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 باغاق ھەًٌارچى
 

 . بېرىلدۇ تەهلىپلەر هۇرغۇهلىغان بولىدۇ، ىئطالر هۇرغۇهلىغان تۇرمۇظتا  

 تەهلىپوامە ًۈزمىڭلىغان بىلەن بولغىوى هەرصە هىچىم مەهىشىز ۆئزى  ۇئ تەهلىپوامە

 بېطىوى ىڭائدەمو ماها . تۇرىدۇ جاراڭالپ تۈۋىڭىزدە لۇالق،  بېطىڭىزدا صىزهىڭ

  ىئچىدە ظۇهىڭ مۇ« باغاق  ھەًٌارچى» ېئلەظتۈرىدىغان هۆڭلىوى ائغرىتىدىغان

 هىلىپ باغاق بىر تۇًۇلشىز لالدىڭىز وئلتۇرۇپ جىمجىت ۆئًدە بۈگۈن ، ئەلۋەتتە

 لىلىڭ لۇبۇل باغالوى . هەلدى باغاق 3~2 هەًوىدىن-هەًوى ائهدىن ، لالدى

 بىر بۇًرۇلغان هېتىطنە بولۇپ نمىھما صىزگە ۇئ ، تەهلىپوامە بىر ۇئ

 ، لىززىكتۇرۇش هە خوظاللىق هە هەًوىگە باغالوىڭ ظۇ بىراق . تەهلىپوامىدۇر 

 بىر لاهدالتۇر  صالىدىغان ەىگۋەص-ۋەس ىئوشاهوى لاهدالتۇر  ۋە مىنىر-ھىٌلە

 ۆئي ، وئلتۇرۇش تۈهۈن-توي ظۇ . ىئدى ًۇظۇرۇهغان صىرلەر ۋە مىنىر-ھىٌلە

 دىگەن...... دەپ توي غۇهچە ، توي گۈل ، توي تصۈهوە ، بېرىض چېٌ  ى

 ائلغىوىڭىز لىلىپ تۇهجى . هەتتى هىلىپ هەًوىدىن هەًوى - ۇئدا تەهلىپوامىلەر

 ًاهچۇلىڭىزغا بىوائەن تەهلىپوامىگە بۇ بىرىلگەن صىز ، لالدى بولۇپ باغىكى توًوىڭ

 دەتتەائ هېٌىپ هىٌملىرىڭىزهى ائالھىدە صېلىپ ًۈەن 311-211 دىگەهدە ائز

 ائبروًمۇ بۇ . ئەلۋەتتە بارىشىز تۇصۇپ تاهشى ًەرگە بارىدىغان ائپتۇۋۇزدا هوچا

 رىشتۇراهغا صىز ماها ، ائًاهدۇر  ەۆئزىڭىزگ ۇئ ؟ لارىطىڭىزمۇ توغرا ۋالىتكا ًاهى ؟

 بىر پەلەت . هۆردىڭىز هېمىلەرهى هىرىپ ًەرگە بۇ صىز ۋە هەلدىڭىز ًىتىپ

 بىر صىز ۋە . هۆردىڭىز هىطلەرهى هاتۇهۇش هۇرغۇن بىلەن دوصتالر هەچچە

 وئلتۇرۇظۇپ ۋە چىكتىڭىز هۆرۈظۈپ لۇر  بىرە ۋە هەلدىڭىز جوزىغا ئەتراپتىنى

 دۇهٌا _ مال، پۇل پەلەت صۆھبەتتە ، هەتتىڭىز چۈظۈپ صۆھبەتنە لىزغىن
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 مۇھاببەت-ىئطكى وئتتۇرصىدىنى ۇئالر ۋە وئغۇل-لىز ماظىوا ، داچا ىئشىو  ،

 لىلىطتىنى تەهلىپ بۇ بەلنىم . لىلدىڭىز صۆز  ۈئصتىدە صاپاالر - پهەًى بەزى  ۋە

 بىرىدىغان غاجىطىپ تەڭ بىلەن ظەًتان ًاهى ۋە ائصاصتۇر  بىر بىرىلگەن صىزگە

 بەلنىم ، باردۇر  رمۇهەًگەهلە هيمەدە ئەتراپىڭىزدىنى . لالغاهدۇر  بۇلۇپ ماهان

 ، مۇمنىن بولىطىمۇ ًىزىلغان هېتىطنە هۆرۈپ بىر بۇالرهى تەهلىپوامە بۇ

 چىكىرىۋىتىمەن وئت وئًواپ ۋە هۆرصىتىۋېلىض ۆئزىوى رىشتۇراهىغا بۇ بەزىلەرهىڭ

 باظلىدى تارتىطكا تامالالرهى ماها.  بىزدە ئەمەصتۇر  ًىراق بۇ ، هۆرىشىز دىگەهلەرهىمۇ

 پًە رىڭىزدەۆئم بۈگۈن بەلنىم ًاغدۇرۋەتتى، تامالالرهى جوزىالرغا ھەممە ،

 بىلەن خىزمەت ائلدىراش صىز چۈهنى ، مۇمنىن ًېٌطىڭىز الالرهىمۇتام بالمىغان

 ًىگەهدەك تاش ًىگەهدەك-مىۋە خۇددى جوزىدا بۇ ، دە-بواللماًشىز ېئتىپ بۇهى

 تاماق هۇرغۇهلىغان ۋە ۇ.باظالًد ًىٌىطنە ائصتا-ائصتا هېزىكىطىپ بىرىدىن-بىر

  . تاظلىودۇ پىرىپائ ئەخلەتخاهىغا ائخىرىدا ، ًىٌىلمەًدۇ ، لالىدۇ ېئطىپ

 ، ًىمەڭ تامالوى لالشىڭزمۇ ۆئلۈپ ، هەتشىمۇ چىكىپ جېوڭىز بۇ بەلنىم

 مەهىوى دىگەن بولىدۇ ًاخطى لىلشىڭىز ظۇهداق لىلۋېتىڭ ىئشراپ لىلىپ زىٌان

 لۇًۇظمۇ ائظۇرۇپ ۋە ىئطى ھاًۋاهوىڭ ًېٌىض هۆپ تامالوى ًاهى ؟ هۆرصەتنەهمۇ

 ظەرەپتۇر  تۆهۈۋېتىض تامالالرهى ۇئ ، ەسئەم خاس ائدەمگە ، ىئطى ھاًۋاهوىڭ

 چالىرىلغان ۈئچۈن ظۇهىڭ بۇ . مۇمنىن بولۇظىلىرىمۇ ئەهىۋالغان پەتىۋاغا دىگەن

  ؟ تەهلىپمۇ

 .  چىراًلىق هىٌىملەرهى هىٌىطىپ ًىتىپ هىلىطتى ۇئغۇلالرمۇ-لىز ماها رېشتۇراهغا

 هاخطا ، ۇرظاتتىوئلت ئەتراپالردا ھەممىشى ، ًاظتىنىلەر چوڭ ، وئغۇلالر-لىز

  بۇ ، تىلەظتى بەخىت ۋە مۇبارەهلىدى توًلىرىوى ۇئالرهىڭ ًاڭراپ صاداالر

 ، هېتىطتى چېلىطىپ چاۋاك لىزغىن صۈًۈهۈپ ھەممىشى تىلەظتىن بەخىت
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 مۇزىنىلق لېچىپ تىلەظتىن بەخىت لىزغىن لېرىوداظلىرىغا ائهىللىرىغا-ائتا ۆئز

 تى ظۇهداقتىلەظ بەخىت ىداصۇرۇه لىمًۈەه ًۈز  7-6 هىطىوىڭ بىر ًات صۇرۇهدا

 !!! ؟ ئەمەصمۇ هىرىشىز تۆلەپ پۇل چۈهنى ؟ ئەمەصمۇ

 وئغۇلالر-لىز ۋە باظلىدى وئًواظكا ۇئصۇل بىلەن لىرى مۇزىنى ظوخ ائهدىن

 بۇ رېشتۇراهدىنى جارلىرىطىپ – ۋارلىرىطىپ ، وئًواپ ۇئصۇل بەصتە-بەس

 ھەًٌارچىدەك هىچىم هرەپصە ظەًتاهچالتەك خۇددى . هۆتۈرۋەتتى صورۇهوى

 بەلنىم . باظلىدى لىلىطكا لىلىكالرهى ھەرخىو لارىطىپ بىرىگە-بىر ، ھىجارىطىپ

 لوزىدەك ائرا-ۆئز ، هىتىپ چىكىپ پەزىلىتىدىن ىئوشاهى لېتىم بىر بۇ بۇالرغا

تەهلىپوامىمىدۇ  بۇ ، ًىرىدۇر  دىگەن وئًوىۋېلىڭالر صەهرىطىپ تەخەًدەك هىچىم ۋە

  . لالدۇق بىلەلمەًال ۇ؟ زادى هىمىد

 . ىئدى چىراًلىق ، ىئللىق ۋە مەدەهي هاھاًىتى ۇئصۇلالر مىللىي زاماهىمىزدىنى

 مىللىٌچىمۇ ًاهى ،ًاۋرۇپاچىمۇ  ۇئصۇلالر مىللىٌچە هىرگەهدە ًەرگە بۇ بىراق

 خۇددى ، هىرىطىپ لوللىرى -پۇت ۆئزگۈرۈپ ۇئصۇلالر ۇئ ، بىلمىدۇق لاهداللىكىوى

 چۈظىدىغاهدەك ًىكىلىپ ھازىرال ، ًوق جان پۇتلىرىدا تىدىغاهدەكهې صۇهۇپ ھازىر

 صۆرەپ لورصىكىوى ،  غالىلداپۆئردەك  خۇددى هىرىطىپ لوللىرى -پۇت ،

 هەبى ماًمۇن چۈظۈرۈپ ىئوشاهوى تەهلىپوامە بۇ بەلنىم  !!!...... ماڭغاهدەهال

  . مۇمنىن بۇلۇظى تەهلىپوامە ًېزىلغان ۈئچۈن لىلىطى

 مۇزىنىالر-هاخطا ، چۇرۇڭالر-ۋاراڭ ، هۆتۈرۈلدى ئەۋجىگە ظاتاما-ۇئًۇن

 هۈلۈظۈپ بۇلۇپ خوش چوڭالرمۇ ئەگىطىپ بۇهىڭغا . ائلدى بىر رېشتۇراهوى

 باغاق هۆرمىشە ۇئًۇهوى بۇهچىلىم ائدەم خەجلىگەن پۇل مىڭ61-51 ، هىتىطتى

 لىلىكشىز ، ۇئصۇلشىز باغىكىڭىز ظۇ ئەجىبا . لىلىدۇ ىئض هىمە ًىزىپ

 هىچىنلەر ھۆرمەتتە چوڭالر ، وئلتۇرۇپ چىراًلىق ؟ ۇئزىماصمۇ ەرىنەتلەرصىزھ
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 مەن ؟ لماصمۇۇئزىتى مىللىٌچە بىلەن صۆھبەتلەر ًاخطى وئلتۇرۇپ ىئززەتتە

 توًدا ، وئًواڭ الًىكىدا ۆئز مىللىٌچە ، وئًواڭ بەلنى دىمەًمەن وئًوىماڭ

 ، ۆئزىڭىزدىودۇر  تۇرۇظىڭىز صاق ، ئەمەصتۇر  ظەرىت ًۈرۈش ىئچىپ چۇلۇم

 صېلىڭ صالشىڭىز لاهچىلىم ، صالدىڭىز تاماق ۈئچۈن بەختى بالىالرهىڭ صىز

 ًىگىوچە ، ئەمەصتۇر  ًاخطى لىلىطى ىئشراپ ۇئهى تۆۋەهدىنىلەرهىڭ بىراق ،

 جۈپ بىر بۇ ، لۇًۇڭالر ېئلىپ لىلماي ىئشراپ لالغاهالرهى ېئطىپ ًىشۇن

  . ئەرزىٌدۇ ۈئچۈن بەختى ًاظوىڭ ىئننى
 

 ، تاغاق صېلىپ چاچلىرىمغا ًەهە ۆئًدە بۈگۈن وئلتۇردۇم

 . باغاق لۇظۇلۇپ 3-2 ۆئًۈمگە لاپتۇ هېلىپ

 ، توي غۇهچە ، توي صۈهوەتهەپتۇ  جاًدىن ھەر مەن لارىدىم

  . بارماق باظلىدى صاهاظكا ًۈەهوى مىڭپورتىمالوى  ائلدىم
 

 بىلەن ىئطالر ائجاًىپ توًالردىمۇ ظۇ ، دىدىڭىز توي صۈهوەت توي غۇهچە

 وئغلۇم ئەي ، ۇئزاتتىڭىز ھەظەمەتلىم چېچىپ-بۇزۇپ ، هەتتىڭىز ۈئتۈپ

 لىلىۋەتتىڭز دەپ بولغىن دوختۇر  هەلگۈصىدە لىزىم ، بولغىن ائلىم هەلگۈصىدە

 صەدىكە باظكىالرغا ۈئچۈن رازىلىكى ائلالھ بولشا بولغان خىٌالىڭىز ۇئهداق ئەگەر ،

 گۈل ظۇ لېرىودىطىم ھەي . بولىدىغۇ لىشىڭىزتى رەببىمىزدىن لىلىپ ىئائهە ۋە

 دەرىجىدە تۇهۇغۇصىز ًاصىوىپ ماًمۇهدەك دەپ چاي بۇ ، چاي ۇئ ۋە چاي

 تىلىشىڭىز رەببىمىزدىن تۇرغىچە ائلدىدا باظكىالرهىڭ ، تۇرۇپ ىئچىدە گىرىمىوڭ

 ئەمەصمۇ لىلماًدۇ تەلەپ دەپ دۇهٌا-مال ، پۇل صىزدىن رەببىم ؟ بولمامدۇ

 مەصچىتنە بىرە صىز ائددىشى ئەڭ ؟ ًە-ظەرتمۇ لىلىطىڭىز ظۇهداق ئەجىبا ؟

 لوًشاڭالر لىلىپ دۇائ ۈئچۈن پەرزەهتىم ۈئچۈن مەن ، بىرىپ ًۈەن ًۇز  4-5
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 ئەمەصمۇ بار ظۇًەردە جاماىئتى رېشتۇراهوىڭ تۆت ، بۇلىدىغۇ دىشىڭىز جامائەت

 تىلغا ۋاالرپەتى بۇ ، پەتىۋاالردۇر  لۇرۇق هەتنەن تېطىپ-ۈئتۈپ ھەممىشى ؟

.  دەپ توي صۈهوەت ، چاي گۈل ، توي غۇهچە ، پەتىۋاالر چىكمىغۇدەك

 دۇائ ۈئچۈن رازىلىكى ائلالھ چالىرىپ جامائەتوى لىلدىڭىز توي صۈهوەت توغرا

  !!! ، بولىدىغۇ لىشىڭىزاللى تەلەپ

 بىراق ، لالدى هەزىرال ظۇ چالمىغان دۇمباق صىلەر ئەمدى ، ائلالھ ھەي

 ئەجىبا ، بولماًدۇ دىگىلى ًوق بۇهىمۇ ، ېئلىۋاتىدۇ ائلغۇغا صىن هىمۇهەزىر  ھازىر

 ېئتكاتشىز -ىئماهشىز ًۈرۈپ ًاصىوىپ هۆصەي هالتە ۆئزۈڭالردەك پەرزەهتىڭالر

 وئًواپ ۇئصۇل ظەًتاهغا بۇلۇپ تۈرۈكلارا  بىلىمشىز-ىئلىمشىز ، پەزىلەتشىز ،

 ۇئرۇن دۇهٌاصىغا پائزا بىر هەلگۈصىدە ،بولىدىغان دوصت بىلەن ظەًتان

  ؟ بەردىڭىزمۇ تەهلىپوامە بىر صالىدىغان

 لول ، تۇتۇظۇپ بەل ائًال بىر ًات بىلەن ئەر بىر ًات بالتىڭىزمۇ وئًالپ

 بولۇپ ماًىو ظۇهىڭغا ھالدا تەبىئىي هۆڭلىڭز بەلنىم وئًوىغاهدا تاهشا تۇتۇظۇپ

 دەپ مەنلىالالً هوهتىرول ۆئزۈموى-ۆئز صىز چاغدا ۇئ ، مۇمنىن لېلىطى

 بۇ ۇئالرغا ، ۈئچۈن لىلىطى ظىرىم گۇهاھالرغا بۇ صىز ئەجىبا ، ېئٌتاالمشىز

 ، ھەۋەصشىز - ظەھۋاً  ى توًلىرىڭىز چۇلۇم ؟ ھە بەردىڭىزمۇ تەهلىپوامىوى

 غۇهچە ، توي گۈل مۇظۇهداق باللىرىڭىزهى چۇلۇم صىز ؟ ۇئزىمامدۇ دېشنوصىز

 تاپالمامدىنەن ھىداًەت اللىرىڭىزب لىلمىشىڭىز پاراق-پات لىلىپ دىگەهدەك توي

  ؟ هېرەهمۇ لىلىض ظۇهداق چۇلۇم ماڭالمامدىنەن ؟ ًوللىرىدا رەببىموىڭ ؟

 ۇئهى خۇددى ، هەتتىڭالر چۆهۈپ ھەظەمەتچىلىننە مۇظۇ پەلەت صىلەر

 پەلەت بۇ ، هېتىدىغاهدەك لوغلىوىپ ظەھەردىن ًاهى ًېزا ظۇ ، لىلمىشاڭالر

 ۆئزۈڭالرهىڭ ، ۈئچۈن غۇرۇرۇڭالر غاًىۋى ، بەلنى ئەمەس، ۈئچۈن پەرزەهتىڭالر
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 لوًماًدىغان ېئلىپمۇ هۆزگە ڭالرهىڭۆئزۈ  ، ۈئچۈن هۆڭلۈڭالر ېئلىوماًدىغان لىلچە

 ئەهىلۋالدىڭالر ئەخلەتوى دۆۋە بىر ۆئزۈڭالرغا ، ۈئچۈهدۇر  پەتىۋاًىڭالر ًوق ،

  . بەردىڭالر باغالوى ظەًتاهى ۋە

 الًىكىدا ۆئز ، بولشۇن بەھرىمان ھەممەًلەن خوظاللىكتىن لىلىڭالر تەهلىپ

 چىراًلىق ، صۆزلىطىپ چىراًلىق بۇًىچە ًۇصۇن لاىئدە مىللىي ، هىلىپ

 مىللىٌچە ۆئزىمىزهىڭ ، چېلىڭالر  ئەمەس چالماڭالر ، وئلتۇرۇڭالر مۇڭدىطىپ

 دۆلەتتىنى ھەر ، رىكوىڭىئ ھەر ، مىللەتوىڭ ھەر ، چېلىڭالر مىللىچە هىٌوىپ

 ۆئزۈڭالردىن-ۆئز بىراق . بۇلىدۇ تىائدى-ۆئرۈپ بولغان خاس ۆئزىگە هىطلەرهىڭ

 ۇئصۇل بىرلىطىپ بىلەن ظەًتان ائلىۋەتتە هەتشەڭالر ۈئتۈپ چەتوەپ ھالكىپ

 هۆز  تەهلىپوامىلەر تۈرلۈك ھەر وئخطاش ظۇهىڭغا ماها . خاالس وئًواًشىلەر

 توغرا بېرىطكا ەرگەظۇً ئەلۋەتتە بىزگە ، تۇرىۋىرىدۇ بولۇپ هاماًەن ائلدىڭىزدا

 ۆئزىمىزگە ، ًارظا ئەخاللىمىزغا ، ًارظا پەزىلىتىگە ۆئزىمىزهىڭ بىلىڭالرهى . هىلىدۇ

 ًاخطىدۇر  بىلمەك خۇدا مىھماهوى ، باراًلۇق بىلەن ائدەت-ۆئرۈپ بولغان خاس

 ۋە صاپا-هەًىپ ۋە ىئشراپخورلۇق لېرىداظلىرىمىزهىڭ ، هۆپچىلىنوىڭ ھەر ، 

 هەلگۈصى باللىلىرىڭىزهىڭ ، بېرىمىز تەهلىپ ۈئزۈظىگە ولل ھەظەمەتچىلىن تىن

 پەرزەهت بىر ًاخطى ، ۈئچۈن هەچۈرىطى ھاًات ًاخطى ۇئالرهىڭ ، ۈئچۈن

 لەرىز پۇل . لىلماڭ ھەظەمەتچىلىم ۈئچۈن رىزالىكى ائلالھ ۈئچۈن بۇلۇظى

 چۈهنى ، ًاظاڭ بىلەن ًۇلى مىھوەت ھاالل ، لىلماڭ ىئشراپخورلۇق ، صورىماڭ

 لەرىز ھاًاتىغا ۆئزىوىڭ-ۆئز ائلىۋەتتە لىلىۋەرصە وئخطاش صىزگە رزەهتلىرىڭىزمۇپە

 هۆپچىلىنوىڭ ظۇڭا ، لالىدۇ بولۇپ هام پەرىزلەر ائظۇرالماًدىغان ۋە لالىدۇ بولۇپ

 ًاخطى لېرىوداظلىرىغا بۇلۇظوى ائدىو پەرزەهتلىرىگە ،ھەرلاچان ۋالىت ھەر

 . لىلىمىز پتەهلى هۈًۈهۈظىوى ، لىلىطوى مۇائمىلە
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 ، هىموڭ زادى توي بۇ بىلمىدىمنى

  . توي غۇهچەۋە ًاهى   صۈهوەت ًاهى

 ، توي لىلىپ ظەرچۈ ۆئزلىرى  ًاصىوىپ ائها-ائت

  . هىموىڭ زادى توي بۇ بلمىدۇق، هېچەك-هىٌىم هىٌىپ

 

 

  ، هىٌىموى لىممەت ئەڭ هىٌىطىپ ۈئصتىگە

  . ۆئزلىرىوى هۆرصىتىپ تالاپ مارها مارهىدىن

 ، لىرى بەزى ًاصىوۋالىدۇ ائلۋاصتىدەك-جىن

  هۆزلىرىوى. لاپاق-ًۈز  تۇرۇپ بوًاپ

 

 

  ، دوصتلىرىموى لىلىمەن تەهلىپ

  . بىلەن مېھوەت صەن ًاظىغىن

 ، ۈئچۈن ائرزۇصى پەرزەهتىڭالرهىڭ

  . بىلەن دۇائ رەببىمگە صەن تىلىگىن
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  باغاق تولغان مۇصىبەتنە
 

 ًاظىٌاالًمەن ۇئزۇن ىئوشان بىر لاًشى ، دۇر بار  بېطىدا هىموىڭ ھەر مۇصىبەت

 بۇ ، وئًلىغان دەپ هىتەلەًمەن مۇظۇهداق بۈگۈن مەنى بىر  لاًشى ًەهە  ۋە

 تەهلىپوامە بۇ چالىرىق بۇ بۇًرۇلغان ۆئلۈمگە . بار بېطىدا ھەممەًلەهوىڭ چالىرىق

 پوامىوىتەهلى بۇ ۇئ ، پۈتۈلگەهدۇر  پىطاهىشىگە ۇئهىڭ ۋە بار لۇلىدا ھەممەًلەهوىڭ

 ىئوشاهوىڭ  ماها . تتۇر ظەر  ېئلىض ۇئهىڭغا ، ًوق ىئالجى دەپ ائلماًمەن

 مۇصىبەت ۆئًدە بىر . ماڭىدۇ لاراپ دەرگاھىغا ائلالھوىڭ ۇئ توظشا ئەجىلى

 ۋە لىلدى ًاش هۆز  ًىغالپ ۋە  تۇتتى ھازا ۇئهىڭغا لېرىوداظلىرى  ، بولدى

 ًىغالظكا دەپ لېرىودىطىم غۇهەتتىڭ ًاش لېرىودىطىم جېوىم ، لېرىودىطىم ائھ

  .  باظلىدى

 هەزىرهىڭ ۇئ ، ۇئزىتىدىنەن هاتتا ظۇهداق ۆئلۈموى ىئنەن بار بەزىلەر

 ېئطىۋاتكان تتاصىر  ، لالىشىز بىلمەًال لىلدىمۇ توي ًاهى لىلدىمۇ هەزىر هاتتىلىكىدىن

 ، چىۋە-مىۋە هەتنەن تىزىلىپ ۆئًدە ، تاائمالر هىئمەتلىم-هازۇ  ھەظەمەتچىلىم

 ماظىوا تىزىۋەتنەن ائلدىغا ۆئًوىڭ ، گېلەملەر ېئشىو ، ًىمەهلىنلەر ۇئظطاق

 ظۇهى چوڭالرغا مەن ، باغالالر مىڭلىغان تارلىتىلۋاتكان ائلدىدا هۆز  ، تاهشىالر

 تارلىتىطوىڭ باغاق هۆپ ۇئهچىۋاال ائًرىلشا ھاًاتىدىن ىئوشان بىر ، ېئٌتىمەهنى

  . لوًىدۇ چالىرىپ جامائەت ىدۇ،لوً تارلىتىپ جامائەت ، ًوق ھاجىتى

 هامىزىغا ۇئهىڭ ائلدىراپ هىطىلەر ، دىشە بوپتۇ ۋاپات بىرصى بۇرۇهالردىن

 ھازىر . ىئدى ائلدىراًدىغان هۆتۈرىدىغاهغا جىوازىشىوى ۇئهىڭ ۋە ًۈگۈرەًدىغان

 ۇئصشۇزلۇلىوى توًغۇزۇۋېتىپ لورصىكىوى ، هىلىپ ائلدىرماي هىطلەر بولشا

 هەًوىدە جىوازىوىڭ ، وئلۇپ هامىزىوى ائلدىرماي هىرىپ ەصچىتنەم ، لاهدۇرۋېتىپ
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 بۇالر ۇئلۇلۇپ هامىزى  مىٌىت لاچان ، بەزىلەر ھەمدە . ائلدىرماًدۇ ، ماڭىدۇ

