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 ٍــەُ ئىــسدىگـەُ دۇَّــب

 

ثىس ٍبّب ٍۇغۇّذاق ئبپئبق ... ضۇىغۇُ پىچىرالغيىرى ئبٍبغ ئبضتىَذا ئبپئبق قبرّىڭ. ٍبىغۇز مېتىۋاتىَەُ

مۈّگە  - ثىراق ھبزىرچۇ؟ مۈّذىِ. ئبپئبق ٍبراىغبُ ئىْطبّالر ئىذۇق توغرا، ٍۇغۇ قبردەك! ھە - ئىذۇق

،  ئىچىَذىِ چىقىۋاتقىْي ئبچچىق. روھىَىتَىسدىني ٍۈمطەميىل قبٍبقالرغىذۇ غبٍىپ ثوىغبُ خۈّۈميىػىۋاتقبُ

ئوىتۇرۇپ ٍۇّذاق  داداً ھەجذىِ قبٍتىپ مەىگەُ مۈّي ٍېھَبّالر پبراڭيىػىپ...  ئېغىر تىْىقالر

ئۈچۈُ جەّْەتتىِ چىقبرغبُ  ئبىالھ ئىجراھىٌ ئەىەٍھىططبالٍْىڭ مەثىْي ٍبضىػي». دېَىػنەّىذى

دۇَّبدىني گۇّبھالرّىڭ مۆپيىنىذىِ ئبق  .ھەجەرۇىئەضۋەت جەّْەتتىِ چىققبّذا ئبپئبق تبظ ئىنەّتۇق

ئبڭيىغىْىَذا ئوُ ّەچچە ٍىو ثوىغبُ ثوىطىَۇ تب ھبزىرغىچە ٍەُ ئبغۇ  ٍۇغۇ ضۆزّي« .تبظ قبرداپ مېتىپتۇ

 ھەقىقەتەُ، مۆز ئبىذىَذىني دۇَّب تبغْىڭ. مېتىع ضەۋەثىْي ئىسدىذىٌ، ئوٍالّذىٌ تبغْىڭ قبرىذاپ

   ...قبرىذاپ مېتىع ضەۋەثىْي ٍبڭب ضۆزىىَەمتە ئىذى

ٍەتيىرى، ېىىۋاتقبُ، خبرىىْىۋاتقبُ جەّْەت ُۈئبۋات ثبزاردىني تىيەٍچىيەر، رېطتۇراّالردىني تۆك

توپب  ھبٍب ۋە ئەخالق، ئىَبّطىسىىققب توىغبُ قەىت،  مىتبة ئىػنبثىذىني ثوٍْي قىطىيغبُ، ضۇضيىػۋاتقبُ

ٍبّب ثۇالر مۆز ئبىذىَذىني ئەڭ  ...تثبضقبُ مىتبثالر، ٍبتالغقبُ ئەّئەّە، ضۇضيىػۋاتقبُ ّبزامەت ۋە جبضبرە

  .ٍبخػي جبۋاة ئىذى

 . ۇۋىجذاّىَغب ٍبّب ثۇ ّېَە ئۈچۈُ دېگەُ ئبددىٌ ئەٍَب ۋەزّي ئېغىر ضۇئبىْي قوٍىذ  ٍۈرىنىٌ؟ّېَە ئۈچۈُ

 «زادى ّېَە ئۈچۈُ؟ ّېَە ئۈچۈُ؟»
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 .ٍەّە مېتىۋاتىَەُ. ُالٍذىغبُ ئۇىۇغ مۈة ئبىالھْىڭ ٍۇضۇىَبّالر ئۈچۈُ ثبٍراً ھېطب.دېنبثىر-21ثۈگۈُ 

ّۇرغۇُ . ئېرىتىۋەتتيغۇررىذە   ٍەضچىت ئىچىذىِ چىققبُ ٍۇڭيۇق ئەزاُ ٍۈرىنىَْي... ئبۋات موچب

ھبۋا .  مەتتيٍورۇپ ٍۈرىنىٌ ۋاىيىذە قىيىپ . تۇراتتي چىراٍىذىِ ّۇر ٍېغۋاتقبُ مىػيەر قبتبر ضەپ تۈزىػىپ

