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 دۇنيا ھەققىدە سۆھبەت

 شۇنچە وئماق ، پاكىز تۇغۇلغان تۇپراق كەبى ، 

 خۇش كەپسەن دەپ قارشى ائلغان بۇ دۇنيا .

 كەتمىسەمكەن دەيمەن نامراتالرچە يىقىلىپ ، 

 خىجالەتمەن مەينەت كەتسەم ۇئ دۇنياغا . 

 

 كەلگەنتىم بوۋاق ۋاقتىمدا بۇ دۇنياغا ،

 تاپشۇرغان ىئدىم ۆئزۈمنى ۇئلۇغ ائلالھقا .

 كەتسەممۇ ەئجىلىم بىلەن ۇئ دۇنياغا ،

 رەھمەتلىرىم كۆپ شۈكۈرلىرىمدىن ۇئلۇغ ائلالھقا . 

 

 مىڭ دۇنيا ،18مىڭ ائلەم   18

 قۇياشتەك گويا .مۇھەممەد نۇرىنى چاچتى 

 سەن ياشىغان بۇ دۇنيا دىسەڭ تار ،

 بىر دۇنيا . بىلسەڭ قۇلۇڭدىكى بۇ كىتاپ ھەقىقى 
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 ەئھلى كىتاپ قۇرائن كەرىم ۈئزى بىر دۇنيا ، 

 ىئلىمغا تەشنا ائشىقالر ۇئنىڭغا تەشنا . 

 قىلىدۇ زار كۈلكىگە ھەر ۋاقىت بەخىش ىئتىپ ، 

 ىر دۇنيا.ياش تۆككۈزگەن تۇپرىقىڭ ۆئزى ب-سەن كۆز 

 

 ائلەمچە خوشال بۇلۇپ كەتمە ەئي ىئنسان ،

 بىر كۈن كىتەرسەن بۇ دۇنيادىن ائيرىلپ . 

 كۆمۈلگەندە تۇپرىقىڭغا سەن ۆئزۈڭ ەئي ىئنسان ،

 قەدرىنى قىل تۇپرىقىڭنى ەئۋزەل بىلىپ . 

 

 دۇنيانى مەينەت دىمە ەئي ىئنسان ،

 مەينەت قىلغان يەنىال سەن ۆئزۈڭ . 

 پاكىز ،-شۇنچىلىك پاكىزكىندۇنيارىڭ 

 ۆئزۈڭنىڭ مەينىتىنى دۇنياغا چاپلىما ھەرگىز . 
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 بارچە مەينەتچىلىكنى ۆئزۈڭ قىلىپ قۇيۇپ ،

 دۇنيانى ھەرگىز مەينەت دىمە . 

 قتىن ۋە ياكى گىياھتىن ،ادۇنيارىڭ تۇپر 

 دەريا سۇ ېئقىنالرنى . -بەرپا بولغان تاغ

 

ائچتىڭ .سەن ىئمان   ەئي ىئنسان بىلگىنكى سەن بۇ دۇنياغا كۆز 
سىنىڭ   دۇنيا   . ائچتىڭ  دۇنياغا  بۇ  بۇلۇپ  پاكىز  ناھايىتى  بىلەن 
  ، تاش  زىمىندىكى  ھەتتا   . بولدى  خوش  ناھايىتى  كەلگىنىڭدىن 

جانلىقالرمۇ   –گىياھ ۋە بارلىق جانۇ  –دەرەخلەر ، گۈل  –دەل 
مىھمان   دۇنياغا  بۇ  سەن   . بولدى  خوش  كەلگىنىڭدىن   سىنىڭ 

دۇن  . بوۋاق  بولدۇڭ   . ائلدى  قوينىغا  سىنى  ۋە  كۈتتى  سىنى  يا 
  . رەنجىمىدى  سەندىن  دۇنيا  قىلساڭ  نىمىال  سەن  ۋاقىتلىرىڭدا 
تاھارەت   تۈكۈرگىن  قااليمىقان  تۇپرىقىڭغا  ياشاۋاتقان  مەيلى 
سەندىن  تۇپرىقىڭ  تاشلىغىن  نەرسىلەرنى  مەينەت  ياكى  قىلغىن 

 ھەرگىز رەنجىمىدى .  

سەۋىرچان،   شۇنچىلىك  ىئرادىلىك  دۇنيا  تاقەتلىك،  ەئپۇچان، 
ۋە غەيرەتلىك تۇر . سەن كولىغانغا كۆمۈرلۈپ كەتمەيدۇ ، بەلكىم  
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ىئچى قىلغىنىڭغا  دەپسەندە  كىتىشى  سىنىڭ  ۇئگۇلۇپ  لىرى 
 مۇمكىن . 

ۇئنىڭ    ، قەدىرلە  تۇپرىقىڭنى  ياشىغان  بىلگىنكى  ىئنسان  ەئي 
ائتا ۆئز  خۇددى  ۇئنى   ، بىل  كۆرگەند-قەدرنى  ياخشى  ەك  ائناڭنى 

ھاياتىڭنىڭ  سىنىڭ  كۈنلەردە  بىر  چۈنكى   . كۆر  ياخشى 
ۆئز  سىنى  دۇنيا  مۇشۇ  توشقاندا  ەئجىلىڭ  تۈگەپ  نىسىۋىسى 
؟   كۆيدۈرمەكچىمۇ  بەختىڭنى  سەن  ەئجىبا   . ائلغۇسىدۇر  قوينىغا 
سېنىڭ   قىلغىن  نىمىشال  سەن  ؟  ېئقىتماقچىمۇ  سۇدا  ياكى  ۋە 

 جەسىدىڭ شۇ تۇپراققا قايتىدۇ . 

ۋە دۇنيا   سۈيۈملۈك  ھەقىقەتەن  ۇئ   ، پاكىز  ھەقىقەتەن 
يۈزى  ۆئزىنىڭ  ېئلىپ  قوينىغا  سىنى  ۇئ   . سىنى    مىھرىباندۇر  بىلەن 

 . تۇرۋاتىسەن  دەسسەپ  يۈزىگە  دۇنيانىڭ  سەن   ، كۆتۈرۋاتىدۇ 
ېئقىپ   ،شۇنداقال  دەسسىدى  كۆزۈمگە  ۋە  يۈزۇمگە  ۇئ  بىراق 

 ى .  تۇمۇرلىرىمنى بۇزۇپ چاچتى دىمىد-تۇرۋاتقان شۇ قان

 دۇنيالىرىڭ شۇنچە كەڭدۇر سەن بىلسەڭ ، 

 بىلمىسەڭ شۇنچە تاردۇر سەن تاشلىساڭ . 

 تاشالپمۇ بارساڭ سەن قايسى بىر دۆلەتنى ، 

 يەنىال دۇنيانىڭ يۈزى ۈئستىدە سەن ۆئزۇڭ . 
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 نەگە بارساڭ پۇتۇڭغا دەسسىلىدىغىنى يەنىال تۇپراق ، 

 ېرىق . نەگە بارساڭ باردۇر كۆز ائلدىڭدا يېشىللىق ۋە س

 داۋان ۋە ياكى باغالر ،،، –ائشقاندا تاغ 

 يەنىال كۈمۈلىدىغىنىڭ تۇپراقتۇر ھامان . 

 

 ۆئزۈڭچە ۆئزگۈنۈڭ دۆلەت تالاليسەن ،

 خۇددى ۇئ دۆلەتنىڭ تۇپرىقى گۆھەر كەبى . 

 ۆئز دۆلىتىڭ كۆرۈمسىز شۇنچە سەتمۇ ؟ ،

 مۇ؟قارشى ېئلىپ باققان يىرى گۇناھ سىنى 

 

 ائنا تۇپرىقىڭدا ، تۇغۇلغان ىئدىڭ 

 بىر تېشىنى كۆرۈپ گۆھەر كەبى . 

 نى بەرمەيسەن ھەر كىمگە ،ىبىر تامچە سۈي

 ەئۋزەل كۆرۈپ شەربەت كەبى . 
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 سەن دۇنيادىن قانچىلىك كەتسەڭمۇ يىراق ، 

 يىراق .  ر دۇنيا سەندىن بولمىغاندۇ 

 كۈنلەرنىڭ بىرىدە ائمانەتتىن خىيانەتكە ،

 ىراق . يۈز ۆئرۈگەن دۇنيادىن كىتەمدۇ پ

 

ۋە   بولدى  تاقەتلىك  سەۋرى  ساڭا  دۇنيا  ،ھەقىقەتەن  شۇنداق 
ائلدى قوينىغا  مىۋى  سىنى  شۇ  چىققان  ۆئزىدىن  دۇنيا  شۇ  ،  لىرنى 

ۆئچ   بىزدىن  دۇنيا   ، قىلمىدى  يوق  سەندىن  نىممەتلىرىنى 
كەلكۈن   لىكىن  قىلسا   قۇبۇل  قالما ....ائلالھىم  ائالمدىكىن دەپ 

.  ۋە بوران ياكى دېڭىز ۋە ياك وئت ىئسسىق چىقىدۇ  چاقماق ،  ى 
بولمايدۇ   ھىچقانداق  يەنىال  دۇنيارىڭ  كىتەرسەنكى  كۈيۈپ  سەن 

 ، كەلگۈلۇك قانداق بۇلىدۇ ، يەنىال سەن بەندىگە كېلىدۇ .  

  ، قىلدىڭ  ۋەيران  تۇپراقنى  قانچىلىك  سەن  دۇنيادا  ىئنسان  ەئي 
سەن    . قىلدىڭ  يوق  تۇپرىقىنى  قانچىلىك   . بىلەمسەن  بۇنى 

قىرمىدى .  سەن ر انى قازغاندا دۇنيا قىلچە ائھ ۇئرمىدى ۋە ۋادۇني
ۆئز   سەن   . قازدىڭ  تۇپراقنى  تارتىپ  چوغ  نەفسىڭگە  ۆئز 
ۋە   قازدىڭ   ، دىدىڭ  قازىمەن  نىفىت  تارتىپ  چوغ  بايلىقىڭغا 
پارغا   .ائقىۋەتتە  قىلدىڭ  ياغ   ، قىلدىڭ  گاز  ماشىنىغا  ۇئنى 
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كەتتى ، سەن قازىمەن دىدىڭ ، ائيلىنىپ نۇرغۇنلىغان تۇپراقالر  
توننىالپ    ، ەئكەلدىڭ  ھىساپسىز  –كۆمۈرنى  ھەددى  توننىالپ 

؟   ەئمەسمۇ  تۇپرىقى  دۇنيانىڭ  بۇمۇ    . كۆيدۈردۈڭ  كۆمۈرنى 
مىليارد توننا كۈمۈرلەر   وئيالپ باق ! . بىر يىلنىڭ ىئچىدە نەچچە 

 قازاننىڭ ائستىدا كۈيۈپ تۈگەيدۇ .

نىفى يېقىن  تىرلىيونغا  كەينىدىن نەچچە  ماشىننىڭ  گازالر   ، ت 
كىتىدۇ چىقىپ  بۇلۇپ  تۇپرىقى   تۈتۈن  دۇنيانىڭ  .شۇمۇ 

نىممەتلىرى  ەئمەسمۇ دۇنيانىڭ  ،بېنزىنلەر  ماي   ، كۈمۈر  شۇ  ؟  
كولى بۇنداق  ەئگەر  ؟  قانداق ەئمەسمۇ  ائقىۋەت  تۇرسا  غىلى 

چاغدا  بوالر ۇئ  ؟  بولمىغاندىچۇ  قايسىسى  ھىچ  بۇالرنىڭ  ەئگەر  ؟ 
. كېسەللىك ،ائ چارچىلىق ،ىئشسىزلىق ، نامراتچىلىق باشلىندۇ 

.دۇنيانىڭ   كىتىدۇ  ېئشىپ  زىيادە  ھەددىدىن  ىئسسىقلىق 
تەڭپۇڭ  قانداقمۇ  دۇنيا  بولساڭ  شوراپ  سەن  يىلىكلىرىنى 
يەپ   كوالپ   ، ېئلۋەتسەڭ  يىلىكلىرىنى  شۇ  ەئگەر  ؟  تۇرااليدۇ 
؟   پارچىالنماسمۇ  دۇنيارىڭ  قالسا  تەۋرەپ  يەر  بىر  بولساڭ 

ۇئنىڭ ەئل  ، يىغقىن  توپا  دۆۋە  بىر  سەن   . پارچىلىندۇ  ۋەتتە 
تاش    ، قۇم  ائزراق   ، نىفىت   ، بېنزىن  كۈمۈر،  ،  ىئچىگە 

،كۈمۈرنىمۇ   ېئلىۋەت  تاشنى  ۇئنىڭدىن   . سالغىن  شېخىلنىمۇ 
 . قالىدۇ  قۇرۇق  توپاڭ  ۇئ  سىنىڭ  ائخىرىدا  ەئڭ   ، ېئلىۋەت 
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بەرد شامالغا  كەتكەندە  ېئچىلىپ  ائغىزى  ۇئنىڭ  اشلىق  دىمەك 
ك بۇلىدۇ .   بىرەلمەي ھاال

قۇي ىئسىسىلەرنىڭ  دۇنيانى   ،تۈتۈنىڭالر-ۋاتقان  مەينىتىڭالر 
قۇياشنىڭ  بۇلغىدى ۆئزىنى  ھاۋانىڭ  ىئسسىقلىقىنى    . 

ۆئز ىئنسانالرنىڭ  بۇ  قىلۋاتقانلىقى  -ائشۇرۋەتتى،  زۇلۇم  ۆئزىگە 
تېپىش   پۇل  دۇنيادا  ۇئالر   . كەچۈرۈش  ،  ېئنىققۇ  ھايات 

كەتت  كەتتى  تەسلىشىپ  كۆپىيىپ  كېسەللىكلەر  ھەرخىل   ، ى 
ۆئز   ، تارتىۋەرسەڭالر  چوغ  نەفسىڭالرغا  ۆئز  ەئگەر   . دەيدۇ 
ېئغىر   ائقىۋەتتە  كوالۋەرسەڭالر  زىمىننى  دەپ  مەنپەەئتىڭالرنى 

 زىيان تاتقۇچىالر يەنىال سىلەر بۇلۇپ قالىسلەر .  

 

 

 دۇنيانى سۆيىمەن دەيسەن گۈزەللىككە ،

 ۋاقىت ھەرجايدىن . مەدھىيە وئقۇيسەن ھەر

 دۇنيارىڭنى كواليسەن توخۇ تاتلىغاندەك ،

 ھېچ بىر شۈكرى رەھمىتىڭ يوق دۇنيارىڭدىن .
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 تۇپرىقى ەئۋزەل دەيسەن تۇپرىقىمنىڭ ،

 كۆزۈڭنى يېقىپ كىتىسەن .  –تۇپرىقىغا يۈز 

 يېقىشىڭ يۈز قېتىممۇ ياكى وئن قېتىممۇ ۇئنى بىلمىدىم ،

 نادانالرچە يۈز ۆئرۈپ كىتىسەن . كۈنلەرنىڭ بىرىدە 

 

 يۇرتىڭدىن يامانلىدىڭ پۇل تاپماق تەس دەپ ، 

 ۋەتەندىنمۇ ائيرىلدىڭ پۇل تاپماق تەس دەپ . 

 ەئي ىئنسان ائلالھ رىزقىڭنى نەگە بۇيرىغان بولسا ،

 پۇل تاپىسەن دۇنيانىڭ بۈرجىكىدە بولساڭمۇ سەن . 

 

 نىسىپ ،ائلالھىم بۇيرىغاندۇر ساڭا شۇ يەردە 

 سىنىڭ ھەققىڭ باردۇر شۇ يەردە رىزىق . 

 دۇنيارىڭنى ەئۋزەل كۆرگىن شۈكرى ېئيتىپ ، 

 رەببىمگە مىڭالرچە ھەم رەھمەت ېئيتىپ . 
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دۇنيانى قۇتۇلدۇرۇشنى سىز جەمىەئتتىن ياكى دۆلەتتىن ەئمەس  
ڭ . چۈنكى ائىئ ،  لىدىن جەمىەئتەئڭ ائۋال ائىئلىڭىزدىن باشال

شەك دۇنيا  ۋە  جەمىەئتتىن  كۆرۈمسىز  دۇنيانى  بۇ   . ىللىنىدۇ 
ائىئلىڭىزدىن   ەئمەس  سىرتتىن  ىئش  قىلىدىغان  مەينەت 
باشلىنىدۇ . سىز بىر ائىئلىدە ياشاۋاتىسىز . بىر بالىڭىز قااليمىقان  
يەنە  قىلسا  ۋەيران  دەسسەپ  وئتياشالرنى   ، چىمالرنى  يۈگۈرۈپ 

قىلىد ۋەيران  تۇپراقنى  تۈكۈرۈپ  قااليمىقان  بالىڭىز  ، بىر  ۇ 
ۋە   ىئسسىق   ، يىرىدىن  ىئتنىڭ  بۇ  تويدۇم  ەئجەپمۇ  ۋە  تىلاليدۇ 
بۇ  سەسكەندىم  ...ەئجەپمۇ  تېخى  جىقلىقىچۇ  توپىنىڭ   ، دىمىق 

 يۇرتتىن دەپ .................! 

ائران    : دەيدىكىن  كىيىۋېلىپ  ىئشتانالرنى  تار  قىز  بىر  يەنە 
دە توپا  مەينەت  بۇ  قىلىۋەتتى  پاسكىنا  ىئشتىنىمنى  پ...  كىيگەن 

مىليۇن   نەچچە  ۈئزىدىن  توپىنىڭ  زەررىچىلىك  بىر  بۇ  ۇئ  ەئمما 
بىر   يەنە   . يىتەلمەيدۇ  بىلىپ  ەئسال  ىئكەنلىكىنى  پاكىز  ھەسسە 
ھارىقىمنى   توپا  كەتسە  چۈشۈپ  پەسكە  ھارىقى  ھاراقكەشمۇ 
نەرسىنى   نىجىس  شۇ  ەئمىليەتتە   . دەيدۇ  قىلىۋەتتى  مەينەت 

ىئ  مەينەت  قانچە  ۆئزىنىڭ  وئيالپمۇ ىئچىۋالغان  ەئسال  كەنلىكىنى 
 باقمايدۇ .
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كىيىملەرنى   تار  شۇنداق   . قىلىۋاتىدۇ  سەبىر  ھېلىھەم  دۇنيا 
شەرمى    ، دۇنيا   –كىيگەن  كۆرسە  قىزالرنى  ۇئنتۇغان  ھايانى 

. بولىدۇ  خاپا   ، ،   رەنجىيدۇ  ناشايان   ، ىئچكەن  ھاراق  سىنىڭ 
دۇنيا   تۇرۇپمۇ  كۆرۈپ  كەتكىنىڭنى  پېتىپ  ىئشالرغا  گۇناھ 

لىھەم كۆتۈرۈپ تۇرىۋاتىدۇ . ەئگەر ۇئنىڭ وئرنىدا سەن بولغان  ھې
، ۇئنىڭ ھاراق ىئچىپ ، كەيىپ سۈرۈپبولساڭ كۆتۈرەمتىڭ ؟  

دۇنيا  ھېلىمۇ  ؟  تۇراالمتىڭ  چىداپ  قىلغانلىرىغا  زىنا  ھارام 
نۇرغۇنلىغان  ۋە  تۈكۈردۈڭ   ، قىلدىڭ  تەرەت  سەن   . كۆتەردى 

دۇنيا لىكىن  بولدى  تۈكۈشلەر  قان  قۇسۇپ   ناھەق 
كۆتۈرۈپ   سىڭدۈرۈپ  ىئچىگە  ھەممىنى   . يوق  چىقىرىۋەتكىنى 
رەببىم   ەئي   : قىلىپ  نالە  ائلالھقا  كۈنى  ھەر  دۇنيا   . تۇرىۋاتىدۇ 
ۇئنىڭغا  ائلالھ   . دەيدۇ  چىدىيالمىدىم   ، لمىدىم  قىال سەبىر  مەن 

كۈ ائشۇ  بەلگىلەنگەن  .  نجاۋابەن  دەيدۇ  قىلغىن  سەبىر  گىچە 
ب رەببىنىڭ  زىمىن  تىك  بىچارە  قەددىنى  يەنە  بىناەئن  ۇيرىقىغا 

  . قىلىۋاتىدۇ  ھەم  قىلىدۇ  سەبىر   . بولىدۇ  مەجبۇر  تۇرۇشقا  تۇتۇپ 
سەۋرى   كۈنى  بىر  مەلۇم  ؟!!!  قىالر  سەبىر  قاچانغىچە  ۇئ    –ەئمما 

بولۇپ  رەسۋا  بەندە  قانچىلىغان  بولسا  قىيامەت  تۇشۇپ  تاقىتى 
ائلالھىم  . بىلىدۇ  ۆئزى  رەببىم  پەقەت  بۇنى  بىر   –ھەر    كىتىدۇ 

تۇپرىقىنى  ۋە  قىلسۇن  ھىدايەت  يولغا  ھەق  بەندىسىنى 
 ائسرايدىغان قىلسۇن .ائمىن................!!!
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 سەن كېتەرسەن بىزلەر قاالرمىز ، 

 خوشاللىققا تولغان بۇ دۇنيا .

 ۆئزۈڭگە ،  –خار قىلدىڭمۇ زار قىلدىڭمۇ ۆئز 

 مالغا ىئشەنچە قىلىپ بۇ دۇنيا . –پۇل 

 

 ا باش ەئگمەپتۇ ەئجەپمۇ ۇئ دۇنيا ، مېلىڭغ –پۇل 

 بايلىقلىرىڭ قېلىپ قاپتۇغۇ ەئجەپ بۇ دۇنيادا .

 قايسى بىر ۆئيلىرىڭنى قومۇرۇپ ەئكىتەلىدىڭ ۆئي سېلىپ ، 

 ۋە ياكى ياغاچ كۆتۈرۈپ بۇ دۇنيادا .

 

قىز    . كەتتى  بولۇپ  ىئشالر  نۇرغۇنلىغان  دۇنيادا  وئغۇلنىڭ    –بۇ 
ائدەت ،    –ھايا ، ۆئرپ    –پەرقى بولماس بولۇپ كەتتى . شەرمى 

،    –ىئمان   ىئززەت   ، ھۆرمەت  بولغان  باشقىالرغا   ، ېئتىقاد 
تېپىلماس    -ائبروي ەئسال  سۆز  سىلىق  بولغان  ۇئالرغا  ۋە  ىئناۋەت 

بىر   قايسىدۇر   . كەتتى  كۆرسە بولۇپ  چوڭالرنى  زامانالردىكى 
ىئززەت    ، ىئگىپ    –ھۆرمەتلەيدىغان  بېشىنى  بىلەن  ىئكرام 

  . كەتتى  بۇلۇپ  يوق  پەرزەنتلەرمۇ  بېرىدىغان  ساالم  تۇرۇپ 
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كەيىپ  ، چىكىپ  ائق  بالىالر  ،نەشە  -نۇرغۇنلىغان  قىلىپ  ساپا 
وئرنىدىن   بوشىشىپ  ىئچىپ  ھاراق   ، چىكىپ  قاپاق   ، چىكىپ 

كەلمەيدىغ بولۇپ تۇرغۇسى  خوشياقمايدىغان  ىئش   ، ان 
  . غېمىدە  ۇئيۇننىڭ  بولسىال  پۇل  ۇئالرغا   . كەتتى  ھۇرۇنلىشىپ 
يىراقتا   تېخى  ،تۇپراقتىن  نېرىدا  ،جاماەئتتىن  يىراقتا  مەسچىتتىن 

گەپ   قېرىنداشلىرىغا  ۈئنسىز    –،  شۇنداق  قىلمايدىغان  سۆز 
ىئززەت    ، ھۆرمەت  ىئلگىرىكى   . قالدى  بولۇپ   –ھالەتتە 

ائتا  ىئكرا چوڭالرنى،  ؟  قالدى  نەدە  كۆرسىمۇ    –مالر  ائنىسىنى 
ھايا  بىر  ھىچ  ھەتتاكى  چىكىۋېرىدىغان   ، ىئچىۋېرىدىغان 

ائتا   تۈزەپ   –قىلماستىن  سورۇن   ، بولۇپ  ۈئلپەت  باال 
چۈشكۈنلىشىۋاتقان  بۇ  مانا   . شەكىللەندى  ھالەت  ىئچىشىدىغان 

ھەي....  مەينەتچىلىكلەرگە  بېرىۋاتقان  يۈز   ، ..............!  ەئخالق 
 ائلالھىم بىزلەرگە ۇئنداق كۈننى كۆرسەتمىسۇن !!! 

ائشۇ   بىراق  مەيلىتى  كۆرسەممۇ  جىن  دۇنيادا  بۇ  مەن 
  . دەيمەن  ائڭلىمىسامكەن   ، كۆرمىسەمكەن  مەينەتچىلىكلەرنى 
ىئچىدىن  مەينەتچىلىكلەر  ...شۇ  يارالدىم  ؟!  ىئالج  نىمە  بىراق 

يوق   ائمالىم  ياشىماي  ىئزدەپ  ...ۆئزۈڭ  ھەقنى  ائلال  ھەي   .
 ياردەم بەرگىن .!!!



20 
 

سەتمىش  بۇنداق   ، سەتمىش  ۇئنداق  دىگەن  جىن  تۇرۇپ  بىرى 
دەپ كىتىدۇ يۇ ۆئزىنىڭ ھازىرقى شۇ تۇرقىنىڭ قانچىلىك سەت ،  
ەئسال   كەتكەنلىكىنى  قارىداپ  قانچىلىك  قەلبىنىڭ   ، مەينەت 

نى  ، تار  يوق  پەرقى  وئغۇلالردىن  بولسا  قىزالر   . پىز  بىلمەيدۇ 
چۇۋ  چاچلىرى   ، يالىڭاچ  يېرىم  كىيىۋېلىپ  لغان  ۇكىيىملەرنى 

 ھالەتتە يۈرىيدۇ . ەئجىبا بۇالرنىڭ ھەممىسىنى بىز ۆئگەتتۇقمۇ ؟  

 چۇ؟ ىائنىللىرىمۇ ؟ ەئيىپ زادى كىمدە ؟ ائق چىكىشلىر -ياكى ائتا

چىكىشلىر  ىئچىشلىر ىتاماكا  ھاراق  بۇنىڭغا  ىچۇ؟  ھەي  چۇ؟ 
يە ەئقلى  قەتئىي  چىقىپ  ىئنساننىڭ  كوچىغا  نۇرغۇن   . تمەيدۇ 

بىر  ، قىزالر  سەرگەردان  قىز-كەتكەن  قىلىۋاتقان  مەينەت  -بىرنى 
بىر  ، ،دۇنيا -وئغۇلالر  ياشالر  شۇ  قىلىۋاتقان  زەىئپ  بىرنى 

ۆئزۈڭالرنىڭ   ۆئزۈڭالر  ائخىرىدا  .بىراق  كۆتۈرىدۇ  ھېلىھەممۇ 
ب قوپالمايدىغان  يەردىن   . قالىسلەر  كۆتۈرەلمەي  ۇلۇپ گۇناھىنى 

مەر  . -دقالىسلەر ، بىراق دۇنيا  ۆئز پېتى تۇرىۋىرىدۇ  مەردانە ھالدا 
،ەئينى  چىقىرىدۇ  سىقىپ  تۇپراق  ۋاقىتتا  چۇشكەن  تۇپرىقىغا  شۇ 

ۆئز ؟  قەدىرلىگەنمۇ  مىنى  ؟  بىلمىگەنمۇ  پاكىز  -ۋاقىتتا  ۆئزىنى 
سىقىپ   دەپ  ائلمايمەن  قوينۇمغا  ۆئز  مەنمۇ  ىئنساننى  تۇتمىغان 

 ساقلىسۇن .  چىقىرىشتىن ائلالھىم 
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 قىلدىڭ نۇرغۇن مەينەتچىلىك ،

 چىكىپسەن ائقتىن ۋە قاپاقتىن . 

 شۇنچىلىك نامەرتلىك قىلدىڭ سەن ،

 كوچىغا چىقىپ نۇرغۇن مەينەتچىلىك .

 

 كۆتەردى جاھان يەنە سىنى ، 

 تۇپرىقى شۇنچىلىك پاكىزدۇر يەنە . 

 تۇپراقنى مەينەت دەيسەن سەن ۆئزۈڭ ،

 . يەنەوئيالپ باق تۇپراق سەندىن مىڭ پاكىز 

 

  ، يىدىڭالر  تاماق  ىئنسانالر  ەئي   ، سەۋىرچان  نىمىدىگەن  دۇنيا 
نىممەتلەرنى   بەرگەن  تۇپرىقىڭالر  بۇ   ، قويدۇڭالر  ائشۇرۇپ 

ەئخلەتخان  . قىلدىڭالر  ،  ىئسراپ  تۆك تۈڭالر  ەئچىقىپ  ىغا 
ائرالشتۇرۇتاماققا نەرسىلەرنى  كېرەكسىز  ىئچىملىككە  پ  ، 

ەئجىبا   ؟  كىمكەن  زادى  قىلىۋاتقان  مەينەت  دۇنيانى   . تۆك تۈڭالر 
قىلىۋ مەينەت  تۇپراقنى  ەتۇپراق  سىلەر  بەلكى   ، سىلەرنى  تتىمۇ 

باسالماي  نەفسىڭالرنى  ۆئزۈڭالر   ، قىلىۋەتتىڭالر  مەينەت 
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  . قىلىۋاتىسلەر  ھەممىنى  قىلىدىغاننىڭ   . كەتتىڭالر  تىپىرالپ 
  . دەيدۇ  كەتتى  تارىيىپ  دۇنياغا دۇنيا  ىئنسان  ائخىرىدا 

ىئتراپ   قىلىمىزيۇ  ۆئزىمىز  ھەممىنى   . قالىدۇ  بۇلۇپ  سىغماسمۇ 
نىممەتكە   ھەقىقەتەن   . گۈزەل  ھەقىقەتەن  دۇنيا   . قىلمايمىز 

 تولغاندۇر . ەئي ىئنسان قەدرىنى بىلگىن ....... 

مېڭىپ   سەن   ، ەئمەس  تار  ۇئنچىلىكمۇ  دۇنيا  كۆرگەن  سەن 
لمىغان ، سەن قەدەملى لمىغان دۇنيادۇر . بوال رىڭنى تاشالپ بۇال

ەئمەس باقىۋەندە  ساڭا  ۋە    .دۇنيا   . تۇرمايدۇ  ساقالپ  ساڭا  دۇنيا 
كۈلمەيدۇ  ىئللەتلەرگە  قىلىۋاتقان  سەن  ياكى  ىئشلىرىڭغا  سىنىڭ 
.ياكى يىغالپمۇ قويمايدۇ . بەلكى جىمجىتلىق ۋە ۆئزىنىڭ سەۋرى  

ما  . خاالس  قىلىدۇ  سۈكۈتال  پەقەت  بىلەن  نۇرغۇنلىغان  تاقىتى  نا 
يۈ  ائىئلىسىدىن   ز ىئشالر  ۆئزۈڭنىڭ  قىسقىسى  ەئڭ   . بېرىۋاتىدۇ 

يۈردى   مانداق  يۈردى  ائنداق  قىزلىرىم  ائىئلىدە   . باشلىغىن 
دەيسەن . باشقىالرنىڭ قىزى ائنداق بۇلۇپ كەتتى ائۋۇنىڭ قىزى  
تار   قىزىڭغا  ۆئزۈڭ  ەئمەلىيەتتە   . دەيسەن  كەتتى  بۇلۇپ  مۇنداق 

كە گەپ  كىيىملەرنى  يۈرسە  يالىڭاچ  يېرىم  ياكى   . يدۈرىسەن 
كىيىملەرنى   ۇئچۇق  شۇنداق  كىچىكىدىنال   ، قىلمايسەن 
كىيىپ   كىيىملەرنى  شۇنداق  ائندىن   ، تەربىيلەيسەن  كىيگۈزۈپ 
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ائجىز  ۆئزگەرتىشكە  بىرىپ  تەربىيە  قىزلىرىڭنى  قالغان  كۆنۈپ 
 كىلىپ قالىسەن .  

كىيىپ ىئشتانالرنى  كەڭرى  وئغۇلالر  مەزمۇت    ىئلگىرى 
وئغۇلالر   ۆئتە  قىزالردىن  بولسا  ھازىر   . يۈرەتتى  بىلەن  قەدەملىرى 

ائ  . بۇلۇۋالدى  كىيىندىغان  خام  تار  قارىساڭ  ياللىرىغا 
تال  ،كېسەك تەك بىر  كېسەككە  خام  قارىساڭ  پۇتلىرىغا  يوغان 

كىيىشىپ   ىئشتانالرنى  تار  قويغاندەكال  سانجىپ  چىۋىقنى 
ائتا بۇنىڭغا   . بو-يۈرۈشىدۇ  ەئجەبا  ائنا  قىلمىسا  سۆز  لغۇچى 

يەنە  ھەي   !.... دە  قىلمايدۇ  ەئلۋەتتە  ؟  قىالمدۇ  سۆز   بالىالر 
دۇني بۇ   . رەنجىيدۇ  زامانغا  دۇنيادىن   ، كەتتى  بۇلۇپ  شۇنداق  ا 

ھىچقانداق  دۇنيا  بىراق   . دىيىشىدۇ  كەتتى  بۇلۇپ  خاس 
ۆئزگەرگىنى يوق بەلكى بەندە ۆئزى ۆئزگەرتىۋاتىدۇ . ىئنسان ۆئزى 

كىتاپ يەنىال بار   بارنى . بىراق ەئھلى  قىلىۋالىدۇ  يوق ، يوقنى بار 
  . لماس  بوال ۆئزگەرتىپمۇ  ۋە  بولماس  يوقىتىۋەتكىلى  ۇئنى  بولۇپ 

 ھەر ىئش ائلالھ تاائالنىڭ قولىدىن كەلگۈسىدۇر .  

ائتا   ۈئچۈن  قىلىش  توي  پەرزەنتلەر  زامانالردا  بىر   –قايسىدۇر 
خىجا  ، قارايتتى  ائغزىغا  ائتاائنىالرنىڭ   ، لمايتتى  قىال سۆز  -لەتتە 

بېشىنى   خىجالەتچىلىك تە  دىسە  قويايمۇ  قىلىپ  تۇيۇڭنى  ائنىلىرى 
ۇئياقتا   ھازىر   . دىيىشەتتى   » ھە   « ائۋازدا  پەس  قىلىپ  تۆۋەن 
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ائتا ائلدىراپ  توي  -تۇرسۇن  قۇيۇپ  قايرىپ  ائنىسىنى 
قىز    ، يۈرىشىدىغان   –قىلىۋالىدىغان  يوق  پەدىشەپ  يىگىتلەر 

كىتى كىتىدۇ  بۇلۇپ  بالدۇر  مىھمان  كەلگەن  بالدۇر   . شتى 
 خاالس...! 

ۆئي ەئسلىدىال  پەدىشەپ  .  -شۇنداق  قالمىدى  ۆئيلەردىمۇ 
 ، بىرىلمەيدىغان  قاۋاققا  ۇئنچىۋاال  ياشالر  زامانالردا  بۇرۇنقى 

وئچۇق بولسا  ھازىر   . بىلىشەتتى  ىئچىدە  ائشكارا  -بىرىلسىمۇ 
قە مەغرۇر   ، ائخسا   . بولىۋاتىدۇ  ھاراق  سىرتالردا  بىلەن  دەملىرى 

چىملىقالردا   ، يولالردا  بولۇپ  مەس  ائندىن  ماڭىدۇ  ىئچىپ 
بالىدارچىلىقىمۇ   وئغۇل  ۇئالرنىڭ  قىلغانلىرى  ۇئ   . قالىدۇ  يىتىپ 
ياكى ەئركەكلىكىمۇ ۋە ياكى مەيدەمنىڭ تۈكى بار دىگەنلىكىمۇ ؟ 
  . بار  ھايۋانالردىمۇ  باشقا  ۋە  بار  وئرانگوتاندىمۇ  بىر  تۈك  ۇئنداق 

ەئگەر ب  . قىلمايدۇ  ىئشالرنى  ھارام   ، ىئچمەيدۇ  ھاراق  ۇئالر   ىراق 
پۇراپ   ، بولسا  قالغان  تۇتۇپ  تۇڭىنى  ھاراق  بىر  ۇئقۇشماي 
شۇ   ۇئنى  بولسا  قالغان  تېتىپ  تامچە  بىرەر  ياكى  بولسا  قالغان 
مەينەتلىكىنى  قەتئىي  ىئشالرنىڭ  ۇئ  ىئنسان   . چۆرىۋىتىدۇ  ھامان 

ىئچىد  . قىلىدۇ  تۇرۇپ  ۇئنىڭ  بىلىپ  دۇنيا   . چىكىدۇ   ، ۇ 
 ھەممىسىنى كۆرۈپ تۇرۋاتىدۇ .  
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ھىدايەت   كۆڭلۈڭگە  كۈنلەردە  بىر  ائلالھ  ىئنسان  ەئي  بوپتۇ 
كۈنلىرىمۇ  رامىزان   ، باققىن  وئيالپ  بىراق   . بېرەر  ىئنساپ  بېرەر، 

ھېيتنىڭ بىر ىئككىنچى  -خۇمارىم تۇتتى دەپ ىئچىۋالىدىغانالر ، 
يۈرۈيدىغانالر  مەست  يىلى  كۈنلىرىمۇ  بىر  مەلۇم   . ەئمەس  يوق  مۇ 

مەسچىت    -1ھېيتنىڭ    . چىقتىم  ائلدىغا  مەسچىتنىڭ  كۈنى 
بولۇپ   مەست   ، ىئچىشىپ  ياشالرنىڭ  توپ  بىر  ائلدىدا 
....ائلالھىم   ائلال  ھەي   . كۆردۈم  ھەم  كەتكەنلىرىنى  وئلتۇرۇشۇپ 

 ۇئالرغا ىئنساپ بەرسۇن . 

ھېيتنىڭ   ،  -ائتاكۈنلىرى    -2-1مانا  چوڭالرنى   ، ائنىسىنى 
دوست ۋە  ھارپا  -ۇئستازلىرىنى  ۋە  يوقاليدىغان   بۇرادەرلىرىنى 

ۆئرۈپ بۇ  يوقاليدىغان  قەبرە  .ھازىر -كۈنى  كەتتى  نەگە    ائدەتلەر 
قىز    -1ھېيتنىڭ   ائۋۇ  ھامان  ائلغان  پۇلنى  ھېيتلىق  بولسا  كۈنى 

ياخشى   ، قەدىرلىكىم   ، دوستۇم  وئغۇل  ماۋۇ   ، دوستۇم 
.  كۆرىدى كىتىشىدۇ  يۈرۈپ  ائلدىراش  نەلەرگىدۇر  دىيشىپ  غىنىم 

ائللىقانداق    ، ۇئرۇنلىرىدا  ېئيتىش  ناخشا  كۈنىنى  ھېيت  شۇ 
ۆئزىنى قاۋاقالردا  ساراڭالرچە    كۇلۇپالردا،  يوقۇتۇپ 

دۇنيا  ۆئتكۈزۈشىدۇ قىلمىسا  ىئنسان  سەتچىلىكلەرنى  بۇ  مانا   .
قىلىدۇ   ۆئزى  ىئنسان  ەئلۋەتتە   ، ياق    ! ؟  بىر  قىالمدۇ  ەئلۋەتتە   .

ەئقىل ىئگىسى بولغانكىن ، ەئي ائلالھ ۇئلۇغ رامىزاننى بەردىڭ  
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شۈكرى   بەرگىنىڭگە  ھەپتە    دىيەلمىدىڭمۇ؟شۇ  بولمىسا  ھىچ 
بار   كۈنۈڭ  شۇ  كىيىنمۇ  ۆئتكەندىن  ھېيت  ؟  ساقلىيالمىدىڭمۇ 

پەقەت    ؟ىئدىغۇ كۈنلىرىڭ  ائيەم  ھېيت  ياخشى  كەلگەن  شۇنچە 
ي بىلەن  ھاراق  رومكا  شۇنچە  بىر  دۇنيانى  رەببىم  ؟  بولدىمۇ  وق 

ۆئزەڭنىڭ    ،گۈزەل سەن  لىكىن   ، بەردى  قىلىپ  رەڭلىك 
  . بولدۇڭ  ائلدىراش  بىلەن  سۇرۇنلىرى  رەڭلىڭ  ەئرزىمەس 
پېتى  قاپقارا  رەڭسىز  بارغاندا  دۇنياغا  ۇئ  ىئنسان  ائقىۋەتتە 

قمىدى .  ۋە ەئسال ر ائلالھنىڭ ائلدىغا بېرىپ قېلىشتىن قەتئىي قو 
وئيلىنىڭالر ۋە وئيغىنىڭالر  وئيالپ   قويمىدى . ەئي!!!!!!   ياشالر 

كەيىپ كۈنلەردە  -،  بىر  ىئتاەئتسىزلىك   ، ھۆرمەتسىزلىك  ساپا 
ھېيتنىڭ   بەزىلەر   . قىلىدۇ  زار  ۋە  قىلىدۇ  خاراپ    -2-1سىلەرنى 

ائتا ھارپا  -كۈنلىرى   . كېلىدۇ  يوقالپ  دوسلىرىنى   ، ائنىللىرىنى 
 ، يوقالپ  قەبرە  چىرايلىق  كۈنل  -3-2كۇنى  بىلەن  باللىرى  ىرى 

 ھېيتلىشىپ ۇئزىتىدۇ . بۇالردىن رەببىمۇ رازى بۇلىدۇ . 

ياكى   كەتتىمىۇ  ۆئزگۈرۈپ  شۇنچىلىك  دۇنيا  ائلالھ  ھەي 
مىدىر دۇنيا   . ىئنسان  ەئلۋەتتە  ،  -ىئنسانمۇ؟  قىلمايدۇ  سىدىر 

سىنىڭ   بىراق   . ۈئسىدۇ  يەنە  ۋە  قۇرۇيدۇ  ۈئسىدۇ  ۆئسۈملۈكلەر 
مەھسۇال ، بەزىبىر  كۆمۈر   . بولمايدۇ  پەيدا  كىيىن  تلىرىڭ 

يارىتىپ   ۈئچۈن  مەنپەەئتلىنىشىڭ  سىنىڭ  ائلالھ  نىفىتلەرنى 
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ائلال سەن   . كۈمۈرل بەردى  شۇ  بەرگەن  قىلىپ  ل  ھاال رنى  ەھ 
ھاراق   ، ىئشلەتسەڭ  يوللىرىغا  ھارام  ۆئزۈڭنىڭ  كۆيدۈرۈپ 
 . ھارامدۇر  تاماقلىرىڭ  شۇ  ەئتسەڭ  تاماق  دەپ  ىئچىمەن 
كۆپ   ھاراقالرنى  سەن  چۈنكى  ؟!  دەمسەن  ھارام  نىمىشقا 
تاماقنىڭ    . چىقىرىسەن  قۇسۇپ  تاماقلىرىڭنى  يىگەن  ىئچكەندە 

ائرال بىلەن  ھارام  لنى  ھاال  ، قىلمايسەن  شتۇرۇپ  ھۆرمىتىنى 
ھارىقىڭنى   بۇ  بىراق   . سىڭدۈرىسەن  ھارامنى  ۆئزەڭ  ۆئزۈڭگە 
تۇپراق  قىلسىمۇ  سىڭگەندەك  ۇئ   . سىڭدۈرمەيدۇ  تۇپراقمۇ 
رەببىمگە يىغاليدۇ . رەببىم يەنىال ئي زىمىن سەبىر قىلغىن دەيدۇ  

ۈئن يەنىال  زىمىن  ىئنسانالرغا  -.  بۇ  قىلىپ  سەبىر  تۈنسىز 
. ۋە يەنە بەزى  ھىدايەت تىلەپ پاك كىتىشنى ائ لالھتىن تىلەيدۇ 

سىرتتىكى   تۇرسا  بالىلىرى   ، ائىئلىسى  ياخشى  بىر  باركى  كىشىلەر 
پۇلالرنى -قىز شۇ  بەرمىگەن  ائيالىغا   . تاشاليدۇ  كۆز  چوكانالرغا 

 سىرتتىكى بەزى ناچار قىز وئغۇلالرغا خەجلەپ يوق قىلىدۇ .  

بال ۋە  ائيالىڭغا  كۈيۈمچان  پۇللىرىڭنى  شۇ  ىئنسان  ىلىرىڭغا  ەئي 
ائتا ۋە  بولساڭ  قىلغان  رەببىم -ھەدىيە  بولساڭ  بەرگەن  ائناڭغا 

ھەقىقەتەن   دۇنيا  بۇ   . بوالتتى  بولغان  رازى  شۇنچە  سەندىن 
تەڭشەلمىگەن دەيسەن لىكىن دۇنيا ەئزەلدىنال تەڭشەگلىك تۇر .  
ۆئز   سىنىڭ   . تەڭشىمەيسەن  بىلەن  ائدىللىق  ۆئزەڭ  سەن  بىراق 
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كۈ  ، ھۆرمىتىڭ  بولمىسا  ائىئلەڭگە  مىھرىبانلىقىڭ  ۋە  يۈنۈشۈڭ 
يا   شۇ  كۈنلىرىڭ  سىنىڭ   . سۈرمەس  ىئلگىرى  ىئشلىرىڭمۇ 

 دىۋانىدەك ەئمەس ياكى بايدەك ەئمەس يۈرۈيسەن .  

 دۇنياغا كەلدىڭ ەئزىز بۇلۇپ مىھمان بۇلۇپ ،

 ق قۇيۇپ . ا قايسى سۇرۇنالردا ھار -قايسى

 سەن ۆئزۈڭگە ھىچ بىر ىئشەنچ ىئتاەئت قىلمىدىڭ ، 

 ائناڭغا بىر كۈنلەردە قالىسەن زار بۇلۇپ . -اائت

 

 نەدە يۈردۇڭ سەن ۆئزۈڭ ، 

 كەيىپ ساپاغا مەستانە بۇلۇپ . 

 كويالردا ھاراق ىئچىپ خار بۇلۇپ ،-كوچا

 يىقىلىپ ياتتىڭ توپىالردا كىيىملەرگە مەينەت يۇقتۇرۇپ. 

 

 كىيىۋالدىڭ تار ىئشتاننى وئغۇل بالىمۇ سەن ؟ 

 ۆئرۈۋالدىڭ ەئيمىنمەيسەن . قۇيۇپ ۆئزۈڭ چاچنى ۇئزۇن 

 سۈننەت دەيسەن چاچنى ۇئزۇن قويسەن ، 

 چاچلىرىڭ باشقۇرغۇسىز جىندەك ياشايسەن . 
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 تار ىئشتاننى كىيۋېلىپ ساڭا شۇنچە راھەت بولدىمۇ ؟

 تار ىئشتاندا ساڭا بىر مەدىنىيەت يۇقتىمۇ ؟

 تار ىئشتان بىلەن سىنىڭ بۇيۇڭ ۆئسۈپ يەتتىمۇ ؟ 

 بۇلۇپ ەئمەللىرىڭ ۆئستىمۇ؟ تار ىئشتاندىن رازى 

 

 نىمە جاپا شۇ ىئشتاننى كەيگۈچە ،

 تىرىىكىپ سارا بولىسەن شۇ ىئشتاننى سالغۇچە . 

 ماڭغان چاغدا تەرگە تۇشۇپ بەدەنلىرىڭ ،

 تار ىئشتانغا مەستانە سەن بۇ دۇنيادا زار بۇلۇپ .

 

 ھېيت دەيسەن ائلدىرايسەن سەن كۆپراق ،

 قىلىپ ھەممە يەردە دىگۈدەك . وئيناپ كىتىسەن كەيىپ 

ل قىلىپ بەرسە ھېيتنى ساڭا بىر وئبدان ،  ھاال

 ھارام قىلدىڭ كەيىپ قىىلپ ھەر جايدا .
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 تۇتۇپ يۈردۈڭ سىرىتتا يەنە مۇھەببەت ،

 ھەۋەستىن . -سەن ىئنتىلىپ ياشلىققا غايە

 چاقىللىرىڭ ،-قالدى ۆئيدە خۇتۇن باال

 .ائناڭ سېنى ۆئيدە ساقالپ تۇرۇپ -ائتا

 

 بىلگىن ىئنسان ائيالىڭ ، باللىرىڭ رازى ەئمەس ، 

 ائناڭ ھەم رازى ەئمەس . -ۆئيدە ائتا

 ائلالھمۇ ھەتتاكى ساڭا رازى ەئمەس ، 

 قىيامەتتە ھەركىم ساڭا ھەم رازى ەئمەس . 

 

 قىلما ەئي ىئنسان ائلالھقا خىيانەت ، 

 قىلما ەئي ىئنسان مۇھەممەد كە خىيانەت . 