 لاًتىدىغاهالرمۇ هىٌىوال هامىزىدىن مىٌىت صاللىماي بەزىلەر ، دەًدۇ لاًىتشامنەن

 خىٌالىغىمۇ دىشە اتوىطامشەنل ، بوپتۇ هامىزى  مىٌىت پاالهچىوىڭ بەزىلەر ۋە بار

 ۆئلۈپ ۇئمۇ هۈهى بىر ، ۆئلمەًدىغاهدەك ۇئ خۇددى ، لوًماًدۇ هەلتۈرۈپ

 لاًتىدىغاهلىكىدىن دەرگاھىغا ائلالھوىڭ چۈظۈرلۈپ هامىزى  مەصچىتتە ظۇ

 ھېچنىم تەڭ بىلەن ۇئهىڭ ، هەتتى ائدەم هېتىدىغان ماها ؟ خەۋەرصىزمىدۇ

 ھەمراھ گۆرىدە بىلەن ۇئهىڭ ، هەتتى لاًتىپ لۇًۇپ هۆمۈپ،  ماڭالمىدى

 مىھرىباهلىق ، پەزىلەتتۇر  ئەمەل صۈهوەت-پەرىز ًاخطى ، ئەمەل ًاخطى بولىدىغىوى

 ماڭالماس تەڭ بۇلۇپ ھەمدەم بىلەن ۇئهىڭ باظكىشى ۇئهىڭدىن ، ئەپۇچاهلىكتۇر  ،

 بولىدۇ گۇۋاھچى ۇئهىڭغا ۋە ۆئلمەًدۇ ئەمەللەر ًاخطى لىلغان ۇئ چۈهنى ،

لۇرۇق  ، مىنىر-ھىٌلە ماڭىدىغان ئەگىطىپ تەڭ بىلەن ۇئهىڭ بىرصى ەًەه ،

 ، بىلەن زۇلۇملىرى  ظۇ لىرىدۇر . زۇلۇملىلغان  ، ًاماهلىق ، ھەصەتخورلۇق

 ۆئزلىنىدىن ، ماڭغاهدا دەۋزەخنە ۇئ ائخىرىدا ، ماڭىدۇ تەڭ بىلەن ًاماهلىكلىرى 

 ماها ، باصىدۇ چلۇهلور  بەدىووى پۈتۈن چىرماپ چلورلۇه ئەهشىز ، ئەهشىرەپ

 ېئلىپ لاًشىوى زادى صىز . تۇر پەزىلەت ًامان ۋە پەزىلەت ًاخطى ىئننىشى بۇ

 صالالپ هۆڭلىڭىزگە پەزىلەتوى ًاخطى چۇلۇم بېرىمىزهى تەهلىپ صىزگە ، ماڭمالچى

 لېرىوداظلىرىمۇ ۆئًىگە ماها . مېڭىڭ تۇتۇپ لىلىپ مۇصتەھنەم هىىز ىئماهىڭ ۋە

 ۆئًدە بۇ ئەمدى ، هەلدى ًىتىپ جامائەتمۇ لىلغان تەهلىپ ، هەلدى ًىتىپ

 لاًتىپ بېطىدىن تۇپراق ، هۆمۈلۈپ مىٌىت ًەهى ، لۇرماًۋاتاتتى ماجرا جېدەل

 ۆئي ، لىلىطىپ ماجرا جېدەل-جەڭگە ائرا لېرىوداظالر ، ۆئتمەي ۇئزاق هىلىپ

 ائەتمۇجام ئەلۋەتتە بۇهىڭدا ، لىلىۋاتامدۇ تاالش-دە دەپ ائًرىض مىراس ، ائًرىض

 ھەلىكەتچىلىم ، ائدىللىق لەلبىدىنى هىطلەرهىڭ هەلگەهدە ًەرگە ظۇ ماها . بار
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 بەهدە بەلنى ئەمەس ۆئزى ۇئالر  . هېتىدۇ ًىرالالپ ھەممىشى بۇالر راصتچىللىق ،

 لەبرىللىرىوى بوۋىللىرىوىڭ-ائتا بولۇپ تالىطىپ مىراصوى ، ًىرالالظتۇرۋېتىدۇ ۆئزى 

 لەبرىشىوى ۇئالرهىڭ بىلەن ائلغان مىراصوى خۇددى ، ًاصاپ ھەظەمەتلىم

 مۇظۇ چىكتىم لاتۇرۇپ لۇپۇردۇم لەبرىلەرهى ًەهە دەپ ًاصىدىمغۇ مۇظۇهداق

  . ئەلۋەتتە بار لىلىدىغاهالرمۇ ۆئه تەملىم دەپ ئەمەصمۇ ھەللىق

 ېئٌتكاهنى ىمۇصۈهوىتىد بىلەن پەزىلىتى پەًغەمبەرهىڭ بىلەن پەرماهى ائلالھوىڭ

 ھازىر بىراق ، بېرىڭالر هۆپرەك ۇئهىڭغا بولشا ًولشۇل ۋە راتهام بىرى  لاًشى

 ۇئهىڭ چۈهنى ، هەتتى بولۇپ ائلىدىغان ظۇ بولشا هۈچلۈك هىم ، باي هىم

 پۇلى وئڭ گېپ ى بارهىڭ پۇلى ، لالدى بولۇپ ھەللىق صۆزلىرى  ، پۇللىرى 

  . لالدى بولۇپ توڭ گېپ ى ًولوىڭ

 ۆئلۈپ ، لىلغان ائزلىق صاڭا باًلىكى شىلاً ائهاڭوىڭ-ائتا ائڭلىغىن بەهدە ھەي

 ائهاڭوىڭ-ائتا ؟ ھااللمۇ ۈئچۈن صەن ًىٌىض ېئلىپ باًلىكىوى ائدەموىڭ بولغان

 ئەجىبا ؟ ئەمەصمۇ مىراس بۇ صاڭا لىلغىوى چوڭ لىلىپ ئەجىر هۆًۈهۈپ صاڭا

 مۇظۇ بېرىطىڭ لىلىپ ھۇ-ھە ۇئالرغا ، چالىرىطىڭ جامائەتوى باظكا صىوىڭ

 مىراس ۆئزۈڭوى-ۆئز صەن ئەۋالدلىرىڭغا هەلگۈصى ، مىراصالرمىدى الرپۇل ائزغىوە

 ىئطالر ۇئپەرزەهتلىرىڭالردا  ۋالىتتا ۆئلگەن صەن بىرىدە هۈهلەرهىڭ ؟ لىلمالچىمۇ

 بۇ ئەصلىدە ، ًاهدۇرىدۇ بىرهى ائلالھ لىلشاڭ بىرهى چۈهنى ، بولىدۇ ھامان

 ۇئهىڭ ماڭىدىغان لېطىغا ىڭرەببىمو ۇئ ، ىئدى باغىكى خوظاللىكوىڭ بىر باغاق

 رەھمىتى ائلالھوىڭ ، تۈگۈتۈپ ئەمەللىرىوى-ىئض دۇهٌادىنى بۇ ، بولغان توً  ى

 هىطلەر ھازىر بىراق  . ىئدى بەهدە بىر ماڭغان لاراپ جەهوەتنە ۇئ بىلەن

 زۇلۇم ۆئزلىرىگە-ۆئز ، لىلىپ ظىرىم گۇهاھكا لىلىپ گۇهاھ ائرتۇق ھەددىدىن

 باظكىشىوى پۇظاًماهدىن ، وىلورلۇهۇچ ۋە ًاش-هۆز  زلىرىگەۆئ ائخىرى  ماها ، لىلىپ
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 دۇائدا ۆئمۈر  بىر ۆئزلىرى  بارهى هىطىلىرىمىز ظۇهداق ، هەلمەًۋاتىدۇ ېئلىپ

 بىلەن جامائەت ۋە مىھرىباهلىق ، ھۆرمەتتە-ىئززەت ، ىئنرامدا پەزىلەت ،

 ًاخطى ىھاًاتىو بۇلۇپ بىرگە بىلەن  دوصتلىرى -لېرىوداش ، بىلەن خەلىكلىرى 

 دەرگاھىغا ائلالھوىڭ بەهدىلەر ائظىق ظۇ صېغىوغان رەببىمگە . گەنگۈللەهدۈر 

 لېرىوداظلىرىمۇ ۇئالرهىڭ ۋە هېتىۋاتىدۇ خاتىرجەم بولغاهدەك توً  ى خۇددى

 خاتىرجەم دەپ تۇتشۇن دوصت ۆئزىگە بىزهىمۇ ۋالىت ھەر ائلالھ . ھالدا خاتىرجەم

  . لىلمالتا راۋان ًولوى

 مىڭ01 خەجلىگەن هۈهى ائلدىوكى ، ىئدۇق هەرصە لاهچىلىم بىز ىئوشان

 گەنهۆم بۈگۈن ائدەموى بىر ، لالىمىز ۇئهتۇپ هىٌىن هۈهدىن 2 پۇلوى ًۈەن

 ھېٌىت بىر ظۇهداق ، چىكىرۋېتىمىز ًادىمىزدىن هىٌىن هۈهدىن 31بولشاق 

 ئەصلى ، بەلنىم هەلمەس ىئشىمىزگە لوًمىشاق ًولالپ لېتىم بىر ائًەملەردە

 ۆئز ائلالھىم ، لىلدىڭالر مىدازۇل مۇصىبەت صىلەر باغىكىوى خوظاللىق بىر ۇب

 ۇئ ، ائرىشدىال هىرپىنوىڭ بىلەن هۆز  ۇئ مامات-ھاًات . صاللىغاي پاهاھىدا

 ئەيظۇهى :  تەهلىپوامەم ، بىلمەًمىز بىز بۇهى ، هىلىدۇ ۋالىتتا لاًشى

 غەمخورلۇق ،باظكىالرغا ڭالربۇلۇ  پەزىلەتلىم ، ًاظاڭالر ًاخطى ، لېرىوداظلىرىم

 ھۆرمەتلەڭالر هۆرۇپ ًاخطى لېرىوداظالرهى ، ائًرىلماڭالر جامائەتتىن ، لىلىڭالر

 ًاخطىلىق . ائًرىلىڭالر بىلەن رازىمەهلىم خوظال دۇهٌادىن بۇ ھالدا ظەرەپلىم ،

 ، لىلىڭالر دۇائ هۆپ لىلىڭالر صەۋىر ، لىلىڭالر ېئھشان-خەًر ، لىلىڭالر

 لاًشى ۇئ مەًلى . صاللىماڭالر ائداۋەت ۋە دۈظمەهلىم هىطىگە بىر ھېچكاهداق

 بولشۇن لەتتىندۆ بىر لاًشى ۇئ ًاهى ۋە بولشۇن رىكتىنىئ بىر لاًشى ۋە مىللەت

 لۇًۇڭالر لىلىپ ًاردەم ۇئهىڭغا ، بولشا مۇھتاج ًاردمگە بىر ھەلىكەتەن ۇئ ،

 بولشاڭالر لوًغان لىلىپ دەمًار  ۈئچۈن رازىلىكى ائلالھ ۇئهىڭغا نىۈئچۈه ظۇهىڭ ،
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 صاۋاپ ھەصشىلەپ صىلەرگە ائلالھ ، بولشاڭالر بەرگەن هان بىر ائدەمگە ظۇ ۋە

 ىئوطا ماڭغۇصىدۇر  تەڭ بىلەن صىلەر ًاخطىلىكىڭالر مۇظۇ ائلىۋەتتە ، بېرىدۇ

 لورصاق هەڭ ، ئەپۇچاهلىق ، ھىداًەت هۆڭلىگە بەهدىوىڭ بىر ھەر.  ائلالھ

  . تىلەًمەن رەببىمدىن ىوىبىرىط مىھرىباهلىق ،

 

 ، تاظلىغىن لەدەم داغدام ھاًاتىڭدا

 . هەلگەن تەهلىپلەر ًاهدىن ھەر ، جاًدىن ھەر

 ، بوۋاڭدىن رەصۇل مۇھەممەد پبېرى تەلىم صاڭا

 . پەًغەمبەرلەردىن هەصىھەتلەر هۇرغۇن لالغان

 

 ، هىتاپتىن لىلغان هاىئو صاڭا ائلالھىم

  . ۇرداهەد – ۇئهچە  چىكىدۇ ۋالىت ھەر

 ، تەهلىپوامە بىر چىكىرىلغان صاڭا ھەممىشى لارىشاڭ وئلۇپ

  . هىتاپتىن ظۇ لىالالمشەن ئەمەل صەن تەهلىپوامىگە ظۇ

 

 ،هىتاپتا ظۇ ئەۋەتنەن صاڭا

  . پەزىلەت-ىئلىم پارچە باردۇر 

  ، ھېنمەت ۋە مىھوەت ظۇهىڭدىن ائلشاڭ

  . مۇهاپات بىر هاتتا باردۇر  صاڭا

 

 

  ، دوصتۇم ئەي ۇئ چالىرىق هەلگەن صاڭا
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 . دوصتۇم صەن لىلغىن ًاخطىلىق هىطىگە بارچە

 ، دوصتۇم ئەي والدۇر صىگ بىر بېرىلگەن صاڭا

 . دوصتۇم بولغىن غەًرەتلىم جەصۇر  ۋالىت ھەر

 

 ، ،ئەپۇچاهلىكتىن مېھرىباهلىق ، ئەخاللىڭ

  . تالەتتىن صەۋرى  هېرى  ھەصەتتىن

 لىلغىن، لئەمە ًاخطى بىلەن صاۋاب لاچان ھەر

  . صۇهوەتتىن ھەرۋالىت ، لىلغىن ائدا پەرىزهى

 

 ، ًاخطىلىق لىلشاڭ هىطىگە

 . ًاماهلىق صاڭا لىلماس هىطى

 ، تاتلىق صۆزلىرىڭوى لىلشاڭ لېتىم ھەر

  . پاًدىلىق ھەرۋالىت صاڭا بىرەر رەببىم
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  هەپشىز خوش دۇهٌاغا بۇ
 

ائ دۇهٌاغا تۇرۇپ هۈن 8 ائي 8  لورصىكىدا ائهشىوىڭ پەرزەهت بىر ماها

بى لۇدىرىتى رەببىموىڭ ۋە ۆئتىدۇ غاائًال ئەردىن ئەلۋەتتە ۇئ . بولىدۇ پرىدە

  . ائچىدۇ هۆز  دۇهٌاغا بۇ لەن

 ائلالھوىڭ . بىلەن ىئرادىشى ائلالھوىڭ ۇئ ، تۇغۇلۇڭ لاهداق صىز مەًلى

 ۇهٌاغا هېلىضد ۋە هەلدىڭىز دۇهٌاغا بۇ .  بىلەن هىممىتى رەھمەت بەرگەن صىزگە

. هەلدىڭىز ېئلىپ تەڭ خوظاللىكالرهى ۋە بەرىنەتلەرهى بىلەن   

 ۈئچۈن صىز دۇهٌاهىڭ ، چېغىڭىزدا ًىغلىغان دەپ ېئڭە صىز لېتىم تۇهجى

 ًاخطى  بۇلۇپ چوڭ هۈهلەردە بىر چۇلۇم صىزهىڭ ۋە بولغىوى خوظال

 بۇلىدۇ ائدەم دىٌاهەتلىم پاك بىلەن ئەمەل ًاخطى بولۇپ هىطى پەزىلەتلىم

 دۇائالرهى ًاخطى صىزگە ۋەبولىدۇ  خوظال صىزدىن دۇهٌامۇ پۈتنۈل ، دەپ

 هېلىدۇ زولى صىزگە ائۋازىڭىزدىن ًىغا بۇ صىزهىڭ بولغۇچى ائها-ائتا ، لىلىدۇ

 . ئەلۋەتتە باصىدۇ چىڭ باغرىغا ۋە هىلىدۇ باصكۇصى چىڭ باغرىغا صىزهى ۋە

 ۆئزى  تۇغۇلىطىڭىزهىڭ صىزهىڭ ، دۇر مىتىهىئ رەببىمىزهىڭ ًەهىال ھەممىشى بىراق

 ظۇهچىلىم لىرىگەبەهدى بىر ھەر ىئگەم ًاراتكان ، بۇلىدۇ لىلغىوى تەلدىر ائلالھوىڭ

 ۋە لورصاق هەڭ بەهدىللىرىگە بىر ھەر ۋە دوصتاهىدۇر  ظۇهچىلىم ۋە مېھرىبان

 ھاالل پاك دۇهٌاغا بۇ صىزهى ، ائلالھى مىھرىبان ائدىو هاھاًىتى ئەپۇچاهدۇر 

 دوصتلىرىوىڭ باظالًدىغان ًول پەزىلەتنە ۋە بىلىمگە-ىئلىم ،صىزهىڭ ًاراتتى ىپلىل

 بۇدۇهٌاغىمۇ . ىئوشان ئەي بۇلۇپشىز چوڭ ئەمدى ماها . هەلدى ېئلىپ ًېوىغا

 ائخىرەتنە ، هىتىمىز ًىغالپ  ۋە هەلدۇق ًىغالپ دۇهٌاغا .هىلىپشىز خوش
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 ھەر دۇهٌا . بىز ئەمەس هەتنەن هۈلۈپ لاچان ھىچ. هىتىمىز ًىغالپ ًەهىال

 خوظاللىق ، هەپشىز خوش دۇهٌاغا ىئوشان ئەي ، ئەمەصتۇر  بالىۋەهدە هىمگە

 ،صىزگە بەرگەن جان صىزگە ، بەرگەن هان صىزگە دۇهٌادا ،بۇ هېتىڭ بىلەن

 ،پۈتنۈل تاغ پۈتنۈل ۇئ . وئًالڭ رەببىموى ىئگىشى ھېنمەت بىلدۈگەن ھەلىكەتوى

 بوًشۇهغان ىئوشاهغا لىلىپ ىئدارە ۇئالرهى ۋە ، راتتىًا مەخلۇلاتالرهى ، جاهلىق

 ھەممىوىڭ صىز گەرچە ، لىلدى ئەزىز ھەممىدىن ىئوشاهوى . ًاراتتى لىلىپ

 ؟ بولشىڭىزمۇ بولغان ائپىرىدە دۇهٌاغا بۇ هەًوىدە

،  پەرىطتە مەالىئنىلەر ۋە ًەهە ظەًتاهالردىن . بولدىڭىز ئەزىز ھەممىدىن بىراق

تىلغان بولشىڭىز ۋە ھەممە مەخلۇلاتالردىن هىٌىن ىًار  مۇ هىٌىندىوائلۋاصتىالر -جىن

ۋە بارچە صىزگە دۇائ لىلدى ،صىزگە  شىڭىزمۇ ًەهىال صىزهى ئەزىزلىدى ًارتىلغان بول

بەخىتلەرهى ، رەھمەتلەرهى رەببىمدىن تىلىدى ، ًەهى صىز ظۇهچىۋاال ئەزىز هۆرگەن ائلالھ 

ًدۇ دەپ صىزگە هۇرغۇهلىغان ئەمەل ۋە پەرزلەرهى ۋە صىزهى بىر هۈهلەردە دوصتوى  تاپاال

وۋغات لىلىپ تەڭ بۇ ، ئەجىرلەرهى بەردى ۋە صىزگە ص ًاخطى صاۋابلىق ًولالرهى

هىممەتلىرىوى صىزگە تەڭ -دۇهٌاهىڭ گۈزەللىنىوى ۋە بۇ دۇهٌاهىڭ رەڭدارلىكىوى ۋە هازۇ 

نەتلەر هى بۇ زىمىوغا بەرىبەردى ، صىزهى ًەهە بۇ دۇهٌاغا لۇرۇق چۈظۈرمىدى، بەلنى صىز 

هېچەك ، ھاالل ئەمگەك ، مېھوەتلەرهى -مەت ، هىٌىمبىلەن چۈظۈردى ، صىزگە هىئ

ەتنە هامىو بولغۇدەك بەردى ، ھەر ًاخطى دوصتالرهى صىزگە ۈئلگە لىلىپ صىزهىڭ پەزىل

پەتنە هاىئو بولغۇدەك ظاراىئتوى بەردى ، ئەمما رەببىم صىزگە باًلىق مەرى-، ىئلىم

 ىدى ، چۈهنى باًلىق هىطىوى ظەًتاهوىڭ ًولىغا باظالپ لۇًۇظى مۇمنىن . ......بەرم

ھەر  بۇ دۇهٌادا صىز هىمە دىشىڭىز ظۇ بار ، صۇهى تاپاالًشىز ھەر تۇپرالتىن

چىۋىلەردىن ھۇزۇر ائالالًشىز ، -هىممەت ۋە مىۋە-ۋە هازۇ ۆئصۈملۈهلەرهى هۆرەلەًشىز 
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لىكالرهى تاپاالًشىز ، لۇًاش ، ائي ، ۋە ًۇلتۇزالرهى ھەرخىو ھەر تۈرلۈك مىلٌارتلىغان جاه

، صىزگە ھەر تەرەپتىن ، ھەر  ەببىم صىزهى ظۇهچە ئەزىز لىلدىنىهۆرەلەًشىز ، ر 

ە تۇپراق ۋە ائىئلە جەھەتتىن خۇددى جەهوەتنە وئخطاپ هىتىدىغان بۇ زىمىووى صىزگ

رھەمەت ىئطىنلىرىوى ۋە لەًەردە بولشا رەببىموىڭ ۆئً  ى دەپ صىزگە مە لىلىپ بەردى 

هەڭ لىلىپ ائچتى . ۋە صىلەرگە هەڭ لورصاق ، ائدىللىق بىلەن لەًەرگىال بارصاڭالر 

رەببىموىڭ ۆئً  ى دەپ جاهارلىدى ، ۋە صىلەرگە ۆئزىوىڭ هۆڭلىوى ۋە رەببىموىڭ صىلەرگە 

بولغان دوصتلىكىوى ًەتنۈزدى ، بىراق ئەي ىئوشان صىز دوصتلىكىڭىزهى ًەتنۈزمەمشىز ؟ 

ۆئزىڭىز صىزگە جان بەرگەن ۋە بارچە بەهدىگە جان بەرگەن ، پۈتنۈل مەخلۇلات ۋە ، 

مىڭ ائلەمگە جان هىرگۈزگەن ظۇ ائظىكىڭىزهى ئەجىبا وئًلىماي ، وئًالهماي  07دۇهٌاغا 

 تۇراالمشىز ؟ .ھەي ىئوشان بۇ دۇهٌاغا خۇش هەپشىز ، خۇش هىتەرصىز !!!!........

 خۇش هەلدىڭ ئەي وئغلۇم ،

 دۇهٌاغا صەن هۆز ېئچىپ .بۇ 

 ھەر ۋالىت لەدەملىرىڭ چوڭ بولشۇن ،

 وىڭ دوصتلىرىدىن ۈئلگە ېئلىپ .ڭرەببى

 

 لازغىن صەن زىمىودىنى تاظالرهى ،

 ىئچىدە بار بولشا گۆھەر ائلتۇهدىن .

 صولكىن صەن ۆئزۈڭگە هىٌىم ۋە لالكاهدىن ،

 ھەر ۋالىت ھەزەر ئەًلەپ ًاماهالرهىڭ صۆزلىرىدىن . 
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 ن بىلەن جەڭ لىلغىن ،ظەًتا

 ظەًتاهغا ھەرگىز بوي ئەگمىگىن .

 ۆئز ائظىكىڭغا ھەم هەفەس بولۇپ ،

 ھەر ۋالىت ًولشۇلغا ًاردەم لىلغىن .

 

 ەردى صاڭا ، رەھمىتىوى ب

 مىڭ ائلەم . 07مۇهاپات لىلىپ 

 ن ،ىشۇمھەر ۋالىت هەفشىڭگە باال ًەتنۈز 

 ن ھەر بىر ائدەم . ىئمان بىلەن هەتشۇ

 

 لۋالما ۆئزۈڭگە مال دۇهٌاهى ئەصال ،ظىرىم لى

 ۇئالر صاڭا ئەصكاتماس بۇ دۇهٌارىڭ ئەصال .

 بۇ دۇهٌاغا خۇش هەپشىز ًاخطى لىلىڭ ئەمەلوى ، 

 صاۋاپلىرىڭ صاڭا لالكان بۇلۇر،ھەرۋالىت ئەصال . -ئەجىر

 

 هۆردۈڭ صەن ھەرمىللەتتىن ھەر ىئللەت ، 

 هۆردۈڭ ھەر لىتئەدىن ھەر دۆۋلەت . 

 تتىن هۆردۈڭ صەن ھەر ۆئرۈپ ائدەت.ھەر دۆۋلە

 رەببىمگە ظۈهرى ېئٌتكىن لىلىپ صەن ىئبادەت .
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 ېئگىز تاغالرهى ،-هۆرمىدىڭمۇ ېئگىز 

 چەهشىز بىپاًان هەتنەن دېڭىزالرهى . 

 بېطىڭدا لاًواپ هۆًۈۋاتكان ظۇ لۇًاظوى ، 

 ئەصلىٌەلەمشەن صەن ائظىكىم رەببىموى . 

 

 شىز ، ش هەپخوئەي پەرزەهت بۇ دۇهٌاغا 

 پەزىلەتنە ئەخاللكا چۆمشۈن دىدىڭىز . 

 بىر هۈهلەردە ًاخطىلىكالرهى لىلىپ ھەمراھ ، 

 شىز . بۇ دۇهٌادىومۇ هۈلۈپ خۇش هېتى
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 ھاًات بۇصۇغىشىدا 

 

ھەر بىر ىئوشاهوىڭ بېطىغا هىلىدىغان بىر تۇرمۇش بار ، ۇئ لۇبۇل لىلىدىغان ئەمەل ۋە 

دا لىلىدىغان مەجبۇرىٌەت ۋە مەصلۇلىٌەت ۇئهىڭغا پەرزلەر باردۇر ، ۇئ چۇلۇم ائ

ًۈهلەهگەهدۇر ، ماها مۇظۇ ًۈهلەهگەن مەجبۇرىٌەت ۋە مەصلۇلىٌەتلەر ۇئهىڭغا ًاخطى بىر 

ائدەم ، پەزىلەتلىم ًاخطى بىر دادا ، بىر ائها ، ًاخطى بىر لېرىوداش دوصت بۇلۇظكا ۋە 

چ ۋە هۈلنە ، ۆئزىگە بېھىض ھاصىو ائلالھوىڭ دەرگاھىدا پەزىلەت بىلەن ۆئزىگە ىئطەه

 لىالالًدۇ . 

