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 ِۇلەددىّە

ئۇزاق تبرىخمب، ِوي ِەدۀىَەتىە ۋە لىّّەتٍىه ِەدىٕي ِىراضالرغب ئىگە  –ئۇٍغۇرالر   

ئۇٍغۇر خەٌمىّۇ، ثبغمب ِىٍٍەتٍەرگە ئوخػبغال، تۈرٌۈن تبرىخي . لەدىّىٌ  ثىر ِىٍٍەت

ِۇھىُ روي ئوٍٕىغبْ، دۇَٔب ِەدۀىَەت ، ئىمتىطبدى ۋە ِەدىٕي جەھەتٍەردە ضىَبضىٌدەۋرٌەردە 

ئۀە غۇٔذاق تۆھپىٍەرٔىڭ ثىرى . خەزىٕىطىٕي ثېَىتىػمب چوڭ تۆھپىٍەرٔي لوغمبْ ئىذى

ئەضىردە ٍبغىغبْ ثۈٍۈن ِۇتەپەوىۇرى ۋە دأىػّەْ غبئىرى ٍۈضۈپ  -11 ئۇٍغۇر خەٌمىٕىڭ

. داضتبٔىذۇر 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》خبش ھبجىپٕىڭ ئۆٌّەش ئەضىرى 

لىٍغبٔذىٓ وېَىٕىي ٍبزِب ئەدەثىَبتىذىٓ  لوثۇيتبْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئىطالِىَەت ثۇ داش  

 ئەدەثىٌئەضىر ئۇٍغۇر  -11ئەضەر؛  ثەدىئىٌھبزىرغىچە زاِبٔىّىسغب ٍېتىپ وەٌگەْ تۇٔجي 

ۋە  ئىٕىبضيدەۋرى وۈٌتۈرىٕىڭ روغەْ  لبراخبٔىَالرتىٍىٕىڭ ئەڭ ٍبخػي ٔەِۇٔىطي ھەَ 

 ضۈپىتيپبرالق ٔبِبٍۀذە ثوٌۇظ  تبرىخىذىىي ِەدۀىَىتيتۈْ ئۇٍغۇر ثۇ داضتبْ پۈ. ئىپبدىطىذۇر

. تبرىخىذىّۇ زور لىّّەتىە ئىگە ِەدۀىَىتيثىٍەْ ئوتتۇرا ئبضىَب 

1 

تەۋەضىذە ثىر لبٔچە ھبوىّىَەت تەڭ ِەۋجۇت  جۇڭگو ھبزىرليئەضىرٌەردە،  11 – 10  

 ئېگىسٌىىىٕىڭٌىطي، غەرثي غىّبي ضۇڭ ضۇال جۀۇثتبغىّبٌذا لىتبٔالر، . ثوٌۇپ تۇرغبْ ئىذى

، تۇرپبْ ھبوىّىَىتيئۇٍغۇر  گۀجۇوبرىذورىذا  خېػيثىر لىطّىذا تبڭغۇتالر ھبوىّىَىتي، 

ئۇٍغۇر ھبوىّىَىتي، ( ئىذىمۇت) ئوٍّبٍٔىمي ۋە ئۇٔىڭ ئەتراپىذىىي ثىر لىطىُ جبٍالردا لۇجۇ 

 جۀۇثتبدىٓ تبرتىپ وۇچبرٔىڭ غەرثىذىٓ تبرتىپ ثۇخبراغىچە ۋە غىّبٌذا ئىططىك وۆي

دەضٍەپ ثبالضبغۇْ . ھبوىّىَىتي ِەۋجۇت ئىذى لبراخبٔىَالر زېّىٕذاخوتۀگىچە ثوٌغبْ وەڭ 

ھبوىّىَىتىّۇ  لبراخبٔىَالرلىٍغبْ  پبٍتەختٔي  (ئورداوۀت)غەھىرىٕي، ئبٔذىٓ لەغمەر 

 – 9ِىالدى تەرىپىذىٓ لۇرۇٌغبْ ثىر ضۇالٌە ثوٌۇپ، ثۇ ضۇالٌە  ئەجذادٌىرى خەٌمىٕىڭئۇٍغۇر 

 راٍؤٕىڭضۈرگەْ ۋە پۈتۈْ ئوتتۇرا ئبضىَب  دەۋرئەضىرٔىڭ ثبغٍىرىغىچە  – 13ئەضىردىٓ 

 11ضۇالٌىطي  لبراخبٔىَالر .روي ئوٍٕىغبْ ئىذى ِۇھىُتەرەلمىَبتىذا  ِەدۀىَەتۋە  ئىمتىطبد

 ، ثىر تەرەپتىٓ، ئبٌٍىمبچبْدەۋردەثۇ . ئەضىردە زور گۈٌٍىٕىع دەۋرىگە وىرگەْ ئىذى –

ئىػٍەپچىمىرىع  ئىجتىّبئىٌثبغٍىٕىپ وەتىەْ ٍېسا ئىگىٍىه ۋە لوي ھۈٔەر ضۀئىتي 
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 غەھەرٌىػىعثوٌۇپ لېٍىع ٔەتىجىطىذە، ئوٌتۇرالٍىػىع ۋە  لىطّيوۈچىٕىڭ ئبضبضي 

ثبالضبغۇْ، ئوترار، فبراة، ضەِەرلۀت ۋە ( ِبراٌجېػي)لەغمەر، ثبرچۇق. ئوِۇٍِىػىپ وەتتي

ِەروەزٌىرى ِەٍذأغب وەٌذى؛ ٍۀە  ِەدۀىَەت، ضودا ۋە تىطبدئىكغۇٔىڭغب ئوخػبظ ٍىرىه 

ئبضبضىذا، ئىطالَ  ِەدۀىَەتئۀئۀىۋى  ِىٍٍىٌثىر تەرەپتىٓ، ئۇزاق تبرىخمب ئىگە 

 دەۋرٍېڭي ثىر  تبرىخىذا ِەدۀىَەت خەٌمىٕىڭلىٍىع ثىٍەْ ئۇٍغۇر  لوثۇي ِەدۀىَىتىٕي

ئۀە غۇ چبغالردا . ئېػىپ وەتىەْ ئىذى تىذىِٓەدۀىَي غەرة ِەدۀىَىتي دەۋرثۇ . ثبغالٔذى

، ثىرۇٔيئەثۇ ئبثجبش پەرغبٔي، ئەثۇ ٔەضىر فبراثي، ئەثۇ رەٍھبْ  ضۇالٌىطي تەۋەضىذە لبراخبٔىَالر

ٍۈضۈپ خبش ھبجىپ، ِەھّۇت لەغمىرى لبتبرٌىك ئۇٌۇغ ئبٌىُ، ِۇتەپەوىۇر ۋە غبئىرالر 

غۇرٌىرى ئىچىذە ضبڭمۇضبٌي تۇتۇڭ ئۇً" ئىذىمۇت"ثۇددىطت  غەرلتىىي. ِەٍذأغب وەٌذى

ٔەزەر،  لەتئىٌ ئبٍرىّىٍىمالردىٓ دىٕىٌ. لبتبرٌىك ثۈٍۈن ئبٌىُ ۋە تەرجىّبٔالر ٍېتىػىپ چىمتي

 ۋۇجۇدلب ِەدۀىَىتيئىگە ثىر پۈتۈْ ئۇٍغۇر  ضەۋىَىگەئۆز دەۋرىگە ٔىطجەتەْ ٍۈوطەن 

. وەٌذى

  .ائىتتب ِەٍذأغب وەٌذىداضتبٔي ئۀە غۇٔذاق ثىر تبرىخي غبر 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》  

2 

ٍىٍي  – 462 ھىجرىَىٕىڭ، ئېَتىػىچەثۇ داضتبْ لەغمەردە ٍېسىٍغبْ ثوٌۇپ، ِۇئەٌٍىپىٕىڭ   

 1069 – 1070، داضتبٕٔىڭ ٍېسىٍغبْ ۋالتي ِىالدى لبرىغبٔذاغۇٔىڭغب . ئبٍذا تبِبِالٔغبْ 18

ھبٍبتىٕي  ئىجتىّبئىٌ، ِۇئەٌٍىپٕىڭ ئۆزى ثبالضبغۇٔذا تۇغۇٌۇپ. ٍىٍٍىرىغب توغرا وېٍىذۇ –

. لەغمەردە ئۆتىۈزگەْ

تەگۈردى ِبڭب ئەٌگىٓ ئەٌىگ ٍبغىُ، 

. تەگ ثبغىُ تۈضيلوغۇ لىٍذى لۇزغۇْ 

ِبڭب لوٌىٓ ئەٌٍىه ٍېػىُ،  تەگىۈزدى) 

 .(لىٍذى لۇزغۇْ تۈضىذەن ثېػىُ ①لوغۇ

 .ئبلمۇ –لوغۇ  ①
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ئەٌٍىه ٍبغالردىٓ چبغٍىرىذا  ٍېسىۋاتمبْثۇ ِىطراالردىٓ ِۇئەٌٍىپٕىڭ ثۇ داضتبٕٔي 

ئبغمبٍٔىمىٕي، داضتبٕٔي ٍېسىپ ثوٌغبْ ۋالتي ثىٍەْ ضېٍىػتۇرۇپ لبرىغبٔذا، تەخّىٕەْ 

. ٍىٍي تۇغۇٌغبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌىذۇ – 1019ٍبوي  – 1018ِىالدى 

ھۆوۈِذارى تبۋغبچ ثۇغرا لبراخبْ  لبراخبٔىَالرداضتبْ ٍېسىٍىپ ثوٌغبچ، ِۇئەٌٍىپ ئۇٔي   

 ①ەلذىُ لىٍغبْ، ھەضەْ ثۇغراخبْ ِۇئەٌٍىپىە خبش ھبجىپٍىكئەثۇ ئېٍي ھەضۀگە ت

. ئۇٔۋأىٕي ثەرگەْ

ئبرىچي، ۋاوبٌەتىبر، خبٕٔىڭ ئەڭ ٍېمىٓ ِەضٍىھەتچىطي دېگەْ  –ھبجىپ  ①

، ثۇ ضۆزٔىڭ لەدىّىي ئېَتىػىچەِۀىٍەردىىي ضۆز ثوٌۇپ، ِەھّۇت لەغمىرىٕىڭ 

. دېّەوتۇردۆٌەت تۈۋرۈوي  ٍۀي تبٍبٔچ، ضەٌتۀەت تبٍبٔچي،" تبٍبڭۇ" تۈروچىطي

.( ثەت – 230، فوتو ٔۇضخب 《دىۋأۇ ٌۇغبتىت تۈرن》)

ھبزىر ئىٍىُ دۇَٔبضىغب ِەٌۇَ . داضتبٕٔىڭ ئەضٍي لوٌَبزِىطي تېخي تېپىٍغىٕي ٍوق  

ٍبوي )ثوٌغىٕي ئۆز زاِبٔىطىذىٓ خېٍي وېَىٓ وۆچۈرۈٌگەْ ۋېٕب، لبھىرە، پەرغبٔە 

. ئىجبرەتٔۇضخىٍىرىذىٓ  (ٔەِۀگبْ

ٍىٍي ھىرات غەھىرىذە ھەضەْ لبرا ضبٍىً غەِىص دېگەْ  – 1439ېٕب ٔۇضخىطي ِىالدىۋ

ٍىٍي  – 1474ئۇٍغۇر ٍېسىمىذا وۆچۈرۈٌۈپ، ِىالدى  لەدىّىيوىػي تەرىپىذىٓ 

ھبِّىر پورگىػتبي ثۇ  غەرلػۇٔبش ئبۋضترىَىٍىهوەٌتۈرۈٌگەْ ۋە وېَىٓ  ئىطتبٔجۇٌغب

. ۈرگەْ، ثۇ ھبزىرِۇ غۇ وۇتۇپخبٔىذا ضبلالّٔبلتبٔۇضخىٕي ۋېٕب ئوردا وۇتۇپخبٔىطىغب وەٌت

لۇتبدغۇ 》 تۇٔجي ثوٌۇپ ِەتجۇئبتتب ئبِجېذى ژائۇثېرت غەرلػۇٔبضي فرأطۇزٍىٍي  -1823

 ٔەغرھەلمىذە خەۋەر ئېالْ لىٍىع ثىٍەْ تەڭ ئۇٔىڭذىٓ ثەزى ٔەِۇٔىٍەرٔي  《ثىٍىه

 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》 وٍىچەةغۇ ٔۇضخب  ۋاِجىرىئبٌىّي  ۋېٕگرىَەٍىٍي  – 1870. لىٍذۇرغبْ

. لىٍذۇرغبْ ٔەغرٔىڭ ئەڭ ِۇھىُ لىطىٍّىرىٕي ٔېّىطچىغب تەرجىّە لىٍىپ 

ئبضبش لىٍىٕغبْ ئۇٍغۇر ٍېسىمىذا وۆچۈرۈٌگەْ ثوٌۇپ،  ھەرپي ئەرەةلبھىرە ٔۇضخىطي   

 – 1896ضبلالّٔبلتب، ثۇ ٔۇضخىٕي  وۇتۇپخبٔىطىذا( ھبزىرلي لىراي" )ھىذىۋ"لبھىرەدىىي 

ٍىٍي ِەغھۇر رۇش  – 1897ھەَ  ئبغىبرىٍىغبْتۇٔجي لېتىُ  ِورىتىسئبٌىّي  ٍىٍي ٔېّىص
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ۋېٕب ٔۇضخىطي ثىٍەْ ثۇ  رادٌوفغۇ ٔۇضخىٕىڭ وۆچۈرِىطىٕي ئەۋەتىەْ،  رادٌوفمبئبٌىّي 

ٍىٍي  – 1910ضىڭذۈرگۀذىٓ وېَىٓ،  ئەِگەنٔۇضخىٕي ضېٍىػتۇرۇپ، ٔۇرغۇْ 

 ٔەغرْ ٔېّىص تىٍىغب تەرجىّىطىٕي ٔىڭ تىرأطىىرىپىطىَىطي ثىٍە 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》