 رامىزانغا خىيانەت،  -روازقىلما ەئي ىئنسان 

 قىلمىغىن ھەي ىئنسان خۇتۇن باللىرىڭغا خىيانەت . 
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 وئيالپ كۆرگىن بۇ مۇبارەك ھېيتىڭدا ،

 خىيانەتلىرىڭ كۆپ بولدى ھەر كىمگە .

 دۇنيالىقتا بارچە قېرىنداش دوسلۇرۇڭغا ،

 ائقىۋەتتە ۇئ دۇنيادا رەببىمگە . 

 

 سوراقتىن ،-سۇائلقانداقمۇ ۆئتەرسەن 

 ھەۋەستىن. -ساپا ھاۋاي  ى-سەن قىلغان كەيىپ 

 بۇ دۇنيامۇ گۇۋاھ بۇلىدۇ ھەر باسقان قەدەدملىرىڭگە ، 

 شۇ ۋاقىتتا دەيدۇكى ۇئ ىئنسان مۆئمىن ەئمەس دەپ . 

 

 سىنىڭ ماڭغان ھەر قەدەملىرىڭ ، 

 بۇ دۇنيانىڭ يۈزىدە ىئز بۇلۇپ تۇرار .

 سىنىڭ ائلغان ھەر بىر نەفەسلىرىڭ ، 

 رەببىم ھەر ۋاقىت بىلىپ تۇرار . 
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 روزا تۇتۇپ ھەممە قېرىنداش مۆئمىنلەر ،

 ائلدىرمايدىغۇ ۇئنچە بالدۇر ۇئيۇنغا .

 بۇرادەرلەر ،-ۆئي دوس-پەتىلەيدۇ ۆئيمۇ

 ائنا قېرىنداشالرنى .-يوقلۇشۇپ ائتا

 

 روزا تۇتمىغانالر بەك ائلدىرايدۇ وئيناشقا ،

 يېقىنلىشىدۇ ھېيتلىق ائلىمەن دەپ . 

 ېئلىۋېلىپال بەرگەن ھېيتلىقنى ، 

 تاماشاغا . -كىتىپ قالىدۇ يەنە ۇئيۇن

 

لمۇ  ھاراممۇ بۇنى بىلمىدىم ،-وئينىشى ھاال

 پۇل چېچىشلىرى قالتىس ۋەيران . 

 لىرىدىن مەن ھەيران ،ا وئينىغان تاماش

 بىر كۈنى مۇشۇ ىئنسانمۇ بارىدۇ مازار .
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 وئينا ھەي دوستۇم وئيناۋەر ، 

 ۋاقىت سىنى كۆتۈرەر . دۇنيا ھەر 

 ۋاقتى كەلسە قىيامەتتە دۇنيا ەئرىز قىلسا ،

 سەندە بار ۋىجدان قانداق كۆتۈرىدۇ .
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 جەمئىيەت
ۋە   كۆرمىگەن  سىلەر  بۇلۇشى  دۇنيادا  ىئشالر  ائڭلىمىغان 

ھازىر  مۇمكىن   ، يۇشۇرۇلماقتا  ىئشالر  ناچار  نۇرغۇنلىغان  .بىراق 
ياقا چەت   ، وئغۇرلۇنۇپ  بالىالر  ېئلىپ  -نۇرغۇن  يۇرتالرغا 

يەنە   ، چىكىشكە   ، سېتىشقا  ائق   ، وئغۇرلۇققا  ۇئالرنى  كىتىلىپ 
يۈز    ، قىلىپ  قارغۇ  كۆزلىرنى   ، كىسىۋېتىپ  قوللىرىنى  ۇئالرنىڭ 

دىۋانىچىلى  قىلىپ  تەمرەتكە  شۇ كۆزلىرنى  ەئنە    . سالماقتا  ككە 
ائتا يا   ، ائلالھنى  يا  بالىالر  سەبى  گۆدەك،  ائنىسىنى  -بىچارە 

ياماننى   ياخشى   ، بىلمەي  كىملىكىنى  ۆئزىنىڭ  ياكى   بىلمەي 
 ، تىلالشلىرى  زۇلۇمى،  مەجبۇرلىشى،  شۇالرنىڭ   ، بىلمەي 

وئغرى  بىلەن  ۋە  -ھاقارەتلەشلىرى  چىقىدۇ  بۇلۇپ  يانچۇقچى 
ېسىپ باشقىالرغىمۇ زىيان يەتكۈزدىغان نادان  شۇالرنىڭ ىئزىنى ب

ائتا بىچارە  بۇلىدۇ.  پەرزەنتىلەرنى  -ەئخمەقلەردىن  شۇ  ائنىالر 
ھۇشىنى -پارە بۇلۇپ ، ەئس -ىئزدەپ ، ساقالپ ، يۈرەكلىرى پارە

 زار يىغالپ ساقالپ وئلتۇرىدۇ .   -يوقۇتۇپ ، قان

ھەر يۇرتتىن ، ىئچكىرىد ىن  ۋە ھەر يەردىن ، ھەر شەھەردىن ، 
ىئزدەيدۇ ، تارقاتمىغان ېئالن تەشۋىقاتلىرى قالمايدۇ . شۇ بىچارە  
سۇغا   ۆئزىنى  ۇئرۇپ   ، يېقىپ  تاماكىنى  مەيدىللىرىگە  بالىالرنىڭ 

پۇت  ، يېقىپ  كالتەكنى  توك   ، ، -بېسىپ  ۇئرۇپ  قوللىرىغا 
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مەجبۇرالپ يانچۇقچىلىقنى ۆئگۈتىدۇ . قايناۋاتقان قايناق سۇدىن 
بىر  ائلغۇزۇپ  زۇلۇم  ب-تەڭگە  ائلغۇزۇپ  يانچۇقىدىن  ىرىنىڭ 

كۈنلۈك   بىر  ۇئرۇپ  ۇئالرنى  ائشمىسا  ەئمەلگە  .پىالنى  قىلىۋاتىدۇ 
تاپقان پۇلىنى ەئكىرىپ بەرمىسە ۇئالرغا تاماق بەرمەيدۇ . قېچىپ  
بالىالر  بىچارە   . ۇئرۇدۇ  ۆئلگۈچە  تۇتۇۋېلىپ  ۇئالرنى  كەتسە 

نى وئياليدۇ ، نە  ائنس-تامنىڭ بۇلۇڭغا بېرىپ يىغالپ كىتىدۇ . ائتا
نە   يىغلىسىمۇ  ۇئ   ..... ھەي      !!!   . بەرمەي  تەن  تەقدىرگە  ىئالج 
  . يوق  ائمال  باشقا  سېغىنماستىن  ائلالھنى   ، ىئالج  نە   ، ائمال 
ائق  دەپ  كەتمسۇن  قېچىپ  بۇالرنى  كىشلەر  رەزىل  شۇ 

ھاراق  . .  -چەككۈزۈدۇ  باشاليدۇ  يولغا  يامان   . ىئچكۈزىدۇ  شاراپ 
ھەۋەسكە   قىلىپ  زىنا  ائيرىلماس  يېنىدىن  ۇئالرنى   . باشاليدۇ 

 ، تۇتىدىغان  خۇمارى  بولغۇچە  ائيرىلىپ  ائزراقال  يېنىدىن 
پۇل   قىلىپ  غېمىنى  ەئتىنىڭ  ھامان  بەرگەن  چىكىملىكنى 

كۈندىن  ، قىلىپ  -وئغۇراليدىغان  وئغۇراليدىغان  كۆپ  كۈنگە 
ب ۋە  ساتىدۇ  ېئلىپ  بالىالرنى  زوراۋانالر  بەزى  ھەتتا   . اغرى  قويىدۇ 

ەئزالىرىنى   ىئچكى  يېرىپ  قارنىنى  وئغۇرالپ  بالىالرنى  تاشالر 
ېئنىق   بۇنى  ائلالھ   . ساتىدۇ  بايالرغا  ائپىرىپ  ېئلىۋېلىپ 
ھېچقانداق  باشقا  ائزاپتىن  ۇئالرغا  قىيامەتتە   ، بىلگۈچىدۇر 
وئغۇرالپ   كەچۈرمەس.  ھېچكىم  ۇئالرنى   . يوقتۇر  قۇتقازغۇچى 

كۆزلى بالىالرنىڭ  بىچارە  ۇئالرنى  كەتكەن   ، قىلىپ  قارغۇ  رنى 
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  . قىلىدۇ  مەھرۇم  گۈزەللىكىدىن  دۇنيانىڭ   . ائيرىيدۇ  دۇنيادىن 
قوللىرىنى كىسىپ تاشالپ دىۋانىچىلىككە سالىدۇ  -ۇئالرنىڭ پۇت

ائران كۇنىنى  قىلىپ  دىۋانىچىلىك  بالىالر  بىچارە  ېئلىپ  -.  ائران 
قايناقس يىگىنى   . يەيدۇ  ناندۇر  تاماق  بەرگەن  چىالپ  ۇغا 

بىرىلگىننى  س الخا تاماق  ىئسسىق  ۋە  كاۋاپ  بىر  نە  ۇئالرغا   !!...
كۈنلەرنىڭ    ، ۇئلۇغكىن  شۇنداق  ائلالھىم   . بىلمەيدۇ  ھېچكىم 
ۇئالرنى  قايناقسۇغا  كىسىلىپ  قوللىرى  پۇت  ۇئالرنىڭمۇ  بىرىدە 
ھەر   بۇنىڭغا   . قىلىدۇ  مۇپتىال  مەڭگۈلۈك  دەۋزەخكە   ، چىالپ 

 كىم ىئشىنىدۇ .  

تۆۋ  ھەرگىز  دەپ  ۇئالر  بۇالرمىكىن  قۇبۇل  تۆۋبىمىز  قىلساقال  بە  
بالىالردىن  بىچارە  مۇشۇ  ۇئالر  چاغدا  شۇ   . قالمىسۇن  وئيالپ 

ائتا بىر  بىراق   . ائلىدۇ  بىر -رازىلىق  چىققان  يۈرىكىدىن  ائنا 
ياق  ؟   بۇالرمۇ  رازى  قىلىنغانلىقىغا  زۇلۇم  وئغۇرالپ  پەرزەنتىنىڭ 

بولۇ رازىمۇ  ھەم   . بولمايدۇ  رازى  شۇالرنىڭ  ۇئالر   . لمايدۇ  بۇال پ 
 نارازىلىقى بىلەن ۇئالر قىيامەتتە مەڭگۈ ائزاپقا دۇچار بۇلىدۇ .  

وئينىتىپ ،   ۇئسۇل  قىزالرنى  وئغۇرالپ بۇالپ ەئكىتىپ ۇئ  قىزالنى 
ھاراق سۇرۇنلىرىغا زوراليدۇ ،   پاھىشخانالرغا ،  يامان ىئشالرغا ، 

ھايۋانالرد  ، ھاقارەتلەيدۇ   ، تىلاليدۇ    ، پەسلىك ۇئرىدۇ  ەك 
كەينىدىن   ۇئالرنىڭ   ، قىزالرغا  ۇئ  يوق  ائمال   . قارايدۇ  نەزىرىدە 
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ۆئز كىتىپ  چۈشۈپ  -مېڭىپ  ھالەتكە  باشقۇرالمايدىغان  ۆئزىنى 
مۇشۇ پەرزەنتلىرى  كەلگۈسىنىڭ   . چىكىدۇ  ائق   ، نداق قالىدۇ 

مې قانچىلىك  يەنە  ائتاھبولىۋەرسە  .  -رىبان  قالىدۇ  ائنىالر 
ائتا ۆئزى    ائنىالر-قانچىلىك  ائلالھ  بۇنى   . قالىدۇ  زۇلۇمدا 

 بىلگۈچىدۇر . 

بىراق    . كەتتى  بىرىلىپ  پۇلغا  ھەقىقەتەن  ھازىر  كىشلەر   ، توغرا 
ەئسال  ۇئ  سېتىۋىتىشى  غۇرۇىنى  ۋە  ۋىجدانىنى  ۈئچۈن  پۇل 

 شەرىەئتكە توغرا كەلمەيدۇ . 

  !!! ىئنسانالر   ىئنساپ  نا  كەتكەن  قېتىپ  ۋىجدانى  شۇ  ھەي...!!! 
..باغرى  مەخلۇق    ەئي  ياۋۇز  كەتكەن  ۆئتۈپ  ىئبلىستىن  تاش 

؟  زەنتىڭالر يوقمۇسىلەرنىڭ پەر   –كەبى ياشاۋاتقان ىئنسانالر !!!  
كۆز ائلدىڭالردا شۇ  كەتسە ،  ڭالرنى وئغرى ېئلىپ  سىلەرنىڭ باال

پۇت  ، ۇئيۇلغان  كۆزلىرى   ، قىلىۋاتقان  قوللىرى  -دىۋانىچىلىك 
مەيدىل  ، قىلىۋاتقان  وئغۇرلۇق   ، تاماكا  كىسىلگەن  لىرىگە 

تۈكۈ قايناقسۇ  پۇتلىرىغا   ، قىينىلۈيېقىلۋاتقان  پۇل لىۋاتقپ   ، ان 
بالىالرنى   كەتكەن  كىسىلىپ  بارماقلىرى  كىرسە  تاپالماي 
ىئچىڭالر   ەئجىبا  ؟  ېئچىشمامدۇ  يۈرۈكۈڭالر  كۆرسەڭالر 

ھەر ؟  قىلمامسىلەر  يېشى  كۆز  ؟  جوھوت  -سىيرىلمامدۇ  قاچان 
  ، ياشايسىلەر  كەبى  ىئت  ائدەمدەك  كەبى  قاچانغىچە 
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جېنىڭالر   ، ائلىدۇ  قانداق  جېنىڭالرنى  ائلالھ   ، ياشىمايسىلەر 
ۆئلگەندە    ، قالىسلەر  بىلىپ  چاغدا  شۇ  چىقىدۇ  قانداق 

ھاۋاي  ى قىلىۋاتقان  سىلەر  يەنە   ، سورىقىدىن  -گۇنايىڭالرنىڭ 
ائقىۋتتە   كېسىلىڭالرنىڭ  بولغان  ائشىق  پۇلغا   ، ھەۋەس 

مەڭگۈ دۇنيانىڭ  ۇئ  قىلىدىغانىقىنى  سىلەرنى  دۇچار  ائزابىغا  لۈك 
بىلىپ   بۇلىدىغىننى  ھەمراھ  مەڭگۈ  سىلەرگە  دەۋزەخنىڭ   ،

 قالىسلەر .  

كەچۈرۈم  ،ۇئالردىن  قايتۇرۋېتىپ  ۆئيلىرىگە  بالىالرنى  شۇ  ەئجىبا 
 سوراشنى بىلەمسىلەر ؟  

قويىدۇ  كۆرسىتىپ  ىئپالسلىقىڭالرنى  سىلەرگىمۇ  ائلالھ  كۈنى  بىر 
ھەر سىلەردىن   ، قانداقلىقىنى  ىئنساپالرنىڭ  نا  سىلەردەك   ،-

مىللەتنىڭ   پاالنچى  ۆئزەڭالرچە   . ياخشى  خېلى  باشقىالر  ھالدا 
لىكىن  تام  ، دەيسىلەر  بولمايدۇ  يىگىلى  مەينەت    ، ائنداق  ىقى 

سىلەرنىڭ   . ياخشىدۇر  ۇئالرنىڭ  قىلىقىڭالردىن  شۇ  سىلەرنىڭ 
قىلغان   جوھوتالرچە   ، مۇناپىقالرچە  شۇ  قىلىۋاتقان 
سالمايدىغان   زىيان  باشقىالرغا  دىنسىزالرنىڭ   ، ھەركىتىڭالردىن 

 ىئشلىرى ياخشىدۇر .

ۆرەڭلەپ كەتمە ، ھامان بىر كۈن سەن  ەئي ىئنسان !!!!  سەن ك 
لماستىن  ائال رازىلىق   . كۆرۈشسەن  بىلەن  شۇالر   ، قىيامەتتە 
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بار   پۇلۇم  سەن   . بولىسەن  دۇچار  دەۋزەختە  مەڭگۈلۈك 
ياشىۋالدىم دىمە . پۇل دىگەن ھامىنى تۈگەيدىغان نەرسە . قېنى  
مەسچىت   بىرەر  ؟  قىلدىڭ  نىمىشالرنى  تېپىپ  پۇلنى  شۇ  سەن 

 ؟ ياكى بىرەر كەمبەغەلنى يوقلىدىڭمۇ ھە ؟؟؟!!!!  سالدىڭمۇ

ھاۋاي  ى  ، ھەيدەپ  ماشىنا   ، قىلىپ  بۇزۇقچىلىق  پۇلالرنى  -شۇ 
قىلغان    . تارتتىڭغۇ  چوغ  نەفسىڭگە  ۆئز  بىلەن  ھەۋەس 
ۇئنداق    !!!!.... يوق  ەئلۋەتتە   . بارمىدى  ىئشلىرىڭ  خەيرىلىك 

كۆ  راۋا  ائلالھمۇ  پۇللىرىڭنى  تاپقان  قىلىپ  ۋە ىئپالسلىق  رمەيدۇ 

 قۇبۇل قىلمايدۇ .  

پەرزەنتىلەر ڭال-ائتا  -ەئي  ائڭال گىپىنى  يولغا ائنىنىڭ  يامان   . ر 
ىئ  ، مۇشۇنداق    كىردەچكىرمەڭالر  مانا  بالىالر  نۇرغۇنلىغان 

ۇئۋالچىلىققا ۇئچۇرماقتا . بۇ پەقەت ائزغىنە بىر قىسىمى خاالس .  
كەت ۆئلۈپ  زۇلۇمدا  سولىنىپ  ۆئيگە  بالىالر  ،  قانچىلىغان  تى 

بىلىپ   ائلالھ  ۇئالرنى   . كەتتى  ۆئلۈپ  ائستىدا  تاياق  قانچىللىرى 
 تۇرغۇچىدۇر . 

ۇئالرنى    . سااليلى  نەزەر  رايۇنىغا  شىنجاڭ  ۆئزىمىزنىڭ  ەئمدى  بىز 
بېشىنى   دەستىدىن  كەيىپ   ، يوققۇ  زورلىغىنى  ھېچكىمنڭ 
ساننى   كۆپ   ، ەئمەس  يوق  بالىالرمۇ  كۆتۈرەلمەيدىغان 

ائ  . چىىئگەللەيدۇ  نق   ، ائتاەكىپ  چىكىپ  خار-شە  زار -ائنىسنى 
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ائتا  ، ،  -قىلىۋاتقان  قېچىۋاتقان  وئغۇرالپ  پۇلىنى  ائنىسىنىڭ 
ھۆ  دادىسىغا   ، ېئلىۋاتقان  يۇلۇپ  ھالقىنى  كىرەپ  ر قۇلىقىدىكى 

ۆئي    ، ېئلىۋاتقان  پۇلىنى  سىلكىپ  تۇتقاندا  خۇمارى  ۋاقىراپ 
قىمارغ ھەتتاكى   ، سېتىۋەتكەن  ۆئيىنى  ېئلىپ  ۆئز  خەتلىرىنى  ا 

ۈئچۈن   خاھىشى  نەفسى   ، تىككەن  دوغا  ،ائيالىنى  پەرزەنتىنى 
بار  ەئلۋەتتە   ، ەئمەس  يوق  تىككەنلەرمۇ  ائىئلىسىنى  بەخىتلىك 

كىرە ىئچىگە  ۆئينىڭ     ............- . ۇئرۇۋاتقان  ائيالىنى  كىرمەي 
  ، ھۇرۇن  بىچارە  شۇ  قىلىۋاتقان  خوش  كۆڭلىنى  ىئچىپ  ھاراق 

ھى  ، يوق  تۇتامى   ، ىئمانبەڭگى  بىر  خۇددى -چ   . يوق  ىئتقادى 
لىكىن   ھايۋاندەك تىللىرىنى چىقىرىپ سەتلىشىپ يۇرىيدۇ . 

ساڭا قارىغاندا ھەقىقەتەن وئڭلۇق ۋە سادىق ، گۆش بەرگەن ۋە  
 سۆڭەك بەرگەننى ېئنىق ائيرىپ بىلگۈچىدۇر . 

وئغۇلالر   ، دەپ  بۇزدى  مىنى  وئغۇلالر  دەيدىكەن  قىزالر 
بىزنى   ۆئزدەيدىكەن  ىئنسانالر  ەئي   . دەپ  ۆئزۈڭنىڭ  -بۇزدى 

ۆئز  ، قىلمىساڭ  شەرمى -ھۆرمىتىنى   ، قويساڭ  يول  -ۆئزەڭگە 
ۆئز سەن   . بۇزۇلمايدۇ  بىرى  ھىچقانداق   ، ياشىساڭ  بىلەن  -ھايا 

ائتا  ، قىلىپ  دۇائ  بىلەن  -ۆئزەڭگە  شۈكۈر  قىلىپ  دۇائ  ائناڭغا 
ىئنسان  ەئمەلىيەتتە   . بۇزمايدۇ   سىنى  ھېچكىم  ياشىساڭ 

ۆئزۈڭنى ىئشلەپ  -ەئمەس،  ڭ  كالال  ، بۇزىۋالسەن  ۆئزۈڭ 



41 
 

ۆئزۈڭنى  ، بىلمىدۇق  يوقلىقىمۇ  دىتىڭنىڭ  ياكى  ؟  -كەتمەمدۇ 
قىز  كەيىپ-ۆئزۈڭ بۇزۇپ ،  -ساپاغا، ھاۋاي  ى-وئغۇلالر ۆئزلىرىنى 

شىرىن  مۇھاببەتلەرگە  ڭ  يوقىال  ، باشالپ   دۇنياسىغا  ھەۋەس 
ھەۋەسلەر  چىقماس  ائخىرى  شۇ  قىلىپ  نىڭ خىيالالرنى 

كۆز   دەردىدە  ىئشقىنىڭ  مۇھاببەت  شۇ  يۈگۈرۈپ  ائرقىسىدىن 
كۆز  تىزلىنىپ  ىئنسانغا  بىر   ، قىلىپ  چىقىرىپ  -ياش  ياشلىرىنى 

قان ۋە  يۈرىدۇ  داغلىشىپ  قىزنى  -يۈرەكلىرىنى  ۇئ  يىغالپ  زار 
ائلمىسام بولمايدۇ ، تەگمىسەم زادى بولمايدۇ دەپ ، ھاراقالرنى  

چىكىپ  ،ىئچىپ ائق   ، چىكىپ  قىز  نەشە  بىر-،  -وئغۇلالر 
مۇھاببىتىنى   ائتالمىش  ۇئالرنىڭ  بۇ   . بۇزۇشىدۇ  بىرىنى 
بېغىشلىشىمۇ ؟ ياكى ەئخمەقلەرچە قىلغان ھەۋەسلىرىمۇ ؟ ياكى  
ھايۋان  بىر   .... ھەي  ؟   تۇيغۇلىرىمۇ  قىلغان  ەئخمەقلەرچە 

 جېنىدىمۇ ۇئنچىلىك قىلماس ...!!! 

  . ېئنىق  ۆئزەڭالرغا  گۇناھىڭالر  !!!  قىلىۋاتقان  ياشالر  ەئي 
قىل قالىدۇ ىدىققەت  دۇنيا  بۇ  كىتىمىز  ۈئلۈپ  كۈنلەردە  بىر  ڭالركى 

دەۋزەختە   ياكى  جەننەت  ياكى   . بۇلىدۇ  قانداق  ائخىرەتتە    .
مەڭگۈ ائزاپقا قالىمىز . ھەي پەرزەنتلەر ائلالھتىن قورقۇڭالر، شۇ  
رەببىمگە   قىلىپ  سەجدە  كۆپ   ، قىلىپ  دۇائ  تىزلىنىپ  ائلالھقا 

ڭ قىلىپ  يىغال نىمە  ۇئالر  يىغلىدىڭالر  تىزلىنىپ  بەندىگە   . الر 
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قايتا   ياكى  ؟  بارمۇ  يىرى  بەرگەن  ائلتۇن  سىلەرگە   ، بەردى 
ائتا ؟  بارمۇ  يىرى  بەرگەن  پۇت-ھاياتلىق  قوللىرىغا  -ائناڭالرنىڭ 

ەئرزىيدىغان  ۇئتۇڭالرغا  ائشىق  ۇئالر   ، ڭالر  يىغال سۈيۈپ 
نىكاك سەن  ىئنسان  ھەي   . ۇئنى    ىڭغاھىشىلەردۇر   . ائلسەن 

ۇئنىڭ    ، ائلىسەن  ەئمىرىڭگە  ائلىسەن  نىكايىڭغا  لالپ  ھاال
ىئجىل  قىلىشىڭ  -بىلەن  توي   . قۇيىسەن  يول  ۋە  ىئناق ۆئتىسەن 

ھەۋەسكە   زىيادە  بىراق   . ياخشىدۇر  ۈئچۈن  سەن  ھەقىقەتەن 
بىر  ، ىئززەت-بىرىلمەڭالر   . ھۆرمەتلەڭالر  ىئكرام  -بىرىڭالرنى 

-بىرىڭالرغا قەست قىلىشماڭالر ، بىر-ربىلەن ساالملىشڭالر ، بى
ائقىۋەتتە    . قىلىشماڭالر  شىكايەت  ۈئستىدىن  بىرىڭالرنىڭ 
ىئشلەش   دەردىدىن  كەيىپنىڭ   . قالىسلەر  كۈنگە  يامان  ۆئزۈڭالر 

  . ياقمايدۇ  ىئشلىسە  3خوش  پۇل 4كۈن   ، قىلىپ  كەيىپ  كۈن 
بولۇپ   ىئشلىيەلمەس  قىلمىسا  كەيىپ  ىئشلەپ  يەنە  تۈگكەندە 

سۇرۇنالردىن  قالغان   . بار  ەئلۋەتتە   ، ەئمەس  يوق  الرمۇ 
بىر ساپادا  كەيىپ  ،  -كىلەلمەيۋاتقان  جىدەللىشىپ  بىلەن  بىرسى 

خېلى   ەئمەس  ائز  يۈرگەنلەرمۇ  تىقىشىپ  پىچاق   ، ۇئرۇشۇپ 
ائتا  ، قالغان  قېتىپ  چىكىپ  ائق   . زەرداپ -باردۇر  ائنىللرى 

 بولۇپ يىغالۋاتقان ھەي ....... 
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ۇئ سەن  ىئنسان  ۆئلگەندىن ھەي  قىيلىنىپ  چىكىپ  ائق  نداق 
قىينىماي ائلالھنىڭ  -كۆرە ، ائتا قىينىماي ۋە ۆئزۈڭنىمۇ  ائناڭنىمۇ 

ائتا چىكىپ  ائق  قىلىسەن  نىمە   ، بولمامدۇ  وئيلىساڭ  -ائزابىنى 
ىئزىپ يۈرىكىنى  مىڭلىغان    ، ائناڭنىڭ   ، قاخشىتىپ 

ائتا  ، تۈگىتىپ  پۇللىرىنى  ۋەيرانە-،تۈمەنلىگەن  انە ر يۋە-ائناڭنى 
ائخىرە ۆئزۈڭنىڭ  ۆئلگۈنقىلىپ  قىلماي  تەييارلىق  ڭنىڭ  ىتلىكىگە 

!!!!.... ھە  پايدىسى  ۋىجدانلىق      نىمە  بىر  ھەقىقەتەن  ەئگەر 
ۆئلىۋالغىچە   قىلىپ  كەيىپ  چەككۈچە  ائق   ، بولساڭ   ەئركەك 
ائشۇ قىسقىغىنە ھاياتىڭنى قەدىرلىسەڭ بولمساسمىدى ھە ؟ !!! 

پەيز  ساپانىڭ  كەيىپ  ڭ  ،ائخىرى  يوقىال دەپ  كۆرىمەن  ىنى 
ۆئلۈپ    . ۆئلدۈڭ  ۆئزۈڭ  نەتىجىدە   . كۆردۈڭ  قانداق  پەيزىنى 

ائتا  ، قېرىنداشلىرىڭ   ،يىغالۋاتقان  كۆرۈۋاتقاندۇ  ائناڭ -روھىڭ 
خارابى ۆئيلەر ، بىچارىنىڭ قولىدا بىر پۇڭمۇ  ھېلىقى ۆئيلەر يوق،

ۇئنىڭدىن  ، سىنى    -يوق   ، سوراپ  ۇئن   ، سوراپ  پۇل  بۇنىڭدىن 
نەگە  يە يەنە  سەن  ؟  بىلدىڭمۇ  قويۇۋاتقىننى  قانداق  رلىككە 

جاماەئت    . باردىڭ  مەسچىتكە  شۇ  ۆئي  ى  ائلالھنىڭ   ، باردىڭ 
 يەنە سىنىڭ نامىزىڭنى چۈشۈردى .   

ائتا    ...... پايدا -ەئي  قانچىلىك   ، ائڭلىماي  گىپىنى  ائناڭالرنىڭ 
وئغۇل ەئي   ، ىئللەتلەرنى  -كۆردىڭالر  ناچار  ۇئنداق  قىزالر 
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ۆئزت  ، ڭالر  ،ۆئز-اشال قوغداڭالر  يول  -ۆئزۈڭالرنى  ۆئزۈڭالرغا 
ۆئز  ، ،ھۆرمەتلەڭالر  ھەممە  -قۇيۇڭالر   ، بۇزماڭالر  ۆئۈڭالرنى 

،ۆئز بۇلۇپ  دوست   ، بولسۇن  اليىقىدا   ، يۇلىدا  ائرا  -ىئش 
بىر  ، بۇلۇپ  ياردەم  -قېرىنداش   . قىلىڭالر  ياردەم  بىرىڭالرغا 

  ، ھاراققا   ، دەپ  بار  دەردىم  .  قىلدۇق  باشلىماڭالر   يولغا  يامان 
-ياردەم قىلدىم ۋە دەردىم بار دەپ قاۋاقخانالر باشلىماڭالر . ۆئز

ۆئز  ، ھۇزۇرلىنىڭ  يېشىللىقتىن  ائيلىنىپ  باغچىالردا  ائرا -ائرا 
دەردىدە  ائشىقلىقنىڭ  ڭ  يوقىال  ، بۇلۇڭالر  پىكردە  ياخشى   
ىئشالر   ڭ  يوقىال يىمەڭلەر،  گۆشنى  ۇئنىڭ   ، قىلىپ  غەيۋەت 

 لەن تىلالشماڭالر ، ائجراشماڭالر .  بى

مۇھ ائتالمىش  ېئلىپ  ەبەتلەبشۇ  پايدا  كىملەرگە  ۋە  ر  كەلدى 
ېئل رەھمىتىنى  ائتاكىملەرگە   . كەلدى  رەببىم -ىپ   ، با  ائناڭالر 

ەئمدى    ، ياراتقان  بىلەن  نىممەتلەر  نۇرغۇنلىغان  سىلەرنى 
قىلغان   ساپا  كەيىپ  شۇنداق  ۇئنتۇپ  ىئنسانالرغا  ياراتقۇچىمىزنى 

شۇنچىلىك ائشىق بولۇپ كىتىسلەر ، بۇنى بىز ھىچ بىلمىدۇق ،  
ائتا ۈئچۈن  بۇنىڭ  ائتا  -ھەتتا   ، كىچىپ  ۋاز  -ائناڭالردىنمۇ 

ائتا .ەئگەر  ھاقارەتلەيسىلەر  بولسا -ائناڭالرنى  تۇغمىغان  ائناڭالر 
تىلالر   كىمنى  بولسا  چۇشۇرۋەتكەن  قورساقتىن  چاغدا  شۇ   ،

ۋاق  ، ىئتنىڭ  بولغىيتىڭالر  بىر  ۈئستىدە  جىنازاڭالر  كەلگەندە  تى 
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   ....  ، بەندىلەر  قورقۇڭالر  ائلالھتىن   . ەئنسىرەڭالر  يېتىشىدىن 
.ۆئز قىلماڭالر  ھەرگىزمۇ  ىئشالرنى  ناشايان  ۆئزۈڭالرنى  -ۇئنداق 

تۈگەشتۇرۋالماڭالر ، ۆئزۈڭالرنىڭ بېسىپ ماڭغان قەدىمىڭالرنى  
بار   چىقارماڭالر ، دەردىم  دىم بار دەيسىلەر ، ەئمما  دەر   –يوققا 

ھالەتكە   ۆئلەر  بولۇپ  كېسەل   ، قورقىسىلەر  ۋاقىتتا  ۆئلىدىغان 
نۇرغۇنلىغان   دۇنيادا  بۇ  ؟  بىلەرسىلەرمۇ  ائندىن  كەلگەندە 
نۇرغۇنلىغان   ؟  كەچۈرەرمۇ  مىنى  ائلالھ  ۆئتكۈزدۇم  گۇناھالرنى 

ائتا  ، بۇزدۇم  دوستلىرىمنىمۇ   ، بۇزدۇم  ائنامنىمۇ -قىزالرنى 
دوستلىرىمنىڭ  ھاقارەت  ، يىراقالشتىم  قېرىنداشالردىنمۇ   . لىدىم 

 يېنىغا ەئسال كەلمەس بولدۇم . ....... 

ائتا  ، قالسلەر  بىلىپ  ھەممىڭالر  ۋاقىتتا  گىپىنى  -شۇ  ائنامنىڭ 
ھىچ    ، چەگمىدىم  ياغلىق   ، يۈردۈم  يالىڭاچ  يېرىم   ، ائڭلىمىدىم 

ىز باال تۇرۇپ  ائنامغا ھەمرا بولمىدىم ، ق-بىر دۇائ قىلمىدىم ، ائتا
  ، سۇرۇن  ھەر  تۇرۇپ  باال  قىز   . قالمىدى  ەئسكىلىكىم  قىلمىغان 

ھەر  ، مەشرەپ  مودا   -كەيىپ  ھەر  نىمە   ، يۈگۈردۇم  ساپاالرغا 
ائلالھ    ، يۈگۈردۈم  ھەۋەسلەرگە  مودا   ، بىرىلدىم  شۇنىڭغا  بولسا 

 مىنى كەچۈرەرمۇ دەپ شۇ ۋاقىتالردا ەئنسىرشىڭالر مۇمكىن .  

خىرەتنى وئيالپ قۇيۇڭالر ، بۇ دۇنيا سىلەرگە ۋە  ھەي بەندىلەر ائ
 ، ياشاڭالر  دۇنيادا  بۇ   ، ەئمەس  باقىۋەندە  مەڭگۈلۇك    بىزلەرگە 
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ائتا  ، ياشاڭالر  پەزىلەتلىك   ، وئقۇڭالر   ، نى  الر ائناڭ-تىرىشىڭالر 
قەۋىم  ، قىلىڭالر  رازى    ، قېرىنداش-رازى  بۇرادەرلەرنى  دوس 

ائلالھ ھەم سىلەردىن رازى  قىلىڭالر ، ەئگەر ۇئالر رازى بولمىسا  
 بولمايدۇ . 

 

 

 ىئچكىر كەيىپ قىلىپ ، -يۈردۈڭ سەن ىئچكىرمۇ

 جايدىن بالىالرنى ەئكىلىپ . -يەردىن ، ھەر-ھەر

 يۈردۈڭ سەن گۇناھ قىلىپ بالىالرنى سېتىپ  ، 

 يەردىن ، ھەر جايالردا ائقالرنى سېتىپ . -ھەر
 

 

 يۈردۈڭ سەن قانۇن ائلدىدا ھەر ۋاقىت قېچىپ ،

 نۇننىڭ كۆزىنى بوياپ، ھاراقالر ېئچىپ . قا

 سۇرۇنغا باشلىدىڭ سەن ھەممە دوستلىرىڭنى ،

 بۇزۇپ ۇئالرنىڭ ائغزى بۇرنىنى ىئتىپ .
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 تۈك بار دەپ ، ۆئزۈڭنى قىلدىڭ ، مەيدىمىزد

 سۆزلىرىڭنى يوغان قىلدىڭ ، مەندىمۇ بار ۋىجدان دەپ .

 شاراپقا باشلىمايسەن ،؟؟-ھاراقۋىجدانىڭ بولسا دوستلىرىڭنى 

ۋىجدانىڭ بولسا،ائق ۋە قاپاقنى چىكىپ ۆئزەڭنى مەينەت  
 قسالمسەن 

 ۋىجدان بار دەيسەن ەئي ىئنسان ،

 شۇ بالىالرنى ۇئرۇپ مىيپ قىلغىنىڭ ۋىجدانىڭمۇ ؟ 

 ۋىجدان بار دەيسەن ەئي ىئنسان ،

 . يامان يولغا سالغان ۋىجدانىڭغۇ  شۇ قىزالرنى

 

 ەن بىر ەئكەك دەيسەن ،غۇرۇرۇم بار م

 وئغۇرلۇققا سالىسەن بالىالرنى . 

 غۇرۇرۇڭ قايناپ تېشىپ كەتكەندە ،

 ۇئرۇپ ياققان تاماكىللىرىڭ ائزمىدى . 
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 ائيالالرمۇ دەيدۇ بىزدە ىئپپەت غۇرۇر بار دەپ ،

 قىزالنى سالىدۇ ۇئرۇپ تۇرۇپ ىئشلىرىغا يەنە . 

 غرىپ ،بىچارە قىزالر بۇلۇپ قالسا كۇنلەرنىڭ بىرىدە ائ

 تاشلىۋىتىمىز چۆللەرگە ائپىرىپال كۆمۈپ يەنە. 

 

 قانچىلىغان بالىالرنىڭ نامىزى چۈشۇرۇلمەي قالدى ، 

 سودىلىغىنى پۇتتۇرەلمەي ائغىرىپ ۆئلۈپال قېلىپ . 

 ۇلۇپ ،بقانچىلىغان ياشالر كىتىپ قالدى ەئيدىز 

 شۇ ناچار ناكەسلەرنىڭ قولىدا خارلىنىپ قېلىپ . 

 

 بالىالر بوشاڭلىق قىلىپ كەيىپ ساپا قىلىپ ، يۈردى 

 ھەر كۇنى ائرزۇيىمىز ھاراق شاراپ بار دەپ . 

 قاچانغىچە وئيغىنالماس ھاۋاي  ى ھەۋەسكە بىرىلىپ ، 

 بىرەر كۈن دۇائ قىلغىنى ەئۋەلدۇر ەئۋزەل . 
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 بىرەر ائرزۇ ھەۋەس قوغالپ ائت چاپتۇرۇپ ،

 قاس قىلىپ . -وئيناپ يۈردى رىستۇراندا قاس

 يۈردى ھەر ۋاق كوچىالردا قوللىرىغا ائقنى ۇئرۇپ ،

 غا مارجانالرنى قۇيۇپ .الرمۇ يۈرۈۋەردى تار ىئشتانالر قىز 

 

 كۇنلەر شۇنداق كىلدىكىن ەئي گۇناھكار بەندىلەر ،

 قىيامەتتە سورىقى بار ، ھەر ىئشنىڭ ھەي بەندىلەر . 

 ائنا قېرىنداشالر رازى بولمىسا سىلەرنى  ،-ائتا

 ازى بولماس دەۋزەخكە مۇپتىال سىلەر . ائلالھمۇ ر 
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 »گۆش« كە تولغان داستىخان

   

تىللىرىمىز   شۇ  بىز   . ياراتتى  بىلەن  تىل  ھەرخىل  بىزنى  رەببىم 
پىكىرلەرنى    -ائرقىلىق ھەرخىل ۇئچۇرالرغا ېئرىشەلەيمىز . تەلەپ  

 ، ىئقتىساد   ، مەدەنىيەت  ھەرخىل  ۋە  بېرەلەيمىز 
خەۋەردا ۆئرپ  تەرەققىياتالردىن  خىلمۇخىل   . اليمىز  بوال   –ر 

.ائلالھىم  چۈشىنەلەيمىز  ۇئالرنى  ۋە  كۆنەلەيمىز  ائدەتلەرگە 
  . يازااليمىز  ەئسەرلەرنى  نۇرغۇنلىغان  بىلەن  تىللىرىمىز  بۇ  بەرگەن 

ىئمان ۆئزىمىزنىڭ  ەئھدە -يەنە   ، بېرىپ  ۋەدە  ېئتىقادىمىزدا 
دۇرۇت ۋە  سۆزلەرنى  شىرىن  نۇرغۇنلىغان  ى زىكرىلەرن-قىلىپ 

دۇائ  سېغىنىپ  رەببىمىزگە  تۇرۇپ  يىغالپ   . وئقۇيااليمىز 
نەسىھەت   ، سەبىر  مىسكىنلەرگە   ، غېرىپ   . اليمىز  قىال
كاتتا   قىلغان  ائتا  بىزگە  رەببىمنىڭ  بۇ  مانا  ەئمما   . بېرەلەيمىز 
نىئمەتلىرىنىڭ بىرى بولغان مۇبارەك تىلىمىز بەزى ۋاقىتتا ناتوغرا  

خى-گەپ ھەم  وئرۇنالرغىمۇ   ، مانا سۆز   . قىلدۇرۇلماقتا  زمەت 
قىلىپ   تەييارلىقىمنى  مەنمۇ   . كۈنى  جۈمە  مۇبارەك  بۈگۈن 
مەسچىتكە يول ائلدىم . مۇنبەردە ىئمام ائخۇنۇم ۋەزمىن ائھاڭدا 
بۇ   جاماەئتلەرگە  ائخىرىدا  سۆزىنىڭ  ۇئ   . سۆزلەۋاتاتتى  خۇتبە 
مۇبارەك كۈندە كۆپرەك دۇائ قىلىشنى ، نامازنى ەئركانلىرى بىلەن 
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ھەپتىد كۈنىنىڭ  جۈمە  ۇئلۇغ  بۇ   ، قىلىشنى  ائدا  بىر تۇلۇق  ە 
كۈنىمى بايرام  ەئسكەرتىپ    زكېلىدىغان  ائالھىدە  ىئكەنلىكىنى 

 . تۇردۇق  نامازغا  بىردەك  ھەممەيلەن  تەڭ  بىلەن  تەكبىر   . ۆئتتى 
جاماەئتنىڭ   بىلەنال  بېرىلىشى  ساالم   . ىئش  بىر  ائجايىپ  ەئمما 

ائلدىراش قايتىشقا باشلىدى -اشتەڭدىن تولىسى دىگۈدەك ائلدىر 
ائخۇنۇم   ىئمام   . كۆتۈرۈلمىدى  دۇائغا  قولى  ھىچكىمنىڭ  ەئي –. 

كەم   نامىزىڭالر    . قىلىڭالر  ائدا  تۇللۇق  نامىزىڭالرنى   ! جاماەئت 
دۇائ بىرلىك تە  ھەممىمىز   . قالمىسۇن  نامىزى  -بۇلۇپ  تىالۋەت 

بۇھەپتىد  ، قىاليلى  دۇائ  رەببىمىزگە  بىرلىك تە   ، بىر وئقۇيلى  ە 
گويا  ھەممە  ەئمما   . قىلدى  خىتاپ  دەپ  جۈمەدۇر  كىلىدىغان 
جەھلى   جان  بېسىۋالىدىغاندەك  مەسچىت  تەۋرەپ  يەر  ھازىرال 
سۆزلەرگە  بۇ  ائلدىرىشىۋاتسا  كىتىشكە  چىقىپ  تىزرەك  بىلەن 
  . قالدى  ائغزىدىال  ىئمامنىڭ  گەپ   . دەيسىز  قىلىدۇ  پەرۋا  كىممۇ 

ساناقلىق   بىر  مەسچىتتىكى  ۋە  ىئمام  بمەن  كىشىال  قانچە  ىر 
دۇائ بىرگە  .    -بىلەن  چىقتىم  قايتىپ  تامامالپ  تىالۋەتلىرىمىزنى 

ائالرمەن    ، باققال   ، يايمىچى  ائلدى  مەسچىت  چىقسام 
نەرسە ائلدىراش  كىشىلەر   . تولۇپتۇ  لىق  بىلەن    -،ساتارمەنلەر 

بەزىلەر   يەنە  ائلسا  گۆش  بەزىلەر   . ىئدى  سېتىۋالماقتا  كېرەك 
كۆك  چىۋىندەك باققال،  ەئتراپىغا  ساتىدىغانالرنىڭ  تات 

داستىخاننى  قۇرۇق  بولسا  بەزىلەر  يەنە   . وئلىشىۋالغانىدى 



52 
 

بۇ  ائلدىمدىكى  كۆز   . باشلىۋەتكەنىدى  غەيۋەتنى  سېلىۋېلىپ 
شۇنچە   كىشىلەر   . تىندىم  كىچىك  ۇئلۇغ  قاراپ  مەنزىرىگە 
دۇنيا  مۇشۇ  يەنە  دىسەم  بارىدىغاندۇ  نەگە  ائلدىراش 

كېتىۋاتىمەن  مەىئشەتلىر  ىئختىيارسىز   !!! ائلدىراشكەندە  بىلەن  ى 

پىرنىسىپلىرىدىن   ىئسالم  ھەي   . خىيال  مىڭ  تۈمەن  كالالمدا   ،
 كۈنسىرى يىراقلىشىۋاتقان ىئنسانالر ..................... 

جۈمە  -ھەش بىر  يەنە  ۈئتۈپ  ھەپتە  بىر  ائرىدىن  دىگۈچە  پەش 
قىلى  تەييارلىق  ياخشى   . كەلدى  يىتىپ  مەسچىتكە  كۈنىمۇ  پ 

جاماەئتلەرگە   وئلتۇرىۋېلىپ  بۇلۇڭىدا  بىر  مەسچىتنىڭ  ۋە  كەلدىم 
زىكرى   . يۈگۈرتتۈم  بىر  -كۆز  ائزغىنە  وئلتۇرغان  ېئيتىپ  تەسبىھ 

پارىڭىغا   دۇنيا  مەسچىتتە  يەنە  باشقىلىرى  كىشىلەردىن  قىسىم 
يەنە   وئلتۇرسا  كۈلۈشۈپ  وئيناپ  ۇئندىدار  بەزىلىرى   . چۈشۈپتۈ 

دوستلىر  ، بەزىلەر  ساياھەت  بىر  ائللىقانداق  قىلىشقان  بىلەن  ى 

ەئزاندىن    . وئلتۇراتتى  قىلىشىپ  گىپىنى  ېئچىشالرنىڭ  كۆڭۈل 
ۋە   . باشلىۋەتتى  خۇتبىسىنى  چىقىپ  مۇنبەرگە  ىئمام  كىيىن 
زىرىكمەستىن  ىئشالرنى  ەئسكەرتكەن  قېتىم  ائلدىنقى  ائخىرىدا 

بارىسل نەگە  ائلدىراش  ۋە  تەكرارلىدى  قىتىم  بىر  ۇئ  يەنە  ياكى  ەر 
ائتا ياكى  بارامسىلەر  سەپەرگە  -دۇنياغا  ياكى  ؟  كېسەلمۇ  ائناڭالر 

ائلدىرماڭالر    !!!! جاماەئتلەر  ھەي  ؟  ائدا .  ائلدىرامسىلەر  تۇلۇق 
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ائتا  . قايتىڭالر  ۆئيۈڭالرغا  قىلىپ  ائدا  تۇلۇق   ، -قىلڭىالر  
ائتا  ، بۇلۇپ  سادىق  . -ائناڭالرغا  قىلىڭالر  دۇائ  ھەققىدە  بوۋاڭالر 

ۋە  دۇ قالمىغاندەك  چاال  تامىقىڭالر   ، قالمىسۇن  چاال  ائيىڭالر 
كۆپ   دۇائنى  قالمىسۇن  بولۇپ  تويمىغاندەك  قورساق  قالسا  چاال 

ەئۋزەلدۇر قىلىڭال قىلىشىڭالر  كۆپ   ، سۆزلەپ    ر  توال  دەپ 
جۈمەدە   بۈگۈنكى   ، چېغى  قالغان  ھېرىپ  قاقشاپ  ۇئالرغا 

 ائرتۇقچە گەپمۇ قىلمىدى .  

تۈگۈتۈ غەيۋەتكە  نامىزىمنى  كىشلەر  سىرتتا   ، چىقتىم  سىرىتقا  پ 
ساالم   ۋە  باردىم  يېنىغا  بىرەيلەننىڭ  مەن    . ىئدى  چۈشكەن 

 بەردىم . 