ەي لېرىوداظلىرىم ، ھاًات بۇصۇغۇڭالردا ائلالھوىڭ ىئزهى بىلەن مېڭىڭالر ىالرهى ئبىلڭ

، ًاخطى ائدەم بۇلۇڭالر ، پەزىلەتلىم مۆئمىن بۇلۇڭالر، هىطىگە زەررىچىلىم ائزار 

لۇڭالر ، باظكىالرغا خىٌاهەت بەرمەڭالر ، مىھوەت بىلەن ًاظاڭالر ، ھارامدىن خالىي بۇ

لىلماڭالر ، ھاًاتىڭالردا ھاالل ًاظاڭالر ، مىھوەت بىلەن ىئض لىلىڭالر ، صىز بىر 

ًۈەن پۇل بەردى ، صىز ًاخطى لىلىپ 011ۇئ صىزگە  ًەهى -پۇلىوى لېرىودىطىڭىزهىڭ 

بىرىڭ ، ئەگەر ۇئ خەهزۇهەن ًاهى ائمرىنىلىكنەن ۋە باظكا مىللەتتىن ىئنەن دەپ 

لتۇرۇپ لۇپۇپ خوش ًالمىغاهدەك ىئطلىشىڭىز ، ۆئز مىھوىتىڭىزگە ًارىطا وئ

ىئطلىمىشىڭىز صىز ۇئهىڭ پۇلىغا خىٌاهەت لىلدىڭىز ، ائلىۋەتتە ائلالھوىڭ دەرگاھىغا 

ظۇ هىطىوى ئەهىلىپ  اًدۇ، رەببىڭىز ظۇهچىلىم ائدىلنىلاًىتكاهدا ، رەببىم بۇهى صور 

ن بۇ مۇظۇهچىلىم ىئطلىدى ، صەن رازىمۇ ؟ صەن مۇظۇهچىلىم ھەق بەرگەن ، لىنى

 ببىم رازىلىق بىلەن ېئلىپ بىرىدۇ . ەپ بۇ خىٌاهەت بىلەن ائماهەتوى رد

ھەرلاهداق هىطىوىڭ ھەلكىوى ۋالتىدا بېرىۋىتىڭالر ، لالطاتماڭالر ، مەًلى لاهدالال 

گە ًارىطا ائدەم بولمىشۇن ، ۇئالرهىڭ ىئطىوى ھااللالپ لىلىپ بېرىڭالر ، بەرگەن ھەلكى
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مىھوەت لىلىڭالر، ئەجىر لىلىڭالر ، ھارامدىن ًىراق تۇرۇڭالر ، دوصتلىرىڭالر تاپطۇرغان 

ظۇ ائماهەتنە خىٌاهەت لىلماڭالر ، بىر هۈهلەردە ائلالھ بۇهى صورىغۇصىدۇر، بۇ دۇهٌادا 

ھۇرۇن ىئطەه تەك ًاظىماڭالر ، ھەلىكى  ڭالردا ًۈگەهشىز  ائتتەك ۋە ًاهىھاًات بۇصۇغۇ 

ر ىئوشاهدەك ، رەببىموىڭ دوصتلىرىدەك ًاظاڭالر ، هىچىنلەر چوڭالرهىڭ ىئزىوى بى

بېشىپ ماڭىدۇ ، هەلگۈصىگە هەزەر تاظالًدۇ ، صىلەرهىڭ خاتا باصكان لەدىمىڭالر 

باللىرىڭالرغا مىراس بۇلۇپ  لالشا ، ۇئ چاغدا صىلەرهىڭ هىٌىونى ئەۋالدلىرىڭالر 

، خىٌاهەتچى ، ھەصەتخور ،  ھۇرۇن ، بەتبەظىرە لەتتە لۇۋ ،هامراتچىلىق بېنىومە ھا

جىدەلخور ، لاهخور چوڭ بۇلىدۇ ، بۈگۈهنى صىلەرهىڭ تۇرمۇظكا بولغان ئوتىلىطىڭالر ، 

ىئشتىنىڭالر ، باًلىككا بولغان ھەظەمەتچىلىنىڭالر ۋە ىئوتىلىطىڭالر ، -چوڭ ائزۇ 

وى هاتتا لىلدۇق ىهىڭ توًر ۇ ، پەرزەهتالپەرزەهتلىرىڭالرغا ًامان ائلىۋەت ېئلىپ هىلىد

ۆئزۈڭالرغا لەرىز بولىشلەر ۋە باظكا -دىگىوىڭالر بىلەن ۇئالرغا زۇلۇم لالدۇرىشىلەر ، ۆئز

 هىطلەرگىمۇ لەرىز بولىشلەر ۋە رەبببىڭالرغا تېخىمۇ لەرىز بولىشلەر .

ھاًاتوىڭ ۆئزى بىر صەھوە ، ۇئ بىر مەًدان . بۇ صەھوىدە خۇددى بىر هىوو 

دەك ۇئرۇش جېدەل ۋە ۇئلۇظماصلىق بولۇپ تۇرىدۇ ، ۇئرۇظماڭالر ، ىئطلىوىۋاتكاه

تتۇر ، خوظواڭ بىلەن ًاخطى رىوداظالر بىلەن ًاخطى ۈئتۈش ظەر جىدەللەظمەڭالر ، لې

توي ًاهى بېطىڭغا ۆئلۈم ۋە  صاڭا ًاردەم لوللىرىوى صۇهىدۇ . ۆئتنىن ، ۋالتى هەلگەهدە ۇئ

. پەرزەهتىڭگە ًاخطى صۆز لىو ، ًاخطى هەلگەهدە ۇئ صىوىڭ خىزمىتىڭدە بولىدۇ 

بىلىملەرهى تۇهۇظتۇر ، ۇئالرمۇ ًاخطى -دۇائالرهى لىو ، ۇئالرغا ًاخطى پەزىلەت ىئلىم

چوڭ بولشۇن ، ۆئز ائظىكى رەببىوى تۇهۇپ چوڭ بولشۇن ، ًالغۇز صىز بىر ىئوشان 

ىز ۋە ۆئز ًاظاپ بواللماًشىز ، دوصتشىز ھەرگىز ًاظاپ بولغىلى بولماس ،  جامائەتش

لېرىودىطىشىز ًاظاپ بولغىلى بولماس ، بۇ دۇهٌادا مەن ھېچكاهداق ىئوشاهغا ۋاي 

ۆئزۈمگە ائدەم بۇلۇپ ًاظىشام بولدى دىگەن بولشىڭىز ، -دىمەًمەن ، هىمە هارىم ، ۆئزۈم
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ۇئهدالتا صىز خاتا وئًالپشىز ، ائلىۋەتتە لېرىغاهدا ًالغۇزلۇق تېخىمۇ ًامان بولىدۇ ، 

زدىنى هىطلەرگە ًاردەم لىلىڭ ، ًاردەم لولىڭىزهى صۇهۇڭ ، ظۇ ئەتراپىڭى

دوصتلىرىڭىزدىن لاًىتمىشا، پەرزەهتىڭالردىن لاًتا ، پەرزەهتىڭالردىن لاًىتمىشا ائلالھ 

 تەائالدىن لاًتا . 

 

 غاڭ بولشۇن مەزمۇت ،بۇصۇ

 مىشۇن خىطلىرى .ىر ھەر لېتىم ماڭغاهدا ائج

 هۈهلىرىڭ ۆئتشۇن دەًمەن ،

 ىم باھار ھەم لىطلىرى . بەخىتل

 

 بىشمىلال دەپ ائتلىدىڭ صەن بۇصۇغاڭدىن ، 

 تكا چىكىپ . رەببىموىڭ ىئزهى بىلەن صىر 

 ۋەدە لىلىپ،-ھەر ۋالىت دىدىڭ ۆئزۈڭگە ئەھدى

 .  هامى بىلەن ېئٌتتىم دەپ لەۋزى لىلىپرەببىموىڭ 
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 ھاالل دەپ باظكىالرهىڭ مېلىوى لالطىتىپ ، 

 تىنەن . ھارامدىن ًۇظۇرۇن ًەپ

 ھەر هىمگە ھەصەت لىلىپ هەًوىدىن ،

 خام گۆظلەرهى توًغۇدەك ًەپتىنەن . 

 ائدەم مەن دەپ ۆئزىوى بىر چاغالپ ،

 دۇهٌادا هامراتوى مىڭ چاغالپ . 

 ھەر زامان ۆئزىگە ظۆھرەتوى ، ھەصەدهى ًىغىپ ، 

 ھەر هۈهى ظەًتاهوى چىلالپ .  چالىرىپتۇ

 

 ىن تۈهۈلىدۇ ، غىزلىرىدۆز ائچشا ېئپەزىلەتتىن ص

 تۇتۇۋالمىشا ھەر لېتىم باًلىكلىرى بىلەن مەًدىشىگە ۇئرىدۇ .  

 ھەر لاچان ائدىو بولغىن باظكىالرغا مېھرىبان بولغىن دىشە ، 

 هۈرۈظنەن ائدەم بىلەن زۇلۇمالچە ۇئرۇظۇپ ًۈرىدۇ . 
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 ئەل لىشاصى ھەلتۇر دەپتىنەن چوڭالر ، 

 . ۇتارتىدلەر لىشاصىوى پەرزەهت بىر هۈهى

 ائلىۋەتتە ۆئزىگە لەرىز بولۇپ بىرصىدىن ، 

 ھەر لاچان ۆئزىوى ظەًتاهغا ھەمراھ چىلالًدۇ . 

 

 لىلىپ ھەممە ئەصنىلىنوى ،

 بارچە ىئللەت ًاماهلىكوى . 

 ۆئزى وئلتۇرۇپ ًىغالًدۇ ، 

 ًامان هۆرىدۇ باظكا مىللەتوى .

 

 باظكا مىللەتوىڭ صاڭا هىمە پۇتالظكىوى، 

  ڭ بولىدىغۇ .ۆئزۈڭوى بىلشە-ۆئز

 لېرىوداظلىرىڭغا مېھرىبان بۇلۇپ ھەر لاچان ،

 ًۇرتۇڭوى ًاد ئەتشەڭ بولىدىغۇ .  
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 ھەر مىللەتتە بولىدۇ ھەر خىو ىئللەت ، 

 ھەر مىللەتتە بولىدۇ ھەر خىو ېئتكاد . 

 ۆئز ېئتكادىڭ ۆئزۈڭگە خاصتۇر ،

 ۆئزۈڭگە ًاخطىدۇر.-مەزمۇت لەدەم ائلغىن ، ۆئز

 چشاڭ پەزىلەتتىن صۆز ، باظكىالرغىمۇ ائ

 ًاخطىلىق مېھرىباهلىكتىن صۇهشاڭ لول . 

 باظكا مىللەتمۇ صاڭا رەھمەت ېئتىدىغۇ ، 

 رىن وئلۇپ لولالًدىغۇ . ىًاخطىلىكىڭغا ائپ

 

 گەرچە ظۇالرهىڭ ائلدىدا لىلشاڭ ًاخطىلىق ، 

 ھەر ۋالىت ۇئالرمۇ تىلەًدۇ صاڭا ائماهلىق .

 دەك بولشۇن ، ئەي ىئوشان صۆزۈڭ ۋە دىلىڭ بىر 

 باظكىالرغا دىلىڭدا ًاردەم لىلغىن . 
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 ئەپۇچاهلىكوى ۆئگەهگىن رەببىموىڭ دوصتلىرىدىن

 هەڭ لورصاللىكوى ۆئگەهگىن صاھابىلەردىن . 

 بارچە ھەم تەبىئەتنە ھۆرمەت لىلغىن ، 

 ًاردەم لىو ًارالهشا ائلدىڭدىنى جاهلىكالردىن . 

 

 تىلەًمەن مەن ھەر ۋالىت ائلالھتىن ، 

 بىزهى ائمان لىلغىن ئەي ائلالھىم . 

 ھىداًەت لىو رەھمىتىڭوى هۆپ لىلغىن ، 

 بېھىطلىرىڭگە هاىئو لىلغىن دوصتلىرىڭدىن .   
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 بىچارىلەر
 

ظكىالرغا ىلەرهى هۆرىشىزهى ۇئ بىچارىلەر باصىز ھاًاتىڭىزدا ظۇهداق بىچارە هىط

تۈۋىگە ۇئرغىڭىز ًاهى بولمىشا وئخطىماًدۇ . ۇئالرهى هۆرگەن چېغىڭىزدا ًا لۇالق 

چىكىرىۋەتنىڭىز هىلىدۇ . ائلالھ صىزگە صەبىر بەرگەي . ۇئ بىچارىلەرهىڭ لىلىۋاتكان 

ڭىز هىلىپ هېرۋىڭىز ىدۇ . خۇددى ھازىرال تىلالپ هەتنىىئطلىرىغا لاراپ ىئچىڭىز صىكىل

بولغان مۇائمىلىشى ەرزەهتنە ائهىالرهىڭ پ –چېچىلىدۇ . ائلالھ ًەهىال صەبىر بەرصۇن . ائتا 

خەتەر ۋە ۋە ًۆلەهچۈك بىر  –ھەددىدىن زىٌادە ًاخطى بۇلۇپ هەتشە پەرزەهتنە خەۋپ 

ھاصا بولۇپ لالىدىغان گەپ . مىشال ېئلىپ ېئٌتشاق : بەزى لىزالر بارهى ۆئمرىدە بىر 

ار . بۇًالكا لىلماًدىغان لىزالر ب –پاًپاق ًۇًماًدىغان ، ۆئمرىدە بىر تال چىوىوى ۇئًالتىن 

ۇئصشاپ هەتشە خوش ًالشا ۆئزى صۇ ئەهىلىپ ىئچىدۇ ، خوش ًالمىشا ۇئهىمۇ ائپىشى 

ئەهىلىپ بېرىدۇ . بىر چىمدىم چاًوى لاًوالشۇغا صالشىال چاي بولىدۇ . بىراق ھۇرۇهلۇق 

ائهىلىرىوىڭ ۋاي دىٌىطى  –ائتا لىلىپ ظۇهىمۇ چاي لىلىپ ىئچەلمەًدىغان بىچارىلەر بار . 

ۋاي باالم تاماق ىئتىپ هىمە لىلىشىز ؟ بۇ صىز ۇظۇ هۈهگە لوًدى . بۇالرهى دەل م

بولغاهدا لىلىڭ . ۋاي باالم هىر ًۇًماڭ صىز هىچىم . ۋاي  لىلىدىغان ىئض ئەمەس . چوڭ

لىزىم ًېزىغا بارماڭ مەًوەت ، توپا . ۋاي لىزىم ماها پۇل ، دوصتلىرىڭىز بىلەن وئًواپ 

ًاظكىچە  21ًاظتىن تاهى  04ىالرهى بۇزمالتا . ۇئ لىزالر هىلىڭ . ماها مۇظۇهداق گەپلەر بال

بولغان لىزالردۇر . ۇئالر ىئض دىشە بېطى ائغرىٌدۇ . ًىگىت هەلتۈرۈڭ دىشە ًۈرىنى ًاًراپ 

وئًواپ هىتىدۇ . بۇالرغا هىم صەۋەپلىم ؟ ًەهە ۋاي لىزىم خېمىر ًۇغۇرماڭ لولىڭىز 

 هدەك ًۈرۈڭ . ھەي بىچارىلەر .....!صەتلىطىپ هىتىدۇ . ۋاي لىزىم ىئض لىلماي خا

بۇالر ھورۇهلۇلتا وئلتۇرۇپ هىوو هۆرىدۇ . هاخطا ائڭالًدۇ ، تېلىفۇن وئًواًدۇ . ۆئلۈپ 

هىتىطنە رازىنى ھەرگىز ۆئزلىنىدىن تۇرۇپ تاماق ئەتمەًدۇ ًاهى چاي دەملىمەًدۇ . ئەگەر 
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تىدۇ . لارىشا ك لىلىۋېظخاها بىلەن مۇظتالظكاهدەبىرەر تاماق لىلىڭ دىشىڭىز خۇددى ائ

ائهىشى بىر ھەپتە ًولاپ هەتشە ۆئًوى  –پاهىز بەك گۈزەلمەن دەًدۇ . ئەمەلىٌەتتە ائتا 

ئەخلەت دۆۋىشىگە توظكۇزىۋىتىدۇ . ھۇرۇهلۇلتىن لورصالكا تاماق ئەتمەي ئەخلەت 

ًىمەهلىنلەرهى تىرىپ ًەًدۇ . ھەي مۇظۇ بىچارىلەر توي لىلشا لاهداق لىالر  ېئرىوىڭ 

ڭ مەن تاماق ؟ ًاهى تاتلىق خۇتۇهۇم صىز وئلتۇرۇ ۆزىگە لاراپ تۇرصا تاماق پىطارمۇه

ېئتەي دەمۇ ؟ ًاهى هۈهدە صىرتتىن تاماق ًەمۇ ؟ بىچارىلەر ائظلىكتىن ًاداپ ائظكازاهلىرىغا 

 ۋاي .............!

بولىدۇ ، ۆئًوىڭمۇ ئەلۋەتتە ۆئًدە ئەتنەن ىئششىق تامالوىڭ ھۇزۇرى باظكىچە 

ائهىشىوىڭ ۋە  –ىنىتى بولىدۇ . ائلىۋەتتە بۇ بىچارىلەر ھۇرۇهلۇلتىن لېٌن ائتا بەر 

باظكىالرهىڭ هۆزىگە صەت هۈرۈهۈپ ۆئي رەتلەظوى تېخى بىلمەًدۇ . ًا باال بېكىطوى 

بىلمەًدۇ . ًاهى بىرەر لازان تامالكۇ زادىال ًوق ائخىرى ائجرىطىدۇ . ھەي بۇ بىچارىلەر 

 –ىوىمۇ بالالمىغان . ، ۆئًوىڭ ىئچى لاالًمىكان ، هىر هىٌىم بالىشىوىڭ لورصىكتۇغۇپ 

هېچەهلەر بىلەن تۇظۇپ بۇالرهىڭ ھەممىشىوى لۇرۇق ًۇًۇش دۇهىوىغا ائپىرىدىغان 

مىلٌوهىرمۇ صىز ؟ ھەي صىزهىڭ ظۇ بوظاڭلىكىڭىزغا ىئچىم ائغرىۋاتىدۇ ۋە ظۇهدالال بۇ 

 ۇ بىزاردۇر . مبىچارىلەردىن ائلالھ

بىر وئغۇلالر بارهى ئەًٌۇھەهواس هۈهدە بىنار وئلتۇرۇپ ، صىرتتا الغاًالپ ًەهە ظۇهداق 

بىر تال تاماهىغا وئتوى ًېكىپ لۇًۇپ بىنار ًۈرۈظنە رازىنى لىلچە مىھوەت لىلماًدۇ . 

ۇمۇس ، ىئطلىمەي الغاًالپ ىئض ىئزدىمەًدۇ . ۇئالر ۈئچۈن بىرەر ًەردە ىئطلەش ه

ىلىرىغا ۇئ ًەردە ىئطلەًمەن دىشە لۇًە باالم ائه –ەرەپ ھېشابلىوىدۇ . ائتا ًۈرۈش ظ

ۇئهى ىئطلەمچىلەر لىلىدۇ . هىرىپ ائرام ائل هىمىض لىلىشەن ۇئ مەًوەت ًەردە ىئطلەپ . 

تىڭ ئەمەس . هىٌىن توي لىلغاهدىن هىٌىن ىئطلە م . ھازىر صىوىڭ ىئطلەًدىغان ۋالباال

ر هەرصە هۆتۈرمە ، ېئغىر ىئض لىلما . ىغلوزام . صىرتكا چىكىپ ائًلىوىپ هەلگىن باالم . ېئ
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ېئتىزغا چىكما لارىداپ هىتىشەن . بۇهداق ىئطالرهى ماالًالر لىلىدۇ دەپ بالىلىرىوى بىلىپ 

بىلمەي تۇًۇق ًولغا باظالپ لوًىدۇ . ائلىۋەتتە ۇئالر ھىچكاهداق بىر ىئطوى لىاللماًدىغان 

ۇئالر ھامىوى ها بالىۋەهدە ئەمەس . ائ –لابىلىٌەتشىز بىر هىطىگە ائًلىوىپ لالىدۇ . ائتا 

الر ًەهە ظۇ پەرزەهتىڭالر لالىدۇ . ۇئ دۇهٌامۇ تۈگەًدۇ . بىراق –ۈئلۈپ هىتىدۇ . پۇل ، مال 

،  ىشا ائلىۋەتتە ۋەًران بۇلۇپ وئغرى بۇ چاغدا ھىچكاهداق بىر ىئطكا ىئوتىلىطى بولم

لىدۇ . صىز بىر مۇهچە پۇل ًاهچۇلچى ۋە ًاهى تىلەمچى بۇلۇپ جەمىٌئەتنە ېئغىر زىٌان صا

لىممىتى ًوق خەجلەپ تۈگىتىدۇ . هاۋادا ۆئزى بەرصىڭىز ۇئهىڭغا هىشبەتەن ھىچكاهچە 

ىئطەه تەك ىئطلەپ ائزراق پۇل تاپشا مىلٌۇهالپ تاپكاهدەك ئەتىۋارالپ ىئطلىتىدۇ .  –ائت 

لەپ ًاظاش ائهىغا بېكىوىۋېلىض ،ۇئالرهىڭ پۇلىوى خەج –ماها بۇ مىھوەت ھااللدۇر . ائتا 

رىشىز ؟ ئەصلى صىزهىڭ ىئطلەپ . صىز بۇهى لاچاهغىچە ھاالل دەپ ًۈ مىھوەتنە هىرمەًدۇ 

ائهىڭىزهى بېكىض مەجبۇرۇًىتىڭىز بار ىئدى . مىوىڭ بۇ بىچارىلەرگە لاراپ ىئچىم –ائتا 

ە ۆئزىگە زۇلۇم لىلىۋالىدىغان ۋ –ائغرىۋاتىدۇ . ھىچ بىر مىھوەت لىلماًدىغان ، ائلىۋەتتە ۆئ 

 ۆئزىوىڭ ًۈزىوى تۈهۈپ رەصۋا لىلغۇچىالردۇر .  –ۆئز 
 

 صۆزۈم بار صاڭا ئەي بىچارە ،

 صۆزۈمگە لۇالق صالغىن صەن ھەر لاچان .

 مىھوەت لىو ھااللدىن صەن ھەر ۋالىت ،

 باظكىالردەك ىئطلىگىن ، رىزىق تاپكىن بولمىغىن صەن بىچارە .
 

 بىر صەي توغرىشا بارماللىرىوى هىشەر ،

 ە ھەرگىز پاًپاق ھەم ًۇًماس .ۆئمرىد

 ائهىشىوىڭ هەًوىگە هىرىپ ھەر ۋالىت ، –ائتا 

 تاماظادىن ئەصال چىكماس . –ۇئًۇن 
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ظۇهداق بىچارىلەر بارهى هۈهدە بىنار وئًواًدۇ ، الغاًالپ پۇراپ ًۈرۈًدۇ . ظۇهداق 

اي تاالغا بىچارە ائًالالرمۇ بار ، ېئرى پۇل تېپىپ ئەهىلىپ بەرصە تاماق لىلىض خوظٌالم

ن بېلەك ھەممىوى ېئلىپ ، لاتار چاي وئًواًدىغان ، پولتى چىكىپ بىنار ائًلىوىدىغان

 ھەي توۋا ! ًەًدىغان ، هىٌىدىغان ......

ھەي ائًال ېئرىڭ مىڭ جاپادا ىئطلەپ پۇل تېپىپ ئەهىلىپ بەرگەهدىنىن صەن ًاخطى 

ىئننى هۈن  –رىڭمۇ بىر تاائم لىلىپ بەرصەڭ ۋە پۇلوى بۇزۇپ چاچمىشاڭ بولمامدۇ ؟ ېئ

صورۇًدىغان ائًالالر هاھاًتى هۆپتۇر . بۇ  ىۋالشۇن . ماها مۇظۇهداق پۇلالرهىائرام ېئل

بىچارىلەرگە ھەر هىموىڭ ىئچى ائغرىٌدۇ . ھەلىكەتەن ائدەموىڭ ىئچى صىٌرىلىپ هېرۋا 

ە بولۇپ لالىدۇ ھەم چېچىلىپ ىئچىڭىز زەھەردەك بولۇپ هىتىدۇ . رەببىم ھەممىمىزگ

 صەبرى ائتا لىلشۇن . ائمىن . 

 پۇل ًوق دەپ لاخطىدىڭ صەن ،

 پۇلوى خەجلەپ صورۇپ .

 تىلەپ چىكتىڭ جامائەتوىڭ ائلدىغا ،

 ائرام خۇدا ىئچىدىغاهغا چاي ھەم ًوق .

 

 

 بىچارە بولماي صەن هىمە ؟ 

 ۆئزۈڭگە باًاظاتوى لۇل لىلغان .  –ۆئز 

 ھەر لاچان مىھوەت لىلماي ًاتكىوىڭ هىمە ؟

 لوق ًىگەن . –ېئطەك هەبى ًېتىپ تۇرۇپ لوق 
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 ىئت جېوىدا بالكا لاراًدۇ ،

 وئغرى هىرصە لاۋاًدۇ .

 خوجاًىوى ۇئهىڭغا ائپىرىن وئلۇپ ،

 صۆڭەه تىن گۆظوى تاظالًدۇ .

 

 بىنار بولۇپ لالشا بىچارىلەر ،

 لىرى غەًۋەتوى باظالًدۇ . 3-4

 ائدەم گۆظلىرىوى ًەپ بۇلۇپ ،

 ى ماًالًدۇ .بۇرهىلىرىو –ائغزى 

 

 

 خۇداهىڭ هۈهى تۈگىمەًدىغان ئەًوەك بۇ ،

 صەن گىرىموى لىلىۋېرىدىغان 

 بىنارچىلىق صاڭا زۇلمەتمۇ ؟

 هۆزۈڭوى بوًاًدىغان . –صەن توختىماي ًۈز 

 

 

 هۆزۈڭوى بوًىغاهدا ، –ًۈز 

 ائهاڭمۇ . –توهۇًالماس ھەتتا ائتا 

 هىماهچىال بوًاپ تۈگەظتۈرىشەن ۆئزۈڭوى ،

 بەظىرەڭوى . –شەن ًاهى خەلكە ئەپتى هۆرصىتەم

 



35 
 

 بىنارچىوىڭ هۈهى تەس ،

 بىنارچىوىڭ صۆزى پەس .

 بىنارچىغا ھىچنىممۇ ،

 لولوى لىلمىغاهغۇ پەس .