، وەٌتۈرۈٌۈپٔۇضخىطي تۈروىَىگە  ٍىٍي لبھىرە ٔۇضخىطىٕىڭ فوتو – 1943. لىٍذۇرغبْ

. لبٍتب ثېطىٍىپ چىممبْ

ئبضبش لىٍىٕغبْ ئۇٍغۇر ٍېسىمىذا وۆچۈرۈٌگەْ ۋە  ھەرپي ئەرەةپەرغبٔە ٔۇضخىطي   

 ۋەٌىذى زېىيتبتبر ئبٌىّي ھەِّىذىٓ توٌۇق ٔۇضخب ثوٌۇپ، ثۇ ٔۇضخىٕي تۇٔجي لېتىُ 

 الٌەرىعٍىٍي پەرغبٔىٕىڭ ٔەِۀگبْ غەھىرىذىىي ِۇھەِّەت ھبجي ئىػبْ  – 1914

. وۆرگەْ ۋە ثۇ ھەلتە خەۋەر ئېالْ لىٍغبْ وۇتۇپخبٔىطىذادېگەْ وىػىٕىڭ غەخطي 

ثۇ ٔۇضخىٕي لوٌغب چۈغۈرۈغىە ِۇۋەپپەق ثوٌغبْ ۋە  پىترەتٍىٍي ئۆزثېه ئبٌىّي  – 1924

ٍىٍي ثۇ  – 1928ىٓ وېَىٓ ثۇ ٔۇضخب ھەلمىذە ِبلبٌە ئېالْ لىٍغبْ، ئبٔذىٓ ثىر ٍىٍذ

. لىٍذۇرغبْ ٔەغرٔۇضخىٕىڭ ئبٍرىُ پبرچىٍىرىٕي زۆرۈر ئىساھالر ثىٍەْ ئۆزثېه تىٍىذا 

لبھىرە : ِەضىٍەْ. ضبٔي ھەرخىً ئىذى ثېَىتالرخىً وۆچۈرِە ٔۇضخىذا  3 ٍۇلىرىذىىي

ۋېٕب . تەروىت تبپمبْ ثېَىتتىٓ 6095ۇضخىطي ، پەرغبٔە ْثېَىتتىٓ 5400ٔۇضخىطي 

ٔۇضخىذا دېگۈدەن  3ئۇٔىڭ ئۈضتىگە، . ٔۇضخىطي تېخىّۇ توٌۇلطىس ئىذى

وېَىٓ تۈروىَە ئبٌىّي . وۆچۈرگۈچىٍەردىٓ وەتىەْ ئبٍرىُ خبتبٌىمالرِۇ ثبر ئىذى

ضېٍىػتۇرۇپ  تەپطىٍىٌٔۇضخىٕي  3ثبٍبْ لىٍىٕغبْ  ٍۇلىرىذا ئبراترەھّىتي  رىػىت

ٔەزِي . Bِۇلەددىّە؛  ٔەضرى. Aٔىڭ  《لۇتبدغۇ ثىٍىه》ٍىٍي  – 1947لالظ ثىٍەْ توٌۇ

ِۇئەٌٍىپ . E تېىىطتي؛ 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》. Dثبپالر ِۇٔذەرىجىطي؛ . Cِۇلەددىّە؛ 

ئىجبرەت تىرأطىىرىپىطَىٍىه توٌۇق  ٌىرىىىذىٓتەرىپىذىٓ ئىالۋە لىٍىٕغبْ ئۈچ پبرچە 

 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》، ئېَتمبٔذاثوٍىچە  ِېتىٓغۇ . ىٔي تۇرغۇزۇپ چىمت (تېىىطت) ِېتىٓ

 تبپمبِْىطرادىٓ تەروىت  13290، ثېَىت 6645ثبپمب ثۆٌۈٔگەْ ثوٌۇپ،  85داضتبٔي 

(. ضىرتىذاوېَىٓ لوغۇٌغبٍٔىرى ثۇٔىڭ ) 

غەوٍىذە ئبرۇز ( ئىىىىٍىه) ِەضٕەۋىداضتبْ ئبٍرىُ تۆتٍىىٍەرٔي ھېطبثمب ئبٌّىغبٔذا،   

ثىٍەْ ئبخىرىذا  ثېَىت -3801ۋە  -3800ثەھرىذە ٍېسىٍغبْ ثوٌۇپ،  ۋەزٔىٕىڭ ِۇتبلبرىپ

، لبٌغبْ ۋەزىٕذە ضبٌىُ ِۇضەِّۀيئىىىىطي ِۇتبلبرىپ  ٌىرىىىٕىڭ 3ئىالۋە لىٍىٕغبْ 

. ۋەزٔىذە ٍېسىٍغبْ ِەلطۇرٍبوي  ِەھسۇپ ِۇضەِّۀيھەِّىطي ِۇتبلبرىپ  ثېَىتالرٔىڭ
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ھەجىُ جەھەتتىٓ چوڭ، ژأىر ۋە ئۇضٍۇة  ئۇٍغۇر تىٍىذا ٍېسىٍغبْ 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》  

ئەضەر ثوٌۇظ ثىٍەْ ثىٍٍە، غۇ  ثەدىئىٌجەھەتتىٓ ئۆز دەۋرى ئۈچۈْ تبِبِەْ ٍېڭي ثىر 

. ً .ِەغھۇر ضوۋېت ئبٌىّي ش. تىٍىٕىڭّۇ ِۇجەضطەَ لبِۇضىذۇر ئەدەثىٌزاِبْ ئۇٍغۇر 

 لەدىّىياْ ئەڭ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٍېسىٍغبْ ٍىٍي ِەٌۇَ ثوٌغ – 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》" ِبٌوفّۇ

ثىٍەْ  ئېٍىپجەضيئەرەة "ئۇٔىڭ " ... ٍبدىىبرٌىمىذۇرئىطالَ دىذاوتىه ِەزِۇٔىذىىي 

ئەضىردىىي ئۇٍغۇر تىٍىٕىڭ تبۋۇغٍىرىٕي ثىر لەدەر روغەْ  – 11ٍېسىٍغبْ ٔۇضخىٍىرى 

 .دەٍذۇ" ئەتتۈرىذۇ ئەوص

3 

 ەثىٌرۇْ ثىر ئەدئۆزىٕىڭ لۇرۇٌّىطي ۋە ِەزِۇٔي ثىٍەْ ھەِّىذىٓ ثۇ 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》

ئۇٔىڭذا ٌىرىىب ئبِىٍٍىرى ثىٍەْ . ئەضەر ۋە ئۇٍغۇر داضتبٔچىٍىمىٕىڭ تىپىه ٔەِۇٔىطىذۇر

ثىٍەْ تەثىئەت تەضۋىرى، ئوثرازٌىك تەضەۋۋۇر ثىٍەْ  ئېپىسوتالرئېپىه ثبٍبْ، دىراِّىٍىك 

، پەٌطەپەٌىه تەپەوىۇر ثىٍەْ ِەجبز ٔبھبٍىتي ئۇضتىٍىك ثىٍەْ خبراوتېرى غەخص

ٌېىىٓ ئۇ ِۇھەثجەت داضتبٔي ٍبوي لەھرىّبٍٔىك داضتبٔي ئەِەش، . پىطالغتۇرۇٌغبْجىپ

. وىتبثىّۇ ئەِەش( دىذاوتىىب)ٔەضىھەت  –پۀذ  ٔولۇي، ئېَتمىٕىذەنغۇٔذالال، ثەزىٍەرٔىڭ 

 رېئبٌٍىميھبٍبتي ثىٍەْ زىچ ثبغالٔغبْ، ئۆز دەۋرىگە ٔىطجەتەْ  ئىجتىّبئىٌثۇ ئەٍٕي زاِبْ 

تىىي ٔۇرغۇْ تەضۋىرٌەردە  《لۇتبدغۇ ثىٍىه》. ئەضەردۇر ئەدەثىٌن ثوٌغبْ ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈ

 –لۇرۇق پۀذ  تۇرِۇغٕي ئىجتىّبئىٌٔۇرى چبلٕبپ تۇرىذۇ، ِۇئەٌٍىپ ئۆز دەۋرىذىىي  رېئبٌىسَ

ئوثرازىٕي ٍبرىتىپ،  پېرضؤبژالرئەِەش، ثەٌىي ثەدىئىٌ ئۇضۇي ثىٍەْ  تبٍىٕىپٔەضىھەتىە 

ئۆز ئبرا  پېرضؤبژئەضەردىىي تۆت . ئەتتۈرىذۇ ئەوصئبرلىٍىك  رىئېپىسوتٍيۋەلە  وؤىرېت

ثىر ثىرىگە  پېرضؤبژالرٔىڭپەرلٍەر  خبراوتېرىذىىيئۇالرٔىڭ . ثىرىٕي ٍورۇتۇپ ثېرىذۇ –ثىر 

ِبٔب . ٔذۈرىذۇەۋە پبئبٌىَەتٍىرى ئبرلىٍىك گەۋدىً پەٌطەپىطيتبِبِەْ ئوخػىّبٍذىغبْ ھبٍبت 

ٔەضىھەت ئەضەرٌىرىذىٓ  –داضتبٔىٕي ثبغمب ھەرلبٔذاق پۀذ  《لۇتبدغۇ ثىٍىه》 ٔۇلتبثۇ 

. تۇرىذۇ پەرلٍۀذۈرۈپ

ئەضەردىىي ھۆوۈِذار وۈٔتۇغذى ِۇئەٌٍىپ تەرىپىذىٓ ٍۈوطەن دەرىجىذە 

: ئۇ ِۇٔذاق دەپ جبوبرالٍذۇ. لىٍىٕغبْ" ضىّۋوٌيئبدىً لبٔۇٕٔىڭ "غبٍىۋىٍەغتۈرۈٌۈپ، 
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ئىػىگ،  وېطەرِەْ ئۈزەٌەوؤٍىه 

. ِەْ ثەوطىگ ٍب لۇٌطىغ وىػىگئبدىرِبز

لىٍۇرِەْ ئبداٌەت ثىٍەْ ھەي ئىػىٓ، )

.( ئبٍرىّبضّەْ ثەگ ۋە لۇي دەپ ھېچ وىػىٓ

 

ئوغٍۇَ ئەرضە ٍبلىٓ ٍب ٍبغۇق،  وېرەن

. ثبرلىٓ ئەرضە وەچىگٍي لؤۇق وېرەن

، تۇغمبٔىُ، ٍېمىٓ ئۆٌطۇْوېرەن ئوغٍۇَ )

.( ٍوٌۇچي، ئۆتىۈٔچي، ثىرەر لؤىغىُ

 

گۇ ِبڭب ثىر ضبٔي، تورۇدە ئىىي

. ِېٕي ئۆيوەضەردە ئبدىٓ ثوٌّىغبً 

ِبڭب تەڭ ئىىىىطي لبٔۇْ ئبٌذىذا، )

.( ثۆٌەوچە ثوٌّبضّەْ ھۆوۈَ ۋالتىذا

ضبئبدەت ضىّۋوٌي ئىىۀٍىىىٕي، ئەِّب  –ئەضەردىىي ۋەزىر ئبٍتوٌذى ئۆزىٕىڭ ثەخت 

 وېتىذىغبٍٔىمىٕيچىپ ، تۇتۇغٕي ثىٍّىطە، ئۇٔىڭ تېس لېلبرارضىسٌىمىٕيضبئبدەتٕىڭ  –ثەخت 

ئبِىٍي گۈزەي ئەخاللٍىك ثىر  ِۇھىُضبئبدەتٕي تۇتۇپ تۇرۇغٕىڭ ئەڭ  –ئېَتىذۇ ۋە ثەخت 

. ثوٌۇظ ئىىۀٍىىىٕي تەوىتٍەٍذۇ وىػي

ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ئوثرازى  ضىّۋوٌيپبراضەت  –ۋەزىرٔىڭ ئوغٍي ئۆگذۈٌّىع ئەلىً 

 ئىگىٍىگۀذىٓپەزىٍەتٍەرٔي  ٍجبٔبةئبٌيئوثرازىذىّٕۇ ٍبرلىٕراق، ئۇ ثىر ِۇٔچە  ئبتىطىٕىڭ

پبراضەت ۋە  –پبراضەت ۋە ثىٍىّگە ئىگە ھەَ ئبغۇ ئەلىً  –تبغمىرى، ٍۀە ٍۈوطەن ئەلىً 

. دۆٌەت ۋە پۇلراالر ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىػمب ئىٕتىٍىذىغبْ ثىر ئوثرازدۇر ثىٍىُ ئبرلىٍىك
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ئۇ زور ئبٌىُ، . غەخصئەضەردىىي لبٔبئەت ضىّۋوٌي ئودغۇرِىع ھەِّىذىٓ ِۇرەوىەپ 

، لؤبٌغۇئۇ، ثۇ دۇَٔبٔي ثىر  .دأىػّەْ، پەٍالضوپ، ٌېىىٓ، رىَبي دۇَٔبدىٓ لوي ئۈزگەْ زاھىت

ثىٍەْ ثەدۀٕي ٍبپمۇدەن ثىر پبرچە التب وۇپبٍە، ثبغمب  ٍېّەوٍىهوىػي ئۈچۈْ ئبزغىٕب 

ٌّىع ٌېىىٓ، ئبخىرىذا ئۆگذۈ. ئىػالرٔىڭ ھەِّىطي ثىھۇدە ئبۋارىگەرچىٍىه دەپ لبراٍذۇ

خىسِەت لىٍغبْ  خەٌممەپبٍذىٍىك ثوٌۇظ وېرەن،  خەٌممە: ئېٍىىٕىڭثىٍەْ، وۈٔتۇغذى 

 دېگەْئېرىػىذۇ، خەٌممە خىسِەت لىٍىػٕىڭ ئۆزىّۇ ثىر ئىجبدەت  ثەختىەوىػىٍەرال ھەلمي 

ضېٕىڭ ِبڭغبْ ٍوٌۇڭ توغرا، ضەْ : ِەزِۇٔذىىي گەپٍىرىگە لبٍىً ثوٌىذۇ ۋە ئۆگذۈٌّىػىە

. ٔي داۋاَ ئەت، دەپ ئىپبدە ثىٍذۈرىذۇغۇ ٍوٌذا ِېڭىع

، ٍۀي پېرضؤبژضىطتېّىطىٕي ئۀە غۇ تۆت  ئىذىَەدېّەن، ِۇئەٌٍىپ ئۆزىٕىڭ ثىر پۈتۈْ 

ضىّۋوٌي ئبٍتوٌذى  ضبئبدەت –، ثەخت (ھۆوۈِذار) ئېٍىهئبداٌەت ضىّۋوٌي وۈٔتۇغذى 

ئەت ضىّۋوٌي ، لبٔب(ۋەزىرٔىڭ ئوغٍي)پبراضەت ضىّۋوٌي ئۆگذۈٌّىع  –، ئەلىً (ۋەزىر)

دۆٌەت ۋە  ئۆزٔىڭدىراِّىٍىك ضۆھجەتىە ضىڭذۈرۈپ،  ئبرىطىذىىي( زاھىت)ئودغۇرِىع 

پەزىٍەت ثىٍەْ ئىذارە لىٍىع ھەلمىذىىي ثىر لبتبر  –لبٔۇْ، ثىٍىُ، ئەخالق  جەِئىَەتٕي

 لبرىتىٍغبْ لىٍىػمبئىطالھ  رېئبٌٍىمٕيئۆز دەۋرىذىىي . لىٍىذۇ ٔبِبٍبْغبٍىۋى لبراغٍىرىٕي 

 ٍۇلىرىدەۋرىذىىي  لبراخبٔىَالرلوٍىذۇ، ئۇ،  ئوتتۇرىغبتەغەثجۇضالرٔي  ئىجتىّبئىٌر لبتبر ثي

ئۆزىٕي لبچۇرِبضتىٓ ۋە  زىذدىَەتٍەردىٓ ئىجتىّبئىٌثوٌطىّۇ،  غەخصتەثىمىگە ِۀطۇپ 

ۋە  دادىٍٍىك، ثەٌىي، ئۇٔىڭذىىي ِەۋجۇت ئىٍٍەتٍەرٔي پەردازٌىّبضتىٓ رېئبٌٍىمىٕي

: ِەضىٍەْ. ئېچىپ تبغالٍذۇ ھەَ ضۆوىذۇ رەھىّطىسٌىه ثىٍەْ

، ئوتبچي ضبٔي ضەْ ثۇ وۈْ، ئېٍىهئەً 

. ضبڭب ِۇڭٍۇغۇْ ئىٍىهثۇدۇْ ثبرچە 

ئوخػبرضەْ ثۇ وۈْ،  تېۋىپمبضەْ  ئېٍىه)

.( خەٌك پۈتۈْ –ئېرۇر ئبغرىك  ِوھتبجضبڭب 

 

ئىرىٕچ،  وۈچلبٍۇضي ووتۇرِىع  ثوٌۇر 

. لبٍۇضي چىغبٍٍىك ثىٍەْ ٍېر ضبلىٕچ
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ى چەوىەچ زۇٌۇَ، ثەختي لبرادۇر، ثىر)

