغان چاًۆلۈه ابىچارە ائها ًالغۇز تامغ
وىڭ هۇرلۇق سىالپ وئلتۇرۇپ هەتتى ، سەن ضۇ ماڭغان ۋالتىڭدا ائپاڭ

وى وىپارلىراپ لالغى ، دە مۇهچالتەك ًاضالرهىڭ لىغىرالپرىهۆزلى
 تولغاهلىكىوى گەغەم ڭلورۇق چۈضنەن ضۇ هۆزلىرىوى ؟بىلەمسەن

ًاضلىق   7 - 6  وىڭ بوًوىوى لىسىپ خۇددى ەمسەن ؟ بىچارە ائهاڭبىلـ
 ەمسەن ؟؟ .. وئلتۇرۇپ هەتنەهلىنىوى بىلـ بىچارىلەرچەسەبى بالىدەك 

ًتاهوىڭ هەًوىگە هىرىپ ۇئًۇهغا ەًسەن ، سەن ضەًاق ... سەن بىلـم
بېرىپ غەًۋەتنە  .دىڭرىلگەن ائدەمسەن ، ماها وئلتۇرۇضكىمۇ بار ېب

هداق دىدى ۇ، لېٌىن ائهام م ًەي ، ۋاي مىوىڭ ائهام لېرى  ەتتىڭچۈضۈپ ه
ائهىمىز  -ًەي ، ىئصكىلىپ توال گەپ ، ئەي ىئوسان ، ضۇ ًاضاهغان ائتا

ىئوصاائلالھ ، ۇئالرهى ًەتتە لات هۆرپىوىڭ ۈئستىدە ھۆرمەتنە سازاۋەردۇر 
 وئلتۇرۇضكا هىسىپ لىلغاي . 

داداڭ ماها هۇرغۇهلىغان هەتمەهلەرهى چاپكان ائدەم ، سالالپ هىتىدۇ 
لاچاهمۇ وئغلۇم هۈلۈپ هىلىپ مەن بىلەن مۇڭدىصا دەپ ، بىراق سەن 

ًالپمۇ ئەسال داداڭوى وئ .هىلىپال ۆئز ىئصىڭ بىلەن بولۇپ هىتىسەن
 لوًماًسەن .. 

داداڭ هەتمەهوى سىالپ وئلتۇرۇپ هەتتى ، هەتمەهوى خۇددى   بىچارە
ت بىلەن رەھەس -لاًغۇلاراپ  ، ېئتىزالرغا تۇتۇپ  تۇتكاهدەكھاسا 

وئلتۇرۇپ هەتتى ، سەن لاهدالمۇ چىداًسەن ، ئەي وئغۇل  لاهدالمۇ 
ساڭا پۇل  چىدىغاهسەن ، بىچارە داداڭ سىوى بالكۇچە سەن تۇغۇلغىچە
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ًەًدىغاهوى تېپىپ ، ائهاڭوى بېكىپ ، سەن تۇغۇلساڭ ، هۈًۈپ  ،تېپىپ
  ىمۇچاچراپ هەتس ەڭ ًۈزلىرىگىر ىدۈهلًسۈ -پىصىپ بېصىدا هۆتۈرۈپ پوق

ائهاڭ ضۇهداق خوضال  -دەپ ، ائتا  باالموىڭ  ئەمەسمۇ  : تۇرۇپهۈلۈپ 
ىڭدە ۇئالرهىڭ دادا دەپ هۈلگىو -، سەن تۇهجى لېتىم ائپا بولۇپ هىتەتتى 

لاهچىلىم خوش بولۇپ هەتنەهلىگىوى بىلـمەًسەن .. ىئززەت ۋە ىئنرام 
  !، چۈهنى سەن چوڭ بولدۇڭ ئەمەسمۇبىلەن بالكىوىوى سەن بىلـمەًسەن 

ائهاڭ ۆئزى ًىمەستىن ساڭا بېرىدۇ ، هاۋادا سىرتتىن بىر توضكان  -ائتا
؟ ضۇ ائًالىم  نسەتۇتكان بولسا ، ائًالىغا بىرىدۇ ، هىمە ۈئچۈن بىلەم

 .چوڭ بۇالرمىنىن دەپ وئًالًدۇتىزراق لۇۋۋەتلىم  باالم  لۇۋۋەتلىم ًىسە 
ئەي  .ق ئەمەس بەلنى سىوى وئًلىغاهلىق بۇ پەلەت ائپاڭوى وئًلىغاهلى

 - ئەي لىز ، ائهاڭ ئەتىگەهدە لوپۇپ ھوًال ؟ وئغۇل سەن بىلەمسەن 
ًاهى  ۋاتىسەن ، ۋە، ۇئخال سۈپۈرىۋاتىدۇ ، سەن بولساڭ ائرامالرهى

گەهدۇ لغا لاراپ لاًسى ًىگىتتىن ۇئچۇر هەىڭلىلىپ تىلفۇه  ىڭوىگىرىم
وئلتۇرىسەن ، بىچارە ائهاڭ سۇهى چېچىپ  دەپ تىلفۇهوى چاڭگالالپ 

دىن ساڭا لاراپ ىپات دەرېز   -ائستا ـ ائستا ھوًال سۈپۈرمەهـتە ۋە پات 
بەلنى بالدۇر  گىز ساڭا بەس سالغاهلىق ئەمەس ،ر لوًمالتا ، ۇئ ھە

ن ىسەًىگە هىر دەتلەهدۇرۇضتۇر  ، سەن خەلوىڭ ۆئوئرهىدىن تۇرۇضكا ائ
ئەمەسمۇ ! ۆئز ائهاڭوىڭ ىئصىوى لىلـماًسەهٌۇ ، باضكىالرهىڭ ىئصىوى 

ائهاڭوى لاهچە ھۆرمەتلەپ  -ائتادىناردەك لىلىسەن ، ئەي لىز مە
ھمىتى ۋە رەببىڭوىڭ رە مۇھەببىتى ائضىدۇزەتلىسەڭ ساڭا بولغان ىئز 

ائهاڭوى لاهچە لاخصىتىدىنەهسەن ، لاهچە زۇلۇم  - ، ائتا ًاغىدۇ
ۇت لىلىدىنەهسەن ، ساڭا ضۇهداق جاھىلالردىن بېرىدىنىن ، بىر مىو



8 
 

ىئصكا  پچېچىڭوى ًۇلۇپ تۇرۇ هەضتىرىوى ساهجىپ،وئلتۇرساڭ 
 سالىدىغان هىصىوى بېرىدۇ . 