 

 بىنارچىوىڭ هۈهى ظۇهداق ۆئتمىنى تەس ،

 ىئطوى لىلىدىغۇ بەس . –ىئطكا 

 ھەر لاچان مىھوەت لىالي دەپ ىئوتىلمىگەن ،

 ەمەس . ۇئ ائدەم ھەرگىز مۆئمىن ئ
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 ئەخمەللەرگە ئەگىطىض هاداهلىكتۇر 
 

بەزى ىئوشاهالر بارهى ۆئزىوىڭ ھاًات ًولىدا لاًشى ًولوى ېئلىپ مېڭىۋاتىدۇ ، لاًشى 

بىلمەًدۇ . چۈهنى ۇئالر مۇظۇ ۋالىتكا  مېڭىۋاتىدۇ تا ھازىرغىچە  لەدەموى توغرا ېئلىپ

غا دىشە صولغا مېڭىپ ۆئز ائلدىغا بىر ائهىشى وئڭغا دىشە وئڭغا صول –هەلگۈچە ائتا 

پىنىر بېرىپ ، ۆئز ائلدىغا ىئگىلىم تىنلەپ بالكان ئەمەصتۇر . بەزىبىر  –تەهلىپ 

ئەخمەللەر بارهى ئەگەر بىر پەتىۋا چىككان بولشا ۇئهىڭغا لارغۇالرچە ئەگىطىدۇ . ئەصلىدە 

مىغان ، بولماًدىغان ، پەتىۋا دىگەهوىڭ مەهىشى بىزهىڭ ۇئلۇمىمىزدا ئەصلىدىن بۇلۇپ بال

تۇتامى ًوق ، ھىچبىر هىطاهى ًوق ، ھىچبىر ائڭ كىرالماًدىغان ، لىلىطكا توغرا هەلمىگەن 

.  ىئطالرهى پەتىۋا دەًمىزان دەلىللەش ، ىئشپاتالش مۇمنىن بولماًدىغ، دەلىو بىلەن 

ئەلۋەتتە ائرىمىزدىنى بەزەهلەر ئەخمەللەرچە ئەگىطىطنە ظاھىت بولمالتا . وئن 

لۇلىڭىزدا وئن ۈئزۈك ، صىز ئەًوەهنە لاراپ ائمىن دەپ دۇائ ظەهلىدە لاراپ بېكىڭ . 

ئەمدى لۇلىڭىزدىنى وئن ۈئزۈهوى ېئلىۋېتىپ دېرىزىدىنى ئەًوەهنە لاراپ لۇپكۇرۇق 

ھالەتتە ائمىن دەپ لولىڭىزهى هۆتۈرۈپ بېكىڭ . وئًالپ بېكىڭ لاًشى ھالىتىڭىز صىزگە 

ھتىن ئەي رەببىم ائمىن دىگەن لوللىرىموى لۇرۇق لاًتۇرمىغىن چىراًلىق هۆرۈهدى . ائلال

وئن لۇلىڭىزهىڭ ھەمىشىدە ۈئزۈك تۇرصا صىز ائلالھتىن دۇائ لىلىپ دەًشىز بىراق 

تىلىگۈدەك ھىچكاهداق بىر هەرصىگە موھتاج ئەمەصنەهشىزغۇ ! ظۇهداق تۇرۇپ هىمىطكا 

 مەرىپەتنە ىئطلەتمەًشىز ؟! – تىالۋەتنە ، ۆئگىوىطنە ، ىئلىم –هۈهلىرىڭىزهى دۇائ 

راق ىئوشاهدىومۇ پاهىزدۇر . پبەزىلەر تۇپرالوى پاهالًمىز دەپ ًۈرۈًدىنەن ئەمەلىٌەتتە تۇ

ظۈبھىدىن خالىدۇر . تۇپراق بىزهىڭ ھەممە مەًوىتىمىزهى هۆتەرگۈچىدۇر . تۇپراق 

ن بولشا صەن ىئوشاهدىومۇ پاهىزدۇر . صىوىڭ ىئچىۋاتكان ھارىكىڭغا توپا ائرلىطىپ هەتنە

تۇپرالوى مەًوەت لىلدىڭ . بىراق تۇپراق صىوىڭ ھارىكىڭوى مەًوەت لىاللمىدى . رەبىم بىر 
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دەپ گۇۋاھلىق بېرىدىغان بىر بارمىكىمىز بار ۇئهىڭغا ۈئزۈك صېلىطوىڭ ھاجىتى ًوق . 

رەببىم ھىچوىمىگە ىئھتىٌاجلىق ئەمەس . پەلەت بىر تۈرهۈم تاش بۇتالرال ظۇ ائلتۇن ۈئزۈك 

، ھالكا زەهجىرلەرگە لاراًدۇ ۋە لۇًۇلغان تاائمالرغا موھتاجدۇر . بىراق صىوىڭ رەببىڭ 

اًاتلىكوى بەردى ، بۇ دۇهٌاهى بەردى . ھھىچوىمىگە موھتاج ئەمەس . صاڭا جاهوى بەردى ،

 013مىڭ ائلەموى ًاراتكان ،  07تنۈل ۈصاڭا ھەق ًولوى هۆرصىتىپ بەردى . ظۇهچىۋاال پ

ى ًاراتكان ائلالھ صىوىڭ ظۇ ائلتۇن ۈئزۈهلىرىڭگە ، مەرۋاًىتلىرىڭغا مىڭ پەًغەمبەره

جەۋھەرلەردىن لىلماڭالر ئەمەس لىلىڭالر  –رهى ائلتۇن ؟ پۈتنۈل بەدىوىڭال موھتاجمىدۇ

بىراق باظكىالر ھەصەت لىلىطتىن لورلۇڭالر . ئەگەر باظكىالر ائرىشىدا ھەصەت بۇلۇپ 

تولكۇز باالڭ ھەصەت  كىغا ۈئزۈك صېلىۋالغان بولشاباالڭوىڭ بىرصى وئن بارمى 01لالشا 

پتىمۇ ېئوىق ًېزىكلىق ، دا گۇهاھى بولىدۇ . بۇ ئەھلى هىتالىلىپ لالغان بولشا ۇئ چاغ

رەببىموىڭ پەًغەمبەرلىرى ۋە دوصتلىرىمۇ بۇ ھەلتە هۆپ صۆزلىگەن . ئەگەر بىرصى بۈگۈن 

ۇئ ماظىوىا ائلدىم دىشە صىزمۇ  ائلتۇن ۈئزۈك تالاپتۇ دىشە صىزمۇ تالاًشىز . ئەتىشى

ئەگەر ۇئ ۋەًران ائلىشىز . ۇئ مەن بىر ۆئي ، ًېڭى داچا صالدىم دىشە صىزمۇ صالىشىز . 

بولۇپ پوق ًىگەن بولشا صىزمۇ ًەمتىڭىز ؟ ائدەم ئەخمەق بولشا هاداهالرچە ئەگىطىدۇ ، 

الكان بولشا ، بىر ىئوشان ۆئزىوىڭ ئەللى تەپەهنۇرىوى ىئطلىتىپ ظۇ ىئطوى وئًلىطىپ ب

ظۇ مەصىلىوى ۆئزى بىر وئًلىوىپ بالكان بولشا   ۆئزى بىر هالال ًۈگۈرتۈپ بالكان بولشا 

"بشم هللا الرحمن الرحٌم " دەپ صىلەر  ئەصلىدە ۇئ ائدەم لىلىدىغان ىئض ئەمەصتۇر .

ائلالھوىڭ ائًەتلىرىگە ۋە صۆزلىرىگە دەصشەًدىنەهشىلەر . ئەھلى مۇھەممەد چېغىدا 

هنە لۇًۇپ ەىم رەببىموىڭ صۆزلىرى تەرەپنە بولۇپ لالمىشۇن دەپ پۇتلىرىوى وئر پۇتلىر 

 ظۇهچىۋاال دىككەت لىالتتى . ئەجىبا صىلەر ھەرلاهداق ىئض بولشا هەچۈرىدۇ دەمشىلەر ؟

بىر ئەلىف رەببىڭالرغا صىمۋول لىلىوغاهدۇر . ۇئهى دەصشىۋەتشەڭالر ېئغىر گۇهاھ 

 –رەببىموىڭ ۆئً  ى بولغان مەصچىتنە بىراۋهىڭ ھاراق  بولىدىغاهلىكىوى بىلمەمشىلەر ؟
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تاماها ىئچىپ هىرىطى چەهلىوىدۇ . ئەگەر هىرىپ لالشا صىز چۇلۇم ۇئرىشىز . ئەمدى صىز 

مەًوەت ھالەتتە رەببىموىڭ صىزگە صۇهغان هىتابىوى وئلۇظىڭىز ھەللىكمۇ ؟ بىر ائًال 

ىلەن ًاهى ًېپىق ھالىتى بىلەن هىطى بىر ئەر هەلشە ۇئهى چىراًلىق ًۆگەهگەن هىٌىم ب

ۇئهىڭغا تاائم ىئتىپ ۇئهى صالالًدۇ ۋە ۇئهىڭغا تاائملىرىوى بېرىپ هۆڭلىگە ھۇزۇر ائتا 

لىلىدۇ ، دەردىگە دەرمان بولىدۇ . رەببىم هىمە ۈئچۈن جۈپتىوى ًاراتتى ؟ ائۋۇ بەهدەم 

بىر جۆرىشى  ًالغۇزلۇق ھىس لىلىپ لالمىشۇن ،ًالغۇز لالمىشۇن ، پىنىرلىطىدىغاهغا

بولشۇن . ھارامدىن هېرى صالالهشۇن ، زىوادىن ًاراق تۇرصۇن دەپ ًاراتتى . بىراق 

ھاًۋان هەبى ائًالالرهى هۈهدە ئەرلىرىڭالر هەلگۈچە ئەۋرەتلىرىڭالر هۆرۈهۈپ لالغۇدەك 

ًاظاڭالر دىمىدى ،. بىر ھاًۋاهوىڭمۇ ًۇڭى بار ، تۈهى بار . بەدىوىوىڭ ھەممە ًىرى ۇئچۇق 

ەس . بىراق ۇئ ھىچكاچان تۈهلىرىوى ًۇلۇپ ًالىڭاچ ھالەتتە تۇرۇپ لالغان ئەمەس . ئەم

پاهىز ، رەتلىم هىٌىوىپ صىلەرگە ائلالھوىڭ  –ظۇهى بىلىڭالرهى ائًاللىرىڭالر پاك 

ھۇزۇرىوى  "بشم هللا الرحمن الرحٌم " دەپ بىر ۋاق تامالوى ائلدىڭالرغا ېئلىپ هىلىدۇ ۋە 

 –رتىپ ًېوىڭالردا وئلتۇرىدۇ . ًاغلىق ائرتمىشا ۆئًگە جىن چىراًلىق ًاغلىكوى ائ

ظەًتاهالرهىڭ هىرىدىغاهلىكىوى ېئٌتكان . بۇ ھەلتە خەدىچە ائهىمىز مۇھەممەد 

ئەلەًھىششاالمدىن ۆئًگە بىر هەرصە هىرىۋالدى دەپ صورىغاهدا ًاغلىكىڭوى ېئلىۋەت 

ئەمدى تالىغىن دىگەهدە  ەن ،جىوالر هىرگ –دىگەن .  ېئلىۋەتنەهدە بىر تۈرهۈم دىۋە 

بۇ ھەلتە ېئوىق صۆزلەهگەن بىراق صىلەر ًەهىال هۇفراهە ھالەتتە  ر هىرگەن .پەرىطتىلە

 –ۆئتىۋاتىشىلەر ، صىلەر چېچىڭالرهى لوًىۋەتنەن بولشاڭالر بولۇپمۇ هەچتە جىن 

 –ظەًتاهالر چۈظنەن ۋالىتتا باظتاق ًۈرصەڭالر بېطىڭالردا لاهچىلىغان جىن 

چىچىپ صىلەرگە لۇصىۋاتكىوىوى ، لەهەت لىلىۋاتكىوىوى  –هالرهىڭ صىٌىپ ظەًتا

بىلمەًشىلەر . بىراق صىلەر مۇظۇهىڭغا هۈهۈپ لالدىڭالر . بەزىلەر بارهى ۆئزلىرىوى ىئمان 

ېئٌتكان دەًدۇ ًۇ تىرهاللىرىوى ۇئزۇن ۆئصتۈرۈپ ًۈرۈًدۇ . تىرهالوى ۇئزۇن لۇًۇش ظەرتمۇ 
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بولىدۇ بىلەمشىلەر ؟ ۇئ مەًوەت ، چاچلىرى چۇۋۇق ، ؟ظەًتان لاهداق ھالەتتە 

 صىلەر ائظۇ تىرهاللىرى ۇئزۇن ، پۇتلىرى ۇئچۇق هاھاًتى بەتبەظىرە ، صەت ھالەتتىدۇر .

"بشم هللا دىغاهشىلەر ؟ ى ۇئزۇن ، لاپكارا ۆئصتۈرۈپ تامالوى لاهدالمۇ ًەًتىرهىكىڭالره

تامىكىڭالرهى ًاخطى  . بىراق ئەتنەنلاچان ھە ًەًمىز دەًشىلەر دەپ  الرحمن الرحٌم "

ۆئمىوگە خاس ئەمەصتۇر . وەتچىلىم ظەًتاهغا خاصتۇر . بىر متۇرامۇ ؟ ۇئ مەًهۆرەمۇ ؟ ًال

ھەر لاهداق بىر دۆلەتتە بۇلۇڭالرهى مۇصۇلمان دىشە ۇئهىڭ تامىكىوى ھەرلاهداق بىر 

ًدۇ دەپ وئًالًدۇ . هاھاًتى پاهىز ، ھاالل تاماق ًە مىللەت ًەًدۇ چۈهنى مۇصۇلماهالرهى

تاماق ىئتىپ ًىشەڭالر بىراق صىلەر تىرهىكىڭالرهى ظۇهچىۋاال ۇئزۇن ۆئصتۈرىۋېلىپ 

ًېوىڭالرغا هەلگەن چەتئەللىنمۇ تامىكىڭالرهى ًىٌىطتىن ًىرگىوىطى مۇمنىن . ۆئز 

لېرىودىطىڭالر صىلەرهىڭ هۆڭلۈڭالرهى دەپ بولشىمۇ ًەۋىتىطى مۇمنىن . بىلىڭالرهى بىر 

بولغىوى ئەخمەللەرچە ، هاداهالرچە ئەلىلشىز ئەمەس ، ۇئهىڭ ئەلىلشىز  ىئوشان

ئەگەظنىوىدۇر . بىر ىئوشان ائلىو ، داهىطمەن بولغان بولشا ، ھەلىكى بىر مۆئمىن 

بولغان بولشا ھەر ىئطوى پەزىلىتى بىلەن ، ھاالل مىھوەت بىلەن لىلغان بوالتتى . 

. بىلىڭالرهى ھەرلاهداق بىر پەتىۋا بولشۇن ، لارىغۇالرچە ئەگىطىض ئەخمەلوىڭ ىئطىدۇر 

ھەر لاهداق بىر ىئض بولشۇن ۆئزەڭالر وئًلىطىپ هۆرۈپ ۇئهى تەھلىو لىلىپ  ائۋال 

ائدەمگەرچىلىم پەزىلىتىڭالرغا صېلىپ بېكىڭالر ، ائدىمىٌلىم تۇًغۇڭالرغا صېلىپ 

لاراپ بېكىڭالر ، بېكىڭالر ، چىن ًۈرىنىڭالردىن ، لەلبىڭالردىن ائلالھوىڭ هىتابىغا 

بولشا ۇئهى لىلىڭالر . ئەگەر هىتاپتا بولمىشا ۇئ ىئطوى لىلماڭالر . هىتاپوىڭ لاًشى ًىرىدە 

صىلەر بەزى هەرصىلەرهى ھارام دەًشىلەر ، مەصىلەن بىر مەزگىو هەظە چەهشە بولىدۇ ، 

هىتاپتا ًولنەن دەًشىلەر بىراق هەظىمۇ بەك صوغوق ، ائدەموى ىئض خوظٌالماس 

ائًاللىكوى -ىۋىتىدىغان ، ائىئلىدىن ، ائًالىدىن ًىرالالظتۇرىدىغان ، ئەرلىل

بىراق چىنىۋالىدۇ . صۇصالظتۇرىدىغان بىرخىو چىنىملىم . ئەمەلىٌەتتە ۇئمۇ ھارامدۇر . 
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ۆئزى ھارام دەپ تۇرۇپ ۆئزى ھاالل لىلىپ ًەۋالىدۇ . ھارام بولغان بولشا ۇئ صىزگە مەڭگۈ 

ېرىدۇ . ۇئ پەتىۋارىڭىز ھەرگىزمۇ صىزگە هەلگۈصىدە صىزگە ھارام ھالىتىدە صىڭىطىۋ

ًاخطىلىق ۋە جەهوەتوى ھاصىو لىاللماًدۇ . ھارام دەًشىلەر ًۇ ۆئزەڭالر چىلىم چىنىپ 

ۇئخلىۋالىشىلەر . ًۈرۈًشىلەر . ۇئزاق ۇئخالش ھارام دەًشىلەر ًۇ بىراق تاڭ چۈظنىچە 

ھارام دىگەن ىئطالرهى ھازىر ۆئزى بۇهىڭدىن ېئلىپ ېئٌتشاق بولىدۇهى ىئوشان ۆئزى 

ھاالل لىلىۋالىدۇ . ھارام دىگەن بولشا ۇئ لىٌامەتنىچە صىلەرگە ھارام بولىدۇ . بۇرۇن ھارام 

بېنىتىلىپ بولغان بولشا بۇهدىن هىٌىومۇ ھارام . ئەگەر صىز مۇظۇ چوظكا گۈظىوى ھاالل 

ا ًەهىال ھارامدۇر . دەپ ًىگەن بولشىڭىز ۇئ صىزگە ھاالل بولشىمۇ بىراق باظكىالرغ

ًامان ًولغا باظالش ، باظكىالرهى لاًمۇلتۇرۇش ، ىئدىٌىشىوى بۇرمىالش ، ۇئالرهى 

خەلوىڭ ھەلكىوى ًەۋېلىض ، ًوق باھاهىلەر بىلەن ھەممىوى ًولكا چىكىرىض ۇئ بىر 

ۆئزىوى  –ۆئزىگە دامالپ ، ۆئز  –ھارامدۇر . ۆئزىوىڭ مەهپەئەتىگە چوغ تارتىپ ، ۆئز 

تۇتكاهالر ھەر لاچان ۆئزىوىڭ صۆزىوى وئڭلۇق ، ًوللۇق لىلىپ پۇلغا ۆئزىوى ا خوج

ائتكاهالرهىڭ ىئطلىرى ھارامدۇر ،مەًلى صىز لاًشى بىر دۆلەتتىن بۇلۇڭ ، لاًشى بىر 

مىكٌاصتىن بۇلۇڭ ۇئزۇن تىرهىكى بار ائدەموىڭ ئەتنەن تامىكىوى ًىٌەلەمشىز ؟ چاچلىرى 

تامىكىوى ًىٌەلەمشىز ؟ ئەلۋەتتە ًاظاۋاتكاهالرهىڭ ئەتنەن چۇۋۇق ھالەتتە ظەًتان هەبى 

ًىٌەلمەًشىز . لېوى ىئوشاهالر ئەلىللىق بولغاهدىنىن چۇلۇم بۇهى وئًلىطىپ 

 هۆرۈظۈڭالرهى تەهلىپ لىلىمىز . 

 

 ائدەم بولۇپ هەلدۇق ائدەمدەك بوالًلى ، 

 ھەرلاچان رەتلىم هىٌىوىپ ىئوشان هەبى ًاظاًلى . 

 كاهغا ًار ھەر هىمگە بولشۇن ائمان ،پەزىلەتوى تۇت

 ظەًتاهدىن هېرى بولغىن ظەًتاهغا بولمىغىن ًار .



41 
 

 ئەخمەللەرچە ئەگەظمىگىن هاداهالرهىڭ هەًوىدىن ،

 داهالر بىر هۈن صىوى جەھەهوەمگە باظالًدۇ.اه

 ھەر ۋالىت داها مۆئمىووىڭ هەًوىگە هىرصەڭ ،

 پەزىلەتتىن صىوى جەهوەتنە باظالًدۇ .

 

 ەپ ھارام بىلەن ظۇغۇلالهغان بولشاڭ ،ھارام د

 ھاراملىرىڭ صىوى دەۋزەخنە تاظالًدۇ .

 بىر هۈن رەھمەت ىئطىنلىرىوى تېپىۋالشاڭ پەزىلەتتىن ،

 ًاخطىلىق صاۋاپ ئەمەللەر صىوى جەهوەتنە باظالًدۇ . 

 

 بۇ دۇهٌادا هىٌىتى ًاماهوىڭ هىٌىتى خار بولشۇن ، 

 ھەر ۋالىت هۆڭلىگە ىئوشاپ بەرصۇن .

 صىوىڭ لىلغان ظۇ ىئبادەت ئەمەللىرىڭگە ،

 ًاخطىلىق ھەم ىئبادەتتىن رەببىم صاڭا ًار بولشۇن .

 

ىئوشاهالردىن ئەلەللى بىر صۇائلوى صوراپ بالاًلى . ۆئز ائهىڭىز ىئششىق ىئتىپ هەلگەن 

دەصشەپ مىجىٌاالمشىز ؟ ًەهە بىر  –تامالوى هۆز ائلدىدىال ًەرگە لۇًۇپ دەصشەپ 

ائهىڭىزهى بىناردىوال ًەرگە ًاتكۇزۇپ لۇًۇپ دەصشىٌەلەمشىز ؟ ۇئهداق بولشا صۇائل : ۆئز 

ۆئزىڭىزهىڭ تىلىوى دەصشەپ ًاهجىٌشىز ؟ هىمە ۈئچۈن ۆئز ائهىڭىزدەك ئەتىۋا بولغان 

هىمە ۈئچۈن ۆئز ائهىڭىزدىومۇ ئەزىز ، ئەڭ لىممەتلىم بولغان ، رەببىم ًېزىپ بەرگەن ۋە 

ئەمەللەرگە بوًشۇهماي بەلنى باظكىچە  –ىتاپوى لاىئدە صىلەرگە ىئائهە لىلغان ظۇ ه

 ۇئصۇلالردا لىلىشىلەر ؟ بۇهىڭ ظەرتى پەلەت بىرلىمۇ ؟ 
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 وئن لۇلۇمدا وئن ۈئزۈك ،

 لولۇموى هۆتۈرىدىغاهغا جان ًوق . 

 ائلالھكا ىئلتىجا لىلدىم ائمىن دەپ ،

 لوللىرىموى لۇرۇق لاًتۇرمىغىن دەپ . 

 

 ىمان ،ۇئصتازىڭ بولشا گەر ظىرص

 گەر ظاگىرتلىرى بولۇر ظىردەك .

 ۇئصتازلىرىڭ بولشا گەر ىئتشىمان ،

 ظاگىرتلىرىمۇ بوالر ىئتتەك .  
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 ًاخطىلىق لىو 
 

 

ھەر لاهداق بىر هىطلىم مۇهاصىۋەتتە ىئوشاهپەرۋەرلىم ، ائدىمىٌلىن تە ًاخطىلىق 

ىلىتىوىڭ دۇرۇس ًولاپ هەتمەًدۇ . بىر ائدەموىڭ ًاخطى بولغىوى ۇئهىڭ پەز 

بولغاهلىكىدىودۇر . ۇئهىڭ ىئماهىوىڭ ، دوصتلىكىوىڭ هەلەدەر ًاخطى ىئنەهلىنىوىمۇ 

بىلدۈرۈپ بېرىدۇ . ئەلۋەتتە ًاخطى ىئض لىلىض ، ًاخطى ىئطالرهى هۆپ لىلىض ، 

جامائەتنە ۆئزىوىڭ بىر دۇرۇس ائدەم ىئنەهلىنى ، پەزىلىتىوىڭ ًاخطى ىئنەهلىنىوىڭ 

ۋە ئەمەلى ھەرهىتىدىن هۆرصىتىپ بەرگەهلىنىدۇر . بىراۋغا مەن بەك هاماًەهدىشىدۇر 

ۆئزىوى ماختىغاهلىكىدۇر . بەلنى ۆئزىگە ًاخطى ، بەك وئبدان دەپ صۆز لىلىض 

هۇرغۇهلىغان ًاخطى دوصتالرهى تاپاالًدۇ دەپ وئًالًمىز . ئەگەر صىز ًولدا هىتىۋاتكان 

چەتنە ېئلىۋەتنەن بولشىڭىز ۇئهىڭ ئەجىر بولشىڭىز بىر تال تاظوى ًولوىڭ وئتتۇرصىدىن 

تىطمۇ ئەڭ چوڭ صاۋاپتۇر . بىراق ھازىر ۋېصاۋاپلىرىمۇ بولىدۇ . بىر تال تاظوى ېئلى –

ائدەملەر بىر تال تاظوى هۆرصە لاراپ لۇًۇپ غادىٌىپ ۆئتۈپ هىتىدىغاهالر بار . ۇئ تاظوى 

گە بىر صاۋاپ ، ھەمراھ ېئلىۋەتنەهگە صىزهىڭ لۇلىڭىز ۇئپراپ هەتمەًدۇ . بەلنى صىز 

ھازىر خەللەرهىڭ بولىدۇ . هوچىدا هىتىۋاتكىوىڭىزدا بىر هىطى ائغرىپ ًېتىپ لالغان بولشا 

خىٌالىدا ًوق ۇئ بىر مەصمىنى دەپ هىتىۋېرىدۇ . ۇئهىڭغا ًاردەم لىالًلى دىگەن صۆزلەرمۇ 

هىڭغا پۇل هۆرگەن بولشا ۇئهاللىشىدىن چىكىپ هىتىدۇ . ئەگەر هوچىدا بىر تىلەمچىوى 

بەرمەصتىوال ماڭىدۇ . ۇئهىڭ بېطىغا ۇئ هۈهلەر هەلمەصمۇ ؟ بىلىڭالرهى ظۇهىڭغىمۇ 

ًاخطىلىق لىلىپ بىر هان بەرصىڭىز ائلالھ صىزگە چۇلۇم ۇئهىڭ ئەجرىوى بېرىدۇ ؟ ائلالھ : 

باظكىالرغا ًاخطىلىق لىلشاڭ ، مىشنىولەرهى ، مەجوۇهالرهى ًۆلىشەڭ ئەجرىوى ۆئزەم » 

دەًدۇ . رەببىمىز ھەلىكەتەن ائدىلدۇر . هاھاًتى مىھرىباهدۇر . صىلەرگە « مەن لاًتۇرى
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صاۋاپ بەرگۈچىدۇر . ھازىر بىراۋ بىراۋهى تىللىشا تەڭ تىللىطىدىغان  -ھەصشىلەپ ئەجىر 

بىرىوى  –ظىر ًولۋاصتىن ، ًولۋاس ظىردىن لالمىغاهدەك بىر زامان بۇلۇپ هەتتى . 

هى تىلالپ ، ھالارەتلىگەن بولشا صىز . ئەگەر بىراۋ صىز  ًەۋىتىدىغاهدەك بۇلۇپ هەتتى

ائلالھوىڭ رىزالىكىدا ۇئهىڭغا ًاخطىلىق لىلىڭ . ۇئهىڭغا ًاهماڭ ، ۋارلىرىماڭ ، تىللىماڭ . 