ىئش    - نىمە   ، تۇردىڭىز  ياخشى   ، ائكا  ەئلەيكۇم  ەئسساالمۇ 
 قىلىۋاتىسىز ؟  

 ۋەەئلەيكۇم ەئسساالم  ، ھە وئلتادۇق ۇئكا .   -

 ۇئقۇپ بوپسىلە ھە .!!! ۋوي بۇ جۇمەنى ھەجەپ بالدۇر  -

دەپ    -  . وئلتادۇق  پاراڭلىشىپ   ، چىققانتۇق  وئقۇپال  پەرىزنى 
 ائدەم .  8~  7وئلتۇراتتى 

ياقەي   ؟  كۆردىڭمۇ  ەئخمەتنى  ۇئكام  ھە  ائكىمۇ  ۇئ  تۇيۇقسىز 
كۆرمۈدۈم  ، ھە . بۈگۈن جۈمەگىمۇ چىقمىدى ۇئ . قارىغاندا يەنە  
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تۈنۈگۈن    . وئخشايدۇ  يۈرگەن  ىئچىپ  ھاراق  يەرلەردە  بىر  باشقا 
يەرلىرى   ھەممە   ، يېتىپتۇ  كوچىدا   ، ۇئ  مەس  قاتتىق  قارىسام 

 ۇئ ھاراقكەش .    قۇسۇق ىئشتانلىرىغا سىيۋېتىپتۇ 

كۆڭلىگە    - كۈنى  بىر  خۇدايىم   ، ائكا  كەتمە  دەپ  ۇئنداق   ، مەن 
غ  . تىلەيلى  ھىدايەت  ۇئنىڭغا   ، بىرە  ،  ىئنساپ  قىلماي  ەيۋىتنى 

ۆشىنى يىگەن بىلەن وئخشاشتۇر ، ائھاي ۇئكام  غەيۋەت ائدەم گ
يىگەن   گۆشىنى  مەينەتنىڭ  ۇئ  قانداقسىگە  ۇئ  گۆش  نىمە   ،

مەين  ۇئ   . ۆئلگىنى  بولىمىز  بولغىنىدىن  ھاراقكەش  ۇئنداق  ەتنىڭ 
 ياخشى دىدى ، ۇئ بىزگە قاراپ .  

مەنمۇ ۆئز    - مىنىڭ بىر ىئشىم بار ىئدى ، دەپ  ھە بۇلىدۇ ائكا ، 
تازا  مىنڭمۇ  بىلەن  غەيۋەتلەر  بۇنداق   . قالدىم  كېتىپ  يۇلۇمغا 
نىمانچە   كىشلەر  قىسىم  بىر  بەزى  لىكىن   . ىئدى  يوق  خوشۇم 

 كىن ھىچ بىلمىدىم .  ائمراق بولىدى

قاي ۆئيگە  مەن  ىئدى  بار  مەھەللە  بىر  يەنە  ۈئچۈن  ت ائرقىدا  ىش 
شكە توغرا كىلەتتى . شۇ يەردىن ۆئتۈۋاتسام  ۈشۇ مەھەللىدىن ۆئت

دىڭ ېئلىۋاپتۇ . -بەزىلەر قوللىرىغا قەرت ېئلىۋاپتۇ .  بەزىسى دىڭ
ھەي    ، بىرسى  تۇيۇقسىز   ، وئيناۋاتاتتى  قىمار  ائلدىراش  ۇئالر 
كىلىشىگە   تەلىيىمنىڭ     !!!  ، ھە  چىقىپسەن  جۇمەدىن  مەمەت 

  50دىڭ ېئتىپ باقمامسەن -تازا دۇائ قىلغانسەن ،  كىلە بىر دىڭ
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يۈۋەنگىال ، كىم بىلىدۇ ، ىئمام ۇئدۇملىرىنى بەرگەن بولسا تېخى  
كىلىپ   ۇئمۇ  بىلەن  شۇنىڭ  ۋە    ...  . قاالمدۇ   كىلىپ  تەلىيىڭ 

يانچۇقىدىن   ائتتى  چكەس50بىرنى  بىلەن  وم  شۇنىڭ    . تتى 
پار  دىگەننى  وئينىغاچ  غەيۋەت   ... ھەي   . كەتتى  چۈشۈپ  اڭغا 

ناچار  تازىمۇ  ائغىنەڭ  ھېلىقى  سېنىڭ   . قىلۋاتاتتى  ىئلگىرى 
؟  سكەن  ر نە قاپاق  جۇمۇ   ، چىكىپ  نەشى  قارىسام  قاچانال  ۇئ 

ائجايىپ    ، تېخى  ائيالىچۇ  ۇئنىڭ   ، يۈرگەن  دەلدۇشالم  چىكىپ 
ائي مەينەت  چاقىرىپ  بىر  تاماققا  ۇئالر  تۈنۈگۈن   ، دىگىنە  ال 

سۇ  پەستە   . تۇرىدۇ  جامبا  يېنىدا  قازاننىڭ  قارىسام   ، تىكەن 
يىغىلىپ كۆل بولۇپ كىتىپتۇ . ھەي يىگىلى بوالمدۇ ۇئ تاماقنى ، 
بولۇپ  يېرىق   ، قاسماق  ائجايىپ   ، دىگەن  پۇتلىرى  ائيالنىڭ  ۇئ 

ھېلى  ، ەئتتى  لەغمەن  كىيىپ  توشەي   . لەغمەن  كىتىپتۇ  قى 
كەتتى   كۆرۈنۈپ  نەرسىدەك  مەينەت  بىر  خۇددى  كۆزۈمگە 

ائشىدىگ لىكىن   ، بۇال  مەينەت  ائدەمغۇ   ... ائلالھ  ھەي   . -نە 
ائرقا غەيۋەتلەر  مانا   ، كېرەك تە  كەلتۈرمەسلىكى  شەك  -تاماققا 

  ، ۇئ  تېپىپتۇ  پۇل  ائڭلىسام  ائلىم  ھېلىقى    . باشالندى  ائرقىدىن 
ھالى ھىچكىمنى  ائزراق پۇل تېپىۋېلىپ  كەتكىننى ،  نىڭ يوغىناپ 

گەپ    . ۇئنىڭ  ائخسالىقىچۇ   ، چوڭلىقىچۇ  گىپىنىڭ    . ياراتمايدۇ 
كۆزگە ىئلماي نوچىلىق قىلىپ   . ائدەمنى  كەلمەيدۇ دەڭالر  توغرا  
كاۋاپ   زىخقا  خۇددى  غەيۋەتلەر   !!!، مېڭىشلىرىچۇ 
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رەت   .    –ۆئتكۈزگەندەك  ىئدى  چىقماقتا  تىزىلىپ  بىلەن  رېتى 
، -ھەرخىل سورۇنلىرىدا  قۇرۇق  بۇالرنىڭ  غەيۋەتلەر  ھەرياڭزا 

ائدەم   دۆۋە  بىر  داستىخان  بۇ   ، يۈرەتتى  ۇئچۇپ  داستىخانلىرىدا 
پۇلى  وئيناپ  قىمار  بۇالر  ەئجىبا   . ىئدى  تولغان  بىلەن  گۈشى 
غەيۋەت  شۇڭا  بەلكىم   . چېغى  قالغان  يىيەلمەي  گۆش   ، قالماي 

سەمىرەيلى يەپ  كۆپرەك  گۈشىنى  ائدەم  بولسا    قىلىپ  دىگەن 
 ھىچ تويمايدۇغۇ بۇالر .  .......ېرەك . قاچانغىچە يەيدىكىن تاڭ . ك

بۇ   بۇالر  غەيۋەتلىرىدە    3-2بەلكىم  ائدەم   4-3ساەئتلىك  توننا 
چىقتىمۇ   ائغزىغا   . بىلىدۇ  ۆئزى  ائلالھ  بۇنى  يەۋەتكەندۇ  گۆشىنى 

بىر ،ۆئز-بولدى  غاجىشىپ   ، قىلىپ  غەيۋىتىنى  ائرا -بىرسىنىڭ 
ھەي  كۈشكۈرت قىلىۋەتكەن  رەڭلىك  تېخىمۇ  غەيۋىتىنى  ىشىپ 

 ىئنسان................! 

ۆئيگە   ىئچىمدە ىئستىغفار ېئيتىقىنىمچە ۇئ سورۇندىنمۇ ائيرىلىپ 
قىزىق  تازا  ائيالالر  نەچچە  بىر  بارسام  كىتىپ   . ماڭدىم  قاراپ 

ۆئتۈ  . چۈشۈپتۇ  سۆزى    پسۆھبەتكە  ۇئالرنىڭ  كىتىۋېتىپ 
 .    قۇلۇقۇمغا كىرىپ قالدى

جايىدا   - تازا  كاللىسى  ائڭلىسام   ، تونۇمسىلەر  ائيالنى  پاالنچى 
ەئمەس   بىجىرىم   ، مەينەت  كەتكەن  .ۈئتۈپ  ەئمەسمىش 
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چۈش   كۈن  ەئتمەي  تاماقمۇ   ، يۇيماي  كىرمۇ   . خوتۇنكەن 
 بولغىچە ۇئخالمىش دەپ گەپ باشلىدى بىر ائيال . 

ېئ- قارىسام   ، قىلمىسىال  گىپىنى  بىر  ،ۇئنىڭ  ەئمەسمۇ  رىدىن  شۇ 
قىستۇردى يەنە بىرى   گەپ  ۇئنىڭ   باشقا بىرەر ائشنىسى باردەك 

 ... 

غەيۋەتنى   يۆتكەپ  تىمىسىنى  گەپنىڭ  ائيال  بىر  يەنە  ائرىدىن 
 ۆئزىنىڭ قېين ائنىسىدىن باشلىدى .

-. خوتۇندىن  جادۇگەر  دىگەن  ائنام  قېين  بۇ  تويدۇم   ھەجەپمۇ 
تىمسىقال  –ەئتىدىن   كەينىمدىن  يۈرگىنىكەچكىچە  .    پ  يۈرگەن 

قىلمىدى قىلمىدىڭ   ڭۇئنى  بۇنى  دەپ    ،،  تازلىمىدىڭ  ۆئي 
قۇلۇم  . تويدۇم  جاق  ۋاتىلداشلىرىدىن  قوشنىلىرىمغا  -توختىماي 

چۈشۈپ   ەئخلەت  تال  بىرەر   ! تېخى  قىلىشلىرىچۇ  غەيۋىتىمنى 
جادىغا   ۇئ   . كىرىۋالغان  كىرىۋالغىنى  كۆزۈمگە  بولدى  قالدىمۇ 
ۇئششۇقلۇق  كەلسە  وئغلى  كەچتە   . كەلمەيدۇ  توغرا  ھىچنەرسە 

چې يىغالپ  جادى  قىلىپ  ەئسكى  ىئلگىرىكىن   . تېخى  قىشلىرىچۇ 
 دىگىنە ۇئ .  

ھەر  - ائناڭغۇ  ائنام -سىنىڭ  قىين  مىنىڭ   . ياخشىكەن  ھالدا 
ماڭا   دەپ  ۋاي  بولسا  وئغلىغا  غادىيىدۇ.   ، تىلاليدۇ  مىنى  داىئم 
كەلگەندە وئغۇل تۇغمىدىڭ دەپ تىلالپ كىتىشلىرىچۇ تېخى . يا  
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بولمى تۇغىۋالغىلى  خالىغىنىنى  شۇ  ائدەم  تۇغۇلسا  نىمە   . سا 
ساالم   ۇئالرغا  مەن   . تۈرۈپ  قاپاقنى  دىدى  بالىسىغۇ  وئغلىنىڭ 

 قىلىپ قويۇپ يولۇمنى داۋام ەئتتىم . 

 ھەي ساقام !ائپاڭ قانداقراق دەپ سوراپ قالدى ائرىدىن بىرى . -

 ھە ياخشى ،ۇئدۇلال جاۋاپ بەردىم مەنمۇ . 

 ېرى ........ ھە ائپاڭغۇ ياخشى ائيال ، لىكىنزە شۇ بىر ي-

 ھە لىكىن دەيسىزغۇ ،ائپامغا نىمە بوپتۇ ؟ دىدىم مەن -

 شۇ بىزە خۇي  ى يامانراق . -

غەيۋەت  - سىلەردەك  بولسا  نىمە  ھەر   ، دىسىلە  يامان  خۇي  ى 
 ، يىمەيدۇ  گۈشى  ائدەم  غاجىالپ  باشقىالرنى   ، قىلىپ 
يۈرگىنىڭال   غاجىالپ  باشقىالرنى  قارىسا  قاچانال  سىلەرچۇ؟ 

. ائد جېنىدا ياغاچ  يۈرگەن  . ىئشەك  ەم گۆشى يەپمۇ تويمايسىلەر 
ج ھايۋان   ، غاجىاليدۇ  سۆڭەك  جېنىدا  ،ىئت  نىدا ېغاجىاليدۇ 

بىر سىلەر  -ھىچقاچان  ەئمما   . يىمەيدۇ  گۈشىنى  غاجىالپ  بىرىنى 
بىر   .ائرىدىن  دىدىم  يەيسىلەر  گۈشى  ائدەم  غاجىالپ  باشقىالرنى 

 ائيال :

پەقە - ،بىز  سەن  ساراڭمۇ  باالم  ىئكەن  ھەي  بار  خۇي  ى  سەت  ت 
 دىدۇق ، غەيۋەت قىلمىدۇق دىدى . 
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ماڭا  - بولمامدۇ  دىسەڭالر  ۆئزىگە  ائپامنىڭ  بېرىپ  ەئمىسە 
ياكى   نىمە؟  بولماي  قىلغانلىق  غەيۋەت  وئخشاشال  بۇ   . دىگۈچە 
شۇنچىۋاال   قويدىمۇ  ائچ  بەرمەي  ېئلىپ  گۆش  ېئرىڭالر  بولمىسا 

دىدىم   يىگۈدەك  گۆشى  ائدەم  قىلىپ  كىرىپ غەيۋەت  ۆئيگە  دە 
وئلتۇرۇپتۇ.   مومايالر  خوشنا  نەچچە  بىر  ۆئيدە  كرسەم   . كەتتىم 

 ، قىلدىم  توۋا  ائلال  ۋاي   . تەييارالۋاتاتتى  چاي  بولسا    ائپام 
ائرىدىن     . چۈشۈپتۇ  دۈم  غەيۋەتكە  قېرىالرمۇ  بۇ  قېرىشقاندەك 

 بىرى :  

قوپۇپ   - ەئتىگىنى   ، دىمىسىلە  بىر  ەئسكىلىكىنى  كىلىنىمنىڭ 
،كەچكىچە    ھويال ەئتمەيدۇ  تاماق  ،يا  سۈپۈرمەيدۇ  ائرامالرنى 

قويسام  قىلىپ  گەپ  ائزراق   ، ۇئخلىغان  ۇئخلىغىنى  پۇشۇلداپ 
ھەي......خەق دىگەن   . ماڭغان  كۆتۈرۈپ يامانالپ  بوخچىسىنى 
 . ۇئنىڭدىن  تويدۇم  خۇيمۇ   . قىلىدىكەن  خەقلىقىنى  ھامان 

ەئت دىيىشىگە  مىنىڭ  تۈگىمەيدۇ  دەردىم  راپتىكىلەرمۇ سۆزلىسەم 
 . بولۇشتى  شىرىك  تەڭ  غەيۋەتكە  قۇشۇپ  گەپ  ېئغىزدىن  بىرەر 
ۇئدۇل   مەن   . ۈئلگۈردى  تۈكۈپمۇ  دەردىنى  كىلىنلىرىنىڭ  ۆئز  ۋە 
  . ماڭدىم  ىئشقا  ائلماشتۇرۇپ  كىيىملىرىمنى  كىرىپ  ۆئيگە 

قېرى   توۋا   –دوقمۇشتا   . وئلتۇرۇشقانىدى  ھەممىسى  ياش 
ىئش ؟   يوقمىدۇ  ىئشى  . ..ۇئالرنىڭ  ىئشلىمەيدۇ  بىراق  بار  ى 
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بەستە غەيۋەت قىلىشىدۇ .    –خۇددى ائبروي تاالشقاندەك بەس  
ائق   پاالنچى   . قاپتۇ  يېتىپ  بولۇپ  مەس  ھاراقكەش  پاالنچى 

خىلمۇ  . پاراڭالر  ائقماس  دىگەندەك  قاپتۇ  تۇتۇلۇپ  -چىكىپ 
.بىرەرسىن غەيۋەتلەر  گەپ خىل  ياخشى  ېئغىزىدىن  ىڭ 

 .  چىقمىغان 

 ىپ بىرسىنىڭ سۆزى قۇلىقىمغا كىرىپ قالدى .  ۆئتۈپ كېتىۋېت 

يېقىندا  - ھېلىقى   ، ائڭلىدىمغۇ  دەپ  وئلتۇرۇپتۇ  كاتتا  سىلەرنى  ھە 
بېرىپتۇ   تۈزەپ  سورۇن  كاتتا  مەردان  چىققان  ىئچكىرىدىن 
ھەر  ائڭلىسام  ؟!  ھەقاچان  ىئچىشكەنسىلەر  تازا   . دەيدۇغۇ 

گۆش    ، ھاراقالر  باھالىق  تا  –قىممەت  بىلەن  مىھمان كاۋاپالر  زا 
 قىپتۇ دەيدۇ ، تازا مەرت نىمىكەندە قارىغاندا ! 

وئلتۇردۇق.وئغۇل - پەيزى  ائجايىپ   ، دىمەڭالر  بىر  ۇئنى  ھەي 
 باال دىگەن مانا مۇشۇنداق بولسا . 

شۇنداق -  . جۇمۇ  يارىمايدىكەنسىلەر  ائغىينىدارچىلىققا  سىلەر 
ھەي...   نىمىسى  قويغۇنۇڭالر  ائيرىپ  مىنى  سورۇندىن  پەيزى 

 ىدى ائرىدىن يەنە بىرى ھەسرەتلىك تىنىپ . د
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. بۈگۈن بىر سورۇنىمىز بار يەنە    - ھە بولدى رەنجىمىگىنە ائداش 
بار   ساھىبجامالالرمۇ  گۈزەل  ،شۇنداق  دىگىنە  رەڭلىك  كىلىپ 

 ىئكەن دىگىنە . ھەممە چىقىم ۆئزەمدىن دەيدۇ تېخى .  

مۇشۇنداق    - دىگەن  باال  وئغۇل   ... پاھ  پاھ  ،،مانا پاھ  ھە  بولسا 
 .... بۇ  نىمىدە  ىئسىل  ائالمەت   . دەيمىز  ەئركەك  ھەقىقى  بۇنى 
جۇمۇ  قىلمىسۇن  كەم  ائغىينىنى  ،مۇشۇنداق  دوراپتۇ  دادىسىنى 

 بەستە .  –بالال دىيىشتى بەس  

؟    - قانداق  ۇئكام  ائغىينىمىز  ھە  ؟  قويامسەن  قاتنىشىپ  سەنمۇ 
 بوالمدىكەن يا ؟ 

. ەئتىگەندىن بېرى يىغىلىپ قالغان  بۇ گەپ نېرۋامغىال تەگدى    -
 ائچچىقلىرىمغا قۇشۇلۇپ جۇدۇنۇمنى ۆئرلەتتى .  

دەۋزەخنىڭ  - ۇئدۇلال   . بولىدىكەن  ائكا  بولىدىكەن  ائغىينىڭىز 
يەپ   كۆپرەك   . باشاليدىكەن  چىكىپ    –يولىغا   ، ىئچىپ 

دەۋزەخكە   چۈنكى   ، ائكا  سۈرىۋېلىڭالر  پەيزىنى  جاھاننىڭ 
سورۇنال بۇنداق  زەردە چۈشكەندە  مەن  دىدىم  بولمايدۇ  ەئسال  ر 

 بىلەن .  شۇ زامان ائرىدىن بىرسى چىقىپ : 

كەيپىمىزنى  - ياخشى  بىر   ، ماڭ  يوقىلە   ، بۇ  شۇم  ساراڭ  نىمانچە 
 ۇئچۇردۇڭ . كىچىك باال دىگەننىزە .... 
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كىچىكمۇ ەئمەس .    20ھەي ائكا مەنمۇ  - دىن ائشتىم ،ۇئنچىۋاال 
مەيدىسىن وئخشاش  ساڭا  مەن  كۆرسۈپ  لىكىن  تۈكىنى  ىڭ 

ائلدىدا  قىزالرنىڭ  قىلىپ  پەش  بالىلىقىنى  وئغۇل  قويۇپ 
ھاراق   شالۋىقىمنى ېئقىتىپ يۈرمىدىم ۋە ياكى بىرسى بىرەر رومكا 
ۆئز    . يۈرمىدىم  سوكۇلداپمۇ  ائرقىسىدىن  قىلىپ  تۈلكىلىك  بەرسە 
  . يىدىم  تېپىپ  رىزقىمنى  ىئشلەپ  ل  ھاال تاينىپ  كۈچۈمگە 

  -ۇنىغا قاراپ قالغىنىم يوق . ائدەم ەئقلى  سەندەك بىراۋنىڭ سور 
 ھۇشى جايىدا بولسا ۆئزىگە گەپ كىلىدىغان ىئشنى قىلمايدۇ .

ھىچ  مايمۇنالردىن  باغچىسىدىكى  ھايۋاناتالر  سىلەرنىڭ  ھازىر 
بەرسە  قويۇپ  باغچىغا  بىرەر  سىنىمۇ  ەئگەر   . قالماپتۇ    پەرقىڭالر 

ك  . كىتىدۇ  چىقىپ  بازىرىڭ  كىتىدىغانالرنىڭمۇ ى لىچۇقۇم  پ 
 ائيىقى ۈئزۈلمەس ھە قاچان دىدىم مەنمۇ تازا ماز قىلىپ .  

ائتا ،قاچانغىچە  بېقىڭالر  وئيالپ  قاخشىتىپ  -ھەي  ائناڭالرنى 
يا   ، ىئشلىمەيسىلەر  .يا  قىلىپ  بۇلۇمسىزلىق  ھە  يۈرۈيسىلەر 
شۇڭالشقىمۇغۇ   . تۇتمايسىلەر  پىشىنى  ىئشنىڭ  بىرەر  باشقا 

بويتاق  ھ چىقماي ازىرغىچە  قىز  بىرەر  مانا  يۈرۈيسىلەر 
بولسام  رەنجىتكەن  ەئمسە  بولىدۇ  ناچارلىقىڭالردىن. 
ھاراق  ەئمدى   ، بەرسۇن  ھىدايەت  ائلالھىم   . كەچۈرەرسىلەر 
وئرنۇمغىمۇ   ىئش  بىردەمدە   . قالدىم  كىتىپ  دە  دىدىم  ىئچمەڭالر 
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ۇئ   . ىئشلەيتتىم  بىلەن  چوڭالر  وئرنۇمدا  ىئش   . باردىم  يىتىپ 
پەقەت  قۇرلۇشم بولۇپ  قالغان  دەپ  پۈتەي  ساەئتلىكال   3-2ۇ 

بىر   باشقا  تۈگۈتۈپ  تىزرەك  ىئشىمىزنى  بىز  ىئدى.  قالغان  يېرى 
ۇئالر   بېرىپ  مەنمۇ  شۇڭالشقا   . وئيالشقانىدۇق  بېرىشنى  يەرگە 

ائرلىقىدا    ىئش   . كەتتۇق  چۈشۈپ  ىئشقا  كۆرۈشىۋېتىپال  بىلەن 
 لدۇق .  بىردەم دەم ائلغاچ پاراڭلىشىپ وئلتۇرۇپ قا

بالىالر- !ھازىر  بالىالر  قاراڭالر    ،ھەي   . بارىدۇ  كىتىپ  ياشال 
كەيىپ    ، ىئچىپ  ھاراق  بىرلىرى   . يەتمەيدۇ    –ىئشلىگەنگە 

   . قىلسا يەنە بىرلىرى ائق چىكىپ  ساپاغا بىرىلىپ جېنىنى نابۇت 
قىلسۇن   ھىدايەت   ، بەرسۇن  ىئنساپ  كۆڭلىگە  شۇالرنىڭ  ائلالھ 

 ستام كىلىپ دىدى بىرەيلەن . چوڭ ۇئ

دىۋىدى  - ائخىرى  ۆئلىدۇ  ىئچىپ  ھاراق  پاالنىچىمۇ  ائۋۇ  ھەي 
 ائرىدىن ياشتا چوڭراق بىرى : 

- ، بېرە  ىئنساپ  كۆڭلىگە  ائلالھ  قىلمىغىن  !غەيۋەت  ۇئكام  ھەي 
بېرىپ   ائلدىغا  بولسا  كەتكەن  كىلىپ  دىگۈڭ  بەك  ەئگەر 

  دىگىن، ۇئ غەيۋەتكە كىرمەيدۇ بەلكى نەسىھەتكە كىرىدۇ دىدى.

 ائرا پاراڭلىشىپ وئلتۇردۇق .-ھەممەيلەن ۆئز
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نۇرغۇن  - ۇئ   . كەپتىكەن  قېرىندىشىمىز  بىر  تۈركىيەدىن  تۈنۈگۈن 
ۇئ    –خەيرى    . ىئكەن  كىشى  قىلغان  ىئشلىرىنى  ساخاۋەت 

كىشىلەرگە   يوق  باققۇنچىسى   ، ،ياشانغان  ،قېرى  مەسچىتلەرگە 
بېشىنى   بالىالرنىڭ  يىتىم   . قىپتۇ  ىئائنە  پۇل  سىالپ  نۇرغۇن 

قېتىممۇ   ،بۇ  قىلىدىكەن  شۇنداق  يىلدا  كىشى  ۇئ   . -50وئقۇتۇپتۇ 
خەير  60 پۇلنى  يېقىن  ائرىمىزدىن  -مىليۇنغا   . قىپتۇ  ساخاۋەت 

نىمە   قىلسا  ىئائنە  كۆپرەك   ، چىقسا  كۆپلەپ  كىشىلەر  شۇنداق 
قارىسا   قاچانال  ىئنسانالر  بۇ  ەئمما   ! ھە  بوالتتى  ياخشى  دىگەن 

  4كۈن ىئشلىسە    2مىگەن ياكى بولمىسا  غەيۋەت قىلغان ، ىئشلى
كەيىپ يوق  يانا -كۈن   . يۈرگەن  كۆتۈرەلمەي  بېشىنى  ساپادىن 

ھەي...قۇرۇپ   . تېخى  كىتىشلىرىچۇ  دەپ  ەئركەك  بىز  تېخى 
قارىغاندا   .ۇئالرغا  ەئركەكلىكى  شۇ  بالىنىڭ    7كەتسۇن  ياشلىق 

ھىچ    . ائكا  دەيمەن  كۈچلۈكرەكمىكىن  غۇرۇرى   ، ەئركەكلىكى 
ائيدا  بولمىس ھەر  بۇال  400-300ا  بەرسەم  بولسىمۇ  تى  تيۈەن 

 دىدىم مەن . شۇ ەئسنادا ائرىدىن بىرەيلەن : 

ھەمم-  . ىئكەن  كۈنى  جۈمە  بۈگۈن   ! ائغىينىلەر  ىمىز  ھەي 
ن شۇ  چىقىرىپ  پۇل  خوش  ائزراقتىن  بىر  غېرىپالرنى  امرات 

 قىلىۋەتمەيلىمۇ دىدى ائرىمىزدىكى ەئمەت ۇئستا . 
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دىيىشىپ   بولىدۇ  چىقىرىپ    100يېنىمىزدىن  ھە  پۇل  يۈەندىن 
ۋە  كەتتى  يىغالپ  بولۇپ  خوش  بەرسەك  بوۋايغا  يالغۇز  ياندىكى 
خوشاللىقىنى   بىرىنىڭ  قارا  ھە   . قىلدى  دۇائ  ۇئزۇنغا  ۇئزۇندىن 
ۆئلەيال  قېرى  ۇئ  بەزىلەر  ھە!  ىئش  ياخشى  دىگەن  نىمە  كۆرۈش 

بىلەمت  بەرگەننى   ، بېرىدۇ  پۇل  نىمىگە  تۇرسا  قالغان  ۇئ  دەپ  ى 
.    –قېرى ، ەئتە   ۇئنىڭ دىيىشىدۇ  قاالتتى  ۆئلسە نىمىسى  ۆئگۈن 

ىئش  ھېلىقىدەك  دوقمۇشتىكى  پەقەت  گەپنى  بۇنداق 
خوشياقماسالردىن باشقا ھىچكىم دىمەيدۇ . كۈنلەر شۇ تەرىقىدە 
ائدەم   داستىخانغا  قۇرۇق  ائدەملەر  نۇرغۇنلىغان   . ۆئتمەك تە 

ەئ  ، الزا  غەيۋەتنى  قۇيۇپ  قۇيۇپ  شىكايەتلىرىنى  -رگۆشىنى 
ائچچىقسۇ قىلىپ تازا مەزە قىلىپ تۇرۇپ يىيىشىدۇ . ەئگەر سىز 

ائدەم   2 ۇئالر  ەئمما   . قاالرسىز  تۇيۇپ  يىسىڭىز  گۆش  كىلو 
توننىالپ   كۈندە  .    –گۆشىنى  بارىدۇ  يەۋىتىپ  پۈتۈن  توننىالپ 

 ، ىئشسىزلىق  ياكى  ؟  تويمىغانمىدۇ  قورسىقى  ۇئالرنىڭ  ەئجەبا 
ۇئال ياكى  ائچارچىلىق  ؟  قىلغانمىدۇ  گىرىپتار  كېسەلگە  مۇشۇ  رنى 

كېسەلگە   مۇشۇ  تۇللۇق   ، بىكارچىلىق  ائيالالرنى  بولمىسا 
 گىرىپتار قىلدىمۇ بۇنى ھىچ بىلمىدۇق . ھەي.......! 
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 يەيسەن تويمايسەن ، سەن گۆشنى كۆرمىگەنمۇ ؟ -يەيسەن

 ائدەم . 6-5داستىخىنىڭ قۇرۇق بولغان بىلەن يېتىۋاتىدۇ 

 ەن ۇئستىخاندىن باشالپ سەن ۇئنى ھەر كۈنى ، يەۋاتىس

 يەۋەرسەڭ قورسىقىڭ پارتاليدۇ ائرام ائلغىن سەن بىردەم . 

 

 ىئنسانغا ىئنسان موھتاج ەئيلىمىگىن ،

 يۆلەك قىلمىغىن .  –غەيۋەتكە بىزنى ھەرگىز يار 

 غەيۋەتنى بىزلەرگە ھەمراھ قىلمىغىن ،

 قىلغىن . ائجىزە بەندىلىرىڭگە سەن ياردەم 

 

 غەيۋىتى كۆپ ، شىكايىتى كۆپ ھەممىدىن ، 

 ەئرزىمەس سۆزلىرى كۆپ ھەممىدىن . 

 پۇل دەيدۇ قاخشاپ تۇرۇپ غەيۋەت قىلىپ ، 

 يانچۇقىدا موچەن يوق پۇلدارنى تېخى ياراتماي قېلىپ . 
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 يۈەننى باشقىالردىن ، 10ائرتۇق تاپسا 

 كەينىدىن غاجاپ ائق ساتتى دەيدۇ . 

 يۈەننى ، 100تۇرۇپ  تېپىۋالسا ىئشلەپ

 كەينىدىن ىئچكىرىدە باال ساتتى دەيدۇ .

 

 مېھنەت قىل ەئي ىئنسان سەن ۆئزۈڭ ،

 تەڭگەڭ يوق .  10بوشاڭلىقتا يانچۇقۇڭدا 

 تىيىنچىلىك پۇلۇڭ بولمىسا بوپتۇ دىدۇق ،

 داىئما بولسۇن سىنىڭ بۇغداي سۈزۈڭ . 

 

 گۆش تۇلۇپتۇ داستىخانغا ، 

 ياندىن .كىشىلەر يەپتۇ ھەر 

 ائدىملىرى قانچە كۆپ كەلسە داستىخانغا ،

 تولغىنى گۆش ەئمەس ، غەيۋەتكەن داستىخانغا. 
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چىن      قىلىشماسلىقىنى  غەيۋەت  كىشلەرنىڭ   ، ائلالھ  ھەي 
 كۆڭلىمىزدىن ۈئمۈد قىالتتۇق .لىكىن كىشلەر توختاتمىدى .  

ۆئزۈڭال غاجايسىلەر ،  قالسا ائرقىدىن  ر بىرسى ائزراق پۇل تېپىپ 
قانداق  ۋە   ، تېپىۋاتىدۇ  پۇل  قانچىلىك  ىئنسان  بىر  تاپمايسىلەر. 
زىيادە  ھەددىن  سىلەرنىڭ    . بىلىدۇ  ۆئزى  ۇئنى    . تېپىۋاتىدۇ 
ۇئنى    . يوق  ھاجىتى  قىلىشىڭالرنىڭ  ھەسەت  ەئنسىرەپ 

 بىلگۈچى ائلالھتۇر . 

رەببىم   ۇئنىڭدىن   ، تاپتى  قانداق  ياكى  ؟  تاپتىمۇ  لالپ  ھاال ۇئنى 
  . تۇرۇڭالر  يىراق  گۇناھتىن   ، قىلماڭالر  غەيۋەت   . خەۋەرداردۇر 
ىئنساننى   بىكارچىلىق   ، گۇمانخورلۇق   ، ھەسەت   ، غەيۋەت 

 تۈگەشتۈرۈپ ياتسا قوپالماس ھالەتكە ەئكىلىپ  قۇيىدۇ . 

غەيۋ خۇددى  ۇئالرغا  باركىن  بۇلۇپ بەزىلەر  ائدەت  قىلىش  ەت 
قۇۋۋەت   –قالغاندەك ، غەيۋەت قىلىپ ھارام گۆش يىيىش كۈچ  

ھەتتا   كىلىپ  ائز  تىللىغانلىرى  ېئغىزدا  قالغاندەك  بۇلۇپ 
كىشىنىڭ   شۇ  بىلەن  غەيۋەت  قىلىپ  ائۋازلىق  ۈئندىدارالردا 
ۇئ   ىئنسان  ھەي   . كەتتى  بۇلۇپ  يەۋېتىدىغان  پۈتۈن  گۈشىنى 

ھەر   ۋە  دۈشمىنىڭ  بۇلۇپ  سىنىڭ  ائدىمىڭ  ناچار  قانچە 
ۇئنىڭ   سەن  بولسىمۇ  قىلغان  ائسىيلىق  ساڭا  ياكى  ۋە  بولسىمۇ 
پوق   ۇئنىڭ  سەن  بىراق   . ىئدى  كېرەك  قىلماسلىقىڭ  غەيۋىتىنى 
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سەن   بەلكىم  ؟  بىلەمسەن   . يەۋەتتىڭ  تارتىپ  سۈيدۈكىدىن 
غەيۋەت   ۈئستىدىن  تىرىكلەرنىڭ  ۋە  ائدەمنىڭ  ۆئلگەن 

ھارام بۇنداق  قالغان    قىلىۋېرىپ  بۇلۇپ  ائدەت  ساڭا  يىيىش 
ائدەمنىڭ   يوق  لىكىن   . گەپ  بىر  يازساڭغۇ   . وئخشايدۇ 
غەيۋىتىنى قىلىپ جىقراق گۆش يەي دەپ سالونالرغا يولاليسەن 
  ، تىلالش  بىراۋنى  سىلەر  ؟  قىلىۋاتامدۇ  ائزلىق  گۆش  ساڭا   .
چىقىپ  كوچىغا  دىگۈچە  تاپىمەن  پۇل  بىلەن  ھاقارەتلەش 

قىلسا  سىلەرگە  تىلەمچىلىك  ھۆكۈمەتنىڭ  ياكى  بولمامدۇ  ڭالر 
تويماي   گۆشكە  كىلىپ  ائز  پۇلى  كاپارەت  تۇرمۇش  بەرگەن 

 قالدىڭمۇ ؟ 

يەن كۈن  بىر  شۇنداڭ   . ائڭلىغىن  غەيۋەتخور  مەھشەر    ىەئي 
كېلىدۇكى قۇسۇپ    كۈنى  گۆشىنى  غەيۋىتىڭنىڭ  قىلغان  ھەر 

گۆشتىن يەۋەتسە  جىق  گۆشىنى  قوي   . چىقىپ   چىقىرىدىغان  
توننىالپ  قۇس گۆشىنى  ائدەم  سەن  بىراق   . يەپ   –ىدۇ  توننىالپ 

ائلدىدا  ىئنسانالر  بارلىق  كۈنى  مەھشەر  شۇ   . تويمايسەن  ەئسال 
قان   ائغزىڭدا  دەستىدىن  بۇلۇپ    –غەيۋەتلىرىڭنىڭ  وئت  يىرىڭ 

چىققاندا قانداق قىالرسەن . بەلكىم شۇ چاغدا گۆشكە تۇيۇشۇڭ  
 مۇمكىن .  
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 رنىڭ دۇنياسىغا ،قىلما سەن ھەسەت باشقىال

 باشلىۋالما ۆئزەڭنى دەۋزەخنىڭ وئتۇنلىرىغا . 

ل سۆز بىلەن ،  ل مىھنەت بىلەن ، ھاال  ياخشى ياشىغىن ھاال

 ىئزدىنىپ سورىغىن ، ائلغىن مەسلىھەت ىئلىم ەئھلى بىلەن . 

 

 ۈئلۈپ كەتكەن ائدەمنى داىئم چىشلەپ تارتماڭالر ، 

 ڭالر . تىرىك يۈرگەن ائدەمنى داىئم تىلالپ يۈرمە

 ائغزىڭالردا وئت بولۇپ ىئچ باغرىڭنى كۆيدۈرەر ،

 رەببىم بەرگەن شۇ ېئغىزدا ىئستىغفارنى وئقۇڭالر . 

 

 سورۇن تۈزەپ تىلاليسەن ۆئلگەنلەرنىڭ كەينىدىن ،

 چۈرۈپ كەتكەن سۆڭەكنى يەپمۇ ەئسال تويمايسەن . 

 ىئتمۇ جېنىدا يىمەستۇر چۈرۈپ كەتكەن سۆڭەكنى ،

 تىنى سەن ھەرگىزمۇ بىلمەيسەن . ھەق ائلالھنىڭ پاكى
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 بىلىپ قالىسەن بىر كۈنى وئتنى يىگەن شۇ كۈنى ،

 قاراپ قالىسەن ھەيراندا سەن تىللىغان كىشىنى . 

 غاجىاليسەن ، تىلاليسەن رەببىم ۆئزى كۆرسىتەر ،

 خااليىقالر ائلدىدا رەسۋا بولغان شۇ كۈنى . 

 

 وئقۇغىن ، بىلىم -غەيۋەت قىلما ەئي ىئنسان ىئلىم

 ھەر سۆزلىرىڭ ىئسپاتتا قىيامەتتە سۆزلىنۇر . 

 شىرىن سۆزلەر ، ەئخالقتىن سەن قەلبىڭنى تولدۇرغىن ، 

 مەرىپەت پەزىلەتتىن جەننەت ىئشىكى ېئچىلۇر . -ىئلىم

 

 داستىخىنىڭ كەڭ بوپتۇ تولۇپتۇ ساڭا ھەر گۆشلەردىن ،

لمۇ ھارام مەن بىلىدىم بىسمىلالھ دەپ   يىيەلەمدىم . ھاال

 سەن تەييارلىغان بۇ گۆشلەر شۈبھىدىن خالىمىدۇ ؟ 

 سەن يىگەن شۇ گۆشلەردىن ائلالھىم ھەم رازىمىدۇ ؟ 
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ل دەپ رازى بولغان بولسا ھەر كىشى ،  ھاال

 گۆشلىرىڭگە كۆپ كىشى تەييار ىئدى . 

 ھەر كىشىنىڭ ائغزىغا سۇ يىغىلىپ ، 

 داستىخىنىڭنى چۆرىدەپ وئلتۇرار ىئدى . 

 

 رچىغا خۇيمۇ وئبدان ياقار ،بىكا

 بۇ گۆشنىڭ كىلوگىرامىنىڭ ھەقسىزلىقى . 

 نىمانچىۋاال ياخشى گۆش دەپ خوش بۇلۇپ ،

 ىئشتىھا بىلەن توننىالپ ەئكەلگۈسى . 

 

 

 ھەقتۇر مۆئمىن بولسا ھەر ۋاقىت ، 

 يىمەستۇر ائدەم گۆشىدىن .

 داستىخانغا وئلىشىۋالماس بىكارچىلىقتىن ،
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 ىپ يامانالردىن .شىكايەت قىل –غەيۋەت 

 

 گۆشلىرىڭگە ھەمراھ بوپتۇ شەيتان ھەر تەرەپتىن ،

 ۇئستىخاننى قولغا ائپتۇ بەتبەشىرە ، ياۋۇز بولۇپ .

 ياۋۇزالرچە يەپ كەتتى ائلدىدىكى گۆشلەرىدىن ، 

 ىئنساننىڭ ەئخمەقلىقىدىن تازا خوش بولۇپ . 

 

 تاقەت قىلىڭالر ،  –ھەي بەندىلەر سەبىر 

 ۋاقىت ھىدايەت قىلىڭالر .ياخشىغا ھەر 

 ىئنسان گۆشى يىيىشتىن يىراق تۇرۇڭالر ، 

 ھەرۋاقىت غەيۋەتتىن ائلالھىمدىن قورقۇڭالر .

 

قىلغانلىق   غەيۋەت   ، قىلماڭالر  غەيۋەت   ! قېرىنداشلىرىم  ەئي 
دەلىل   ھەم  ھەدىستىمۇ  ھەقتە  بۇ   . يىگەنلىك تۇر  گۆشى  ائدەم 

شۇ   غەيۋەت   . وئقۇغانسىز  بەلكىم   . گۆشىنى  باردۇر  كىشىنىڭ  
غەيۋىتىنى  تىنماي  سەن  بەلكىم   . بولىدۇ  يەۋەتكەندەك  پۈتۈن 
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كىشى   بىر  پاك  ھۇزۇرىدا  رەببىمنىڭ  ائخىرەتتە  كىشى  شۇ  قىلغان 
  ، بولۇپ  رەسۋا  ائلدىدا  ائلالھنىڭ  سەن   . مۇمكىن  بۇلىشى 
؟  قورقمامسەن  كۆيدۈرىشىدىن  سىنى  يېنىپ  وئت  ائغزىڭدىن 

ي گۆشى  ائدەم  قىلىپ  ،  غەيۋەت  ياراتقان  رەببىم  بەلكى  ىمەڭالر 
ل قىلىپ بەرگەن پاكىزە گۆشلەردىن يەڭالر .   ھاال

ل مىھنەت بىلەن پاك  ائلالھىم قەلبىڭالرنى ېئچىۋەتسۇن . ھاال
يىيىشكە نىسىپ قىلسۇن . ۆئزى رازى بولىدىغان ، سالىھ  

 ەئمەللەرنى كۆپلەپ قىلىشقا نىسىپ قىلسۇن . ائمىن ........!!! 
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 ھۆرمەت ۋە ۆئرپ ائدەت 

 
ۆئزىگە   ۇئالرنىڭ  بولۇپ  بار  ائدەملەر  مىليارد  نەچچە  دۇنيادا 

ۆئرپ نۇرغۇن  خىلمۇ-خاس   ، ،  -ائدەتلىرى  ېئتىقادلىرى  خىل  
گەپ -ۆئر ىئش  -ائدەتلىرىگە   ، ،   –سۆز  بولىدۇ  ھەرىكەتلىرى 

ۆئزىمىزگە  بىزنىڭمۇ   . بولىدۇ  مەدەنىيەتلىرى  ۋە  تارىخ  ۆئزگىچە 
ۆئ بولغان  بايلىقىمىز  -رپخاس  تىل  ۋە  تارىخىمىز   ، ائدىتىمىز 

كۆرۈشكەندە   بىلەن  بىرسى  ەئتىگەندە  وئغۇل  ەئي   . بولغان 
ەئلەيكۇم«  سىزگە  -»ەئسساالمۇ  ساالمى  ائلالھنىڭ  ۋاقىت  ھەر 

تىنچ    –بولسۇن    ، دىيىشنى   –ساالمەت  تتۇرۇپسىزمۇ  ائمان 
 ۇئنتۇپ قالما .  

ەرنى ىئززەتلە . ھەر  ھەر ۋاقىت چوڭالرنى ھۆرمەت قىل . كىچىكل
يۈز  يۇلىدا  -ۋاقىت  ھايات  ۆئزۈڭنىڭ   . تەككۈزمە  داغ  ائبرويۇڭغا 

   . تاشلىغىن  قەدەم  سەپىرىڭگە  ھايات  بىلەن  قەدەملىرىڭ  داغدام 
ۆئرۈپ ياشلىرىمىز   ، كەلگەندە  كۈنگە  بۈگۈنكى  -بىراق 

ەئتتىگەندە  مانا   . قالدى  بۇلۇپ  بەرمەيدىغان  ائدەتكەەئھمىيەت 
چىقىپتىم  . يولغا  كۆرىمىز  ىئشالرنى  نۇرغۇنلىغان  ەئمدى   ، ىز 

قولنى    ، وئرنىغا  دىيىشنىڭ   ) ەئلەيكۇم  ەئسساالمۇ   ( بەزىدە  
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گۇينىڭ   كەتتىڭغۇ  يوقاپ   ، سەن  بارمۇ  ھە  ياقمىغاندەك  خوش 
سەت   ھەرخىل    . كۆرىشىدۇ  بىلەن  گەپلەر  سەت  دەپ  بالىسى 

اق گەپلەر بىلەن كۈلۈشۈپ ، تىلالپ تۇرۇپ كۆرۈشىدۇ ، بۇ قاند
بىر يەردە  بۇ   . بولدى  بىرىش  ھايۋانالرغا -ساالم  ائڭسىز  بىرىمىزنى 

ائرا -وئخشىتىپ مىسالغا ېئلىشنىڭ ھىچ بىر ەئھمىيتى يوق،  ۆئز
 ھۆرمىتىمىزنى قىلىشىپ ، ۆئرۈپ ائدىتىمىزنى ساقالپ قااليلى . 

 ، ھە  باركەنسەن   ، كەتتىڭ  نەگە  پاالنى  ھەي   ، سىلەر  بىراق 
بىلە  سۆزلەر  سەت  ۇئنداق دىگەن   ، كۆرۈشسىلەر  ن 

گەپلەر   شۇنداق  ائدەتتە  ۆئرۈپ   ، ھاجىتى  نىمە  كۆرۈشۈشنىڭ 
بارمۇ ؟ ياكى شەرىەئتتە ، ياكى ھەدىستە مۇشۇنداق كۆرۈشۈڭالر 

ائتا تىللىشىپ  بۇزۇپ  ائغىزىڭالرنى  ؟  بارمۇ  يىرى  -دىگەن 
ائتا خۇددى   ، ېئلىۋالسىلەر  ائرىغا  شۇ -ائناڭالرنى  كىلىپ  ائناڭالر 

ۇئ گەپلەرنى  -رۇپكىشىنى  سەت   ، بېرىدىغاندەك  تىلالپ 
بىر كىتىسلەر   دەپسەندە  -دىيشىپ  ھۆرمىتىنى  بىرىڭالرنىڭ 

سۆزلەرگە   شۇ  ھەقىقەتەن  سىلەر  دەيمەن  توۋا   ، قىلىشىپ 
كىتىسلەر   دىيشىپ  ھاراملىق  بىكاردىنال  ۈئچۈن  نىمە  ؟   اليىقمۇ 

ھ  . ياق  بارمۇ؟   ائساسى  بىر  چۇقۇم  بۇنىڭ  بىر  اچقى،  نداق 
سوقۇشۇپ ائسا  ، قالسا  چىقىپ  جىدەل  بىرەر  ناۋادا   ، يوق  سى 

ائتا  ، بولدى   ، ائكا-قالساڭالر   ، ۇئكا-ائنا   ، -ائچا 
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خۇددى    . تىلاليسىلەر  ەئكىلىپ  تارتىپ  سىڭىللىرىڭالرنى 
ائتا تېخى  يەنە   ، چىقىدىغاندەك  پۇخادىن  تىلالشسا  -مۇشۇنداق 

يېرى ياتقان  رەھمەتلىك  ەئچىقىسلەر،  سۆرەپ  دە بوۋاڭالرنى 
يەنە    ..  ، ھەي   . بىلەلمەيسىلەر  سىلەرۇئنى   . قۇرۇلغاندۇ  قانچە 

ائيالىڭال قېينىائناتېخى  ۋە  باللىرىڭالرنى  قېينىائتاڭالرنىمۇ   -رنى، 
ائتا ەئسكىلىكىدىن  ۆئزۈڭنىڭ   . چىقىسلەر  ائنىسى -سۆرەپ 

قالدىم  كۇنگە  مۇشۇ  ناچارلىقىدىن  مۇنداق  ائيالىم    ، مۇنداق 
بولمىغ نۇرغۇنلىغان  سۆرەپ  دەپ  وئتتۇرغا  گەپلەرنى  ۇر 

ەئي   ، كىيىن  بولغاندىن  تىلىمىز  وئبدان  بىر    . چىقىسلەر 
؟  تۇردىڭىزمۇ  ياخشى   ، ەئلەيكۇم  ەئسساالمۇ  قېرىنداشالر 

 ساالمەت تۇردىڭىزمۇ؟  

 ڭىز قانداقراق دەپ ەئھۋاللىشايلى ،  ىساالمەتلىك

ۆئز-جىدەل  ، قىلمايلى  قۇيۇشۇپ -ماجرا  يول  ھەمكارلىشىپ  ائرا 
 ھۆرمەتلىشىپ ۆئتەيلى .  