هداق هىصىلەرمۇ ئەي وئغۇل ضۇ هۈهلۈك ائلەم ، 4ھەي لىز ، بۇ دۇهٌا 
سەن لىلغاهوى ھەسسىلەپ ًاهدۇرغۇزىدۇ ، چۈهنى ۈئستىمىزدە .بار
 مۇهەڭرى ەتار ئەمەس ، ۇئهچ ەبار ، بۇ دۇهٌا ۇئهچ ىزرەببىم ،ضكىمىز ائ

ائهاڭالر  -ئەمەس ، پۇل تاپساڭالر غادىٌىپ ۆئزەڭالر خەجلەًسىلەر ، ائتا
ائهاڭالر هىمىال  -پۇل دىسە لاخصاًسىلەر ، سىلەردە پۇل بولـمىسا ائتا

ائهاڭ  -بولـمىسۇن بىر ًەردىن تېپىپ بېرىدۇ ، ۋالتى هەلگەهدە ضۇ ائتا
،  سالىسىلەرماڭالـماس بولۇپ لالغاهدا بەس   مۈهچۈًۈپلېرىپ 

، وًساڭ بولـمامدۇۇئهاڭوىڭ ۈئًىگە ائپىرىپ ل  ائۋۇ  ائپاڭوى :خۇتۇهلىرىڭالر
جېوىوى  ًا خۇداًىم   لـمىدىلاچاهغىچە پۇلىوى تازالًمەن بۇ لېرىوىڭ ، ًا ۆئ

ھەي ائلالھ ىئگەم ، ىئوساپىوى بەرسۇن   -تەهە لىلسا -دەپ تاپاائلـمىدى 
ن باق دىسە سەن پ  ، سەىر ىىئتت ىڭالرغاۇئهىالر بىر بىر  -ائها –بۇالرهىڭ 

جالەتچىلىنـتە ، ائخىرى بۇ بىچارە ائتا ائهىالر خىسىلەرباق دەپ خورالً
ئەي ائلالھ بۇ  لبىسىگە  لاًتىصكا مەجبۇر بولىدۇ.زىوىڭ غېرىباهە هۆائستا ۆئ

 لېرى ًاضاهغاهالرهى ئەزىز لىلغاًسەن ! 

وئًواپ  ائهىالر ھازىر ًالغۇز لالـمالتا ، پەرزەهتلەر ھىچ بىر خىٌالىدا ًوق -ائتا
ائهىالرهى ماالًلىككا  - ، ائتا باًلىكىوى ۆئزى خەجلەپًۈرمەهـتە ، بار 

ائهاڭوى ئەزىز  -ئەي پەرزەهت ، ائتاالتا!!!! ،تىلەمچىلىننە سالملوًمالتا
ائهاڭغا ۋاپا  -ائها بولىسەن ، سەهمۇ لېرًىسەن ، ائتا -بىلگىن ، سەهمۇ ائتا 

لىلـمىساڭ باللىرىڭدىن ساڭا ۋاپا هەلـمەًدۇ ، ئەي پەرزەهتلەر بىلىڭالرهى ، 
ازى ائها ضۇهداق مىھرىباهنى ، ۇئ دۇهٌاغا هەتنەهدىمۇ باالم سەهدىن ر  -ائتا 
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 -ائتا .پا سالساڭمۇ ۇئ مەن رازى دەًدۇ  مەن دەپ هىتىدۇ ، سەن لاهچە جا
ائهاڭ رازى بولسىمۇ رەببىم رازى بولـماستۇر ،  -ائهاڭغا لول هۆتۈرمە ، ائتا

 !  ىئگەڭدىن لورلكىنپەرزەهت ئەي 

ھ ائدەموى ۋە ھاۋۋاهى ًاراتتى ؟؟؟ائلال لماًسەنر ن لو هىمە ۈئچۈن خۇدادى
كاچ  ، مۇھەممەد ئەلەًھىسساالموىڭ ھۆرمىتىدىن سەهمۇ ضۇالرهى ًارات

رازى  ائهاڭوى رازى لىو ، بولـمىسا خۇدامۇ  -ًارالدىڭ ، ئەي ًىگىت ، ائتا 
سىوى  ائغرىكتا ، چۈهنى ائپاڭ ضۇهداق جاپادا ؟؟؟هىمە ۈئچۈن ستۇر.ئەمە

داداڭ ًۈرەهلىرىدىن وئت  ؟!سالالپ تۇغدى ئەمەسمۇ  زى بىلەنۆ ت هۆت
، بالكاهسەن ، بالىلىق بولغاهسەنسەهمۇ باال ؟! ئەمەسمۇ  سالالًدۇلاًواپ 

باال دىگەن ضۇهداق تاتلىق هەرسە ، ۋالتى هەلگەهدە مىھرى بولـمىسا 
دىغان بولىدۇ ، بىراق باال ىساهجىل نەھەلىكەتەن هوڭلىوى ائغرتىدىغان ًۈرەه

ى ائهاڭو -تاائ .تا ائهىوىڭ دۈضىمىوى ئەمەستۇر بولسىمۇ ائ ئەسنى   ھەرلاهچە
 ،لوللىرىوى تۇتكىن  -بەرگىن ، پۇت  مئەزىز بىلگىن ، ئەتىگەهدە ساال

ائپپاق هىٌىملەرهى  ،ىزداداڭوىڭ سالاللىرىوى ًۇًۇپ لوًغىن ، پاه
 ،رۆئز ۋالتىدا ۇئالرمۇ بەستلىم بىر ًاش ىئدى ، ھەي بالىال ،ٌدۈرگىنىه

ۆئرۈپ رىوى تاراپ چاچلى .لۇًۇڭالر  هدۇرۇپلىزالر ، ائتا ائهاڭالرهى ًۇًۇ
ًۇڭالر  ، پۇتلىرىغا سۈًۈڭالر  ، ۇئالرغا والپ لۋۇ لۇًۇڭالر ، مۆرىلىرىوى ۇئ

  .لۇۋۋەتلىم ًىگۈزۈڭالر

چىصى ًولنەن دەپ خارالپ لوًماڭالر ، لورۇق چۈضۈپ سەتلىصىپ 
ىر هۈهلەردە ضۇهداق هەتتى دەپ هۇمۇس لىلـماڭالر ، سىلەرمۇ ب

الر بىلەن ضۇهداق سەت لېرًىسىلەر ، ھازىر لىلغان گىرىم،  لېرًىسىلەر
ائهىالر ضۇهداق چىراًلىق هۇرلۇق لېرًىدىغۇ ، گىرىم  -لىنىن ھازىر ائتا
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لىلغان ىئوسان ئەزەلدىن چىراًلىق لېرىغان ئەمەس ، بۇهى بىلىپ 
مۇسۇلـمان ائًالالر لېرىسا  لاالرسىلەر ، ائمىرهىوىڭ لېرىلىرى بىلەن ھەلىكى 

ٌدۇ ، لورۇللىرى ىلېرىغاهدا بەك تىز لېر  وئخصىصپ هەتمەًدۇ ، ۇئالر
ائهاڭالر ضۇهداق چىراًلىق لېرىدى ، هۆز  -ساڭگىالپ هىتىدۇ ، ائتا

 -پ بولسىمۇ ائتارىتەگىمىسۇن ، لىلغان گىرىمىڭالرهىڭ ًېرىمىوى چېكى
ائهاڭالرهىڭ  -سىلەرهىڭ ضۇ لىلغان گىرىمىڭالر ، ائتا  .ائهاڭالرغا ًىگۈزۈڭالر

 بىلـمىدىم !!   ًەمسىلەر  گىرىم مۇ ېئصىپ هىتىدۇ ، توۋا ائًلىق تامىكىدىو 2

ىئچىۋاتكان هەرسەڭ ، ۇئف  ،ئەي وئغۇل ، سىوىڭ لىلىۋاتكان هەًپىڭ
 -ائق چىنىسەن ، ضۇ لىلغاهلىرىڭ ائتا . مىدلال پزلەۆ زلىمەي دىسەم سۆ س

لاًتالـمىغاهدا  ،لغاهدا بو غىروى ًولۇتىدۇ ، ېئتەرى  لان ًىللىق  01 ائهاڭوىڭ 
ائهىالرغا سەۋر  -لان تەرىوى ًولۇتىسەن ، بىچارە ائتاۆئمۈرلۈك بىر 

تالەتلىم لىلىپ  -سەۋر مال ًوق ، ھەلىكەتەن ۇئالرهى لىلـمالتىن باضكا ائ
 ًارتىپتىنەن ىئگەم . 