بوھتامالرهى ائرتىۋالىشىز  ، ائلىۋەتتە  –ئەگەر صىزمۇ تىللىشىڭىز ۆئزىڭىزگە گۇهاھ 

بولشۇهنى ھەرگىز  ىڭالرداتىللىطىپ ائىئلەڭالرهىڭ ىئچنى صىرىوى ًېٌىۋاتىشىلەر . ىئش

تالىتىڭالرغا ائلالھ  –بېشىق بۇلۇڭالر . صەۋرى  –تىلالظماڭالر ، صولۇظماڭالر ، ېئغىر 

چۇلۇم ئەجرىوى بېرىدۇ . ائىئلىڭىزهىڭ صىرىوى باظكىالرغا دىمەڭ . ھەتتا دوصتىڭىزغىمۇ 

ن هۈهلەرهىڭ اغان ًاخطىلىكىڭىزدۇر . ئەگەر ًامدىمەڭ . ظۇ دىمىگىوىڭىز ائىئلىڭىزگە لىل

بىرىدە ظۇ صىرىڭىزهى ېئٌتكان دوصتىڭىز بىلەن زىدىٌەتلىطىپ لالشىڭىز ظۇ دەپ بەرگەن 

صىرلىرىڭىز ۆئزىڭىزگە ائجىز بىر ھالكا بولۇپ لالغۇصى . ۆئزىڭىزگە دۈظمەن بولغۇصى . 

ن ۈۋالتى هەلگەهدە صىز بۇهىڭغا ۈئلگۈرەلمەًشىز ظۇڭالظكا صىر ھامان لەلبىڭىزدە تۈگ

چۈهنى تۇرصۇن . صىرهى پەلەت ۆئزىڭىزهىڭ ائظىكى بولغان رەببىڭىزگە ېئٌتىڭ . بولۇپ 

رەببىڭىز ھىچنىمگە ائظنارا لىلماًدۇ . ئەًوى زاماهالردا رەببىموىڭ دوصتلىرى ، ائظىكلىرى 

، پەًغەمبەرلىرى هىطىلەرگە ًاخطىلىق لىلغان ، ًۆلىگەن . باظكىالر ۇئرۇپ، تىلالپ ، 

پ ھەتتا صىٌىپ لىلىۋەتشىمۇ ۇئالر صەۋىر لىلغان ، غەًۋەتتىن ًىراق هۆزلىرىوى ًېرى –ًۈز 

 –ًالىڭاچ لالغاهالرغا ًەًدىغان هان ، هىٌىم  –بولغان ، مېھوەت بىلەن ىئض لىلغان . ائچ 

. ئەلۋەتتە بۇ ًاخطىلىكوى هېچەك ، صۇ بەرگەن . مىشنىن دىللىرىغا ًاخطى صۆز بەرگەن 

بىر ىئوشاهوىڭ ًەهە بىر ىئوشاهغا ًاخطىلىق لىلىطى ،  مىز ۇئالرغا ۆئگەتنەهدۇر .رەببى

ۇئهىڭغا ًاردەم لوللىرىوى صۇهىطى ۋە باظكىالرغا بولغان مىھرىباهلىكى ، ئەپۇچاهلىكىوىڭ 

ًاردەم لىلشا ۇئ رازى ًۈهشەك ىئنەهلىنىوى بىلدۈرىدۇ . بىر ىئوشان ًەهە بىر ىئوشاهغا 

ىلغان ًاخطىلىكىڭالرغا مىووەت لىلماڭالر . بولىدۇ . خۇدا رىزالىكىدىن رازى بولىدۇ . ل
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بىراۋهىڭ ۆئًىدە توي بولشا بىراۋ چىكىپ صاھىپخان بولۇپ مىھمان هۈتۈظۈپ بېرىدىغان ، 

ًىتىم بولشا تەڭ ھازا تۇتۇظۇپ ىئطلىرىغا لارىطىدىغان ىئوشاهالر ھازىر بولشا  –ۆئلۈم 

ض لىلىدىغاهغا هەلگەهدە لاچىدىغان بۇلۇپ لالدى . هەق مۇظۇ مەًداهغا هەلگەهدە ، ىئ

بىرصىگە  –ائرا بىر  –چەتنە چىكىۋالىدىغان بۇلۇپ لالدى . ىئوشاهدارچىلىكتا ۆئز 

ًاخطىلىق لىلىپ ًاردەم لوللىرىوى صۇهمىشا بولماًدۇ . . ھەي لېرىوداظالر بىز ھەلىكەتەن 

 –ىلىكتا بىر رەببىموىڭ ًاردىمىدىن ائًرىاللماًمىز . ائلالھتىن ًاردەم صوراڭالر . ىئوشاهچ

ًاخطىلىق لىلشا ، ًاردەم لولىوى بىرىڭالرغا ًاخطىلىق لىلىڭالر . چۈهنى ىئوشان بىرصىگە 

صۇهشا ائلالھ رازىلىكى ۈئچۈن لىلىدۇ . ئەگەر صىز ائلالھ بېرىدۇ دەپ تىرىطماي جىم 

ۇم ھەرىنەتتىن بەرىنەت بېرىدۇ . صىز تىرىطشىڭىز باظكىالر لتۇرىۋالشىڭىز بولماًدۇ . چۇ

دا پۇرصەتوى چىڭ تۇتۇڭ ، هبىلەن تەڭ ائلغا ىئلگىرلىٌەلەًشىز . باظكىالرغا ًاردەم لىلغا

 ائلغا ىئلگىرلەڭ ۋە تېخىمۇ تىرىطىپ ًۈهشەك لەدەملەر بىلەن ائلغا ىئلگىرلەڭ . 

 ًاخطىلىق لىو ًولشۇلغا ، لاًتۇرىدۇ بىر هۈهى . »

صىزگە ًاخطىلىكوى پ بار . ەن گەدىگ.« ھىچبولمىشا ۇئصشۇزلۇلكا ، لاهدۇرىدۇ بىر هۈهى  

بواللمىشىمۇ بىراق بىر هۈهلەردە چۇلۇم رەھمىتىوى لاًتۇرىدۇ . ھىچ بولمىشا بىر لاًتۇرۇپ 

غا هۈن چۈظنەهدە لولىدىن ىز هى ائلىدۇ ۋە بېطىڭىز پىٌالە چاي بولشىمۇ لۇًۇپ هۆڭلىڭ

هوچىغا چىكىپ هىلىدىغان ًاردەموى لىلىدۇ ، ىئوشان هۆپنە لادىر ئەمەس ، بىز صىزهى 

ًاخطى ىئطوى تېپىپ لىو دىمەهچى ئەمەس . بەلنىم هۆز ائلدىڭىزغا ظۇهداق ًاردەمگە 

  موھتاج هىطى هىلىپ لالشا ۇئالرغا ًاردەم لىلىڭ . جامائەت صىزدىن رازى بولشۇن . 
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 ًاخطىلىق لىلشاڭ ًاهدىنى دوصتلۇرۇڭغا ،

 ًاخطىلىق ھەر ۋالىت ًەردە لالماس .

 ەن بىچارىلەرگە ،ًاخطىلىق لىو ص

 ۇئهىڭدىن لاًتمىشا خۇدادىن لاًتار صاڭا .

 

 ًاخطىلىق لىو دەًمەن ئەي دوصتۇم ،

 ًاخطىلىق لىو صاڭا ھەمراھ بولشۇن .

 ھەر ۋالىت ًاماهلىكوىڭ ۈئصتىدىن ،

 . تۇر ًاخطىلىق هەًوىدە لالغان ئەمەص

 

، ۇئالرهىڭ  ئەي لېرىودىطىم بىلگىونى ھەر دۇائًىڭدا باظكىالرغا ھىداًەت تىلەش

صاائدەت تىلەش ، تىوچلىق ، ائصاًىطلىق تىلەش ،  –جەهوىتىوى تىلەش ، بەخىت 

تالەت تىلەظوىڭ ۆئزىمۇ بىر ًاخطىلىكتۇر . چۈهنى صىز رەببىمدىن ۆئتۈهۈپ  –صەۋرى 

ائصاًىطلىق تىلىشىڭىز هۆپوى تىلىگەهلەرگە  رهىڭ بەختىگە ھىداًەت تىلىشىڭىز ،باظكىال

ائهىڭىزهى ئەمەس بارچە  –ۇر . دۇائًىڭىزدا ًالغۇز ائتا رەببىم رەھمەت لىل

لېرىوداظلىرىڭىزهى ۋە بارچە ىئوشاهالرهى تىلەڭ ، ۇئالرغا ھىداًەت تىلەڭ . ائدەموىڭ 

ەببىم دۇهٌاغا ًالغۇز صىزهىال ًاراتكان ئەمەس بەلنى بارچە ر پەرزەهتى ًالغۇز صىزال ئەمەس . 

چىدا بىرەر ىئت ًاهى مۈظۈك ائغرىپ لالغان بولشا ىئوشاهالرهىمۇ ًاراتكاهدۇر . ئەگەر هو

ۇئهىڭغىمۇ ًاردەم لىلىپ لۇًۇڭ . ائلالھ صىزدىن رازى بولىدۇ . گەرچە ۇئ صۆزلىٌەلمىشىمۇ 

، تىلوى بىلمىشىمۇ بىراق ائلالھ ىئوتاًىن ېئوىق بىلگۈچىدۇر  ۋە ھىنمەت بىلەن ىئض 

اخطىلىكتۇر . ۇئهى بىھۇدە لىلغۇچىدۇر . بىر تۈپ دەرەخوى ائصرىغىوىڭىزمۇ بىر ً

 –، صۇهدۇرغىوىڭىزمۇ بىر ئەًىپتۇر . دۇهٌادىنى بارلىق مەخلۇلات هەصنىوىڭىز 
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مەۋجۇداتالرغا ًاخطىلىق لىلىڭ . ۇئالرهى لاهۇهشىز لوغلىماڭ ۋە ۆئلتۈرمەڭ ۋە ۇئالرهى 

ىودا خورلىماڭ ، زۇلۇم لىلماڭ . چۈهنى ۇئالر بۇ زىمىووىڭ خوجىلىرىدۇر . ۇئالرمۇ بۇ زىم

ًاظىغۇچىالردۇر . ئەگەر ًالغۇز ىئوشان ًاظىغان بولشا بۇ دۇهٌاهىڭ هە ئەھمىٌىتى . صىز 

لاًشى لوًوى لۇرباهلىق لىالتتىڭىز ، لاًشى هاال گۈظىوى ًەًتىڭىز ؟ لاًشى توخۇهى 

ۆئلتۈرۈپ ًەًتىڭىز ؟ بۇ دۇهٌا ائظۇهداق زەهجىرصىمان باغلىوىپ هەتنەن . ھاًۋاهالرهىڭ 

لىطى ىئوشاهالرغا لۇرباهلىق بولغاهلىكىدىن دېرەك بەرمەًدۇ بەلنى ىئوشاهالرهى ئەلىلشىز بۇ

ۈئصتۈن ، ھۆرمەتلىم ًاراتكاهلىكى ۈئچۈهدۇر . ئەگەر ھاًۋاهغىمۇ تىو بەرگەن بولشا ۇئالرمۇ 

پەرزەهتلىرىگە هۈًۈهىدۇ . ۆئز وئلجىلىرىغا ىئوشاهدىن لېلىطمىغان بوالتتى . بىراق ۇئالرمۇ 

بىرصىوىڭ جەمئىٌىتىوى خورلىماًدۇ . –ە بۇلۇپ تەڭ وئۋ وئۋالًدۇ . بىر تەڭ ھەمدەمد

بىراق ىئوشان ظۇهداق لىلىدۇ . ھاًۋاهالرهى خورلىغۇچىالر ، ۇئالرغا زۇلۇم لىلغۇچىالرمۇ 

ھەم ًاخطى هۈن هۆرمەًدۇ . بىراق ۇئالر ھاًۋان بولغان بىلەن ۇئالرمۇ بىر جان . وئًالپ 

طاش ئەزاالر بار . بارماللىرى وئخطاش بولمىغان بىلەن بېكىڭ ۇئالردىمۇ صىزگە وئخ

ۇئالردىمۇ هۆز ، ًۈرەك بار. ۇئالردا ائڭ ًوق ، مېڭە ًوق دەًشىز . ۇئهدالتا ائڭ بولمىشا 

ًاخطى بالاالًدۇ ؟ هىمە ۈئچۈن پەرەهتلىرىگە وئۋالظوى  هىمە ۈئچۈن پەرزەهتلىرىوى

اهدا پەرزەهتلىرىوى ًاخطى بالاالًدۇ . بىر ۆئگىتەلەًدۇ ؟ ئەمەلىٌەتتە ۇئالر ائدەمگە لارىغ

ظىر چېغىدا ۆئز بالىشىغا صۈت بېرىپ وئۋ وئۋالظوى ۆئگىتىپ ۇئهى بىر ائرصالن لىلىپ 

ًىتىطتۈرۈپ چىكىدۇ . ظۇهىڭدەك بىر ىئوشاهمۇ ۆئز پەرزەهتىگە ىئماهوى بېرىض هېرەك . 

ە لالماس . صىزگە تەهلىپ ظۇهدىال ۇئ مۆئمىن بوالالًدۇ . بىلگىونى ًاخطىلىق ھامان ًەرد

داتالرغا ۋە بارلىق ۇجۋمە –ًاخطىلىكىڭىزهى دۇهٌادىنى بارلىق مەخلۇلات بېرىمىزهى بارچە 

 ىئوشاهالرغا ائتاڭ . چۈهنى ھەممەًلەن ائلالھوىڭ مەخلۇلاتلىرىدۇرمىز . 
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 ًاخطىلىق لىلغىن ئەي  جاهىم دوصتۇم ،

 جاهىڭ صاڭا لۇربان بولشۇن .

 ر ۋالىت لۇربان بۇلۇپ ،ًاخطىلىكلىرىڭ ھە

 رەببىمگە ھەر ۋالىت صوۋغات بولشۇن . 

 

 

 رەببىم صاڭا ائًىمىدى رەھمەتلىرىوى ،

 بەرگەهدۇر صاڭا بەرهەتلىرىوى .

 ًاخطىلىق لىلغىن بارچە مىللەتنە ، 

 هىئمەتلىرىوى . –جەهوەتتە صالالًدۇ هازۇ 

 

تاًوىٌشىز . چۈهنى تۆگە  ئەگەر صىز بىر لۇملۇلتىن ۆئتمەهچى بولشىڭىز چۇلۇم تۆگىگە

لۇملۇلتا بىردىوبىر ماڭاالًدىغان جاهىۋاردۇر . دىمەك صىز ھاًات ًۇلىڭىزدا چۇلۇم دۇرۇس 

ئەمەللەر بىلەن ماڭاي دىشىڭىز بىر ًاخطىلىكوى ۆئزىڭىزگە ھەمراھ  لىلىطىڭىز هېرەك . 

ەًدۇ . ًاخطىلىق ، ًاخطى ئەمەل ، ًاخطى پەزىلەت صىزهى خەًرىخاھلىق لىلىطكا ۈئهد

صىزهى ًاماهدىن هېرى لىلىدۇ . ًاخطىلىق ، ائلنۆڭۈللۈك مىھرىباهلىكوىڭ ائالمىتىدۇر 

 ىئوطاائلالھ !

ھەر بىر لېرىودىطىمىزهىڭ ھەر ۋالىت ًاخطىلىكوى ًۈرىنىدە چىڭ صاللىطىوى ۈئمۈد 

لىلىمىز . ائلالھ ھەممىڭالرهى ھىداًەت لىلشۇن . ھەممىڭالرغا ائصاًىطلىق ، صەبىر ائتا 

 لىلشۇن ۋە ىئطلىرىغا بەرىنەت بەرصۇن . ائمىن !!!!! 
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 هۈلنە ۋە ًىغا 

 

 

دەپ ًىغالپ « ىئڭە»ئەي ىئوشان ھاًاتىڭوى وئًالپ هۆرصەڭ صەن بۇ دۇهٌاغا 

تۇغۇلغاهشەن ، صەن دۇهٌاغا ًىغالپ ًىغا بىلەن هەلدىڭ . ائخىرىدا ًەهە ًىغا بىلەن 

م ۆئمۈر هۆرەلىدى . هۈلۈپ ًاظىغاهالر لاهچىلىم لاًتىشەن . بۇ ھاًاتتا هۈلگەهلەر لاهچىلى

ئەتنەهلىرىگە  –، لىلىپ بەخىتنە ېئرىطەلىدى . ھەر ۋالىت ۆئزىوىڭ لىلغاهلىرىغا 

لاهچىلىم ظاتلىككا ېئرىطەلىدى . هۈلمەڭ ئەمەس الًىكىدا هۈلۈڭ . ًىغا ىئوشاهوىڭ 

ىئوشان صەن دۇهٌاغا بىرىوچى خىزمىتىدۇر . ًىغالش هۆزهىڭ ئەڭ چوڭ خىزمىتىدۇر . ئەي 

ًىغالپ هەلدىڭ . صاڭا جان بەرگەن ، صاڭا مىھىر بەرگەن رەببىڭ ۈئچۈن ، صېوى بالكان 

ائهاڭ ۈئچۈن ، صاڭا هۇرغۇهلىغان مول باًلىكالرهى  –پەرۋىض بەرگەن ائتا  –،صاڭا ئەجىر 

ش تەربىٌەلەرهى لىلغان ظۇ ۇئصتازلىرىڭ ، لېرىوداش دوصتلىرىڭ ۈئچۈن هۆز ًا-، تەلىم

دۇهٌا ۈئچۈن هۆز ًاش لىلىدۇ . بەزىلەر ئەر ،  -ھەممە ائدەم پۇل ، مال لىو ، دۇائ لىو . 

مۇھەببەت ، ًاهى بىرەر وئرۇهشىز خىزمەت ۋە وئرۇهشىز هىچىننىوە بىرەر پاًدا ۈئچۈن 

ًىغالًدۇ . ۇئالرهىڭ تۆهنەن بۇ هۆز ًېطى ھېچكاچان ائلالھكا لۇبۇل ئەمەصتۇر . صەن 

پ تۇرۇپ ظۇالرهى تەلەپ لىلغان بولشاڭ ائلالھ صاڭا ھەلىكەتەن ظۇالرهى ائلالھكا ًىغال

ائتا لىلىپ بېرىطى مۇمنىن ىئدى . بەزىلەر ًالغان هۆز ًېطى لىلدى . بىراۋغا ًالغاهدىن ۇئ 

تە هۆز ًېطى لىلىدۇ . بېنىومە ھالەتتە ، صاختا ھالەت پًاخطىنەن دەپ لالشۇن دە

ًىدۇ . هۆزىدىن مىتال لىلىپ ىئننى تامچە ًاش چىكىدۇ . ًالغاهدىن ًىغالپ لو چۈهنى ۇئالر

لېتىم ۇئۋلىۋېتىپ  3-2ًاهى بولمىشا هۆزىوى بەك بولمىشا صۇهى هەمدەپ هۆزىگە تاڭىدۇ . 

 ًىغلىغان ھالەتنىال ئەهىلىدۇ . بۇهداق ائلدامچىلىق لىلىپ ًىغالظوىڭ هە ھاجىتى . 
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دە هۈلىدۇ . ظۇهداق هۈلىدۇهى خۇددى دەل ماها مۇظۇهدالالر بۇ دۇهٌادا ھەممىدىن زىٌا

، هۈلىۋېرىپ ۈئچىٌ  ى ۈئزۈلۈپ هىتىدىغاهدەك ، ىرال ىئڭىنى چۈظۈپ لالىدىغاهدەك ھاز 

ادە هۈچەپ هۈلۈپ هەتنەهلىن تىن ىلەر زىٌهاهىٌ  ى ًىرتىلىپ هىتىدىغاهدەك هۈلىدۇ . بەز 

بىر هۈهلەردە  لۇًىۋىتىپمۇ لالىدۇ ئەلۋەتتە . ئەي ىئوشان ھەددىدىن زىٌادە هۈلمە ، ًەل

ًىغالپ لالىشەن . ًەهە بەزىلەر بارهى بىراۋ باالغا ۇئچرىشا هۈلىدۇ . خوپ بوپتۇ دەپ 

هۈلۈپ گۈل لەلەلىرى ېئچىلىپ هىتىدۇ . ئەصلىدە ۇئهىڭغا ائلالھتىن ھىداًەت ، رەھمەت 

 هۈلۈپ هىتىدۇ ،هە بەزىلەر دۈظمەهلىرى ئەرزىٌەتنە ، جاپاغا ۇئچرىشا ەتىلىشە بوالتتى . ً

دۈظمەهلىرى ًىغلىشا هۈلۈپ هىتىدۇ . ئەي ىئوشان ۇئهتۇپ لالما بىر هۈهى صاڭىمۇ ظۇهداق 

مىنرى بىلەن هۈلۈپ لوًىدۇ ۋە هاللىشىدا  –بەزىلەر ًالغاهدىن ھىٌلە  هۈهلەر هىلىدۇ . 

هۇرغۇن خىٌالوى وئًالًدۇ . ۇئهىشى ائلالھكا ېئوىكتۇر . زىٌادە هۈلگەن ائدەموى ھىچنىم 

بىر هۈلنىوىڭ مىڭ ًىغىشى بار ئەمەصمۇ ! ئەي ىئوشان بىلشەڭ بىرىوجى  ًالتۇرماس .

بۇلۇپ رەببىڭگە ًىغالًشەن ۋە رەببىڭوىڭ صاڭا بەرگىوىگە رەھمەت ېئٌتىپ هۈلىشەن . 

بۇ ھاًاتىڭدا دۇرۇس ًولالر بىلەن هەتشەڭ رەببىڭوىڭ مەهىلىم بالىشەن . ئەگەر صەن 

صەن رەببىڭوىڭ بەرگەهلىرىگە رەھمەت ېئٌتىپ ،  ائلدىغا هۈلۈپ باراالًشەن . بۇ دۇهٌادا

ظۈهۈر لىلىپ ًىغالًشەن ۋە رەببىڭگە رەھمەت ېئٌتىپ هۈلىشەن . رەببىڭوى صېغىوىپ 

هۈلىشەن . بۇ دۇهٌادا رەببىڭ صاڭا بىر پەرزەهت بەرگەن بولشا صەن ظۇهىڭغا خوش 

ڭ هىلىدۇ . بۇلۇپ هۈلىشەن ۋە ًىغالًشەن . ۋە ًەهە صەن ًاخطى ىئض لىلشاڭ هۈلگۈ

خوظاللىكتىن هۈلىشەن . باظكىالر صاڭا ًاخطىلىق لىلشىمۇ هۈلىشەن ۋە هۆز ًاظلىرىڭ 

بىلەن ائلالھكا دۇائ لىلىپ ۇئالرغا بەرىنەت تىلەًشەن . ۆئمرىدە هۈلنىوىڭ ، ًىغىوىڭ 

هىمە ىئنەهلىنىوى بىلمەي ۈئتۈپ هىتىض ئەخمىكاهىلىكتۇر . لاًشى ۋالىتتا ًىغالش ، 

لاًشى ۋالىتتا هۈلۈش هېرەهلىنىوى صەن بىلىۋېلىطىڭ هېرەك . ش ، لاهداق ًىغال

ھەددىدىن زىٌادە لوپال هۈلمىگىن . باظكىالرغا لوپال مۇائمىلە لىلمىغىن . ۆئزۈڭگە هۆز 
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ًېطىوى ھەمراھ لىلغىن . ۇئهىڭغا خىزمەت لىلغىن . ئەگەر صاڭا ًاتالر ، زومىگەرلەر ، 

لەر صاڭا ھالارەت هەلتۈرۈپ لالشا ۇئالرغا هۈلۈپ ئەصنى ،پەزىلەتشىز ،ئەخاللشىز هىطى

لوي . تەبەصشۇم بىلەن ، ىئللىق چېھرىڭ بىلەن هۈلۈپ لوي . ماها بۇ هۈلنەڭ صاڭا 

ًارىطىدۇ . صېوى ئەڭ ئەظەددى دۈظمەن هۆرىدىغان ائدەم صېوى ھەلىكى دۈظمەن 

 –ىڭ صەۋرى تۇتۇپ زىٌاهنەظلىم لىلغان بولشا ۇئهىڭغا لاراپمۇ هۈلۈپ لوي . بۇ صىو

تالىتىڭگە باغلىكتۇر . چۈهنى بۇالرهىڭ ائلدىدا بۇًۇن ىئگىپ ًىغالپ ًۈرۈظۈڭوىڭ ھاجىتى 

 ًوق . بۇ دۇهٌادا ائلالھكىال ًىغلىغىن . ۇئ صاڭا چۇلۇم ًاخطى ئەجىرلەرهى بېرىدۇ . 

 

 ىئوشان هېلىدۇ بۇ دۇهٌاغا هۆز ًاش لىلىپ ،

 ائلىۋەتتە هېتىشەن ًەهە هۆز ًاش تۆهۈپ .

 لنىلەرهىڭ هەًوىدە باردۇر مىڭ ًىغا ،هۈ

 هۆز ًاظكا ۆئزىوى ھەمراھ لىلىپ .

 

 هۈلۈپ ًاظاپ هەتتى ۆئزىوى دۇهٌاغا ۇئرۇپ ،

 ھەر جاًدىن ھەر جاًغا پۇلالرهى صورۇپ .

 ۈئتۈپ هەتتى ۇئًۇن وئًواپ ھەر جاًدىن ،

 هۈلنىگە ۆئزىوى بېغىطالپ تۇرۇپ .

 

 پ ،ًاظىدى ھەر لاچان ۆئزىوىڭنىوى دۇرۇس دە

 ھەر لاچان ظەًتان بىلەن لالاھالپ هۈلۈپ .

 بىر لېتىم هۆز ًاش لىلىض ۇئهىڭغا بولدى ائزار ،

 ًاهدىنى ًېكىولىرىدىن ائًرىلىپ هەتتى بۈلۈهۈپ ،
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 ائًرىلغاهدا ًېكىولىرىدىن ، ائظىكلىرىدىن ،

 هۆز ًاش لىلىپ ، پەرًاد چىنىپ رەببىمگە لىلىدۇ هالە .

 ە ًاهى بىر لاهچە هۈن ،ۈئتۈپ هەتشە  لىرىق هۈن ۋ

 ًەهە ۆئز ھەۋەس هۈلنىلىرىدە ًۈرۈظىدۇ لىلىپ هەغمە .

 

 

 چالچىكىم بار ، صۆزۈم بار ، ًۇمۇرىشتىم لىلىكىم بار دەپ ،

 هۈلۈپ ًاظاۋەردى ۇئ ىئوشان خۇددى ۆئلمەًدىغاهدەك .