ٍەّە . تبال دېَەً ضبۋاة ئۈچۈُ ئبىذىراۋاتقبّيىقىذىِ خۇرضەُ ثوىذۇً ڭغۇّذاق ضوغۇق ثوىطىَۇ ، ئۇالرّي

 ئبدەً قبرىطب، چۈّني تەُ دۇرۇش. مۆڭيۈٍْىڭ ٍېرىَچىيىني ثىردەٍذە ثۇزۇىذى، ّېَە ئۈچۈّني

 قوٍۇپخىَبىەُ قبراپ  قۇۋاتقبّالرغبوّبٍبز ئ،  ئەر زاتيىرىَىس خۇددى ھېچ ئىع ثوىَىغبّذەكئەٍَەّگۈدەك

ئىچىذە ، ٍېرى ضبق ثىرىْىڭ قوىىْي ضوزۇپ ئبىذىَذا ٍبڭب  ھەٍَە. ٍەّە مېتىۋاتىَەُ. مېتىۋاتبتتيئۆتۈپ 

 ...   ئىچىَذەدەٍتتىٌ« ئېطىت ».تۈرۈىذى ئىختىَبرضىس قوغۇٍبًمۆرۈپ  ّېَىيەرّىذۇ پىچىرالپ ئوىتۇرغبّيىقىْي

ئبىالھقب   قىيغۇچەتەٍب  ّەرضە ثىر ٍېيىْىپ ٍبڭب ٍېيىْطبڭچۇ؟ ئىنني قوىۇڭغب ٍېيىْغۇچەضۇّۇپ  ٍبڭب قوه»

 ...«قىيطبڭچۇ ئبۋۋاه  دۇئب قىيىپ ٍەدەت تىيەپ، ئبّذىِ ئۆزۈڭگە تبٍىْىپ ثىر ئىع

چبقىرۋاتقبُ ئبدەٍيەر  تۇرٍۇغْىڭ ھەىەمچىيىنىذە تىْىٌ تبپَبً خېرىذار. دۆڭنۆۋرۈمتە مېتىۋاتىَەُ ئبۋات

 تەىَۈرگەّذەك ثوٍۇّيىرىْي ئوزۇققبئبغسىذىني  ئبدەٍگە ئبّب قۇغْىڭ. ٍەّە غۇ ھېيىقي مىچىل ثبىىالر. توپي

ئبىَبً ٍبڭَبً « ئېيىۋېيىڭە. ئبراُ ثىرضي ثىر موً. قەغەز ئېيىۋېيىڭە ئبچب،»ٍوىۇٍْي توضۇغۇپ ، ضوزۇغۇپ

غۇ . قبىذىٌ ئۆزۈٍچە  ئوٍالپ... قورقۇّچيۇق غۇّچىيىل ضۆٍۈٍيۈك ۋە ٍېيىْىػيىرىئۇالرّىڭ . ٍوق ئبٍبىىڭىس

« پۇه ثوىَىطب ھېچ ئىع ثوىَبٍذۇ، پۇه ھەٍَىذىِ ٍۇھىٌ» ثبىىالرّىڭ قەىجىگە راضتىْال ٍۇغۇّذاق ّبرىطىذە

       ٍبمي ئۇالرّي تۇرٍۇغْىڭئبّىيىرى- اتب ئ؟  ئورّبپ مەتنەَّىذۇھېططىَبتدەٍذىغبُ ٍۇرەمنەپ 

... ىالٍذا گبدىرٍبچ ضۇئبهمب... ؟ثبقطۇُ دېگەَّىذۇ ميىرىْي مىچىنىذىِ ثبغالپ تېتىپۈچۈچ -ق ئبچچي

 ...تۈٍەُ ٍىڭ خىَبه

ئىْطبّالردىِ ثىر   غۇّچە ئبجىسٍېيىَْبً ثىرى خۇداغب .ضۈرەتٍەّە غۇ دەھػەتيىل . ٍۇزالپ مەتتي ٍۈرىنىٌ

 قىيَىغبُ پۇرضەتتە ئۆز قېرىْذىػْىڭ دېققەت  قىيىپ قوىيىرىْي ضوزۇغَبقتب، ٍەّە ثىرى ئبدەٍيەرتەٍب ّەرضە