.( ثىرى ٍولٍۇق غېّىذە ثىٕبۋادۇر

 

لبٍۇ ئبچ، لبٍۇضي ٍبٌٕىّىع ثوٌۇر، 

. لبٍۇ لبدغۇ ثىرٌە ئۇّٔىع ثوٌۇر

ثىرى ئبچ، ئۇ ثىرضي ٍبالڭغىذاق ٍۈرۇر، )

.( غەِذە پىغبٔالر چېىۇر –ثىرى لبٍغۇ 

 

، ئېّيضېٕىڭذە تۇرۇر، وۆر، ثۇالرٔىڭ 

. ثوٌغىً لبِي ئوتبغىً دارۇ ثىرٌە،

ضېٕىڭذە تۇرۇر، وۆر، ثۇٔىڭ دورىطي، )

.( ئۇضتىطي –داۋاال ثوٌۇپ ضەْ ھېىىُ 

 

ٍب ئوتي،  ئېّيلبٌي لىٍّبضب ضەْ 

. ثودۇٔمب ثوٌۇرضەْ تىرگٍىه ٍۈوي

داۋاضىٓ لىٍّىطبڭ گەر،  –ثېرىپ دورا )

.( پبالوەت وېٍەر خەٌممەضېٕىڭذىٓ ثۇ 

 

 

 وۆزلبرىػىٕيثوٌغبْ  جەِئىَەتىەلىتتىىي رىَبي غۇ ۋا ثېَىتتبِۇئەٌٍىپ ٍۀە ثىرلبٔچە 
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: تۆۋۀذىىي ِەزِۇٔالر ثىٍەْ ئىپبدىٍەپ ثېرىذۇ

وۆرەرضەْ، ثىٍىٍّىىٍەر  ٔېّىٍەرٔي. ئەً ثىٍىٍّىه وىػي، ئەتراپىڭغب ثىر ثبق"

 ئېغسىٕيئەلىٍٍىمالر تىٍطىس، ئۇالر ... چۈغىەْ، چەتىە لېمىٍغبْ ئېتىجبردىٓخبرالٔغبْ، 

ضەزگەْ وىػي  ثۇٔيھەِّە ٍبلٕي ھبراَ لبپٍىذى،  ٌٕىڭ پەلەت ئېتىال لبٌذى،ھبال... ئبچّبش

!" ، توغرا ٍوٌذا ِبڭغبْ وىػي ٔەدە؟ئىگىٍىذىۋاپب ئورٔىٕي جبپب ... ٍوق

 پېرضؤبژالرلبرىتب، ٍۈضۈپ خبش ھبجىپ ئۆزى ٍبراتمبْ غبٍىۋى  رېئبٌٍىممبئۆز دەۋرىذىىي 

پبراضەت ۋە ئەخاللٕي ئىسزەتٍەظ ئبضبضي  –ئەلىً ئبدىً لبٔۇْ ٍۈرگۈزۈظ، ثىٍىُ،  ئېغسىذىٓ

 ئوتتۇرىغبغبٍىٕىڭ  ئىجتىّبئىٌثۇٔذاق ثىر . لوٍىذۇ ئوتتۇرىغبِەزِۇْ لىٍىٕغبْ غبٍىٕي 

، غۈثھىطىسويثوٌطىّۇ، ( خىَبي" )ئوتوپىَە"، ثىر ئېَتمبٔذأىطجەتەْ  دەۋرگەئەٍٕي  لوٍۇٌۇغي

 ئەوص ِۀپەئىتىٕيئبرِبٍٔىرىٕي ۋە  –ئبرزۇ  خەٌك دەۋردىىيئۇ ِەٌۇَ دەرىجىذە ئەٍٕي 

. ئىپبدىٍىگەْ، غۇڭب ثۇ ِۇئەٍَەْ ئىٍغبرٌىممب ئىگە تەٌىپىٕيئەتتۈرگەْ، تبرىخي تەرەلمىَبت 

 والضطىهِۇٔەۋۋەر  ثبرٌىكثبغمب  《لۇتبدغۇ ثىٍىه》، ئېَتمبٔذاثوٍىچە  ٔۇلتىالرئۀە غۇ 

. ىَىتىگە ئىگە ئەضەردۇرخۇضۇش خەٌمچىٍٍىكئەدەثىَبت ِىراضٍىرىغب ئوخػبغال، روغەْ 

 غېئىرىٌتىً ۋە  《لۇتبدغۇ ثىٍىه》غۇٔي ئبالھىذە تەوىتٍەپ وۆرضىتىع وېرەوىي، 

ئەضىردىال خېٍي  – 11 غېئىرىَىتىٕىڭجەھەتتىىي ئبالھىذىٍىىي ثىٍەْ ئۇٍغۇر  ئۇضٍۇة

ئەضىەر ثبغٍىمي ٍۈرەوٍىه : ِەضىٍەْ. ئېرىػىۀٍىىىذىٓ داالٌەت ثېرىذۇ ضەۋىَىگە ٍۇلىرى

 دېگەْجەضۇر ثوٌۇغي الزىُ، غۇ چبغذىال ئۇٔىڭ جەڭچىٍىرىّۇ جبضبرەتٍىه ثوالالٍذۇ، ۋە 

: پىىىر ِۇٔذاق گەۋدىٍۀذۈرۈٌگەْ

ئىتمب ثبغي،  ثەرضەوۆر، ئبرضالْ ثوٌۇ 

. ثۇ ئىت ثبرچب ئبضالْ ثوٌۇر ئۆز تۇغي

لبٌي ثوٌطب ئبرضالٔغب ئىت ثبغچىطي، 

. ثوٌۇر ثبرچە ئىت ضبلىػي ئبرضالْ يوئ

ثبظ،  ئبرضالْئىتمب،  ثوٌۇۋەرضەوۆر، )

. ثوٌۇر ثبرچە ئىتالر ئبرىطالٔطىّبْ
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ثبظ،  ئبرضالٔغبئەگەر ثوٌطب ئىت 

.( ھەَ ئىتتەن ھبِبْ ئبرضالٔالرثوٌۇر 

ِۀىۋى وبِبٌەتىە ئېرىػىع ۋالتي ٍبغٍىك چېغي ئىىۀٍىىي  ئبدەِٕىڭِۇئەٌٍىپ 

: توغرىطىذا ِۇٔذاق دەٍذۇ

ى ٍب، ثودۇَ ئولتەگ ئەردى، وۆڭۈي ئەرد

وۆڭۈي لىٍغۇ ئولتەگ ثودۇَ ثوٌذى ٍب، 

ثوٍۇَ ئىذى ئولتەن، وۆڭۈي ئىذى ٍب، )

.( وۆڭۈي ثوٌذى ئولتەن، ثوٍۇَ ثوٌذى ٍب

: تەثىئەت تەضۋىرىگە ثىر ِىطبي

لبٌىك ٍىرتتي وەدِىع لبرا وۆڭٍەوىٓ، 

. ئېگىٓ وۆتۈردىئبچىٍذى ٍبرۇق ٍۈز 

تبٔۇ لىس ٍۈزى،  ئۆرٌەپثبلتي  وۈٌە

. َٔب ئىرى ھەَ لوزىٍبرىذۇر ثۇ دۇ

لبرا وۆڭٍەگىٓ،  وىَگەْپەٌەن ٍىرىتتي )

. وۆتەرىپ پەرۀجە، ئۇ ئبچتي ٍۈزىٓ

وۈٌۈپ ثبلتي ئۆرٌەپ گۈزەي لىس ٍۈزى، 

.( جبھبٕٔىڭ ھەر ئىىىي ٍۈزى ٍورۇدى

ٍۀە ثىر  غېئىرىَىتىذىىئىڭ ئۇٍغۇر ئەدەثىَبتي ثوٌۇپّۇ ئۇٍغۇر 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》

ثەزى ٔبدىر  غېئىرىَىتىذىىيزاِبْ ئۇٍغۇر  ھبزىرليىڭذا تۆھپىطي غۇوي، ئۇْ ِۇھىُ

ِەۋجۇت ئىىۀٍىىي، ٍۀي ئۇٍغۇر  غېئىرىَىتىذەتبرتىپ ئۇٍغۇر  دەۋرٌەردىٓٔىڭ غۇ ژأىرالر

ھەي لىٍىػتب  ِەضىٍىٍەرٔيثەزى چىگىع  ٔەزەرىَىطىذىىيئەدەثىَبتي تبرىخي ۋە ئەدەثىَبت 

. ثەن ِۇھىُ ئەھّىَەتىە ئىگە
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: ِىطبي رۇثبئىَالرغب

ثەگۇ ئەر ثوٌۇر، وۆر، ِىڭەر دۇغّبٔي، 

. ئبٔي وۈٔىگەِىڭەر ضۆزٌەِەضە 

ثورىّۇ ثوٌۇر وورگىً ئىتتە لبٍبر، 

. ئىػىتطە ِىڭ ئىتٍەر ئۇٔي ئۇدۇٌال

ئەر ضبٔبٌۇر ِىڭٍەر دۈغّىٕي،  ٔېچۈن)

. ِىڭ غەٍۋەت لىٍّىطب ئۇٔي ھەر وۈٔي

وۆر، ئىتتىٓ لبچمبْ ئۇ ثورى ثوٌۇرِۇ، 

.( ىذىٓ ِىڭ ئىتٕىڭ ئۈٔيئبڭالٔطب وەٍٓ

 

، وېرەنثەگ، ثودۇٔمب لۇتبدغۇ  ئۆيلۇت 

. وېرەنلۇتبدضب ثودۇْ لبرٔي تودغۇ 

ٍىٕچۇٌۇگ،  تۈپي ئۆيثۇ ثەگٍەر تەڭىس 

. وېرەنتەڭىس ٍبغۇغٍي ثبٍۇغۇ 

لىٍّبق وېرەن،  ثەخعثەخت ثەگذۇر، ئەٌگە ثەخت )

. ثەخت ثەرضە، ئەي لبرٔىٓ توٍذۇرِبق وېرەن

ر، تۈۋى ئۇٔچىٍىه، ثۇ ثەگٍەردېڭىسدۇ

.( دېڭىسغب ٍېمىٕالر ثېَىتّبق وېرەن

 پەٌطەپەٌىهھەِّە ئبالھىذىٍىىٍىرى، ٍۀي چوڭمۇر  رۇثبئىَٕىڭ وۇپٍېتالرداِبٔب ثۇ 

جەھەتتىٓ پىػػىك ھەَ  ئۇضٍۇةجەھەتتىٓ ِۇضتەلىٍٍىك ۋە توٌغۇٍٔۇق، تىً ۋە  ِۀەپىىىر، 

. ەتٍىرى توٌۇق ئىپبدىٍۀگەْئىخچبٍِىك، غەوىً جەھەتتىٓ تۆتٍۈن ثوٌۇظ خۇضۇضىٌ



  -12 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

ٍېسىٍغبْ ثىر خىً غېئىر غەوٍي  پبٍذىٍىٕىپتەجٕىص ۋە تۇٍۇق ئۇِؤىُ ضۆزٌەردىٓ 

وەڭ تبرلبٌغبْ ثىر خىً ٔبدىر  غېئىرىَىتىذەثوٌۇپّۇ ئۇٍغۇر  خەٌمٍىرىئبضىَب  ئوتتۇراثوٌۇپ، 

ثوٌۇپ ثۇ خىً غېئىر غەوٍي لەدىّذىٓ تبرتىپ ھبزىرغىچە ِەۋجۇت . ضۆز ضۀئىتىذۇر

تە ِبٔب غۇ ضۆز ضۀئىتىگىّۇ 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》. لىٍّبلتب تەرەلمىٌوەٌّەوتە، ثەٌىي 

. وۆرىّىس ضېٍىٕغبٍٔىمىٕىّۇئبٌٍىمبچبْ ئبضبش 

، "لىص"ئۇٍغۇرچىذا ھبزىرلي ِۀىطىذىٓ ثبغمب،  لەدىّىيدېگەْ ضۆز " لىس: "ِەضىٍەْ

: پبٍذىٍىٕىپ ِۇٔذاق ٍبزىذۇ غبئىر ثۇٔىڭذىٓ. دېگەْ ِۀىٍەرٔي ثېرەتتي" ٔبدىر"، "وەَ"

لىس،  ①ثۇ ِۇٔذاغ وىػىٍەر ثوٌۇر ئىسى

. لىٍذى لىس ئبتي لىس لىسٌىميثۇ لىس 

ِۇغۇٔذاق وىػىٍەر ثوٌۇر ثەوّۇ لىس، )

.( ثۇ لىس لىسٌىمي لىٍذى لىس ئبتي لىس

(. ئۇٍغۇرچە لەدىّىي)ثەوّۇ  ثەن، –ئىسى  ①

ضۆزىٕىڭ " ضبلىع. "ىٍەتتيدېٌ" ضبلىع"ئۇٍغۇرچىذا  لەدىّىيضۆز  دېگەْ" ھېطبة"

: ثوٌغبچمب، غبئىر ثۇٔىڭذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ِۇٔذاق ٍبزغبْ" ضبق ئىع" ئېتىّوٌوگىَىطي

ضبلىع ضبلٍىغىٓ ثوٌذى ئبتي ضبلىع، 

. وورۇ ثبرضب ضبلىع ئىسى ئون ضبق ئىع

ضبلٍىغىٓ ئبتبٌذى ضبلىع،  ھېطبة)

.( ئۆزى ثەن ضبق ئىع ھېطبةوۆرۈرضەْ 

" لبرغي. "دېَىٍەتتي" لبرغي"ئۇٍغۇرچىذا  لەدىّىيضۆزٌىرى " ائورد"، "ضبراً"، "لەضىر"

: غبئىر ثۇٔىڭذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ِۇٔذاق ٍبزغبْ. ِۀىطىذىّۇ ئىػٍىتىٍەتتي ھبزىرليضۆزى ٍۀە 

ثۇ ثەگٍەر ئەۋى ئبتي لبرغي تۇرۇر، 

. ثۇ لبرغي ئىچىٕذەوي لبرغي تۇرۇر
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ثۇ ثەگٍەر ئۆٍىٕىڭ ئېتي لبرغىذۇر، )

.( ئبرا لبرغىذۇر –ۆز ثۇ لبرغي ئەھٍي ئ

ئىذران، ِبختىّبق، چوڭ ٍبوي ثۈٍۈن _ زاِبٔذا ئەلىً  لەدىّىيدېگەْ ضۆز " ئوگ"

: ِۀىٍەردە لوٌٍىٕىالتتي، غبئىر ثۇٔىڭذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ٔبھبٍىتي ئوثذاْ تۇٍۇق ٍبزغبْ دېگەْ

لبٍۇ ئەردە ثوٌطب ئۇلۇظ ثىرٌە ئوگ، 

. ئبٔي ئەر ئبتبغىً، ٔەچە ئوگطە ئوگ

. وىّذە ثوٌطب تۈگەيگ ثىٍىه ئولۇظ ئو

. ٍبۋۇز ئەرضە وەدتي، وىچىه ثوٌطب ئوگ

ئىذران ۋە ئوگ،  –ئەگەر وىّذە ثوٌطب ئبڭ ) 

