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مۇواپىقلىقىي ۋە ئىماوىىىڭ ئاجىسلىقىىي ھېس قىلىدۇ
ٔ - 3759وِۇرٌۇق ضۇئبي
ضوئبي:
ِەْ غەرثتە ٍبغبٍّەِْ ،ۇضۇٌّبْ ئبئىٍىطىذە دۇَٔبغب وەٌذىٍُ .ىگىتٍىه
چېغىّذىٓ ثبغالپ ئىطالِىٌ دەۋەت ٍوٌىذا ئبوتىپ ثوٌۇپ وېٍىۋاتىّەْ .ھەتتب ثەزى
چبغالردا غەپٍەتتە تۇرىۋاتمبٔالرغب ھەٍراْ ثوٌۇپ« ،ثۇالر ٔبِبز ئولۇِبً لبٔذاق
ئۇخالٍذىغبٔذۇ»دەٍتتىٍُ .ېػىُ چوڭبٍغبٔطېرى پۈتۈٍٔەً ئۆزگىرىپ وەتتىُ .ئبٌالھمب
ثوٌغبْ ئىّبٔىّغب غەن ئبرىٍىػىپ وەتتي .ئۆزۈِٕي ثىرىٕچي دەرىجىٍىه ِۇٔبپىك دەپ
ضبٔبٍّەِْ .ەْ ئبٍبٌالردىٓ ٍىراق تۇرىّەْ .ئەِّب ٍبٌىڭبچ رەضىٍّەرٔي وۆرۈغتىٓ ھبٍب
لىٍّبٍّەْ .ئۆزۈِٕي ثۇئىػتىٓ ئۇزالالغتۇرۇغمب تىرىػىّۀۇ ٌېىىٓ وېچىىىپ
لبٌغبٍٔىمىّٕي ھېص لىٍىّەْ .ئبخىرىذا ثۇ ئىػٕىڭ ئېسىپ وېتىػىّٕىڭ
ضەۋەثىٍىردىٓ ثىر ضەۋەة ،ئەِّب ئەضٍي ئىّبٔىُ ثىٍەْ ئباللىطي ٍولٍىمىٕي ثىٍىّەْ.
ثەزى ۋالىتالردا ئۆزۈِٕي ضبراڭذەن ھېص لىٍىّەْ ،ئۆزۈِذە ئبٌالھ توغرۇٌۇق خبتب پىىىر
ثبرٌىمىٕي ھېص لىٍىّەِْ .ەْ ٔەدىٓ وەٌذىُ؟ گوٍبوي ِەْ ئىّبْ ثىٍەْ ئىّبٔطىسٌىك
ئوتتۇرىطىذىىي جەڭذىّەْ.
ٔبِبز ثىٍەْ ثبغمب ئىجبدەتٍەرٔي تبغٍىّبً ئبدا لىٍىپ تۇرغىٕىُ ثىٍەْ ثۇ ئىجبدەتٍەر
ِبڭب پبٍذا ثەرِىگۀذەن لىٍىذۇ .ضىس ِېٕي وۆرگىٕىڭىسدە ،غەوىً ،گەپ  -ضۆز ۋە
ِەضجىذٌەرگە ثېرىػتب دىٕىغب ِەھىەَ ثىرى دەپ ئوٍالٍطىسٌ .ېىىٓ ِەْ ھەلىمىٌ
ِۇٔبپىمّەْ .ثۇٔي ھېچىىُ ثىٍّەٍذۇ .ثۇ ھبٌەتىە داۋاَ لىٍىػٕي خبٌىّبٍّەْ .ضىسٔىڭ«
ئىّبٕٔىڭ ئبجىسٌىمىٕىڭ ضەۋەثٍىرى»ٔبٍِىك ئەضىرىڭىسٔي ئولۇدۇَ .ثۇ وىتبة ِبڭب
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لبرىتىپ ٍېسىٍغبْ ئوخػبٍذۇ دەپ لبٌذىُ .غۇٔذالتىّۇ ِېٕىڭ ثۇ ِۇغىىٍەِٕي ھەي
لىٍىع ئۈچۈْ ِەخطۇش جبۋاة ئىسدەٍّەْ.