بوۋىللىرىم  -ۆئرۈپ ىئشتانالر ائدىتىمىزدە  كەڭرى  بىزلەرگە  ىز 
ھەرىكەت  كەي كىيىملەر  كەڭرى   ، كەي  كىيىملەرنى  كەڭرى    ،

يىرىڭنى   بىر    . كەلگەن  بىرىپ  تەلىم  دەپ  قواليلىق  قىلىشقا 
ەيدۇ ، بىراق ھازىر ھەممە يەرلەردە يېرىم يالىڭاچ  ۇئچۇق قويما د

بۇ -كىيىم   ، كۆرۈسلەر  ياخشى  بەك  كىيىشنى  كېچەكلەرنى 
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رەخ  يەرلەرگە  چىقىش   تيالىڭاچ  پۇل  ياكى  ؟  قالدىمۇ  يەتمەي 
كى كالتە   ، ؟  ي قىلماي  كەيدىڭالرمۇ  شۇنى  بولغاچقا  ەئرزان  ىم 

ۆئرۈپ ەئسلىدە   . بىلمىدۇق  ھىچ  چىرايلىق  ائدەتلىرىمىزدە  -بۇنى 
كانۋاي  بولغان  يارشىملىق   ، كۆينەكلەر  ۇئزۇن  ەئتلەس 

شۇالرنى    ، بار  نىمانداق  كۆينەكلىرى  كەيسە  ياراشتۇرۇپ 
 ، قانچە گۈزەل بولىدۇ ھە .  ياخشى

بولغان   خاس  ۆئزىڭىزگە   ، كىيىڭ  ەئمەس  كىيىملەرنى  كەيمەڭ 
وئغۇ  بىر  سىز   ، ىئش  كىيىڭ  اليىقىدا  شۇنىڭ   ، ىئكەنسىز  باال  ل 

ك قىلىڭ   كىيىم  تار  زىيادە  ھەددەىن  ، ېچە.  كىيۋالسىڭىز  كلەرنى 
قويغاندەك   وئراپ  سۇلياۋ  تاغىرىغا  چىگىت  بىر  يوغان  خۇددى 
كىيىڭ   ىئشتان  كەڭ  بولسىمۇ  ائزراق  شۇڭا   . تۇرىدىكەن 
بەدەن   شۇ   . قالسۇن  بۇلۇپ  خوش  سىزدىن  جىسمىڭىز 

خ .  ەئزالىرىڭىز   قالسۇن  راھەتلىنىپ   ، قالسۇن  بولۇپ  وش 
 ائلالھمۇ ھەم سىزدىن رازى بولسۇن . 

 ، بۇالتتى  خوش  كەلسە  مىھمان  ۆئيگە  بۇرۇنالرنالردىن 
ائنچە   كەلسە  مىھمان  بولسا  ھازىر   ، بىلەتتى  چوڭ  مىھمانالرنى 

ىئق بۇ   . كەتتى  بولۇپ  كەتمەس  بولۇپ  خوش  تىسادنىڭ بەك 
ائد ياكى  ؟  مىھمان لەر مەناچارلىقىمۇ  ؟  بولغانلىقىمۇ  بىزار  دىن 
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ۆئزگۈرۈپ  چىرايىڭالر  كەلگەندەك  دۇشمىنى  خۇددى  كەلسە 
 ھەرخىل بۇلىدىغان بولۇپ قالدى .  

ۆئ قېرىنداشالر  بىھەي  قالمايلى   ۇئنتۇپ  ائدەتنى  نىڭ  ز رۈپ 
ائتا  ، ائدىتىمىزدە  ھۆرمەتلەيدىغان   -ۆئرۈپ  ائنىمىزنى 

  . بار  ەئخالقىمىز  ياخشى  سەت  قەدىرلەيدىغان  باللىرىمىزنىمۇ 
ەئكسىچە   ۇئنىڭ  ھازىر  بىراق   . ىئدۇق  مىللەت  تقللىمايدىغان 
وئبدان  ەئجەپ  چۇشسە  يىقىلىپ  بالىڭىز  ناۋادا    . بۇلىۋاتىدۇ 

بالى دەپ  يىقىلىڭ  تازا   ، بوپتۇ  خوپ   ، ەئيىپنى  لىرىڭىزغا  بولدى 
 ، قويماي  ەئيىپ  بالىغا  ەئمەلىيەتتە    . بولدىڭىز   قويىدىغان 

بېر  دىققەت يېنىغا   ، ائغىردىمۇ  يىرىڭىز  بىرەر   ، يىغلىماڭ  ىپ 
يەنە    ، قىلىپ  سۆز  چىرايلىق  دەپ  مېڭىڭ  قاراپ  قىلىپ 
ەئسكەرتىپ   چۇشىدىغانلىقىنى  يىقىلىپ  يەنە  ماڭسا  مۇشۇنداق 
ۆئز  ھەرگىزمۇ   . ياخشى  دىگە  نىمە  قىلسا  نەسىھەت  چىرايلىق 

مۇائمىل قىلغاندەك  مۇائمىلە  دۈشمىنىگىزگە  دە  پەرزەنتىڭىزگە 
رنى بىلىدۇ . توۋا دەيمەن بەزى  ەياشلىق باال نىمىل   3~   2بولماڭ ، 

بال-ائتا كوچىدا  ،  ىائنىالر  پاالنچى  ھوي   ، قىلسا  خاپا  لىرى 
قارغىش    ، يىغالۋىرەمسەن   ، بالىسى  ،جۇھۇدنىڭ  پۇستانچى 

شۇم ب  ،كەتكەن  ېئلىپ  نەرسە  بىر  سەت  ساڭا  دەپ  ەرمەيمەن 
تىلال  بىلەن  ھەي  گەپ    . كىتىسلەر  بالىسى پ  ىئتنىڭ  ۇئ  ىئنسان 
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ھايۋاننىڭ   بىرەر  ،ەئگەر   . بالىڭىز  سىزنىڭ  بەلكى   ، ەئمەس 
ائتا ھايۋاننىڭ  شۇ  سىز  دەل   ، بولسىڭىز  دىگەن  -بالىسى 

سىز   .ەئجىبا  قالسىز  بولۇپ  نىمە  سىز  چاغدا  ۇئ   ، ائنىسىغۇ 
وئيالپ   سالىدىغىنىڭىزنى  تىلالپ  رەت  نەچچە  كۈندە  ۆئزىڭىزنى 

ب بىز  قىلىۋالساق  يەتتىڭىزمۇ؟   ائدەت  گەپلەرنى  قىلىقسىز  ۇنداق 
 قەتئىى بولمايدۇ . 

كەتكەندەك   بولۇپ  خوش  قالسا  ائغرىپ  ائنىڭىز  تۇيۇقسىز 
سىزنىڭ   خۇددى   ، كېسەل    100بولۇپ  دۈشمىنىڭىز  يىللىق 

قالغا خوپ  نبولۇپ   ، قېرىغا  بۇ  بوپتۇ  وئبدان  ھەجەپ   ، دەك 
قاچانمۇ ۋە   . كىلىدۇ  ەئتكىڭىز  مازاق  دەپ  ،    بوپتۇ  ۆئلە 

ەئسكىلىكىدىن شۇنداق بولغان وئخشايدۇ دەيسىز ، ھەي .   ۇئ  
ائتا سىزنىڭ  ۇئالرنى  -دىگەن  قېينىائنىڭىز  ۋە  قېينىائتا  ۋە  ائنىڭىز 

ھۆرمەتلەڭ ، ائغىرپ قالسىال قىلچە ۋاقىتنى ۆئتكۈزمەي يوقالپ  
 كىلىڭ . ھەرگىز غۇدىراپ گەپ قىلىپ سالماڭ .  

بى ياش  ىئككى  كىتۋاتقان  بىر-ريولدا  كەتسە  سوقۇلۇپ  -بىرسگە 
ەئگەر   ، قۇيشىدۇ  قىلىپ  خىرىس  غادىيىپ  قاراپ  بىرسگە 

سە بېرىپال تىلاليدۇ  ر سى ائزراق بوش تۇرۇپ بەر ىئككىسىدىن بىرە
ن بولسا ە. خاپا بولىدۇ ، ەئگەر شۇنىڭ وئرنىغا خاپا بولماڭ دىگ

ھەقسىز   ىئنسانالر  دۇنيادا  خۇددى   ، ېئشىۋالىدۇ  ھەددىن   ،
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كۆ  تاماشا ۇئيۇن  شۇنىڭدەك   . تۇرۋاتقاندەكال  ائرزۇالپ  رۈشنى 

وئيلىمىغان   . سىزگە  ەئمەس  ائز  كۈرۈشنى ائرزۇالپ تۇرۋاتقانالمۇ 
 يەردىن ۇئچراپ قىلىشى مۇمكىن .  

ىئززەت  -ەئر ۆئز   . قۇيىدۇ  سۇقۇشۇپ  خېلى  كوچىدا  -ائيالالرمۇ 
نىم بۇنىڭ   ، تۈكۈشۈپ  پەقەتال ائبرويلىرىنى   . پايدىسى  ە 

مەيدان ھەقسىز ۇئيۇن قۇيۇپ بەرگەنلىك خاالس .    ربىكىشلەرگە 
بولىشىڭىز   سازاۋەر  ھۆرمەتكە  بولغانكىن  ەئر  بىر  سىز  ەئسلى 
ائلدىدا  باشقىالرنىڭ  بولغانكى  ائيال  بىر  سىز   ، ىئدى  كېرەك 

گەپ   ھۆرمىتىنى  بىلەن  سەت  يولدىشىڭىزنىڭ   ، تىلالشماي 
ىئت كوچىدا   . ىئدى  كېرەك  سۇق-قىلىشىڭىز  ۇشۇپ  مۇشۇك تەك 

چىرايلىق   قالسا  سۇقۇشۇپ  ياش  ىئككى  بۇرۇنقىالردا   . يۈرگىچە  
قول بولسا  ھازىر    . قۇياتتى  ەئكىرىپ  ۆئيىگە  قىلىپ  -گەپ 

 قوشتۇرپ تاماشا قىلىشىدۇ .   

دەيسەنيۇ   بەردىم  خېتىنى   ، قىلدىم  تاالق  سەن  يىگىت    10ھەي 
كىيىن بېرىپ شۇ ائيالىڭنى ياندرۇرۇپ ەئكىلۋالسەن . بۇ  كۇندىن 
بىلەن   ائلغان  ېئغىزغا  تۈكۈرۈكنى  قويغان  تۈكۈرۈپ  خۇددى 

؟   ەئمەسمۇ  خېتىنى   4~3وئخشاش  قىلىسەن  تاالق  قېتىم 
دەيسەن  قىلدىم  توۋا   . قىلمايسەن  توۋا  قاچانغىچە  بىرىسەن  
ساڭا   قىلىش  توۋا  ەئجىبا   ، تەكراراليسەن  يەنە  ىئشىڭنى  ائشۇ 
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ائيلىن  3كۈندە   ىئشقا  نورمال  يىگەندەك  دورا  ؟  ۋاخ  قالدىمۇ  ىپ 
ىئززەت-ۆئز ھىچقانداق -ائرا   ، قۇرساڭالر  ائىئلە  بىلەن  ىئكرام 

 كۆڭۈلسىزلىك بولمايدۇ ەئمەسمۇ ؟ 

 

 قىلساڭ كىشىگە ھەر ۋاقىت ھۆرمەت ۋە ىئززەت ،

 تاپارسەن ەئۋزەللىكىنى يۇقۇرى مەرتىۋە . 

 باشقىالرنىڭ ائبرويىغا دەخلى قىلمىساڭ ۋە ھەسەت ،

 ياخشىلىقتىن راۋا كۆرۈدۇ ھەر مەرتىۋە . ھەركىم ساڭا 

 

 يامانلىقتا ۆئزۈڭ ھەمرا بولۇپ قالساڭ ،

 ۆئزۈڭنى دۈشمەن قىلساڭ . -كىشىگە ۆئز

 بىر كۈنلەردە ۆئلۈشىڭدىن دۇشمەن چىقۇر ،

 كۆزلىرىڭگە قاراپ تۇرۇپ تىلاليدىغان . 

 

 ائلدىراپ قاقاقالپ كۈلۈپ كەتمە ھەي ىئنسان ،

 يىغاليدىغان .  ساڭىمۇ كىلىدۇ بىر كۈنلەر
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 ائلدىراپ بىراۋنىڭ كۆڭلىگە ائزار بەرمىگەن ، 

 سۆزلەيدىغان .  ەمبىر كۈن كىلىدۇ ، ھەقتىن ھ 

 

 خەقنى تىلالش دەيدۇ چوڭالر بەك يامان ،

 ياخشى ائدەمنى ھەممىدىن ياخشى دەيدىغان .

 ھازىرقىالر دەيدىكەن ائلغىن قۇلۇڭغا پىچاق ، كالتەك ،

 بولمامدۇ ، وئغۇل باال دەيدىغان .سەنمۇ ۇئرساڭ 

 

 چىقىپ ۇئرسا بىراۋنىڭ پۇتلىرىغا ، 

 ائقىۋەتتە تۆلەيسىز دوختۇرخانىغا  . 

 ېئغىر بولسا ياردار بولسا بىمارالر ، 

 سوالققا . -بېرىپ قالسىز ۆئزىڭىز تۇرمە

 

 كىچىككىنە ائچچىقنى دەپ ۇئرماڭ باشقىنى ، 

 نى . كۈچلۈك مەن دەپ بوزەك قىلماڭ ھەرگىز ائجىز 
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 قەستلەپ تۇرۇپ ۆئلتۈرسىڭىز ناۋادا بىراۋنى ،

 خنى . ەز ەۋ مدە تېپىپ قالسىز دەسورىقى بار ۇئ ائل

 

  ، ەئمگەكچان  ناھايىتى  كىشىللىرىمىز  بىزنىڭ  ۋاقىتتا  ەئينى 
تىرىشچان خەلىق ىئدى . بىراق ھازىرقىالر ھەقىقەتەن تىرىشماي 

ھازىرقىالر ەئمگەك تىن  قويدى . بۇرۇنقىالر ەئمگەكنى سۈيەتتى ،  
ۇئيغۇر  بىزنىڭ  ەئسلىدە   ، كەتتى  بولۇپ  قاچىدىغان  يىراق 
 ، بار  ىئشتىياقى  ەئمگەككە   ، ەئمگەكچان  ناھايىتى  خەلقىمىز 

،  راق بىر مىللەت ىئدى . تەبىەئتنىبوستان بەرپا قىلىشقاائم-باغۇ
مىۋە-باغۇ سۆيىدىغان  ياخشى  -بوستانلىقنى  چىۋىلەرنى 

  . مىللەت  ەئمگەك  كۆرۈدىغان  سۆيىدىغان  تۇپرىقىنى  ۆئز  يەنە 
مانا   . ىئدى  خەلىق  بىر  قالىدىغان  زىرىكىپ  تۇرمىسا  قىلىپ 
 ، يۈرىيدۇ  قاچۇرۇپ  ۆئزىنى  تۇپراقتىن  كەلگەندە  كۈنگە  بۈگۈنكى 

ۇبا دەپال يۈرىيدۇ ،ۇئيۇنلىرىمىز تەرەققى  ىيج-تاماشا ، دىبا-ۇئيۇن
وئلتۇ  كۆتۈرمەي  بېشىنى  تورخانالردا   ، دەپ  رغىنى قىلدى 

ۆئرۈپ قىلىپ  مۇشۇنداق   ، ۇئنتۇشۇپ  -وئلتۇرغان  ائدەتلەرنى 
كەتتى ، ەئسلىدە   ھۆرمەتلەشلەر ەئسال يوق بولۇپ    . كىلىۋاتىدۇ 

ۆئرۈپ نۇرغۇنلىغان  نۇرغۇنلىغان -بىزنىڭ   . ىئدى  بار  ائدەتلىرىمىز 
. بار  ،    12بايلىقلىرىمىز  پەزىلەت   ، ەئخالق  مۇقامدىمۇ، 
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ائنا بول-مۇھەببەت،  بولغان  يۇرتقا  تەبىەئتكە   ، سۈيۈنۈش  غان 
ىئشالر  بار  ەئھمىيىتى  وئخشىغان  شۇنىڭغا  گۈزەللىك 

ېئلى    ،تەسۋىرلەنگەن ۋە يىزىپ قالدۇرۇلغان ، قەشقەر سەنەمى  
ۆئرۈپ شۇالردا   ، دەيدۇ  بىزنىڭ  -سەنىمى  ۋە  ائدەتلەر 

كۈچكە   سىھرى  بىرخىل  ۋە    . ەئتكەن  ەئكىس  تارىخلىرىمىز 
مەدىينىتىمىزمۇ   ،    تولغان  ۇئنتۇلدى  بۇالرمۇ  لىكىن   ، بار 

كىشىنى   بىر   . بايلىقتۇر  قىممەتلىك  ىئنتايىن  بۇ  »ھۆرمەت« 
ياشالر   ھازىر  بىراق   ، تاپىسەن  ساۋاپ  قىلساڭ  ھۆرمەت 
،چوڭالرنى  تۇرىدىغان  غادىيىپ  چىكىپ  تاماكا  كۆرسە  چوڭالرنى 

قاۋاقز كۆ  ىئلماستىن  بولۇپ  -گە  مەس  مەيخانالرداىئچىپ 
تە  ، چەك تىم  -پيۈرۈيدىغان  ىئشىكىنى  ۆئزۈمنىڭ  تارتماستن 

ائتا   ....... ھەي   ، چىكىدىغان  ىئشىكىنى  باشقىالرنىڭ  -دەپ 
باشقا   ۋە  قىلىۋالدىغان  توي  ۆئزىچە  ھۆرمەتلىمەي  ائنىسىنى 

ۆئز  ، قېرىنداشالر  ھەي   . بار   ىئشالر  بىر-نۇرغۇنلىغان  -ائرا 
چ تاپتىن  ۆئزىمىزنى   . قولاليلى   ، ھۆرمەتلەيلى  ىقىرىپ بىرىمىزنى 

ائزراق   ، كىرىۋالمايلى  تارچىلىققا  زىيادە  ھەددىن  قويمايلى، 
بولغان   خاس  ۆئزىمىزگە  كىيىپ  كىيىملەرنى  كەڭرى  بولسىمۇ 
 ، يۈرەيلى  كىيىپ  كىيىملەرنى  اليىق  زامانغا  يېڭى   ، يېڭىچە 
ائقىۋەتتە    ، كەتسە  بۇلۇپ  تار   ، ۇئچۇق  زىيادە  ھەددىدىن  

 تسىلەر . ۆئزۈڭالرغا ۆئزۈڭالر زۇلۇم قىلىۋا
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 دۇنيانى دىگەن بولسا بىراق تار ،

 كۆرمىدىم مەن دۇنيانىڭ تارلىقىنى . 

 نىمە بولۇپ كەتتى بۇ زامانغا ،ۇئچىسىغا التا يەتمەيدۇ ، 

 ىئشتانلىرىنى كۆرمىدىڭمۇ ھەممىدىن بەك تار . 

 

 ىئشتانلىرىڭنى تار دىسە بىراۋ كىلىپ يېنىڭغا سىنىڭ ،

 ىئچىڭ بەكمۇ تار . ائچچىقىڭ بەكمۇ يامان دوستۇم ، 

 ۇئچۇق يۈرىۋىرەمسەن ھەر زامان مەستانە بولۇپ ، 

 كۆرسىتىپ بەدىنىڭنى قىيامەتتە ھەرجايدىن وئت يانار . 

 

بەرمەيدىغان   ساالم  كۆرسە  ائدەمنى  بىر  يەنە  ائدەم  بىر  ھازىر 
 ، بولسۇن  يولدا   . بولسۇن  كىمال  بۇرۇنقىالردا   ، بار  ىئشالر 
  ، كىلەتتى  كۆرۈشۈپ  بېرىپ  بولسۇن  تەرىپىدە  ىئككى  يولنىڭ 
لىكىن ھازىر ۇئنداق ىئشالر يوقۇلۇش گىرداۋىغا بېرىپ قالدى ۋە 

 ى . ھۆرمەت قىلىشمايدىغان بولۇپ قالد
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 ، بەرسۇن  ھىدايەت  كۆڭلىگە   ، ساقلىسۇن  پاناھىدا  ۆئز  ائلالھ 
ۆئزىمىزنىڭ    ، بىلەن  سااليىتىمىز  بۇلۇش  ۇئيغۇر  بىر  ۆئزىمىز  بىز 

ۆئرۈپ  ، تارىخىنى  .  -مەدىنىيتىنى،  قالمايلى  ۇئنتۇپ  ائدىتىمىزنى 
چۇقۇم ەئستە چىڭ ساقلىشىمىز كېرەك . ەئگەر يات بىر مىللەت  

قاندا سىلەر   ، قانداق  كېلىپ  سىلەر  ۋاقىتتا  ەئينى   ، مىللەت  ق 
    . قالساڭالر بولمايدۇ  مىللەت ىئدىڭالر دىسە ، جاۋاپ بىرەلمەي 

ىئرىقنىڭ   بىر  ھەر   ، دۆلەتنىڭ  بىر  ھەر   ، مىللەتنىڭ  بىر  ھەر 
تىل   ۋە   ، بولىدۇ  مەدىنىيتى   ، تارىخى  بولغان  خاس  ۆئزىگە 

قىلى  ھۆرمەت  بايلىقىغا  تىل  سىزمۇ   ، بولىدۇ  ، بايلىقى  ڭ 
ۆئرۈپ ھۆرمەت  -ۆئزىڭىزنىڭ  بۇ   ، قىلىڭ  ھۆرمەت  ائدىتىگە 

كىشلەردىن   قىلىشنى بەلكى تارىختىن ، ۆئزىڭىزنىڭ ەئتراپىدىكى 
قىلىسىز   مۇھىتتىن ەئمەس ، ۆئزىڭىز ھاسىل  ۋە ەئتراپىڭىزدىكى 
مۇائمىلە   سىلىق   ، بىلەن  سۆز  سىلىق  ھۆرمەتلەپ  كىشلەرنى    .

ۇئ بىلەن  بايلىقىڭىز  تىل   ، ھەم بىلەن  قارىتىسىز  ۆئزىڭىزگە  الرنى 
 ىئكرام  بىلەن مۇائمىلە قىلىسىز . -ۇئالرغا ىئززەت

چەتەئل دەيسىز ، چەتەئلگە نىمە ۈئچۈن  -سىز ائدەتتە چەتەئل
ەئل  ، بار  دەرياسى  نىل  مىسىرنىڭ  مەسىلەن  ؟!   -چىقىسىز 

ېئھراملىرى بار دەيسىز . ھەر ىئرىقتىكى كىشلەرگە ھەۋەس بىلەن  
كىتىسى قىلىپ  قاراپ  ائرزۇ  كۆرۈشنى  ھايۋاناتالرنى  ھەرخىل   ، ز 
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بىنا ھەرخىل  تۈركىيەنىڭ   ، ائمرىكىنىڭ   ، ىئمارەتلىرگە  -يۈرىسىز 
سىزنىڭ  ەئجىبا   ، يۈرىسىز  بولۇپ  ائشىق  مەدىنىيەتلىرىگە   ،

يە  زنىڭ ۋەتىنىڭى بولغۇدەك  .  ائشىق  بار  ەئلۋەتتە  ؟  يوقمۇ  رلىرى 
قۇرۇلۇسە شنىڭ بىرى ، دىچىن سېپىلى جۇڭگۇدىكى تۆت چوڭ 

؟  ائلمامدۇ  ىئچىگە  ۆئز  بۇنىمۇ  كارىزى  تۇرپان  بېقىڭ  وئيالپ 
دۇنيادىكى   كارىزىمۇ  يادىكارلىقنىڭ    4تۇرپان  قەدىمى  چوڭ 

مىڭ  ، كارىزنى  ائشۇ       ! ؟  جاپاكەش    بىرىغۇ  ۆئيلەرنى 
ھەيران   كىشلەرنى  دۇنيادىكى   ، پۈتۈرگەنغۇ  كوالپ  دېھقانلىرىمىز 

قۇمل تەكلىماكان  ۆئزۈڭالرنىڭ  قالدۇرغان  ؟  ەئمەسمۇ  بار  ۇقى 
سايرام   ، كۆللىرى  باغراش   ، بار  بايلىقالر  نۇرغۇنلىغان  دۆلىتىدە 
كۆلى ۋە قاناس كۆلى قاتارلىق نۇرغۇنلىغان تەبئىي بايلىقالر بار ،  
ائلىمالر   ، ېئچىلمىغان  كۆلىنىڭ  سايرام  ىئچىدە  ۇئنىڭ 

س سىرلىق  بىر  قىلىۋاتقان  تەتقىق  ۋە تەكشۈرۈپ    . بار    ىرى 
ۇئ باشقا  دەرياۇ ز ۇئنىڭدىن  سۇزۇلغان  تاغۆئستەڭلىر -نغا   ، -ى 

 لىرى بار .  داۋانلىرى ، ىئگىز چوققى

ھەر-ياپ دۇنيادىكى  ۋەتىنىڭىزدە   ، بار  مەنزىلگاھلىرى  -يېشىل 
چوڭ ھاۋا رايىنى كۆرەلەيسىز ،   4قايسى رايۇنالردا تېپىلمايدىغان 

پەس ەئتىياز   ، پەسلى  قىش   ، پەسلى  كۈز   ، پەسلى  لى ياز 
ياز  ياكى  ۆئتكۈزۈڭ  قىش  دۆلىتىڭىزدە  سىز   . قاتارلىقالر 
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رايۇنلىرىنى  تېمپىراتۇرا  مۇۋاپىق  ياقتۇرىدىغان  سىز   ، ۆئتكۈزۈڭ 
  ، ۋەتىنىڭىز  ائنا   ، يۇرتىڭىز  ائنا  ۆئزىڭىزنىڭ  سىز   . تاپااليسىز 

ۆئرۈپ ، -ۆئزىڭىزنىڭ  بىلەن  تارىخىڭىز   ، مەدىنىيتى   ، ائدىتى 
بايلىقىڭىز   تىل  سازاۋەر چىرايلىق  ھۆرمەتكە  تېخىمۇ   ، بىلەن 

يولدا   ۇئ   ، بىلىدىكەنتۇق  ۇئيغۇرچە  چەتەللىك  بىر    . قىلىسىز 
تۇرۇپ   تىللىشىپ  ۇئيغۇر  ىئككى  يەنى  ائدەم  ىئككى  كىتىۋاتسا 
دىگەن  ۇئيغۇر  ەئسلىدە   : دەپتۇ  چەتەئللىك   ، بېرىشىپتۇ  ساالم 
مىللەت   بىرىشىدىغان  ساالم  تۇرۇپ  تىللىشىپ  مۇشۇنداق 

دۇ دەپ . سىز باشقا چەتەئللىكلەرگە وئخشاش چىرايلىق  وئخشاي
ياخشى   بايلىقىڭىز  تىل  سىزنىڭ  ياشىسىڭىزمۇ  ياخشى   ، كىينىپ 
بولمىسا بىكادۇر .  سىلەر ھەر قېتىم كورىيە فىلىمىنى كۆرگەندە،  
ۆئزىنىڭ  بايراملىرىدا   ، ياخشى  بەك  بىرىشى  ساالم  ۇئالرنىڭ 

س-ۆئرۈپ  ، كىيشىدۇ  كىيىملىرىنى  بەك ائدەت  بىرىشلىرى  االم 
دەيسىلەر،  سىلىق  بەك   ، مۇاليىم  بەك   ، ەئدەپلىك 

قو سۈيۈپ  قولىغا  بەرسە  ساالم  يدىكەن تۈركىيەلىكلەر 
ەئمەلىيەتتە  دەيسىلەر  ، دەيسىلەر  بىرىدىكەن  چوڭ  ساالمنى   ،

بىرىڭالرغا چىرايلىق  -سىلەرمۇ  » ەئسساالمۇ ەئلەيكۇم « دەپ بىر
ۆئز  ، بىرىپ   ق-ساالم  يول  بىرائرا   ، بىرىڭالرغا    -ۇيۇشساڭالر  

كەلگەن   چەتەئللىكلەردىن  شۇ   ، بولساڭالر  مىھرىبان 
مىھمانالرنىمۇ ، بۇ مىللەت ھەقىقەتەن ياخشى مىللەت ىئكەن ،  
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ائرا سودا ىئشلىرىدا تېخىمۇ -بۇالر بىلەن كۆپ ائالقە قىلىپ ، ۆئز
 تەرەققى قىلدۇرسا بولىدىكەن دىگەن وئيالرغا كەلتۈرەلەيسىلەر .  

 ، بۇلۇپ  مەس   ، تۈكۈرۈپ  يىرىڭىزگە  خالىغان  سىز  ەئگەر 
كىشلەرنىڭ   مەينەت  بىر  مەلۇم  چاغدا  ۇئ   ، يۈرسىڭىز  سىيىپ 
لىكىن    . قالىدۇ  ھەيدىلىپ  تاياقتا  بىر  باشقىالرمۇ  تۈپەيلىدىن 
پەزىلەتلىك   نۇرغۇنلىغان   ، ەئمەس  ۇئنداق  ۇئيغۇرالر  ھەممە 

ىئززەت  ، ائبرويلۇق   ، بار  ،  ىئكراملى -كىشلەر  بار  ھەم  كىشلەر  ق 
پەند بىزگە  ائلىملىرىمىز  نۇرغۇنلىغان  بېقىڭ  نەسىھەت -وئيالپ 

  . قالدۇرغان  ھىكمەتلەرنى  ىئسىل  توغۇرلۇق  ھۆرمەت   ، قىلىپ 
نەۋاىئ   ەئلشىر   ، ھاجىپ  خاس  يۈسۈپ   ، قەشقىرى  مەھمۇد 

سۆز  ياخشى  نۇرغۇنلىغان  بىزگە  ائلىملرىمىز  كاتتا  -قاتارلىق 
قالدۇرغان بۈگۈنكى   ھىكمەتلىرىنى  دىگەندەك  ائلىملىرىمىز  شۇ   .

ىئتاەئتسىز   ، ھۆرمەتسىزلىك   ، كۆپ  كۈندە  ھەقىقەتەن  لىك 
  . يىلنىڭ   بۇلىۋاتىدۇ  مىڭ   . ېئيتىپتىكەن  توغرا  ھەقىقەتەن  ۇئالر 

بۈگۈنكى   نەسىھەتلىرى  شۇ   ، ەئسەرلىرى  شۇ  قالدۇرغان  ائلدىدا 
 كۈنگە كەلگەندە ائشكارلىنىپ چىقىۋاتىدۇ . 

كۈ  ۋەزبۈگۈنكى  شۇ  بىرىپ -ندە  ياردەم  سىلەرگە  نەسىھەتلەر 
چۈشۈنۈپ    ، تۇرۇپمۇ  وئقۇپ  شۇنى  سىلەر  لىكىن   ، كىلىۋاتىدۇ 
مەھمۇد   مانا   ،  . قىلىۋاتىسىلەر  قىلغۇلۇقىڭالرنى  يەنىال  تۇرۇپمۇ 
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ۋەز ھاجىپ  خاس  يۈسۈپ   ، ائتا-قەشقىرى   ، -نەسىھەت 
ىئززەت  ، ھۆرمەتلەش  چوڭالرنى   ، ھۆرمەتلەش  -ائنىسىنى 

، ە نۇرغۇنلىغان ەئسەرلەرنى يازغاناملىق باال بۇلۇش ھەققىدىئكر 
بىر ائدەم  ھەممە  مىللىتىنى -شۇڭا  ۆئزىنىڭ   ، ھۆرمەتلەي  بىرىنى 

ۆئزىنىڭ   ائۋال  كۆرۈشنى  ياخشى   ، دىسە  كۆرەي  ياخشى 
دوست يېقىن  ۋە  .   -ائىئلىسى  كېرەك  باشلىشى  بۇرادەرلىرىدىن 

ۆئ ۆئزىڭىزنىڭ   ، ھۆرمەتلىسىڭىز  ،  -رۈپباشقىالرنى  ائدىتىڭىز 
ىئشلەپچىقىرىش  -مەدەنىيەت سىزنىڭ  ۋە  تەرەققىياتىڭىز 

تىل    ، قالىدۇ  بۇلۇپ  قورالىڭىز  پايدىلىق  يوللىرىڭىزدىكى 
. قىلىڭ  مول  قىلغانغا    بايلىقىڭزنى  وراپ  ختىلىڭىز چىرايلىق سۆز 

كەتكەن   بۇلۇپ  قارغىش  تىلالپ  باشقىالرنى  بەلكى   ، كەتمەيدۇ 
كەلگەندە ۋاقتى   ، بولۇپ   تىلالر  چىقماس  گەپمۇ  كېكەچلىنىپ 

 قېلىشى مۇمكىن  .  

 

 ەئي ىئنسان ياخشى سۆزنى سەن بىل ،

 ياخشى سۆزگە شىرىك بولسۇن تىل . 

 ۋاقتى كەلسە خەقمۇ سىنى ماختايدۇ ،

 ياخشى سۆز بولسۇن قەلبىڭدە بىل . 
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 قەدىرلە ۆئزۈڭنىڭ ھاياتىنى ەئي دوستۇم ،

 ۆئتۈپ كىتىدۇ كۈن ، ائي ۋە يىل. 

 ي دوستۇم ، رغا سىلىق سۆزدە بولغىن ەئباشقىال

 سىلىق سۆزگە ھەمراھ دوستالر ۇئنى بىل . 

 

ەئڭ  سىزنىڭ   ، ىئززەتلەش   ، ھۆرمەتلەش   ، بايلىقىنى  تىل 
ۋە   بولسۇن  دۆلەتلەردە  چەت  مەيلى   ، دوستىڭىز  ياخشى 
تەسىر  ياخشى  ەئڭ  ۇئنىڭغا  سىز   ، بولسۇن  خوشنىڭىز 

 ېئرىشەلەيسىز . قالدۇرااليسىز ۋە سىز ھۆرمەتلىنىشكە  
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 ىئلىم مەرىپەت 

 

سەن   ، وئخشايدۇ  بۇالققا  بىر  تۈگمەس  ھەقىقەتەن  ىئلم 
پەزىلەتكە    ، نەسىھەتكە   ، ىئلىمگە  نۇرغۇنلىغان  ۇئنىڭدىن 
 ، خەزىنىدۇر  بىر  كەتمەيدىغان  ائزالپ  ۇئ   . ېئرىشەلەيسەن 
ياكى   ۆئيۈڭ  سېلىۋاتقان   ، ماشىنا  ھەيدەۋاتقان  سىز  بىلىڭكى 

ىئلىمد ھەممىسى   ، ائيروپىالنىڭ  ۇئچۇۋاتقان  ىن سىنىڭ 
لمايدۇ ، ۇئ سىنى نۇرغۇنلىغان مەرىپەت يوللىرىغا باشاليدۇ   ائيرىال

شان يولالرغا -ۋە  ياخشى  قازىنىشقا،  ۇئتۇق   ، شۆھرەتكە 
 باشاليدۇ . 

كىشى   ىئلىمسىز   ، ەئخمەقلىق  بىر  ھەققەتەن  ىئلىمسىزلىك 
ىئلىم   ، لماس  بوال ۇئ  -ەئقىللىق   ! ؟  كەلگەن  نەدىن  مەرىپەت 
دان ائلىملىرىمىزدىن  ەئقىل  ،اچوڭ  كىشىلىرىمىزنىڭ  ائقىل 

 ، يوق  قالغىنى  كىلىپ  ۆئزى  بەلكى   ، كەلگەن  پاراسىتىدىن 
قىلىش يۈزىسىدىن ىئنائم   ۆئز بەندىلىرىگە رەھىم  مىھرىبان ائلالھ 

ەئقىل ائلىملىرىمىز  دانىشمەن  شۇنداق  بەلكى    . -قىلغاندۇر 
تەشنا  قەلبىڭالر  ۋە  ىئھتىياجىنى  بىلىم  سىلەرگە  بىلەن    پاراسىتى 

ھازىر  ەئلۋەتتە   . كەلدى  قاندۇرۇپ  ۇئسسۇزلۇقنى  بولغان 
ىئلىم چوڭالردىن -ۆئگۈنۋاتقان  پەننى  ىئلىم   ، بۇلىقى  بىلىم  پەن 
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ھەممىسى  شۇ  چۈنكى   ، ەئلۋەتتە  بولمايدۇ  قاراشقا  ائيرىپ 
بەزىلەر    ، تۆھپىسىدۇر  كىشىللىرىمىزنىڭ  ائقىل  دانىشمەن 

ناھاي وئينايدىغانالرمۇ  قىلىپ  بانا  ىئلىمنى  ىئلىمنى   . كۆپتۇر  ىتى 
ائتا  . ەئمەس  ائز  قىلىدىغانالرمۇ  ،  -خار  ۆئگەن  ىئلىم  ائنىسى 

باشاليدۇ مەك تەپكە  دەپ  ۆئگەن  ائقىۋەتتە    -ىئلىم  بىراق   ، يۇ 
ىئلىم  -ائتا  ، چاچىدۇ  خەجلەپ  پۇلنى  بەرگەن  ائنىسى 

دەرىسخانالردا   لىكىن   ، تۇرىدۇ  دەپ  مەن  تەشنا  ۆئگۈنۈشكە 
مەس  ، ۇئخالپ  دەلتىلەرچە  ۇئيقۇسىنى   ، قىلىپ  ۇئلىيەتسىز 

ھەي   ؟......  قانداقمۇ  ۆئگۈنۈش  ىئلىم  بۇنداق   . ائڭاليدۇ  دەرس 
كەلگەن   بەدىلىگە  تەر  قان  ۇئستازالرنىڭ  جاپاكەش  ....شۇ 

 نەسىھەتلىرىنى ەئسال ائڭلىمايدۇ .  -ھىكمەتلىك سۆزلەر ۋە ۋەز

ىئلىم -ائتا باالم   ، ساقالپ  بىلەن  كۆزى  تۆت  بولغۇچى  ائنا 
، ېئل بىزلەرگە   . بولىدۇ  ائدەم  ياخشى  بىرىدە  كۈنلەرنىڭ  ىۋاتىدۇ 

شان كىلىد-يۇرتىمىزغا  ېئلىپ  كۈنلەردە  شەرەپ  بىر   . ۇ 
ائ ياخشى  قۈئمۈدىمىزنى   ، سۆز  ياخشى  پەرزەنتلەرگە   ، الپ 

ىئلىمنى   ھازىر  سىلەر  بىراق   . دەيدۇ  بېرىدۇ  تەربىيلەرنى 
ۈئگىنىۋاتىسىلە ۈئچۈنال  تولدۇرۇش  ھىچبىر  يانچۇقۇڭالرنى   . ر 

ەئسال  قەدرىنى   . قىلمايۋاتىسىلەر  مىھنىتىنى  ۋە  پايدا 
ناھايتى   ەئمەس  ائز  يۈرگەنلەرمۇ  ىئلىمسىز   . بىلمەيۋاتىسىلەر 
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 ، قىلىدىغان  تەۋەككۇل   ، قىلىدىغان  ىئش  قارغۇالرچە   . كۆپتۇر 
، قىلىدىغان  راست  ۈئزىنىڭكىنى  ىئشتا  دەپ    ھەر  ھەق  مىنىڭ 

بەزى  ، بىلەرمەبىلىدىغان  . بىر  بار  ھەم  كىشىلىرىمىزمۇ  ن 
ىئشەنچى   ۆئزىڭىزنىڭ  سىز   . قىلىڭ  ەئمەس  قىلماڭ  تەۋەككۇل 
يەتكەن ، چۇقۇم تەدبىرىڭىزگە مايىل بولغان ، باشقىالرغا اليىق  

بىلىملىرىڭىز بىلەن تەۋەككۈل  -بولغان سۆزلىرىڭىز بىلەن ، ىئلىم
چىققاندەك  سەپەرگە  تەييارلىقسىز  بىر  ھىچقانداق   . قىلىڭ 

ۇئ  ھەرگ  . تۇتماڭ  پىشىنى  ىئشنىڭ  بىر  ىئلىمسىز  ائلدىراپ  ىزمۇ 
شۇنچىلىك   ۇئ  ىئلىم   . يوقتۇر  پايدا  بىر  ھىچقانداق  سىزگە  چاغدا 
ۆئگەنسەڭ   ىئلىم  سەن   . باردۇر  مىھنىتى  شۇنچىلىك   . پاكىزدۇر 

يوقتۇ  زىيىنى  ھىچبىر  بولىدىكىن  بولسا  ۆئيۈڭدە  پايدىسى   . ر 

ېئغ دىسە  چاپ  يۇىكەتمەن  كەلمەيدۇ  كۈچ    ر  ھىچقانداق 
كەتمەيدىغان ىئلىمنى ۆئگىنىش شۇنچە ېئغىر كىلەمدۇ ؟سىزنىڭ  

ىئلىم   –كۈندىن   ياكى  بارمۇ  بولغىڭىز  مەدىكار  بىر  كۈنگە 
  ، كىشىلەرگىمۇ  باشقا  قىلىپ  تەھسىل  ىئلىم   ، ۆئگۈنۈپ 

 تەربىيە قالدۇرغىڭىز بارمۇ ؟   –پەرزەنتلەرگىمۇ ياخشى بىر تەلىم 

ياش دېھقانسىز  ۆئزى دۇنيادا  دېھقانچىلىقنىڭمۇ   . بولماس  ىغىلى 
چۇقۇم   دىسىڭىز  قىلىمەن  دىقانچىلىق  سىز  ەئگەر   . ىئلىمدۇر  بىر 
بىلىشىڭىز   ماتىريالالرنى  ۋە  ھۈنەرلەر  كىتىدىغان  دىھقانچىلىققا 
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زىراەئت  يىرىڭىزدىن  تېرىغان  بىلمىسىڭىز  بۇالرنى  ەئگەر   . كېرەك 
ەنىال بۇنىڭغا  چۆپ چىقىشى مۇمكىن . ي-چىقماستىن بەلكى ۆئت

ەئقىل   ىئلىم    –شۇ   ، ۇئقىيالمايۋاتقان   . كىتىدۇ  ىئلىم   ، ىئدراك 
ىئلىم  سىز  .ەئگەر  بار  غۇنچىالر  ياش  نۇرغۇنلىغان  لمايۋاتقان  ائال
شۇالر   . قىلىڭ  ياردەم  بىچارىلەرگە  شۇ  دىسىڭىز  ۆئگىنەلمەيمەن 
  . تەشنادۇر  ھەقىقەتەن  ىئلىمغا  ۇئالر   . ائلسۇن  ىئلىم  بولسىمۇ 

يۈرىكى   –كېچە   دەپ  ىئزدەنسەمكەن   ، وئقۇسامكەن  كۈندۈز 
 . كىشىلەردۇر  بار  مىھرى   ، بار  ىئشقى  ىئلىمغا  ېئچىشىدىغان 
وئقۇشقا  ۇئالرغا  بىراق  كۆپتۇر.  ناھايتى  سېغىنىدىغانالرمۇ  ائلالھقا 
قىيىنچىلىقالردىن   تۈرلۈك  بەزى  يەنە   . ىئالج  نە 

ۆئز   ۇئالر   . كۆپ  ناھايتى  يانچۇقلىرىغا وئقۇيالمايۋاتقانالرمۇ 
ەئقىل   ۆئزىنىڭ  بەلكى  ىئلىمنى    –ەئمەس   . وئقۇيدۇ  ىئدراكىغا 

تاپسام   پۇل  ائلسام،  ماائش   ، بولسام  وئقۇتقۇچى   ، ائلسام  كۆپ 
ۆئگەنگەنلىرىنى   قىلسام دەپ  ۇئنى قىلسام بۇنى  قىلسام ،  ، توي 
بىلىمسىزلىك   ىئلىمسىزلىك،   . قىلىۋالىدۇ  ۋاستە  بىر  ۆئزىگە 

نۇم بىر  ائدەم ھەقىقەتەن  ىئلىملىك  ھەقىقى  ەئگەر   . ىئشتۇر  ۇس 
ائق   بولسا  نىمىلەرنى    –بولغان  ۆئزىنىڭ  ۋە   . ائيرىيااليدۇ  قارىنى 

ل دەرسلەرنى ىنى قايسى پەزىلەتلەرنى ، قايسى خۆئگىنىۋاتقانلىقى
ۆئگەنگ  قانلىقىنىۆئگىنىۋات ىئشلىتى،  قەيەرگە  شنى  ەنلىرىنى 

چۇقۇم ۈئزى بىلەلەيدۇ . بىزنىڭ ەئڭ قەدىرلىك كىتابىمىز قۇرائن  
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ھىكمەتلەر ۋە   مىليۇنلىغان  مىڭلىغان ،  ۇئنىڭدا  لىم ىئكەرىمدۇر. 
يۇ  – كىتاپەزىلەتلەر  بىز  شۇڭالشقا   . ىمىزنى  بشۇرۇنغاندۇر 

 قەدىرلەيلى . 

 رۇس قىلىپ تۇتساڭ ەئگەر يار ساڭا بىلىم ، 

 ڭا بىر ىئلىم . ياردەم ، ھەم نەپەستە بوالر سا

 ېئرپانغا دوست بولساڭ ەئقلىڭ ائشار ،–ىئلىم 

 رەببىم ىئجابەت قىلغان ىئلىمدىن مەرىپەت ىئزدىگىن . 
 

  بىلىم ساڭا تەجرىبە توپاليدۇ ھەقىقەتتىن بىر كامال ،
 بىلىمسىزلەر ھەر كىشى تاپسا ەئگەر بىر ائمال . 

 رەببىم سۆزلىرى كىتاپتىن دۇردانىدۇر ھەر زامان ، 

 انغا ۈئمۈد بېغىشلىغان شۇ كىتاپتۇر ھەر زامان . ىئنس
 

 كىتاپنى دوست تۇتقىن سەن ۆئزۈڭگە ھەر زامان ، 

 رەببىمدىن ۋەھى كەلگەن شۇ كىتاپالر بىر پەرمان . 

 پەزىلەت قىلساڭ مەشغۇل . -بىلىم ، ەئخالق -كىتاپتىن ىئلىم

 تاقەتتىن ساڭا ىئتاەئت بىرەر ھەر ۋاقىت شۇ زامان . -سەبىر
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 ىدا ياش تۆككىن ىئزدىنىپ ھەر ۋاق ،ىئلىم يول

 پىراقىدا بولغىن سەن سەرسان . -رەببىم ىئشقى

 ھەرۋاقىت ەئلگە دۇائيىڭ بولسۇن شىجاەئت ،

 رەببىم سىنى قىلغۇسى ھەر ۋاقىت ائمان . 

 

 دوست بولمىسۇن ساڭا نەپرەت ، 

 قىلغىن دوستلۇقنى سەن ۆئزۈڭگە ھىدايەت . 

 شەپقەت ،-مىھرى ىئسانغا قىلغىن سەن 

 مۇھاببەت . -رەببىم بىزلەرگە بەرگەن مىھرى 

 

 غىز نەپرەت ، دۇنيادا كىشىگە بىر ېئ

 ۇئنىڭدىن قالسا بولدى بىر ھەسەت . 