 ؟؟؟ائهاڭ سىوى  بالكۇچە ، لاهچىلىم جاپا تارتتى بىلەمسەن -بىچارە ائتا
ىكىوى بېرىدۇ ، بىراق سەهچۇ ائهاڭ سەن ۈئچۈن بارل -ائتا :وئغۇل  ،ئەي لىز

ېئلىڭال  اپائ،دادا  :ۆئلتۈرۈپ مەًدەڭوى هېرىپ تۇرۇپ بىر لوي
 -ائتاباال بىر  01بالىوى جاپادا بالتى ، لىنىن  01ائهاڭ  -دىٌەلەمسەن ؟ ائتا

؟ ًاق  نەائهاڭوى بالاالمسەن  ؟ مەًدەڭوى هېرىپ تۇرۇپ ضۇهداق لىالالمس
ۇئرۇپ تۇرۇپ دىٌەلـمەًسەن ، ! مەًدەڭگە  لىاللماًسەن! ھەرگىز 

ًەهە ضۇهداق  ....بېصڭىوى تۆۋەن لىلىپ تۇرۇپمۇ دىٌەلـمەًسەن ، ھەي
پەرزەهتلەر بارهى ، ائتا ائهىسىوى هاھاًىتى ًاخصى هۆرىدۇ ، ۇئالرهى بېصىغا 
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ائهىسىغا ًىگۈزىدۇ ، ۇئالر ۈئچۈن  -ېئلىپ هۆتۈرىدۇ ، ۆئزى ًىمەي ائتا
 ىلەپ دۇائدا ًىغالًدۇ . هۈهدۈز رەببىمدىن مەغپىرەت ت -هېچە

ائهاڭوى  -مەًلى ىئلىمدا بولسۇن ۋە بىلىمدە بولسۇن ائتا  !ئەي ىئوسان
رگىن ، ۇئالر هاپىر بولسىمۇ ًەهىال ۇئالر سىوىڭ پەًدا بولىصىڭغا ۆ ًاخصى ه

وىڭ دوستلىرىمۇ ضۇهداق بىر سەۋەپناردۇر ، بۇهى رەببىم-بىردىن 
ۇئلۇغلىكىوى بىلىپ تۇرۇپ ًەهە بۇهى سەن بىلىسەن ، ۇئالرهىڭ  ،دىگەهدۇر 

غىصىوى ېئلىپ ر غىصىوى ائلىسەن ، ۇئالرهىڭ لار ۇئالرهى لاخصىتىسەن ، لا
لالـما ئەي ًىگىت ، ۇئالر ضۇهدالال لۇلىوى هۆتۈرۈپ دۇائ لىلىدىنەن ساڭا 

ضۇهداق  نەسهەنىدىلىل رازى  ىهۇئالر ئەگەر باالدىن باضكىسى ًاغماًدۇ ، 
 .ھەسسىلەپ ًاغىدۇەن ساڭا بەرىنەت لۇلىوى هۆتۈرۈپ دۇائ لىلىدىن

راتالرهى ًۆلە ، ۇئالرغا هۆڭۈل ضۇهداق ھەسسىلەپ ًالكاهدا ًول سال ، هام
، لگىن ، ًاضاهغاهالرغا تېخىمۇ ھۆرمەت بىلەن لارا ، سىلنىصلىمە  ۆب

 –سىلنىصلىمە ، ۇئالر ائتا  ۇمىوًاموم-ياۋ و بائلدىڭدا تۇرغان ًات بىر 
الدۇرىمىز دىسەڭ بولغۇچىدۇر ... ًاخصى ۈئلگە ل مىلپەرزەهت ،ر ۇ در الىائه

ائها بولغىن ، ائبروًۇڭوى  -ائهاڭوى ھۆرمەتلە ، سەهمۇ ًاخصى بىر ائتا   -ائتا 
 چىن لوغدا . 

 

 ،ائتا ائهاڭوى هۈتىۋال -بولساڭ ھاًات چېغىڭدا

 .بىر هۈهلۈك ۆئمۈرمۇ بىباھا گۈھەردۇر 

 ،ائلتۇهغا تىگىصمەًسەن ۋالتى هەلگەهدە

 .سەن ًوق ًۈگەهسىز وئًواپ ًۈرگەهدە
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 ، ًۈگەهسىز وئًواپ ًۈرسەڭ بىپاًان ًاًاللتا

 . هىتىپ لالىسەن ھامان بالىي ائلەمگە

 ،زەڭۆئهۈهىسەن ئەھمىٌەتسىز ۆئزۈڭگە ۆئ

 .ەدمەلائۇب لىرىق ًىو وئرهىغا هەلـمەس ۇمڭاسىًىغل

 

 ،ائهاڭوى بىر هۈن هىتىپ ًىرالكا -رەلـمىسەڭ ائتا ۆ ه

 . ائلدىراش ًەهە ەدىمېغًۈڭوىڭ ۆئ زۆئ

 ،رەلـمەي ۇئ ائلەمگەۆ پەرزەهتىوى هائهاڭ هەتسە  -ائتا 

 رىدە .....ىسان ىئچىڭ ېئچىصارمۇ هۈهلەرهىڭ بئەي ىئو

 

 ،ًىغالرسەن بىر هۈن ًاهى ًەتتە هۈن

 .ۋەلىنىن ًىغالپ ئەسلەپ لىرىق هۈن

 ،ائهاڭوى -ۆئتسە ًىلالر ۇئهتارسەن ائتا

 .نۈت-ۇهۈه ادر الرەرسەن لاۋالز وئًواپ ًۈ غەمسى
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 ،پەرزەهتھەلىكى مىھرىبان بولساڭ ئەي 

 .ائهاڭ لېرىغاهدا هەتمەًدۇ ًىرالكا -ائتا

 ،ائهاڭ هىتىپ لالغاهدا مىھرىڭ تۇتكاهدا -ائتا

 تاغالرغا . -ىئزدەًسەن ۋارلىراپ باغمۇ 

 

 

 ،ائهاڭ ضۇهداق بىر ىئسىو زاتالردۇر  -ائتا 

 .بىلسەڭ ساڭا ھىممەت لىلغاهدۇر 

 ،رەھمىتىوىڭ ھەممىوى ساڭا بەرگەهدۇر 

 .مەستىن ساڭا ائتىغاهدۇر ۆئز تاپكىوىوى ًى

 

 ،ائهاڭ ًاخصىدۇر  -ئەي ىئوسان بىلگىونى ائتا 

 .ائها رەھىمىتى ھەممىگە بولغاهدۇر  -ائتا

 ،لۇر ۈائها دۇائسى هۆهنە هۆتۈر  -ائتا 

 .ائها لارغىصىدىن ائپەتلەر هىلۇر  -ائتا
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 ،مال تاپساڭ ًاهى هان تاپساڭ ،لوي تاپساڭ 

 .نائهاڭغا ھەسسىلەپ بەرگى -لىلغىن ائتا

 ،دۇهٌا تاپالـمىساڭمۇ ھەرۋالىت هامراتچىلىكتا

 . نىغلىل اتائ زهىۆ بۇغداًچىلىم ًاخصى س  ائهاڭغا -ائتا

 

 ، ائهاڭ ًالغۇز لالـمىسۇن ئەي ىئوسان-ائتا 

 .ًالغۇزلۇق ىئوساهغا بەهال بەك ًامان

 ،لېرىغاهدا بولىدىنەن ىئوسان ضۇهچىلىم هازۇك

 ىئننى ًاضلىق بالىدەك بولىدىنەن لىلىكلىرى ائرتۇق .