 ھىچكاچان بىر هۆز ًاظوى ۆئزىگە ھەمراھ لىلمىغان ،

 مان ًاظىٌاالًدىغاهدەك .ائ–بۇ دۇهٌادا لاالرمۇ تىوىچ 

 

 توال هۈلمە ئەي ىئوشان هۈلۈش صاڭا ائدەت ئەمەصتۇر ،

 هۆز ًاش لىلغىن ائظىق رەببىڭگە ۇئ صاڭا صاۋاپتۇر .

 ھەر لاچان دوصتلىرىڭوىڭ ًىغىشىوى ائڭالپ هۆرۈپ بالكىن ،

 ۆئزەڭمۇ ًىغالپ رەببىڭگە بىر صىواپ بالكىن .

 

 ەن ظۇهچە ًەڭگىو،بىر هۆز ًاش تۆهىۋالشاڭ بولۇپ هىتىش

 چېھرىڭ ۋە مېھرىڭدىن چىكىدۇ بىر تەبەصشۇم هۈلنە .

 ھەر لاچان ۆئزۈڭگە خىزمەت لىلشاڭ ائظىكىڭغا ًىغالپ ،

 ۇئ دۇهٌادا لالماًشەن صەن مەصخىرە  هۈلنىگە .
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 باظكىالرغا ھەصەت ، غەًۋەت لىلىپ ًۈرمە صەن داىئم ،

 هەًوىدىن هۈلۈپ ًۈرمە ظەًتاهوىڭ لۇلى بۇلۇپ .

 خەللەرهى تىلالپ ائچچىق چىكىرىۋالدىم دەپ داىئم ،

 وئخطاپ لالىشەن تۈلنىوىڭ ۆئزى بولۇپ .ھىجىٌىپ هۈلۈپ ًۈرمە 

 

 ھىچبىر ًاخطىلىق ، پەزىلەتتە بولمىشاڭ ،

 ۆئزۈڭگە ًېكىن ھەمراھ ھەم لىلمىشاڭ .

 زۇلۇم لىلىپ بارچە خەلىككە ئەصنىلىم لىلىپ ،

 هۈلۈپ ًۈرمە . بۇ دۇهٌادىن خاتىرجەم هىتىمەن دەپ

 

 باظكىالرغا زۇلۇم لىلىپ ھەلكىوى ًەۋېلىپ ،

 ۆئزۈڭچە لالاھالپ هۈلۈپ هەتمە .

 ھەممە هىطىگە زۇلۇم لىلىپ ، هۆز ًاش تۆهنۈزۈپ ،

 ۆئزەڭ ھاراموى مەًدەگە تېڭىپ ًىمە ،

 

 باظكىالرهىڭ ًىغىشىغا ېئرىطنەن بەدەلگە ،

 ۆئزەڭ ھاراموى صىڭدۈردۈڭ بەدەهگە .

 ارصەن بۇ دۇهٌادا ،لاهدالمۇ پات

 صېوى لوًوىغا ائلىدىغان ًەرلىنىڭگە .
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 ىئچىۋەردى ھەر جاًدىن ھەر ًوغان لاپالالرهى ،

 غەًۋەت ۋە ھەصەتوىڭ هەًوىگە هىرگەن هادان ئەخمەللەر .

 هىطىوى تىلال دىشە تىلالًدۇ پوق ًە دىشىمۇ ًەمدىغاهدۇ ؟

 ائلالھتىن لورلماًدىغان ظۇ هاىئوشاپ هاداهالر  .

 

 ۈلىۋەر ئەي ىئوشان ىئختىٌار ۆئزۈڭدە ،ه

 ھەر هۈلنىوىڭ ھەر جاًدا ًىغىشى باردۇر .

 مۇهچە ًىغالظوىمۇ بىلگىن صەن رەببىمگە، –ائهچە 

 بۇ ًىغىوىڭمۇ ائخىرەتتە ھەم ئەجرى باردۇر .

 

 ھەر هىموىڭ ۆئلۈظى ۇئ ۆئلگەن ئەمەصتۇر ،

 ۈئلۈم تېخى مەڭگۈلۈك ۇئ دۇهٌادا دوصتۇم .

 ىڭ ۆئلىشەن ۇئ جاًغا بارغاهدا ،مىڭ ترىلىپ م

 هۆپ ًىغالش صاڭا ائمەت ېئلىپ هىلۇر ئەي دوصتۇم .
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  تەهلىپوامە

 

 

ئەي لېرىوداظلىرىم ھەممىڭالر بۇ دۇهٌاغا تەهلىپ لىلىوغان بىر مېھماهدۇرصىلەر . بىز بۇ 

ن ھاراموى دۇهٌاغا مىھمان بۇلۇپ هەلدۇق ۋە تەهلىپنە بىوائەن بىز بۇ دۇهٌادا ھاالل بىلە

 –ائًرىض ۋە بىز بىلەن مەڭگۈلۈك دۈظمەن بولغان ظەًتان بىلەن جەڭ لىلىض ، ۆئز 

 ىلىض ھەلكىدە دۇهٌاغا هەلگەهمىز .ۆئزىمىزگە ًول لۇًۇش ۋە مىھرىباهلىق ل

رەببىم هۇرغۇهلىغان دوصتلىرىوى ئەۋەتتى ۋە رەصۇلۇلالھ صەللەلالھۇ ئەلەًھى ۋەصەللەم 

ىلەرگە هۇرغۇهلىغان تەهلىپلەرهى بەردى . ًەهى پەزىلەت گۈزەل هى ئەۋەتتى . ۇئالردىن ص

بىلىم ،ۇئلۇغ لۇرائن هەرىم ۋە تەۋرات ، ىئوجىو دەپ  –ئەخالق ، ىئلىم  –ئەدەپ 

هۇرغۇهلىغان هىتاپالرهى هاىئو لىلدى. ماها بۇالرهى وئلۇپ چۈظەهدىڭالر . ېئلىپ ېئٌتشاق 

ن بۇلۇش . ائلالھوىڭ رەھمىتىگە ىئرىطىض بۇهىڭدا تەهلىپ بېرىلگىوى ھەلىكى بىر مۆئمى

ۋە جامالىوى هۆرۈظتۇر . بىراق صىلەرگە بىرىلگەن بۇ تەهلىپوامىوىڭ بۇًرۇق پەرىز 

ئەمەللىرىوىڭ لەدرىوى لىلمىغان ىئوشاهالر بۇهىڭ صىرتىدىدۇر . دۇهٌا بىر هۈهلەردە 

ۇ . صىلەر خورلىغان ۋە ھاالهەتنە ًۈزلىوىدۇ . ھاالهەت هۈهلىرىمۇ بىر هۈهلەردە ًىتىپ هىلىد

ڭالرهى دەپشەهدە لىلغان دۇهٌا ۋە ۆئزۈ  - زۇلۇم لىلغان ظۇ هىطىلىرىڭالر ۋە صىلەر ۆئز

ظۇهىڭ ۈئچۈن بىلىڭالرهى ئەي تەبىئەت بىر هۈهى صىلەردىن بۇ ۈئچىوى ائلماي لوًماًدۇ . 

. ھەربىر  لېرىوداظلىرىم ىئماهلىق ، ظىجائەتلىم  ، ىئوشاپلىق ۋە ىئوشاهپەرۋەر بۇلۇڭالر

 –پەًغەمبەرلەر دوصتلىرىغا ، لېرىوداظلىرىغا هۇرغۇهلىغان ًاخطى صۆزلىرىوى ۋە تەلىم 

تەربىٌەصىوى لىلغان . صىلىق صۆز تاظوى ًارار . دۇهٌادا بىراۋغا زۇلۇم لىلىپ ، تىلالپ ، 

صاائدەت ۋە خوظاللىق  –لاخطاپ ، ھالارەت لىلغان صۆزلىرىڭ ۇئ هىطىگە بەخىت 
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لاًغۇ ، ائجىزلىق  ۋە مىشنىولىم ېئلىپ هىلىدۇ . صىوىڭ  –لنى ۇئالرغا غەم بەرمەًدۇ بە

لىلغان ظۇ صېشىق گەپلىرىڭ ۇئالرهىڭ لەلبىوى ًارىدۇ . ئەي ىئوشان بىلگىونى بىراۋغا 

صېشىق گەپ لىلىض خۇددى تۈمەهلىگەن جامائەتوىڭ ائلدىدا تاھارەتوى بۇزۇپ صېشىق 

ەر ىئوشان ھەلىكەتەن صېشىق گەپوى توال لىلشا ۇئصۇرۇپ لوًغاهغا باراۋەردۇر . ئەگ

بەدىوى پۇراًدىغان بولۇپ لالىدۇ دىگەن . بۇرۇهالردا ۇئصتازلىرىمىز بىراۋغا صېشىق گەپ 

لىلماڭالر بەدىوىڭالر پۇراًدىغان بولۇپ لالىدۇ دەًتتى . دەرۋەلە ھازىر لارىشا ۆئزى پاهىز 

رهىڭ بەدىوى پۇراًدىغان بولۇپ تۇرغىوى بىلەن صېشىق گەپوى توال لىلىۋېرىپ ۇئال

لالىدىنەن بۇمۇ بىر ھەلىكەتتۇر . ائدەم لاهچە خۇش چىراي ، ظىرىن ، ًۇمطاق صۆزلۈك 

، پاهىز بۇلۇپ رەببىموىڭ دوصتى بۇلىدىنەن بىھىطوىڭ پۇرىكىدەك ،صىلىق مۇائمىلىلىم 

لىپ مۇھاببەتوىڭ پۇرىكى هى –مىزىلىم پۇراق هىلىپ تۇرىدۇ . دوصتلۇلوىڭ ، مىھرى 

تۇرىدۇ . صەبرى لىلىڭ ، بىراۋغا ھەرگىز صېشىق گەپ لىلماڭ . ئەجەبا صىز ۈئچۈن 

هۇرغۇهلىغان  تالەت لىلىض ، بىراۋغا ًول لۇًۇش ظۇهچىۋاال ېئغىر هىلەمدۇ ؟ –صەبرى 

دوصتالر ۋە صاھابىلەر ۆئتتى . ۇئالر هۇرغۇن زۇلۇمالرغا ۇئچرىدى . ۇئالرهى ۇئردى ، تىللىدى 

ۋە لىٌوىدى ، خورلىدى ، زۇلۇم لىلدى ، ۆئلتۈردى ،لىردى . بىراق ۇئالر  ، ھالارەتلىدى

ًەهىال صەبىر لىلدى ، ئەپۇ لىلدى . ھىچكاچان ۇئالرهىڭ  ائچچىكالهغان ،جاهدىن توًغان 

، باتىلغا بوًشۇهغان ًىرى ًوق . بەلنى صىلىق صۆزلەر بىلەن ۇئالرغا ۇئلۇغ ائلالھتىن 

گەن . ھازىر بىر ىئوشان ًەهە بىر ىئوشاهغا ًاخطى صۆز چۈظەهدۈر ھىداًەت تىلىگەن ۋە 

ًاهى ًاخطى مەصلىھەت هۆرصەتشە ۋە ًاهى ۇئهىڭغا بىر ًاخطى ىئض لىلىپ بەرصە خاپا 

ائرتۇق گەپ صېشىق گەپ لىلىپ ۇئ هىطىوى  –بولىدىغان ، تىرىنىدىغان ، ائرتۇلتىن 

لىمىزهى بۇ دۇهٌادىنى رەهجىتىدىغان ىئطالر هاھاًتى هۆپ . بەزى چاغدا وئًالپ لا

ىئوشاهالرغا ًاخطىلىق لىلشا ًاراظمىغۇدەك دەًمىز ًۇ ًۈرىنىمىزهىڭ بىر ًىرىدىن 

صەۋىر لىلدۇق . ظۇهى بىلىڭالرهى ًاخطىلىق لىلىطوى وئًالپ لالىمىز .  ىئوشان ئەمەصمۇ 
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صىلەر بىر هاال ًاهى لوي لوتىوىغا هىرصەڭالر هىمىدىگەن صېشىق ، پۇراپ هەتتى 

ەر . بىراق ۇئ جاًدىن چىككاهدا پۇرىماًدۇ . ۆئزەڭالرچە ماۋۇ لوي صېشىق پۇراپ دەًشىل

صىٌىپ هىتىپتۇ دەًشىلەر . ئەمما صوًغاهدا ۇئهىڭ گۆظى هەلەدەر مىزىلىم پۇراللىق ھە ! 

ۇئ گۆش ظورپىغا چۈظنەهدىچۇ تېخى تالىطىپ ًەپ هىتىشىلەر . صلەر ائظۇ لوًوى 

دىگەن ۋالتىڭالردا ۇئ لوًوى ھارام لىلغاهلىكىڭالرهى صېشىپ هەتتى ، بەك پۇراپ هەتتى 

 بىلەمشىلەر ؟ 

ىر هىطىوى رەهجىتىض ئەصال مۇۋاپىق بۇ دۇهٌادا ھەرلاهداق بىر جاهلىق ، ھەرلاهداق ب

تەهلىپ لىلىمەن . ھەلىكى رەببىموىڭ ًاخطىلىككا صىلەرهى  ئەمەصتۇر . ئەي ىئوشاهالر

ظىناًەت ، ھەصەتخورلۇلتىن  –بۇلۇڭالر ، غەًۋەت ًامان ىئطتىن هېرى ىئزىدا مېڭىڭالر . 

ًىراق بولۇڭالر . بوًوۇڭالرغا ، لۇلۇڭالرغا ھەددىدىن زىٌادە ائلتۇن تالاپ هىطىلەرهى 

 –ھەصەتتە لوًماڭالر . ھەلىكى ائلالھكا ىئھتىٌاجى بار ائدەموىڭ ھىچكاهداق بىر مال 

مۇظۇ ۋالىتكا هىلىپ تۇر . پەش لىلىض ۋە داڭالش ۇئهىڭ هۆڭلىدە ئەصال ًولدۇهٌاهى 

تەختى بار ىئنەن ، ھاصىشى بار ىئنەن -رەببىموىڭ بىرەر دوصتىدىن ائلالھوىڭ تاجۇ

دىگەهوى ائڭالپ بالتىڭىزمۇ ؟ ئەلۋەتتە ائڭالپ بالمىدىڭىز . پەلەت بىر ائلالھوىڭ ًىگاهە 

بىلمەًمىز . ىئنەهلىنىوى بىلىمىز . ۇئهىڭدىن باظكىشى بىزگە هامەلۇمدۇر . بىز ھىچوىمىوى 

بىراق رەببىموىڭ هاھاًتى مىھرىبان ، ئەپۇچان ىئنەهلىنىوى بىلىمىز . رەببىمىزهىڭ هاھاًتى 

تەختىمىز ىئنەهلىنىوى ، بىزهىڭ  –ائدىو ، ھىنمەت ىئگىشى ، بىزهىڭ ظاھىمىز ، تاجۇ 

دوصتلۇلوى ئەۋزەل هۆرىدىغان ، ىئوتاًىن چەهشىز مىھرىبان ائهىمىزغا وئخطاش  –ائتا 

ىئنەهلىنىوى ېئوىق بىلىمىز ًۇ بىراق دوصت تۇتماًمىز . ئەي لېرىوداظلىرىم ھاالل  زات

مىھوىتىڭالر صىلەرگە ئەجىر ۋە صاۋاپ ېئلىپ هەلگۈصىدۇر . ًاخطىلىق لىلىڭالر مەن 

ظۇهى تەهىتلەًمەهنى بۇ تەهلىپوامىوى صىزگە تەهلىپ لىلدۇق . بۇ ئەصلى ۋەصلىدىن 

غان بىر هامەصىدۇر . بىز بۇ دۇهٌاغا مىھمان ، مىھماهوىڭ رەببىموىڭ صىلەرگە تەهلىپ لىل
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هۈهلۈك بولىدۇ . مىھمان بۇلۇپ هەلدىڭىز ، ائلالھ صىزگە جان بەردى . ئەمدى  3هۈهىمۇ 

رەھمەت صىز ۆئزىڭىزهىڭ لىلىدىغان ئەمەل ۋە خىزمەتلىرىڭىزگە چۈظمىشىڭىز بولماًدۇ . 

 ىوى ھىداًەت لىلغاي .ېئٌتمىشىڭىز بولماًدۇ . ائلالھ ھەربىر بەهدىش

 تەهلىپ لىلىمەن ھەر دوصتلىرىموى ،

 بارچە ًاخطىلىق بار جاًغا .

 تەهلىپ لىلدىم ھەر دوصتلىرىموى ،

 زەررىچە ًاماهلىق ًوق جاًغا . 

 

 ًاماهلىكتىن هېرى تۇر دىدىم دوصتۇم ، 

 ىئزىدا ماڭغىن صەن رەببىموىڭ ائڭا .

 صاۋاپتىن ،ھەر ۋالىت رەببىموىڭ ىئزىدا لىلشاڭ خالىس 

 رەببىم رەھمىتىوى هۆپلەپ بېرەر صاڭا  .

 

 هۈهدۈز ، –ھەر چاغ ، ھەر لاچان ، ھەر هېچە 

 . صەن ائظىق بۇلۇپ رەببىم جامالىوىوئًلىغىن 

 ھەر ۋالىت وئًلىشاڭ دەۋزەخ ائزابىوى ،

 تۆۋبە لىو صەن وئًال جەهوەت ھۇزۇرىوى .

 

 وى ،ھەر لاچان دىلىڭدىن وئًلىشاڭ ائظىكىڭ

 لىرىڭ ھەر ۋالىت صۈًۈهۈپ هىتەر .ًۈرەه

 بۇ مۇھەببەت ائزابى ظۇهچە ظىرىودۇر ،

 وئتى هۈچۈًۈپ هىتەر.ائظىكىڭوىڭ  تارتكاهشىرى 
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 ۆئگەهگىن صەن دوصتلىرىڭوىڭ پەزىلىتىوى ،

 . ىوزەڭگە ۈئلگە تۇتكىن صۈهوەتلىرىۆئ

 ھەر لاچان دۇرۇس تۇتۇپ ئەمەللىرىڭوى ،

 اپكىوىڭوى .ئەجىر لىلغىن ًاخطىلىكتىن صاۋاپ ت

 

 

 ھااللالپ ًاظىغىن دۇهٌادا صەن مىھوەت بىلەن ،

 ھەر لاچان بولغىن ھاالللىق بىلەن .

 پەرزەهتلىرىڭگە ئەھدە لىلغىن ، دۇائ لىلغىن تەلىم بېرىپ،

 ھەر ۋالىت ًۈرىنىدىن هەصىھەت صېلىپ .

 

 ىئتتىپاق ، –خەلكىڭگە بولغىن صەن ۆئم 

 خەلكىڭدىن زىوھار بولمىغىن ًىراق .

 ىر هۈهلەردە جامائەت گۇۋاھ بولمىشا ،ب

 هىتىپ لالىشەن دەۋزەخنە بىراق .

 

 ھەر بىر تۇپراق پۇتنۈل ائلەم رەببىڭوىڭ ۆئًىدۇر ،

 صەن هەدە خالىس دۇائ لىلشاڭ رەببىم ًېوىڭدىدۇر .

 ھەر ۋالىت چىن ًۈرەك ، هىٌەت ىئكبالىڭدىن ،

  ائرماهالردىن . –لەلبىڭگە ًۈهشەك ائرزۇ 
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 رماهلىرىڭ دۇرۇس بولشا ،ائرزۇ ۋە ائ

 رەببىمگە دىلدىن ًېكىن بولشا .

 ائرماهلىرىڭدا ، –ًاخطىلىق وئًلىشاڭ هىٌەت 

 ي بىر هۈهى .ائرزۇلىرىڭ رىائللىككا ائًالهغا

 

 ئەي دوصتۇم بۇ ظۇهداق بىر هامە ،

 ھەر ۋالىت ھىداًەتنە باظالًدىغان تەهلىپوامە .

 شىدە ،ائدەم تۇغۇلغاهدىن باظالپ باردۇر پىطاهى

 رصول هللا ال إله إال هللا محمد 
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 ئەي ائظىكىم جاهىم صاڭا لۇربان بولشۇن

 
 

بۇ ئەصەردىن هىطىلەر ىئوشاهغا بولغان ائظىكلىكمۇ ًاهى رەببى ائظىكىغىمۇ ېئوىق بولغان 

، هىمدە رەببىموىڭ ىئطكىدا  مۇددىائصىوى بىلىۋېلىطىوى ، ھەلىكى ائظىق زادى هەدە

ۈئمۈد لىلىپ هەڭ  بىلىۋېلىطىوىاپ هۈًىۋاتكان زادى هىملەر بۇهى ېئوىق ۋاژىلد

 وئلۇرمەهلەرگە صۇهمالچىمەن . 

ىق لبولغان ۋالىت ىئدى . مەن بامداتكا تەًٌار  2ئەتىگىوى وئًغاهشام صەھەر صائەت 

لىلدىم . هامازغا ئەزان چىككۇچە دۇائدا بولدۇم . رەببىموى صېغىوىپ ۇئهىڭغا مۇهاجات 

م . ئەي رەببىم صېوى صېغىوىمەن . صەن ۈئچۈن ًىغالًمەن . صىوى ًاد ىئتىمەن . لىلدى

صىوىڭ ظۇ جامالىڭوى هۆرۈظنە لەختە لان .  –صىوى وئًالپ ًۈرەهلىرىمدە لەختە 

ائلدىراًمەن . هۈهلەرهىڭ تىز ۈئتۈپ هىتىطى خۇددى ماڭا بىر چۈظتەك . ئەي رەببىم مەن 

. بەلنى صەن ۈئچۈن هۆپلەپ دۇائ لىلىۋېلىض ۋە ۇئزۇن ۆئمۈر تىلىمەهچى ئەمەصمەن 

 ڭپىرالىڭدا هۈًىۋېلىطتۇر خاالس . ائصان لولغا هەلگەن ائظىكلىكوى -صىوىڭ ىئطكى 

ھەصرەتتە هەلگەن بۇ  -لىٌوىلىپ ائزاپھەلىكەتەن ھىچبىر لىممىتى ، مەهاصى بولماس . 

صەن ھەممىدىن بەك ائظىكلىكوىڭ هەلەدەر تاتلىق ، هەلەدەر لىممەتلىم ىئنەهلىنىوى 

گاھ ًىغالپ توًماًمەن .  –بىلگۈچىدۇرصەن . صىوى وئًالًمەن . صەن ۈئچۈن ًىغالپ 

لوللىرىڭدا ئەرهىلەپ ، گاھ لوللىرىڭغا ًۈزلىرىموى ًېكىپ خۇددى هىچىم باال ًالىڭاچ ائتا 

ئەرهىلەپ ۇئخلىۋالشام لوللىرىڭدا هدەك صىوىڭ ظۇ ائهىشىوىڭ لۇچىكىدا ئەرهىلىگە –

ەن . ئەي رەببىم صىوى ًاخطى هۆرىمەن . صاڭا بولغان بۇ ائظىكلىكىم پەلەهنە ًەتتى . دەًم

صاڭا بولغان بۇ هۆز ًاظلىرىموىڭ هىداصى ئەرظنە ًەتتى . صەن ھەممىوى بىلگۈچىدۇرصەن 
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وىڭ ۆئز ىئچىمدىن لىرىم، ظۇ مۇڭلىوىۋاتكان ائۋاز ، ئەڭ لىشكىشى ظۇ هۆز ًاظلىرىموىڭ 

ًاماهوى ائدىللىق بىلەن  –خطى ھەر بىر ًابىلىپ تۇرغۇچىدۇرصەن . چىككان زىمات صەن ، 

ھەل لىلغۇچىدۇرصەن ۋە ۇئالرهى بىلىپ ائًرىغۇچىدۇرصەن . مەن مۇظۇالرهى وئًالۋېتىپ 

ئەزان ائۋازى چىكتى . مەن دەرھال هامازغا تەًٌارلىق لىلىپ مەصچىتنە لاراپ ًۈگۈردۈم . 

 –لىپ رەببىموى صېغىوىپ ماڭدىم . رەببىمگە تۆۋبە ًۈگۈرىۋېتىپمۇ ھەم هۆزلىرىمگە ًاش ېئ

دەپ لەدەم  بشم هللا الرحمن الرحٌم "ىئشتىغفار ېئٌتتىم . رەببىمدىن ھىداًەت تىلىدىم . "

ًېكىوالظمالتا ىئدى . مىوىڭ بارا -ائلدىم . ائىئلەموى ائلالھكا ائماهەت لىلدىم . مەصچىت بارا

 ىئدى . خۇددى ھازىر بارصام ظۇ ائظىكىموى ًۈرۈگۈم تېخىمۇ تىز گۈپۈلدەپ صولمالتا

هۆرىدىغاهدەك ، ظۇ رەببىم ھازىر بارصامال لوللىرىوى هەڭ ېئچىپ مىوى هۈتىۋالىدىغاهدەك 

هۆزلىرىم ًاظالر بىلەن ، ھەصرەت بىلەن زەرداپ بولدى . رەببىم ھەر ۋالىت ًاهىمدا 

ئەصشاالمۇ » ا هىلىپ ًاردەمدە بولدى . ئەي رەببىم مەن هەلدىم . مەصچىتوىڭ ائلدىغ

صاىئتىم بىلەن هىرىپ هەلدىم .  –دەپ رەببىموىڭ ظۇ ۆئًىگە صاالم « ئەلەًنۇم 

مەصچىتنە هىرصەم جامائەتلەر وئلتۇراتتى . ىئمام تەبلىغ صۆزلەۋاتاتتى . مەن ئەتراپىمدىنى 

ىڭ بېرىۋېتىپ وئلتۇردۇم . ىئمام ائخۇهۇم رەببىمو مهىطىلەرگە هۆز ىئطارىتىم بىلەن صاال

ھەر هۆزلىرىمگە ًاش ېئلىپ صۈًۈهدۈم ۋە ۆئزۈمگە ىئلھام تاپتىم . پەزىلەتلىرىوى دىگەهدە 

ىئزلىرىوى ، ًامان ائلىۋەتلىرىوى دىگەهدە لورلتۇم ۋە رەببىموى  -بىر دوصتلىرىوىڭ ىئض

صېغىودىم  جامائەتلەر بىرلىطىپ تەڭ هامازالرهى ۆئتۈظۈپ ، بامدات هامىزىوى خەًرىلىم 

ەممەًلەن بىر بىرىمىزگە صاالم بەردۇق ۋە ائلالھوىڭ صالىمى صاڭىمۇ بولشۇن تۈگۈتۈپ ھ

دەپ ۆئز ائرا ھۇزۇر تېپىطىپ مەصچىتتىن تەڭ لاًتىطتۇق . مەن ۆئي تەرەپنە لاراپ 

لەدىمىموى تۇًۇلشىز توختاتتىم دە ائىئلەموى ائلالھكا ائماهەت لىلىپ تاغ هىتىۋاتكان 

چىكىطكا ًەهە بىر صائەت لالغان ىئدى . مەن تاغ تەرەپنە تەرەپنە لاراپ ًول ائلدىم . هۈن 

اغوىڭ لاراپ ًۈگۈردۈم . خۇددى بىر ظىر ۆئز ھۇجۇمىوى توختاتمىغاهدەك توختىماصتىن ت
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چولكىشىغا ًامىطىپ چىكتىم ۋە رەببىمگە بولغان صېغىوىطتا ًىكىلىپ لوپۇپ ًۈرۈپ 

ىۋاتكان تەرەپنە لاراپ ئەي ە لۇًاش چىكۋغوىڭ چولكىشىغا ًامىطىپ چىكتىم ائخىرى تا

صىوى صېغىوىۋاتىمەن ، صىوى وئًالۋاتىمەن ، رەببىم ماڭا بىر صۆز ائلالھىم بارمۇ صەن ؟ 

لىلغىن . صىوى وئًالپ ھىچبىر مادارىم لالمىدى . ئەي رەببىم ۇئظبۇ جامالىڭوى خۇًمۇ 

صاڭا ، پصاڭا ئەرهىلىگۈم هىلىصېغىودىم . صىوى هۆرگۈم هىلىپ ، تۇتكۇم هىلىپ ، 

الرغا ۋارلىرىمالتا لۇرباهلىق لىلغۇم هەلدى . ئەي رەببىم ائڭالۋاتامشەن ؟ دەپ ًىرال

ائصتا چىكمالتا ىئدى . لۇًاش ائصتا  ائصتا  -ق لۇًاش تاغوىڭ هەًوىدىن ائصتاىئدىم . هۇرلۇ

هۆتۈرۈلدى . مەن لۇًاظكا لاراپ صۆز لىلىۋاتاتتىم . تاغ ۈئصتىدىن ًەرگە لارىغاهدا ًەر 

ق بىر تۇماهوىڭ ائرىشىدا هۆرۈهەتتى . بىزهىڭ ظۇ ائىئلە ، ظۇ مەھەللىمۇ بىر تۇمان ائپائ

لۇًاظوىڭ ىئللىق ائرىشىدا ىئدى. بۇ مەهزىرە ائدەموى ائجاًىپ بىر تۇًغۇغا صاالتتى . 