دەپ « ّېَە مبرىٌ»خىَبىەُ ئۆز ٍوىيىرىغب ، ثبغقىالر ئۇالرّي مۆرضىَۇ .ٍبّچۇقىغب خبىىغبّچە قوه تىقَبقتب
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 ...ثوىَبقتب راۋاُ

ئبىذىراظ ّبٍبزغب ٍبڭغبُ ۋە ٍەّە غۇ   مۆز ئبىذىَذا... ٍېقىَيىق ئەزاُ ئبۋازىتۈۋۈٍذەٍەّە غۇ قۇالق 

ئىچىَذىِ ٍېْىۋاتقىْي ضوغۇق ٍۇھەثجەت ... ئبدەٍيەر توپي تۇرٍۇغْىڭ ھەىەمچىيىنىذە ئبىذىراظ ٍۈرىۋاتقبُ

 .ئىذى ۋە ھەضرەتيىل ھېطالر

  .ھېچنىََۇ ئۇّي ٍۆىەپ قوٍَىذى. ثىر ٍوٍبً ٍوىذىني ٍۇزغب تېَيىپ ٍىقىيىپ چۈغنەّىذى .مېتىۋاتىَەُ

ٍېْىغب ثېرىػقب   قەدەٍيىرىٌ ٍوٍبٍْىڭ .ثىچبرە ٍوٍبً ئبراُ تەضتە قوپبً دەپ تۇرىػىغب ٍەّە ٍىقىيذى

ئۇّىڭ ثۇ قىيغىْىذىِ ضۆٍۈّۈپ قوىىْي   ٍوٍبًقوٍىۋېذى، ثىر ٍبظ ثبال ئۇّي ٍۆىەپ ثبرغىچەٍەُ . تيتئبىذىراً

 ھبىەتتە ٍەّطىتَىگەُ ، ٍوٍبٍْي ثىر خىو ئۇقَىذىٌثوىذىَۇ  ثىراق ھېيىقي ثبال خىجىو. ضوزۇپ دۇئب قىيذى

دىِ غەٍنىِ ًراق ثبرٍىغىْىَذىِ، ٍوٍبٍْىڭ دۇئبضىغب ئىيتىپبت قىالىَىغىْيىتېس. ٍوىىغب راۋاُ ثوىذى

  . ٍوٍبٍْي ٍۆىەپ قوٍغبُ ثىر ئبدەٍْىڭ چىققىْىذىِ غۇّذاق خۇغبه ثوىذۇً، ئىػقىيىپ ...ًثوىذۇ

 

 ھەر ۋاقىت تۈرىۈك ّيھبٍبت ثىس. ٍبغبظ دۇَّبضي ثوىىذۇ ھەرمىَْىڭ ئۆزىْىڭ« .ھەرمىَْىڭ ئۆزى ثىر دۇَّب»

  ٍەُ ئەضيي.ۇ ضىْبقْىڭ ئۈضتىذىني ّبتىۋاُ ئىْطبَّەُاظٍبّب ٍەَّۇ ئ. تۇرىذىنەُ ضىْبقالر ثىيەُ ضىْبپ

 ... ئىسدەٍذىغىْىٌ ضبپ، ھەقىقٌ ٍۇھەثجەتٍېْىڭ.  ئىنەَّەٍُوھتبجٍۇھەثجەتنە 

 ـ ٍە – ئبغىق ثىرى ثىيەُ ئبٍرىيىػبىَبً، قۇچبقيىػىپ، چىرٍىػىپ مەتنەُ- ثىْبضي ئبىذىذا ثىر  ٍبتبق

ھبٍب ثىيەُ ٍۈرۈغَۇ ثىر ؟  قىَبٍەت مۈّي ّېَە دەپ جبۋاة ثېرەضىيەر. توۋا، دەپ ٍبقبٍْي تۇتىَەُ... غۇقالر

ضبختب .  ئەٍذى چۈغەّذىٌّي مەتنىْي خۈّۈميىػىپگۈزەىيىنْىڭ؟ خىو ّبزامەت ۋە گۈزەىيىل ئەٍەضَۇ