. ئۇٔي ئەر ضبٔبپ ضەْ لبٔچە ئوگطە ئوگ

ئبڭ، ثىٍىُ وىّذە ثوٌطب توٌۇق،  –ئەلىً 

.( ٍبِبْ ثوٌطب خوپ دە، وىچىه ثوٌطب ئوگ

ي، ئىىىىٕچي ِىطرادا ِبختىّبق، تۆتىٕچي ضۆزى ثىرىٕچي ِىطرادا ئەلي" ئوگ"ثۇ ٍەردە 

. ِىطرادا چوڭ دېگەْ ِۀىٍەردە وەٌگەْ

پىىىرٌەر  پەٌطەپەٌىه ئوٍالٔذۇرىذىغبْتە ِوي ۋە وىػىٕي چوڭمۇر 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》

 وېٍىػيئۈچۈْ، ئۇ دۇَٔبغب  ئىپبدىٍۀگۀٍىىي، ٍۈوطەن ثەدىئىٍَىه غەرھٍۀگۀٍىىي

چوڭ تەضىر  راٍؤالردائىچي ۋە ضىرتىذىىي وەڭ  ىطىٕىڭتېررىتورىٌ لبراخبٔىَالر ثىٍۀال

 – 14ئىىىي ِۇلەددىّە ٍېسىٍغبٍٔىمي ۋە  تەرىپىذىٓثبغمىالر  دەۋردىالغۇ  وىتبثمب. لوزغىغبْ

 دۆٌىتىٕىڭ ِەروەزٌىرىذىٓ ثوٌغبْ" ئبٌتۇْ ئوردا"ٍبغىغبْ  ٍېرىّىغىچە وېَىٕىيئەضىرٔىڭ 

وە 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》ىٍي تېپىٍغبْ ثىر ووزىذا ً – 1909ضبراٍچىٍىك غەھىرى خبراثىطىذىٓ 

. تەلٍىذەْ ٍېسىٍغبْ، ِىطراالرٔىڭ ئۇچراٍذىغبٍٔىمي ثۇٔىڭ جبٍٔىك دەٌىٍىذۇر

ئەضىرٔىڭ ثبغٍىرىذا ٍبغىغبْ ئەدىت ئەھّەت  -13ئەضىرىٕىڭ ئبخىرى ثىٍەْ  – 12

ٔىٕىڭ ٔبٍِىك دىذاوتىه داضتب( ھەلىمەت ثوضۇغىطي) 《ۇي ھەلبٍىكتئەتەثە》ٍۈوٕەوىٕىڭ 
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لۇتبدغۇ 》وە ئوخػبٍذىغبٍٔىمي، 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》ۋە تىً جەھەتتىٓ  ئۇضٍۇةِەزِۇْ، 

لىططەضۇي 》ٍېسىٍغبْ  تەرىپىذىٍٓىً وېَىٓ ٔەضىردىٓ راثغۇزى  250تىٓ 《ثىٍىه

 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》دىّۇ 《ثبھبر ھەلمىذە ِەدھىَە》ٔبٍِىك ئەضەرٔىڭ ثېػىذىىي  《ئۀجىَب

ٔىڭ دۆٌەت، ضىَبضەت ۋە 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》 ۈچٍۈوٍۈوينِبھبرەت تەضىرىٕىڭ  ئەدەثىٌ

 وېَىٕىىٍەرگەجەھەتتىال ئەِەش، ثەٌىي ئەدەثىَبت جەھەتتىّۇ  ئىذىَىٍەر ئىجتىّبئىٌ

. لبٔچىٍىه وۈچٍۈن تەضىر وۆرضەتىۀٍىىىٕي ئىطپبتالٍذۇ

 

4 

 

ٍېڭىذىٓ ئبٍىغي  《لۇتبدغۇ ثىٍىه》ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبٔالردىٓ ِەٌۇَ ثوٌىذۇوي، 

ئەِەش، ثەٌىي لەدىّي ۋە ٍۈوطەن ثىر  ِەدۀىَەتٕىڭِېڭىۋاتمبْ ثىر  تبٍتبڭالپچىمىپ، 

ئەضەر ثوٌۇظ ثىٍەْ ثىٍٍە ھەَ تبرىخ،  ئەدەثىٌئۇ، . ِەھطۇٌي ثىۋاضىتە وۈٌتۈرىٕىڭ ِىٍٍىٌ

تەرثىَە ۋە  –تەٌىُ  ئىجتىّبئىٌٍبوي دۆٌەتػۇٔبضٍىك، ھەَ " ضىَبضەتٕبِە"ھەَ پەٌطەپە، ھەَ 

رىَبي ھبٍبتٕي ئۆزىذە  دەۋرىذىىي لبراخبٔىَالرِۈظ ھبٍبت ثىٍەْ ئۇزاق ئۆت

، ِەدۀىَىتىٕيغۇٔي ئۈچۈْ، ئۇ، غەرق . ئەضەر ئىٍّيِۇجەضطەٍِەغتۈرگەْ ضىطتېّىٍىك ثىر 

 لبراخبٔىَالرئۇٍغۇر ۋە ثبغمب تۈروي تىٍىذا ضۆزٌىػىذىغبْ خەٌمٍەر تبرىخىٕي، ثوٌۇپّۇ 

 ئەجذادالرٔىڭ لەدىّىيۋە ئەدەثىَبتي تبرىخىٕي،  ضەٌتۀىتي تبرىخي ثىٍەْ ئۇٍغۇر تىٍي

، دۇَٔب لبراظ، ئۆرۈپ ئبدەتٍىرىٕي ئېتىمبدتەرثىَە، دىٕىٌ  –پەٌطەپە، ھولۇق، ئېتىىب، تەٌىُ 

. ئەھّىَەتىە ئىگە ئىٍّيتەتمىك لىٍىػتب ئىٕتبٍىٓ زور 

ئىٍىُ  خەٌمئبرادا، ئۆتىەْ ئەضىرٔىڭ ئبخىرىذىٓ ثبغالپال، ثۇ ئەضەر ثوٌغبچمبغۇٔذاق 

 ِەٍِىىەتلوزغىذى، ھەرلبٍطي  ئېتىجبرىٕي –ضبھەضىذىىىٍەرٔىڭ زور دەرىجىذە دىممەت 

تەتمىمبتىذا وۆزگە وۆرۈٔەرٌىه  《لۇتبدغۇ ثىٍىه》ئبٌىٍّىرى ۋە تەتمىمبت خبدىٍّىرى 

ٍبزِب  ِەدۀىَىتيئۇٍغۇر  《لۇتبدغۇ ثىٍىه》ھەلىمەتۀّۇ . ٔەتىجىٍەرٔي ٍبراتتي

ئىٍىُ  خەٌمئبرالىٍىٕغبْ ئەضەر، ثۇ ئەضەر  تەتمىكھەِّىذىٓ وۆپ  ئىچىذەٍبدىىبرٌىمٍىرى 

 جۇڭگوِۇ. ضبھەضىذىىىٍەرٔىڭ ِۇھىُ تەتمىمبت تېّىٍىرىٕىڭ ثىرضي ثوٌۇپ وەٌّەوتە

، ئېَتمبٔذائوچۇلراق لىٍىپ . ئوِۇِي ٍۈزٌۈن ۋە ضىطتېّىٍىك تەتمىمبت ئېٍىپ ثبرِبلتب



  -15 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 والضطىه ثبرٌىكئەضەر ثوٌغبچمب،  ەدەثىٌئئەضىرگە تەئەٌٍۇق ثىر  – 11 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》

. ، ِېغىسىٕي ئېٍىػىّىس الزىُچىمىرىۋېتىپِىراضالرغب ئوخػبغال، ئۇٔىڭ غبوىٍىٕي  ِەدۀىٌ

داضتبٔىٕي ھبزىرلي زاِبْ ئۇٍغۇر تىٍىذا ئۆز ۋەزىٕي ثىٍەْ ٔەزِي غەوىٍذە  《لۇتبدغۇ ثىٍىه》

ثوٌۇغي تۈپەٍٍىذىٓ ثۇ  وٍىهچە ضەۋىَىّىسٔىڭ. ئىػٍەظ تۇٔجي لېتىُ ثوٌۇۋاتمبْ ئىع

وىتبثخبٔالرٔىڭ لىّّەتٍىه . تەثىئىٌٔۇضخىذا ثەزى ٍېتىػطىسٌىىٍەرٔىڭ وۆرۈٌۈغي 

. لىٍىّىس ئۈِىذ ئبٍىّبضٍىمىٕي پىىىرٌىرىٕي

تەٍَبرالظ گۇرۇپپىطي ٔەغرگۀي 《لۇتبدغۇ ثىٍىه》  
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 ثبٍبٔىذا ِەدھىَىطيثوٌغبْ تەڭرىٕىڭ  ئۇٌۇغثبة  ھەِّىذىٓ ئەزىس ۋە  ثىرىٕچي

 ِەدھىَىطي ثبٍبٔىذا ئەٌەٍھىططبالِٕىڭثبة پەٍغەِجەر  ئىىىىٕچي

 ثبة تۆت ضبھبثىٕىڭ ِەدھىَىطي ثبٍبٔىذا ئۈچىٕچي

 ئۇٌۇغ ثۇغراخبْ ِەدھىَىطي ثبٍبٔىذاپبرالق ثبھبر پەضٍي ۋە  تۆتىٕچي ثبة

 ثەغىٕچي ثبة ٍەتتە ٍۇٌتۇز ۋە ئوْ ئىىىي ثۇرۇج ثبٍبٔىذا

 لىّّىتي ثىٍىُ ۋە ئەلىٍذىٓ ئىىۀٍىىي ثبٍبٔىذا ثبٌىطىٕىڭئبٌتىٕچي ثبة ئبدەَ 

 ٍەتتىٕچي ثبة تىٍىٕىڭ پەزىٍىتي ثىٍەْ لۇضۇرى ۋە پبٍذىطي ثىٍەْ زىَىٕي ثبٍبٔىذا

 ثبٍبٔىذا ئېَتمبٍٔىميئۆزىٕي _ ٌٍىپٕىڭ ئۆز ضەوىىسىٕچي ثبة ِۇئە

 ِەدھىَىطي ۋە پبٍذىطي ثبٍبٔىذا لىٍّبلٕىڭتولمۇزىٕچي ثبة ٍبخػىٍىك 

 ئؤىٕچي ثبة ثىٍىُ ثىٍەْ ئەلىٍٕىڭ پەزىٍەت ۋە پبٍذىٍىرى ثبٍبٔىذا

 اثبٍبٔىذ ئېَتمبٍٔىميئوْ ثىرىٕچي ثبة وىتبثٕىڭ ٔبِي، ِۀىطي ۋە ِۇئەٌٍىپٕىڭ ئۆز لېرىٍىمىٕي 

 ھەلمىذە ئېٍىهئوْ ئىىىىٕچي ثبة ضۆز ثېػي وۈٔتۇغذى 

 خىسِىتىگە وىرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا ئېٍىه وۈٔتۇغذىثبة ئبٍتوٌذىٕىڭ  ئۈچىٕچيئوْ 

 وىرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا ھۇزۇرىغب ئېٍىهئوْ تۆتىٕچي ثبة ئبٍتوٌذىٕىڭ وۈٔتۇغذى 

 ثبٍبٔىذا ېَتمبٍٔىميئضبئبدەت ئىىۀٍىىٕي _  ثەختئوْ ثەغىٕچي ثبة ئبٍتوٌذى ئۆزىٕىڭ 

 ئېَتمبٍٔىرىدۆٌەتٕىڭ ضۈپىتي توغرىطىذا _ ثەخت  ئېٍىىىەئوْ ئبٌتىٕچي ثبة ئبٍتوٌذىٕىڭ 

 ئېَتمبٍٔىرىئبٍتوٌذىغب ئبداٌەت ضۈپەتٍىرى ھەلمىذە  ئېٍىىٕىڭئوْ ٍەتتىٕچي ثبة وۈٔتۇغذى 

 ثبٍبٔىذا ئېَتمبٍٔىميالٍىمىٕي لبٔذ ضۈپىتىٕىڭئبٍتوٌذىغب ئبداٌەت  ئېٍىىٕىڭئوْ ضەوىىسىٕچي ثبة وۈٔتۇغذى 

 ثبٍبٔىذا ئېَتمبٍٔىميتىٍٕىڭ پەزىٍىتي ۋە ضۆزٔىڭ پبٍذىٍىرىٕي  ئېٍىىىەئوْ تولمۇزىٕچي ثبة ئبٍتوٌذىٕىڭ 

 داۋاِطىسٌىمي ۋە دۆٌەتٕىڭ تۇرالطىسٌىمي ثبٍبٔىذا ثەختٕىڭٍىگىرِىٕچي ثبة 

 لىٍغبٍٔىمي ثبٍبٔىذأەضىھەت  ئۆگذۈٌّىػىەٍىگىرِە ثىرىٕچي ثبة ئبٍتوٌذىٕىڭ ئوغٍي 

 ٔەضىھىتي ئۆگذۈٌّىػىەٍىگىرِە ئىىىىٕچي ثبة ئبٍتوٌذىٕىڭ ئوغٍي 
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 ٍبزغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا ۋەضىَەتٕبِە ئىٍىىىەثبة ئبٍتوٌذىٕىڭ  ئۈچىٕچيٍىگىرِە 

 ئۆگذۈٌّىػٕي لىچمىرتمبٍٔىمي ثبٍبٔىذا ئېٍىىٕىڭثبة وۈٔتۇغذى  تۆتىٕچيٍىگىرِە 

 وىرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا ھۇزۇرىغب ئېٍىهىڭ وۈٔتۇغذى غٓىئۆگذۈٌُ ٍىگىرِە ثەغىٕچي ثبة

 خىسِىتىگە وىرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا ئېٍىهٍىگىرِە ئبٌتىٕچي ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ وۈٔتۇغذى 

 ئەلىٍٕي ضۈرەتٍەپ ثەرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا ئىٍىىىەٍىگىرِە ٍەتتىٕچي ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ 

 ثوٌۇغي وېرەوٍىىي ثبٍبٔىذا ٍىگىرِە ضەوىىسىٕچي ثبة ثەگٍىىىە الٍىك ثەگٕىڭ لبٔذاق

الزىٍّىمي توغرىطىذا  ثوٌۇغيٍىگىرِە تولمۇزىٕچي ثبة ثەگٍەرگە ۋەزىر ثوٌىذىغبْ وىػىٕىڭ لبٔذاق 

 ئېَتمبٍٔىرىئۆگذۈٌّىػٕىڭ 

وېرەوٍىىي  ثوٌۇغيئەضىەر ثبغٍىغۇچي وىػىٕىڭ لبٔذاق  ئېٍىىىەئوتتۇزىٕچي ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ 

 ئېَتمبٍٔىرىتوغرىطىذا 

 ئېٍىىىەثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئۇٌۇغ ھبجىپٍىممب لبٔذاق وىػي الزىٍّىمي توغرىطىذا  ثىرىٕچيئوتتۇز 

 ئېَتمبٍٔىرى

 ئېٍىىىەئوتتۇز ئىىىىٕچي ثبة ئىػىه ئبغىطىٕىڭ لبٔذاق ثوٌۇغي الزىٍّىمي ھەلمىذە ئۆگذۈٌّىػٕىڭ 

 ئېَتمبٍٔىرى

ٍٔىمي توغرىطىذا ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ثبة ئەٌچىٍىىىە ئەۋەتىػىە لبٔذاق وىػي ٍبراٍذىغب ئۈچىٕچيئوتتۇز 

 ئېَتمبٍٔىرى ئىٍىىىە

 ئېَتمبٍٔىرى ئېٍىىىەالزىٍّىمي توغرىطىذا ئۆگذۈٌّىػٕىڭ  ثوٌۇغيئوتتۇز تۆتىٕچي ثبة پۈتۈوچي لبٔذاق 