 

 ،ائهاڭوى هۈتنىن ئەي ىئوسان -ائتا 

 وئرهىغا تەرەت لىلسا ئەًىپ ائلمىغىن.

 ،دۈهىڭوىًسەهمۇ بوۋاق ۋالتىڭدا تۆهنەن پوق سۈ

 .جاۋۇرغا چىالپ ًۇًغان پوق التاڭوى
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 ،لۇلىكىڭدا جاراڭلىغاهدۇر ئەللەي هاخصىسى

 .دىڭدا باردۇر ضۇ ۋالىتھەممۇ  ًا - ھېلى

 ،سەهمۇ بىلـمەًمەن دەًسەن ئەللەي هاخصىسىوى

 .باالڭ تۇغۇلغاهدا ېئٌتىپ هىتىسەن تۇتالـماستىن ۆئزۈڭوى

 

 

 چېپىپ،باغ  -باغمۇ  ،چاي وئًواًسەن رېستوران 

 .بىر لېتىممۇ ائپاڭوى ًۈرۈهۈڭدىن وئًالمسەن

 ،ائپاڭ وئًالر ھەر ۋالىت تاهى هۆزى ًۇمۇلغىچە

 .ًەهە ىممۇش ۋالتىدىمۇ دەًدىنەن پەرزەهتًۇهۆز 

 

 ،ھازىر ۆئلۈموىڭ ھىچ بىر ئەتىۋارى لالـمىدى

 .ائها هىتىپ لالسا مىراس تاالضتا لالدى -ائتا 

 ،سىڭىو ۆئز ائرا -ھەدە ،ۇئها -ۋالىرىصىپ ائها ،تىللىصىپ

 ۈضتە لالدى.راس تالىصىپ ائلدىراش ًەر بولمى
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 ،ۇئهچە غەۋغا لىلـماائهاڭوىڭ لىرىكى توضكىچە  -ائتا

 لالمىسۇن ائزاپتا  لىٌوىلىپ.روھى 

 ،ائهاڭدىن لالغاهدۇر  -مەڭگۈ باًلىق ائتا

 .خاتىرجەم بولساڭ ائلالھىم سىڭدۈرەر هەڭچىلىم لىلىپ

 

 ،توضسا ئەي پەرزەهت ىائۋۋال لىرىك

 .كىن لېرىوداضلىرىڭوى بىر ًەرگەغائلدىرماي ًى

 ،لاًسىوىڭ تۇرمۇضى بولسا بەهال هاچار

 .بەرگىن ۇئهىڭغا ائرتۇق ھەسسىلەپ

 

 ،ائهاڭ تاپىدۇ ضۇهدىال رازىلىق -ائتا

 تاپار ضۇهدىال گۆردە ئەمىولىم.

 روھى خاتىرجەم بولۇپ تەسنىن تاپسا،

 .ائلغا ىئلگىرلەپ ًۈرۈضەرىئصلىرىڭ                              

 

ۇ ، ائها ۆئلۈپ بولغىچە مىراس تالىصىد -توۋا دەًمەن ، ھازىر ائتا
 ۇئهچىۋاال  زەڭالرهىىصىدۇ ، ھەي بالىالر ، مىراسكا ۆئۋالىرىصىدۇ ، جىدەلل

ائهاڭالرهىڭ بېكىپ چوڭ لىلغىوى ئەڭ چوڭ  -ۇئرۇپ هەتمەڭالر ، ائتا
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مەت بىلەن ئهى -مىراستۇر ، ائدەم ائتا بىلەن ھاۋۋا ائها بۇ دۇهٌاغا هازۇ 
ەش ئەزاًىڭالر ىصىڭالر ، مىھوەت لىلىڭالر ، بر چۈضنەن ئەمەستۇر ، تى

، هامراتالرغا ائرتۇق بېرىڭالر ،  رالڭەلصىئنىن ًاخصى دىساق بولغاه
جىدەل  -بېرىدۇ ، ۇئرۇش  ھەسسىلەپ  سىلەرگە  رەببىم  ضۇهدىال

ۇرۇپ بىر ىئنرام بىلەن وئلت -ىئززەت  ۋە ھۆرمەت ائرا  -لىلـماڭالر ، ۆئز
ىدۇ ، ضۇهدىال ائلالھ سىلەردىن رازى بول ،ىئصالرهى ھەل لىلىڭالر

 ائها رازى بولىدۇ .  -ائتا . ھمىتىوى ۋە بەرهىتىوى ئەًلەًدۇرە

ۇئالر رازى بولـمىسا ، ساڭا مەڭگۈلۈك دەۋزەخ  ،ائهاڭوى لاخصاتساڭ -ائتا
ىڭ ھىچ بىر ائزابىدىن ۋە وئتتىن باضكا ھىچ بىر ھەمراھىڭ ًولتۇر ، سىو

ىكى ضۇ رازىل لالھوىڭڭ ًولتۇر ، بىلگىوىنى ائۇپاهاھىڭ ۋە لۇتكازغۇچ
 رازىلىق بىلەن بولىدۇ . 

 ،ېئٌتكىن ئەي ىئوسان ھەممىگە سەن

 .ائها ۇئلۇغدۇر ضۇهداق ۇئلۇغدۇر -ائتا 

 ،چۈهنى رەببىم ئەزىز ًاراتكان ۇئالرهى

 .ر ۇ تلەھ اغهاسوىئ رەھ كەمىلر ىدەل ىوىائه -ائتا

 

 ،ائهاڭ-بۇ دۇهٌادا ۇئلۇغ بولسا ائتا

 .ر ۇ دغى ًەهىال رەببىمۇمەڭگۈلۈك ۇئل

 ،هارامەت ھىنمەتلىرى ًىتەلـمىسىمۇ رەببىمگە 

 .ائهاڭوىڭ مىھرى ًەتنۈدەك باردۇر  -ائتا 
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 ،ئەي ىئوسان ساڭا بۇغداي هان بىرىپ بالكان ائهاڭ

 .مۇ بالكاهدۇر ائهاڭپگۆضوى بىرى

 ،ۆئزى زاغرا ًەپ تۇرۇپ ًەهە

 ضۇ ائهاڭ.جاق  -ردە جاق ىدۇر لەدەملماڭغاه

 