ىَبّطىسىىقْىڭ ھبالمەتيىل ، ئغۇ گۈزەىيىنْي ضۇضالغتۇرۇپائىْطبّذىني ئ ٍۇھەثجەت ۋە ٍەضئۇىىَەتطىسىىل

دۇَّب پەقەت ... تىَەُۋادۇَّبدىِ ضورا؟ ٍۇھەثجەتچۇ؟ ئەخالق ّېَە؟ ئىَبُ ّېَە. قىطتبپ ثېرىپتۇ گىرداثىغب

 .قىطتبٍذۇ چوڭقۇر ضۈمۈت ئىچىذە ٍبڭب ئۆزۈٍذىِ ۋە ئەتراپىَذىِ جبۋاة ئىسدەغنە

ئبخىرەتنە ٍۈز  ضبپ ٍۇھەثجەت ثىيەُ دۇَّب ۋە،  ئەٍەشئىػىْىػالئىَبُ ئبىالھقب . جبۋاپ تبپتىٌ ٍەُ
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ٍېھرىجبُ ، مەىطە ٍبخػىيىق قىو وىۇڭذىِ، ق روھىڭْي ھەر قبچبُ پبك تۇت، ھۇجۇدۇڭذىني ٍبغبمېيەىىگۈدەك

دېگەّيىل ئەٍەش ! ضەجذە قىو، جەٍْبٍبزدىِ قوپَبً ئۇ ھەرگىس.  دېگەّيىننەُ،ۋە ضبپ دىييىق ثوه

 ...ئىنەُ

. ئىنەُ  ئۇ ئەضيي ئىْطبُ گۈزەىيىنىْىڭ ھبٍبتيىق ٍۈرىني.ئىنەّيىنىگە ھەً جبۋاة تبپتىٌ ئەخالقْىڭ ّېَە

ٍبّب ثۇالر ھبٍبتيىق . ئىنەُ ھبٍب ۋە ئىَبُ ئۇّىڭ زىْْىتي ، ۋىجذاُ ثوىطب گۈزەىيىنْىڭ ٍۇضتەھنەً قورغىْي

 ...پۈرمەٍذىنەُ ٍوىىْي رەڭذار چېچەميىرى ثىيەُ ئۈٍىذ ۋە ٍۇھەثجەتنە

ئۈضتىگە  ٍەضئۇىىَەتطىسىىل ۋە ّبپبميىق ئۇ ّبۋادا. ئۇ ٍەضئۇىىَەت ۋە ٍۇقەددەش روھ ئىنەُ _ ٍۇھەثجەت

 ھېططىَبتئۇ پبك . ٍېھرىجبّيىق ئۇ، ٍۇھەثجەت ئۇ پبميىق.  ٍوقىتىذىنەٍُەۋجۇدىىقىْيۇىطب تېسال ئۆزىْىڭ رقۇ

ۇّىڭ قىَبٍىتي ، ئئىْطبّىَەت ٍوقىيىذۇ ئۇ ٍوقبىطب...  ئۆٍۈرىۈك ۋەدەُثبغقىالرغب قىيىْغب ثوىۇپال قبىَبً

 ...ۋاپبضىسىىق ۋە رەزىييىل ئىْطبّالر ئبرىطىذىني

دۇَّب ٍەُ ، ئەً. دۇَّب ۋە ثبٍيىق ئىْطبُ ئۈچۈُ ٍۇھىٌ ئەٍەش -ئبرتۇقچە ٍبه  »:خىتبة قىيىَەُ دۇَّبغب

دۇَّبدا ئۆز ٍەۋجۇدىىقىَْي ۋە  غۇاٍەُ ئ. ٍبرىتىػىَغب ئىَنبُ ثەر ٍبغبٍذىغبُ ئۆزۈٍگە خبش گۈزەه دۇَّب

 ...«ئۆزۈٍْىڭ ھەقىقٌ ئىْطبُ ئىنەّيىنىَْي تبپبً

 

ثەزىيەر ٍەغرىق تەرەپتىِ ٍەغرىپ تەرەپنە ...  دەپ چۈغەپ قبپتىَەُ،قىَبٍەت ثوىۇپتۇ. چۈظ مۆردۈً