چىككان ظۇ هۇرى ائدەموى دۇهٌادا ھىچكاهداق بىر گۈزەللىنوى هۆرۈپ بالمىغاهدەك ، 

ھىس لىلدۇراتتى . لۇًاش هۆتۈرۈلدى . رەببىمگە صۆز لىلدىم ، گوًاهى بىر جەهوەتتەك 

ئەي رەببىم ئەصشاالمۇ ئەلەًنۇم صاڭا صاالمالر بولشۇن ، صىوى صېغىودىم ، صېوى 

ظۇ  دەوئًلىدىم ، ھەر هۈهى ماها مۇظۇهداق تاغكا بىر چىكمىشام هۆڭلۈم ۇئهىماًدۇ . هۆڭلۈم

رىوى هۆرگەهدەك ، ائلالھىموىڭ مىھرىوى هۇرهى خۇددى مۇھەممەد ئەلەًھىششاالم هىڭ هۇ 

لىوىمغا پاتماي هىتىمەن . لۇًاش هۆتۈرۈلگەن  –هۆرگەدەك ھاًاجاهغا تۇلىمەن ۋە لىن 

چاغدا ائزاپتىن ، صېغىوىطتىن ۆئهشۈپ ، توۋالپ ، ۆئزەموى تۇتالماي ۋارلىراپ ًىغالپ 

ي رەببىم صىوى هىتىمەن . بۇ ائظىكلىق ًۈرۈهۈمدە وئتتەك ًالكۇهجاپ هۆًمەه تە . ئە

صېغىوىپ بۇ هۆز ًاظلىرىم دەرًا بۇلۇپ ائلمالتا . ئەي رەببىم بىلەمشەن صىوى هەلەدەر 

هەلەدەر ۇئلۇغالًمەن . ظۇهداق ًىغلىۋالغاهدىن هىٌىن ائصتا ۆئًگە  ًاخطى هۆرىمەن . 

ەر ئەي لېرىودىطىم رەببىموى صېغىوىپ ًىغلىۋالغان اراپ ماڭدىم . ًولدا ماڭشام هىطىلل

طىمامشەن ؟ ائلالھىم ًاهىڭدا بولشۇن دەپ صاالم لىلىطتى . مەن بۇالرهىڭ صۆزىدىن وئخ



64 
 

تولىمۇ مەموۇن بولدۇم . ظۇهداق ائلالھوىڭ صاالمى صىلەرگىمۇ ھەر ۋالىت ًار بولشۇن . 

ائلالھىم صىلەرهىڭمۇ ىئننى دۇهٌالىكىڭالرهى بەرصۇن . دەپ صاالم لاًتۇردۇم . ۇئالرمۇ بۇ 

" بشم هللا الرحمن الرحٌم " دەپ ۇن بۇلۇظتى . ماها ۆئًگىمۇ هەلدىم ۋە صۆزلىرىمدىن مەمو

بالىلىرىممۇ تاماق ًىمەي مىوى صاخالپ ۆئًگە هىرىپ هەلدىم . ائًالىم تاماق ىئتىپتۇ . 

 وئلتۇرۇپتۇ .

 ھەي بالىلىرىم ًەۋەرصەڭالر بولمامدۇ ؟ دىدىم مەن ۇئالرغا لاراپ .  -

ىز هەلمىگۈچە ھىچبىر تاماق ۆئتمەس ، صىز بولمىشىڭىز ائلالھ رازى بولشۇن دادا . ص -

 بۇ مەڭزىمىزدە ھىچبىر هۈلنە ًۈگۈرمەس دىٌىطتى . 

. ائلالھىموى صالالڭالر ۋە  ًېوىڭالردىدۇر ھەي بالىلىرىم ھەر ۋالىت ائلالھىم  -

 ائلالھىمغا بېكىڭالر دىدىم . بالىلىرىم مەموۇن بۇلۇپ : 

 ادا . لېوى تامالكا هىلىڭ دىٌىطتى . ائلالھمۇ صىزدىن رازى بولشۇن د-

هرى صاها بىلەن تامالكا ەپ تاماق ۈئصتىلىگە هەلدىم .ۋە ظۈ ىئوطاائلالھ بالىلىرىم د

 لاراپ : 

بەرگەن مۇظۇ هىئمەتلىرىڭگە مىڭ ظۈهرى . صاڭا مىڭ رەھمەت . ئەي رەببىم  -

هۈهلىرىڭگە  ئەتىگەهلىم هامازدىومۇ لۇرۇق لوًمىدىڭ صاڭا مىڭ رەھمەت . بەرگەن ظۇ

مىڭ ظۈهرى دەپ ظۈهرىلەرهى ېئٌتتىم . ًەهە هۆزلىرىم ًاظتا . ائلدىمدىنى ظۇ چاًغا 

ًاظلىرىم تولغان ىئدى . مەن تاماللىرىموى ًەپ بۇلۇپ ، ًەڭلىرىموى تۈرۈپ ىئطكا لاراپ 

ماڭدىم . ىئطىن تىن چىكىپ ائلالھوىڭ ىئزهى بىلەن ىئض باظالًمەن ، ئەي رەببىم ًېوىمدا 

ن دەپ ىئطىمغا لاراپ ماڭدىم . بالىلىرىم هەًوىمدىن ئەگىطىپ ماڭدى . ئەتىگەهدە بولغى

 بۈگۈهنى بىر هۈهلۈك ىئطلىرىموى باظلىۋەتتىم . ًولدا ماڭغاچ ھېنمەت ېئٌتاتتىم . 
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 رەببىم صاڭا جاهىم لۇربان بولشۇن ،

 ھەر جاًدا ، ھەر ًاهدا دوصتلۇرۇڭ بولشۇن .

 ەي رەببىم ،ىئطلىرىمغا بەرىنەت بەرگىن ئ

 صاڭا مەڭگۈلۈك ۇئلۇغلۇق بولشۇن .

 

 ، رەببىم صاڭا ائظىق بولدۇم

 ھەر جاًدا ائھ ۇئرۇپ ًارىدار بولدۇم .

 تېطىموىڭ ًارىشى ًارا ئەمەس ئەي رەببىم ،

 پارە بولدۇم . -بۇ لەلبىموىڭ ًارىشى پارە

 

 ىئوشاهغا بالكان دەرت دەرت ئەمەصنەن ئەي رەببىم ،

 دەم صوراًمەن .صەهدىن پاهاھ ، ًار 

 ائظىكلىككا بىر چىداپ ، بىر چىدىماي ئەي رەببىم ،

 ھەلىكەتەن بىر چىدىماس ائظىق بولدۇممەن . 

 

 ۆئزۈمگە ھىچبىر چىدىماي ، –ۆئز 

 صاڭا ھەم ًۈرەك چىدىماي .

 ۆئزۈمگە ۇئرۇپ دەًمەن ، –ۆئز 

 لاًشى بىر هۈهۈم ۆئتنەن ًىغلىماي .

 

هەلدىم ۋە ھەي بالىلىرىم لۇربان ھېٌت هىلىۋاتىدۇ .  بالىلىرىم بىلەن ېئتىزهىڭ لىرىغا

ئەگەر رەببىمدىن ماڭا صىلەردىن لاًشى بىرىڭالرغا لۇرباهلىق لىلىض هىشىپ بولشا صىلەر 
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 دىدىم . بالىلىرىم تەڭال :لۇربان بوالرصىلەرمۇ ؟ 

ئەي دادا ئەگەر رەببىم ظۇهداق دەًدىغان بولشا بىر ئەمەس ھەممىمىز تەڭال لۇربان -

بولىمىز . ھەر ۋالىت تەًٌارمىز دادا دىٌىطتى . صالاللىرىموى صىلىۋېتىپ بالىلىرىمغا 

 بارىنالال وئلۇدۇم . 

ئەي بالىلىرىم پەزىلەتلىم بولۇڭالر ، ئەخالللىق بولۇڭالر ، هىطىلەرگە ًاردەم لىلىڭالر  -

وى خۇددى ، مىھوەت بىلەن ھاالل ىئطلەڭالر دەپ ۇئالرغا صۆز لىلدىم . لولۇمدا گۈرجەه

هەڭ هەتنەن ېئتىزالرغا ھاصا تۇتكاهدەك تۇتىۋالغان ىئدىم . صالاللىرىموى صىالپ تۇرۇپ 

لاراپ بالىلىرىمغا صۆز لىلدىم . بالىلىرىم مۇظۇ ًېرىمىز بىلەن ھاالل ًاظاًمىز . ھارامدىن 

ماڭالر ًىراق تۇرۇڭالر بالىلىرىم . ھەر ىئطوى ائلالھ رازىلىكى ۈئچۈن لىلىڭالر ، مىووەت لىل

 هەصىھەتلەرهى لىلدىم . –دەپ ۋەز 

 

 ېئھتىرام بىلەن ، –ًاظىغىن ئەي وئغلۇم پەزىلەت 

 ھەر ىئطىڭوى لىلغىن مىھوەت بىلەن .

 ھارامدىن ًىراق بولغىن ھەر لاچان ،

 جەڭ لىلىپ صەن ظەًتان بىلەن .

 

 دوصت بولغىن ، –رەببىمگە ائظىق 

 دوصتى مۇھەممەدهىڭ لولىوى چىڭ تۇتكىن .

 بىر ۆئتنەن صاھابە ،پەًغەمبەرلەردىن ۆئگۈهۈپ ، ھەر

 ۆئزۈڭگە ۈئلگە ائلغىن . –پەزىلەتتىن ۆئز 
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 لۇرباهلىق هەلشە ئەي پەرەهتىم ،

 گۈلۈك جان بىرۇر .ڭلېچىپ هەتمە ائلالھىم صاڭا مە

 ھەر ۋالىت لاچشاڭ صەن ۈئلۈموىڭ ائغزىدىن ،

 ۋاختى هەلشە دەۋزەختىن صاڭا پاهاھ بولۇر .

 

ئەي دادا بۇ دۇهٌا هىمىدىگەن رەزىللىطىپ هەتنەن ھە ! بىر پەزىلەتتىن ۋە  -ىم : بالىلىر 

 ھاًادىن ئەصەر لالماپتۇ دادا دىٌىطتى ېئغىر ۇئھ تارتىطىپ . –ظەرمى 

ھەي باالم دۇهٌا رەھىمشىز ئەمەس بەلنى ىئوشاهالر رەھىمشىز بۇلۇپ هەتتى . دۇهٌا  -

ىرىم . لۇربان ھېٌت ًىتىپ هىلىۋاتىدۇ بالىلق . ھىچكاچان بىزگە رەھىمشىزلىم لىلغىوى ًو

بىرىوى ًىتىم ى . لًدۇم . ائلالھ رازىلىكى ۈئچۈن لۇرباهلىق لىالًۆئًدە ىئننى لوي ېئلىپ لو

بىرصىوى ۆئزىمىز جامائەت بىلەن ًەًلى دىدىم ، ًىشىرالرغا تارلىتىپ بېرەًلى . ًەهە  –

بەزىلەر  الۇم صۆزگە چۈظتى . ھەي دادبالىلىرىم خوش بولۇپ باظلىرىوى لىڭىطتتى . وئغ

هۈهوىڭ  04بارهى رەببىموىڭ مۇظۇ لۇتلۇق هۈهىدە لۇرباهلىق لىلىدىغان لوًوى ائلىدۇًۇ 

ىئچىدە هۆزى توًماي ، لارهى توًماي ًەۋىتىدۇ . گاھىدا ًەپ بواللمىشا پۇلغا صۇهدۇرۇپ 

 صاتىدىغاهالرمۇ بار . بۇ لۇرباهلىق بوالمدۇ دادا دىدى . 

ھەۋىشىگە ۋە ائچنۆز ،  –لۇم بۇ لۇرباهلىق بولماًدۇ . بۇ ۆئزىوىڭ هەپشى وئغ -

 توًماصلىكىغا بولىدۇ دەپ جاۋاپ بەردىم . 

ھەي بالىلىرىم ائلالھىم بۇ هۈهلەرهى ھااللالپ بەردى . بىراق بەزىلەر ۇئهىڭغا 

طەتلىم ۇئالر مەىئوئخطىماًۋاتىدۇ . رەببىموىڭ ظۇهداق ًاخطى بەرگەن هۈهلىرىدە 

لدىغا ظاراپالرهى ائ –هۈهلەردە ، لۇربان ھېٌت هۈهلىرىدە ھاراق  ۆئتنۈزۈۋاتىدۇ . ھەتتا بۇ

. ھەر ۋالىت ۆئهشۈپ ًىغالپ ائلالھىمدىن ظۇالرغا ھىداًەت  لۇًىۋالىدىغان بۇلۇپ لالدى

پەتە وئًواپ هالتە هۆصەي هەرصىلەرهى هىٌىپ ۆئزىوى ىئوشان ۋە بۇ  –تىلەًمەن . تەتەن 
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م . بىراق بىلگۈچى رەببىم جىشى دەۋالغاهالرمۇ بار ، هۆرۈۋاتىمىز باالدۇهٌاهىڭ خو

لىممەتوى بىلمەًدىغان ،  –ھىچبىر ىئوشاهغا ھۆرمەت لىلماًدىغان ، لەدىر تۇر . ائلالھ

ھاًاتوى ئەتىۋارصىز دەپ تىللىغان ، ھەر ۋالىت زەھەر بىلەن ھەپىلىطىدىغان ، بالالرهى 

، باال صاتىدىغان ، ۆئزىوىڭ باًلىق ۋە ىئطرەتلىرىگە  زۇلۇم لىلىدىغانلىٌواًدىغان ، 

ىلىطىمىز هېرەك دىدىم هالرمۇ بار . ظۇالرغىمۇ ھىداًەت تهىرىطىپ هەتنەن ظۇهداق ىئوشا

راھىم با لاراپ . ئەي بالىلىرىم بىلىڭالرهى لۇربان ھېٌت هۈهى هەق ىئغمەن بالىلىرىم

ۇر .وئًالپ بېكىڭالر ۇئالر دۇهٌاهىڭ ھىچ ائتىمىزهىڭ ىئشماىئلوى لۇربان لىلىطىدىن لالغاهد

ىئطلىرىغا لارىماي ىئبراھىم بوۋىمىز ئەڭ ائمراق وئغلى بولغان ىئشماىئو بوۋىمىزهى 

 لۇرباهلىق لىلىطتىن ًاهمىغان . 

بىلىڭالرهى بۇ دۇهٌادا هىمىوى ئەڭ ئەزىز هۆرصەڭالر ۇئهىڭغا ۆئزەڭالرهى بەك ۇئرۇپ 

ببىم بەرگەهدۇر . صىلەرگە ظۇ جاهوى ، باًلىكوى ۋە ظۇ نى ھەممىشىوى رەههەتمەڭالر . چۈ

هىئمەتلەرهى ، ظۇ گۈزەل ائًاللىرىڭالرهى رەببىم صىلەرگە ھاالل لىلىپ بەرگەهدۇر . 

بالىلىرىڭالر رەببىمگە ظۈهرى لىلىڭالر . رەببىمگە ائظىق بولۇڭالر . ائًالىلىرىڭالر ًاهى 

ۈئلۈپ ائهاڭالر  –ەي بەهدىلەر ائتا ۈئلۈپ هەتشە ظۇهچىۋاال ًىغالپ هىتىشىلەر . ھ

زار چىنىپ  –هەتشىمۇ ظۇهچىۋاال ًىغالًشىلەر . بىر مۇھاببەتتىن ائًرىلدىم دەپ ائھ 

تىزلىوىپ ًىغالپ هىتىشىلەر . ئەجەبا ۇئالر ظۇهچىۋاال ۈئصتۈهمىدۇر . رەببىمگە 

ائجىز بەهدە ًىغلىٌالماًشىلەر ۋە بىز ًىغلىٌالماًمىز دەًشىلەر ،.ئەجەبا ھەجەپ ظۇ بىر 

بولشاڭالر ، تەلۋادار ، ۈئچۈن ًىغالپ بارلىكىڭالردىن هىچىشلەر . صىلەر ھەلىكى مۆئمىن 

وى ەممىڭالرهى جەم لىلىدىغاهلىكىپەزىلەت ىئگىشى بولشاڭالر رەببىموىڭ ھامان بىر هۈهى ھ

ۋە ائصتىدىن ۆئصتەڭلەر ېئكىپ تۇرىدىغان جەهوەتلەرهى بېرىدىغاهلىكىوى ۋە ھەر ۋالىت 

ۇائ لىلشاڭالر ۇئالرهىڭ روھى خوش بولىدىغاهلىكىوى ، ظۇ صاۋاپ رەھمىتىڭالرهىڭ ظۇ د

ھەممىوى جەم لىلىدىغاهلىكىوى ۋە لېرىوداظلىرىڭالر بىلەن هۈهلەرهىڭ بىرىدە ائلالھىم 
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مەڭگۈلۈك ھاًات بېرىدىغاهلىكىوى بىلمەمشىلەر ؟ ئەجەبا ۇئهتۇپ هەتتىڭالرمۇ ؟ 

ملىم رەببىم ائلالھكا ائظىق بولمامشىلەر ؟ هىمە ۈئچۈن ظۇهچىۋاال ۇئلۇغ زات ، هەرە

رەببىمگە ائظىق بواللماًشىلەر ؟ هۆز ًاش لىلماًشىلەر ًاهى بۇ هۈهلەر ۇئهتۇلۇپ هەتتىمۇ 

؟ رەببىموى ًاخطى هۆرىمىز دەًشىلەر ًۇ بىراق هىمە ۈئچۈن ھەلىكى ًۈرىنىڭالرهى خۇددى 

دوصتىڭىزغا ىئزھار لىلغاهدەك ، ًاخطى هۆز ائلدىڭىزدىنى لىز دوصتىڭىز ًاهى وئغۇل 

هۆرگەهدەك رەببىموى ًاخطى هۆرۈپ هۆز ًاش لىاللماًشىلەر ؟ رەببىموىڭ بىزهىڭ لان 

 تۇمۇرىمىزدىومۇ ًېكىن ىئنەهلىنىوىمۇ بىلمەمشىلەر ؟

بىز تىزلىن تە پىطىن هامىزىوى وئلۇپ بۇلۇپ داصتىخاهوى چۈظلۈك پىطىن ۋالتى بولدى .  

ائًرىم صۆز لىلدۇق . ئەي رەببىم بىلدىڭمۇ ؟ ظۇ  –رەببىمگە ائًرىم  چۆرىدەپ وئلتۇرۇپ

گۇهاھنار بەهدىلەرهى ھەر ۋالىت هۆرۈپ تۇرىۋاتىشەن . ئەي رەببىم هەچۈرگىن ، ۇئالرهى 

لدىڭدا رەصۋا بولماًلى . ئەي رەببىم بىزهى ائئەپۇ لىلغىن ، ھىداًەت لىلغىن . لىٌامەتتە 

جامالىڭوى هۆرۈظنە ھىچ بولمىشا ھىدىڭوى پۇراظكا  رەصۋا ًامان هۈهگە لوًمىغىن .

هىشىپ لىلغىن . ئەي رەببىم صىوى صېغىوىمەن . صىوى وئًالپ بۇ ًۈرەهلەر زەرداپ 

ېئٌتشام بۇ صۆزلىرىم ھىچ تۈگەًدىغاهدەك ئەمەس ائصتا وئرهۇمدا  –بولىۋاتىدۇ . ېئٌتشام 

پ تۇرۇپ ئەي دادا بىر دەم ائرام لوللىرىموى تۇتۇ –وئلتۇرىۋالدىم . بالىلىرىم هىلىپ پۇت 

 ېئلىۋېلىڭ دىدى . 

ًاق بالىلىرىم مەن ائرام ائاللماًمەن ،لاهدالمۇ خاتىرجەم ائرام ائالي ، ائرام ائلشاممۇ -

بىراق ۇئًكۇغا هېتەلمەًمەن ، مۇظۇ پېتى ائرماهشىز ۇئخالپ لېلىطتىن ئەهشىرەًمەن ، 

پ لېطىڭالرغا بارارمەن دەپ رەببىمگە صىلەر ىئطلىگەچ تۇرۇڭالر بالىلىرىم . صەل تۇرۇ

ىئچىمدە صۆز لىلىپ هۆز ًاظلىرىم بىلەن دۇائ لىلدىم . ماها ىئطلەپ هەچمۇ بولدى . 

بالىلىرىم دادا ۆئًگە لاًتامدۇق ؟ ظاممۇ بوالي دپ لاپتۇ دىۋىدى مەن بالىلىرىمغا صىلەر 

مالۇل دەپ مېڭىطىغا  لاًتكاچ تۇرۇڭالر ، مەن ھېلىغىچە لاًتاي دەپ لوًدۇم . بالىلىرىم
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مەن هۆلدىنى صۇدىن ېئلىپ خالى جاًغا بېرىپ تاھارەت ائلدىمدە ًەهە ظۇ تاغ تەرەپنە 

پېتىۋاتكان لۇًاظكا لاراپ صۆز لىلدىم . ئەي رەببىم چاپتىم . ظام هامىزىوى ظۇ ًەردە وئلۇپ 

لىلغىن . مىوى ۇئهۇتمىغىن ، مەن صىوى صالالًمەن ، ماڭا صەبرى ، غەًرەت ، چىدام ائتا 

مۇھەممەد بوۋا ،ئەي  بىرى مەن . ئەي رەببىموىڭ دوصتى پەًغەمئەي رەببىم صىوى صېغىوى

ملۇك ئەزىز دوصتلىرى صىلەرهى صېغىودىم دەپ ھەر ًاهغا تەلمۈرۈپ رەببىموىڭ صۈًۈ

گىٌاھ ېئنىوزارلىكالردىن  –چالىراتتىم ۋە صېغىواتتىم . تاغۇ  دەظتلەردىن ، ھەر بىر گۈل 

دىوى ىئزلەًتتىم . ئەي ائلالھىم بىزگە غەًرەت بەرگىن ، مەدەت بەرگىن ، بۇ ۇئالرهىڭ ھى

ًۈرەك پىچاق ، هەًزىلەر صاهجىلغاهدىن ۆئتە ائغرىۋاتكان بۇ ًۈرەهنە دەۋا بەرگىن . 

هىرصىمۇ ائغرىماًدۇ . ئەي رەببىم مىلٌۇهلىغان خەهجەرلەر ، هەًزىلەر بۇ ًۈرۈهۈمگە 

 –وى هۆرەلمىشەم بۇ ًۈرۈهۈم پارتالپ هېتىدۇ ۋە لەختە لىٌامەتتە صىوىڭ ۇئظبۇ جامالىڭ

لەختە لاهغا تولىدۇ . ئەي رەببىم صىزهى صېغىوىمەن ، صىزگە ائظىق بىكارارمەن . ھەر 

ۋالىت صىزهى ىئزدەپ ھەر ًاهغا ًۈگۈرەًمەن . لۇًاش تاغ هەًوىگە چۈظۈپ بولغان ىئدى. 