 ،زاغرا ًەًدۇ ىمۇلوللىرىدا جان لالـمىس  - پۇت

 .ًىگۈزىدۇ لىمڭا بولسا لۇۋۋەتسا

 پۇلوىڭ، سۇهىكى بولـمىسا ھىچبىر دە ىئلىنى  لول

 .رىپ تۇرىدۇېبولسىمۇ ب لەرز ېئلىپ ،ساڭا ىئزدەپ 

 

 

 ،ًىو 01گە بولغاهدۇر ۆئزى هەًگەن هىٌىم

 .هۈن 01ڭگە بولغاهدۇر ىسىوىڭ هەًگەن هىٌم

 ،هىٌمىم ًىرتىلدى دەپ هىرسەڭ ًەهە لاسماق هەبى

 .ائلىدۇ ًەهە تېپىپپۇل ائهاڭ  -ائتا 
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 ،الپ هۈتسە سىوىر ضۇهچە ئەتىۋا

 .ائهاڭغا -هىماهچە باغرى تاضلىق لىلىسەن ائتا

 ؟ۇئالر سىوى بېكىپ ساڭا دۈضمەهلىم لىلدىمۇ

 سىوى بېصىدا هۆتۈرۈپ ًەرگە ائتتىمۇ؟

 

 ،ائهاڭوى-هىمە ۈئچۈن باضكىالردەك هۈتمەًسەن ائتا

 .ساڭا نھەرهى ساللىغاهدەك هۈًۈهگەۆخۇددى گ

 ،هۆرسەڭ ائتا ائهاڭوىضۇهچە ائلالھوى ًاخصى هۆرگەهدەك  

 .ائلالھ ساڭا بەرمەسمۇ بەرىنەتلىرىوى

 

 ،ائهاڭوى سۈًۈضتىن خىجىو بولىسەن تېخى -ائتا

 ؟ائهاڭ لۇرۇللىرى بىلەن لەۋلىرىڭىوى لىسىۋالغاهمۇ -ائتا

 خى،الالضتىن ئەهسىرەًسەن تېائهاڭوى لۇچ -ائتا 

 ؟راق چىكىپ سىوى سەسنەهدۈرگەهمۇبەدىوىدىن بىرە پۇ 
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 ،بوۋاق ۋالتىڭدا ائهاڭوى ئەمگەن ،ئەًوى ۋالىتتا

 ؟ضۇ ھىدىوى پۇرىمىغۇچە ۇئخلىمىغان سەن ئەمەسمۇ

 ،ىمە ھەددىڭئەمدى ائهاڭوى هاپاك هۆرۈضنە ه

 ؟ائهاڭوى باغرىڭغا بېسىصتىن ۇئًالدىڭمۇ -ائتا

 

 ،ئەللەي هاخصىسىوى داائهاڭ ضۇهداق ېئٌتكاه -ائتا

 غۇ.سەن مۇڭلۇهۇپ وئلتۇرۇپ هىتەتتىڭ

 زى،ائۋا خۇش هەبى بۇلبۇل ۇبضۇئئەمدى 

 تەگدىمۇ؟ بولۇپ الر تمۇض لۇلىكىڭغا

 

 ،سەنپىېئغىز گەپ لىلسا چاچراپ لۇ 4

 .بولسا سىلنىٌسەن ىئننى گەپوىڭ بىرى 

 ،ئەًوى ۋالىتتا ئەللەي هاخصىسىوى ېئٌتكاهدا

 ىغىوىڭوى ۇئهتۇًسەن.مۇڭلىوىپ تاتلىق ۇئخل
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 ؟ائهاڭ ساڭا ًامان گەپ لىلغاهمۇ -ئەي ىئوسان ائتا

 ؟چىصلەپ تارتكاهمۇ دىلىڭغا ائزار بېرىپ

 ضنە هىمە ھەددىڭ ،ەئەمدىلىنـتە سىلنىصل

 هوچىدىنى اللما ىئتتەك ضۇهچە خارمۇ؟ ائهاڭ

 

 ،بالكان ىئدىجاپادا ائهاڭ سىوى ضۇهداق 

 .بېصىدا هۆتۈرگەن ىئدى ئەتىۋارالپ ائتاڭ سىوى

 ،پۇل تېپىۋېلىپ تال 4 -2 لىنـتە سەنئەمدى

 غا هۆرسەتنەن هۈهۈڭ هە بولدى؟هاڭائ -ائتا

 

 

 ،ۈئًۈڭدە بىر لوزىوى ًالغۇز بالكان بولساڭ

 .لارىساڭ لارىغۇڭ هىلىدۇ ًەهە ۇئهىڭغا

 بىزار بولۇپ،هىمە ۈئچۈن  دىنائهاڭ -ائتا 

 ۇهچە تىزلىنـتە.ب زىرىنىپ لالغاهسەن سەن 
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 ،غۇًتىلى ىئصوى خاتا لىلغان بوائهاڭ ساڭا لاًس -ائتا

 ؟سىوى تۇغۇپ خاتا لىلغان بولغۇًمىتى

 ھاًا پەزىلەتوى، –ۆئگىتىپ ساڭا ضەرمى 

 ؟هەسىھەتلىرىدىن ساڭا بىر گۇهاھ لىلغان بولغۇًمىتى

 

 ،ائهاڭ ساڭا ضۇهداق بىر سەت هۈرۈهگىدەك -ائتا

 ؟ھارامدىن تاپكان بولغۇًمىتى ،سىوى بىر ًەردىن

 ،ائهاڭغا سەت لۇپاللىق لىلىسەن -هىماهچىال ائتا 

 ؟ائهاڭ ساڭا ًالغان ېئٌتكاهمىدى - ائتا

 

 ،ائهاڭ -بېكىۋالغان بولسىمۇ ئەي ۇئ سىوىڭ ائتا

 ؟خەلوىڭ بالىسىوى بېكىۋېلىپ باغرىغا پاتكۇزغاهغۇ

 ،هۆرمىگەن ىئدىغۇت ائهاڭ سىوى ًا -ائتا

 .خەلكە بىلدۈرمەي سىوى بالكان ىئدىغۇ
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 ،ـماي بىر پەرزەهتوىئەمدى ۆئزەڭ بالال

 ؟سېتىۋەتنەن بالىالرمۇ ائز ئەمەسكۇ

 ،زەڭ بىر پەرزەهتوىبالالـماي تۇرۇپ ۆئ

 ؟ائهاڭوىڭ لەدرىگە ًەتمىگەن بارمۇ -ائتا

 

 ،سېتىۋەتتىڭغۇ باالڭوى ضۇهداق

 .تاضلىۋەتتىڭغۇ باالڭوى ۇئهداق

 ًەهە،بىرىۋەتتىڭغۇ دارىلتامغىمۇ 

 ؟ائهاڭوى ًەهە وئًالپ هۆردىڭمۇ -ائتا

 

 پارەڭوى، -ًۈرەكتاضلىۋەتنەن  ًەهە ضۇ

 .غۇًتىلبوېرەرائهاڭغا بەرسەڭ بېكىپ ب -ائتا

 سېوىڭ،بېكىپ بەرسىمۇ باالڭوى 

 هىٌگۈزدۈڭمۇ بىرەر لىباسوى.ائهاڭغا  -ائتا 
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 سەن،ائهاڭ بار ۋالتىدا هەًگۈزمەً -ائتا 

 لول ىئلنىڭدە بارىدا،تاپكىوىڭدا ًىگۈزمەًسەن.