جبۋاة:
-1ئي ِۇضۇٌّبْ ثۇرادىرىُ! ثۀذىٕىڭ ئىػىٕىڭ تۇتمىطي ئۇٔىڭ دىٕىذۇر .ئبٌالھ
ئۇٔىڭ -دىٕىٕي ضبلٍىغبْ ثوٌطب ئۇٔىڭ دۇَٔبدىٓ لوٌذىٓ ثەرگۀٍىرىٕىڭ ئىّبٔىغب
زىَىٕي ٍوق .ئبٌالھ تبئبال ئىگىذارچىٍىك لىٍغۇچىالرٔىڭ ئىگىطي ۋە لەٌجٍەرٔي
خبٌىغبٔچە تەضەررۇپ لىٍغۇچىذۇر .ئۇ ئۆزى ٍبٌغۇزال لەٌجٍەرٔي ضبثىت لىٍىذۇ ۋە ۋە ئىّبٔغب
ثبغالٍذۇ .غۇڭب ضىسگە ٔەضىھەت لىٍىّۀىي ،ضىس ئبٌالھمب ٍۈزٌىٕىپ ئۇٔىڭغب راضتچىً
ثوٌۇڭ .چۈٔىي ئۇ ٔبھبٍىتي غەپمەتٍىه ۋە ِېھرىجبْ زاتتۇر .ئۇ ثۀذىٍىرىگە ثەوّۇ
وۈٍۈِچبْ .لبچبٔىىي ضىس ئۇٔىڭغب چىٓ لەٌت ثىٍەْ ٍېمىٍٕىػىپ ،ئىّبٔىڭىسٔي
ِۇضتەھىەَ لىٍىػىٕي غەٍتبٔذىٓ ضبلٍىػىٕي تىٍىطىڭىس ،ئۇ ثۀذىگە ھەِّىذىٓ ثەن
ٍېمىٕذۇر .ئۇ دۇئب لىٍغۇچىٕىڭ دۇئبضىٕي ئىجبثەت لىٍغۇچىذۇر .ضىس ثۇ چبرىٕي
ئۇٔۇتّبڭىي ،پۈتۈْ لىَىٕچىٍىمالردىٓ چىمىع ٍوٌي ۋە پۈتۈْ ِۇغىىٍٍەرٔىڭ ھەي
لىٍىع ٍوٌي ثۇٔىڭذىذۇر .غۇٔذالال لۇرئبٕٔي وۆپ ئولۇغٕي ۋە ئەتە  -ئبخػبٍِىرى دۇئبٔي
وۆپ لىٍىػٕي تەۋضىَە لىٍىّەْ .ثۇٔىڭ لەٌجٕي ئبراَ ئبٌذۇرۇظ ئۈچۈْ چوڭ پبٍذىطي
ثبر.
 -2ئي ثۇرادىرىُ! ضىسٔي ئبٌالھتىٓ ٍىرالالغتۇرۇغمب ،غەٍتبْ ۋە ئۇٔىڭ
ۋەضۋەضىٍىرىگە ٍېمىٓ لىٍىذىغبْ ضەۋەة ثوٌىذىغبْ ئىػالردىٓ ٍىراق تۇرۇڭ.
ضوئبٌىڭىسدا ئېَتمبٍْ ،بٌىڭبچ رەضىٍّەرگە لبراغّۇ ثۇٔىڭ جۈٍِىطىذىٕذۇر .چۈٔىي
وىػي گۇٔبھِ-ەضىَەتىە داۋاَ لىٍغبٔطېرى ئۇ لەٌجٕي لبراٍتىذۇ ،ھەتتب ھېچ ٔەرضە تەضىر
لىٍّبٍذىغبْٔ ،ەضىھەت پبٍذا ثەرِەٍذىغبْ ھبٌغب وەٌتۈرۈپ لوٍىذۇ .ضىس ثۇ لىٍّىػىڭىس
ۋە ثبغمب گۇٔبھٍىرىڭىس ئۈچۈْ تەۋثە لىٍىػمب ئبٌذىراڭ ھەِذە تەۋثىٕىڭ غەرتٍىرىٕي
توٌۇلالڭ .غۇٔذالال ٍبِبْ دوضتالردىٓ ٍىراق تۇرۇغٕي ،غۈثھىٍىه ئىػالردىٓٔ ،ەپطىٌ
ھەۋەضٍەرگە ثېرىٍىػتىٓ ئۇزاق ثوٌۇغٕي تەۋضىَە لىٍىّەْ .ضىس ئۆزىڭىسگە ٍبخػي
دوضتالرٔي ئىسدەڭ .چۈٔىي ئىٕطبٔالر ثىرگە ٍۈرگەْ وىػىٍىرى ثىٍەْ ثبھبٌىٕىذۇ.
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 -3ضوئبٌىڭىسغب لبرىغبٔذا ضىس ئىمتىطبدى ٍبوي ئىجتىّبئي ٍبوي ثبغمب ِۇئەٍَەْ
ثىر پىطخىىي ِۇغىىٍىذىٓ غىىبٍەت لىٍىپطىس .ئەگەر غۇٔذاق ثوٌطب ضىسٔي دەرھبي ثۇ
ِۇغىىٍىڭىسٔي ھەي لىٍىػمب ثۇٍرۇٍّەْ .ثەٌىي غۇٔذاق لىٍىع ضىسٔىڭ
ِۇغىىٍىڭىسٔي ھەي لىٍغۇچي ثوٌۇپ لبٌغۇضي .ثىس وۈچىّىسٔىڭ ٍېتىػىچە ضىسگە
ٍبردەَ لىٍىّىس.
 -4ضىسٔىڭ ثۇ ِۇغىىٍىڭىس ِەٌۇَ ثىر ئىع ضەۋەثٍىه ضىسدە پەٍذا ثوٌغبْ
ثىئبراٍِىك ثوٌۇغي ِۇِىىٓ .ضىسِۇ ثىٍىطىس ،ئبٌالھ لبٔذالال ثىر ئبغرىمٕي چۈغۈرگەْ
ثوٌطب ئەٌۋەتتە ئۇٔىڭ دورىطىٕىّۇ چۈغۈرگەْ .پىطخوٌوگىَە دوختۇرالردا ثەزى پبٍذىٍىك
دورىالر ثبر ئۇٔىڭ ثىٍۀّۇ غىپب تېپىػىڭىس ِۇِىىٓ.
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