 –ى . ۇئ ظەپەق هۇرى زىمىودىنى دەل بارا صۇصلىطىۋاتاتت –ائصماهدىنى ظەپەق هۇرى بارا 

دەرەخلەرهىڭمۇ رەڭگىوى ۆئزگەرتىۋەتنەن ىئدى ۋە لۇًاظوىڭ غاًىپ بۇلىطىغا ئەگىطىپ 

هۆرۈهۈظنە باظلىدى . مەن هۆز ًاظلىرىم بىلەن ائلدىرىماي ۆئًگە ائصتا ًۇلتۇزالرمۇ  –ائصتا 

" بشم هللا الرحمن تۇراتتى . لاراپ ماڭدىم . ۆئًدە ائًالىم ، بالىلىرىم تامالكا صالالپ وئل

لەدەم ېئلىپ صاالم بىلەن ۆئًگە هىردىم ۋە تاائمغا هەلگۈچە بالىلىرىمغا الرحٌم " دەپ 

ئەي بالىلىرىم جاپا چەه تىڭالر ، ائلالھىم ئەجرىڭالرهى بەرصۇن دەپ ىئلھام بېرىۋېتىپ 

ولشۇن . بۇ وئماق لىزىموى لۇچىكىمغا ېئلىپ ئەرهىلىتىپ ئەي رەببىم صاڭا ظۈهرىلەر ب

پەرزەهتلىرىموى ًاخطى، صالىھ پەرزەهتلەر لاتارىدا ېئلىپ هەتنىن ًا رەببىم دەپ ظۈهرىلەر 

ائرا لىزغىن پاراڭدا بولدۇق ۋە  -ېئٌتتىم . تامالتىن هىٌىن رەببىم صۆزى لىلىوىپ ۆئز

بىرلىن تە خۇپتەن هامىزىوى وئلۇدۇق . هامازدىن هىٌىن بالىالر ھېرىپ هەتنەچنە ائرام 
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مەن جىمجىت هېچىدە رەببىمگە لماق بۇلۇپ خوظلۇظۇپ ۆئز وئرۇهلىرىغا لاًتىطتى . ائ

ز لىلىطكا باظلىدىم . ئەي رەببىم صەن ًېوىمدىمۇ ؟ مەن صېوى هۈهدە صېغىوىپ صۆ 

بىر  تۇرىمەن . صەن مىوى دوصتۇڭ لاتارىدا هۆرەمشەن ؟ ئەي رەببىم بۇ ۆئمرۈمدە ھىچ

رگەن ئەمەللىرىڭوى ۋە پەرىزلىرىڭوى ائدا لىلشامنەن ۋە وىڭ بەتىلەًدىغىوىم ًولتۇر. ظۇ صى

ىر صاۋاپالرهى ائلشامنەن ۋە صىوىڭ ائلدىڭغا ەممىوى تۇللۇق ائدا لىلىپ هۆپ ئەجھ

 لىلىپ ائلدىڭغا بارصام ، دوصتۇڭتېخىمۇ مەزمۇت لەدەملەر بىلەن هۈلۈپ ، هۆز ًاش 

. ئەي ائلالھىم ظۇ  ەن نەن دەًممۇھەممەدهىڭ هەىئبىشىگە بىر لېتىم بېرىپ هەلشەم

 . لۇربان ھېٌتتا ئەي ائلالھىم صىوىڭ رازىلىكىڭ الىتالر هەلگۈچە ماڭا مەدەت بەرگىنۋ

ظۇ لۇرباهلىكىموى لۇبۇل ئەتنىن . ظۇهىڭ بەدىلىگە ۈئچۈن لۇرباهلىق بەرمەهچىمەن . 

م ئەي ائلالھىئەظۇ گۇهاھنار بەهدىلىرىڭوى ئەپۇ لىلغىن . ۇئالرهى ھىداًەت لىلغىن . 

ظۇهدالال ھەممىگە ائصاهلىق بەرگۈچىدۇرصەن . ھەممە ىئض صاڭا ائصان ئەي رەببىم . 

دۇهٌاغا هەل دىشەڭ هىلىدۇ . هەت دىشەڭ هىتىدۇ . ئەي رەببىم ۇئلۇغدۇرصەن ، هاتتا 

بۈًۈه تۇرصەن ، مىوىڭ پادىطاھىمدۇرصەن . مەن ًاخطى هۆرىدىغان ئەڭ هاتتا 

، ئەڭ صۈزۈك ، ئەڭ ۇئلۇغلىوىدىغان ظۇ  ائظىكىمدۇرصەن . دۇهٌادىنى ئەڭ پاك

بۇ ائظىكلىق صاڭا لارىتىلغان ائظىكلىكتۇر . ئەي ائلالھىم صاڭا ھىچبىر تىلىنىم ًولتۇر . 

دۇهٌادا ھىچبىر باًلىق ، ھىچبىر مەرتىۋىگە هۆڭلۈم ًولتۇر . هۆڭلۈم پەلەت صىزدىال . ماڭا 

ڭ ظۇ مىھىرلىم لوللىرىڭىز ، ھىچوەرصە هېرەك ئەمەس ئەي رەببىم . ماڭا پەلەت صىزهى

خۇظخۇي ، گۈزەل جامالىڭىز هېرەك . ماڭا بىر لېتىم ظۇ جامالىڭىزهى هۆرصىتىپ 

 قلوًشىڭىزال ماڭا مىلٌۇهلىغان ائزاپ ، دەۋزەخ ائزابىوى بەرصىڭىزمۇ مەن رازىمەن . بىرا

صىزگە  ۇئظبۇ جامالىڭىزهى هۆرمىشەم جەهوەتتىن ھىچبىر وئرۇن ائاللماصمەن . ئەي رەببىم

ًىغالپ ، صىزگە هۆز ًاش لىلىپ صىزهى ئەصلەپ هۈهدە هەچچە صۆز لىلىپ هۆز ًاش 

 لىلمىشام ًاتالماًمەن .
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 رەببىم هۆڭۈل صۆزۈم باردۇر صاڭا 

 ائظىق بولدۇم ھەر هۈهى صاڭا .

 چاك ًارا ، –ًۈرەهلىرىم بولدى چاك 

 خوش لولۇڭوى بىرەمشەن ماڭا .

 

 ۈم لەختە لان بولدى ،ئەي رەببىم صىوى صېغىوىپ ًۈرۈه

 ۇئظبۇ هۆزلىرىڭ بىلەهمۇ لاراپ لوًغىن ماڭا .

 ظۇهچىۋاال صېغىوىپ ًۈرەك صۆزلىرىموى لىلدىمغۇ صاڭا ،

 وى هۆرۈش هىشىپ بوالرمۇ ماڭا .بىر هۈهى جامالىڭ

 

 ھەر لېتىم دوصتلىرىڭوىڭ صۆزلىرى چىكشا ،

 دىللىرىم ًاًراپ هۈلۈپ هىتىمەن .

 دىللىرىم ائرام تاپشا ، ظۇ ھىنمەت ائدىللىكىڭدىن

 ًۈرەهلىرىم ًاًراپ هۈلۈپ هىتەرمەن .

 

 دوصتلىرىڭوىڭ پەزىلىتى بەك هاتتىدۇر ،

 صەن بەرگەچنە ۇئالرغا پەزىلەت ًولىوى .

 ھەق ائدىللىق ًوللىرىڭدا دوصتلىرىڭ ھەلىكەتچىدۇر ،

 ىن صاڭا هۈًۈهۈپ ائظىق بولغاچكىدۇر .چۈهنى چىن دىلىد
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ۇرۇپ ظاموى ېئلىپ هەلدىم . ظام ًورۇلىدا جەًوامازهى صېلىپ ائصتا وئرهۇمدىن ت

رەببىمگە ۋە دوصتلىرىغا ائتاپ هاماز وئلۇدۇم . ماها ظۇهداق هامازالرهى ۆئتەپ ًەهە بامدات 

هاماز ۋالتى هەلدى . بالىلىرىم ۋە ائًالىم بۇ مىجەزىمگە هۈهۈك ىئدى . ۇئالرمۇ بۇ 

تتى ۋە تەڭ هۆز ًاش لىالتتى . ھازىر بۇ زاماهالردا مىجەزىمدىن ، بۇ خاراه تىرىمدىن صۈًۈهە

رەببىم ۈئچۈن ۆئزىوى بېغىطلىٌاالًدىغان ، لۇربان لىالالًدىغاهالر بارمىدۇ ؟  ئەي بەهدىلەر 

چىن ًۈرۈهۈڭالردىن چىكىرىپ لۇرباهلىق ھىچ بولمىشا مۇظۇهداق ۋالىتتا بىر لوًوى 

ا لىاللىدىڭالرمۇ ؟ ھەر بىر پەرىز لىلىڭالر ، صىلەر ھەربىر ئەمەللەرهى تۇللۇق ائد

ئەمەللەرهى تۇللۇق ائدا لىاللىدىڭالرمۇ ؟ ھەلشىز بىر ًىو ىئچىدە بىرەرصىگە ًاردەم 

بىرەر موھتاج هىطىگە ًاردەم لىاللىدىڭىزمۇ ؟ لىاللىدىڭالرمۇ ؟ ائلالھ رازىلىكى ۈئچۈن 

ىڭىزمۇ ؟ تۇل ائًال ، ھۆرمىتىدە ۇئالرغا ًاردەم لولىڭىزهى صۇهالىد –مۇصۇلماهلىق ھەلكى 

ظەھۋى  –چوهاهالرغا بولغان هەپشى  –لاراپ لوًالىدىڭىزمۇ ؟ لىز ًىتىم بالىالرغا 

بېطىوى صىالًمىز ، پەًغەمبەرهىڭ ًولىوى تۇتىمىز دەپ ھەۋىشىڭالردىن ًاهالىدىڭالرمۇ ؟ 

ردىن وئماق ، هۈًۈمچان ائًالىڭالر بارلىكىوى صىلەرگە ائتاپ تۇرصا صىلەر صىرتتىنى لىزال

ڭالرمۇ ؟ پەًغەمبەرلەر ، رەببىموىڭ دوصتلىرى ئەصال ىھارام هەپشىڭالرهى باظكۇرالىد

 –بۇهداق لىلمىغان . ئەًوى چاغدا ظۇ ائًالىڭمۇ وئماق ، صەبى لىز ىئدى . بۇ دۇهٌادا لىز 

ًىگىتلەرگە ۋە خوتۇن بالىلىرىڭالرغا هۆز ًاش لىلمىدىم دىٌەلەمشىلەر ؟ ۋە ًەهە بۇ دۇهٌادا 

ًاش  –بىمگە تەۋبە لىلىپ هۆز ًاش لىپتىمەن ، ائلالھوى ھەلىكى صېغىوىپ هۆز رەب

 لىپتىمەن دەًدىغان هىطىلەر چىكىۋاتامدۇ ؟ 

مەن ًەهە ظۇهداق ىئلتىجا لىلىمەهنى ئەي رەببىم ۇئ دۇهٌادا بىزهى رەصۋا لىلمىغىن ، 

دا صىوى هۆرەلمىشەم بىزلەرهى ىئالجىشىز لوًمىغىن ، ھىچ بىر ىئالجىمىز ًولتۇر . ۇئ دۇهٌا

تۇر . بۇ دۇهٌادا ھەربىر هەپشىم ، تىوىكىم ، ماڭا ۇئهىڭدىومۇ ائرتۇق ائزاپ ۋە ھەصرەت ًول

ھەر ًۈرۈهۈم ، ھەر بىر ئەزالىرىم صاڭا تەۋەدۇر . بۇ جاهدا مىوىڭ ھىچكاهداق ھەلكىم 
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لىشاڭ بىر ًولتۇر . ائلشاڭ رەببىم جاهىموى ائلغىن . جاهىم صاڭا لۇربان بولشۇن . صەن خا

لېتىم ئەمەس مىلٌۇهلىغان لېتىم ائزاپ بىلەن ائلشاڭمۇ خاالًمەن . مىڭلىغان وئتالرغا 

صېلىپ بۇ جاهىڭوى لۇربان لىو دىشىڭىزمۇ خاالًمەن . ئەي رەببىم جاهىم صىزگە لۇربان 

بولشۇن . صىزهى صېغىوىپ هىچىم بالىدەك ئەرهىلەپ ، ۇئظطۇللۇق لىلىپ ًىغالًمەن . 

گاھى هېچىلەردە ۇئًكۇصىز صىزهى صېغىوىپ ًۈگرەپ چىكىمەن . چىدىماي ئەي رەببىم 

. ئەي رەببىم لاهداق لىالرمەن ؟ بۇ  ًۈرۈهۈموى مۇجۇپ ھوًلىدا دومىالپ ًېتىۋالىمەن

هۈًۈك وئتى ظۇ لەدەر چەهشىزهەن ، ظۇ لەدەر ېئغىرهەن . هۈهلەرهىڭ بىرىدە مەن صىزهى 

ظىكىم صىزدىن تىلەۋاتىمەن . ظۇ ىئلگىرى ئەي ائ هەلەدەر ائزاپلىوىمەن ھە !هۆرەلمىشەم 

ۆئتنەن هۇرغۇهلىغان دوصتلىرىڭىز ، پەًغەمبەرلىرىڭىز ۋە ائظىق ھەزرەتلىرىڭىز ۇئالرمۇ 

صىزگە ظۇهداق هۆًگەهدۇر . صىز ۈئچۈن ًىغلىغاهدۇر . ئەي رەببىم هۈهدە وئلتۇرۇپ صىزگە 

هتلەرهى بېكىض پەرىز . توًىوى ًىغلىشامنەن ، دۇائ لىلشامنەن دەًمەن . بىراق پەرزە

بىلەن لىلىض پەرزدۇر ۋە ھەر هىمگە بۇ دۇهٌادا لەرزدۇر . ھاًاتلىكتا ھاالل مىھوەت 

مۆئمىن ھاًاتىدا هۆپلەپ صاۋاپلىق ىئض لىلطى ، جامائەت  ًاظاظمۇ بىر پەرزدۇر . بىر

بىز هەلدۇق .  بىلەن بىرگە بۇلۇظىمۇ بىر پەرزدۇر . ئەي رەببىم بۇ دۇهٌاغا بىز لەرز بۇلۇپ

صىز بەرگەن ئەمەللەرهى لىلىطىمىز ۋە ًاخطىلىكالرهى لىلىطىمىز ، صىزگە ائظىق 

 بۇلۇظىمىز ۋە دوصتلىرىڭىزهى صېغىوىطىمىز ظەرتتۇر . 

ائهىوى ھۆرمەت لىلىض ، پەرزەهتلەرهى ىئززەتلەش ، ۇئالرغا صىزهىڭ  –ائتا 

تتۇر ۋە چۇلۇم بىز لىلىدىغان ھىنمەتلىرىڭىزهى صۆزلەپ بېرىض ۋە صىزهى ۇئلۇغالش ظەر 

 مەجبۇرىٌەتتۇر .
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 ئەي ائلالھىم صېغىودىم ىئطكى پىرالىڭدا ،

 ھەر ۋالىت صېغىوىض ماڭا بىر پەرزدۇر .

 ھاًاتىموى بەردىڭ ماڭا ئەي جاهىم ،

 صاڭا مەن بېرىدىغان بار لەرزدۇر . 

 

 

 بۇ جاهوى ئەي ائظىكىم صەن بەردىڭ ،

 ًولتۇر . مەهدە بۇ جاهوىڭ ھىچبىر ھەلكى

 بۇ جاهوى بەرگەن ئەي ائلالھىم ،

 صاڭا دۇائ لىلىض ھەر ۋالىت ھەلتۇر .

 

 

 بۇ لەلىپوى ، صەن بەرگەن صەن

 صەن ائچكاهدۇرصەن بۇ هۆزلەرهى .

 ، ماي مەن صاڭائەي رەببىم دۇائ لىل

 ائظىق بوالمدىم لاًشى بىر زاتكا .

 

 

 ائظىكلىكىم هۆهنە ًەتتى ،

 .ائۋازلىرىم ئەرىطنە ًەتتى 

 بۇ لەلبىموىڭ صېغىوىطلىرى،

 وئت بولۇپ لىزىكلىكى توهۇرغا ًەتتى . 
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 لۇًاظوىڭ ھارارىتى ھەممىدىن هۈچلۈك دەًدۇ بەهدە ،

 ئەي رەببىم صىوىڭ ھارارىتىڭ ھەممىدىن هۈچلۈك .

 صورىشاڭ ئەي رەببىم هىمە ۈئچۈن هۈچلۈك ؟

 ظۇ لۇًاظوى ًاراتكىوى صەن ئەمەصمۇ ؟ 

 

 

 ۇ بەهدىلەر هۈهدە ،زىمىن ظۇهچە هەڭ دەًد

 ائًلىوىۋاتىدۇ زىمىووى ۇئچۇپ ًۈرەر ھەر هۈهدە .

 ئەي رەببىم هەڭرى زىمىن دەًدۇ ىئوشان ھەر ۋالىت ،

 ظۇ هەڭرىوى ًاراتكان رەببىموىڭ باغرى تېخىمۇ هەڭ ئەلۋەتتە .

 

 ائًاللىرىم ، لىزلىرىم گۈزەل دەًدۇ ،

 بالىلىرىم لامەتلىم ، هىلىطنەن دەًدۇ .

 ىئوشان ئەللىوى ىئطلەتشە ،ھەر لاچان 

 ًارالغاهدىن ًاراتكۇچى ھەممىدىن گۈزەل ئەمەصمۇ ؟

 

وئلتۇرۇپ ًەهە رەببىمگە صۆز لىلىطكا باظلىدىم . ئەي رەببىم ! ئەي رەببىم ! صەن 

هىمىدىگەن گۈزەل ، هىمە دىگەن ھىنمەت ىئگىشىشەن ، پەزىلەت ىئگىشىشەن ، 

ىمىدىگەن ئەپۇچان ۋە گۈزەلدۇر . ۇئالرهىڭ صىوىڭ دوصتلۇرۇڭ هىمىدىگەن مىھرىبان ، ه

ھەر بىر بەهدىلىرىڭگە ھىداًەت بەرگەًشەن . ظۇ تېطىال گۈزەل ئەمەس ىئچىمۇ گۈزەلدۇر . 

 صوادا بامداتكا ئەزان چىكىطكا باظلىدى . مەن ًەهىال تاغ تەرەپنە لاراپ ماڭدىم . ەئ
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 رەببىم لاراپ ماڭدىم مەن ائلدىڭغا ،

 ًدا .صىوى صېغىوىپ ھەر هو

 وئًالًمەن ، ئەصلەًمەن صىماًىڭوى ،

 ئەهىلىپ بواللماي ھىچبىر خىٌالىمغا .

 

 هامازدا هەتشەمنەن دەًمەن ۇئ دۇهٌاغا ،

 ئەي رەببىم صىوىڭ مەصچىت بولغان ۆئًۈڭدە .

 هەپەصلىرىم ۋە تىوىكلىرىم توختىشىنەن دەًمەن .

 صاڭا هۆز ًاش لىلغان چېغىمدا .

 

 رەببىم ، ھارامدىن خالى لىلغىن ئەي

 ھاالل ، پاهىزغا ھەر ۋالىت باظلىغىن .

 ظەًتاهوى هېرى لىلغىن ئەي رەببىم ،

 ھەر ۋالىت لولۇڭوى بىزلەرگە صۇهغىن .

 

ئەي رەببىم بىزلەرگە ائلدىڭغا پاك بېرىطكا پۇرصەت بەرگەًشەن . هۆپلەپ تەۋبە 

ن لۇرباهلىق لىلىۋالىدىغان ، پۇظاًمان لىلىۋالىدىغان ۋالىت بەرگەًشەن . صەن ۈئچۈ

بېرىۋاالي . ئەي رەببىم بىر صۆز لىلىپ جاهىڭوى بەر دىشەڭمۇ ھازىرال بېرىمەن . مەن تاغكا 

چىكتىم ۋە ًەهە هۆتۈرىلىۋاتكان لۇًاظكا لاراپ ئەي ائظىكىم ائلالھىم ، صۈًۈملۈك رەببىم 

ل ۆئزۈموى ًولۇتۇپ صەجدىگە باظىموى لوًۇپ غا –صېوى صېغىوىمەن دەپ ائزاپالردا ۆئز 

رەببىمگە ًىغالظكا باظلىدىم . خۇددى هىچىم باال ًىغلىشا غال تىترەپ ، ھۆرهىرەپ  –
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ًىغىشىوى توختىتالمىغاهدەك رەببىمگە ۈئمچىٌىپ ًىغالپ هەتتىم . ئەي ائلالھىم 

بارلىكىموى صاڭا بېرەي ، جېوىموى بېرەي لىٌامەتتە رەصۋا لىلمىغىن . ھەر هىموىڭ 

لىلغىن ، ائلالھىم صىوى صۆًىمەن ، صىوى ًاخطى جەهوىتىوى بەرگىن . ھىداًەت 

ائظىكىم  لماًمەن . دۇهٌادىنى ئەڭ ۇئلۇغهۆرىمەن . صەهدىن ھەم ائًرىال 

ئەي ائلالھ "ال إله إال هللا محمد صەهدۇرصەن .ئەي ائلالھ ، ئەي ائلالھ ائظىكىم صەن . 

 دەپ ېئٌتىپ ائظىكىم جاهىم صاڭا لۇربان بولشۇن . رصول هللا " 

 

 ھىم صاڭا پاهاھ تارتىپ صېوى ىئزدەپ،ائلال

 صاڭا ائظىق بولدۇم صىوى هۈًلەپ .

 وئلۇًمەن صىوى ۇئلۇغالپ، مەدھىٌە

 تەختىمشەن صىوى ئەصلەپ .–پادىطاھىم ، تاجۇ 

 

 لىممەت دىشە ئەي رەببىم صىوىڭ صۆزلىرىڭ لىممەت ،

 بىباھا هۆرىمەن ھەربىر ائًەتلىرىڭوى جېوىمدىن لىممەت .

 شىز مىھرىڭوى هۆرىمەن ھەر تەبىئەت ظەًئىدىن ھەر ۋالىت چەه

 دوصتلۇرۇڭوىڭ ھەر ىئشىو پەزىلەتلىرى لىممەت .

 

 

 چىككان لۇًاظكا لاراۋاتىمەن ،

 پېتىۋاتكان لۇًاظكىمۇ ھەم لاراۋاتىمەن .

 هەچتە چىككان ظۇ ائًغىمۇ لاراۋاتىمەن ،

 ئەي رەببىم ىئللىق مىھرىڭدىن ًىغالۋاتىمەن .
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 تتۇر زىمىوغا لارىشام ،مۆجىزىلىرىڭ هارامە

 صەن ًاراتكان دۇهٌادىنى مەخلۇلاتكا .

 مىلٌارتتىن ائظۇر، ىئوشان ۋە جاهلىق

 مىڭ ائلەمدە ًەهە هىمىلەر باردۇر . 07ئەي رەببىم 

 

 بىر ائلەموى تېخى تۈگىتەلمىدۇق بۇ زىمىدا ،

 ائصمان بوظلۇلىدا تۇرىدۇ ًەهە هۇرغۇن ظارالر .

 ىپ صەن زىمىوغا ،ظۇ ظارهى بىردىن جاًلىق لىل

 ًەر ظارىدا وئرۇهالظتۇرۇپ لوًاالًشەن بىر ماهاهغا .

 

 بىر هەڭ هەتنەن ائصماهوىڭ چېتىگە ًېتەلمىشەڭ ،

 لۇًاظتىن ًا ھىچبىر هىشىپ ۆئتەلمىشەڭ .

 ًەهە بىلىمەن دەًشەن صەن دۇهٌاهىڭ صىرىوى ،

 بىر ائلەموى صەن ئەصال هېزىپ تۈگىتەلمىشەڭ .

 

 ىڭ ھەق ۇئلۇغدۇر ئەي رەببىم ،مۆجىزە ، هارامەتلىر 

 صاڭا صېغىوىپ ھەر ًاهدىن صۆزلەر لىلىمەن ًاهىڭدا .

 ئەي رەببىم ظۇ لوللىرىڭ بىلەن صىلىغىن باظىموى ،

 بىر هۈلۈپ ئەرهىلىۋاالي صىوىڭ ىئللىڭ لوًوۇڭدا .

 

صۆزلىرىم ۋە ھىنمەتلىرىم تۈگىمەس . لۇًاظكا ۋە هۆهنە بېكىپ دۇائلىرىموى لىلىپ 

صۆز لىلىپ ًىغلىدىم ۋە باغرىموى هەڭ ېئچىپ ېئھ ائلالھ !مىوى ًاهىڭغا ائلغىن .  رەببىمگە
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 وى ًۇمدۇم . ۋارلىراپ دىگەهلىرىمباغرىڭغا باصكىن ! دەپ لاتتىق ۋارلىرىدىم ۋە هۆزلىرىم

هبر" دىگەن صۆزلەر بولدى . ًەهىال 
 
 "ال إله إال هللا محمد رصول هللا " ، " هللا ا

 

 ئەصنەرتىض
لېرىوداظلىرىم ، ائلالھ صىلەردىن رازى بولشۇهنى تەپەهنۇر لىلىڭالر ، ئەي جان 

صاهالشىز ًۇلتۇزالرغا  –وئًلۇهۇڭالر ، رەببىمگە ائظىق بولۇۇڭالر ...ائصماهدىنى صان 

لارىشىڭىزمۇ رەببىموىڭ مۆجىزىلىرىوى بىلەلەًشىز . ظۇهىشى ائًاهنى رەببىم ھەلىكەتەن 

 ائدىللىق پادىطاھىمىزدۇر .پەزىلەت ىئگىشىدۇر . ھەلىكەت ، 

لۇربان ھېٌتتا هۇرغۇن ًامان ىئطالرمۇ بولىۋاتىدۇ .ئەلۋەتتە رەببىم لۇرباهلىق بېرىڭالر 

ظىناًەتتە  –دىشە ۆئز ھاًاتىوى صېلىپ بېرىۋاتكان ، ًاماهلىق لىلىۋاتكان ، ظۇ غەًۋەت 

 –ۇتماصتىن  ىئچىپ ًەهىال ظۇ مەًوەت ًولالردا مېڭىۋاتكاهالرمۇ هۆپ . روزا ھېٌتتا روزا ت

 صاپاالر بىلەن ًۈرۈًدىغاهالرمۇ بار ئەلۋەتتە . –چىنىپ ھەۋەصلەر بىلەن ، هەًىپ 

بىلىڭالرهى ائلالھوىڭ ائظىكلىرى ائلالھكا ۆئز پەرزهتلىرىوى لۇرباهلىق لىلىطتىن 

ظاراپكا ۋە هەپشى  –ًاهماًۋاتشا بىراق لۇربان ھېٌتتا بەزىبىر هادان هىطىلىرىمىز ھاراق 

 تۈمەن گۇهاھالرغا پاتمالتا . –ەصلەرگە، زىواىئ ھارامغا ۋە ًەهە تۈرلۈك ھەۋ

ئەي بەهدىلەر ۇئهداق لىلماڭالر ، بۇ ائلالھ ۈئچۈن لۇرباهلىق بېرىدىغان هۈن . 

ظەًتاهوىڭ ۋەصۋەصىشى بىلەن ظەًتاهغا جان بېرىدىغان ، لۇرباهلىق لىلىدىغان هۈن 

ڭوى ئەڭ ، توغرا داغدام ًولغا ھىداًەت رىئەي ۇئلۇغ رەببىم بارچە بەهدىلىئەمەس . 

 لىغىن ....ائمىن !!!!!لىلغىن ، ائزغاهالرهىڭ ئەمەس ۆئزۈڭ ىئوائم لىلغاهالرهىڭ ًولىغا باظ

 ملەرهىڭ پەرۋەردىگارى ، پەرۋىطنارى ائلالھكا بولشۇن .ەبارچە گۈزەل مەدھىٌەلەر ائل 

  ائمىن!!!!!

 