 ۇئنىڭ خوشاللىق گەۋدىسى بىر مىۋە ،

 ائخىرى ىئمانلىق ، پەزىلەتلىك بىر پەرزەنت . 
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 ائنامنىڭ سۆزى   -ائنا تىلىم 

تۇغۇلۇپ    ، تۇغۇلىدىكەن  چوڭ  ئنسان   . بولىدىكەن  چوڭ 
ائنا   ، ۆئگىنىدىكەن  داستانالرنى  تىل  نۇرغۇنلىغان  ۇئ  بۇلۇپ 

شۇ   -تىلىمىز ېئيتىۋاتقان  ناخشا  ەئللەي  قېتىم  تۇنجى  بىزنىڭ  ۇئ 
دۇردانە شۇ   . تىلىمىز  ائنا  بىزنىڭ  ائنا   ،ياڭراق  مەرۋايىتتەك 

شۇ   . ىئدى  تىزىلغان  مەرۋايىتتەك  ۇئنچە  ھەرىپلىرى  تىلىمىزنىڭ 
ۋە  يېزىق تارىخ   ، رومان   ، داستان  نۇرغۇنلىغان  بىز  ائرقىلىق  الر 

قوغدىشىمىز   بىز  تىلىمىزنى  ائنا   ، قالدۇرالىدۇق  مەدەنىيەتلەرنى 
بىز   . قورالىدۇر  مىللەتنىڭ  بىر  ھەقىقەتەن  تىل  ائنا   . كېرەك 
ھىكايە   ، ناخشىالر  بەرگەن  ېئيتىپ  شۇ  ۋاقىتالردا  يىغلىغان 

تىلىمىزد بىزنىڭ  شۇ   ، ائنا  رومانالر   . بايلىقالردۇر  چىققان  ىن 
بىز  بولغاچقا  تىلىمىز  شۇ   ، ھۆرمەتلەڭ  ۋە  قەدىرلەڭ  تىلىڭىزنى 

ائالقە  ر ەئ سودا  نورمال   ، سۆھبەتلىشەلەيدىغان  ھالدا  كىن 
ۆئز ۋە  اليدىغان  سىرداش  -قىال  ، تۆكەلەيدىغان  دەرت  ائرا 

ياخشى  ،نۇرغۇنلىغان  اليدىغان  بوال مۇڭداش   ، اليدىغان  بوال
ب ېئلىپ  دوستالر  قىسقىچە   . بولدۇق  اليدىغان  قىال ائالقە  ىلەن 

ياكى   ۋە  ،تېلفۇن  ائخبارات    ، يېزىش  ەئسەر  ھازىرقى  ېئيتساق 
تىلىمىزنى   ائنا  كىتىپ  بولۇپ  بىلەنال  ۇئچۇرالر 
ائنىمىزنى   خۇددى  قەدىرلىمەسلىك  تىلنى  قەدىرلىمەيۋاتىمىز.ائنا 
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ۇر . شۇ ائنا يات كۆرگەنلىك ۋە ھاقارەت قىلغانلىق بىلەن باراۋەرد
توغرا   ، ىئشلىتىش  يەرگە  ياخشى  تىلنى  ائنا    . ۆئگەندۇق  تىلنى 
ۇئسۇلدا ىئشلىتىش بىزگە ۋە باشقىالرغىمۇ مەجبۇرىيەتتۇر . بىراق 
بىز ائنا تىل بىلەن سەتلىشىپ تىللىشىش ، مەينەت گەپ بىلەن  

  ، قىلىش  ەئجىبا  بھاقارەت   . قىلىۋاتىمىز  چاپالشالرنى  وھتان 
بەرگە ىئشلەتمەي  رەببىم  يەرگە  ياخشى  تىلنى  چىرايلىق  شۇ  ن 

بىر   بۇنىڭ  ەئجەبا  ؟  ىئشلەتمەكچىمۇ  تىلالرغا  سەت  مۇشۇنداق 
ائساسى بارمۇ ياكى چۇقۇم ھاقارەتلىك سەت گەپ قىلىش سىزگە  

 ائدەت بۇلۇپ قالدىمۇ ؟ 

خاس   ۆئزىگە  تىلىمىزنىڭ  ھەممە  مىائنا   . بولىدۇ  يېزىقلىرى  ڭلغان 
ائ خاس  ۆئزىگە  ائنا ھۆلەتنىڭ   . بار  تىللىرى  دۆلەت  بار ۋە  تىلى  نا 

ھۆرمەتلىمەستىن   يېزىقالرنى   . بولىدۇ  يېزىقالر  ھەرخىل  تىلدا 
ائقىۋەتتە    ، چۆرۈيدىغان   ، تاشاليدىغان  يەرگە  بەلكى 

يېنىڭىزدىن   ەئجەبا   . بار  قويىدىغانالرمۇ  ائپىرىپ    3ھاجەتخانىغا 
قويۇپ  ېئلىپ  قەغەز  ؟ھاجەتخانىغا  چىقمىدىمۇ  پۇل    يۈەن 

ياكى   خەنزۇچە  خەتلەرنى  شۇ  سىز  ؟  بوالتتىغۇ  قويسىڭىز 
»ا«   ىئچىدە  شۇنىڭ  لىكىن   . مۇمكىن  دىيىشىڭىز  ىئنگىلىزچە 
رەببىڭىزنى   بۇ  دىمەك   . ەئلۋەتتە بار  ەئمەس  يوق  ھەرىپ ى  ەئلىف 
  ! ىئنسنالر  ھەي  ؟  ەئمەسمۇ  كۆرگەنلىك  وئرۇندا  تۆۋەن  ەئڭ 
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سىزىق تال  بىر   . قىلماڭالر  ۇئنداق  ۆئزى    ھەرگىزمۇ  ەئلىفنىڭ 
يېزىق    . سىمۋولىدۇر  رەببىمنىڭ  يالغۇز   ، بار    –يىگانە  خەتلىرى 

كېرەكسىز   ۋە  قويماڭ  ھاجەتخانىغا  ھەرگىزمۇ  قەغەزلەرنى 
رازى   سىزدىن  باشقىالر  ھەم  رەببىم   . ىئشلەتمەڭ  وئرۇنالرغا 
ھەم   ىئشالرمۇ  دەسسەيدىغان  ائيەتلەرگە  بەزىدە   . بولسۇن 

: مەسىلەن   . ائت   كۆرۈلىۋاتىدۇ  وئرۇنلىرىدىكى  ساياھەت 
رەب تەرەپلىرىگە  يان   ، ائستى  ،  بھارۋىسىنىڭ  ىئسىملىرى  ىمنىڭ 

بىلەن  كۆزىمىز  ۆئز  بۇنى   . وئلتۇرىدۇ  ۈئستىدە  يېزىپ  ائيەتلىرىنى 
الرحيم   الرحمن  هللا  بسم   « بولسۇنكى  ىئسىڭىزدە   . كۆردۇق  ھەم 
وئلتۇرسىڭىز   ۈئستىدە  ياكى  دەسسىسىڭىز  ائيەتكە  دىگەن   »

،  ھە قىممەتلىك تۇر   ، پاك تۇر  ناھايتى  ائيەت  ۇئ   . بولمايدۇ  رگىز 
 . يازغاندۇر  بىلەن  قولى  ۆئز  رەببىم   . ۇئلۇغدۇر  قەدىرلىك تۇر  
دەپ    » الرحيم  الرحمن  هللا  بسم   « سىز   . سۆزىدۇر  رەببىمنىڭ 
ھارام   ۇئ  قىلىدىغان  ائستى  ائياق   ، دەسسەيدىغان  خالىغانچە 

يەيدىغان ياكى  ۋە  ەئمەستۇر  پەيغەمبەر   نەرسە   . ەئمەستۇر  تاائم 
دەپ   قالمىسۇن  قاراپ  پۇتۇم  ائيەتلەرگە  ەئلەيھىسساالممۇ 
بىراق    . ياتاتتى  سولىۋېلىپ  وئرەككە  بىر  پۇتىنى  كېچىلىرى 
  . قىلدىڭالر  خار   ، دەسسىدىڭالر  يېزىقالرنى   سىلەر  ؟  سىلەرچۇ 

پوق ائپىرىپ  ھاجەتخانىغا  . -ائقىۋەتتە  ىئشلەتتىڭالر  سۈيدۈككە 
تىن قورقۇڭالر ەئي بەندىلەر . » بسم هللا الرحمن الرحيم «   ائلالھ
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دەپ   كۆرمەيدۇ  مىنى  ائلالھ   ، بولىدۇ  دەسسەۋەرسەم  دەپ 
سىلەرگە   ائيەتنىڭ  بىر  ھەر  دۇنيادا  ۇئ   . قالماڭالر  وئيالپ 
ماالىئكىلىرى   ائيەتنىڭ  بىر   . بولىدۇ  كۆپ  ەئرزلىرى  دەيدىغان 

 ىرى بولىدۇ ەئلۋەتتە .  بولغاندەك ھەر بىر ھەرىپنىڭمۇ پەرىشتىل

ەئجەبا    . دىمەڭ  قىلىمەن  مەنمۇ  قىلىدىكەن  شۇنداق  باشقىالر 
؟  شەرتمۇ  يىيىشىڭىز  چۇقۇم  سىزنىڭمۇ  يىسە  پوقىنى  باشقىالر 
ۆئلتۈرىۋېلىشىڭىز   ۆئلتۈرىۋالغان بولسا سىزنىڭمۇ  ۆئزىنى  باشقىالر 
بولسا   يۈرگەن  قۇسۇپ  ىئچىپ  ھاراق  باشقىالر  ؟  شەرتمۇ 

شۇن تىلنى سڭزنىڭمۇ  ائنا  نىمىشقا  ؟  شەرتمۇ  قىلىشىڭىز  داق 
سىلىق   ، كىشىلەردىن -ھۆرمەتلەيدىغان  قىلىدىغان  سۆز  سىپايە 

ھىكمەتلىرىنى   ، سۆزلىرىنى   ، خەتلىرىنى  ۇئالر  ؟  ۆئگەنمەيسىز 
؟   ماڭالمامسىز  يولىدا  ۇئالرنىڭ  ەئجەبا   . بىلىدىغۇ  ەئزىز  ناھايتى 

ىئلىم  ، پەزىلەتلىك  قىزىققا-بىر  تىلغا مەرىپەتكە  ائنا   ، ن 
ائدەم  قوغدايدىغان   ، قولاليدىغان  تىلنى  ائنا   ، ھېرىسمەن 
تىل   ائنا  شۇ   . بولدى  ھەمراھ  سىزگە  تىل  ائنا  ؟  لمامسىز  بۇال
رەببىڭىزگە    . چىقتىڭىز  يېزىپ  خەتلەرنى  نۇرغۇنلىغان  ائرقىلىق 
لىدىڭىز . قېرىنداشلىرىڭىزغا ياخشى سۆز ، نەسىھەت ،   سۆز قىال

قا .  تەۋسىيەلەرنى  گۆھەردۇر  بىباھا  ۇئ  تىلىڭىز  ائنا   . لدۇرالىدىڭىز 
ىئرقتىن   قايسى   ، مىللەتتىن  قايسى  سىز  مەيلى   . قەدىرلەڭ  ۇئنى 
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تىلىنى  ائنا  ۆئزىڭىزنىڭ  بولۇڭ  ېئتىقاتتىن  قايسى  ياكى  ۋە 
تىلىدا   ائنا  ائدەمنىڭ  بىر   . كېرەك  قوللىشىڭىز  ۋە  قوغدىشىڭىز 

ىنىڭ تارىخى شۇنداق مەينەت سۆزلەر ېئقىپ يۈرسە ياكى ۇئ كىش
مىللەت   بۇ  ياكى  مىللەت  ناچار  بىر  چۇقۇم  بۇ  باشقىالرغا  بولسا 
ەئكىلىپ   قاراشقا  دىگەن  وئخشايدۇ  شۇنداق  ۋەسلىدە  ەئسلى 
  . ۆئگىنەلەيسىز  ھۆرمەتلەشنى  سىز  ائرقىلىق  تىل  ائنا   . قويىسىز 
 . ائچقۇچتۇر  بېرىدىغان  ېئچىپ  پەزىلەتنى   ، ھۆرمەت  تىل  ائنا 

ڭ ۆئزىگە خاس بولغان تىللىرى بولىدۇ . مەدىنىيىتى  ھەر مىللەتنى
  ، سۆزلىرى  ھىكمەتلىك  مەنىلىك   ، جاراڭلىق  ھەم   . بولىدۇ 

توم ائرقىلىق  تىل  ائنا  شۇنى   . بولىدۇ  ۋە -رومانلىرى  داستان  توم 
رومان قىلىپ قالدۇرالىدىڭىز . ۋە يەنە شۇ ائنا تىل ائرقىلىق باشقا 

، داستان  تىللىرىدىكى  يېزىپ   دۆلەتلەرنىڭ  رومانالرنىمۇ 
قالدۇرالىدىڭىز . رەببىمنىڭ سىزگە بەرگەن تىللىرى ۋە يېزىقلىرىنى 
شۈكرى   رەببىڭىزگە  ،تىلنى بەرگەن  ېئغىزنى  شۇ   . قىلىڭ  ھۆرمەت 
يىيىش   تاماق  يالغۇز  ېئغىزىڭىز   . ېئيتىڭ  ھەم  رەھمەتلەر   ،
دۇائ   ياخشى   ، سۆز  ياخشى  بەلكى   . ەئمەس  يارىتىلغان  ۈئچۈن 

نامازنى  تىالۋەتل سىز   . يارىتىلغان  ۈئچۈنمۇ  قىلىشىڭىز  ەرنى 
گاس سىز  قۇيىدىغانغا  وئقۇپ  بىلەنال  . -ھەركىتىڭز  ەئمەس  گاچا 

. چ گا-گاس ېئغىزالندۇرىدۇ  بىرىدە  كۈنلەرنىڭ  رەببىم  ىالرنىمۇ 
بىلەن  تىلالر  شۇ  ياراتقان  رەببىم   . ېئچىلىدۇ  ېئغىزى  ۇئالرنىڭمۇ 
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ۆزلەرنى قىلىڭالر . كۇفرى  سىپايە س-ياخشى ، چىرايلىق ، سىلىق
  . قىلماڭالر  سۆزلەرنى  سەت   ، مەينەت  كىلىدىغان  جوھوتلۇق   ،
كىشىلەر   ىئرىقتىكى  قايسى  ياكى  ۋە  مىللەتتىكى  بىر  ھەرقانداق 
  . قىلىڭالر  نەسىھەتلەرنى  ياخشى   ، سۆز  ياخشى  ۇئالرغا  بولسۇن 

ي ىئدىيەدىن  قاالق   ، سۆز  بۇ  ىيامان  چۈنكى   . تۇرۇڭالر  راق 
.  ۆئزەڭالر  ھاقارەتتۇر   ، ھۆرمەتسىزلىك تۇر  بولغان  تىلىغا  ائنا  نىڭ 

بولغان تىلغا  تۇپرىقىمىزغا  ائنا  ائنا  ،  ھۆرمەتسىزلىك 
بىر  بولغان  ەئۋالتلىرىرىمىزغا  كەلگۈسى  ھەم  قىرىنداشلىرىمىزغا 

 ھاقارەتتۇر .  

 مەرىپەتكە تەشنا ىئنسان كامال تاپار ،–ىئلىم 

 ىئنسان ائق يول تاپار .ائنا تىلىغا ھەمراھ بولغان 

 ائنا تىلىڭدا چىققان تىللىرىڭ بولسا سىنىڭ ، 

 تۇنجى قېتىم ائنا دەپ چىققان بۇ سىنىڭ تىلىڭ . 
 

 ائنا تىلىڭ جان تىلىڭ بۇ سىنىڭ تىلىڭ ،

 ائنا سۆزلىرى ەئي وئماق باالم بۇنى بىلىڭ . 

 دادا دىگەن تىللىرىڭدا داستان بولۇپ گۈللەر ېئچىالر ، 

 ائناڭ داستاندا سىنىڭ . -ائتا ائشىق بولغان



105 
 

 

 سۆزلەشلىرىڭ بەك وئماق سۈيۈملۈك ەئي قوزام ،

 كىچىك ۋاختىڭ سەبى ، ائپائق قار كەبى جان قوزام . 

 تاتلىقالرنى ائتىشىڭ سەرخىل ۇئسلۇپ ھەر تىلدا ،

 سۈيۈندۈرۈپ ائپاڭنى ائنا تىلىڭ ائي قوزام .

 

 جاق ،  –تىرىككەندە خۇيلىرىڭ سۆزلەپ كىتىسەن جاق 

 چۈشىنەلمەس ھىچ كىشى ائنا تىلىڭ بولمىسا بەك چاتاق . 

 شۇ تىللىرىڭ بەكمۇ وئماق قەدىرلىسەڭ ۆئز تىلىڭنى ، 

 ائنا تىلىڭ ائناڭنىڭ سۆزى بۇنى بىلمىسەڭ بەك چاتاق . 

 

 قەدرىنى قىل ائنا تىلىڭنىڭ ھەر ۋاقىت ،

 ۇئ ساڭا يول كۆرسەتتى تىلىڭنى ۆئتكۈر قىلىپ . 

 ىلىڭنى ھۆرمەتلە ھەر چاغ ،ۇئلۇغ بىل ائنا ت

 ۇئ ساڭا كۈچ بەرگەن ىئدى گاچا قىلماي تىلىڭنى . 
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 ياراشقان شۇ چىرايلىق تىللىرىڭدا شىرىن سۆزلۈك بولغىن ، 

 سىلىق سۆزنى ھەمراھ قىلىپ ھەر كىشىگە ىئللىق بولغىن . 

 مەينەت سۆزدىن يىراق بولسۇن ائنا تىلىڭ تاتلىق تىلىڭ ، 

 ەئلگە شەپقەتچى بولغىن . سىلىق سۆزدە ، نەسىھەتتە 

 

 سۆزلىرىڭ بولسۇن رىتىملىق ، 

 ائز ، ساز بولسۇن قېتىملىق . 

 ائچچىقى يامان كىشى كەلسە قېشىڭغا ،

 سۆزلىرىڭ بولسۇن ھەر چاغ يېقىملىق .

 

ىئنگىلىز    ، بولۇڭ  ەئرەپ  سىز  مەيلى  وئقۇرمەن  سۈيۈملۈك 
بىر  قايسى  يۈزىدىكى  دۇنيا  ياكى  ۋە  بولۇڭ  روس   ، بولۇڭ 
ائنا   . قىلىڭ  ھۆرمەت  تىلىغا  ائنا  ۆئزىڭىزنىڭ  بولۇڭ  مىللەتتىن 
بەلكى   ەئمەس  مىللەتنىڭ  بىرال  قەدىرلەش   ، ھۆرمەتلەش  تىلنى 

 ىتىدۇر .  ھەر بىر مىللەت ھەر بىر شەخىسنىڭ مەجبۇرىي
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 ۋەتەنپەرۋەرلىك 

 

سىنىڭ   يەر  ۇئ   ، تۇغۇلغىن  دۆلەتتە  بىر  قايسى  سەن  مەيلى 
يەردە   ۇئ  سەن   ، بولىدۇ  ماكان  تۈكۈلگەن  قېنىڭ  كىندىك 
يوق   غېمىڭ  ۋە  يۈرەلەيسەن  يايراپ  ەئركىن  خالىغانچە 
قېنىڭ   كىندىك  ۋە  يۇرتۈڭغا  ائنا   ، يۈرەلەيسەن  توق  قورسىقىڭ 

 تۈكۈلگەن زىمىنغا باشقىچە مىھرىڭ بۇلىدۇ .  

يۇر  سەن  ائنا  مەيلى  ەئمەس،  ىئش  ياخشى  ۆئرۈش  يۈز  تتىن 
زۇلۇمدا  ائرا  قوشنا  مەيلى  ياشىغىن  قانداق  ۇئرۇندا  ياشاۋاتقان 
سەن    ، قالغىن  زۇلۇمدا  ائستىدا  قېرىنداشلىرىڭ  ياكى  ۋە  قالغىن 
،تۇنجى  تۇغۇلدۇڭ  يەردە  ۇئ  سەن   ، كىتىۋىرىسەن  ياشاپ  يەنىال 

 دۇ . قېتىم چۈشكەن زىمىن سىنىڭ ائنا يۇرتۇڭ بۇلى

ەئگەر   بولماس   سامان  روھىڭ  رەڭگى  بولسا  ائمان  يۇرتۇڭ  ائنا 
  ، كەلسە  كىلىشمەسلىك  بىرەر  تۇپرىقىڭغا  ياشاۋاتقان 
  ، ۋەتىنىڭنى  ۆئز   ، مۇمكىن  كېلىشى  تەڭ  قېرىنداشلىرىڭغا 

 تۇپرىقىڭنى ائسرا . 

تۇيغۇلىرىڭدە   ھىس   ، بولغان  قەلبىڭدە  سىنىڭ  ۋەتەنپەرۋەرلىك 
بو يۇرتۇڭغا  قېتىم  بولغان  بىر  ھەر  سەن  سېغىنىشتۇر،  بىر  لغان 
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شۇ  ۆئتكەن  ۋەتەندە   ، وئيلىغىنىڭدا  ۋاقتىللىرىڭنى  بالىلىق 
 ، ۋاقىتلىرىڭ  خوشال  ۆئتكەن  بالىلىقتا   ، كۈنلىرىڭ   خوشال 

قانماي سۇ ۈئزۈپ كەتكەن شۇ ېئرىق ۆئستەڭلەر ، -سەن قانماي
قون كۆك  يەنە  ۋە   ، يوللىرى  ېئتىز   ، يولالر  چىغىر  اق  ماڭغان 

ھېلىھەم    ، كەتكەنلىرىڭ  يەپ  پۇچۇالپ  ەئكىلىپ  باشلىرىنى 
كۈنلىرى  قىش  تۇپرىقىڭدا  ائنا  يۇرتۇڭ  ائنا  شۇ  ؟  بارمۇ  يادىڭدا 
بارمۇ؟   يادىڭدا  يۈرگەنلىرىڭ  قوغالپ  توشقان   ، قىرغاۋۇل 
قاتقان يەرلەرگە   مۇز  قىشتا  وئيناپ يۈرگەن ۋاقىتلىرىڭ ،  بالىلىقتا 

ۋاق بېرىپ  وئينايدىغان  ائنا  چانا  ؟  بارمۇ  يادىڭدا  ىتلىرىڭ 
بالىلىق    ، ۆئتكەن  ىئشالر  قىزىقارلىق  نۇرغۇنلىغان  يۇرتۇڭدا 
گۈزەل   بىلەن  ساۋاقداشلىرىڭ  وئقۇپ  مەك تەپلەردە   ، چاغلىرىڭ 
  ، كىرىۋېلىپ  قۇغۇنلۇقالرغا  ھېلىھەم   . ۆئتكەن  چاغلىرىڭ 

ۇئيۇپ يىگىنىڭالر ر قۇغۇنالرنى خالىغانچە پا قۇلۇڭالردا  چىالپ ، 
يىلنىڭ ائلدىدا مىنىڭ بىر بوۋام بار ىئدى    80ڭالردا بارمۇ ؟   ىئسى

ىئنسان  80،   ھەي   . بولدۇم  بوۋاي  قېرى  بىر  مەن  كىيىن  يىلدىن 
كەتكەن   كەڭ  قويالنى  شۇ  بەرگەن  داداڭ  ؟  ىئسىڭدىمۇ 
داستخانلىرىڭالرغا   ، كىلەتتىڭ  بېقىپ  ائپىرىپ  يايالقالرغا 

مىۋە ۇئسسۇزلۇقنى  -يەيدىغان   ، نان   ، .  چىۋە  ېئلىۋاالتتىڭالر 
ەئڭ  ائرىسىدىكى  كەتسە  كۈيۈپ  ىئچىڭ   ، باقاتتىڭ  قويالرنى 
  . كۆندۈرەتتىڭ  ۆئزۈڭگە  بېقىپ  بىرىپ  قوناق  قويغا  چىرايلىق 
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ېئتىزنى  ، ۋاقىتتا  چىققان  ائكىللىرىڭ  چوڭ  قىرلىرىغا،   ڭبەزىدە 
ائتنى    ، تۇتاتتىڭ  كەپتەر  قۇيۇپ  باسماق  خامانلىقالرغا 

كىمىن يۈگۈرتۈپ  وئينايتىۋېلىپ  ھېلىھەم    ڭۈلۈشۈپ  ائتنى  شۇ   .
باشلىرىنى   ، سىالپ   يايلىسىنى  ائتنىڭ  شۇ  ؟  بارمۇ  مىنگۈڭ 
ېئتىڭغا   ؟  كىلىۋاتامدۇ  مىنۋالغۇڭ  قېتىم  بىرەر   ، تۇرۇپ  سىالپ 

قاتار -وئت بىر  شۇ  ؟  يوقمۇ  بەرگىڭ  ياخشىسىنى  ەئڭ  چۆپنىڭ 
بولغان تۇپرىقىڭدا  ائنا  سىنىڭ  نەق  بولغان،  قەيەردە  ،   ىئشالر 

 ، ياڭرايدىغان  ناخشىسى  ەئمگەك  ياڭراق  ەئتىگىنى  يولالردا 
ەئمگەكنى    ، كەتكەن  كۆنۈپ  ىئشىغا  ېئتىزنىڭ  كىشى  ھەممە 
پېتى   ېئيتقان  ناخشا  ەئتتىگەندە   . ىئدى  ۋاقىتلىرى  سۆيىدىغان 
شۇ    . ۇئراتتى  بىلەن  قولى  بۇغداينى    . كىتەتتى  قاراپ  ېئتىزغا 

ۋاق شۇ  ىئسىڭدىمۇ؟  ھېلىمۇ  بىلەن  ۋاقىتالر  چوڭالر   ، ىتالردا 
بەللىرىگە   چوڭالر  ۋاقىتتا  شۇ   ، باراتتۇق  بىللە  ۇئرغىلى  وئرما 
بىلەن   وئرغاق  تۇرۇپ  مۈكچىيىپ   ، باغالپ  چىڭ  بەلۋاغنى 

 بۇغداينى ۇئرۇشقا باشاليتى . 

كۆز  -ساپ خۇددى  بۇغدايالر  تولغان  رەڭگە  ائلتۇن  سېرىق 
ائلتۇن تۇرغان  يېتىپ  كۆرۈنەت-ائلدىمدا  ، كۆمۈشتەك  تى 

بىزلەرنىڭ   وئقۇپ  شېئىر   ، ېئيتىپ  ناخشا  بوۋىمىز  ەئمگەكچى 
كۆڭلىمىزنى ائچاتتى . چۈشلۈك تاماق ۋاقتى بولغاندا ھەممەيلەن  
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دۈپ  ، كىلەتتى  داستىخاندا -داستىخانغا  بۇلۇپ  دۈگىلەك 
وئرغاق    . ياراتتى  وئتتۇرىدىن  ۋە  ەئكىلەتتى  تاۋۇزنى   ، وئلتۇراتتۇق 

تىلىپ ي-بىلەن  خوشال  ۋاقىتالردىكى تىلىپ  شۇ  كىتەتتۇق.  ەپ 
 تاماق نىمىدىگەن يىيىشلىك ھە !!!!

زاغرا    ، تاۋۇزالر  شۇ  بولغاچقا  ائچقان  بەك  ھەقىقەتەن  قورساق 
خوشال   ائندىن   . كىتەتتى  تېتىپ  ھەسەلدەك  خورام   –نانالر 

ۋاقىتتىكى   شۇ   !....... ھەي   . كىتەتتۇق  وئرۇپ  وئرمىلىرىمىزنى 
م  –مول   نەقەدەر  قويالرنىڭ  ھۇسۇلچىلىق   ! ھە  ىئدى  ول 

ھېيت   قۇربان   . ائدى  مىزىلىك   ، ،تاتلىك  قىپقىزىل  گۆشلىرىمۇ 
ۇئرۇق   مەززە    -كەلسە  گۆشنى  قۇربانلىق  يىغىلىپ  تۇققانالر 

ۇئنداق   ھىچكىممۇ  ؟  ھازىرچۇ  بىراق   . كىتەتتۇق  يەپ  قىلىپ 
 ىئشتىھا بىلەن گۆش يىيەلمەيدۇ .  

لۈك ىئشالر ۆئتەن ىئدى .  شۇ ائنا تۇپرىقىمىزدا نۇرغۇنلىغان كۆڭۈل
بىر   ياكى    –جاماەئتنىڭ  جىگدە   ، قىلىشلىرى  ساالم  بىرىگە 

مۇڭۇر مۇڭدىشىشلىرى نىمدىگەن گۈزەل  -ۈئجمە سايىسىدا گۇڭۇر 
غەيۋەتتىن  ھەقىقەتەن  كىشىلىرىمىز  ۋاقىتالردا  شۇ   ! ھە  چاغالر 

ۆئز   ۇئالر   . ىئدى  بىر    –يىراق  ەئمگەكلىرىگە    –ائرا  بىرىنىڭ 
جان ياردەملىش شۇنچە  بولسا  جان  قانچا  ائىئلىدە  بىر   . ەتتى 

ھىچ   گۈزەللىكىگە  ۋاقىتنىڭ  ۇئ   . چىقاتتى  بىللە  قىلغىلى  ەئمگەك 
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باغۇ   كەتكەن  كەڭ   . كەلمەيتتى  توغرا  ،   –نەرسە  بوستانلىقالر 
قىزىرىپ  باغالردا   ! ھە  چىرايلىق   نىمىدىگەن  قىشالقالر  يېزا 

ائ سورتلۇق  يوغان  ھەر   ، ائنارالر  ۆئرۈكلەر  پىشقان   ، لما 
 !............. 

 ، دالىالر  تولغان  گۈللەرگە  شۇ   ، باغالر  مىۋىلىك  شۇ  ھازىر  قىنى 
تەملەر   شىرىن  شۇ  ؟  كەتتى  نەگە  مىۋىلەر  وئخشىغان  شۇ 

ائقسق   ۋاقىتالردىكى  شۇ  ؟  كەتتى  ۇئچۇپ  ائقسا   –قاياقالرغا 
بۇنى   چىقىدۇ  نەدىن  سۈي  ى  ۇئنىڭ   . ىئدى  بار  بۇالقالر  تۈگىمەس 

ىئدىكىن  ەئسال سوغوق  شۇنچىلىك  سۈي  ى  ەئمما    . بىلمەيتۇق   
شۇ   ھازىر   . ىئدى  داۋا  كېسەللەرگە   ، ھۇزۇر  دىلالرغا  چاڭ قاق 

بولسىمۇ   بار   . بولدى  يوق  ەئسال  .   4-3بۇالقالر  باردۇر  ائرانال 
؟   بارمۇ  يادىڭىزدا  ھېلىھەممۇ  كۈنلەر  ۇئ   . بولمايدۇ  تاپقىلى  بىراق 

ەئلۋەت ؟  دەمسىز  كەتكەن  سېغىندىڭىزمۇ  كەڭ   . سېغىنىمەن  تە 
 كالىالر . .........! -يېشىل يايالقالردا يايالۋاتقان ائتالر ، قوي

سەن   چۈنكى   . بېرىۋالىسەن  يېزىغا  قېچىپ  شەھەردىن  بەزىدە 
ۇئ   ھازىر  بىراق   . تەشناسەن  كۆرۈشكە  گۈزەلىكلەرنى  تەبىىئ  شۇ 
 . قالمىدى  ەئسەر  ەئسال  گۈزەللىكىدىن  بۇرۇنقى  يېزىنىڭمۇ 

ەئسلى  نۇر  شەيىئ  بىر  ھەرقانداق   . بولدى  ۆئزگىرىشلەر  غۇن 
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نە   ، راھىتى   ، پەيزى  نە  ۇئنىڭ  كەتسە  ۆئزگىرىپ  ھالىتىدىن 
 گۈزەل ەئسلىمىسى قالسۇن ؟! 

ھەممە  بۇرۇنقى   . بولدى  يېرىم  كۆڭلۈم  مىنىڭ  ھەقىقەتەن 
قىپقىزىل  بۇرۇنقى   . قالماپتۇ  ەئسال  سىماسى  نەرسىلەرنىڭ 

كەن سايلىقالرمۇ يوق بوپتۇ . بۇرۇنالردا  يۇلغۇنلۇقالر ، كەڭ كەت
كىچىك   ھەتتا  چۈشەتتى.  بېلىق  سالسىال  قارماق  دەرياالرغا 
ەئمما    . وئينايتتى  ۈئزۈپ  ەئركىن  بېلىجانالر  كۆلچەكلەردىمۇ 
ھازىرچۇ ؟ بۇ مەنزىرىلەرنىڭ ھەممىسى چۈشكە ائيلىنىپ كەتتى .  

 شۇ چاغالر ھېلىھەممۇ ىئسىڭدىمۇ ؟ 

بېرى يۇرتۇڭغا  خەلىق  ۆئز  وئلتۇرۇپ  بىلەن  قېرىنداشلىرىڭ  پ 
  ، قاراپ  ائسمانمغا  كۆپكۆك   ، بۇلۇپ  جۆر  ناخشىلىرىغا 
ائستىدا  دەرەخلىرى  سۆگەت   ، جىگدە  دالىدا  ياپيېشىل 
سەن  ؟  يادىڭدىمۇ  ھېلىمۇ  كەتكەنلىرىڭ  وئلتۇرۇپ  مۇڭلۇنۇپ 
جەم   بىلەن  ۆئيۈڭدىكىلەر   ، ائڭلىمىغىلى  مىلودىيەلەرنى  بۇنداق 

ھۇزۇر  كەتتى  بولۇپ  بۇلۇپ  زامانالر  قانچە  يىمىگىلى  تاماق  لۇنۇپ 
 ؟!

ائتا  ، ائىئلىنى  قېرىنداشالر  .  -ھەي  قۇيۇڭالر  سېغىنىپ  ائناڭالرنى 
تۇپرىقىنى   ائنا   ، ۋەتىنىنى  ۆئز  دىگىنىمىز  ۋەتەنپەرۋەرلىك 
ۆئز   ھېچ بولمىسا ائنا يۇرتۇڭنى ،  قوغدىغانلىقتۇر .  سۆيگەنلىك ، 
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سېغىنمامسەن    –ائتا   يورۇقىدا  ائناڭنى  شام  بۇرۇنقىدەك  شۇ  ؟ 
گۇڭۇر   وئلتۇرۇپ  يەپ  ؟   –زاغرا  وئيلىدىڭمۇ  مۇڭدىشىشنى  مۇڭۇر 

ىئچىپ  تويماي  بەرسە  ائرالشتۇرۇپ  ياڭاق  سۈتكە  ؟  سېغىنىڭمۇ 
قىلىپ   ائت  چىۋىقنى  تال  ؟  يادىڭدىمۇ  ھېلىمۇ  كەتكەنلىرىڭ 
رىزىنكىنى   قىزالرنىڭ  ؟!  تېخى  كەتكەنلىرىڭچۇ  وئيناپ  مىنىپ 

شۇ  ائتالنچ ؟  ىئسىڭدىمۇ  ھېلىمۇ  كىتىشلىرى  وئيناپ  قىلىپ  ۇق 
چىدىماي    ، وئيناشلىرى  وئيۇنالرنى  ھەرخىل  بالىالرنىڭ 

بىر   قالسا  سوقۇشۇپ    –ۇئرۇشۇپ   ، تىللىشىپ  بىلەن  بىرلىرى 
 كىتىشلىرى ھېلىمۇ ڭسىڭدىمۇ ؟ 

  ، گۈزەل  نەقەدەر  يۇرتۇڭنىڭ  ائنا  وئيلىساڭ  بالىلىقىڭنى 
ىپ يىتىسەن . ۇئنىڭدا چەكسىز سىر  سۈيۈملۈك ىئكەنلىكىنى بىل 

كۈچ   مىھرى    –ۋە  بولغان  ساڭا   ، مۇھەببەت    –قۇدرەت 
يۇشۇرۇنغاندۇر . شۇ يىلالردىكى ائپائق ساقاللىق بوۋايالر ھېلىمۇ 
كۆز   ھېلىمۇ  سىماسى  دادىلىرىڭنىڭ  چوڭ  شۇ  ؟  ىئسىڭدىمۇ 
تاۋۇزالرغا  كەچتە  ياساپ  كەپە  تاۋۇزلۇققا  ؟  ائلدىڭدىمۇ 

،  قارىغانلىرىڭ   يەپ  تاۋۇز  كىلىپ  يىغىپ  دوسلىرڭنى   ،
سۆزلەرنى   كۆڭۈللۈك   ، شىرىن  نۇرغۇنلىغان  چاقچاقلىشىپ 
كەلگەن   تۇتۇپ  ؟  ىئسىڭدىمۇ  ھېلىھەممۇ  قىلىشقىنىڭالر 
كەچتە   ؟  يىگەنلىرىڭچۇ  قىلىپ  كاىپ ى  جاڭگال  قىغاۋۇلنى  
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ھايات  قىلىپ  تاماششا  يۇلتۇزالرنى  قاراپ  ائسمانغا  سۈپسۈزۈك 
سۈرگەن تۇلۇن  پەيزىنى  چىققان  ساغىرىپ  ساپسېرىق  لىرىڭچۇ؟ 

ائي ، نۇرغۇنلىغان چولپان يۇلتۇز ، چۈمۈچ يۇلتۇزالرنى غا قاراپ 
ىئشالرنى   نۇرغۇن   ، چۆمگەنلىرىڭ  خىيالالرغا  يڭ  تىگى 

قىن   باغالردا  شۇ  ؟  ىئسىڭدىمۇ  ھېلىمۇ  قىنىڭغا    –وئيلىغانلىرىڭ 
غورىالرنى توڭ   ، ائلما  توڭ   ، وئينىغانلىرىڭ  مەك تەپكە    پاتماي 

 ائپىرىپ يىگەنلىرىڭ ھېلىمۇ يادىڭدىمۇ ؟ 

ھەرگىز   ياق  ؟  قايتاالمسەن  بالىلىققا  قېتىم  بىر  يەنە  سەن 
قەدەم باسقىنىڭدا بۇ  مۇمكىن ەئمەس . بىراق سەن ائنا يۇرتۇڭغا 
ھۇزۇرلىنىشقا    . ەئسلىيەلەيسەن  قېتىم  بىر  يەنە  چۇقۇم  ىئشالرنى 

ھۇزۇرلىنااليسەن   ىئشالردىن  ائنا  تىگىشكىك   « شۇڭالشقا   .
رەڭگى  ، بولسا  ائمان  «دىگەن -يۇرتۇڭ  بولماس  سامان  روھىڭ 

 ماقال بار ەئمەسمۇ !!!!!

 

 ائنا يۇرتۇڭ ائمان بولسۇن ھەر ۋاقىت ساڭا يار بولسۇن ،

 يارەنلىرىڭ يانىڭدا بولۇپ ساڭا ھەمراھ  بولسۇن .  –دوست 

 ەئمگەكلىرىڭدىن ھەرۋاقىت مىھنەت تاپسۇن دوستلۇرۇڭ ،

 شەتكە تولغان بۇ يۇرتۇڭدا بۇلبۇل ناۋاسى ياڭرىسۇن .مەىئ
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 خىيالغا چۆمگەن شۇ باغلىرىڭدا ، 

 سەپەرگە ائتالنغان شۇ تاغلىرىڭدا . 

 ھەر ۋاقىت ساڭا ھەمراھ بولغان ىئمانىڭدا ،

 سەپىرىڭدە قارايدۇ ائناڭ يوللىرىڭغا . 

 

 خۇيمۇ وئبدان شۇ ۋاقىتالر بەركىتى كۆپ ،

 ىئچمەك . -نىئمەت ، يىمەك–نازۇ سەن يىگەن شۇ 

 بوۋاڭ كىيىمنى ،  –خۇيمۇ كەڭرى كىيەر ىئكەن ائتا 

 كېچەك . -ھەر ەئتلەستىن يارىشىملىق كىيىپ ۆئزىگە كىيىم

 

 رەڭگارەڭدۇر ائنا يۇرتۇڭ ھەر قاچان ، 

 يېشىللىققا تولغاندۇر سەن تۇغۇلغان شۇ ماكان . 

 ھامان ، كەتسەڭمۇ يىراقالرغا قايتىپ كىلەرسەن سەن 

 ائنا يۇرتۇڭ يادىڭدا بولسۇن چىقارما ھەر زامان . 
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 ىئنسانپەرۋەرلىك 

 

بىلمىدىم ھازىر قانداق زامان بولۇپ كەتتى . بىراۋ بىلەن بىراۋنىڭ 
ىئلىك   بەرسە  ساالم   ، بەرمەس  ساالممۇ  ۋە  بولماس  كارى  ەئسال 
كەتتىمۇ   كور بۇلۇپ  كەتتى . ياكى ىئنسانالر تۇغما  ائلماس بولۇپ 

نامازشام   ياكى ياكى  ۋە  قارىغۇمىدۇ  ۇئچۇق  كۆزلىرى  ەئزەلدىن 
كۆرسە   بىراۋنى  بۇرۇنالردا   . بىلمىدىم  ھەم  بۇنى  ؟  قارىغۇسىمىدۇ 

ۆئز ۋە  بېرەتتى  ىئشالر  -سالم  ۇئ  ھازىر  بىراق   . يوقاليتتى  ائرا 
يېنىچىالپ    ، سېلىپ  كۆرمەسكە  كۆرسىمۇ   . كەتتى  كۆتۈرلۈپ 

ەئي  . كەتتى  بولۇپ  كىتىدىغان  بىر   ۆئتۈپ  سىزدە   ! ىئنسان 
باشقىالرغا   سىزنىڭ   . كېرەك  بۇلىشى  پەزىلەت  ىئنسانى 
پەزىلىتىڭىز   ائدىمىيلىك  بىر  بېرىدىغان  ياردەم   ، كۈيۈنىدىغان 
قالمىدى   پەزىلەت  ائدىمىيلىك  ھازىر  بىراق   . كېرەك  بۇلىشى 

 دىسەك ائنچە توغرا بولماس . ەئمما ناھايتى ائزدۇر . .......... 

ائلىم   .  دۇنيادا  تەس  بولماق  ائدەم  ھەقىقى  بىراق  ائسان  بولماق 
ۋە   سىناقلىرى  ۇئنىڭ   . كۆپ  بەك  يوللىرى  بولۇشنىڭ  ائدەم 

 ھايات سەپەرلىرى ناھايتى كۆپ.......... 
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ۇئ    . قالدى  يېتىپ  ىئچىپ  ھاراق  ائدەم  بىر  يولدا   : مەسىلەن 
ۋە   ەئمەس  نەرسىسى  ىئچىدىغان  ائدەمنىڭ  ەئسلىدىنال 

پەزىلىتىگى .چۈنكى  ائدەمنىڭ  نەرسە  كەلمەيدىغان  ۇئيغۇن  مۇ 
ھاراق   سىز  بىراق   . ەئلۋەتتە  دە  ىئچمەيدۇ  ھايۋانمۇ  ۇئنى 
ۈئتۈپ  يېنىدىن  كىشىنىڭ  بىر  ىئچىۋاتقان  ھارا   . ىئچمىدىڭىز 
قىلمىسىڭىز   نەسىھەت  تۇرۇپ  كۆرۈپ  ۇئنى  سىز   . كىتىۋاتىسىز 
ائدىمى   بىر  بۇمۇ  قويمىسىڭىز  ائپىرىپ  ۆئيىگە  يۆلەپ  ياكى  ۋە 

ىلەتنىڭ يوقلىقىنىڭ ىئپادىسى ەئلۋەتتە . ەئگەر ۇئ قىش كۈنى  پەز 
ھاراق   ۇئ  مەيلى  ؟  قالسىچۇ  ۆئلۈپ  يېتىپ  جايىدا  شۇ  ۇئ  بولۇپ 
ۆئيىگە   يۆلەپ  ۇئنى  بولسۇن  ائدەم  ەئسكى  ياكى  ۋە  ىئچسۇن 
بىر   ائدەتتە  قېلىشمۇ  قۇتقۇزۇپ  جاننى  بىر   . قۇيۇڭ  ەئكىرىپ 

گۇناھ ېئغىر  ۇئنىڭ  سىز   . ىئش  كۆتۈردىڭىز  ساۋاپلىق  ىنى 
ياشاش   قېتىملىق  بىر  ۇئنىڭغا  سىز   . بېرىدۇ  ەئجرىنى  .ائلالھىم 
پۇرسىتىنى   قىلىش  تەۋبە  كۈنلۈك  بىر  ۋە  بەردىڭىز  پۇرسىتىنى 
بىلەن   ياخشىلىق  كەتسە  ۆئلۈپ  پېتى  شۇ  ۇئ  ەئگەر   . بەردىڭىز 
ۇئنى ۆئيىگە ائپىرىپ  قاالتتى . سىز  كىتىپ  كەتمەي گۇناھ بىلەن 

ساقايغان ەئمدى قۇيۇپ  بىلەن  سۆز  چىرايلىق  ۇئنىڭغا  دا 
سۆزىڭىزدىن  ۇئ  ەئگەر  قىلسىڭىز  تەربىيە  ھەققىدە  ىئچمەسلىك 
تەسىرلىنىپ ياخشى يولغا مېڭىپ كەتسە سىزگىمۇ  ۇئ كىشىگىمۇ 
نىمىدىگەن ياخشى بۇلۇپ كىتەتتى . جاننى ائلىمەن دىسە ائلالھ  
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ەئركى دەپ  قىالر  تۆۋبە  بەندىلەرنى  ھېلىمەننى   . نلىكىگە  ائلىدۇ 
پەزىلەتتىن    ، ياخشىلىقتىن   ، تۆۋبىدىن  بىز  بىراق   . قويىۋەتكەن 
ىئنسانالرنىڭ  بىز  بۇ  ەئجەبا   . كەتتۇق  يىراقلىشىپ 
مۇشۇنداق   تۇغما  ىئنسانالرنىڭ  بىز  ياكى  ؟  خۇسۇسىيىتىمۇ 
قالدۇقمۇ   ھەقىقەتلەرنى ۇئنتۇپ  بۇ  بىز  ياكى  ۋە  ؟  بارمۇ  ائدىتىمىز 

ىئ ھەقىقەتەن  ائدەم  بىر  ھەر  باشقىالرغا ؟  بولسا  نسانپەرۋەر 
ۋەز   باشقىالرغا   ، سۆيىدىغان  يۇرتىنى  ۆئز   ، بېرىدىغان    –ياردەم 

بولىدىغان   ۈئلگە  باشقىالرغا  پەزىلەتتە  بېرەلەيدىغان  نەسىھەت 
ۋە   ائغرىيدىغان  قۇلى  تەڭ  كىسىلسە  قولى  بىرسىنىڭ   . بولىدۇ 

 ، سۇنىدىغان  قوللىرىنى  ياردەم   ، قىلىدىغان  ياردەم   ۇئنىڭغا 
ائجىزالرنى  بەزىلەر   . بولىدۇ  قىلمايدىغان  بوزەك  ائجىزەنى 
بېرىپ  بولسا  ياۋاش  ائدەم  بىر   . قىلىدۇ  بوزەك  ھەقىقەتەن 

يەر   ۇئ   ، ۇئرىۋالىدىغان   ، يەرلىرىنى   –تىللىۋالىدىغان  بۇ 
نەرسە    ، ىئككى   –سوقىۋالىدىغان   ، تارتىۋالىدىغان  كېرەكلىرىنى 

دەسس ۇئرۇپ  كەتسە  ائرتۇق  گەپ  ؟  ېئغىز  ىۋىتىمەنغۇ 
بۇ    . ەئمەس  يوق  ائدەملەرمۇ  قوپىدىغان  دەپ  ؟  يانچىۋىتىمەنغۇ 
بەلكى    . ەئمەس  ىئنسانپەرۋەرلىك  ىئنساندىكى  شۇ  ھەرگىزمۇ 
باشقىسى  ۇئنىڭدىن   . ىئپالسلىقتۇر  ۋە  شۆھرەتپەرەسلىك 
باشقىالرنى  كىلىپ  ائچچىقى  ۆئزەڭنىڭ  قېتىم  ھەر   . ەئمەستۇر 

شۇند دەپ  تىلاليمەن   ، ۋاقىتلىرىڭدا ۇئرىمەن  ھۈرپەيگەن  اق 
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ىئڭىكىڭ    ، قارىداپ  توڭگۇزدەك  چىرايىنىڭ  ۆئزەڭنىڭ 
بۆرىدەك  كۆزۈڭنىڭ   ، كەتكەنلىكىنى  ۇئچلىنىپ  تۈلكىدەك 
يۈزۈڭدىكى   ؟  يىتەلەمسەن  كۆرۈپ  كەتكەنلىكلىنى  پولتىيىپ 
كۆپۈشۈپ  بورسۇقتەك  ساقاللىرىڭنىڭ   ، تۈكلىرىڭنىڭ 

 كەتكەنلىكىنى بىلەمسەن ؟  

ىئ بىر  بىر سەن   . بەرمە  ائزار  كۆڭلىگە  بىراۋنىڭ  بولساڭ  نسان 
  . قىل  سۆز  سىلىق   ، ياخشى  ۇئالرغا  ۈئچۈن  بولغانلىقىڭ  ائدەم 
ياخشىلىق قىل . ۇئالرنى يۆلە . بىر ائدەم بولغاندىكىن ائدەمدەك  

ائدەم    . دۇنيادا    –ياشا  ائدەم  بىرال  سەن   . ائدەمدۇر  بىلەن  ائدەم 
دۇن  . يوق  قالغىنىڭ  بۇلۇپ  بىر پەيدا  ۆئزەم  مەن  سەن  يادا 

ىئشنى   بىر  ھىچقانداق  ائدەم  بىر  يالغۇز  ۆئزەڭ  سەن   . دىمىگىن 
يەيمەن    ، توقاليمەن  قورساق   . چىقىرالمايسەن  ۋۇجۇتقا 
چۈشۈشۈڭ  ائرىسىغا  ائدەملەرنىڭ  شۇ  يەنىال  دەيدىكەنسەن 
كېرەك . ۇئالر بىلەن ياخشى ، قۇيۇق ائرلىشىشىڭ كېرەك . بەزى  

ائلدىڭدا .    چاغالردا  بار  كىشىلەر  مېيىپ   ، ائجىز  نۇرغۇنلىغان 
ۋاييەي    ، دۈمچەكنى  ما   . قالىسەن  ىئلماي  كۆزگە  ۇئالرنى  تېخى 
بۇ    ، بەزكەن  بۇ   ، تازكەن  بۇ  ۋاي   ، يوقكەن  پۇتى  مانىڭ 
ۇئالرنى   سەن  ىئنسان  ھەي   . ىئلمايسەن  كۆزگە  دەپ  نامراتكەن 

پاناھىڭدا ۆئز  بەندىلىرىڭنى   ، تۆۋە  خۇدايىم   كۆرگىنىڭدە 
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ساقلىغىن دىيىشىڭ شەرتتۇر . ىئنسان ەئسال مېيىپ ەئمەستۇر .  
شۇالرنى   ۋە  ىئلمىغان  كۆزگە  مەنسىتمەي  شۇالرنى  بەلكى 
شۇالر  كىشىلەر  قالمىغان  ائدىمىيلىكى  ۆئزىنىڭ   ، ياراتمىغان 
ۇئالرنى   دۇنيادا  ائقىۋەتتە   . ائجىزدۇر  ۋە  مېيىپ  ھەقىقەتەن 

بۇ    . چىقماس  كىشى  بىرمۇ  كىمگە  قۇتقۇزىدىغان  سەن  دۇنيادا 
قىلىدىكەنسەن   ەئسكىلىك  كىملەرگە   ، قىلىدىكەنسەن  زۇلۇم 
قايسى   ۇئ  مەيلى   . كۆرىسەن  جازاسىنى  ۇئنىڭ  كۈنى  بىر  چۇقۇم 
ىئرىقتىن   بىر  قايسى  ياكى  ۋە  ېئتىقاتتىن  قايسى   ، مىللەتتىن 
ۇئالرغا   بىلەن  سۈپىتىڭ  بۇلۇش  مۇسۇلمان  بىر  سەن  بولسۇن 

ۋە قىلماسلىقىڭ  ۆئچ    يامانلىق  ۇئالردىن  ياكى  ائلماسلىقىڭ  خۇن 
 . كېرەك  ساقلىماسلىقىڭ  ائداۋەت  ىئچىڭدە  دەپ  ائلىمەن 
  . قىل  ائمانەت  ائلالھقا   . چىقىرىۋەت  كۆڭلۈڭدىن   . كۆتۈرىۋەت 
قىلغان   سىنىڭ  ۇئ   . قىلمايدۇ  خىيانەت  ائمانىتىڭگە  ائلالھ 
بوزەك  باشقىالرنى   . بېرىدۇ  بەرىكەت  ۋە  رەھمەت  سەبىرلىرىڭگە 

ما ، زۇلۇم قىلما . رەببىمنىڭ كارامىتى كۆپتۇر . سىنىڭ ھەربىر  قىل
سىكۇنىتتا   ھەر   ، تىنىقلىرىڭ  تىنغان  ھەربىر   ، نەپەسلىرىڭ 

خىيال نىمە    -وئيالۋاتقان  كۆڭلۈڭدە  ۋە  چۈشلىرىڭ 
 وئيالۋاتقانلىقىڭنى بىلىدۇ .  
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 زىمىنغا چۈشكەن ىئدى بىر ىئنسان ، 

 ان . قەلبىدە باردۇر ۇئنىڭ ھەر قاچان ىئم

 پەزىلەتكە دوست بولغىن ەئي مۆئمىن مۇسۇلمان ، 

 مۇھەممەدنى دوست تۇتقانالر بىزلەرگە قالدۇرغان . 