دەھػەتيىل ئبۋاز ثىيەُ ... تبغالر توزغبقتەك توزۇپ مەتنۈدەك، تېػىپتۇدەك دېڭىسالر... پ ٍېڭىپتىَىعۈرۈٍۈگ

توڭگۇز، چوغقب  ، ٍەّە ثەزىيەرضۈرەتيىلثەزىيەر چبٍبُ ... ئىْطبّالر ٍەھػەرگبھقب ھبزىر ثوپتىذەك تەڭ

قىالرىَْي ثىيَەً ئەتراپتىني  ٍەُ ّە... ضۈرەتيىنَىعٍىالُ  ،ئېػەك، ٍەّە ثەزىيەر ثوىطب ضۈرەتيىل

قىپقىسىو چوغ ھەٍَە ئىْطبّالرّىڭ ئۈضتىگە چۈغنەّذە  ئبضَبّذىِ.  قورقۇپ مېتىپتىَەُضۈرەتتىِدەھػەتيىل 

 ...ئەضيي ٍەُ چۈظ مۆرۈپتىَەُ. قورقۇپ چۆچۈپ ئوٍغىْىپ مەتتىٌ

. خىَبىغب چۆمتۈً رىجبّە مۆىجەٍگە مىرۋاتقبُ غۇۋا ئبً ّۇرىغب قبراپېدېرىسەٍذىِ غ ٍىڭ غۈمۈر قىيىپ غبخۇدا
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 خىَبه ضۈرەتھېيىقي دەھػەتيىل ر؟ ثوال ّېَە غۇ قىَبٍەت رېئبىيىق ثوىۇپ قبىطب ٍېْىڭ ئەھۋاىىٌاّبۋادا ئ

 ، مىػيەر دەه ھبزىر رېئبىيىقتىني ٍبىغبّچي توڭگۇز ضۈرەتيىل  چبٍبُ،،ٍىالُ. ئېنراّىَذىِ ئۆتَەمتە

رەضَىَەت  تىٌ ھەققي ٍەٍذىغبُ، ئبىالھتىِ قورقۇپ ئەٍەش،ېھەققىذىِ قورقَبٍذىغبُ، ً جبزاّىخور، ثىراۋّىڭ

. ئېغىر ثىرّي تىْىپ قوٍذۇً. مەتتي ّىٌ غۇژژىذە تىتىرەپېئۈچۈُ ئىجبدەت قىيىذىغبُ رىَبمبرالر ئەٍەضَۇ؟ ت

  ؟ئەٍەضَۇ ٍبّب ثۇالر  مۆز ئبىذىَذىني دۇَّبّىڭ مەىگۈضي

ئۆزىْىڭ  ئىْطبّالر ئۇّىڭغب. ئۇ ئەضيي پبك ٍبراىغبُ ئبپئبق دۇَّب .ئبغرىَْبٍَەُقىيچە  دۇَّبدىِ

.  ضىسىۋاتىذۇضۈرەتيەرّي ٍبٍبُ ئەٍەىيىرى ثىيەُ ھەرخىو -قەدەٍيىرىْي، ئۆزىْىڭ قىيغبُ ٍبخػي 

... دۇَّب ثەزىيەرّىڭ ئبپئبق دۇَّب، ٍەّە ثەزىيەرّىڭ قبرا ۋە مۈىرەڭ

 مېيىۋاتقبُئۆٍىذىِ  زەُ ضبىطبً قوغْب ئبٍبىْىڭ.  غۇۋا ئبڭيىْىپ قبىذىقۇىىقىَغبٍىغالۋاتقبُ ئبۋازى   ثىرىْىڭ

 ئۇ ...مەرٍەُېئۇّىڭ ئوغيي ثىر چ. تۆمىۋاتىذۇ ھەقبچبُ ئۇ ٍەّە ئوغيي ئۈچۈُ ٍبظ. ھەضرەتيىل ٍبظ ئىذى

ئبّب ئۇّىڭ ئۈچۈُ مۆپ .  ئبق ئىطقب ئبٍالّذۇرۋەتنەُ ئىذىتەرگىْىْي  تبپقبُئبئىيىطىذىنىيەرّىڭپۈتۈُ 