 ئېَتمبٍٔىرى ئېٍىىىەئوتتۇز ثەغىٕچي ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ غەزىٕذارٌىممب لبٔذاق وىػي الزىٍّىمي توغرىطىذا 

 ئىٍىىىەالزىٍّىمي توغرىطىذا ئۆگذۈٌّىػٕىڭ  ثۆٌىػيثبة ثبظ ئبغپەزٔىڭ لبٔذاق  ئوتتۇز ئبٌتىٕچي

 ئېَتمبٍٔىرى

 ئېٍىىىەالزىٍّىمي توغرىطىذا ئۆگذۈٌّىػٕىڭ  ثۆٌىػيئوتتۇز ٍەتتىٕچي ثبة ئىچىٍّىه ثېػىٕىڭ لبٔذاق 

 ئېَتمبٍٔىرى

ثبرٌىمي ھەلمىذە  ئوتتۇز ضەوىىسىٕچي ثبة خىسِەتچىٍەرٔىڭ ثەگٍەر ئۈضتىذە لبٔذاق ھەلٍىرى

 ئېَتمبٍٔىرى ئىٍىىىەئۆگذۈٌّىػٕىڭ 

 ئودغۇرِىػمب خەت ٍېسىپ ئەۋەتىۀٍىىي ثبٍبٔىذا ئىٍىىٕىڭئوتتۇز تولمۇزىٕچي ثبة وۈٔتۇغذى 
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 لىرىمىٕچي ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىع لېػىغب ثبرغبٍٔىمي   ثبٍبٔىذا

 لىٍغبٍٔىمي ثبٍبٔىذائودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىع ثىٍەْ ِۇٔبزىرە  لىرىك ثىرىٕچي ثبة

 ثبٍبٔىذا ئېَتمبٍٔىمي ئەٍىجٍىرىٕيدۇَٔبٔىڭ  ئۆگذۈٌّىػىەلىرىك ئىىىىٕچي ثبة ئودغۇرِىػٕىڭ 

 ِۇِىىٍٕىىىٕيثىٍەْ ئبخىرەتٕي تېپىع  ۋاضىتىطيثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب دۇَٔب  ئۈچىٕچيلىرىك 

 ثبٍبٔىذا ئېَتمبٍٔىمي

 خەت ٍېسىپ ئەۋەتىۀٍىىي ثبٍبٔىذا وەئېٍىهلىرىك تۆتىٕچي ثبة ئودغۇرِىػٕىڭ 

 ئودغۇرِىػمب ئىىىىٕچي لېتىُ خەت ٍبزغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا ئېٍىىٕىڭلىرىك ثەغىٕچي ثبة وۈٔتۇغذى 

 لىرىك ئبٌتىٕچي ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىع ثىٍەْ ئىىىىٕچي لېتىُ ِۇٔبزىرە لىٍغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا

ٍوضۇٍٔىرىٕي _ ا ثەگٍەرگە خىسِەت لىٍىػٕىڭ لبئىذە لىرىك ٍەتتىٕچي ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػك

 ثبٍبٔىذا ئېَتمبٍٔىمي

لىرىك ضەوىىسىٕچي ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ضبراً ئەھٍي ثىٍەْ لبٔذاق ِۇئبِىٍىذە ثوٌۇظ توغرىطىذا 

 ئېَتمبٍٔىرى

ىذا لىرىك تولمۇزىٕچي ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب ئبۋاَ ثىٍەْ لبٔذاق ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ توغرىص

 ئېَتمبٍٔىرى

 ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا ئەۋالدٌىرىثبة پەٍغەِجەر  ئەٌٍىىىٕچي

 ثبة ئبٌىّالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا ثىرىٕچيئەٌٍىه 

 ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا تېۋىپالرئەٌٍىه ئىىىىٕچي ثبة 

 ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ئەپطۇٔچىالرثبة  ئۈچىٕچيئەٌٍىه 

 ئەٌٍىه تۆتىٕچي ثبة چۈظ ئۆرۈگۈچىٍەر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا

 ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا ِۇٔەججىٍّەرئەٌٍىه ثەغىٕچي ثبة 

 ئەٌٍىه ئبٌتىٕچي ثبة غبئىرالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا

 ە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذاثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتت دېھمبٔالرئەٌٍىه ٍەتتىٕچي ثبة 

 ئەٌٍىه ضەوىىسىٕچي ثبة ضودىگەرٌەر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا

 ئەٌٍىه تولمۇزىٕچي ثبة چبرۋىچىالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا
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 ئبتّىػىٕچي ثبة لوي ھۈٔەرۋۀٍەر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا

 تە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذائبتّىع ثىرىٕچي ثبة پېمىرالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەت

 ثبٍبٔىذا ثۆٌىػيئبتّىع ئىىىىٕچي ثبة ئوٍٍىٕىػٕىڭ لبٔذاق 

 ثبٍبٔىذا تەرثىَىٍەظثبة پەرزۀتٍەرٔي لبٔذاق  ئۈچىٕچيئبتّىع 

 ئبتّىع تۆتىٕچي ثبة خىسِەتچىٍەر ثىٍەْ لبٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍىع ثبٍبٔىذا

 ئېَتمبٍٔىميٍوضۇٍٔىرىٕي _ رىع لبئىذە ئبتّىع ثەغىٕچي ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب زىَبپەتىە ثې

 ثبٍبٔىذا

 ئبتّىع ئبٌتىٕچي ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب زىَبپەتىە چبلىرىع لبئىذىٍىرى توغرىطىذا ئېَتمبٍٔىرى

ئبتّىع ٍەتتىٕچي ثبة ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە دۇَٔبدىٓ ٍۈز ئۆرۈپ، ثبرغب لبٔبئەت لىٍىع ھەلمىذە 

 ئېَتمبٍٔىرى

 لېتىُ دەۋەت لىٍغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا ئۈچىٕچيئودغۇرِىػٕي  ئېٍىىٕىڭوىىسىٕچي ثبة وۈٔتۇغذى ئبتّىع ضە

 وەٌگۀٍىىي ثبٍبٔىذا ٍېٕغبئبتّىع تولمۇزىٕچي ثبة ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىع 

 ئودغۇرِىع ثىٍەْ وۆرۈغىۀٍىىي ثبٍبٔىذا ئېٍىىٕىڭثبة وۈٔتۇغذى  ٍەتّىػىٕچي

 ٔەضىھەت لىٍغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا ئېٍىىىە ٍەتّىع ثىرىٕچي ثبة ئودغۇرِىػٕىڭ

توغرىطىذا  ئۇضۇٌٍىرىِەٍِىىەتٕي ئىذارە لىٍىع  ئېٍىىىەٍەتّىع ئىىىىٕچي ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ 

 ئېَتمبٍٔىرى

 ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئۆتىەْ ھبٍبتىغب ئېچىٕىپ تەۋثە لىٍغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا ئۈچىٕچيٍەتّىع 

 غىە وېڭەظ ثەرگۀٍىىي ثبٍبٔىذاٍەتّىع تۆتىٕچي ثبة ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّي

 ئبدەِگەرچىٍىه لىٍىع ثبٍبٔىذا ئبدەِگەرچىٍىىىەتوغرىٍىك،  توغرىٍىممبٍەتّىع ثەغىٕچي ثبة 

 ٍەتّىع ئبٌتىٕچي ثبة ئودغۇرِىػٕىڭ ئبغرىپ لېٍىپ، ئۆگذۈٌّىػٕي چبلىرغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا

 ٍتمبٍٔىمي ثبٍبٔىذاٍەتّىع ٍەتتىٕچي ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب چۈظ تەثىرىٕي ئې

 ثبٍبٔىذا ئېَتمبٍٔىميٍەتّىع ضەوىىسىٕچي ثبة ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە چۈظ وۆرگۀٍىىىٕي 

 ٍەتّىع تولمۇزىٕچي ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىع چۈغىگە تەثىر ثەرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا
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 ئودغۇرِىػٕىڭ ثۇ چۈغىە ثبغمب تەثىر ثەرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا ثبة ىْچضەوطىٕي

 ثبة ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ٔەضىھەت لىٍغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا ثىرىٕچيْ ضەوطە

 ضەوطەْ ئىىىىٕچي ثبة  لۇِبرۇٔىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆٌگۀٍىىىٕي ئېَتمبٍٔىمي ثبٍبٔىذا

 ثبة لۇِبرۇٔىڭ ئۆگذۈٌّىػىە تەزىَە ثىٍذۈرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا ئۈچىٕچيضەوطەْ 

 ٔىڭ ئودغۇرِىػمب ِبتەَ تۇتمبٍٔىمي ثبٍبٔىذاثبة ئۆگذۈٌّىع تۆتىٕچيضەوطەْ 

 ئۆگذۈٌّىػىە تەزىَە ثىٍذۈرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا ئېٍىىٕىڭضەوطەْ ثەغىٕچي ثبة 

E .ئىالۋىٍەر 

Ⅰ   ئېَتمبٍٔىرىٍىگىتٍىىىە ئېچىٕىپ، لېرىٍىك ھەلمىذە  

Ⅱ  زاِبٕٔىڭ ثۇزۇلٍۇلي ۋە دوضتالرٔىڭ جبپبضي توغرىطىذا 

Ⅲ  غ خبش ھبجىپٕىڭ ئۆزىگە ٔەضىھىتيوىتبة ئىگىطي ٍۈضۈپ ئۇٌۇ 
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لۇتبدغۇ ثىٍىه 
 

 

 

 

 

 

 



  -22 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

A 

 (ئبٍىغۇچي ۋە وۆٍۈٔگۈچي تەڭرىٕىڭ ئېتي ثىٍەْ ثبغالٍّەْ)

 ۋە ضبٔطىس ِەدھىَىٍەر ِىٕٕەتضبٔب،  – ھەِذۇ. 1

 يائىگىطي ۋە وبَ ئۇٌۇغٍۇق( ئۇ)ئەزىس ۋە ئۇٌۇغ تەڭرىگە وىُ، . 2

 ٍەرٔي، وۆوٕي ٍبراتمبْ، (ئۇ. )لۇدرەتٍىه پبدىػبھتۇر. 3

 ئۇ، ٔېّىٕىىي. ثبرٌىك جبٍٔىمالرغب رىسىك ثەرگەْ. 4

 .خبٌىذى، غۇٔي لىٍذى؛ ھەِذە ٔېّىٕىىي خبٌىطب، غۇٔي لىٍۇر. 5

       خۇدا خبٌىغىٕىٕي)ٍەفئەٌۇٌالھۇ ِبٍەغب ۋە ٍەھىۇِۇ ِبٍۇرىذ . 6

 .(ۋە  ئىرادىطي ثوٍىچە ھۆوۈَ لىٍىذۇ لىٍىذۇ 

 الَ ۋە دۇرۇتالر ئىٕطبٔالرٔىڭٍۀە ضبٔطىس ضب. 7

ئۇٌۇغ           ( ۋە تەڭرىٕىڭ)خىٍي _ ٍبخػىطي، پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ضەر . 8

 ئەٌچىطي

 ِۇھەِّەت ِۇضتبپبغب ثوٌطۇْ، ٍۀە. 9

 ضبھبثىٍەردىٓ ِۆھتەرەَئۇٔىڭ ٍبرۀٍىرى ثوٌغبْ ئەزىس ۋە . 10

 .ئبٌالھ  رازى ئوٌغبً. 11

 چىٓ ھېىىٍّىرىٕىڭ( ئۇ)ثۇ ثەن ئەزىس ثىر وىتبثتۇر، . 12
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 ھېىّەتٍىرى ثىٍەْ ثېسەٌگەْ، ِبچىٓ ئبٌىٍّىرىٕىڭ. 13

 غېئىرٌىرى ثىٍەْ ٍبضبٔغبٔذۇروي،. 14

 ثىٍذۈرگەْ( ثبغمىالرغب) ثېَىتالرٔيثۇ وىتبثٕي ئولۇغبْ ۋە . 15

 (وىػي  ثۇ)

 ِبچىٓ -چىٓ. وىتبثتىّٕۇ ئەزىسرالتۇر. 16

 ر لبرارغبئبٌىٍّىرى ۋە ھېىىٍّىرىٕىڭ ھەِّىطي ثي. 17

 ۋىالٍىتىذە، ِەغرىكوەٌذىٍەروي، . 18

 پۈتۈْ تۈروي خەٌمٍەر ٍبغبٍذىغبْ ٍەرٌەردە، ثۇغراخبْ تىٍىذا. 19

 ثۇٔىڭذىٓ ٍبخػىراق وىتبثٕي( ھېچىىُ)تۈروي ضۆز ثىٍەْ . 20

 ھەرگىس

 ثۇ وىتبة لبٍطي پبدىػبھٍىممب. ٍبزغىٕي ٍوق. 21

 ٍبوي لبٍطي ئىمٍىّغب ٍەتطە، غبٍەت. 22

 ۋە پەۋلۇٌئبددە گۈزەٌٍىىىذىٓ، زٌۇليئۇ. 23

 ئۇ ئەٌٍەرٔىڭ ھېىىٍّىرى ثىٍەْ ئبٌىٍّىرى لوثۇي لىٍىپ. 24

 .ئۇٔىڭغب ھەرثىرى ثىر تۈرٌۈن ئبت ۋە ٌەلەَ ثەردى. 25

 -ئەدەپغبھالرٔىڭ ) 《ئەدەثۇٌّۈٌۈن》 چىٍٕىمالر. 26

 دەپ ئبتىذى؛ ِبچىٓ( لبئىذىٍىرى
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 ِەٍِىىەتٕىڭ) 《ئبٍٕۇي ِەٌىىە》 ھېىىٍّىرى ِۈٌىىٕىڭ. 27

 (دەضتۇرى

 (زىٕٕىتيئەِىرٌەر ) 《زىٕٕەتۇٌئۇِىرا》 ، ِەغىرلٍىمالردېطە. 28

 دېذى؛

 دەپ ئبت لوٍذى؛ 《غبھٕبِەئي تۈروي》 ئىرأٍىمالر. 29

دەپ ( پبدىػبھالرغب ٔەضىھەت) 《پۀذىٕبِەئي ِۈٌۈن》ثەزىٍىرى. 30

 ئبتىذى؛

 .دەپ ئبت لوٍذى 《لۇتبدغۇثىٍىه》تۇرأٍىمالر. 31

 وىتبثٕي ٍبزغۇچي ثبالضبغۇٔذاثۇ . 32

 تۇغۇٌغبْ ثىر تەلۋادار زاتتۇر؛ ئەِّب،. 33

 ِەغرىكثۇ وىتبثٕي لەغمەر ئېٍىذە تبِبِالپ، . 34

 .ضۇٔغبٔذۇر ھۇزۇرىغبغبھي تبۋغبچ ثۇغراخبْ . 35

 غبھ ثۇغراخبّٔۇ ئۇٔي لەدىرٌەپ. 36

 ئۇٌۇغالپ، ئۇٔىڭغب خبش ھبجىپٍىمٕي( ۋە. )37

 غۇٔىڭ ثىٍەْ ٍۈضۈپ ئۇٌۇغ خبش( ۋە)ئىٍتىپبت لىٍغبْ . 38

 .غۆھرىتي دۇَٔبغب ٍېَىٍغبٔذۇر_ ھبجىپ دەپ ٔبَ . 39

 ِۇھىُ ئۇي ئۈضتىگە ثىٕب( ۋە)ثۇ ئەزىس وىتبة تۆت ئۇٌۇغ . 40



  -25 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 ؛(ثەخت)؛ ئىىىىٕچىطي، دۆٌەت(ئبداٌەت)لىٍىٕغبْ؛ ثىرى، ئەدىً . 41