 

 بىلگن دوستۇم ائدەم ائدەم بىلەن ائدەم ،

 ھەر ۋاقىت مىھرىدىن بەرگەندۇر ياردەم .

 سەپەرلەرگە وئخشاش سەپەرداشمىز ھەر ياندا ، 

 قەدەم . بۇ دۇنياغىمۇ باسساقكەن دەيمەن تەڭ 

 

 وئياليمەن قېرىنداش ، بۇرادەرلىرىمنى مەن ھەردەم ،

 ەئي ائلالھ جەننىتىنى بەرگىن ھەريان ھەر زاماندىن .

 ۇئشبۇ جامالىڭغا ائشىق بولغان دوستلۇرۇڭغا ھەردەم ، 

 رەھمەت بەرگىن دەيمەن بىر ائلالھقا ھەر تىنىقتىن . 
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 بىرىگە ، –كۈيۈنسىكەن دەيمەن بۇرادەرلىرىم بىر 

 بىرسىگە زۇلۇم قىلمىسىكەن دەيمەن قېرىنداشلىرىمگە . -ربى

 وئخشاشال ھەممەيلەن بىر ائدەمنىڭ پەرزەنتى ، 

 قىاليلى مىھرىمىزدىن ياردەم بەرگەندە . 

 

 سۆزلەڭ دىسەك سۆزلەيسەن بىز ائدەمنىڭ پەرزەنتى ، 

 يۇۋاش كەلسە يېنىڭغا شىر ، بۆرىدەك چاچرايسەن . 

 كەلسە ائلدىڭدا ، ەئگەر قارشى تەرەپ يامان 

 بىز مۇسۇلمان دەپ كۈچۈكلىنىپ يالۋۇرىسەن .

 

 خۇدا دەپ يالغان ېئيتىپ سۆزلەپ يۈردۈڭ ،

 مەن مۇسۇلمان ، مۆئمىن دەپ چايناپ يۈردۈڭ .

 ھەي خۇدانى گۇۋاھچى قىلىۋېلىپ سۆزلەپ يۈردۈڭ ، 

 يالغان ۋەدە ، قەسەملەردىن يانماي ەئسال يۈردۈڭ . 
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 بىلەن ياشىغىن ەئي ائدەم ، ائدىمىيلىك ، پەزىلەت 

 ائدەمنىڭ ىئچىدە باردۇر ائدەم .

 خۇدايىم بەرسۇن ھەممەيلەنگە بەرىكەتنى ، 

 پەزىلەتكە تولسۇن بۇ كەڭ ائلەم . 
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 پۇل ۋە سەن دىگەن ۇئيۇن 

 

  . نەرسىدۇر  بىر  بولغان  كېرەكلىك  تۇرمۇشىمىزدا  ھەقىقەتەن  پۇل 
قورساق   بىز  ائرقىلىق  رىتىمگە  پۇل  تۇرمۇشىمىزنى  ۋە  توقاليمىز 

 سالىمىز . پۇل تۇرمۇشىمىزدا كەم بولسا بولمايدۇ ەئلۋەتتە . 

دەيدىكىن  نىمە  دىسە  سالىدۇ  ۇئسسۇلغا  جىننىمۇ  پۇل  چوڭالر 
 دەپتىكەنمەن . پۇل ھەقىقەتەن جىننىمۇ ۇئسسۇلغا سالىدىكەن. 

چۈن  بەزىلەر پۇل ۈئچۈن ۆئزلىرىنى خانىۋەيران قىلىشتى . پۇل ۈئ 
قىمار وئينىدى . ۆئمرىنى دوغا تىك تى . ۆئمرىنىڭ ائخىرىدا ائزغىنى  
پۇل   شۇنچىلىك  كەلسە  ھىساپالپ   . ۇئتتۇردى  ياكى  ۇئتتى  پۇل 
خاالس . پۇلنى دەپ ائق سېتىپ وئيناپ يۈردۈڭ . سىنىڭچە شۇ 
ل   ھاال ساڭا  ھەقىقەتەن  پۇللىرىڭ  تاپقان  ؟  لمىدۇ  ھاال پۇلالر 

ھ قېتىم  ھەر  ؟  بىلەن  سىڭگەنمىدۇ  پۇللىرىڭ  شۇ  تاپقان  ارامدىن 
ىئسىڭدىمۇ؟   يىگىنىڭ  گۆشى  .    -چوشقا  وئيلىمايسەن  سەن  ياق 

  . چۈشىسەن  دۈم  بۆرىدەك  قالغان  ائچ  تاماققا  شۇ  ۋاقىتتا  شۇ 
يوق   پۇلى  شۇ  بىراق  ؟!  ەئمەسمۇ  بار  پۇلۇڭ  يېنىڭدا  چۈكى 
ائلدىرىماي   تاپسىمۇ  نان  بىر   ، قىلىپ  شۈكرى  تاپقىنىغا  كىشىلەر 

ۇيۇن مەز  شۇ   . كۆردۈڭ  وئيناپ  ۇئيۇننىمۇ  مانا   . يەيدۇ  قىلىپ  زە 
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بولسا  پۇل  ۇئيۇننىمۇ  ؟   بەرگەندۇ  تېپىپ  پۇل  قانچىلىك  ساڭا 
  . قىلدىڭ  كەيىپ   . ىئچتىڭ  ھاراق  دەپ  ۇئيۇننى   . وئينىغۇلۇق 
كۇلۇپالردىن  قاۋاقالردىن   . تىلالشتىڭ  ۇئرۇشۇپ   . چەك تىڭ  ائق 

ھاز   . قالدىڭ  بۇلۇپ  تارتالماس  وئيۇن باش  جەمىەئت  ىر 
نىمە  دىگەن  جەمىەئت   . دەيسەن  قالدى  بولۇپ  كۆتۈرەلمەس 

؟   بىلەمسەن  مەھەللە    10بۇنى  بىر  بىلەن  يىغىلىشى  ائدەمنىڭ 
. .    100بولىدۇ  بولىدۇ  كەنىت  بىر  بىلەن  يىغىلىشى  ائددەمنىڭ 

شەھەر    ، ناھىيە  بىر  بىلەن  يىغىلىشى  ائدەمنىڭ  نۇرغۇنلىغان 
بۇالرنىڭ مانا   . جەمىەئت  بولىدۇ  تەركىبى  .     وئمۇمى  بولىدۇ 

جەمىەئت سىنىڭ ھىچقانداق نەرسەڭگە ېئغىر كەلمەيدۇ . سەن 
يېتىپ   وئتۇرسىدا  يولنىڭ  ھەتتا   . كۆتۈرىدۇ  وئينىساڭمۇ 
ېئغىر  ھىچقانداق  جەمىەئتكە   . كۆتۈرىۋېرىدۇ  ۆئلىۋالساڭمۇ 

وئيۇنىنى ەئمەس ۆئز . دۇنيادا جەمىەئتنىڭ  ۆئزۈڭنىڭ  -كەلمەيدۇ 
ۆئزو   . كۆتۈرەلمەيسەن  قامدىيالمايسەن  وئيۇنىنى  وئيۇنىنى  ڭنىڭ 

وئيۇندىن    . تويمايسەن  وئيناپ  وئيۇن   . لمايسەن  بوال بېقىپ  ۋە 
 ، كەتتى  بۇلۇپ  يامان  جەمىەئت  سەن   . كىلەلمەيسەن  بېرى 
ھىچقانداق   جەمىەئتنىڭ  بىراق   . دەيسەن  كەتتى  بۇزۇلۇپ 
ەئسكىرەپ    ، يامانلىشىپ  ائدەملەر  پەقەت   . يوق  ۆئزگەرگىنى 

جەمىەئت  . ناچار  كەتتى  بۇزۇپ   ، سالىدىغانمۇ  تەرتىپكە  نى 
پۇلغا  ۋە  پۇل   شۇ  يەنىال  قويىدىغىنىمۇ  سېلىپ  ھالەتكە 
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ھەددىدىن زىيادە بىرىلىپ كەتكەن ، پۇل ىئشقىدا يامان يولدىن  
شۇ   پۇل   . كىشىلەردۇر  ەئخمەق   ، نادان  بەزىبىر  قايتالمايۋاتقان 

بىچارىل  . سېلىۋەتتى  ۇئسسۇلغا  بىچارىلەرنى  ەر  كۇلۇپتىكى 
يۈزكۆزلىرىنى    ، يالىڭاچلىنىپ   ، چۇۋۇپ  جىندەك  چاچلىرىنى 

ائال ھالەتتە  جىن  -تۇنۇغۇسىز  بوياپ  ائلۋاستىدىن   –يېشىل 
جىنالرنى   بۇ  پۇل  بۇ  مانا   . بولىۋالدى  يوق  ساەئت   4-3پەرقى 

كېچە پۈتۈن  باشقا    24كۈندۈز  -ھەتتا  ۋە  ۇئسسۇلغا  ساەئتلەپ 
خ شۇنداق  ۇئالر   . سېلىۋەتتى  بىر  ۇئيۇنالرغا  وشاللىنىۋاتقاندا 

ۋەسۋەسىگە   بولۇپ  خوشال  شەيتاننىڭمۇ  تەرەپتىن 
؟   كۆرىۋاتقانمىدۇ  ؟!  ھە  بىلىۋاتقانمىدۇ  سېلىۋاتقانلىقىنى 
ىئسىدە   كۆيىدىغانلىقى  وئتتا  خارلىنىپ  كۈندە  ۆئلگەن  ائقىۋەتتە 
وئچۇق   شۇ  تولغانغان  دىبادا  ۇئالرنىڭ  ۋاقىتتا  شۇ  ؟  بارمىدۇ 

 قىراپ كۆيىدىغانلىقى ىئسىدە بارمىدۇ ؟ بەدەنلىرىنىڭ وئتتا چىر 

تەرلەپ،    ، ھېرى   . قىلىۋەتتى  شورپا  جاڭگالدا  ھەقىقەتەن  پۇل 
ىئچىملىك   ۇئ   . ىئچتى  ىئچىملىكنى  بىر  كەتكەندە  ېئچىرقاپ 
مەينەتمۇ   ياكى  پاكىزمۇ   ، ەئمەسمۇ  ياكى  خالىمۇ  شۈبھىدىن 

ائلالھن  بولغاچقا  ھاراق   . ىئچىۋەردى  وئيالشماستىنال  ىڭ  ۇئنىمۇ 
 ىئسمىنى ائتاپ ىئچەلمەيدۇ ەئلۋەتتە .  
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بەرمەي  ھەققىنى  ىئش  ۇئالرنىڭ  ىئشلىتىپ  باشقىالرنى 
قىلىۋالسامكەن   ۆئزۈمنىڭ  بولسا  ائمال  قاخشىتىپ 
قىلىۋالغان   ۆئزىنىڭ  پۇلىنى  خەقنىڭ  بىراق   . بار  دەيدىغانالرمۇ 
تاپماڭ   پۇل  دەيمىزكىن  بىز   . كۆرمەيدۇ  ائقىۋەت  ياخشى  كىشى 

تېپ  .  ەئمەس  تېپىڭ  بىلەن  مىھنىتىڭىز  ۆئز  لالپ  ھاال .ەئمما  ىڭ 
 رەببىممۇ چۇقۇم بەركىتىنى بېرىدۇ .  

دەپ   بولمامدۇ  قىلمىساڭ  وئغۇرلۇق   . قىلىدۇ  وئغۇرلۇق  بەزىلەر 
؟  وئغۇرلۇدۇقمۇ  سىنىڭكىنى  وئغۇرلىساق  بىز  قويساق 
  . دەيدۇ  وئغۇرلۇدۇق  مىللەتنىڭكىنى  باشقا   ، خەقنىڭكىنى 

قىلمىشلى ۇئ  ائلالھ  خۇددى  كۆرمەيدىغاندەك.  ھىچكىم  رىنى 
ھىكمەت بىلەن   . ناھايتى ائدىل ،  كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر  ھەممىنى 
كارامىتى بىلەن بىلەن   ۆئز  ھەر بىر ىئشنى   . قىلغۇچى زاتتۇر  ىئش 
قىلىدۇ . سەن ۇئ دۇنياغا بارغاندا ھېلىقى سەن پۇلىنى وئغۇرلىغان 

قىلى ھازىر  ائلدىڭغا  كىشىنى  مىللەتتىكى  سىنىڭ  باشقا  ۇئ  پ 
مەن   ۇئ  دىسە  ؟  رازىمۇ  سەن   . وئغۇرلىغان  پۇلۇڭنى  مۇنچىلىك 
رازى ەئمەس دەپ تۇرىۋالىدۇ . ائلالھ ساڭا ياردەم قىلىپ نۇرغۇن  
دەپ   كېرەك  ىئمانىڭ  سىنىڭ  ماڭا  ۋە  ائلمايدۇ  ۇئ  بەرسىمۇ  دۇنيا 

 تۇرىۋالىدۇ . سەن شۇ دەھشەتلىك كۈندىن قورققىن . 
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چاغلى زەررە  سەن  ائلالھ بىلگىنكى  وئغۇرلىساڭمۇ  نەرسە  ق 
ھەقىقەتەن   ائلالھ   . قىلىدۇ  سورىقىنى  شۇنىڭمۇ  چۇقۇم 

سۇائل  كۈنىدە  قىيامەت   . زاتتۇر  ائدىل  ھەقىقى   . -مىھرىباندۇر 
بەرگەن   ھاياتلىق  بىزگە   . رەبىمىزدۇر  بىزنىڭ  قىلغۇچى  سوراق 

 ياراتقۇچىمىزدۇر . 

بىرىلىپ ۇئنچىۋاال  ۇئيۇنغا  پۇلغا،   ! بەندىلەر  .   ەئي  كەتمەڭالر 
ۇئ  شۇڭلشقا   . ياراتقاندۇر  پۇلنى  ىئنسان   ، ەئمەس  ىئنساننى  پۇل 
پۇلغا  شۇ  باغالپ  بوينۇڭالرغا   ، ۆئتكۈزۈپ  زەنجىر  پۇلالرغا 
دوغا   بارلىقىڭالرنى  دەپ  وئيۇننى   . قىلماڭالر  قۇل  ۆئزەڭالرنى 

 تىكىۋەتمەڭالر . ھاياتىڭالرنى نابۇت قىلماڭالر . 

 

 ۇل بولدى ،دوستقا ائزار بەرگەنمۇ پ 

 يانچۇقالر يەنە قۇرۇپ كەتتى . 

 يامان ىئش قىلىپ يانچۇقلىرىڭ پۇلغا تولدى ،

 ائقىۋەتتە پۇللىرىڭنىڭ ھىچ بەركىتى بولمىدى . 
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 بىراۋنى دوست تۇتۇپتۇ بەزىلەر ىئزدەپ پۇل ،

 پۇلغا پۇلنى تاپىمەن دەپ بوپتۇ قۇل . 

 پۇل تاپىمەن دەپ تاللىۋاپتۇ ۆئزىگە خاتا يول ،

 وئيۇن دەپ بىلەكلىرىگە ۇئرۇپتۇ ۇئكۇل . 

 

 پۇل دەردىدە ەئي بالىالر ساراڭ بولماڭالر ،

 پۇلغا زىيادە بىرىلىپ قايمۇقۇپ كەتمەڭالر .

 دىڭ وئيناپ ،-شەيتانغا ھەمراھ بولۇپ سىلەر دىڭ

 بىر كۈنى ائزاپتا قېلىپ پۇشايمان يىمەڭالر .

 

 ،قاچانمۇ تەۋبەقىالرمىز دەپ وئيالپ يۈرۈيسىلەر 

 ۆئلگەندە ەئجەبا تەۋبە قىلىپ يۈرمەكچىمۇ سىلەر . 

 ىئككى پۇتۇڭ گۆرگە ساڭگىالپ بولغاندۇ ھەر قاچان ، 

 ەئمدى تۆۋبە قىلساڭ قۇبۇل بۇالرمۇ شۇ تۆۋبىلەر .
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 پۇل ىئنساننى ياراتقان ەئمەس ەئي دوستۇم ، 

 ىئنسان ەئسلىدە پۇلنى ياراتقان . 

 ۋە لىكىن شۇ پۇلنى دەپ قېرىنداشالردىن ، 

 ۋاز كەچكەن قېرىنداشالر دەۋزەختە ياتقان .

 

 پۇلنى بەرسەك ىئتقا پۇراپمۇ قويماس ،

 ھەلەپكە پۇل ائرالشتۇرساڭ كاال ھەم يىمەس . 

لدىن مىھنەت قىلىپ ،   ەئي دوستلۇرۇم وئيغۇنۇڭالر ھاال

 ھارام پۇلغا بىزلەر ھەرگىز شىرىك ەئمەس . 

تېپىپ   پۇل  لدىن  ھاال قېرىندىشىمنىڭ  بىر  ىئللىق  ھەر  پۇلنى 
كۆڭۈللۈك   ، ىئشالرغا  خەيرىلىك   ، ياخشى   ، ائىئلىسىگە 
ۆئزىنىڭ  شۇنداقال  ۋە  يېشىللىقىغا  يۇرتلىرىنىڭ  ۋە  پاائلىيەتلەرگە 
  . قىلىمەن  ۈئمۈد  ىئشلىتىشىنى  سەپەرلىرىگە  خەيرىلىك 
. ائلالھتىن سىلەرگە   ھەرگىز بۇزۇپ چاچماڭالر  ىئقتىسادىڭالرنى 

 يەت تىلەيمەن . ائمىن............! رەھمەت ، بەرىكەت ، ھىدا
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 يانفۇن ۋىروسى ۋە ناتوغرا ھەۋەس

 

ېئلىپ   ، قىلىدۇ  ھەۋەس  ىئشالرغا  نۇرغۇن  دۇنيادا  ىئنسان 
كىيىم  : ۆئي-ېئيىتساق   ، تۇرمۇش   ، ،  -كېچەك  زىمىن 

ىئگىدارچىلق ھۇقۇقى ۋە ەئڭ كىچىك نەرسىلەردىن تاائم يىيىش 
كىيىم   . باشقىالر  كىيگەنگە  -ۋە  ۋە   ، كىيىش  پۇزۇر  كېچەكلەرنى 

كۈندى ىئشالرمۇ  چۇقۇنىدىغان  چىقىپ  قىلىش  كۈنگە  -نھەۋەس 
كۈچۈيىشكە باشلىدى . ەئسلى ھەۋەس قىلىش ياخشىدۇر ، سىز  

ىئلىمغا-ىئلىم  ، ھەۋەس  -مەرىپەت  كىشلەرگە  ياخشى  بىلىمگە 
 . بولىدۇ  قىلسىڭىز  ھەۋەس  مۆئمىنلەرگە  ۋە   . بۇلىدۇ  قىلسىڭىز 
شۇالردەك   مەنمۇ   ، لمايمەن  بۇال شۇالردەك  ۈئچۈن  نىمە  مەن 

ائل رەببىمنىڭ  بۇلۇپ  مۆئمىن  بىر  ياخشى  مەنمۇ  بارسام  دىغا 
 بەندىغۇ دەپ ھەسەت قىلسڭىز بولىدۇ . 

كەينىگە   ھەسەتنىڭ  كىتىپ  كىرىپ  كەينىگە  ھەۋەسنىڭ  بىراق 
كىيىملىرى   شۇنداق  بەزىلەرنىڭ   . بولمايدۇ  كەتسىڭىز  كىرىپ 

ھەددى   كىيىم    –جىقكىن  قىلىپ  ھەۋەس  يەنە   . يوق  ھىسابى 
ائلغىن چىقسا  يېڭى  كىيىم  قايسى   . ناۋادا  ېلىۋېرىدۇ   . ائلغان  ى 

قاتار قارىسا  ۆئيدە   . قىلغان  قىلغىنى  بىشەملىك  بەرمىسە  -ېئلىپ 
قۇر كىيىم ، نەچچە جۈپ ائياق تۇرغان . ائندىن   10قاتار نەچچە 
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ھەۋەس   بەك  ناھايتى  چولپانالرغا  ياشلىرىمىز   . تاشالۋاتقان  ۇئنى 
ھەۋەس   ائجايىپ  چولپانلىرىغا  چەتەئللەرنىڭ  بولۇپمۇ   . قىلىدۇ 

ىدۇ ۋە ۇئالرنىڭ سۈرەتلىرىنى ەئكىرىپ تامالرغا ېئسىۋالىدۇ ۋە قىل
ائلالھقا  دۇنيادا  بەندىلەر  ھەي   . قىلىۋالىدۇ  چوقۇنغۇچىسى 

 چوقۇنماي باشقا چولپانالرغا چوقۇنامسىلەر ؟!

مەن   قاراپ  سۈرەتكە  قۇرۇق  بىر  سورىماي  ھىدايەتنى 
خام قۇرۇق  دەپ  بولسامكەن  ۋە -ائشۇنىڭدەك  خىيالالرنىڭ 

مىڭ  ائر  سىلەر   . يۈگىرەيسىلەر  كەينىدىن  ھەۋەسلەرنىڭ  زۇ 

جايىدا  ۆئز  ساەئت  خۇددى  جايىدا  شۇ  خىيال  بۇ  يۈگۈرسەڭالرمۇ 
ەئتراپىڭالردا  خىياللىرىڭالرمۇ  سىلەرنىڭ  چىكىلداۋاتقاندەك 
ھەۋەسلەرنىڭ   بۇ  سىلەر  ائقىۋەت   . خاالس  پىرقىراۋېرېدۇ 

ائ پىش  ۈئجمە  ياكى  خوشياقمايدىغان  ىئش  غزىمغا كەينىدىن 
بىر    . قالىسىلەر  بولۇپ  بوشاڭالردىن   ، ھۇرۇن  دەيدىغان   چۈش 
يولىدا   شۇالرنىڭ  تۇرسا  بار  كىشىلىرىمىز  پەزىلەتلىك  وئبدان 
كەينىدىن  خىيالالرنىڭ  بۇ  قايمۇقتۇرىدىغان  بېشىڭالرنى  ماڭماي 

ائرزۇ   ائشمايدىغان  ەئمەلگە  ۇئنداق   . ماڭىسىلەر   –يۈگرەپ 
ماڭماڭ كەينىدىن  ك  ھەۋەسنىڭ  ھاال سىلەرنى  ھامىنى  ۇئالر   . الر 

وئقۇشقا  ، ائتا   . سىلەر ياخشى  قېرىداشنى ۋە    –قىلىدۇ  ائنىنى ، 
ائىئلە    –ەئل   بىر  ياخشى   . يۈگۈرۈڭالر  قىلىشقا  رازى  يۇرتنى 
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بېرىشقا  بۇلۇپ  بەندە  ياخشى  ائلدىغا  رەببىمنىڭ  ۋە  تۇتۇشقا 
تېلىۋۇز  وئلتۇرۇپ  شۇنداق  باركىن  بەزىلەر   . كۆرسە يۈگۈرۈڭالر  ۇر 

تارىخىنى   ۆئزىنىڭ  ۋە  ۆئزىنى  خۇددى  ائرتىسلىرى  كىنو  شۇ 
مۇھاببەت  ۋە  كىتىدۇ  كۆرۈپ  وئلتۇرۇپ  پەخىرلىنىپ  يازغاندەك 
تەڭ   كۈلسە  ھاياجانلىنىپ   . كىتىدۇ  بولۇپ  غەرىق  دۇنياسىغا 
كۆرمەڭ  فىلىم  سىز   . كىتىدۇ  يىغالپ  تەڭ  يىغلىسا   ، كۈلۈپ 

ۆئزىڭىز  فىلىمدىن  شۇ   . كۆرۈڭ  بولغان  ەئمەس  پايدىلىق  گە 
ىئش   ياخشى  ۋە  پەزىلەت  ،ياخشى  كۈيۈنۈش  يەنى   ، يەرلىرىنى 
شاكىلىنى   ېئلىۋېلىپ  مېغىزىنى  خۇددى   . ۆئگۈنۈڭ  ەئمەللىرىنى 
شۆپۈكىنى   تاشالپ  مېغىزىنى  ھازىر  بىراق   . تاشلىغاندەك  ائيرىپ 

 ائيرىپ ائلىدىغانالرمۇ ائز ەئمەس . بەلكىم ناھايتى كۆپتۇر .... 

ەئمد بولغاندەك  مانا  جىق  ناھايتى  تۈرلىرى  ھەۋەسنىڭ  ى 
زامانالردا»   بىر  بولۇپ  تۈرى  بىر  ھەۋەسنىڭ  «   QQيانفۇنمۇ 

وئيناپ   تېلىفۇن  قوللىرىدا  بالىالر  ھەممە  دەپ  وئينايمىز  كىكىيۇ 
 ، ۈئسىۋالغانالر  ماشىنىغا  بېسىپ  خەت  ماڭغاچ  يولدا   . يۈردى 

بولغا سۇندۇرىۋالغانالرمۇ  قولىنى  چۈشۈپ  ەئمدى  ېئرىققا  مانا   . ن 
قىلىشى  تەرەققى  زاماننىڭ   . چىقتى  نەرسىمۇ  دىگەن  ۈئندىدار 
وئيناش،  ۇئيۇن  يەنى   . بولدى  پەيدا  ۈئسكۈنىلەر  ھەرخىل  بىلەن 
  . كەتتى  چىقىپ  تۈرلىرى  نۇرغۇن  دىگەندەك  سېتىۋېلىش  مال 
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سىزنى   تىلفۇن  بەلكىم   ، ەئمەس  تىلفۇننى  سىز  ھازىر 
ما يول  بەزىلەر   . قىزىل ىئشلىتىۋاتىدۇ  قاراپ  ۈئندىدارغا  ڭغاندا 

ائز  ۆئلگەنلەرمۇ  ۋەقەسىدە  ماشىنا  قىلماي  دىققەت  چىرققىمۇ 
كېچە  . كۆزىدىن  -ەئمەس  وئيناپ  تىلفۇن  ۇئخلىماي  كۈندۈز 

ائيرىلىپ قالغانالرمۇ خېلى كۆپ ، تىلفۇننى توك قا چېتىپ قۇيۇپ 
كېچە   . بار  ائيرىلغانالرمۇ  ھاياتىدىن  ۆئز  پارتىالپ  تىلفۇن   ،-

ھەي  كۈ  ، بار  تېپىۋالغانالرمۇ  ائغرىقى  باش  قاراپ  تىلفۇنغا  ندۈز 
ائتا ھاياتىڭنى  ۆئز  قېرىنداشلىرىڭ  -ىئنسان   ، ۈئچۈن  ائناڭ 

تىلفۇنغا  شۇ  بولىدىغان  سېتۋالغىلى  پۇلغا  قىلماي  تەقدىم  ۈئچۈن 
تەقدىم قىالمسىز ھە !!!  ائنىڭىز بەرگەن پۇلغا تىلفۇن سېتۋىلىپ 

كومپىيوت  ، يىتىشمەي  چىقىپال ۇئمۇ  تور   ، كىرىسىز  ىرخانىغا 
خۇددى    ، چىقماي  تورخانالردىن  كېچىسى   ، وئلتۇرىسىز 
ھالدا   كەتكەن  قىزىرىپ  كۆزلىرىڭىز   ، ائغرىمايدىغاندەك  مىڭىڭىز 
سىيرىلىپ   ىئچىم  مىنىڭ  قاراپ  شۇبىچارىالرگە  ەئمما   ، چىقىسىز 
قىلىسلەر   ىئستىمال  ھەركۈنى  سىلەر  ۋىروسالرنى  بۇ  مانا   ، كەتتى 

قاراپ  -ائتا،   تىلفۇنغا  ەئكەلسە  تاماق  وئبدان  بىر  ائناڭالر 
وئلتۇرسىلە . تىلفۇندىن قايسى بىر چولپاننىڭكىدۇر ۋە قايسى بىر 

قاراپ  -قىز قىلىپ  ھەۋەس  دەپ  كەلگەندۇ  ۇئچۇر  يىگىتلەردىن 
تاتماي تىلفۇنىڭالر   ، تىلفۇننى    كىتىسلەر  قىممەت  قالسا 

قورقۇنۇشائلىسلەر نىمىدىگەن  بۇھەۋەس   ،  !!!! ھە  ھەۋەس  لۇق 
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ىئنسانالر  ھە   . كىلىۋاتىدۇ  زوقۇم  مىنڭمۇ  ھەۋەسىڭالرغا  بۇ 
  ، كىتاپقا  ياخشى   ، ەئلۋەتتە  قىلغۇچە  ھەۋەسنى  مۇشۇنداق 
شۇ  سىز  ەئجىبا   ، بولمامدۇ  قىلساڭالر  ھەۋەس  وئقۇشقا  كىتاپ 

ائتا ائخىرلىشامدۇ  ھاياتىڭىز  قارىمىسىڭز  كۈن  بىر  -تىلفۇنىڭىزغا 
قىلس سۆز  ۋاقتى ائنىڭىز  ناماز  ياكى  بۇيرىسا  ىئشقا  بىرەر  ياكى  ا 

يانفۇندەك  بىرسىڭىز  ۋىرۇس  بىرسىڭىز  خۇددى  سىز   ، كەلسە 
ىئرماش روزا -تىلفۇنغا  ھەتتاكى   ، كىتىسىز  بۇلۇپ  -چىماش 

  ، لمايسىز  ائيرىال تىلفۇندىن  قىلىپ  قۇلى  تىلفۇننىڭ  رامىزانالرمۇ 
تىلفۇ سىز  بىراق   ، اليدۇ  ائيرىال سىزدىن  تىلفۇن  نىڭىزدىن ھەي 

بولۇپ  قىسىمى  بىر  ھاياتىڭىزنىڭ  ۇئ  لمايسىز   ائيرىال ھەرگىز 
قالسىڭىز   ۇئنتۇپ  گاالستۈكنى  كىيمىڭىزنىڭ  بىرەر    ، قالدى 
  ، قالمايسىز  ۇئنتۇپ  ھەرگىز  تىلفۇنىڭىزنى  بىراق   ، قالىسىزكىن 
رەھمانىر  بىسمىلالھىر   « بۇرۇن  چىقىشتىن  ۆئيدىن  بەلكىم 

ۆئزۇمنى   ائلالھ  ھەي   » دىيىشنى  رەھىم  قىلدىم  ائمانەت  ۆئزۈڭگە 
 ەئسال وئيالپمۇ قويمايسىزغۇ دەيمەن . !!!   

ۋىروستۇر   تارقىلىۋاتقان  تىز  ەئڭ  شىنجاڭدا  ھازىر  ۋىروسى  يانفۇن 
  ، كىتاپقا  بەلكى  بىرىلمەي  يانفۇنغا  بولسا  چەتەئللەردە   .
بىلەن   قىلىش  ساياھەت   ، پاائلىيتى  داناالر   ، تەنھەركەتكە 

  . بايرام ۆئتكۈزۋاتىدۇ  ھېيىت  مەيلى  ياشلىرىمىز  بىزنىڭ  بىراق 
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ۋىروسىنى  يانفۇن  بۇ  بولسۇن  كۈن  ائدەتتىكى  ۋە  بولسۇن 
 قىستۇرغىنى قىستۇرغان .  

ھەۋەسلەرنىڭ كەينىدىن يۈگۈرۈش ياخشى ائقىالنە ىئش ەئمەس   
ياخشى   ، كىچىڭ  مەرىدىن  ۇئلۇغۋارھەۋەسلىرىڭىزنىڭ  بۇ   ،

ىئزدىن  ، مېڭىڭ  شۇنىڭغا  كۆپ  شۇ يولالر  كۈتكەن  سىز   ، ىڭ 
قىز شۇ  ائرالشقان  سىز  كۈنلەردە  -چولپانالر  بىر  سىز  يىگىتلىرىڭىز 

سىزنىڭ   ۇئالر  قالسىڭىز  كەتكە  پاال بىرەر  ياكى  قالسىڭىز  ائغرىپ 
يەنىال    ، ەئكەلمەيدۇ  بەركەت  سىزگە  چىقىپ  تىلفۇنىڭىزدىن 
ياردەم  سىزگە  قويماستىن  تاشالپ  يالغۇز  ىئگەم  ياراتقان  سىزنى 

زىمىندىن   بىرىدۇ شۇ  سىز  تىلفۇننى   . قىلىدۇ  ساغالم  سىزنى   ،
بۇمۇ    ، چىقاردىڭىز  ىئشلىتىپ  تېپىپ  زىمىندىن   ، ائلدىڭىز 
تۇلۇق   ەئزالىرىڭىزنى  شۇ  سىزگە  ائلالھىم   ، بەرگىنى  ائلالھنىڭ 
قىلىپ   تۇلۇق  بارماقلىىڭىزنى   ، بولسا  بەرمىگەن  يارتىپ  قىلىپ 

قاند ۈئندىدارغا  سىز   ، بولسا  ،  ياراتمىغان   !! ھە  چىقاتتىڭىز  اق 
ائۋازىڭىزنى   قىلىپ  ۇئچۇق  كۆزىڭىزنى  شۇ  ائلالھىم  ۇئلۇغ 
  ، بولسا  قىلمىغان  جايىدا  ھوشىڭىزنى  ەئقلى   ، بولسا  بەرمىگەن 
ھەۋەس   ناخشىالرغا  شۇنچە  سىز  يەنى   ، ھە  قىالتتىڭىز  قانداق 
غىجىڭالپ   دەپ  مۇھاببەت  كۆك   ، مۇھەببەت  ائھ   ، قىلىسىز 

وئغۇلالر سىزگە شۇنچە   چىڭ قىلىسىز ، ەئجىبا قىز  بۇ دۇنيادىكى 
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زۇكۇم قىلىۋەتتىمۇ ؟ سىز ناخشىالرغا ھەۋەس قىلىپ كەتكۈدەك  
بولغان   ياخشى  مەزمۇنى   ، ڭ  ائڭال ەئمەس  ائڭلىماڭ  ناخشىنى 

ڭ .    ياخشى ناخشىالرنى ائڭال

 

 يۈرمىگىن كەينىدە يۈگۈرۈپ ،

 قوغلۇشۇپ ھەركۈنى ھەۋس . 

 ى ،ھەۋەسلەر چىتمىۋالسا ەئتراپىڭن 

 ساڭا بولىدۇ بىر كۈنى قەپەس . 

 

 ساراڭ كەلسە ساراڭ دەيسەن ، 

 ۇئ سەندەك ۆئڭ ەئمەس . 

 سەن قىلغىن ىئشنىڭ ھەممىنى ، 

 ۇئ قىلىپ باققان ەئمەس . 
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 سەن  ھەۋەس قىىلىپ يانفۇن ۋىروسىغا ،

 يىگىتكە . -سەن ھەۋەس قىلغان قىز

 ساراڭ ھەۋەس قىلماس ەئسال ،

 ەئمەس . سەندەك ۇئ ەئخمەق 

 

 سەن وئينىغان سۇرۇنغا ،

 سەن چۇقۇنغان چولپانغا . 

 ۇئ چوقۇنماس ەئسال ۇئنىڭغا ، 

 ۇئ سەندەك نادان ەئمەس . 

 

 ساراڭغا بەرسەڭ تىلفۇننى ، 

 بىر كۆرۈپ ائتىدۇ يەرگە .

 ساڭا بەرسە تىلفۇننى ، 

 بىر كۆرۈپ بېرىسەن جېنىڭنى . 
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 بەندىنى ،ساراڭ دەپ ەئخمەق قىلىسەن بىچارە 

 بىلەمسەن ۇئ مەجنۇننىڭ جەننىتى باردۇر .

 ۇئ ساڭا قارىغاندا بەكراق وئڭلۇق ، 

 تاماق يەپ سىڭگەن نېنىنى ھەر جايدا باردۇر . 

 

 مەجنۇننىڭ كۈنى ساڭا قارىغاندا بەكراق ياخشى ،

 ەئندىشە تىلفۇندىن ۇئ ھەر ۋاقىت خالى . -غەم

 ساڭا وئخشاش چولپان وئيلىماس ۆئزى خالى ،

 رىن ھەۋەس كەينىدىن يۈگۈرمەس ۇئ سەندىن ياخشى .شى

 

 ھەۋەس كەينىدىن ، -يۈگۈرمەڭالر ۇئزۇن ائرزۇ

 ائرمانالر سىلەرنى بىركۈنى كۆلگە تاشاليدۇ . 

 رەببىمگە دۇائ قىلىپ ، دوسلىرىغا ىئشەنسەڭالر ،

 بىر كۈنى سىلەرنى رەھمەت يوللىرىغا باشاليدۇ . 
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 يېشى ائجرىشىش جېڭى ۋە يىتىمنىڭ كۆز 

 

 ، قىلىۋاتىدۇ  تەرەققى  زامان  ەئگىشىپ  ۈئتۈشىگە  كۈنلەرنىڭ 
شۇنىڭغا قارىتا ھازىر نىكاھمۇ تەرەققى قىلىۋاتىدۇ ، خۇددى سىز  
يېڭىلنىپ   نىكاھمۇ  بۇ   ، يەڭگۇشلىگەندەك  ېئلىپ  تىلفۇننى  بىر 
قىلماقتا  تەرەققى  ناھايىتى  ائجرىشىش  بولمايدىغاندەك  تۇرمىسا 

قىلىپ   توي  بۈگۈنىسى  . ۋە  بار  ائجرىشىدىغانالرمۇ  ەئتىسى 
شىنجاڭنىڭ   بۇيىچە  دۇنيا  مۇسابىقىدەك  بىر  بۇ  خۇددى 
بىز   كۆپ دۆلەت بوپتۇ ، بۇنىڭدىن  قېتىم سانى ەئڭ  ائجرىشىش 
ۆئز   بۇنى   ، بۇالمدۇق  خوشال  ياكى  ەئپسۇسلىنامدۇق 

 ۋىجدانىمىزدىن سوراپ باقايلى .  

زامانالردا   قالغ  20ەئينى  كىرىپ  ياشالرغا  ائتانەچچە  -ىنىمىزدا 
بالىالر   ھازىر   ، دەيتى  قۇيايلى  ۆئيلەپ    18~ 17ائنىللىرىمىز 

بۇنىڭ   ، كەتتى  بولۇپ  ائچىدىغان  ېئغىز  تويدىن  ياشالردىال 
ھەممىسى نىمە سەۋەپتىن ، يەنىال شۇ غايىۋى ھەۋەستىن ، بىز  
ھەۋەستىن  ناتوغرا  ائشۇ  بىزدىكى  فىلىم  شۇ  بولغان  مەستانە 

نىكا  ، چىققاندۇر  ،  كىلىپ  ائمال  نىمە  قويماي  قىلىپ  ھىڭىزنى 
شەرىەئتتە   ەئسلىدە   ، يوق  بولغىمىز  ھەمرا  تەڭ  گۇناھىڭىزغا 
 ، دىگەن  قۇيۇڭالر  قىلىپ  تويىنى  يەتكەندە  يېشىغا  قىلىش  توي 
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سىز    . ەئمەستۇر  دىگەن  ائجرىشىڭ  قىلىپ  توي  بىراق 
ائيالىڭىز   دەپ ۆئز  قىزغىنلىقىنى  ھەۋەسىڭىزنىڭ  ۆئز  كىچىككىنە 

ائ ۋاپا  بىلەن  شۇنچىۋاال  سىزگە  ائيال  سىرىتتىكى   ، جرىشىسىز 
چىڭ   دەپ  ائلىمەن  خۇتۇن  ىئككىنچى  ياكى  ؟  قىلدىمۇ 
تۇرۋالدىڭىزمۇ .؟ بىرى بىلەن ياخشى ۈئتۈشنىڭ نەقەدەر ياخشى 

ىئكەنلىكىنى ياخشى بىلىسىز ەئلۋەتتە ، سىز ىئككىال ائيالىڭىزغا   
يالىڭىزنىڭ بىرىگە  وئخشاش مۇائمىلىدە قارىياالمسىز ،  ىئككى ائ

كۆك ائلما بىرىپ يەنە بىر ائيالىڭىزغىمۇ كۆك ائلما بىرەلەمسىز ؟  
شۇنداق  بىرىگىمۇ  يەنە  سۆزقىلسىڭىز  شىرىن  تاتلىق  بىرسىگە 

باپ ۇئرۇندا  تەڭ  ىئككىلىسىنى  ؟  المسىز  قىال باراۋەر  -سۆز 
تەڭ   ائيالىڭىزغا  ىئككىلى  كۈنلىرىدە  ائيەم  ھېيىت  كۈرەلەمسىز؟ 

بوال  باش  يىتىشىپ  كۆرۈپ  ياخشى  باللىرىنى  ۇئالرنىڭ  ؟  المسىز 
قىلسىڭىز   توي  سىز  ەئلۋەتتە  ؟  المسىز  بوال خالى  ائغرىقىدىن 
 ، ائجراشماڭ  بىھۇدە  لىكىن  ەئمەس  قىلماڭ  توي   ، بولىدۇ 
كەينىڭالردىن  سىلەرنىڭ   ، كەتتىڭالر  ائجرىشىپ  سىلەر 
ەئسال  سىز  قىلدىغىننى  يېشى  كۆز  بالىالرنىڭ  سەبى  قانچىلىك 

ياكى  ب بولسۇن  كەتكەن  ۆئلۈپ  ائيالىڭىز  ەئمدى   ، ىلمەيسىز 
يولدىشىڭىز ۆئلۈپ كەتكەن بولسۇن ، پەرزەنتىڭىز يىتىم قالغان  
سەبى  شۇ  تۇرۇپ  تىرىك  سىز   ، ىئشتى  بىر  باشقىچە  ۇئ  بولسا 
ەئڭ   . ۇئنايدۇ  كۆڭلىڭىز  قانداقمۇ  قالدۇرۇشقا  يىتىم  باللىرىڭىزنى 
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 ، ۇئنىمايدۇ  ۋىجدانىڭالر  وئغۇل    قىسقىسى  سىرىتتىكى  ەئجىبا 
 ، ك تىپ  كۆرۈنۈپ  چىرايلىق  كۆزۈڭالرغا  قىزالر  ياش  گۈزەل  ياكى 
؟   كەتتىمۇ  بولۇپ  كۈچلۈك  پەرزەنتىڭالردىنمۇ  ھەتتاكى 
پەرزەنتىڭالرنىڭ   وئماق  مىھرى  قىزالرنىڭ  شۇ  سىرىتتىكى 
بىرەر   سىلەرگە  ۇئالر  ەئجىبا   ، كۈچلۈكمىكەن  مىھرىدىنمۇ 

نىمە   قىلدىمۇ؟  دەپسەندە ياخشىلىق  ائىئلەڭالرنى  ۆئز  ۈئچۈن 
  ، قىلمىساڭالر  ساپا  كەيىپ  سىرىتتا  ەئرلەر  ھەي   ، قىلىسلەر 
يىراق   ياماندىن   ، ىئچمىسەڭالر   ھاراق   ، وئينىماڭالر  قىمار 
ائياللىرىڭالرغا   . ائجراشمايدۇ  سىلەردىن  ائياللىرىڭالر  بولساڭالر 

، ۇئالر  ەئخالق بىلەن مۇائمىلە قىلساڭالر -سۆز ، ەئدەپ-سىلىق
يولدىشىڭالرنىڭ   سىلەرمۇ  ائيالالر  ھەي   ، قاچمايدۇ  سىلەردىن 
بېشىنى ائغرىتماڭالر ، اليىقىدا ىئش قىلساڭالر ، ۇئ وئلتۇرۇش بۇ  
؟  بولمامدۇ  ائغرىتمىساڭالر  بېشىنى  يولدىشىڭالرنىڭ  دەپ  چاي 
مانا مۇشۇنداق يول بەرمەسلىكلەر ائجرىشىشنىڭ بىرىنچى چوڭ  

قالدى   بولۇپ  بولۇپ  ائساسى  شۇنداق  چىقىشالماسلىقمۇ   ،
مۇھاببەتلىشىپ   ۇئياقتىن  قىلىپ  توي  بۇياقتىن  مانا  قالدى، 
قورقمىدىڭمۇ؟  قىساسىدىن  ڭنىڭ  باال يىگىت  ەئي  يۈرگەن 

ىئت   ياتسا  تۇغۇپ  ۆئيدە  ائيالىڭ  ؟  قورقمىدىڭمۇ    –خۇدادىن 
قىزالرغا  باشقا  سىرتالردا  دەپ  نىمىتى  بۇ  تۇغىدۇ  مۈشۈكمۇ 

سۆزى   چىقىپ  مۇھاببەت  قېلىپىدىن  . ىئنسان  يۈرۈيسەن  قىلىپ 
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سىرتالردا   –ھاۋاي  ى   ھەمىشە  سەن   . بىرىلىسەن  ھەۋەسكە 
تارتىپ  قىساسىنى  ائيالىڭنىڭ   ، ڭنىڭ  باال نارسىدە   . يۈرۈيسەن 
  . ىئكەن  ەئپۇچان  رەببىم  ھېلىمۇ  ؟  قورقمىدىڭمۇ  قېلىشتىن 

ائتا ەئگەر   . كەچۈرىۋاتىدۇ  ياك -سىلەرنى  ۋە  ائيالىڭ   ، ى  ائناڭ 
سىلەر    . بولغۇيتى  كەچۈرمەس  بولسا  بىلگەن  كىشىلەر  باشقا 
ائلدىغا   ائلالھنىڭ  كۈنى  بىر  ھامان  ؟  يۇشۇرۇنماقچى  قاچانغىچە 
بېرىپ رەسۋا بولسىلەر . مۇناپىق ، جوھوت بولىسىلەر . ائخىرى  
بۇنى   سىلەر   . بۇلىسىلەر  مەھكۇم  دەۋزەخكە  بىلەن  شەيتان 

قاراڭالر   ڭالرغا  باال ؟  .  بىلەمسىلەر  چىرايلىق  ائيدەك  وئبدان  بىر 
  ، خەجلىمەي  پۇل  ائيالىڭالرغا  كۈيۈمچان   ، ڭالرغا  باال شۇ 

،  ساپا، ھەشەمەتچىلىكلەرگە-كەيىپ  سىرتالردىكى سورۇنالرغا ،
 .   ەر . ائلالھ سىلەرنى ەئپۇ قىلسۇنائيالالرغا خەجلەيسىل-ياش قىز

بۇ دۇنيادا بىر چۈمۈلىنى دەسسەپ ۆئلتۈرۈپ قويساڭ ، شۇنىڭ 
ەئجىبا   ، بىلىسىلەر  وئبدان  سىلەر  ۇئنى   ، تارتىسەن  سورىقىنىمۇ 

ائتا باللىرىڭالرنى -سىلەر   ، ائياللىرىڭالرنى   ، ائناڭالرنى 
بۇنىڭ  ائلالرمۇ  ؟  تاتماسسلەرمۇ  سورىقىنى  بۇنىڭ  قاقشاتساڭالر 
شۇنچە  ۆئزۈڭالرنى  سىلەر  ەئجىبا  ؟  قاالرمۇ  ائلماي  سورىقىنى 

ب  ، ائدەم  دانىشمەن  دەپ ەئقىللىق  يوق  ىئگىسى  دۇنيانىڭ  ۇ 
 وئيالمسىلەر . بىر يىتىمنىڭ كۆز يېشىنى وئيالپ باقتىڭالرمۇ ؟ 
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ائتا بالىنىڭ  بىچارە  ۇئ   ، كىتۋاتاتتى  يولدا  باال  باال  -بىر  ۇئ  ائنىسى 
وئيناۋاتقان   يولدىكى  ۇئ   . ىئدى  بولغان  ۋاپات  ۋاقتىدىال  كىچىك 
بولغان  ائنام  مىنىڭمۇ   ، بولسا  دادام  ،مىنىڭمۇ  كۆرسە   بالىالرنى 
باغرىمغا   ۇئالرنى   ، ماڭسام  تۇتۇپ  قوللىرىنى  ۇئالرنىڭ  بولسا 

ۇئخلىۋا ،  بېسىپ  بارسام  باغچىغا  تەڭ  بىلەن  ۇئالر   ، لسام 
ۋاقتىمدا  جۈيلىگەن  كېچىللىرى   ، مەن  بەخىتلىك  نىمىدىگگن 
وئيغانسام  لىكىن   . كىتىمەن  جۈيلۈپ  دەپ  ائپا   ، دادا 
قۇلۇقۇمغا   دىيىشلىرى  يىتىم  باشقىالرنىڭ   ، يوق  ھىچقايسىسى 
كەتكەن ىئدىم  كۈنۈپ  كىرمەسال بولدى ، بۇ ىئشالغا ائللىبۇرۇن 

دادام    . قازا –چوڭ  بۇرۇنال  ۇئالرنىڭ  سورىسام  ائنامالنى  چوڭ 
ۆئز مەن   ، ېئيىتتى  مەن  -قىلغانلىقىنى  بىرىپ  تەسەللى  ۆئزۈمگە 

ائتا  ، بولىمەن  يىتىم  لھنىڭ  -نىمىشقا  ائال قىلىشى  قازا  ائنامنىڭ 
ىئرادىسىدىكى ىئشقۇ ، ائلالھ تاائال ماڭا كۇپايە دەپ يۈرۈۋەردىم 

بۇلۇ چوڭ  ەئمدى  مانا  يېنىمدا ،   ، ۋاقىتىللىرىمدا  قىلغان  توي  پ 
ائتا قىزنىڭ  ۇئ   . يوق  ەئزىزلىرىم  لىكىن -شۇ   ، كۆردى  ائنىسىنى 

ائتا تۇتۇپ -ۆئزىنىڭ  تىك  گەۋدىسىنى  ۇئ  بىراق   ، يوق  ائنىسى 
ائتا ائتا-مىنىڭ  ائيالىمنىڭ  ۇئ   ، بار  مىنىڭمۇ  -ائنام  نەق  ائنىسى 

كۆلىگە تەسەللى بەردى ۋە  -ائتا ائنام -مىنىڭ ائتاائنامدۇر ، دەپ 
ۋە   بەرگۈچىدۇر  جاننى  ھەممە  ائلالھ   ، ائلالھتۇر  بارلىقىم 

 ائلغۇچىدۇر .   
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كۆڭلى   ۇئنىڭ   . باراتتى  كىتىپ  باال  يىتىم  بىر  يەنە  يولدا 
 ھەقىقەتەن مەيۈس ىئدى . ۇئ ائنىسىنى ىئزدەۋاتاتتى .  