 ماستىن ًالا ًىرتىپ،ە چىدىپ هەتنەهدۆئلۈ

 ھازا ېئچىپ ًىغالًسەن.ەن ائپا دەپ بىلـمەپتىم

 

 ،بىلـمەپتىمەن دادام دەپ ًىغالًسەن

 .بىلـمەپتىمەن ائپام دەپ ًىغالًسەن

 ،لاچان بىلگەن ئەي ىئوسان ېئٌتكىن لېوى

 .ۆئلگەهدە بىلگەهمىتىڭ ئەي ىئوسان ًەهە

 

 ،بىلـمەًسەن ئەمەس بىلىسەن سەن ھەممىوى

 .رۇپ ًالغاهدىن بىلـمەپتىمەن دەًسەنبىلىپ تۇ 

 ،ئەي ىئوسان هېسەل ائضنارا ۋە ًۇضۇرۇن هىلۇر 

 ضۇهداق پۇضاًمان ًەًسەن.تىدا لەدرىگە ًەتمىسەڭ ۋال
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 ،بىلـمەپتىمە دىمە ئەي ىئوسان ھەممىوى بىلىسەن

 .ھەممىوى لىلىسەن هاداهلىكتا بىلىپ تۇرۇپ

 ائللىكاچان هىچىنىسەن،بىلـگەن ۋالتىڭدا 

 ۇئرۇپ،زەھەر ًۇتۇپ پۇضاًماهالر ًەًسەن. ائھ

 

 ،ڭوى ائًرىغاني لىلغاهدا بېصڭىوى سىلىغان ، ۆئًۈ توئەًوى ۋالىتتا سەن 
خاپا بولۇپ  ن،ېرىپ هەپتەرلىرىڭگە دان تۇضىغاھەسسىلەپ ب ساڭا 

ەپ هەسىھەتلەر د نلىلغان ، چىراًلىق ۈئًۈڭوى تۇتكىهەلسەڭ هەسىھەت 
ائهاڭوى  -لىپ  ، پەرزەهت هۆرىۋېلىپ ، ائتا ئەمدىلىنـتە چوڭ بولىۋېلىلغان.

 تاضلىغىوىڭ تاضلىغان .. 

 

بەزىلەر بارهى ائتا ائهىسىوى لەدىرلەًدۇ ، بېصىدا ېئلىپ هۆتۈرىدۇ ، ۋە 
 ۋاز هەچسە هېچىدۇهى ًاللىرىدىن ائهىسىوى ًاختۇرمىسا ائ -ائًاللىرى ائتا 

،  ېچىدۇكىدىن ه، ۇئالر ۈئچۈن باًلىىكىوى ائتاًدۇائها ۈئچۈن بارل -ائتا
 ضۇهداق پەرزەهتلەرگە ئەهە  پۇت،لولىغا لول بولىدۇ. هىڭ پۇتىغاۇئالر 
 .  يتىوى ائًرىمىغاى، هۈچ لۇۋۋ رگەيھىم مىھرىوى بەائلال
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 ،ھەي ىئوسان تۆۋە لىلغىن دەًمەن ھەرزامان

 ىئمان.–ائهاڭوى،چېھرىڭگە تولسۇن هۇر  -رازى لىلغىن ائتا

 ،اق  بىر دۇائ ًاخصىلىق هىلىدۇ ھامانضۇهد خۇضوۇد بولۇپ لىلسا

 ائهاڭ بولـمىسا سەهدىن رازى  -ائتا

 لاغىصى ھەممىدىن بەك ًامان .. ًامان .. ًامان .

 

 ، ،داها زاتالرۆئتنەن ضۇهداق ھىنمەتلىم

 ساھابە ۋە ائضىق، ھەزرەت دوستالر.

 ھەممە سۆزى مۇجەسسەمدۇر بىر هەلىمىگە،

 ىلىۋال.لرازى ائهاڭوى  -ائتاهۈتنىن ئەي ىئوسان 

 

 ،ىئچىۋالساڭ ئەگەر هۇچىالردا

 .ائهاڭ تەلـمۈرۈپ لاراًدۇ دەرۋازىدا -ائتا

 ،ًەهە ېئغىرىڭوى هۆتۈرۈپ ۇئھ دەپ لۇًىدۇ

 .لاخصاپ لالىسەن هەسىھەت   لىلسا ئەتىسى 
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 ،ائها بۈًۈهـتۇر  -ائها ۇئلۇغدۇر ، ائتا -ائتا

 .ائها ضۇهداق مىھرىباهدۇر  -ائتا

 ،تا تاپكىلى بولـماستۇر ائهىوى لاً -ائتا 

 ۇئالردىن ائًرىلساڭ ًىتىملىم ساڭا ھەمرادۇر.

 

ائهىسى ۆئلگەهدە  - ۆئلۈم دىگەن ضۇهداق تۇًۇلسىز هىلىدۇ ، ائتا
لىٌەتتە بىلىسىلەر ، ەدادام دەپ ًىغالًسىلەر ، ئەم -بىلـمەپتىمەن ائپام

ا ًاخصى ائهىوىڭ لېرىپ لالغاهلىكى ضۇ بىلگەهلىنـتۇر ، ضۇهداق ۋالىتت -ائتا
 .پۇتلىرىوى تۇتۇپ لۇًۇڭالر  -هۈتۈڭالر  ، لول 

، هارىڭالر ًوق  ۋېلىڭالرمىھرىباهلىق ۋە دۇائ ېئلى، رازىلىق  ن، ۇئالردى
 دادا دىمەڭالر .  -بولۇپ ۆئلۈپ هەتنەهدە ، بىلـمەپتىمەن ائپا

ائهىوى ًاخصى هۈتۈپ ًاخصى لاراپ ائلالھتىن  -ھەلىكى بىر پەرزەهت ائتا
غۇلـمۇ ضۇهداق وىلەًدۇ ، ائلالھكا ًىغالًدۇ ، هېلىومۇ ۋە هۈًئجەهوىتىوى ت

 لىلىڭالر ، ائلالھىم جەهوىتىڭالرهى هەڭ لىالر ىئوصاائلالھ . 

ائهاڭ بولـمىسىمۇ  -مەًلى هۈًئوغۇل بول ۆئز ائتا ،مەًلى سەن هېلىن بول 
 ھەمراھىڭالرهى دەك هۆرگىن ، چۈهنى ۇئالر ضۇائهاڭ -ۇئالرهى ۆئز ائتا

كىپ ساڭا بەردى ، ۋە ساڭا هاىئو لىلدۇردى ، ۇئالرهىڭ لەدرىوى تۇغۇپ بې
ائهىالرهى بالىالرهىڭ لولىغا  -لىو ، ائلالھكا ېئٌتىمەهنى ضۇ ًاضاهغان ائتا
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جۇضكۇن ، لېلىصىغا هىسىپ لىلـمىسۇن ، ۇئالرهىڭ تىوىوى ساغالم 
 ائلالھ ...  سۇن ئەي هەرەملم لىل

 

 

 ،لىغالاراپ لالـمىسا دەًمەن پەرزەهت ًو

 .لارىمىسىنەن پەرزەهتوىڭ ېئصىغا

 ،هۈپ ھەسرەت لىلغاهدىنهۈسالالش بىلەن ۆئ

 ائلسىنەن ۇئلۇغ رەببىم رەھمەت لوًوىغا.