 (رٔىڭئۇال)، ئەلىً؛ تۆتىٕچىطي، لبٔبئەت ثوٌۇپ، ٍۀەئۈچىٕچىطي. 42

 ئەدىٍگە. ثىر ٔبَ لوٍۇٌغبْ تۈروچەھەر ثىرىگە . 43

 ٔبِي ثېرىٍىپ، پبدىػبھ ئورٔىغب ﹝1﹞"ئېٍىهوۈٔتۇغذى . "44

 دەپ ئبت لوٍۇٌۇپ، "ئبٍتوٌذى"  دۆٌەتىە لوٍۇٌغبْ؛. 45

 ۋەزىر ئورٔىغب لوٍۇٌغبْ؛ ئەلىٍگە. 46

 دەپ ئبت لوٍۇٌۇپ، ۋەزىرٔىڭ ئوغٍي ئورٔىغب "ئۆگذۈٌّىع. " 47

 ۇٌغبْ؛لوً

 ئېتي ثېرىٍىپ، ۋەزىرٔىڭ" ئودغۇرِىع "لبٔبئەتىە . 48

 ِۇئەٌٍىپ ئۆز)غۇٔىڭذەن، . لېرىٕذىػي دەپ ئېَتىٍغبْ. 49

 (پىىىرٌىرىٕي

 جبۋاثٍىك ضۆزٌەر -ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىىي ِۇٔبزىرە ۋە ضوئبي. 50

 ئبرلىٍىك

 ئولۇغبٔالرٔىڭ وۆڭٍي ئېچىٍىپ،( ثۇٔي)ئىپبدىٍىگەْ، تبوي . 51

 .ەٌٍىپٕي ٍبخػي دۇئب ثىٍەْ ٍبد لىٍطۇْ دەپِۇئ. 52
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B 

 

 ئۇزا، جىّىذىٓلبدىر ثىر خۇدا ئۇ، 1

 .﹞2﹝توال وۆپ غۈوۈر، ِەدھ ئبڭبال ضبزا

 

 ،﹞3﹝ئۇٌۇغٍۇق ئىگەضي، لبدىر زۇٌجەالي2

 .ٍبراتمبْ، تۆرەتىەْ ۋە لبدىر وبِبي

 

 ٍەر، ئبضّبْ ۋە ِەخٍۇق ئىگەضي ٍۀە،3

 .وۈٌە تەٍَبر لىٍذى رىسلىڭ، ٍېگىٓ ضەْ

 

 ،﹞4﹝ثېرۇر ئۇ جىّىگە ضبٔبلطىس روزى4

 .ئۇ ئۆزى ٍېّەشجىّىگە ٍىگۈزۇر، 

 

 ئۇ لوٍّبش ئبچ ھەرگىس جىّي تىٕغۇچىٓ،5

 .ٍېذۇرۇر، ئىچۇرۇر ئۇ زات ھەِّىطىٓ
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 ،﹞5﹝خبٌىذى، ثوٌذى غۇٔذاق لبِۇغ ٔېچۈن6

 .تىٍىطە ئۇ وىّٕي لىٍۇر ئۇ ئۇٌۇغ

 

 تبٌالٔغبْ رەضۇٌغب دۇرۇت ھەَ ضبالَ،7

 .ئېھتىراَ – ٔە ٍبرٌىرىغب ضبالٍَە

 

 ِۇھەِّەت رەضۇٌذۇر خبالٍىك ثېػي،8

 .ئۇ وۆزى ۋە لېػي ھەِّىٕىڭئېرۇر 

 

 ٍۀە ثۇ وىتبثتۇر ٔبھبٍەت ئەزىس،9

 .ئبٌىّالرغب ثوٌغبً ثىٍىّذىٓ دېڭىس

 

 ئۇ لىّّەت ثىٍىٍّەر ثىٍە، ثېسەٌگە10ْ

 .ئەً وىّطە، غۈورى لىً، لبٔبئەت تىٍە

 

 جىّىگە ٍېسىپ، ضۆزىٕي ھېىىّالر11
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 .ئۈٔچىٍەردەن لوٍۇپتۇ تىسىپ – گۆھەر

 

 ، غەرق ضۇٌتبٍٔىرى،﹞6﹝ِبچىٕالر ثېگي12

 ثىٍىٍّىه، ئبلىً، دۇَٔب ٍبخػىٍىرى،

 

 جىّىطي وىتبثٕي ئۆزىٕىڭ لىٍىپ،13

 .ٍوغۇرغبْ خەزىٕە ئىچىگە لوٍۇپ

 

 ثىرىگە ِىراش لبٌذۇرۇپ، – ثىرىذى14ٓ

 .ثەرِەش ئۆزىگە لوٍۇپ ثۆٌەوٍەرگە

 

 پبٍذىٍىك، ھېچ زىَبْ ئۇٔذا ٍوق، ئېرۇر15

 .ئۇلّبش ِۀىطىٓ توٌۇق تۈروٍەرتوال 

 

 وىتبثٕي چۈغۀگەْ ثىٍۇرٌەر ئۇٔي،16

 .ئولۇپ، ٍبزضىال ئۇ ثىٍەٌّەش ثۇٔي
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 ثېرۇر ٍوٌَورۇق ثۇ وىتبة ضۆزٌىرى،17

 .ھەر ئىىىي جبھبٔذا تۈزەر ئىػٍىرى

 

 ِبچىٓ، چىٓ ھېىىّي ئۇالر ثبرچىطي،18

 .اختىذى ئۇٔي ھەِّىطيگۈزەي دەپ َ

 

 ،دېّەنپۈتۈْ تۈرن، چىٓ، غەرق ئېٍىذە 19

 .ِۇٔىڭذەن وىتبة ٍوق جبھبٔذا ثۆٌەن

 

 وىتبة لەدرىٕي ھەَ ثىٍىٍّىه ثىٍۇر،20

 ئەلىٍطىس وىػىذىٓ ثۆٌەن ٔە وېٍۇر؟

 

 وىتبثٕي ھەر ئبدەِگە ثەرِەش وېرەن،21

 .ئەگەر ثوٌطىّۇ دوضت، ئىػۀّەش وېرەن

 

 ىس ثىٍّەش لەدرىٕي،ٔىچۈوىىُ، ثىٍىّص22

 .ئەلىٍٍىك ئولۇغبْ وۈزەتۇر ئۇٔي
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 ثۇ ثۇغراخبْ ۋالتي ِۇئەٌٍىپ ئۇٔي،23

 .ٍۀە خبْ تىٍي ثىرٌە ئېَتىّىع ثۇٔي

 

 ِۇٔىڭذەن وىتبثىٕي وىُ ئېَتمبْ ئەۋەي،24

 وېَىٓ وىّّۇ ئېَتبر ثۇٔىڭذەوٕي دەي؟

 

 وىُ ئوٌطب ِۇٔىڭذەن ٍبزارِۇ، لېٕي؟25

 .اختبً ئۇٔيٍبزۇچي ثبر ئوٌطب، ِەْ َ

 

 ئوردا، وۀت ھەَ غەھەر – وي ھەرثىر ضبرا26ً

 .ئبالھىذە ٔبَ ثەردىٍەر وىتبثمب

 

 ھەر ئەٌٕىڭ ثىٍىٍّىه ھېىىّي تۇرۇپ،27

 .ئۆتۈپتۇ غۇ ئەي رەضّىچە ئبت لوٍۇپ

 

 ئبتىذى،《ئبداثۇٌّۈٌۈن》 ثۇ چىٍٕىك28
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 .دېذى﹞7﹝ 《ئۀطۇي ِەِبٌىه》ِبچىٍٕىك

 

 ئۇٔي،ثۇ غەرق ئەٌٍىرىذە ئۇٌۇغالپ 29

. ﹞8﹝دىذىٍەر وۈٔي 《زىٕٕەتۇٌئۇِىرا》

 

 دەپ ئبتىػبر، 《غبھٕبِە》ئىرأٍىمالر30

 .دەپ ئبتبر 《لۇتبدغۇثىٍىه》تۇرأٍىك

 

 ٔە تۈرٌۈن ئەٌٍەردە، تۈرٌۈن تىً ئبرا،31

 .ئبڭب تۈرٌۈن ئبتالر لوٍۇٌّىع، لبرا

 

 ٍۀە ثۇ وىتبثمب لوٍۇچي ثۇ ئبت32

 .﹞9﹝ئۇٌۇغ لۇٌٍىرىٕي وەچۈرضۇْ ثبٍبت

 

 ئبٍب، ثۇ وىتبثٕي لوثۇي لىٍغۇچي،33

 .ئەجەثٍۀگۈچيثۇ تۈروچە ئەضەرگە 
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 لبرا ثۇ وىتبثتىىي جىّىگە ٍبرار،34

 .ٍۇرت تۇتبر -ثوٌۇپّۇ غبھالرغب، وي ئەي

 

 ٍۇرتٕي ئىذارە لىٍۇچىالر وىُ، – ئەي35

 .ئۇڭب ٔە وېرەوٕي دىّىػتۇر ھېىىُ

 

 ٔىّىىي ئۇ لوغذار ھۆوۈِذارٔي،36

 .تٍەر ثبرىٕيرە غەوېرەوٍىه ٔىساَ ۋ

 

 ثۇ غبھٍىك خبراثي، ثبلبضي ٔەدىٓ،37

 .ئۇٔىڭ تۇرۇغي، وېتىػي ٔىّەدىٓ

 

 ثبرى، خبدىّالرٌەغىەرٌەر،  – ٍۀە چېرىه38

 .توپٍىٕۇر، لؤۇر، ضەپەر ٍوٌٍىرى ٔېچۈن

 

 ثۇالرٔىڭ تەرتىۋىٓ وىتبثتب ئېچىٍىپ،39

 .ضەرەٌەپ ئبٍرىغبْ ثبرچىطىٓ ٍېػىپ
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 ۇتۇچي وىػي،ٍۀە ئەٌٕي ِەھىەَ ت40

 .ٍبراٍِىك وىػىگە ثۇٍرۇضۇْ ئىػي

 

 ئەلىٍٍىك ۋە الٍىك وىػىٍەر وېرەن،41

 .ئېھطبْ ئوٌغبٔذەن چىراغذەنگوٍب ئبً 

 

 خبْ ئۈضتىذە ثبردۇر خەٌمٍەر ھەلمي،42

 .خبٕٔىڭّۇ ھەلمي ثبر تېخي ئۆزرەخەٌك 

 

 ئۇٔي، وۆزەتطۇٍْۀە پۇلراالر ھەَ 43

 .تېٕي-ئۇٔىڭ جبْ وۆزەتطۇْغبھالرِۇ 

 

 ئەٍٍەضۇٍٔەر ئۇرۇظ، ٔېچۈنثۇ غبھالر 44

 .ئۇرۇغمبٔذا ٌەغىەرٔي لبٔذاق لۇرۇظ

 

 ،ھىٍَە لىٍّبلٕي ٔېچۈنٍۀە ئېَتۇر 45
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 .ثىٍە ھىٍَەٍبۋٔي ثىر  دېطەٍېڭەً 

 

 ٔە ئەتّەن وېرەن، ھەرىىىتىذەثۇ غبھ 46

 .وي خەٌك لىٍطب ھەرىىەت ئۇٔىڭ وۆڭٍىذەن

 

 ٍەر،غۇ ٍبڭٍىغ ثوٌطب غبھ، ئۇٔي خەٌك ضۆ47

 .ٍۈزىٕي وۆرەً دەپ وىػي تەٌّۈرەر

 

 دىجبْ وىّٕي لۇتٍۇق ئبڭب ثەرضۇْ ئىع،48

 ئۆزىذىٓ ٍۀە وىّٕي ٔېرى لىٍىع؛

 

 ئۇ وىّىٕي ئۆزىگە ٍېمىٓ تۇتمۇٌۇق،49

 ئۇ وىّىٕي ٍبِبْ دەپ ٍىراق لىٍغۇٌۇق؛

 

 ضىَبضەتٍە وىّٕىڭ ثېػىذىٓ چبپمۇٌۇق،50

 .پبراضەتٍە لبٔذاق وۆڭۈي ئبٌغۇٌۇق
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 ىٍٍىك، ثىٍىٍّىه، ثبتۇر غىر ٍۈرەن،ئەق51

 .غەزٔە توپالپ، تبراتّبق وېرەن ٔېچۈن

 

 ،لۇۋۋىتيوۆپ ثوٌطب ثەگ  ئۆزرەخەٌك 52

 .راھىتيپۈتۈْ ئىع ئىچىذە ثوٌۇر 

 

 -ثۇ ثىرٔەچچە ضۆزٔي ۋەضىَەت ضبڭب53

 .، دۇئب لىً ِبڭبئۇٔتۇِبلىٍىپ لوٍذۇَ، 

 

 وۆرەرضەْ وىتبثٕي ثۇ ٍبزغبْ وىػي،54

 .ئەرۀىەْ، وىػىٍەر ثېػيھۈٔەرٌىه 

 

 ئبڭ ثىٍە،-ثۇ تۈرٌۈن پەزىٍەت، ئەلى55ً

 .، ٍۈرەرِىع وۈٌەثېسۀگەْئۇ ئەرِىع 

 

 ئۇ توغرا، ثبھۆرِەت ثىر زاھىت ئېرۇر،56

 .پبن ٍۈرۇر-ثىٍىٍّىه ۋە تەلۋا، ئېرىغ
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 ئىٍي، ﹞10﹝"لۇز ئوردۇ"ِبوبٔي  تۇرۇلٍۇق57

 .خەۋەرچي تىٍي ٔەضەثتىٓتۈپ ئەضٍي 

 

 چىمىپ، اْ ئىٍىذىٓ وېتىپتۇئۇ تۇغك58

 .تۈگىتىپلوغۇپ  ٔەزِگەوىتبثٕي 

 

 پۈتۈْ ھەِّىطىگە ثېىىتىەچ ٔىساَ،59

 .ئۇٔي لەغمەر ئىچىٕذە لىٍغبْ تبِبَ

 

 خبٕٔىڭ ئولۇغبْ ثۇٔي، ھۇزۇرىذا60

 -ئۇ تبۋغبچ لبرا ثۇغراخبٔالر خېٕي

 

 ،﹞11﹝خىٍئىتي لەدىرٌەپ ئۇٔي وۆپ ثېرىپ61

 .ھۆرِىتي لەٌەَ ھەلمي دەپ وۆپ لىٍىپ

 

 ثېرىپ خبش ھبجىپٍىك ئېتىٓ، ئۇٔىڭغب62
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 .ئۇٔي ئەٍٍەِىػتۇر ئۆزىگە ٍېمىٓ

 

 ثۇ ِۀە ئۈچۈْ، وۆر، لەدىرٌە ئۇٔي،63

 .ۈضۈپ خبش ھبجىپ دەپ ئبتبرٌەر وۈٔيً

 

 ٍۀە ثۇ وىتبثٕىڭ ثبٍبٔىٕي دەر،64

 ئۇ تۈزەر؛ ئۆزرەثۇٔي تۆت ئۇٌۇغ ئۇي 

 

 ،ئبداٌەت ئېرۇر ئۆزرەثىرى، توغرۇٌۇق 65

 .ئىىىىٕچىطي، دۆٌەت ۋە ئىمجبي تۇرۇر

 

 ئۈچىٕچي، ئەلىٍذۇر ئۇٌۇغٍۇق ثىٍە،66

 .، لبٔبئەت، ئبپىَەت ئىٍەتۆتىٕچي

 