كەتتىڭ؟  - ائجرىشىپ  بىلەن  دادم  نىمىشقا  ؟  قەيەردە  سەن  ائپا 
اڭ بولمامدۇ ؟ بىچارە باال ائنىسىنى تۆت كۆزى بىلەن  ائجراشمىس

بالىسىنى   قولتۇقالپ  چوكاننى  بىر  بولسا  دادىسى   . ساقالۋاتاتتى 
ھوي    : ۇئنىمىسا   . ۋارقىرايتتى  دەپ  ماڭ  بۇياققا   ، ماڭ  ۇئياققا 
بىلەن   تىلالر  سەت  دەپ  سىنى  دىدىم  ماڭ  شۇم  ھاراملىق 

يىت چوكاننى  مودا  ھېلىقى  . ھاقارەتلىگىنىچە  باراتتى  كىتىپ  ىلەپ 
 مەن ھېلىقى يىتىم بالىنىڭ يېنىغا باردىم ۋە 

 ھەي باالم داداڭ سىنى نىمانچە تىلاليدۇ ؟ دىسەم ۇئ : –

ائجرىشىپ   بىلەن  ائپام  مىنىڭ  ۇئ   . ەئمەس  دادم  مىنىڭ  ۇئ 
ۇئ    . ائپام  ۆئگەي  ۇئ   ەئمەس.  ائپام  مىنىڭ  ائيالمۇ  ۇئ   . كەتكەن 

الي بۇلۇشقا  دادا  ماڭا  قاراپ  ائدەم  پەسكە  دىدى  ەئمەس  ىق 
ۇئرىدۇ ،    . ۆئگەيلەيدۇ  مىنى  ۇئ  يوق ۋاقىتتا  كۈندە دادام   . تۇرۇپ 
تىلاليدۇ . دادم بولسا شۇ ائيالنىڭ كەينىدىن چىقالماي يۈرۈيدۇ . 
ىئككىسى   بۇ  داىئم  مەن  شۇڭالشقا   . تىلاليدۇ   ، ۇئرىدۇ  مىنى 

وئ دەپ  ېئلىۋاالتتىم  ائرام  مەزگىل  بىر  مەن  كەتسە  يالپ  ۆئلۈپ 
ائتا  شۇ  بەزىدە  ھەقىقەتەن   . ۆئگەيلەشلىرى -كىتىمەن  ائنىالرنىڭ 

، قىيناشلىرى ، تەتۈر قاراشلىرى ، ۋارقىراشلىرى يەنە كىلىپ شۇ 
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قارغىشى   بالىلىرىنىڭ  كۆرۈشىدىن   ياخشى  ائيالالرنى  سىرتتىكى 
 ۋە قىساسىغا ۇئچرايدۇ . 

مېڭىپتۇ ائيلىنىپ  بىلەن  ائنىسى  باال  ۇئ  كۈنلەردە  ۆئز    بىر  ۇئ   .
ەئكىلىۋالغان   پەرزەنتىنى  چىدىماي  ائنىسى  ۆئز   . ىئدى  ائنىسى 

 ىئدى . ۇئ تۇيۇقسىز ائپىسىغا :

دەپ    - كەتكەن  ائجرىشىپ  بىلەن  دادام   نىمىشقا  سەن  ائپا 
 سورىدى . 

 ائنىسى ۇئلۇغ بىر كىچىك تىنىۋېتىپ ائلدىرىماي تۇرۇپ : 

ك  - داداڭ  ؟  دەمسەن  بار  ائجراشقۇسى  مىنى  ھاراق  باالم  ۈندە 
كۆڭۈل   بىلەن  ائيالالر  سىرتتىكى   ، وئيناپ  قىمار   ، ىئچىپ 
كۆزىگە   مەن  تېپىپتىكەن  پۇل  ائزراق  ەئمدى  مانا  يۈرۈپ  ېئچىپ 
قېچىپ   تەلىي  ى   . ۇئرىدۇ  دۇمباالپ  كۈندە   ، كۆرۈنۈپ  سەت 
كاساپىتىڭ   سىنىڭ  ھەممىسى  يەنە  كۈنلىرى  قويغان  ۇئتتۇرۇپ 

يا  . بەرمەيدۇ  كۈن  ۇئرۇپ  يەنە  ىئشلىرىنى    دەپ  بېرىپ  مەن 
يىلنى   قانچە  بىر  ھېلىمۇ   . باالم  قىلىمەن  قانداق  مەن  بۇزمىسام 
مانا   . قىلىۋاتىمەن  باققالچىلىق  ھازىر  مانا   . ۆئتكۈزدۈم  چىداپ 
ەئمدى سەنمۇ كەلدىڭ . يالغۇزچىلىق تارتمايدىغان بولدۇم دىدى  

 . 
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بىساتىنى   بارچە  وئيناپ  قىمار  دادىسى  ۆئتمەي  ۇئزۇن 
ھېلىقى  ۇئتتۇرى يېنىكى   . قالدى  يېتىپ  ائغرىپ  كىيىن  ۋەتكەندىن 

ھەممە   ۇئ   . قالدى  كىتىپ  تاشالپ  ۇئنى  چوكانمۇ  چىرايلىق 
قايتۇرۇپ  قەرز  ائدەم  بىچارە  بۇ  ائخىرى   . ائيرىلدى  نەرسىسىدىن 

پۇت لماي  دىۋانىچىلىق -بوال سىرتالردا  ھالدا  سۇنۇق  قوللىرى 
كۆرۈۋېلىشقا شۇنىڭدىن  مانا   . يۈردى  ھەر   قىلىپ  بولىدۇكى 

. بىر   قىساسىنى تارتىدۇ   قانداق بىر ائدەم چۇقۇم پەرزەنتلىرىنىڭ 
ائنىمۇ باغرى تاشالرچە بالىلىرىنى تاشالپ كەتسە ائقىۋەت ۇئنىڭ  

 زارلىق ىئچىدە ۆئتىدۇ .   -كۈنى خار

يېنىدا   دادىسىنىڭ  ھالدا  يۇقى  ياش  كۆزلىرى   ، مەيۈس  باال  بىر 
ىڭ ەئتراپىدا باالم ۇئنى يەمسەن ، وئلتۇراتتى . دادىسى بولسا ۇئن

ھىچقانداق   باال   . يۇرەتتى  بۇلۇپ  پايپىتەك  دەپ  يەمسەن  بۇنى 
كەلدى   ۆئتمەي ۇئالرنىڭ يېنىغا بىر ائيال  . ھايال  قىلمىدى  گەپ 
. ۇئ ائيال بالىنىڭ ائنىسى بولۇپ ۇئ ۆئزىنىڭ ائجرىشىدىغانلىقىنى  

 كەتتى .   لىكىن بالىنى ائلمايدىغانلىقىنى ېئيتىپ سۆزلەپال

كۆتۈرۈپ - باال  يېنىڭغا  مەن   . ائلمايمەن  شۇمنى  ھاراملىق  بۇ 
توي   مەن  بولسا  باال   . باقمايمەن  مەن  بالىنى   . كەلمىگەن 

لمايمەن ۆئزەڭ باق دەپ بىر ھازا سۆزلىدى .    قىال

 بىچارە باال ائخىرى وئرنىدىن چاچراپ تۇرۇپ :
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  . ەئمەس  اليىق  بۇلۇشقا  ائپا   ، ائپا  ەئسكى  بىر  ساڭا  سەن  مەن 
  –ۆئچ . كۆزۈمدىن يوقال دەپ ۋارقىراپ كەتتى . ۇئ ائيال ائلدى  

ۆئيگە  . دادا بالىنى يىتىلىگىنىچە  قالدى  كىتىپ  كەينىگە قارىماي 
؟  بولغاندۇ  قانداق  ائقىۋىتى  ائنىنىڭ  ھېلىقى   . ائلدى  يول  قاراپ 

 قاراپ باقايلى .  

بىر ۇئنى  باي   . قىلدى  توي  بىلەن  باي  بىر  ائنا  ائيچە   ھېلىقى 
دەسسەپ  سەنىمىگە  كونا  ۆئزىنىڭ  كىيىن  ائندىن   . ائرزۇلىدى 

خوتۇن   تۇتۇپ   –سىرتالردا  مۇھاببەت  وئيناپ  بىلەن  قىزالر 
ۇئرۇپ   دىسىال  ھە  بولسا  ائيالنى  ۇئ   . ،   –يۈردى  دۇمباالپ 

ائراملىق   ھىچقانداق  ىئشلىتىپ  وئرنىدا  قۇل  يۇلۇپ  چاچلىرىنى 
ا ماڭا ماسلىشىپ يۈرمىدىڭ بەرمىدى . ائدەتتىكىچە يۈرۈپ قويس

نازلىنىۋاتىسەن   كىملەرگە  قويسا  ياسىنىپ  سەل   . تىلاليتى  دەپ 
ۇئيقۇسى   . تويدى  بايلىققىمۇ  ائيال  بىچارە   . ھاقارەتلەيتتى  دەپ 

ۇئيۇن    ، سورۇنغىمۇ   . بولدى  پۇلى    –ھارام   . تويدى  تاماشاغىمۇ 
ەئمەس   خوتۇن  ۇئالرغا  ەئسلى  دىسە  بولىدىكىن  قانداق  بارالر 

ائرام ق تىنىچ  كۈن  بىر  بىچارە  ۇئ  ؟!  ەئمەسمۇ  كېرەككەن  ۇل 
ۋە   بالىىنى  ھەمدە  ىئدى  بەخىت  بىر  ۈئچۈن  ۇئنىڭ  ېئلىۋالسا 

تالدىم دىمەي ىئشلەيدىغان بۇرۇنقى –يۇمشاق ، ھاردىم  -يۇۋاش
سېلىپ  ىئشقىمۇ  يولدىشى  بۇرۇنقى   . كىتەتتى  وئيالپ  يولدىشىنى 
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شۈكر  تاماققا  بەرگەن  ىئتىپ   . ،  كەتمەيتى  تۇراتتى  قىلىپ  ى 

پات ماختايتتى،  كۆڭلى  -ائيالىنى  ۋە  ەئكىرەتتى  باغچىغا  پات 
 تارتقان يەرلەرگە ائپىراتتى ، ھەي ...... 

ائتا   ، ھەقىقەت  بۇ  باللىرىنىڭ  -مانا  كۈنى  بىر  ھامان  ائنىالر 
قېرىنداشالر  ھەي   ، سەۋەبى  قالدىغانلىقىنىڭ  تاتىپ  قىساسىنى 

، شۇ پەرزەنتلەرنى ، سەبى  ەئمدى ائجرىشىش جېڭى بولمىسۇن  
سىالردىن   ائلالھ   ، ائجراشماڭالر  بولسىمۇ  دەپ  باللىرىڭالرنى 

ائتا ۋە  پەرزەنتىڭالر   ، بولسۇن  رازى  -رازى  سىلەردىن  ائناڭالر 
 بولسۇن . 

 

 

 ائنىالر ، -ائجراشماڭالر ەئي ائتا

 يىتىم قالمىسۇن سەبى بالىالر . 

 پەرزەنتىڭالرنى ،ۆئگەيگە تاپشۇرماڭالر 

 زۇلۇمغا قالمسۇن نارسىدە بالىالر . 
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 زۇلۇم قىلماڭالر سەبى بالىالرغا ، 

 تارتىپ قالىسلەر بىر كۈنى قىساسىنى . 

 يەۋالماڭالر يىتىمنىڭ مال مۈلۈكىنى ، 

 بىر كۈنى ائرتىۋالسىلەر بوينىڭالرغا گۇناھنى . 

 

 ائجرىشىش سىلەر ۈئچۈن شۇنداق بىر جەڭمىدۇ ، 

 بىلەن تەڭ بۇلۇش سىلەرگە تەڭمىدۇر .  ائيال كىشى

 پەرزەنتىڭالرنى وئيلىمىدىڭالر سىرىتقا قاراپ ،

 ائياللىرىڭالرغا ھۈرپەيدىڭالر خېتىڭنى ائل دەپ . 

 

ائجايىپ ىئش بۇ پەرزەنتلەر شۇنداق وئت قۇيرۇقلۇق قىلىدىكىن  
بىلەن   خۇتۇن  بىر  دەپ  نىمە  ؟  ۈئتەمسەن  بىلەنال  خۇتۇن  بىر   ،

دە  ھەي  ،  ۈئتۈسەن  ائجرىشىپ   4پ  دەپ  پەرىز  ېئلىش  خۇتۇن 
باال   بىلەن  ماجرا  جىدەل  ائجرىشىپ  يەنە   ، ېئلىپ  خۇتۇن   ،

 يىتىم قېلىپ يۈرۈشىدۇ  . 

بۇنداق ائيالالرنىڭ دىلىغا ائزار بىرىپ ، باللىرىنى يىتىم قىلىپ ،  
كىرىپ   قوتانغا   ، كۆرە  بۇزۇلغاندىن  سەتەڭلەرگە  ائجرىشىپ  توال 
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؟ بولمىدىمۇ  ائتا  ياشىغان   ، تۈكۈپ  يۈزىنى  -قىزالرنىڭمۇ 
قاق قاچان -ائنىللىرىنى  زادى  بۇالر   ، يۈرگىچە  قىلىپ  سەنەم 

ائيالىڭمۇ   شۇ  چاغدا  ەئينى  ؟  يە  توختامدۇ  ۆئلگەندە   ، توختايدۇ 
يۈز  تىز  بۇنچە  نىمىشقا  سەن  ؟  ىئدىغۇ  قىز  ساھىبخامال  كىچىك 

 ۆئرۈيسەن . ....... 

يۈرۈۋەرسە ھايۋاندەك  مۇشۇنداق  توي سىلەر  ائجرىشىپ   ، ڭالر 
ائخىرەتتە   يەنى   ، يۈرسەڭالر  بۇزۇلۇپ  ائجرىشىپ  يەنە   ، قىلىپ 
جۇپتىڭالر  سىالرنىڭ  ؟  قۇپارمۇ  بىللە  بىلەن  سىلەر  ائيالىڭالر 
بىلەن   باشقىالر  ائيالىڭالر  قۇيۋەتكەن  ائجرىشىپ  ؟  بۇالرمۇ 
ەئلۋەتتە  ؟  بۇالمدۇ  ھەققىڭالر  سىلەرنىڭ  ۇئنداقتا   ، ياشايدۇ 

ماڭا جۈپتى بەرگىن دەپ  بولمايدۇد ۇئ چاغدا رەببىمدىن يەنە  ە ، 
زۇلۇمغا   پەرزەنتىڭالرنى  بىچارە  ؟   چىدامدۇ  يۈزۈڭالر  سوراشقا 
خۇتۇن   كەلگەندە  كۈنگە  مۇشۇ  يەنە  قىلىپ  يىتىم  ۇئچۇرتۇپ 
مۇكاپات بۇلۇپ   ائالمسىلەر ياكى خۇتۇنغا تويمامسىلەر ، خۇتۇن 

دەپ قىلىڭ  توي  قېتىم  بىر  يەنە  ؟  قىلىڭالر   قالدىمۇ  شۈكرى   .
رەھمىتى  ائلالھنىڭ   ، ڭالر  وئيال پەرزەنتىڭالرنى   ، قىلىڭالر  تۆۋە 
پەرزەنتىڭالرنى   قالغان  يىتىم   . ائجراشماڭالر  بولسىمۇ  ۈئچۈن 
 ، بار  ھەققىڭ  بېقىش  ۋە  پۇشتۇڭ  سىنىڭ  ۇئ   ، بېقىڭالر  ياخشى 
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رەببىڭدىن قورققىن ، شۇ يىتىم پەرزەنتىڭالرغا بەرمىگەن پۇل ، 
 قازا بىلەن ەندىن چىقىپ كىتىدۇ . -باالباشقا 

ياخشى    ، ائلدىرماي  قىلغاندىمۇ  توي  قېرىنداشالر  ھەي 
  ، قىلماڭالر  تەنتەكلىك  ائلدىراپ   ، قىلىڭالر  ائندىن  وئيلۇشۇپ 
قانماي،  ۇئيۇنغىمۇ   ، قىلىدۇ  توي  ائلدىراپ  ياشلىرىمىز  مانا  ھازىر 

.-ىئلىم بۇلىدۇ  يارماس  ناھايىتى   ، ۆئگەنمەي  خۇتۇن   بىلىممۇ 
ائتا بىچارە  شۇ  يەنە  ائخىرىدا   ، باقالماي  ائنىسى  -باللىرىنىمۇ 

بولۇپ   بالىلىق  كىيىن  يىلدىن  بىرەر  ائقىۋەتتە   . بىرىدۇ  بېقىپ 
ياپ قارىسا   . كىتىدۇ  ائجرىشىپ  كىيىن  ،  -بولغاندىن  بالىالر  ياش 

ائجرىشىش   بىزلەردە  قېرىنداشالر  ھەي  ەئجىبا    ...... توۋا  
ق تەرەققى  بىرىنچى  شۇنچىلىك  ائجرىشىشتا  ؟   كەتتىمۇ  ىلىپ 

مىدال  كۈمۈش  ياكى  مىدال  ائلتۇن  بىرەرسىمىزگە   . بولۇپتۇق 
چىقىپ   نامى  ناچار  ەئسكى  ۆئزىمىزنىڭ  بەلكى   . ياق  ؟  بەردىمۇ 

ەئر شىنجاڭدا   ، باشقىالرنىڭ  شۇنداقال   . خاالس  ائيالنىڭ  -كەتتى 
قىز چۇقۇم  بار  يىرى  بىر  چۇقۇم   ، وئخشايدۇ  يوق  -ھۆرمىتى 

سۆز  دەپ  ەئمەس  ياخشى  پۇرسەت  -وئغۇلالر  قىلىشىغا  چۆچەك 
ائجراشماسلىقىنى   كۆپچىلىكنىڭ  ائخىرىدا   . بەردۇق  تېپىپ 
رەببىمدىن تىلەيمەن . ائجراشماڭالر نىكاھىڭالرنى قەدىرلەڭالر ،  

 پەرزەنتىڭالر يىتىمچىلىك تە قالمىسۇن  . 
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ھەشەمەتچىلىككە ۋە يالغانچىلىققا تولغان  
 دۇنيا 

 

قىپ  وئلتۇرۋېلىپ  سۇرۇندا  بىر  ۇئالر  باركى  ائدەملەر  -شۇنداق 
قىزىل يالغان قىلىپ پاراڭلىشىدۇ ، مەن قانداق بېيىپ كەتتىم ، 
  ، دەپ  بار  تۇققۇنۇم  باي  شۇنداق   ، بار  تۇنۇشۇم  نوچى  ائنداق 
بولسا  قىلىشلىرى  گەپ  يالغان  بۇنداق  ۇئنىڭ  ەئمەلىيەتتە 

كۆرسىتىش ۋە ۆئ ۆئزىنى چوڭ  كەينىدە  پەقەتال  زىنى باشقىالرنىڭ 
كۆرسىتىۋېلىپ   بىر  راسا  ۆئزىنى  سورۇندا  بۇ  ھەم  قالدۇرماسلىق 
نام   بولسىمۇ  ائزغىنە  بولمىغاندا  ھىچ   ، كىتىش  چىقىپ 
چىقىرۋېلىش ، باشقىالر ائلدىدا پۇت دەسسەپ تۇرۇش خاالس .  

مىڭ يۈۋەنلىك داستىخاندا وئلتۇردىڭىز ،   10وئيالپ بېقىڭ سىز  
ەئل پۇلنى  پۇلالرنىڭ  شۇ  شۇ   ، يەپ  تاماق  ائزغىنە  ۋەتتە 

خەير ياخشى -كۆپرەكىنى  نىمدىگەن  ىئشلەتسەڭالر  ساخاۋەتكە 
بۇالتتى ، ائلالھىم رەھمىتنى سىلەردىن تېخىمۇ ائيمىغان بۇالتتى  

ائتا  ، كەتتى  كۆپىيىپ  يالغانچىلىق  ھازىر  دوس-.   ، -ائنىغىمۇ 
خۇتۇن  ، ك  -بۇرادەرلىرىگىمۇ  يالغاننى  ،  باللىرىغىمۇ  دەيدۇ  ۆپ 

ائنىلىرىمىز بەرگەن پۇلنى ىئشلەتتۇق دەپ يالغان ئيتىپ شۇ -ائتا
ھاراقالر  ياشايدۇ،  سۇرۇنالردا  شۇ  ھەرۋاقىت  سۇرۇنلىرىغا  ھاراق 
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قانچە   بولسا  بولغان  ل  ھاال  ، ىئكەن  قىممەت  گۆشتىن  تېخى 
سۇرۇننى  شۇ   ، دەپتىكەن  ھارام  ھېلىمۇ   ، بولغىيتى  قىممەت 

قېر   ، قالغان  ائتاوئقۇشسىز  ياشانغان  قالغان  ۋە  -ىپ  ائنىالرغا 
بىر   بۇالتتى  ياخشى  نىمىدىگەن  بەرسەڭالر  بالىالرغا  قالغان  يىتىم 
كۈنى ائشۇ ائشۇرۇپ قويغان ۋە ۇئرۇنسىز خەجلىگەن پۇلالرنىڭ  
. بۈگۈن باي يۈرگەن  قىساسىنى تارتىسىلەر ، بەدەل تۆلەيسىلەر 

يالغ مۇشۇ  ھەشەمەتچىلىكىڭالر  مۇشۇ   ، انچىلىق  بولساڭالر 
بۇلۇپ ،  . بىر نانغا زار  قىلغىنىڭالرغا بىركۈنى گاداي ياشايسىلەر 
  . مۇمكىن  كىلىشى   ھەم  ۋاقتىڭالر  ياشايدىغان  بۇلۇپ  گاداي 
يالغان    ، راستچىل   ، قىلماي  ھەشەمەتچىلىك  كۆپچىلىك  شۇڭا 
چىن   بۇلۇشنى  ائدەم  ھەقىقەتچىل   ، قىلمايدىغان  گەپ 

 يۈركىمىزدىن تىلەيمىز .  
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 قايتىمىز  تۇپراققا ھەممەيلەن

 

 باراۋەر-باپ بىلەن تۇپراق قايتىمىز، تۇپراققا بىركۈنى ھامان بىز
 ھىدايەت قىل  ياخشىلىق ىئنسان  ھەي . كىتىمىز  بۇلۇپ

 سىنى تۇپراق ، بولغىن قورساق  كەڭ ، ەئپۇچان . تاپىسەن
 سىقىپ تۇپراق بولساق قىلغۇچى زۇلۇم ەئگەر ، ائلىدۇ قوينىغا

  . چىقىرۋىتىدۇ

 تۇپراق ھۆرمەتلەڭالر ، قەدىرلەڭالر تۇپراقنى ىئنسانالر  ەئي   
 بىز ، قىلماڭالر      ھەشەمەتچىلىك زىيادە ھەددىدىن بېشىدا

 بېشىغا  تۇپراق  كىشلەرنىڭ   نۇرغۇنلىغان  بىرى  ۋاقىتتىن  نەچچە
  نىمە بۇ . كۆردۇق قويغىننى  قىلىپ قەپەزلەرنى تۆمۈر 

  ۇئالر  ؟ قويماقچىمۇ سوالپ ىئچىگە قەپەز ۇئالرنى قىلغىنىڭالر
 كېتىۋىرىدۇ ۆئتۈپ بولسۇن دەرەخ-دەل ياكى ۋە بولسۇن تۆمۈر 

 پۇلغا   يەرلىكنىمۇ بىر ھازىر ، ياراتقاندۇر  شۇنداق رەببىم   ۇئنى ،
ياكى مىڭ 10 دىگەندە ائز ائلىسلەر  كۆپرەك ۇئنىڭدىن      يۈەن 

 كۆپ خېلى ۈئچۈنمۇ     كوالش  يەرلىكى ۇئنىڭ ، ائلىسلەر پۇلغا
بەزىلەر گەپ ىئشلەيدىغان ۇئنىڭغا ھەم . كىتىدۇ پۇل     ، 
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سىمۇنتاليدىكەن يەرنىڭ   چاپاليدىكەن قەغەز موم ، ائستىنى 
 ىئشلەتمەڭالر نەرسىنى  كۆيدۈرگەن  وئتتا ېئنىق كىتاپتا

 ەئمەسمۇ ياسايدۇ كۆيدۈرۈپ وئتتا سىمۇنتنى دىسە،مەسىلەن
 دەيسىز، ىئشلىتىمەن قەغەز مۇم ۆئتمەيدىغان سۇ زسى

 ، تۇتىدۇ     قانداق    چاپلىمىسا كۆيدۈرۈپ وئتتا چۇقۇم  ۇئنى
 بىر  ؟ شەرتمۇ     قىلىشىڭالر مۇشۇنداق چۇقۇم سىلەرنىڭ

 كىيىن يىلدىن 15~10 ، كىيىن كۈمۈلگەندىن يەرلىككە  ىئنسان
 قايتىدۇ تۇپراققا كىيىن ائندىن قۇرۇپ    سۇ بەدىندىكى ائدەمنىڭ 

    سۇ بەدىندىكى ، قىلۋەتسەڭالر قەغەز مۇم ياكى سۇ ائستىنى .
          گۇناھ ۈئستىگە گۇناھ سىلەر . قايتىدۇ قانداق   

 كۆيدۈرگەن       وئتتا شۇ . بىلىۋاتامسىلەر بۇنى ، قىلىۋاتىسىلەر
 تەرىپىگە ھەممە    يەرلىكنىڭ قەغەزلەرنى ، سىمۇنتالرنى
 قەپەزلەپ ، بولدىمۇ ائدىللىق قىلىشىڭالر بۇ پۈركۈيسىلەر

 قىلىپ ھەشەمەتچىلىك بۇنداق ، ىئتىۋاتىسلەر تەرىپىنى ھەممە
 چوڭ ، سالىدۇ ۆئي يەرلىككە باركى بەزىلەر      ، قىلىسلەر نىمە

        نىمە بۇ ،  كىلىدىغان مىتىر كۋادىرات 100~ 50   قىلىپ
 ، قالدى نەدە سۇننىتى پەيغەمبىرىمىزنىڭ ، بىلمىدۇق ىئشتۇر 

 بۇنى كەتتمۇ چىقىپ تېشىپ  پۇللىرى  ۆئزۈڭالرنىڭ ياكى
 كۇمۇش ياكى  قىلىڭ    قەپەز  ائلتۇن سىز مەيلى ، بىلمىدۇق
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 تۇپراقتىن ياكى قىلىڭ بىرلىيانت         ياقۇت ياكى قىلىڭ قەپەز
 ۇئنى  رەببىم ، بولسا مۆئمىن  ھەقىقى ائنا-ائتا ، قىلىڭالر

 گۇناھلىرى  ۇئنىڭ ەئگەر ، قىلىدۇ مۇيەسسەر       جەننىتتىگە 
  قەپەزنىڭ ائلتۇن  مىك  سىز   بولسا، قىلغۇچى زۇلۇم ، كۆپ

 قىلىۋىرىدۇ مەھكۇم دوزاققا سىزنى ھامىنى ۇئ كىرۋالسىڭىز ئچىگە
 ياقۇتلىرىڭىز ، ائلتۇنلىرىڭىز  ۇئ چاغدا بولغان كۈنى قىيامەت   .

 پۇلالرنى كەتكەن شۇ ، كىتىدۇ سۇرۇلۇپ ۇئۋۇلۇپ ۇمدەكق
 ىئشلىرىغا سېلىش كۆۋرۈك ياكى يىسىرالرغا-يىتىم ، مەسچىتكە

   بولغۇچە  قىيامەت  ىئرىشىسىز، ساۋاپقا كۆپ ىئشلەتسىڭىز
  ەئمەسمۇ تۇرىدۇ يىتىپ ھەم ائنىڭىزغا-ائتا ساۋابى شۇنىڭ

 بەك قەبرىنى يەنى . سۆزلەيسىز بەك دىسە سۆزلەڭ ، ەئلۋەتتە
 دەپ چۈشكۈنلىشىدۇ روھالر ، ائزابلىنىدۇ روھالر بىزىۋەتسە

 ، قىلىسىلەر شۇنداق  تۇرۇپ دەپ ۆئزۈڭالر لىكىن ، كىىتسىز
 بېقىڭالر وئيالپ ، بولىدۇ شۇنداق ھەقىقەتەن ەئمەلىيەتتە

 ۇئالرنى سىز ؟ . قىلىدۇ نىمە بايلىقالرنى ۇئ ائدەم ۆئلگەن
 قىلىڭ دۇائ بېرىپ  جۈمەدە ھەر ، كۆرسىڭىز ياخشى ھەقىقەتەن

 ، تىلەڭ گۇناھىنى رەببىمىزدىن ۋە سېغىنىڭ ، ەئسلەڭ كۆپ ،
 قىلغاندا ىئش ياخشى ھەر ، تىلەڭ بۇلۇشنى بۇلۇشنى جەننىتى

 دۇائ يىگەنلەردە تاماق ھەر ائتاڭ، ساۋابىنى . قىلىپ شۈكرى 
 تۇپراققا قىلىپ  ساپا-كەيىپ ، ائرتماي ياغلىقمۇ سىلەر قىلىڭ،
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 وئرۇنداقالردا ياسىۋالغان ۈئزۈڭالر يەردە ۇئ ، دەسسەيسىلەر
 پەخىرلىنىپ ۋە كىتىسلەر چۈشۈپ رەسىمگە وئلتۇرۇپ

 دادىڭىزنىڭ وئلتۇرغاندا تەرەپتە وئڭ  يەردە  ۇئ   سىز  ، كىتىسىلەر
 مەيدىسىگە سول وئلتۇرغاندا تەرەپتە سول ، مەدىسىگە    وئڭ
 وئلتۇرغاندا تەرەپتە باش ، پۇتىغا وئلتۇرغاندا تەرەپتە پۇت

 قىسقىسى ، بىلەمسىز وئلتۇرغىنىڭىزنى  دەسسەپ بېشىغا
 ، ۆئتمەڭلەر  كىسىپ توغرىسىغا ائلدىدىن باشقىالرنىڭ
 پۇتىدىن ، ۆئتمەڭالر   ائتالپ بېشىدىن ائدەمنىڭ ۇئخالۋاتقان

-ائتا سىز ، دەيدۇ يۈرمەڭالر كىتىپ-كىلىپ يېنىغا ، ائتلىماڭالر
 تۇپراق ائلغان  قەپەزگە ، وئلتۇرۇپ بېشىدا    تۇپراق ائنىڭىزنىڭ

 ۋە كىتىدىكەنسىز وئلتۇرۇپ پەخىرلىنىپ    ائلدىدا
 وئلتۇرۇپ ، بوياقلىق رەڭدە ھەرخىل چاچلىرى  ائياللىرىڭالرنىڭ

 سىز  مازارلىق ەئجىبا ، كىتىسلەر كۈلۈپ چۈشۈپ رەسىمگە  
 بولغانكەنمىز  ىئنسان ؟ جايمۇ كۈلىدىغان ، ائچىدىغان لكۆڭۈ

 قىلىپ ۇئنداق سىز   ، بارىمىز يەرگە شۇ كۈنى بىر ھامان
 . كەتتى بۇلۇپ قىلىدىغان قەۋەت  2 ھازىرغۇ ، كەتمەڭ

 دەپ قىلدۇق قەۋەتلىك 2 شۇڭا  تۇرسا كىتىدىغان پۇل سورىساق
 ، بالىڭىز . ائيالىڭىز ، كىشى ەئر بىر سىز كەتتىڭىز ۈئلۈپ ،

 قىسلىشىپ يەرلىك ھەقىقەتەن ، قۇياالمدۇ ۈئستىگە     قىزىڭىز
 قىلغان  تۆۋەندە بۇ ، قىالر ەئپۇ ۆئزى  خۇدايىم ، كەتتى   
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 بىر  ھەقىقەتەن كىشىللىرىمىزگە ۆئلگەن ھەشەمەتچىلىكىمىز،
 تاماكا بېرىپ بېشىغا تۇپراق باركى بەزىلەر . كىلىدۇ ېئلىپ ائزاپ

 قىلسا قۇرائن خەتمە وئرنىغا كىتىدۇشۇنىڭ وئلتۇرۇپ چىكىپ
 دەپ  ىئدىڭ  ائدەم ىئسل ھەي تاماكاچىكىۋېتىپ ، بولىدىغۇ

 تەرەت بېىشغا تۇپراق . ەئلۋەتتە  بار كىتىدىغانالرمۇ  قۇيۇپ
 دەپ قىلماڭالر ىئشالرنى بولىدىغان يامان چىقىڭالر، بىلەن

 باشقا ، بولسۇن كىشلەر باشقا مەيلى ، يىزىقلىق شەرىەئتتە
 چىققاندا مازارغا كىشلەر بولسۇن،كۆپۈنچە كىشلەر ىئرىقتىكى

 سىزنىڭ ەئجىبا ، ەئلۋەتتە ھۆرمەتلەيدۇ قېرىنداشلىرىنى ۆئزىنىڭ
 ائلالھ قېرىنداشلىرىم ھەي ؟ شۇنچىلىكمۇ ھۆرمەتلىشىڭىز

 ، بىساتىڭالرنى-مال چېچىۋاتقان شۇ  ، بولسۇن رازى   سىلەردىن
 ائناڭالرغا-ائتا ، بايلىقىڭالرنى شۇ قىلغان ھەشەمەتچىلىك  

 ، تىكلەپ ائبىدىسىنى ۇئالرنىڭ قىلىپ يەرلىك بىر ائددىيغىنە
 بولغۇچە كۈنى قىيامەت ياساڭالر، يول پۇلالرغا ېئشىنچە قالغان

 سىلەرگە  ۋە ائناڭالرغا-ائتا ساۋابى ماڭغانالرنىڭ يولدا شۇ
 سالغان يول بىر ناۋادا  ،  تۇرىدۇ يىتىپ گىچەكۈنى قىيامەت

 بولسا بۇزۇلمىغان يول شۇ بىلەن قۇدۇرىتى رەببىمنىڭ بولسىڭىز
 يەنە  ساۋاپ بارلىق ، بولسا ماڭغان يولدىن شۇ  كىشلەر بارلىق

 ھەسرەتتە ائنىڭىزنى-ائتا سىز ەئجىبا ، بولىدۇ ائنىڭىزغا-ائتا شۇ
 ۋە ەئجىر ،بىرەر ساۋاپ بىرەر ۇئالرغا ياكى قويماقچىمۇ؟ ائزاپتا ،
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 مىراس كەتسە ۈئلۈپ ائناڭالر-ائتا . بىرەمسىز دۇائ بىرەر
 كەتكىلى كىچىپ بىرىڭالردىن بىر دەپ مىراس ، تالىشىسىلەر

 مىراسنى ، چىقىرىسلەر جودا ، قالىسىلەر تاسال-تاس
 ياردەم بارالرغا قىيىنچىلىقى ۋە ، بۈلۈشۈڭالر ائدىل ھەقىقەتەن

 ، قىلىپ تەكلىپ خاتىپالرنى ىئمام بولمىسا بەك ، بىرىڭالر
 ، قالماڭالر زىدىيەتلىشىپ ، قىلىڭالر ھە  بىلەن ائدىللىق

  چىرايلىق سىلەرنى ، قالدۇرغىنى مىراس سىلەگە قىسقىسى
لىغۇدەك ىئش ،  قىلغىنى چوڭ  بېقىپ  تېپىپ  يۇلىنى  ، قىال

لىدىغۇ ماڭالىغۇدەك  ەئجرىدۇر  ، مىھنىتىدۇر  ۇئالرنىڭ بۇ ، قىال
 ياكى ىئكەنلىكىنى ھايات ۆئزۈڭالرنىڭ دىسەڭالر مىراس ەئگەر ،

-بىر دەپ مىراسى دادمنىڭ  سەن  قاپسەن   ھايات سەن  بولمىسا
 شۇنداق سەن ەئجىبا ىئنسان ھەي  قىلىڭالر، قۇل بىرىڭالنى

 بىلەن مىھنەت ، قىاليلى پۇشايمان ، قىاليلى تۆۋە ؟ قىلماقچىمۇ
 سىز قىل،مازارلىققا ،ھۆرمەت قەدىرلە تۇپرىقىڭنى ، ياشايلى

 ، قىلىڭ تۆۋە كۆرۈپ يەرنى شۇ  ،  بولىدۇ بارسىڭىز زىيارەتكە
 مۇشۇنداق بىزمۇ ، كىرىمىز يەرگە  مۇشۇ بىزمۇ بىرىدە كۈنلەرنىڭ 

 ، قاقاقاليدىغان يەر ۇئ . قىلىڭ تۆۋە دەپ كىتىمىز ۈئلۈپ
 ھۆرمەتلىك ، ەئمەستۇر  جاي قىلىدىغان رەسىمخانا كۈلۈدىغان،

 ۇئرۇندۇر .
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 كىتەرسەن،   كۈن بىر سەنمۇ قىل ھۆرمەت

 .  بېشغا تۇپراق سەن چىققاندا

 ، بىركۈن ائيرىالركەن  دۇنيادىن بۇ كىم ھەر

 . يېشىغا توشقاندا تۈگەپ، رىزقى يەيدىغان

 

 ، زامان ھەر ، ۋاقىت ھەر بول كىشى پاك

 . ېئشىغا ھەركىمنىڭ سالما توپا

 ،  سەن يۇقتۇرۋالما ىئللەت ناچار

 . بېشىغا ۆئزۈڭنىڭ قالىسەن چىقىپ كۈن بىر

 

 ھەشەمەتچىلىكىڭدىن، باشقىالرغا بەندە ھەي قىلما زۇلۇم

 . يېشىغا چىققان كۆزىدىن ائجىزالرنىڭ قارامسەن سەن

 ، غېرىبىدىن داداڭنىڭ شۇ كەتكەن مۈكچىيىپ قېرىپ
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 . چېچىغا سىنچىالپ سەن كۆرگەنمىتىڭ

 

 

 ، ائدەمدۇر  بىر ۇئ ىئنسان ەئي قىلما قەپەز

 ، بولغاندۇر  ۋاپات ۇئالرغا قىلما ھەشەمەتچىلىك

 . باشقىالرغا قىل ساۋاپ ، قىل دۇائ ەئجىردىن

 ائناڭغا -ائتا بولغىن ياردەمدە ھەرۋاقىت ، يۆلەپ ائجىزالرنى
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 بولغان چاغداقىيامەت قايىم 

  

ەئندىشىگە  كۆڭلى  ھەممىمىزنىڭ  وئيلىساق  دەپ  قىيامەت 
قاچان   قىيامەتنىڭ  بىراق   . وئياليمىز  قىلىشنى  تۆۋبە  چۈشۈپ 
بىز    . رەببىمدۇر  پەقەت  بىلگۈچى   . بىلمەيمىز  بىز  بولىدىغانلىقىنى 
غەيىپ   ائلالھنىڭ   . بىلمەيمىز  كۆپنى   . ەئمەس  قادىر  كۆپكە 

ن ۇئنى بىلىشكە قادىر تۈرلۈك ىئش بولۇپ ىئنسا 5ىئلمىگە خاس 
  ، بولىدىغانلىقىنى  قاچان  قىيامەتنىڭ  ىئنسان   . لمايدۇ  بوال
ھامىلىنىڭ   قورساقتىكى   ، ياغىدىغانلىقىنى  قاچان  يامغۇرنىڭ 
نىمە ىئكەنلىكىنى ، ەئتە نىمە ىئش بىلەن شۇغۇللىنىدىغانلىقىنى  
ۇئ    . بىلمەيدۇ  ۆئلىدىغانلىقىنى  قاچان   ، قەيەردە  ۆئزىنىڭ   ،

،  ىئشالرنى   قىل  تۆۋبە  شۇڭا   . بىلگۈچىدۇر  ياراتقۇچىمىز  پەقەت 
ھەربىر    ، ۋاقىت  ھەربىر   . قەدىرلە  ھاياتىڭنى   ، قىل  پۇشايمان 

 ھايات ىئنتايىن قىممەتلىك تۇر .  

بۇ   كەلسە  كۈنى  قىيامەت  يەنى  كۈن  شۇ  بىرىدە  كۈنلەرنىڭ 
سىنىڭ    . كىتىدۇ  بولۇپ  تۈپتۈز  ھەممىسى  زىمىننىڭ 
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پۇ  ، سارىيىڭ  ھەممىسى    –ل  ھەشەمەتلىك  دۇنيالىرىڭنىڭ  مال 
ساڭا  چاغدا  شۇ  بىراق   . كىتىدۇ  ائيلىنىپ  تۇپراققا  بولۇپ  يوق 
ھەمراھ بولۇپ ماڭىدىغىنى تەقۋالىقىڭ ، ساۋاپلىق ىئشلىرىڭ ۋە 
ائالمەتلىرى   قىيامەتنىڭ   . ياخشىلىقىڭدۇر  قىلغان  باشقىالرغا 

چىك  كى  –ھەممىزگە ائياندۇر . ۋە ۇئنىڭ ائلدىن بولىدىغان چوڭ  
سۆزلەنگەندۇر  ېئنىق  ناھايتى  ھەدىسلەردە   ، قۇرائن  ائالمەتلىرى 
مۇراجىەئت   ھەدىسكە  قۇرائن،  بولسىڭىز  بىلمەكچى  تەپسىلى   .

 قىلىڭ .  

قايىم   قىيامەت  كۈنلەردە  بىر   . ياراتتى  زىممىنى  ائلالھ  رەببىم 
كۈننىڭ   شۇ  ۋە  بولىدىغانلىقىغا  ۋەيران  زىمىننىڭمۇ  بۇ  بولۇپ 

كىلىدىغان شەك  چۇقۇم  ھەممەيلەن  شۈبھىسىز   –لىقىغا 
 ىئشىنىمىز .  