 

 ،تاماق ئەتتىم باالمغا دەپ سالالپ لالدىڭ

 .گە 81 - 71ڭ زەهىرىپ لالدىڭ مۈهچىٌىپ ۆئ

 ،لاچاهغىچە باال دەپ ًاضاًسەن ئەي بوۋاي

 .پەرزەهت لۇلىغا لالمىسىنەن راپ لا موماًالر –ضۇ بوۋاي 

 

 ،رەپۆ چاهغىچە ًۈرەر ائق سالاللىرىوى سلا

 .باالم دەپ ھەرۋالىت ھەرجاًدىن ىئزدەپ

 ،ياموم لاچاهىغىچە ۆئرەلـمەي ائق چېچىوى

 .غالپداًۈرەهوى  تەلمۈرەروىش ىئلنىدە سېغى
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 ،ېئٌتىمەن ائلالھكا تەضوالىق بىلەن

 .غىنائهىوى ھەرگىزمۇ پەرزەهتنە لوًمى -ائتا

 ،خارلىوىپ لالـمىسىنەن دەًمەن ًالغۇزلۇلتا

 .ًالغۇزلۇق ھەسەتتىن بەك ًاماهدۇر ًامان

 

 ،اس زور ئەلەمملېرىغاهدا ًالغۇزلۇق هىملەرگە بولـ

 .زەڭ بىر ًالغۇز ًاش تۇرۇپ لالساڭمۇ ۆئ

 ،دەرت تۆهنىدەك ھىچ بىر ىئوسان زاتىڭ ًوق

 .ھەممىدىن ًامان غۇزلۇق ًالدەًمەن 

 

 ،ا ًار بولسا بىر رەببىم ًار بولغاهدۇر ًالغۇزلۇلك

 زاتتۇر. ھىچ بىر ضىرىنى بولـمىغان بىر

 ،وىغاائهىوى لوًمىغىن پەرزەهت لوً -ائتا 

 .ائها لالـمىسۇن پەرزەهت لولىغا -ائتا
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 ،ائهاڭوى -ئەي پەرزەهت بالكىن ائتا

 .ًالغۇز لوًما ھەرگىز ًىگاهە ۇئالرهى

 ،اڭوىائه -ًىگاهە ًالغۇز لوًساڭ ائتا

 .لىساسكا لالىسەن پەرزەهتىڭدىن سەن ًەهە

 

 ،لاراپ لالـمىسىنەن دەًمەن پەرزەهت لولىغا

 .موماًغا -ھەسرەتتىن ۆئرتۈهگەن ضۇ بوۋاي

 ،ائماهلىق -ھەرۋالىت هىسىپ بولسۇن تىوىچ

 .ائهىغا -جەهوىتى ھەر ىئننى دۇهٌادا ضۇ ائتا

 

 ،سەهمۇ بولىسەن بىر هۈهى لېرىپ مۈهچىٌىپ

 .الالر ائلارغان لولالر ھاسىغا چۈضنەنسال -چاچ

 بۇ  هۈن، ۈضەرلەرهى هىملەر ىئزدىصىپ ًۈر هىم

 .هۆًگىوى هۆًگەن ضۇ پەًتلەرگە ًۈرەهلەر 
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 ،پەرزەهتىڭدىومۇ ًېوىپ اڭالالـمىسۇن سى

 ھەسسىلەپ.بار ۈئستۈڭدە لاًتۇرىدۇ  ائلالھىم

 ،ائهاڭوى ئەتىۋاالپ هۈتنىن ضۇهداق -ائتا

 . پەپىلەپبېرىدۇ ًەهە ىم ھەسسىلەپ ائلالھ

ائهىالر لوللىرى لاپارغان  -ائهىالر ضۇ مىھرىبان ائتا - ئەي بىچارە ائتا
چىراًلىرىوى لورۇق باسكان ، چاچ سالاللىرىوى ائق باسكان ، بىر لولىدا 

پەرزەهت ىئصكى ۋە هەۋرە  ،توىڭ ًوللىىرىغا لارىغان ھاسىوى تۇتۇپ پەرزەه
ائماهلىكىوى ائلالھتىن تىلەپ ،  -چىئصكىدا هۆًگەن ، ۇئالرهىڭ تىوى

ۆئمرۈڭالرهى ۇئزۇن  ائلالھ ائهىالر -ائتا ًۈرەهلىرى هۈًۈپ ًۈرگەن ضۇ 
 قىلىصًرهى هەڭ لىلسۇن ، ھەرۋالىت ائساجەهوىتىڭال ائلالھىم  ،لىلسۇن

سۇن ، هىسىپ لىل، ًاخصى ۆئلۈم  رەكبولسۇن ، ائلالھىم سىلەرگە مۇبا
مۇضوى ائتا لىلسۇن ، ائلالھىم سىلەرهى ساائدەتلىم تۇر  -سىلەرگە بەخت

ۆئز ًېوىغا ېئلىپ دوست لىلىصكا هىسىپ لىلسۇن ، ائلالھىم ضۇ 
ًاخصى پەرزەهتلەرهىڭ دىلىغا  .پەرزەهتلەرهىڭ هۆڭلىگە ىئوساپ بەرسۇن

 تېخىمۇ ھەسسىلەپ مىھىر سالسۇن ، ائمىن ! 

 

 ،دۇهٌادىن هىتىۋېرىسەن دۇهٌا لالۇر 

 .لكا ًەهەبىر هۈهى هىتەرسەن تۇپرا

 ،ائهاڭوى بۇ دۇهٌادا -لە ائتار ىلەد

 .هىتىپ لالسا هەھاجەت ًالغۇزلۇلتىن ًامان
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 ەتنىن ،ائها ۋەسلىگە ً  -ائتا 

 پتۇر ،ۆلەدرىگە ًەتمىگەهلەرمۇ ه 

 ضۇ ًىتىموىڭ هالىسى هۆپتۇر ، 

 ائڭلىساڭ بوًوىوى لىسىپ ًولالردا لالغان .