 ثۇٔىڭ ھەرثىرىگە ثېرىپ ثبغمب ٔبَ،67

 .ئبتبپ ثبغمب ئبت ثىرٌە لىٍىع تبِبَ
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 ئبتبر، ئېٍىهئبداٌەتٕي وۈٔتۇغذى 68

 .ئۇٔي وۆر، ثۇ غبھٍىك ئورۇٔذا لوٍبر

 

 وٌذى دۆٌەت ئبتبٌذى وۈٔي،ثۇ ئبٍت69

 .ۋەزىرٌىه ئورۇٔذا تۇتبر ئۇ ِۇٔي

 

 ئەلىٍٕي ئبتبپ ئۇ دېذى ئۆگذۈٌّىع،70

 .ثۇٔي ئۇ ۋەزىرٔىڭىي ئوغٍي دىّىع

 

 لبٔبئەتىە ئودغۇرِىع ئبتىٓ ثېرىپ،71

 ثۇٔي ھەَ ۋەزىرٔىڭ ٍېمىٕي لىٍىپ،

 

 ثۇٔىڭ ھېىّەتىٓ، وۆر، ِۇغۇ تۆت ئۈزە،72

 .ى تۈزەوىتبثىٕي تۈگەتىەْ ثۇالرْ

 

 ، تبجىىچە وىتبثالر توال،ئەرەثچە73

 .ثىسٔىڭ تىٍىّىسدا ثۇ ٍبٌغۇز، غۇال
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 ئىٍىٍّىه ثىٍۇرٌەر ثۇٔىڭ ھۆرِىتىٓ،74

 .ئەلىٍٍىك ئۇلبرٌەر ثىٍىُ لىّّىتىٓ

 

 ثۇ تۈروچە لوغبلالرٔي تۈزدۈَ ضبڭب،75

 .، دۇئب لىً ِبڭبئۇٔتۇِبئولۇردا 

 

 وېتۇرِەْ جبھبٔذىٓ، ئىػىت ضەْ ئۆزۈڭ،76

 .ئبٌغىٓ ۋە ئبچمىىٓ وۆزۈڭ ئىجرەتتوال 

 

 ،﹞12﹝ئىالھىُ ضۀال ضەْ، ثىسٔي ٍبرٌىمب77

 .﹞13﹝لىٍغىٓ پۈتۈْ ِۆِىٕگە ٌىمب ٔېطىپ

C 

ثبپالر ِۇٔذەرىجىطي 

 

 ثبٍبٔىذا ِەدھىَىطيثوٌغبْ تەڭرىٕىڭ  ئۇٌۇغثبة  ھەِّىذىٓ ئەزىس ۋە  .1

 ِەدھىَىطي ثبٍبٔىذا ئەٌەٍھىططبالِٕىڭثبة پەٍغەِجەر  .2
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 ثبة تۆت ضبھبثىٕىڭ ِەدھىَىطي ثبٍبٔىذا .3

 پبرالق ثبھبر پەضٍي ۋە ئۇٌۇغ ثۇغراخبْ ِەدھىَىطي ثبٍبٔىذا ثبة. 4

 ثبة ٍەتتە ٍۇٌتۇز ۋە ئوْ ئىىىي ثۇرۇج ثبٍبٔىذا .5

 لىّّىتي ثىٍىُ ۋە ئەلىٍذىٓ ئىىۀٍىىي ثبٍبٔىذا ثبٌىطىٕىڭثبة ئبدەَ  .6

 ۋە پبٍذىطي ثىٍەْ زىَىٕي ثبٍبٔىذا ثبة تىٍىٕىڭ پەزىٍىتي ثىٍەْ لۇضۇرى .7

 ثبٍبٔىذا ئېَتمبٍٔىميئۆزىٕي _ ثبة ِۇئەٌٍىپٕىڭ ئۆز  .8

 ِەدھىَىطي ۋە پبٍذىطي ثبٍبٔىذا لىٍّبلٕىڭثبة ٍبخػىٍىك  .9

 ثبة ثىٍىُ ثىٍەْ ئەلىٍٕىڭ پەزىٍەت ۋە پبٍذىٍىرى ثبٍبٔىذا .10

 ثبٍبٔىذا ئېَتمبٍٔىميىمىٕي ثبة وىتبثٕىڭ ٔبِي، ِۀىطي ۋە ِۇئەٌٍىپٕىڭ ئۆز لېرىً .11

 ھەلمىذە ئېٍىهثبة ضۆز ثېػي وۈٔتۇغذى  .12

 خىسِىتىگە وىرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا ئېٍىه وۈٔتۇغذىثبة ئبٍتوٌذىٕىڭ  .13

 وىرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا ھۇزۇرىغب ئېٍىهثبة ئبٍتوٌذىٕىڭ وۈٔتۇغذى  .14

 ثبٍبٔىذا ليئېَتمبٍٔيضبئبدەت ئىىۀٍىىٕي _  ثەختثبة ئبٍتوٌذى ئۆزىٕىڭ  .15

 ئېَتمبٍٔىرىدۆٌەتٕىڭ ضۈپىتي توغرىطىذا _ ثەخت  ئېٍىىىەثبة ئبٍتوٌذىٕىڭ  .16

 ئېَتمبٍٔىرىئبٍتوٌذىغب ئبداٌەت ضۈپەتٍىرى ھەلمىذە  ئېٍىىٕىڭثبة وۈٔتۇغذى  .17

 ثبٍبٔىذا ئېَتمبٍٔىميلبٔذالٍىمىٕي  ضۈپىتىٕىڭئبٍتوٌذىغب ئبداٌەت  ئېٍىىٕىڭثبة وۈٔتۇغذى  .18

 ثبٍبٔىذا ئېَتمبٍٔىميتىٍٕىڭ پەزىٍىتي ۋە ضۆزٔىڭ پبٍذىٍىرىٕي  ئېٍىىىەئبٍتوٌذىٕىڭ  ثبة .19

 داۋاِطىسٌىمي ۋە دۆٌەتٕىڭ تۇرالطىسٌىمي ثبٍبٔىذا ثەختٕىڭثبة  .20

 ٔەضىھەت لىٍغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا ئۆگذۈٌّىػىەثبة ئبٍتوٌذىٕىڭ ئوغٍي  .21

 ٔەضىھىتي ئۆگذۈٌّىػىەثبة ئبٍتوٌذىٕىڭ ئوغٍي  .22

 ٍبزغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا ۋەضىَەتٕبِە ئىٍىىىەثبة ئبٍتوٌذىٕىڭ  .23

 ئۆگذۈٌّىػٕي لىچمىرتمبٍٔىمي ثبٍبٔىذا ئېٍىىٕىڭثبة وۈٔتۇغذى  .24
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 وىرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا ھۇزۇرىغب ئېٍىهئۆگذۈٌّػٕىڭ وۈٔتۇغذى  ثبة .25

 خىسِىتىگە وىرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا ئېٍىهثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ وۈٔتۇغذى  .26

 ئەلىٍٕي ضۈرەتٍەپ ثەرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا ئىٍىىىەثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ  .27

 ثبة ثەگٍىىىە الٍىك ثەگٕىڭ لبٔذاق ثوٌۇغي وېرەوٍىىي ثبٍبٔىذا .28

الزىٍّىمي توغرىطىذا ئۆگذۈٌّىػٕىڭ  ثوٌۇغيثبة ثەگٍەرگە ۋەزىر ثوٌىذىغبْ وىػىٕىڭ لبٔذاق  .29

 ئېَتمبٍٔىرى

وېرەوٍىىي توغرىطىذا  ثوٌۇغيثبغٍىغۇچي وىػىٕىڭ لبٔذاق  ئەضىەر ئېٍىىىەئۆگذۈٌّىػٕىڭ  .30

 ئېَتمبٍٔىرى

 ئېَتمبٍٔىرى ئېٍىىىەثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئۇٌۇغ ھبجىپٍىممب لبٔذاق وىػي الزىٍّىمي توغرىطىذا  .31

 ئېَتمبٍٔىرى ئېٍىىىەثبة ئىػىه ئبغىطىٕىڭ لبٔذاق ثوٌۇغي الزىٍّىمي ھەلمىذە ئۆگذۈٌّىػٕىڭ  .32

 ئىٍىىىەىٍىىىە ئەۋەتىػىە لبٔذاق وىػي ٍبراٍذىغبٍٔىمي توغرىطىذا ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ثبة ئەٌچ .33

 ئېَتمبٍٔىرى

 ئېَتمبٍٔىرى ئېٍىىىەالزىٍّىمي توغرىطىذا ئۆگذۈٌّىػٕىڭ  ثوٌۇغيثبة پۈتۈوچي لبٔذاق  .34

 ئېَتمبٍٔىرى ئېٍىىىەثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ غەزىٕذارٌىممب لبٔذاق وىػي الزىٍّىمي توغرىطىذا  .35

 ئېَتمبٍٔىرى ئىٍىىىەالزىٍّىمي توغرىطىذا ئۆگذۈٌّىػٕىڭ  ثۆٌىػيثبة ثبظ ئبغپەزٔىڭ لبٔذاق  .36

 ئېَتمبٍٔىرى ئېٍىىىەالزىٍّىمي توغرىطىذا ئۆگذۈٌّىػٕىڭ  ثۆٌىػيثبة ئىچىٍّىه ثېػىٕىڭ لبٔذاق  .37

 ئىٍىىىەٌّىػٕىڭ ثبة خىسِەتچىٍەرٔىڭ ثەگٍەر ئۈضتىذە لبٔذاق ھەلٍىرى ثبرٌىمي ھەلمىذە ئۆگذۈ .38

 ئېَتمبٍٔىرى

 ئودغۇرِىػمب خەت ٍېسىپ ئەۋەتىۀٍىىي ثبٍبٔىذا ئىٍىىٕىڭثبة وۈٔتۇغذى  .39

 ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىع لېػىغب ثبرغبٍٔىمي   ثبٍبٔىذا .40

 ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىع ثىٍەْ ِۇٔبزىرە لىٍغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا ثبة .41

 ثبٍبٔىذا ئېَتمبٍٔىمي ئەٍىجٍىرىٕيدۇَٔبٔىڭ  ئۆگذۈٌّىػىەثبة ئودغۇرِىػٕىڭ  .42

 ئېَتمبٍٔىمي ِۇِىىٍٕىىىٕيثىٍەْ ئبخىرەتٕي تېپىع  ۋاضىتىطيثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب دۇَٔب  .43

 ثبٍبٔىذا
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 خەت ٍېسىپ ئەۋەتىۀٍىىي ثبٍبٔىذا ئېٍىىىەثبة ئودغۇرِىػٕىڭ  .44

 ېتىُ خەت ٍبزغبٍٔىمي ثبٍبٔىذائودغۇرِىػمب ئىىىىٕچي ق ئېٍىىٕىڭثبة وۈٔتۇغذى  .45

 ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىع ثىٍەْ ئىىىىٕچي لېتىُ ِۇٔبزىرە لىٍغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا .46

 ئېَتمبٍٔىميٍوضۇٍٔىرىٕي _ ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب ثەگٍەرگە خىسِەت لىٍىػٕىڭ لبئىذە  .47

 ثبٍبٔىذا

 ئېَتمبٍٔىرىِۇئبِىٍىذە ثوٌۇظ توغرىطىذا ثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ضبراً ئەھٍي ثىٍەْ لبٔذاق  .48

 ئېَتمبٍٔىرىثبة ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب ئبۋاَ ثىٍەْ لبٔذاق ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ توغرىطىذا  .49

 ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا ئەۋالدٌىرىثبة پەٍغەِجەر  .50

 ثبة ئبٌىّالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا .51

 ۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذاثىٍەْ ِۇٔبضي الرتېۋىپثبة . 52

 ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا ئەپطۇٔچىالرثبة  . 53
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 (تەڭرىٕىڭ ئېتي ثىٍەْ ثبغالٍّەْ وۆٍۈٔگۈچيۋە  ئبٍىغۇچي)

 

 ثىرىٕچي ثبة

ھەِّىذىٓ ئەزىس ۋە ئۇٌۇغ ثوٌغبْ تەڭرىٕىڭ 

 ِەدھىَىطي ثبٍبٔىذا

 

 خۇدا ئبتي ثىرٌە ضۆزىُ ثبغٍىذىُ،1

 .﹞14﹝گەْ، وەچۈرگەْ ئىسىُتۆرەٌتىەْ، ئۆضتۈر

 

 توال ِەدھي ثىرٌە تۈِەْ ِىڭ ضۀب2

. ﹞15﹝لبدىر ثىر خۇداغب، ئبڭب ٍوق پۀب

 

 

 -لوڭۇر ٍەر، ٍېػىً وۆن، وۈْ، ئبً ثىرٌە تۈ3ْ

 .ٍبراتتي زاِبْ، ۋالىت، ِەخٍۇق ۋە وۈْ
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 ئۇ خبالپ ٍبراتتي، ٍبراٌذى پۈتۈْ،4

 .پۈتۈْ ٌذىوئ، ثبر "ثوي"ئۇ ثىرال دېذى

 

 ئبڭب، ِوھتبجذۇرارچە ٍبراٌغبْ ثۇ ة5

 .ضبڭب ھەِراھئىگەَ ضەْ ثىھبجەت، ٍوق 

 

 ئەً لبدىر ۋە ِەڭگۈ ثىھبجەت ثبٍبت،6

 .ثۆٌەوىە ٍبراغّبش ثۇ ئبت ضېٕىڭذىٓ

 

 ئۇٌۇغٍۇق ضبڭب ھەَ ثۈٍۈوٍۈن ضبڭب،7

 .تەڭب-ضېٕىڭذىٓ ثۆٌەن ٍوق ضبڭب تۇر

 

 ئەً ثىر ضەْ، ثىرىىّەش ضبڭب ثبغمب ثىر،8

 .ىّىذىٓ، جىّىذىٓ ئبخىرثۇرۇْ ضەْ ج

 

 ،ثىرٌىىىڭضبٔبلمب لېتىٍّبش ضېٕىڭ 9

 .پۈتۈْ ٔەرضىگە ٍەتتي لۇدرەتٍىگىڭ



  -46 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

 گۇِبْ ٍولىي، ثىر ضەْ، ئەً ِەڭگۈ خۇدا،10

 .ضبٔبق ضىرتىذا-ضبْ ٔېچۈنئۆزۈڭ ھەر 

 

 ،﹞16﹝تبظ ثىٍۇچي ئەً ھەلمۇٌَەلىٓ-ئىچۇ11

 .وۆزۈِذىٓ ٍىرالطەْ، وۆڭۈٌگە ٍېمىٓ

 

 ىڭ وۈْ ۋە ئبٍذەن ٍورۇق،ئېرۇر ثبرٌىك12

 .ئەلىً ٍوق-تېگىڭگە ٍېتۇچي وۆڭۈي

 

 ٔىّەٌىىتىٓ ئەِەش ضېٕىڭ ثىرٌىىىڭ،13

 .ٍبراتتىڭ جىّىٕي، جىّىطي ضېٕىڭ

 

 

 پۈتۈْ ثبر ٔىّۀي ٍبراتتىڭ ئۆزۈڭ،14

 .ٍولىٍۇر جىّىطي، تىرىه ضەْ ئۆزۈڭ
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 ،﹞17﹝ٍبراٌغبْ تبٔۇق ثبرٌىمىغب ٍبراتمب15ْ

 .ٔۇلي ئېٕىكٍبراٌغبْ ئىىىي ثىر تب

 