كۈننىڭ ائلدىدا بىزگە تۇيۇقسىز بىر    3مەسىلەن ېئلىپ ېئيتساق :  
كۈندىن كىيىن قىيامەت قايىم    3خەۋەر كەلدى دەيلى . خەۋەردە  

وئت   بىر  چىققان  ېئتىلىپ  قۇياشتىن  ۋە  بولىدىغانلىقىنى  
كېلىۋاتقانلىقىنى   قاراپ  شارىغا  يەر  .  شارىنىڭ  ېئيتىدۇ 

ۋە  چۈمىدۇ  ەئنسىزلىككە  زامان  شۇ  ھەممىسى  كىشىلەرنىڭ 
مال   تەرەپ    –دەرھال  ېئلىپ  قېچىشقا    –دۇنياسىنى  تەرەپكە 

 . كەلدى  يىتىپ  ھازىر  ۇئختۇرۇش  بۇ  مانا   . تەييارلىنىدۇ 
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دەپ   مۇداپىەئلىنىمىز  قۇياشتىن  ھەممىسى  كىشىلەرنىڭ 
مۇسۇلم ىئچىدە  ۇئنىڭ   ، چۆمدى  يوق پاتپاراقچىلىققا  انالرمۇ 

. جان دىگەن تاتلىق نەرسە ھە ! ۇئالر يەرنىڭ  ەئمەس بار ىئدى 
مانا   . وئرۇناتتى  كىرىۋېلىشقا  ائستىلىرىغا  دېڭىزنىڭ  ۋە  ائستىغا 

ۇئياقتىن   كوچىالردا  كىشىلەر  ىئدى   –بارلىق  يۈگۈرمەك تە  بۇياققا 
. بۇ ەئمدى نىمە يۈگۈرۈش ؟! خىزمەتكىمۇ ياكى جان بېقىشقىمۇ  

بەزىبى سودا  ؟  قارامالرچە  تويغانالر  جاندىن  سارايالرنى   –ر 
يەپ   قااليمىقان  بەزىلەر  ۋە  قىلماقتا    –چاقماقتا   ىئسراپ  ىئچىپ 

ۆئز   بەزىلەر  يەنە  جېدەل    –.  كۆتۈرۈپ  نامايىش  ماجرا   –ائرا 
نىمىال   ۇئ  ؟  پايدىسى  نىمە  قىلغاننىڭ  بۇنداق  بىراق   . قىلماقتا 

يە ۋە   ! دە  ۆئلىدۇ  ھامىنى  پىالنتالرغا  قىلمىسۇن  باشقا  بەزىلەر  نە 
چىقىپ كىتىشنىمۇ وئياليدۇ . بىراق ۇئنتۇپ قالماڭالركى ۇئ كۈندە  
ۋەيران   ائلەمنىڭ  پۈتۈن  بەلكى  ەئمەس  شارىال  يەر  بىر  يالغۇز 
بىلگۈچى  بۇنى   . بىلمەيدۇ  ەئسال  ىئنسان  بولىدىغانلىقىنى 

يىغىلى  يەرگە  بىر  كىشىلەر  بۈلۈك  بىر  ۋاقىتتا  شۇ   . پ  رەببىمدۇر 
قورقۇنچتىن يىغالپ رەببىگە دۇائ قىلىشاتتى. ۋە يەنە نۇرغۇنلىرى  
كۈننىڭ   بۇ   . قىالتتى  نىدا  يېلىنىپ  رەببىگە  بېرىپ  مەسچىتكە 
  ، دۇائلىرى  ۇئالرنىڭ  بىلىپ  كىلىۋاتقانلىقىنى  يېقىنلىشىپ 
سەلدەك   ياشلىرى  كۆز   . ىئدى  چىقماقتا  ەئۋجىگە  قورقۇنۇچلىرى 



166 
 

ائھۇ   ۇئالرنىڭ   . شۇ  پ  –ائقاتتى   . ائلغانىدى  بىر  زىمىننى  ەريادى 
 ەئسنادا ىئككى بوۋاي سۆھبەتتە بۇلۇپ قالدى . بىر بوۋاي : 

 مەن قورقىۋاتىمەن دىدى . يەنە بىرى :   -

ھېلىقى    -  . دىدى  باققىنچۇ  ېئيتىپ  قېنى  قورقىسەن  نىمىدىن 
 بوۋاي : 

ەئجەبا سەن قورقمىدىڭمۇ ؟ مەن ھەقىقەتەن قورۇپ يىغلىدىم .  
 سەن نىمىشقا ىغلىدىڭ دىدى . ۇئ بوۋاي :  ۇئنداقتا 

ۇئنىڭ  - ۋە  قېلىشىمدىن  كۆرەلمەي  جامالىنى  رەببىمنىڭ  مەن 
نۇرغۇن   مىنىڭ   . قورقىۋاتىمەن  قېلىشىمدىن  بارالماي  پاك  ائلدىغا 
تۆۋبە   . يېتەكلىدىم  ياخشىلىققا  ۇئالرنى   . ىئدى  بار  بالىلىرىم 

يەنە    . قىلدى  تۆۋبە  بەزىلىرى   . دىدىم  بولسا  قىلىڭالر  بەزىلىرى 
گۇناھكار  لماي  قىال تۆۋبە  بالىلىرىمنىڭ  شۇ   . پېتى  شۇ  ھېلىھەم 
ۋە   كىتىشىدىن  چۈشۈپ  دەۋزەخكە  قېلىپ  كىتىپ  ھالەتتە 
قورقۇپ   كىتىشىدىن  بولۇپ  رەسۋا  ائلدىدا  رەببىمنىڭ 
نەزىرى   سۇائل  ھەمراھىغا  ۋە  بەردى  جاۋاپ  دەپ  يىغالۋاتىمەن 

 ۇئھ تارتىۋېتىپ : بىلەن قاراپ قويدى . ۇئ بوۋاي بىر 

دىسە   - قىلغىن  تۆۋبە  مىنىمۇ  بۇرۇن   . قورقىۋاتىمەن  مەنمۇ  توغرا 
بېشىمنى   ۇئيۇندىن  مۇشۇ  تېخىچە   . ۇئنىماپتىكەنمەن 
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مال    ، ،    –كۆتۈرەلمەي  ۈئزەلمەي  مىھرىمنى  تېخى  دۇنيادىن 
غەپلەتتە   ائرالشماي  جاماەئتكىمۇ   ، چىقماي  جۈمەگىمۇ 

  ........ ھەي   . قانداقمۇ  يۈرۈپتىكەنمەن  ائلدىدا  ائلالھنىڭ   !
غەمگە   دەپ   قىالي  تۆۋبە  بولسمۇ  ەئمدى   ، بىرەرمەن  جاۋاپ 

 چۆككىنىچە دۇائغا قول كۆتۈرۈپ يىغالشقا باشلىدى بوۋاي .

كىلىماتى   ھاۋانىڭ   . تۇراتتى  نۇرلىنىپ  پارقىراپ  يەنىال  قۇياش 
تۈنۈگۈنكى    . باشلىدى  ۆئرلەشكە  گىرادۇسلۇق   38بارغانچە 

بىراقال  تىمپىراتۇر  بۈگۈن  مانا  ھەممە    48ا   . ۆئرلىدى  گىرادۇرۇسقا 
ۇئالرنىڭ   ۋەھىمىسى  ۈئلۈمنىڭ   . چۈشتى  ۋەھىمىگە  كىشى 
  : لەنىتى  شەيتان  تۈۋىدە  قۇالق  ۇئالرنىڭ   . چىرمىۋالدى  قەلبىنى 
كىرىۋالغىن   مەسچىتكە  ياكى  ائستىغا  يەر   ، قاچقىن  يىراقالرغا 

قىلىۋاالرسە دۇائ  ھىچبولمىسا   ، دىگندەك  ۆئلمەيسەن  ن 
بۇنداق  بالىالر  سەبى   ، كىچىك  بىراق   . ساالتتى  ۋەسۋەسىگە 
گۇناھ   ۇئالرغا  چۈنكى   . ىئدى  خالى  ۋەھىمىدىن   ، قورقۇنچ 
؟  قىالر  قانداق  كىشىلەر  ېئغىر  گۇناھى   !!! ھەي   . يېزىلمىغاندۇر 
بەزىلەر ەئخمەقلىق ۋە نادانلىق قىلىدۇ .  ۇئالر يەنىال ىئچىۋااليلى  

قىلىۋا تاماشا  مۇمكىن  ،  يۈرۈشمۇ  وئيناپ  سورۇنالردا  دەپ  اليلى 
بەلكىم   كۈنى  قىيامەت   . بىلگۈچىدۇر  ۆئزى  رەببىم  .بۇنى 
بۇنى   . مۇمكىن  قېلىشى  كۆپۈيۈپ  كىرمەيدىغانالرمۇ  مەسچىتكە 
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بىر   يەنە  كىلىدىغانلىقىغا  يىتىپ  قۇياش   . رەببىمدۇر  بىلگۈچى 
تىمپىراتۇرا    . قالدى  ۋاقىت  گىرادۇس  57كۈن  قا سىلىسسىيە 

قېرى   تىمپىراتۇرىدا  بۇ   . كىچىك    –ۆئرلىدى  سەبى  ۋە  ياشانغانالر 
كۆپ   خېلى  قىلغانالرمۇ  قازا  بۇرۇن  كەلمەستىن  وئت  بالىالردىن 
ۈئلۈشتىن  كۈيۈپ  وئتتا  ۋە  ىئسسىقتا  بۇ  كىشىلەر  نۇرغۇن   . ىئدى 
ۆئزىنى    . ىئدى  ەئمەس  ائز  ۆئلىۋالغانالرمۇ  ېئسىلىپ  قورقۇپ 

تاشلىغانال بىنادىن  كۆپ  ىئگىز  ۆئلىۋالغانالرمۇ  ىئچىپ  دورا  ۋە  ر 
. ھەتتا ۇئالرنىڭ نامىزىنى   . پۈتۈن زىمىن جەسەت پۇرايتتى  ىئدى 
قالغان  بىلەن  ھالى  ۆئز  ھەممىسى  يوق  ائدەم  چۈشۈرىدىغانمۇ 
؟   پايدىسى  نىمە  ۆئلىۋالغاننىڭ  ائلدىراپ  بۇنداق  ھەي!!!   . ىئدى 

بولىد گۇناھ  ېئغىر  قانچىلىك  ۆئلىۋېلىشنىڭ  ىغانلىقىنى بۇنداق 
سەبىر   ؟  ۆئلىدۇ   -بىلمەمدىغاندۇ  ھامان  تۇرسا  قىلىپ  تاقەت 

 ەئمەسمۇ ؟ دىيىشىپ كەتتى ەئتراپتىكى مۆئمىنلەر . 

مۇشۇ   ياشاپ  بىز  قېرىنداشالر  ەئي   : تۇرۇپ  كىشى  بىر  ائرىدىن 
تەسلىم    . ىئالج  نە  بولسا  بۇيرىغىنى  ائلالھنىڭ   . كەپتۇق  كۈنگە 
بولماي ائمال يوق . بىز دىگەن ائجىز بەندە . رەببىمنىڭ قۇللىرى  
بىزنىڭ  ھېلىھەممۇ  سەن   ! دە  توشۇپتۇ  يېشىڭ  دۇنيا  ھەي   . بىز 

كۆتەردىڭ كۆپ  گۇناھالرنى    ېئغىرىمىزنى  ېئغىر  شۇنچە  بىز   .
  . چىدىدىڭ  چاغالردىمۇ  يۈرگەن  دەسسەپ  يۈزۈڭگە  ۆئتكۈزۈپ 
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ۆئز  يەنىال  سەن   . كىتىمىز  بىز   ، بولىدۇ  قايىم  قىيامەت  بىراق 
 وئرنۇڭدا قالىسەن . مانا بۇ رەببىمنىڭ مۆجىزىسىدۇر . 

بارغانسىرى   ھەممىسى   . توشتى  جاماەئت  مەسچىتلەرگىمۇ  مانا 
د سۈر يىغلىشىپ  تېخىمۇ  ائدەمنى  كېچىسى   . قىلىشىۋاتاتتى  ۇائ 

ۇئتىنى   قۇياشنىڭ  ۇئ  كىلىۋاتقان  ائسماندىن  كېچىسى   . باساتتى 
  4ائستا كىلىۋاتاتتى . بىر ساپسېرىق    –كۆرگىلى بوالتتى . ۇئ ائستا  

تىز   نىمىدىگەن   . كىلىۋاتاتتى  قاراپ  تەرەپكە  بىز  سىزىق  تال 
 كەلگەن ھە !!!!! 

كىشىلەرنىڭ مۇشۇ    ھەممە  بەندىلەر  ھەي   . ىئدى  ائسماندا  كۆزى 
ۇئ   كىلىۋاتقان  ؟  كەتتىڭالرمۇ  قورقۇپ  شۇنچىۋاال  ىئشتىن 
دەرگاھىغا   ائلالھنىڭ  ېئلىپ  جېنىڭالرنى  ەئزراىئلنىڭ 

 تاشاليدىغانلىقىنى بىلەمسىلەر ؟  

تارتىپ   سۈرەتكە  تېلۇنالرغا  بولمىغاندەك  ىئش  خۇددى  بەزىلەر 
ەئخمەقلى بىر  بۇ   . ائدەم  يۈرىشەتتى  ۆئلىدىغان  ھامىنى   . قتە 

ۋەيران   بەرىبىر  .تېلىفۇنمۇ  قىلىدۇ  نىمە  تارتىپ  سۈرەتكە 
 ! بولىدىغان تۇرسا

يەنە   بولىدىغانغا  قايىم  قىيامەت  قالغان    3مانا  ۋاقىت  ساەئتال 
  . چىقتى  ەئۋجىگە  تېخىمۇ  قورقۇنۇچلىرى  كىشىلەرنىڭ   . ىئدى 

نىم  60تىمىراتۇرا   كىشىكەر   . چىقتى  قىالرىنى گىرادۇسقا  ىئش  ە 
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ۇئياق   توختىماستىن  يەنە    –بىلمەي   . يۈگۈرىشەتتى  بۇياققا 
دۇائدىن    ، قاچماڭالر   ، قورقماڭالر  جاماەئت  ەئي   : بەزىلەر 
 ، كۆتۈرۈپ  ىئسيان  بەزىلەر   . قىالتتى  خىتاپ  دەپ  ائيرىلماڭالر 

ۆئز   ياكى  چىقاتتى  قارشى  ۇئالرغا  كۆتۈرۈپ  ائرا   –نامايىش 
 ەتتى . ھەي........!  جېدەللىشىپ قان تۆكىش

كىتىدىغان   بولۇپ  مۇشۇنداق  مانا  كىشىلەر  بولسا  قايىم  قىيامەت 
  « سىلەرمۇ  بەلكىم  فىلىمنى    –  2012گەپ.  «دىگەن  يىلى 

ھەم    . مۇمكىن  بۇلۇشۇڭالر  زامان    –  2009كۆرگەن   « يىلىدىكى 
بۇلۇشۇڭالر  كۆرگەن  ھەم  فىلىمنى  دىگەن   » بولىدۇ  ائخىر 

فىلىملەردە بۇ   . سىلەردىن   مۇمكىن  تەبىەئتنىڭ  ۋەقەلەر  بۇ   «
؟  قىلدىڭالرمۇ  بۇزغۇنچىلىق  ائز  دۇنياغا   . ۆئچىدۇر  ائلغان 

 دۇنيانى ائز كولىدىڭالرمۇ ؟«دەپ ېئنىق ېئيتىلىدۇ . 

 . قالدى  ۋاقىت  مىنۇتال  بىر  كىلىدىغانغا  شارى  وئت  قىززىق  مانا 
دۇائ  كىشىلەر  نۇرغۇنلىغان   . تولدى  جىمجىتلىققا  يەر  ھەممە 

ۋاتاتتى ۋە سەجدىدە ىئدى . ەئتراپتىكى قۇشالرمۇ ۇئچۇشۇپ قىلى
ۇئياقتىن   ھايۋاناتالرمۇ   . تۇرمايتى  يۈگۈرۈپ   –جىم  بۇياققا 

 . تۇراتتى  لەيلەپ  وئت  بىر  ساپسېرىق  ائسماندا   . قېچىشاتتى 
يەنىال   دەرەخلەر  دەل  يېشىل   ، سۇالر   ، تەبىەئت  ياپيېشىل 

سىل بەلكىم  بۇ   . تۇراتتى  يەلپۈنۈپ  ائخىرقى  مەيىن  ەئڭ  ەرنىڭ 
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گۈزەللىكىنى   ائخىرقى  ەئڭ  تەبىەئتنىڭ  ۋە  قۇياشنى  قېتىم 
شۇنداقال   . مۇمكىن  قېلىشى  بولۇپ  كۆرۈشۈڭالر 
بولۇپ   كۆرۈشۈڭالر  قېتىم  ائخىرقى  ەئڭ  قېرىنداشلىرىڭالرنى 
قېلىشى مۇمكىن . بۇ بىر مىنۇت تەۋبەڭالر ۈئچۈن قېلىپ قالغان  

سىلەرنىڭ ۋە  ۋاقىتتۇر  ائخىرقى  يۈرۈكۈڭالرنىڭ    ەئڭ  قورقماس 
بىر   بۇ  مانا   . ۋاقتىدۇر  چىققان  پەللىگە  يۇقىرى  ەئڭ  ىئرىپ 
يۇمۇپ  كۆزنى   . چۈشتى  شارىغا  يەر  شارى  وئت   . توشتى  مىنۇتمۇ 

دەل   شارىدىكى  يەر  بىناالر    –ائچقۇچە   ، ماشىنا   ، دەرەخلەر 
خۇددى    . باشلىدى  شامال    12تۈزلىنىشكە  بال   12بال  مىڭ 

دەرەخ ، بىناالر وئت تەككەن    –اندەك دەل  شامال بولۇپ چىقق
كۇكۇم   كىلىپ    –ھامان  يېنىغا  ىئنساننىڭ   . بوالتتى  تالقان 

بۇلۇپ   سۇدەك  ىئرىپ  تارتىپ  ۇئستىخانلىرىدىن  بولغۇچە 
  ، ائزال  ائيلىنىشقا  شارىغا  وئت  شارى  يەر  پۈتۈن   . كىتەتتى 
قورقۇپ   وئتتىن  كىشىلەر   . ىئدى  قالغان  ۋاقىت  دەقىقىال 

بۇياققا قېچىشاتتى . مۆئمىنلەر   –ىئشەكلەردەك ۇئياق    ۈئركىگەن
  . وئلتۇرىشاتتى  جىم  قىلىشىپ  دۇائ  جايىدا  ۆئز  يەنىال  بولسا 
سۇ  ۋە   ، ائستىلىرىغا  يەر  بەزىلەر  يەنە  قاچسا  ماشىنىدا  بەزىلەر 
وئخشاشال  ھەممىسى  ۇئالرنىڭ  بۇلۇپ  كىۋالغان  ائستىلىرىغا 

پۈ  ! ھەي........   . كەتتى  بولۇپ  ك  وئتقا  ھاال شارى  يەر  تۈن 
كۆيمەي   تىگى  زىمىننىڭ  ؟  قاالرمۇ  قاينىماي  سۇ  تۇرسا  ائيالنغان 
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كىشىلەر ۋارقىراپ ، يىغالپ چۇقان   سۈرەن قىالتتى    –قاالرمۇ ؟ 
بىراق   بولدىيۇ  سەكرىمەكچى  بىناالردىن  ىئگىز  بەزىلەر   .

ھەش    . قالدى  ىئچىدە  وئتنىڭ  دىگۈچە   –ۇئلگۈرەلمەي  پەش 
پۈ قالماي  ەئمدى  مىنۇتقا   . بولدى  ۋەيران  شارى  يەر  تۈن 

كۆرىدىغىنىڭىز قىپقىزىل بىر وئت شارىدۇر . يەر شارى ائللىبۇرۇن  
ېئلىپ   ەئۋج  وئت   . ىئدى  كەتكەن  ائيلىنىپ  شارىغا  وئت  بىر 
ائيلىنىپ   وئتقا  ھەممىسى  نەرسىلەرنىڭ  بارچە   . كۈيىۋاتاتتى 

قۇش ، نە دەل   . ەئمدى بۇ يەردە نە  ،  دەرەخ    –كەتكەن ىئدى 
قالمىغان  ەئسەر  ھاياتلىقتىن  بىر  ھىچقانداق  ىئنسان  نە   ، سۇ  نە 
زىمىن  بۇ  بىلەن  شارى  وئت  ۇئرۇلغان  بىر  يەنە  كەينىدىن   . ىئدى 
قويسا   قۇيۇپ  تۇخۇمنى  تال  بىر  ھەتتا   . كەتتى  بولۇپ  تۈپتۈز 
دەرىجىدە   كۆرەلىگۈدەك  تۇرۇپ  يەردە  كىلومىتىر  مىڭ  نەچچە 

ەئم ىئنساندا   . كەتتى  نەرسە  تۈزلىنىپ  دىگەن  ھاياتلىق  دى 
 قالمىدى .قالغىنى رەببىمنىڭ ۆئزىگە ائمانەت ........!  

 

 قىيامەت كەلدى دەپ ەئي دوستۇم ،

 يۈگۈرۈپ قاچتىڭغۇ پاالقشىپ يەنە . 

 سەن دۇنيادىن چىقالمىدىڭغۇ ھىچ ، 
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ك بولدۇڭغۇ ەئنە .   يەنىال ھاال

 

 تۆۋبە قىلىڭالر ەئي دوستالر ،

 لۇر . بىر كۈنلەردە قىيامەت كى 

 شۈبھىسىز ىئشىنىڭالر ، –شەك 

 بۇ زىمىننىڭمۇ غەزىپ ى كىلۇر . 

 

 ۆئلمەيدىغان كىممۇ بار دەيسەن ،

 تۈگىمەيدىغان نىمىمۇ بار دەيسەن .

 بۇ دۇنيادا ھىكمەت ىئگىسىدۇر رەببىم ،

 ھەر ىئشنىڭ خاتىمىسى بار بۇنى بىلەمسەن . 

 

 يالغۇزال يەر شارى ۋەيران بوالمدىكىن دەپ قالما ، 

 ۋاقتى كەلسە ائي شارىمۇ ھەم ۋەيران بۇلۇر . 

 پىالنتتىنمۇ ھىچبىر ماكان چىقماس ساڭا ، 9
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 ائلالھنىڭ غەزىپىگە يۇلۇققاندا شۇ چاغدا بىلۇر . 

 

 ھىدايەت ىئگىسى يەنىال رەببىمدۇر ،

 ساڭا ھەر زامان رەھمەت قىلغاندۇر .

 رەھمىتىنى ۋاقتىدا بىلمىسەڭ سەن ەئي ىئنسان ،

 لىسەن بۇ ساڭا بېرىلگەن بىر پۇرسەتتۇر .پۇشايماندا قا
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 ھەقىقەت

 

ھەي قېرىنداشالر ھەقىقەت ھامان ھەقىقەتتۇر ، بىز بۇ » دۇنيا   
 ، چىقتۇق  يىزىپ  ىئشالرنى  نۇرغۇنلىغان  ەئسەردە  دىگەن   »
بولۇۋاتقان   ھەممىسى   ، ھەقىقەتتۇر  ھەممىسى  بۇالرنىڭ 
 ، قىاليلى  تۆۋە  ىئنسانالر  ھەي  دەيدىغىنىم  يەنىال  ىئشالردۇر، 

ەئمدىلى  ، قىاليلى  پۇشايمان   ، پۇشايمان يىغاليلى  بولسىمۇ  ك تە 
 قىلمىساق ۈئلگۈرەلمەيمىز .  

ھەرگىزمۇ    ، كۈنىدە  توشقان  ۋاقتى  شارىنىڭ  يەر  كۈنى  قىيامەت 
  ، بەرمەيدۇ  دەپ  چىسىال  بىرەر  ياكى  ۋاقىت  بىرەر  سىلەرگە 

  ، كىلىۋىرىدۇ  تۇيۇقسىز  بولغان  يۇقارقىكەلسە  قايىم  قىيامەت   «
« دىگەن ەئسىرىمىزدە ، بىز   . بۇ كۈندىن    3چاغدا  كىيىن دىدۇق 

بۇ   سىلەرگە   . پۇرسەتتۇر  بىرىلگەن  سىلەرگە  كۈنلۈك    3دىگەن 
بولسا   قىيامەت   . ەئزىزدۇر   ، قىممەتلىك تۇر  ىئنتايىن  ۋاقىت 
يەر  مىنۇتتىال  نەچچە   ، ېئشىپ  ھارارىتى  قىززىقلىق  قۇياشنىڭ 

 شارىنى تۈپتۈز قىلىۋېتىدۇ .  
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بەزى  لىكىن   . سۆزلىنىۋاتىدۇ  ھەقىقەتلەر  بۇ  كىشلەر    مانا 
سىز   بېقىڭ  وئيالپ   ، يۇمۇۋالدى  كۆزىنى  كەلگەندە  ھەقىقەتكە 
لىكىن    ، كۆردىڭىز  بىرسىنى  ياتقان  ىئچىپ  ھاراق  ائلدىڭىزدا 
قىلىش   نەسىھەت  سىزنىڭ   ، قىلمىدىڭىز  نەسىھەت  ۇئنىڭغا 
ەئمما    ، چۈشتى  يىقىلىپ  باشقىالر  ۋە  بار  مەسۇئلىيتىڭىز 

بۇ   سالسىڭىز  كۆرمەسلىككە  ۇئنى  ،  سىزنىڭ  بۇالمدۇ  ائدىللىق 
نۇرغۇنلىغان  سىز  مانا  ؟  سېلۋالدىڭىزمۇ  كۆرمەسكە  ياكى 
ائڭالپ   سۆزلەرنى  ھەق   ، ىئشالرنى  ھەق  ۋە  ھەقىقەتلەرنى 
  ، سالدىڭىز  ائڭلىماسقا   ، كۆرمەسلىككە  ۇئنى  تۇررپ  ،كۆرۈپ 
ىئگىسى   پەزىلەت  مۆئمىن  بىر  ۆئزىڭىزنى  سىز   ، دەڭ  ەئمدى 

 دەمسىز .  

شارى  يەر  ىئنسان  زىمىن   ھەي   ، تۈگەپ  كۈنى  قىيامەت 
قاراپ  ھاياتقا  مەڭگۈلۈك  دۇنيادا  ۇئ  سەن   ، ائخىرلىشىپ 
دەرگاھىغا   رەببىمنڭ  يىغىلغاندا  مەشھەرگاھقا  يەنى   ، ماڭىسەن 
ائزاپتىن  ھەقىقەتەن  گۇناھىڭ بولسا  سىنىڭ  ۋاقىتتا  ۇئ   . بارسەن 
ھازىر   بولساڭمۇ  بارغان  يىلدا  مىڭ  خۇددى  يىغالپ  قورقۇپ 

ھەقىقەتەن    بارغاندەك سەن  ەئگەردە    . قىلىسەن  ھىس 
رەببىمنى   بىلەن  خوشاللىق  بولساڭ   بولغان  مۆئمىن  پەزىلەتلىك 
قېشىغا   رەببىمنىڭ   ، تۇرۇپ  يىغالپ   ، ۇئرۇپ  ائھ  سېغىنىپ 



177 
 

ھىچكىمنى   سەن  مەشھەرگاھتا  يەنى  كۈنى  قىيامەت   ، بارىسەن 
ائتا تۇرغان  يېنىڭدا  ھەتتاكى   . ، -تۇنۇيالمايسەن  ائناڭنى 

 للىرىڭنى ۋە دوستلىرىڭنى تۇنۇيالمايسەن .  با

ھەي ىئنسان سەن شۇ كۈنى يەنى قىيامەت كۈنى وئتتىن قورقۇپ  
ۆئز   كۈنى  مەشھەر  لىكىن  ۆئلدۈڭ.  كۈيۈپ  ۋارقىراپ وئتتا  شۇنچە 
ۋاقىتڭدا   ماڭغان  ۇئرۇنغا  يىغىلدىغان  تىرىلدۈرلۈپ  يەرلىكىڭدىن 

گۇناھل ۆئزۈڭنىڭ  چاغدا  شۇ   . قورقاسەن  كۆرۈپ قانچىلىك  ىرىنى 
بىراق   ۋارقىرايسەن  يىغالپ  سىغدۇرالماي  گۇناھلىرىڭنى  شۇ   ،

بەرى  سەن  كىچىك تىڭ،  كەپ  -سەن  ائلدىغا  ائلالھنىڭ  بىر 
ھېلىھەممۇ    . ىئدىڭ  دەرگاھىدا  ائلالھنىڭ  بۇرۇنمۇ   . بولدۇڭ 
شۇنداق بولدۇڭ، ەئمدى مەڭگۈلۈك ائزاپ دۇنياسىدىن قېچىپ 

لمايسەن ، بۇرۇن سەن ساتقان باال ، سەن چەككەن ائق   قۇتىال
بالىالرنىڭ   ۇئچراتقان  زۇلۇمغا  سەن   ، كەيىپ  قىلغان  سەن   ،

زىنا قىلغان  بۇرۇن   . تارتىسەن  ەئمدى  ھەۋەسلىرىڭ  -قىساسىنى 
بىر بىر-بۇالرنى  جاۋابىنى  ۋە  تارتىسەن  بېرىسەن  -بىرلەپ  بىرلەپ 

 ، ائلالھ ھىكمەت بىلەن ىئش قىلغۇچىدۇر . 

رلىق بەندىللىرىنىڭ سۇائل سورىقىنى  خالىسا مىنۇتنىڭ ىئچىدە با
شاپاەئتچىسى   مۆئمىننىڭ  بارلىق  كۈنى  شۇ   . بولىدۇ  سوراپ 
ەئلەيھى   سەللەلالھۇ  مۇھەممەد   « ۇئمۇدىمىز   بولغان 
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  ، تارتقىن  ىئزا  بولۇشتىن  رەسۋا  ائلدىدا  نىڭ   » ۋەسسەللەم 
 قورققىن ھەي ىئنسان ......... 

ۆئ  ، بولساڭ  مۆئمىن  بىر  ھەقىقى  سەن  قىلغان  ەئگەر  زۈڭنىڭ 
خوش  ماللىرىڭالردىن   ، مىھنەتلىرىدىن   ، ساۋابلىرىدىن  ەئجىر 
  ، تۇرۇپ  يىغالپ   ، تۇرۇپ  كۈلۈپ  ائلدىغا  رەببىمنىڭ   ، بۇلۇپ 
دەپ   مەن  تەشنا  جامالىڭغا   ، سېغىندىم  سېنى  رەببىم  ھەي 
يىغالپ ائھ ۇئرۇپ سېغىنىشتا بارىسەن . ھەي ىئنسان سەن بىر  

يېقىپ تۇراالمسەن ، ؟ ساڭا ھاياتىڭدا  مىنۇت پۇتۇڭنى    5تۇنۇرغا  
ەئلۋەتتە    5 ؟   ، المسەن  قىال دىسە  بىرىمەن  مىلىيون 

يامان    ، قىلىپ  ىئشالرنى  ھارام  دوۋزاھتا  ەئمسە   ، لمايسەن  قىال
قىلىپ   ياكى     5ىئشالرنى  ؟  بارمۇ  ياتقۇڭ  يىل  مىلىيون 

شۇنى   ھەقىقەت  ؟  بارمۇ  ياتقۇڭ  ۆئمۇر  بىر  ائرتۇق  ۇئنىڭدىنمۇ 
. دەيدۇكىن   قىل  ائدا  پەرىزلەرنى   ، قارا  توغرا  ەئمەللەرگە  

قىلغان   شۇالرنى  چۈنكى   ، ۆئگەن  ياخشى  سۈننەتلەرنى 
ساۋاپ  ۆئزۈڭگە  پەزىلىتىدىن  ەئخالق   ، ياخشىلىقالردىن 
تاپىسەن ۋە ەئجىر ائلىسەن . ائلدىڭغا كەلگەن قانداق بىر كىشى  

سۇنغىن   قۇلۇڭنى  ياردەم   . قىلغىن  ياردەم  ۇئنىڭغا  ، بولسۇن 
ياخشىلىقلىرىڭ   قىلغان  شۇ   ، بەر  ياردەم  ۈئچۈن  رازىلىقى  ائلالھ 
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. شۇنداقال   گۈزەل جەننەتلەرگە باشاليدۇ  ھەمراھ بولىدۇ ۋە  ساڭا 
 ائلالھنىڭ رەھمىتىگە ىئرىشتۈرىدۇ . 

ائقىۋەتتە    ، كىرىۋەرسەڭ  ەئمدىلىك تە  كەينىگە  شەيتاننىڭ 
يىتىلىگەن بەلكى   ، بەرمەستىن  ھىچنەرسە  ساڭا  پېتى    شەيتان 

 دوۋزاھقا ەئكىرىپ كىتىدۇ خاالس !!!  

دۇنيادا   بۇ  ىئنسان  ھەي   ، ېئيتىدۇلەركى  شۇنى  ھەقىقەتتە 
  . بولىدۇ  بىركۈنى   ، قالماڭالر  دەپ  بولمامدىكىن  قايىم  قىيامەت 
ياخشى    ، ائلالھتۇر  بىر  بىلگۈچى   ، بىلمەيدۇ  بەندە  ۇئنى  بىراق 

زۇل باشقىالرغا   . بولۇڭالر  كىشلەردىن  ،  پەزىلەتلىك  قىلماڭالر  ۇم 
ھەي    ، دەيمەنكى  شۇنى  تۇرۇپ  قىلپ  يېشى  كۆز  رەببىمگە  مەن 
قىلغىن   ەئپۇ  ۇئالرنى   ، قىلغىن  ھىدايەت  بەندىللىرىڭنى  رەببىم 
ۈئچۈنال  سەن   ، ەئسلەيمەن  سىنى   ، سېغىنىمەن  سىنى 
 ، سۆزلىرىم  بولغان  ساڭا   ، ائشىقمەن  ساڭا   ، يىغاليمەن 

يۇلۇڭ سىنىڭ  ۋاقىت  ھەر  ۋاقىت كۆزياشلىرىم  ھەر   ، دىدۇر 
سەندىن   ، ەئسلەپ  سىنى  سېغىنىپ  ساڭا   . قولۇڭدىدۇر  سىنىڭ 
كىشنى ۆئز پەزىلىتىڭ   كىشلەرنىڭ گۇناھلىرىنى تىلەپ ، ھەر بىر 
  ، قىلغىن  دوست  ۇئالرنى  بىلەن  قۇلۇڭ  ۆئز   ، ائلالھىم  بىلەن 
  . قىلغىن  كەچۇرۇم  ائزاپتىن  ۇئالرنى   ، قىلغىن  يېقىن  ۆئزۈڭگە 

 ىر ۇئلۇغ رەببىم ائلالھ ...  ەئي ھەممىگە قاد
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 كۆردۈڭمۇ ھەي بەندە بۇ جاھاننى ، 

 بىر كۈنى ائخىرلىشىدىغىنى بۇ ھەقىقەت . 

 تۆۋە قىلغىن ، پۇشايمان قىلغىن سېغىنىپ رەببىمنى ، 

 بىر كۈنلەردە دوۋزاھقا تاشلىنىشمۇ بۇ ھەقىقەت  . 

 

 شۇنچە ۇئزۇن ياشاپتۇق بىز دۇنيادىن قېچىپ ، 

 ىپتۇق رەببىم ائلدىغا . قاچساقمۇ يەنە بېر 

 بىر كۈنى مەشھەرگاھ كۈنى يىتىپ كەلگەندە ،

 زار بۇلۇپ يىغىلىمىز بۇ بىر ھەقىقەت . 

 

 دۇائ قىلغىن ھەي ىئنسان بارچە ۈئممەت قېرىنداشقا ، 

 دۇائيىڭدىن مەغپىرەت بولسۇن ، ائزابىدىن بۇ ھەقىقەت . 

 كىتىپ قالساڭ گۇناھ پېتى ۇئ زىمىنغا ،
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 يېتىپ قالمىغىن بۇ ھەقىقەت . دەۋزەختە 

 

 رەببىمنى دوست تۇتۇپ دوستلىرىغا دوست بولغىن ،

 پەزىلەت ەئخالقىدىن سەن مىھنەت تاپقىن .

 بىر كۈنلەردە رەھمىتى كەلسە رەببىمنىڭ ،

 جەننەتكە ناىئل بولىسەن بۇ ھەقىقەت. -بىھىش

 

 مۆئمىن بولغىن جېنىم ، ەئي دوستۇم ،

 اليدىغان . ھەرۋاقىت رەببىمنى وئالپ يىغ

 ەئمەللەرنى تۇلۇق ائدا قىلغىن ەئي قېرىندىشىم ، 

 پەرىزلەردە چىڭ تۇرغىن بۇ ھەقىقەت . 

 

 سۈننەتلەرنى ياخشى ۆئگەنگىن پەزىلەتلەرنى ،

 ھەر كىشىگە سۆز قىلغىن سىلىق سۆزنى . 

 بىر كۈنلەردە گۇۋاھ بولىدۇ جاماەئتمۇ ،



182 
 

 مەشھەرگاھ كۈنى يىتىپ كەلگەندە بۇ ھەقىقەت . 

 

 

 ۋاقتىدا چىققىن جۈمە ناماز ۋاقتىغا ، 

 جاماەئت بىلەن سەن كۆپ بولغىن ھەر ۋاقىتتا . 

 مەسچىتلەردىن ۈئزۈلمىگەن ھەر قەدەمدە سەن ، 

 قىيامەتتە جاۋاپ بىرىدۇ بۇ ھەقىقەت . 

 

 سەن بولساڭ ھەقىقەتەن بىر مۆئمىن ،

 گۇۋاھ بىرىدۇ مەسچىتتىكى جاماەئت بۇ ھەقىقەت . 

 كۈنلەردە قارا يۈزلۈك بولۇپ قالساڭ،بىر 

 گۇۋاھچى بولىدۇ ساڭا بۇ ھەقىقەت . 

 

 تانالمايسەن ۇئ دۇنيادا گۇناھىڭدىن ، 

 ھەر بىر ماڭغان ىئزلىرىڭ بىرەر جاۋابنى . 
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 كۆرگەن كۆزلۈرۈڭ تۇتقان قوللۇرۇڭ ھەر ىئزىنى . 

 ھەر ەئزايىڭ جاۋاپ بىرەر بۇ ھەقىقەت . 

 

 زاماندا ،تۆۋە قىاليلى ھەي دوستالر بۇ 

 تۇپراقالرغا ياخشى مۇائمىلە قىاليلى بىز .

 دۇنيارىڭغا ھۆرمەت قىلغىن بىر كۈن ائخىرلىشار ، 

 بۇ دۇنيارىڭمۇ ەئرىز قىلىدۇ بۇ ھەقىقەت. 
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 ائدىللىق 

  

مەن    . چىقتىڭالر  وئقۇپ  ەئسەرلەرنى  يۇقارقى  دوستلۇرۇم  ھەي 
تۇپرىقىڭالرنى  ۆئز  قىلىمەنكى  سۆز  بىلەن  ائدىللىق  شۇنداق 
  . قەدىرلەڭالر   ، كۈيۈنۈڭالر   ، ائسراڭالر  بولسىمۇ  ەئمدى 
كىشىلەرگە ائدىل مۇائمىلە قىلىڭالر . ائجىزالرنى بوزەك قىلماڭالر 

ائدىلكىن شۇنداق  ائلالھ  رەببىم  ائدىللىق   .  ىئشىڭنى  بىر  ھەر  ۇئ 
ياكى  قويمايدۇ  كۆپەيتىپ  گۇناھىڭنى   . قىلىدۇ  تەرەپ  بىر  بىلەن 
قىلىپ   تۇللۇق  قىلماي  كەم  بىرنى   . كېمەيتىۋەتمەيدۇ  ساۋابىڭنى 
قارىتا  گۇناھىڭغا   . بەرمەيدۇ  جازا  ائرتۇق  ھەرگىز  ساڭا   . بېرىدۇ 

زى  . قىلما  خىيانەت  بولغانىكەن  شۇنداق   . بېرىدۇ  .  جازا  قىلما  نا 
بولمىسا    . كىرمە  كەينىگە  ھەۋەسلەرنىڭ   . قىلما  گۇناھ 
مەڭگۈ  بىرگە  بىلەن  كەچۈرمەسلىكى  ۋە  نارازىلىقى  باشقىالرنىڭ 

 ائزاپقا دۇچار بولىسەن .  

ھەي    : قىلىمەنكى  سۆز  بىلەن  ائدىللىق  شۇنداق  يەنە 
سىز   ەئگەر   ! ماڭماي   3قېرىنداشلىرىم  ماشىنىدا  يەرنى  كىلومىتىر 

مىتىر   پىيادە كۇۋادىرات  بىر  زىمىنىمىزنىڭ  بولسىڭىز  ماڭغان 
سىز   ەئگەر   . بولىسىز  قالغان  قوغداپ  كىلومىتىر    5توپىسىنى 

ماڭغان   بىلەن  ۋېلسىپىت  ماڭماي  بىلەن  موتسىكىلىت  يەرنى 
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توننىدىن   بىر  يىلدا  بىر  سىز  بولغان    4بولسىڭىز  توننىغىچە 
سى ەئگەر   . بولىسىز  قالغان  ساقالپ  يىتىمنى  تۇپرىقىڭزنى  بىر  ز 

قىزنى   بىر  كەتكەن  چىقىپ  تاپتىن  بىچارە  بىر  ياكى  بېقىۋالسىڭىز 
ھاياتلىق  سىالپ  بېشىنى  ياكى  بولسىڭىز  قالغان  قۇتقۇزۇپ 
ائنىنى   بىر  جەمىئىيىتىمىزدە  بولسىڭىز  باشلىغان  يولىغا 
بالىنى   بىر  چاقىسىز  ىئگە   . بولىسىز  قالغان  قالغان  قۇتقۇزۇپ 

قېرىن بىر  باشالپ بېقىۋالسىڭىز  يولغا  ياخشى  دىشىمىزنى 
قېرىنى   ىئككى  يوق  باققۇنچىسى  ەئگەر   . بولىدۇ  ماڭغىنىڭىز 
پەرزەنتسىز  ۇئالرنى  بولسىڭىز  ائلغان  خەەر  ھالىدىن  بېقىپ 
رەھمەتلىرىنى  دۇنيادا  ىئككىال  ائلالھىم   . بولىسىز  قويمىغان 

قىلىپ سىرتقا قارىما .  ەئگەر سىز بىر ائيالىڭىزغا كۇپايە  ي  بېرىدۇ 
ۋە  بولىسىز  تېجىگەن  پۇل  ۆئتسىڭىز  ياخشى  بىلەن  ائيالىڭىز  شۇ 

. ائىئلىڭىز شاد خورام ،    -ائىئلىڭىزگە بەرگەن رەھمىتىڭىز بولىدۇ 
چەكسىڭىز   ائز  تاماكىنى  كۈن  بىر  سىز   . ۆئتىدۇ  بەخىتلىك 
 ، بېقىڭ  وئيالپ   . ياخشىدۇر  ھەم  پايدىلىق  ساالمەتلىكىڭىزگە 

ائدەمدىن    7دۇنيادا   چەكسە   3مىليارت  تاماكا  ائدەم  مىليارت 
تالدىن چەكسە ائسماننى    10تەڭ بىرال ۋاقىتتا چىكىپ ھەر بىرى  

سۈزۈك    –ىئس   چىرايىڭىز  چەكسە  ائز  شۇڭا   . قاپاليدۇ  تۈتۈن 
  ، سۈزۈك  چىراي  ى  ائدەمنىڭ  چەكمىگەن  تاماكا   . بولىدۇ 
داىئمال   ەئتكەندە  تاماق  سىز  يەنى   . بولىدۇ  ياخشى  ساالمەتلىكى 
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ق ائنچەكۆمۈر  ھەم  -الىماي  بۇمۇ  بەرسىڭىز  قاالپ  وئتۇن  مۇنچە 
ۈئزى   ياغاچ  چۈكى   . بولىدۇ  قالغانلىق  ساخالپ  تۇپرىقىمىزنى 
ۈئچۈن  بولىشى  پەيدا  كۆمۈر  بىراق   . بولىدۇ  پەيدا  قايتا  ۆئسۈپ 

 مىليۇن يىل ۋاقىت كىتىدۇ .  

قۇربان     ، ۆئلتۈرمەڭ  بىھۇدە   ، قىرماڭ  بىھۇدە  جانلىقالرنى 
قو يىتىمھېيتالردا  ائشقىنىنى   ، بىرىڭ  سۇيۇپ  يىسىرالرغا -ي 

رازى  مىسكىنلەر   ، يىتىملەر  شۇ   . بولسۇن  رازى  ائلالھ   . بىرىڭ 
كۆپچىلىكنىڭ   ھەممە   . بولۇڭ  رازى  ھەم  ۆئزىڭىزمۇ   . بولسۇن 
كىشىلەرگە   ەئتراپتىكى  قىلىپ  سۆز  ھەق  بىلەن  ائدىللىق  بىردەك 

پ ۇئالرغا ەئخالق  نەسىھەتلەرنى قالدۇرۇ  –توغرا مۇائمىلىدە  ۋەز 
ىئلىم    ، تەربىيە  قىلىمىز    –،  ۈئمۈد  ۆئگىتىشىنى  ياخشى  بىلىمنى 

ائلالھىم   ياراتقان  ھەممىنى   . تىلەيمىز  قىلىپ  ىئلتىجا  ائلالھقا   .
مەغپىرەت   گۇناھىمىزنى   . ساقلىغاي  پاناھىدا  ۆئز  ھەممىنى 
جەم   يەرگە  بىر  ھەممەيلەننىڭ  كىيىن  قىيامەتتىن   . قىلغاي 

مۇھەمم داستىخاندا بۇلۇپ  بىر  بىلەن  ەئلەيھىسساالم  ەد 
تەڭ   جەننەتتە  ھەممەيلەننىڭ  ۋە  قىلغاي  نىسىپ  وئلتۇرۇشقا 
  . قىلغاي  كۈلۈپ رەببىمنىڭ جامالىنى كۆرۈشكە نىسىپ  خوشال 

 ائمىن ! ائلالھقا ائمانەت قېرىنداشلىرىم . 
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 ىئنسانمىز ، ائجىزمىز ەئي قېرىنداشالر ،

لمايمىز بىز قادىر  .  ھەممىگە بوال

 ھەرقاچان تۇتقان يوللۇرۇڭ بولسا ائدىل ،

 قېرىنداشلىرىڭنى قىلىسەن ۆئزۈڭگە مايىل . 

 

 ھەممىدىن گۈزەل ، چىرايلىق رەڭدار ىئدى بۇ دۇنيا ، 

 سىكۇنت ىئچىدىال خالىسا غايىپ بولىدۇ بۇ دۇنيا .

 دەۋزەخكە چۈشتۈڭمۇ جەننەتكىمۇ بىلگۈچى بىر خۇدا ،

 رىزقىڭ چۈشكەن ۇئ دۇنيا . ەئمدى سەپىرىڭ باشلىنىپ قالدى 

 

 ساڭا باقىۋەندە بولماس بۇ دۇنيا ،

 ساڭا رەھمىتى چۈشكەن ىئھ دۇنيا . 

 دۇائ قىلغىن ھەر ۋاقىت رەببىمگە ، 

 تىل ، ائزاپقا بولمىغىن سەن مۇپتىال . 

 



188 
 

 ناھەقچىلىككە تۇلۇپ كەتتى بۇ دۇنيا ،

 زۇلۇم ۋە ائزاپقا تۇلۇپ كەتتى بۇ دۇنيا . 

 مەتكە تولغان بۇ دۇنيا ، يالغۇزچىلىق ، ھەشە

 بىر كۈن سەپىرىڭ باشلىنىدۇ ۇئ دۇنيا . 

 

 يامانلىق قىلىپ خەققە زۇلۇم قىلدىڭ سەن ،

 شۇنچە ائشىقمۇ سەن دەۋزەخكە . 

 جەننەتلەرگە كىرگڭ يوقمۇ وئيلىدىڭمۇ سەن ؟ 

 بەك بايلىققا بىرىلىپ كەتتىڭ بۇ دۇنيا .

 

 كەينىدىن ۇئدا ،  –رەببىم بەردى ساڭا رىزىق كەينى  

 يەنە رىزىق بېرەرمىكىن دەپ وئيالپ قالما . 

 كۈندە رىزىق بېرىۋەرسە ىئنسان قاالر ھۇرۇنلىشىپ ،

 قىيامەت كۈنى ۋەيران بولىدۇ بۇ دۇنيا . 
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 تۆۋە قىلدىم ، تۆۋە قىلدىم دەيسەن سەن ، 

 گەپ قىلسا رەزىل ىئكەن دەيسەن بۇ دۇنيا .

 لغاندۇر ، رەزىل بولۇپ بۇ دۇنيا ساڭا نىمە قى

 ۆئزەڭ اليىق كۆردۈڭمۇ دەۋزەخنى تالالپ ۇئ دۇنيا .

 

 ەئي دوستۇم ائخىرەتلىكىڭ خەيرىلىك بولسۇن ،

 ائلالھىمغا ھەر ىئشلىرىڭ ائمانەت بولسۇن .

 گۇناھلىرىڭ نېرى بۇلۇپ ساۋاپلىرىڭ كۆپ بولسۇن ،

 ھەر ۋاقىت جەننەتتىن رەببىمنىڭ دوستى بولسۇن . 

 

 دوستىغا دوست بۇلۇپ گۈل بولغىن ، رەببىمنىڭ 

 ھەر ۋاقىت يېنىدا ائشىق بولغىن . 

 رەببىمگە سېغىنىپ يىغالپ تۆۋبە قىلغىن ،

 پۇشايمان بىلەن رەببىمگە ائشىق بولغىن . 
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 ۇئ دۇنيالىرىڭ جەننەتتە بولسۇن ، 

 ائستىڭدا سۈپسۈزۈك ۆئستەڭلەر ائقسۇن . 

 ھەرۋاقىت رەببىمنىڭ دوستلىرى يېنىڭدا بولسۇن ،

 ماالىئكىلەر بولسۇن .   –خىزمىتىڭدە پەرىشتە 

 

 ائلالھىمغا سەن ياققىن ، ائلالھنىڭ دوستى بولغىن ، 

 ائلالھىمغا دۇائ قىلغىن ، ۇئنىڭ ىئشقىدا كۆيگىن .

 ەئي دوستۇم بۇ دۇنيانىڭ بايلىقىنى سەن قويغىن ، 

 ەئي دوستۇم قولنى تۇتقىن مۇھەممەد نىڭ قولىغا گۈل بولغىن . 

 

 ەئي ىئنسانالر ائخىرالشمايدىغان ىئش يوق .ائخىرالشمايدىغان 

ۋاقتى   بولسۇن  بىليارت  ياكى  بولسۇن  تۆمۈر   . يوق  ھايات 
  ، تۇپرىقىمىزنى  كىيىن  بۇندىن   . چىرىيدۇ  ھامىنى  ۇئ  كەلگەندە 
پەزىلىتىمىز   ىئنسانى   . ھۆرمەتلەيلى   ، قوغدايلى  دۇنيارىمىزنى 

تۇپرى ۋە  دۇنيانى   . ياشايلى  ھۆرمەتلىگەنلىك  بىلەن  قىمىزنى 
 ۋەتەنپەرۋەرلىكنىڭ بىر جۈملىسىدۇر . 