. ئبٍيىْىۋاتبتتي ثىراق، ئۇ ئوڭػبىَبً ثبرغبّچە ئبق ئبىۋاضتىْىڭ قۇرثبّيىقىغب. تۆمتي ٍبظ،  قىيذىّەضىھەت

ئبّب ثۇرۇُ ... ئەھۋاىي ٍبّب ٍۇغۇ ئىذى مىَيەر قەضيىذى؟ ئۇّىڭ ثۈگۈّني. ثىر ٍبخػي  مۆٍۈٍچبُ ثبال ئىذى

ئۇ چىِ دىيىذىِ قبرغىَىذى، پەقەت . ثۈگۈُ ئۇّي قبرغىذى ثبىىطي ئۈچۈُ ٍبخػي تىيەميەرّي تىيىطە

ئېچىْىػيىق مۈّيىرىْىڭ ضەۋەپنبرى ثوىغبُ ئبق تۈتۈّگە جبُ ئبچچىقىذا تىيالپ  ثبىىطىْىڭ ۋە ئۆزىْىڭ

ٍبغيىرىْىڭ ضەۋەپنبرى  ىىق  مۆزةٍبّب ٍۇغۇّذاق ئېچىْىػيىق قىطَەتْىڭ ئەٍىپنبرى، ئبّىالرّىڭ ئبزا. ىمەتت

  ...ىەر ّبئىْطبپ ئىْطبّالر ئىذتثەت ھبٍۋاّذىَْۇ. ئۇ ئىْطبّالر ئىذى! مىٌ؟ دۇَّبٍۇ؟ ٍبق، ٍبق

 

 ا ـ ئۇ ئبت.ئبّىطىْي ضبقالپ ئوىتۇرىذۇ -ئبىذىذا ئبتب  تېيىۋىسورثىچبرە ثبال  تۈُ ّىطجىذە ئۇٍقۇضي مەىَەً 

. چۈّني ئۇ ثۇّىڭغب مۆّۈپ مەتنەُ. ىەَّەٍذۇةمەىَىگەّيىنىذىِ قىيچە ئەجە ئبّىطْىڭ تېخىچە چبٍذىِ

. قوٍىذۇ پبت ئۈٍىذ ثىيەُ ئىػىننە قبراپ -  پبتمۇرۇضيىتىپ، ئۇ قبتتىق ّبّْي ...قورضىقي ئبچ ئۇّىڭ
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ئۇ ٍېپىْچىطىس . ئۇٍقۇغب مەتتي ضبقالپ  ئبخىرى ضبپبغب ٍۆىىْىپ دۈگذەٍگىْىچە - قبچبّنىِ، ئۇ  ضبقالپ

  .ثوىغبچقب توڭالپ مەتنەُ ئىذى

ئېطىو  ا ثوىطب ھبراق ۋە ھەرخىو پۇراقالر قبپالپ مەتنەُ ئېطىو ئبٍرىَخبّىذا چەتئەىىْىڭئبُ- اتب ئ

ئوٍْىذى، ئەرٍۇ ثبغقب ئبٍبه  ٍبت ئەرىەر ثىيەُ ئبٍبه تبڭطب. ٍۇزىنىطغب جۆر ثوىۇپ تبڭطىغب چۈغنەّىذى

ئۇالر ثۇّي . ئبٍبىْي، ئبٍبه ئەرّي مۈّيەظ ٍوق ئىذى ثۇ ٍەردە ئەر. ثىيەُ چبقچبقيىػىپ تبڭطب ئوٍْبۋاتبتتي

 غۇ قورٍىالر... ھبراق ئىچىيَەمتە.  ئىذىزىَبىىَيىرىٍىيالرّىڭ ئىيغبر  - 80ر چۈّني ئۇال. چۈغىْەتتيتوغرا 

ھۆمۈٍراُ  خىو ٍۇٍۇرالر ضورۇّذا چبقچبق، ھەر -مۈىنە . خبرىىْىۋاتبتتي ّېَەتيىرىئبىالھْىڭ ئېطىو ... پېتي