 

 ،تهۆپ پەرزەه دۇر ر بولغاهائهىغا زا -ائتا 

 .هۆپ پەرزەهتھەم دۇر هائهىسىز ًۈرگە  -ا ائت

 ،ًامان نلۇلى ھەممىدىائهىوىڭ ًول -ائتا 

 ًۆلەك بولغىوى بولغان . -ائهىوىڭ ًار -ئەي ىئوسان بۇ دۇهٌادا ائتا

 

 ،ىئدىڭ بۈضۈك تەۋرىتىپ ًۈرگەهمۇ ائها

 .ىئدى ڭتىپ بەرگەهمۇ ائهاٌئەللەي ېئ ڭىساًىغل

 ،هۈهدۈز  –ېچە ه ڭ، ائهام دىدى ڭدىدى مائها

 .ىئدى ڭًىغلىغان ائهاتەڭ ًىغلىغاهدا  سەن
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 ،ىئدى ڭهۆتۈرۈپ ًۈرگەهمۇ ائها سېوى 

 .ىئدى ڭچېپىپ ېئتىزلىكتا ًۈرگەهمۇ ائها هەتمەن

 ًۈرۈپ، ن ائغرىپ لالغاهدا لوللىرىدا هۆتۈرۈپسە

 .ىئدى ڭتىۋىپ ىئزدىگەهمۇ ائها ىن ھەر جاًد 

 

 ،رادەرلەرەن ئەي بۇ سام دەًتەن ائسائهام دەً

 .بىلىوەر ائًرىلغاهدا ى ائهىوىڭ لەدر  -ائتا 

 ،ن ھەرۋالىت لاخصاپەگىمىائهاڭ د -ائتا

 .ن ئەي ىئوسانەخۇدادىن بەختىڭوى تىلىگ

 

 ،دۇهٌادا چىراًلىق ائهام چىراًلىق

 .هۇرلۇلتۇر  ماتدۇهٌادا هۇرلۇلتۇر ائ

 ،ھىچ بىر مەهىلىم بىلىومەس مدۇهٌارى

 .ًلىقام چىراتق ، ائائهام چىراًلى
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 ،دۇهٌا گۈزەل ضۇهچىلىم گۈزەل

 .ائهام بولغاچكا ضۇهچىلىم گۈزەل

 ،ھۆرمىتىم چەهسىز دۇهٌاغا ضۇهداق

 .ائهام بولغاچكا ھۆرمىتىم چەهسىز

 

 ،ًاضكا 91گەرچە هىرسە ائهام 

 .ًاضتا08 گوًاهى ھېلىھەم گۈزەلدۇر 

 ،ائهام لېرىپ مۈهچىٌىپ هەتسىمۇ

 .ھېلىھەم هىلىصنەن غۇهچە ائلدىمدا
 

 ،رەۆز ائلدىمدا هۆرۈهبەللىرىوى باغلىغان بەلۋاغ ه

 .بىر ۋالىتتا لىر ًالىالپ ېئتىز ًاللىغان

 ،لامەت بىر هىصى -لەدىهىم هىلىصنەن 

 .ائتاموى ائتامغا سۆز لىلىمەن ھىنمەتتىن ًەهە
 

 ،چىراًلىق ًەهە ائتام چىراًلىق

 .چىراًلىق ًەهە ائهام چىراًلىق

 ،گۈزەل دىسەڭ دۇهٌاهى گۈزەل

 .ائهاڭ گۈزەل بولـمىسا مەهىسىز بۇ جاھان -ائتا 
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 ،ائًالىڭوىڭ چىراًلىكى چىراًلىق ئەمەس

 .چىراًلىق ئەمەس ىباالڭوىڭ چىراًلىك

 ،ى هەلگەهدە سەت هۆرۈهەر پۈتنۈل جاھانۋالت

 .ئەلەمًۇتارسەن  ائهاڭ ًېوىڭدىن هەتنەهدە  -ائتا

 

 

 ،بالكان بولسا مەًلى سىوىڭ ائتاڭ

 .ائهاڭغا سەن ًەهە -ۇرسەن ائتا پەرزد،لەرزدۇرسەن 

 ،ًلىمەي سەن ھەر ۋالىتەبالكىن ۆئگ

 .ائهاڭوى -ًىگاهە لوًمىغىن ضۇ ائتا

 

 

 ،ائهاڭ –بارچىوى ېئلىپ بەرگەهمۇ ضۇ ائتا 

 .ائهاڭ –ساڭا ھاًات بەرگەهمۇ ضۇ ائتا 

 ،چىراًلىكتۇر چىراًلىق دەًمەن ھەر ۋالىت

 .م ائها -ضۇ ائتا چىراًلىق ائلالھكا زار ًىغالپ
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 خاتىمە
 

 ،ائڭلىغىن ئەي ًىگىت ًېوىڭدا هىملەر باردۇر 

 .ھەرهىم ًېوىڭدا هىمىلەر باردۇر 

 ،ىئزدىسەڭ ضەھەردىن دۆلەتنە هىزىپ

 .ًەهىال تۇپرالتىن باضكىسى ًولتۇر 

 

 ،ائڭلىغىن ھەربىر هىمىتىڭ تۇپرالتىن

 .نىوىڭ ًەهىال تۇپرالتىنچىئ -گەنىٌه

 ،اۆئلسەڭمۇ هىرىسەن بىر هۈهى تۇپرالك

 .تاپالـماًسەن ھىچ بىر پاهىز تۇپرالتىن

 

 ،تۇپرالوى بىو پاهىزلىكتىن ئەال

 .ائضلىكىڭ بار زىمىووى، ھەر هىمىتىڭ 

 ،ساڭا هەڭ لۇچاق ائچكان ھەي لېرىوداش

 .سىوىڭ ائضىكىڭ مىھرىباهلىكتىن ساڭا ًاهداش
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 ،سىوى ًىغلىتىپ ساڭا مەدەت بەرگەن

 .سەن ًىغلىغاهدا ساڭا ھاسا بولغان

 ،ۆئزىوى لەغەز لىلغان -ًاش ائلكۇزغاهدا ۆئز -ەن هۆز س

 رەببىموىڭ مۆمىن دوستلىرىغا دوس بولغىن .

 -، چاچلىرى ائلارغان ، لاراًغان ضۇ بوۋايدۇهٌادىنى بارلىق مۈهچەًگەن 
ائها -ائهاڭغا وئخصاضتۇر.بىرال ائتا-موماًالر ، ضۇ مۇئمىولەر سىوىڭ ائتا

هەسىھەتلەر بىلەن -ائهىالر هۆپلىگەن پەهد-اًىتەرلىم بولماًدۇ.هۆپلىگەن ائت
هۇرغۇهلىغان تۇرمۇش ًوللىرىوى،ئەھدىوامىلىرىوى ، ھەلىكەتلەرهى 

ائهىالرهى ھۆرمەتلەًلى.بېصىمىزدا -هۆرسىتىپ بېرىدۇ.ضۇڭالضكا بارلىق ائتا
ېئھتىرام  بىلەن ۆئًگە باضالًلى. ضۇ -هۆتۈرەًلى.پەزىلەت،ھۆرمەت، ىئززەت

ائهىمىزغا وئخصاش.پەزىلەتتە ۋە ئەلىو -ىالر بىزهىڭ ائتاائه-مۈهچەًگەن ائتا
ًاضكا   91ًاضكا  بىز  011پاراسەتتە بىزلەردىن ھەرۋالىت ۈئستۈهدۈر.ۇئالر  

هىرسەهمۇ ۇئالرهىڭ ائلدىدا بىز ھامىوى ًەهىال بىر پەرزەهت،تېخى ئەللىگە 
ىرىمىزهى ائهىل -توضمىغان بىر باال ھىساپلىوىمىز.ضۇڭالضكا ضۇ مىھرىبان ائتا

لەدىرلەًلى.ۇئلۇغ  ائلالھ ضۇ ئەزىزلىرىمىزهى ىئننىال دۇهٌادا خار 
 لىلمىسۇن.     

 

  

 