 ... ئبّىالر– ئوٍْبڭالر، مۈىۈڭالر ثىغەً ئبتب... راق ثېرىػتىِ ٍەھرۇً قىيغبّىذىىثوىۇپ ئۇالرّي ئۆٍيىرىگە تېس

ضورۇّْىڭ ضەردارى ثوىغۇچە ، .  ٍېھرىڭالردىِ ٍەھرۇً قېيىۋاتىذۇضىيەرّىڭقەىجي  ئۇالرّىڭ. ثبىىالر ئبچ قبىذى

  ئبئىيەڭيەرّىڭ ثەختيىل پەرىػتىطي ثوىطبڭالرچۇ ؟ ئۆز

 الٍىقَۇ؟ ضىس ٍۇغۇّذاق ئوٍْبپ ٍۈرضىڭىس ضىس تەرثىَيىگەُ ثبال مەىگۈضىذە ضىسگە ثبال ضىس ئبّىغب! ئەً، ئبّب

 ...ثوىَىطۇُ

 ، ٍۇٍۇرچىَۇ؟ قبراڭ، ثبىىڭىس ّەىەردە ،ئىػرەت ضورۇّىذىني قىسزىقچي - ضىس دادىَۇ ٍبمي ئەٍع !ئەً، دادا

خىرىص   مۈىنە دۇَّبضي ئەٍەش، ضىْبق،- ئوٍۇُثۇ ! ئبڭالڭالر... ؟مەىگۈضىڭىس ّەىەردە؟ ضىس ّەىەردە

 ....ۋە  ٍەضئۇىىَەت دۇَّبضي

 

ٍوىالردىِ، ٍەُ ثىيەُ تەڭ مۈىگەُ دوضتالرّىڭ چىِ  ئبّبٍْىڭ ئبپئبق روٍبىىذىِ، قبر ثبضقبُ ئبپئبق

ئۇ ئبپئبق، چىِ . ىگەُ دۇَّبّي ئىسدەٍَەُدھېنَەت ثۇالقيىرىذىِ ٍەُ ئىس مۈىنىطىذىِ، داداً ئېَتقبُ

ٍېھىرىىل  غبُ قەىت ٍوق، پەقەتىالُتىِ پۇچة ئبزاّذائۇ. ٍۇھەثجەتيىل، رەزىييىل ئبرالغَىغبُ ھەقىقىٌ دۇَّب

ٍىَيىل ٍوىيىرىْي ىثبغرىذا ئبد ئۈٍىذ ئۇّىڭ! ئۇ ئۈٍىذىىل دۇَّب. مۆزىەردىِ تۆمۈىگەُ خۇغبىيىق ٍېػي ثبر

ۇجۇدىذا پبميىق ۋە ٍۇضتەھنەً ئىَبُ ھەر قبچبُ گۈزەه ھ ئۇّىڭ! ئۇ ھەقىقىٌ گۈزەه دۇَّب. ّۇرغب چۈٍنەٍذۇ
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  .تۇرىذۇ ضىَبضىْي ئەمىص ئەتتۈرۈپ

ئۇ . ٍذۇدەئىس گۇگۇٍطىَبُ ٍوىالر ٍۇھەثجەتتىِ ٍېڭي ھبٍبتيىق ٍوىيىرىْي! ٍۇھەثجەتيىل دۇَّب - ٍېھىر ئۇ

ئىْطبّىَەتْىڭ پبك ّۇرى ّۇرىۇق جۇال  ئۇّىڭذا ھەقىقىٌ. ضبّبقطىس چبقْبپ تۇرىذىغبُ ٍۇىتۇزالر دۇَّبضي

  . ۋە ھەضرەتيىل مۈّيەر ٍبت دۇَّبةّبپبميىق، ئبزا ثۇ ٍەردە رىَبمبرىىق ٍوق،. قىيىپ تۇرىذۇ

 ثۇ ٍەردە ٍۇھەثجەت تىيذىال ئەٍەش، ھەر ثىر. ئۆز ٍەۋجۇدىىقىْي ضبقالپ تۇرىذۇ ثۇ ٍەردە قىََەتيىل ئەّئەّە

غەخطىَەتطىسىىل ثۇ پبك  ضبداقەت، ۋاپبدارىىق، ئەخالق، راضتچىييىق،. ىَيىْىذۇھقەىجتە تبۋىىْذۇ ۋە ٍەد

 ! دۇَّبّىڭ گۈزەه ضىَبضي ۋە ئۆچَەش روھي

ٍبٍبّيىق ۋە  ثۇ دۇَّبدىِ قىيچە. ىىرىْي قىيچە ئبٍىَبٍذۇ ةمۆمتە ثۇ ّۇرىۇق دۇَّبدىِ ئۆز ضبۋا ئبىالھ

 .رەزىييىل ئۇرۇقيىرىْي تبپقىيي ثوىَبٍذۇ

  ھەقىقىٌ ئبٍبه ثوىۇظ غەرىپىْي، ئەرىەر ھەقىقىٌ دادا ۋە پىذامبرىىق،ئبّب ئبّىالر ثۇ ٍەردىِ ھەقىقىٌ

   ۋە ّبزامەت ٍبّب ئەرىەردىني  ۋىجذاُ ۋە جبضبرەت، ئبٍبىالردىني ھبٍب.  ثۇ ٍەردىِ تبپىذۇٍەجَۇئەضىْي

 .ثۇ ٍەردە ھەقىقىٌ ئورّىْي تبپقبُ

  پەقەت ھەقىقىٌ ثۇ ٍەردە... ق، قىطبضنبر مىػيەر ٍوئۆچَەّيەغنەٍُەردە ضبختىيىق ٍوق، ثۇ ٍەردە  ثۇ

 .ضۆٍگۈ ثبر

 ە    ئەھذۋەدىيىرىگەدېگەُ ، ثىيەَّۇ ضەجذە قىيىذۇ  قەىجي،ثۇ ٍەردە مىػيەر پىػبّىطي ثىيەّال ئەٍەش

 ئۇ ثۇ ٍەردە ثەرىنەت ، ۋاقىت گەرچە رەھىَطىس ثوىطىَۇ.ئۆز قىََىتىْي تبپقبُ ئبٍالر ثۇ ٍەردە،  ٍىيالر. قىيىذۇ

ٍېھىرىجبُ  مىػيەر  كئبّب ثوالىىغۇدە - تىٌ ثبىىالرغب ئبتبېتىَيەر مۆزىذىِ ٍبظ ئبقَبٍذۇ، ًېثۇ ٍەردە ً. تبپقبُ

  .دىِ ئۇالرغب ٍۇھەثجەت ٍبغىذۇىمۆز

  تۇپراقتب  ضەُ ٍۇغۇ ئەزىس!  قبىَبثوىۇپ ضەُ ٍەّال ئىسدەۋاتقبُ دۇَّب !اىگەُ دۇٌّدٍەُ ئىس ئبھ ،

ئېَتقبُ ھېيىقي قبرا تبظ ٍەّە   داداً! ئىسدەۋاتقبُ دۇَّبغب ئبٍالُئىگىطيٍبغبۋاتقبُ ھەر ثىر ئەقىو 

ٍۆجىسىگە ھەقىقىٌ ئىػىْىذىغبُ مۈّيەر پبت ئبرىذا  ئىْطبّالرّىڭ جەّْەتتىِ مەىگەُ ثۇ ثۈٍۈكپ، ئبقىرى
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 .   ئىسدەٍَەُئەٍەىىَىَذىَۇ ،ٍەُ ضېْي قەىجىَذىال ئەٍەش. دۇَّب ىگەُد ٍەُ ئىس، ئەً...مەىگۈضي

 ضەُ ٍېْىڭ دۇَّبرىَذىني... ٍبرقىِ ئبۋازىٌ ۋە ٍۈرىنىَذىِ چىقىۋاتقبُ ئەمىص ضبدا ضەُ ٍېْىڭ، چۈّني

ھەر ثىر ئىْطبّىَەتْىڭ  چوقۇً ضەُ !اىگەُ دۇٌّد ٍەُ ئىس،ھەً. ئۈٍىذۋار ثوها،  ٍبظ...ائەڭ گۈزەه دۇٌّ

 .... ئىسدەۋاتقبُ دۇَّبضىغب ئبٍيىْىطەُ

 

 

 