 ئۇٔىڭ ئوخػىػي ٍوق ۋە ٍبوي تېڭي،16

 .ٔېچۈوٍۈوىگە ٍەتّەش خبالٍىك ئېڭي

 

 ئۇ ٍۈرِەش، ئۇ ٍبتّبش، ئوٍغبق، ئۇخٍىّبش،17

 .لىَبش-ئۇٔىڭذىٓ ٍىرالتۇر تەضەۋۋۇر

 

 ضوٌذا ئۇ،-ٔە ئبٌذا، ٔە وېَىٓ، ٔە ئوڭ18

 .، ٔە ئۇدۇٌذا ئۇئېگىسدۀە پەضتە، 

 

 ،﹞18﹝ۇْ ٍوق ئبڭب،ٍبراتتي، ئور ئۆيئورۇْ 19

 .ئۇٔىڭطىس ئورۇْ ٍوق، ئىػۀگىٓ ثۇڭب

 

 ئەزىس، وۆڭۈٌگەئەً ضىرغب ٍېمىٓ، ئەً 20

 .ۇر ضبڭب ثبرچە ضۈرەت ۋە ئىسھتگۇۋا
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 ٍبراتتىڭ تۈِەْ ِىڭ تىرىه، ضبٔبلطىس،21

 .، تبغ، داال، دۆڭ، دېڭىسچولۇرلۇرۇلٍۇق، 

 

 ٍېػىً وۆوٕي ٍۇٌتۇزٔي ثىٍە، ثېسەتتىڭ22

 .ا تۈٕٔي وۈٔذۈز ثىٍەٍورۇتتۇڭ لبر

 

 ئۇچبرٌىك، ِبڭبرٌىك، تىٕبرٌمىي ثبر،23

 .ضېٕىڭذىٓ ئىچىپ، ٍەپ تىرىىٍىه لىالر

 

 ئېگىس ئەرظ ئۈضتىذىٓ ٍەر ئبضتىغب تب،24

 .پۈتۈْ ثبرچە ِوھتبج ئەً ئىگەَ ضبڭب

 

 

 ئبٍب ھەلمە پۈتىەْ، ئبچ ھەِذىگە تىً،25

 .﹞19﹝دىٍىڭ پۈتطە غەوطىس، ٍۈرۈتّە ئەلىً
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 ،وۆزەتوۆڭۈٌٕي  دېّەوتىٓٔذاق ئۇ لب26

 .ئبضبٍىػمب ٍەت ثبرٌىمىغبپۈتۈپ 

 

 ، لبٔچە دەپ ٍۈرِە، تۇتمىٓ ئۆزۈڭ،ٔېچۈن27

 .، لبٔچىطىس ثىً، ئۇزارتّب ضۆزۈڭٔېچۈن

 

 ثۇ ِۇڭٍۇق لۇٌۇڭٕي، ئەً ِۇڭطىس ئىگەَ،28

 .وەچۈرگىٓ گۇٔبھىٕي ئەٍٍەپ وەرەَ

 

 ضبڭب، ئۈِىذىُضبڭبال ضېغىٕذىُ، 29

 .ىّذە ِەدەت لىً ِبڭبٍېر لىَىٍٕىك

 

 ضۆٍۈٍِۈن رەضۇي ثىرٌە تۇرغۇز ِېٕي،30

 .لوٌۇَ تۇتمۇچي لىً لىَبِەت وۈٔي

 

 ئۇٔىڭ تۆت ٍبرىغب تۈِەْ ِىڭ ضبالَ،31

 .ٍېتىػتۈر ِېٕىڭذىٓ داۋاَ ۋە داۋاَ



  -50 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

 ئۇٌۇغ وۈٔذە وۆرضەت ئۇالرٔىڭ ٍۈزىٓ،32

 .لوٌۇَ تۇتمۇچي ئەٍٍە ٍبخػي ضۆزىٓ

 

 ٍىك ئۆزۈَ،ضېٕي ِبختىَبٌّبٍّەْ ال33

 .ضېٕي ضۀال ِبختب، وېطىٍذى ضۆزۈَ

 

 

 ثبة ئىىىىٕچي

 ِەدھىَىطي ثبٍبٔىذا ئەٌەٍھىططبالِٕىڭپەٍغەِجەر 

 

 ئەۋەتتي رەضۇٌٕي رەھىٍّىه ئىگەَ، 34

. وىػي ٍبخػىطي، تبٌالٔغىٕي ھەَ

 

ئىذى خەٌممە لبراڭغۇ تۈٔي،  چىراغ35

. ٍورۇلٍۇق چبچتي، ٍورۇتتي ضېٕي
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ئىذى ئۇ ضبڭب، خۇدادىٓ دەۋەتچي 36

. ٍىگىت توغرا ثىر ٍوٌٕي تبپتىڭ غۇڭب

 

، ئۆيئبتبضىٓ، ئبٔبضىٓ پىذا لىٍذى 37

. تىٍەن ئۈِّەت ئەردى، ثبٍبْ لىٍذى ٍوي

 

وېچە ئۇخٍىّبضتىٓ ۋە وۈٔذۈز ٍېّەً، 38

. ھەلتىٓ، ثۆٌەوٕي دېّەً ضورىذىضېٕي 

 

تۈْ ئەِگەن ثىٍە،  –تىٍەدى ضېٕي وۈْ 39

. ْ تىٍەئۇٔي ِبختب ئەِذى، رىساضي

 

پۈتۈْ لبٍغۇضي ئەردى ئۈِّەت ئۈچۈْ، 40

. لۇتمۇزِبق تىٍەر ئەردى راھەت ئۈچۈْ

 

 ،ِېھرىجبْئبتبدىٓ، ئبٔبدىٓ ثوٌۇپ 41
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 .تىٍەٍتتي خۇدادىٓ غۇٔي ھەر زاِبْ

 

 خەٌممە ئىذى ئۇ خۇدا رەھّىتي،42

 .، تۈزٌۈن خىطٍىتيضىٍىمتۇر لىٍىمي

 

 ضىٍىك، لىٍىميئىذى ئۇ ِۇالٍىُ، 43

 .رەھىٍّىهلوٌي وەڭ، ضېخي  ھبٍبٌىك،

 

 لوڭۇر ٍەر، ٍېػىً وۆوتە ئەردى ئەزىس،44

 .ئبڭب ثەردى تەڭرى لىّّەت ئېَتمۇضىس

 

 ثۇرۇٔذىٓ ئىذى ثبظ پۈتۈْ ثبغچىغب،45

. ﹞20﹝وېَىٓ ثوٌذى تبِغب پۈتۈْ ضبۋچىغب

 

 

 ئۇٔىڭ ِەْ ٍوٌىغب وۆڭۈي ثبغٍىذىُ،46

 .ئىػۀذىُ، ضۆٍۈپ ھەَ ضۆزىٓ ئبڭٍىذىُ
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 ثۇ وۆڭٍۈِٕي ضەْ، وۆزەتىىٓ ئىالھب،47

 .لوپبردا رەضۇٌٍە لوپبر ِېٕي تەڭ

 

 لىَبِەتتە وۆرضەت توٌۇٔذەن ٍۈزىٓ،48

 .لوٌۇَ تۇتمۇچي لىً ئىالھب ئۆزىٓ

 

 ئۈچىٕچي ثبة

 تۆت ضبھبثىٕىڭ ِەدھىَىطي ثبٍبٔىذا

 

 ضۆٍۈٔچي ئىذى، ھەِراھيئۇٔىڭ تۆت 49

 .ھەر ئىػتب ثىٍٍە ھەَ وېڭەغچي ئىذى

 

 وىطي، وىَبۋ ئىىىىطي،لېَٕبتب ئىه50

 .تبٌالٔغبْ وىػىٍەر ئىذى تۆتىطي

 



  -54 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 ئىذى ئەۋۋىٍي، ئبثبثەورىجىّىذىٓ 51

 .تىٍي ۋە دىٍي ئىػۀگەْخۇداغب 

 

 جبٔىٕي،-پىذا لىٍذى ِبٌي، تېٕي52

 .رەضۇٌٕىڭ رىساضي ئىذى وۈتىۈٔي

 

 ئەردى وىػىٍەر خىٍي، ﹞21﹝وېَىٓ پبرۇق53

 .ئېطىٍيتىٍي ۋە دىٍي ثىر، خەٌك 

 

ى ئۇ ٍبردەِچي ۋە ھەق دىٕغب ئۇي، ئىذ54

 .﹞22﹝ئۆي غەرىئەتتىٓ توضۇلٕي وۆتۈردى

 

، ئۇٍبتچبْ تېخي، ِۇالٍىُئوضّبٔذۇر 55

. وىػىٍەر خىٍي ھەَ لوٌي وەڭ ضېخي

 

 

 پىذا لىٍذى ثبرچە ِبي ھەَ ئۆزىٕي،56
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 .رەضۇي ثەردى ئبڭب ئىىىي لىسىٕي

 

 خىً ِەرداْ ئېٍىذۇر،-ضوڭ ئبٔذىٓ، ضەرە57

 .گىت ئەر، ٍۈرەوٍىه جەضۇرٍي ئەلىٍٍىك

 

 ئوچۇق لوي ئىذى ئۇ، ٍۈرەگي ضۈزۈن،58

 .ثىٍىٍّىه ۋە تەلۋا، ئېتىذۇر ثۈٍۈن

 

 ،﹞23﹝وۆويئۇالر ئىذى دىٓ ھەَ غەرىئەت 59

 .ِۇٔبپىك ۋە دىٕطىس ٍۈوي وۆتۈردى

 

 ئېرۇر، ﹞24﹝ثۇ تۆت ٍبر ِبڭب تۆت تبدۇدەن60

 .تۈزۈٌطە تبدۇ چىٓ ھبٍبتٍىك ثوٌۇر

 

 الرغب تۈِەْ ِىڭ ضبالَ،ِېٕىڭذىٓ ئۇ61

 .ٍەتىۈزگىٓ ئىگەَ ضەْ ئۈزٌۈوطىس داۋاَ
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 ،وۆڭٍىٕيضۆٍۈٔذۈر ِېٕىڭذىٓ ھبِبْ 62

 .لوٌۇَ تۇتمۇچي لىً لىَبِەت وۈٔي

 

 تۆتىٕچي ثبة

پبرالق ثبھبر پەضٍي ۋە ئۇٌۇغ ثۇغراخبْ ِەدھىَىطي 

 ثبٍبٔىذا

 

 ئېطىٍىپ وەٌذى غەرلتىٓ ثبھبرٔىڭ ٍېٍي،63

 .جۀٕەت ٍوٌي جبھبْ ئبچتي ثېسەغىە

 

 وېتىپ، ﹞25﹝لوڭۇر ٍەر ئىپبر توٌذى، وبفۇر64

 .تىٍەر دۇَٔب وۆروەَ ئېتىپ ثېسۀّەن

 

 ،﹞26﹝جبپب لىػىٕي لوغالپ ٍبزغي ئېطى65ٓ

 .پبرالق ٍبز ٍۀە لۇردى دۆٌەت ٍبضىٓ
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 ٍبٔذى ثوٌغبً ٍۀە ئورٔىغب، لۇٍبظ66

 .﹞27﹝لوزى ثۇرٔىغب لۇٍرۇلىذىٓثېٍىك 

 

 ر وىَىٕذى ٍېػىً،لۇرۇغبْ ٍبغبچال67

 .، ھبي، ضېرىك، وۆن، لىسىً﹞28﹝ٍىپۇْ ثېسۀذى

 

 لوڭۇر ٍەر ٍېپىٕذى ٍېػىً تورلٕي،68

 .تبۋغبچ رەختي ٍبٍذى لىتبْ  وبرۋىٕي

 

 داال، تبغ، لىر، ئوٍّبْ توغۀذى ٍېَىپ،69

 .ۋادىالر ٍېػىً، ھبي وىَىپ ثېسۀذى

 

 ئېچىٍذى وۈٌۈپ، چېچەوٍەرتۈِەْ رەڭ 70

 .ىذىغب دۇَٔب توٌۇپئىپبر، وبفۇر ھ

 

 ئېطىپ تبڭ غبِبٌي لەٌەِپۇر پۇراق،71
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 .ئىپبر ثۇٍىغب توٌذى دۇَٔب ثىراق

 

 ، ئبلمۇ خۇغبٌٍىك ثىٍەْ،﹞29﹝غبز، ئۆردەن، لى72ً

 .تۆۋەْ-لبلىٍذاپ ئۇپۇغۇر ٍۇلىرى

 

 ئۀە وۆر، ثىرى لؤطب، ئۇچبر ئۇ ثىرى،73

 .ثىرى ئۈزضە ئوٍٕبپ، ئىچەر غۇ ثىرى

 

 تۇرٔىالر، ﹞30﹝ەن وووىعتىسىٍغبْ تۆگىذ74

 .ئۇچبر، ٍەٌپۈٔەر ھەَ ئۇٔىٓ ٍبڭرىتبر

 

 ئۇالً لۇظ ضبٍرىذى ئۈٔذەپ ٍوٌذىػىٓ،75

 .گۈزەي لىس لىچىرغبْ وەثي ضۆٍّىػىٓ

 

 ،﹞31﹝لبلىٍذادى وەوٍىه، وۈٌۈپ لبتمبرا76

 .لبٔذەن، لېػي لبپمبرا ئېغسىلىسىً 
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 ،﹞32﹝ضىتب تۇِػىىغىٓ ئۆتتي لبرا لۇچمبچ77

 .ٔىٓ لىسٔىڭ ئۈٔىگە ٍېمىٓئۈٔي ٔبزى

 

 چىچەوٍىىتە ِىڭ خىٍذا ثۇٌجۇي ئۈٔي،78

 .وۈْ ھەَ تۈٔي﹞33﹝ئولۇر ضورى ئەثرىٕي

 

 ئىٍىه ۋە جەرەْ گۈي ئبرا ئوٍٕىػۇر،79

 .جۈپ ضەورىػۇر-ئبرلبر، تبغ ئۆچىىطي جۈپ

 

 لبغىٓ تۈردى ئبضّبْ، وۆزى ٍبظ چبچبر،80

 .ٍۈز ئبچتي، وۈٌۈپ لبتمبرار چېچەوٍەر

 

 لبراپ، ۆزىگەئ-ئۆزلتب جبھبْ ثۇ ۋا81

 .ضۆٍۈٔۈپ، لۇۋأىپ ِېٍىغب لبراپ

 

 ئۇ ئبچتي ضۆزىٓ، ٍۈگۈرتىەچِبڭب وۆز 82
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 وۆرِىذىڭّۇ، ثۇ خبلبْ ٍۈزىٓ؟: دېذى

 

 ئەگەر ئۇٍمۇٌۇلطەْ، تۇر، ئبچ ئەِذى وۆز،83

 :ئوٌطبڭ، ئىػىت ِۀذىٓ ضۆز ئىػىتّىگەْ

 

 ٍۈز ئىذىُ، ضوٌغۇْتۈِەْ ٍىً تۇي ئەردىُ، 84

 .وىَىُ ﹞34﹝ىپ تۇي وىَىُ، وىَذىُ ئبق ئبشضېً

 

 ئۇٌۇغ خبْ ثېگىّذۇر ٍبضبٔذىُ غۇڭب،85

 .لوثۇي لىٍطب، جبٔىُ پىذادۇر ئبڭب

 

 چبٌذى خبْ دۇِجىغىٓ، گۈروىرەپثۇٌۇت 86

 .چېمىٓ چبلٕىذى، تبرتتي خبلبْ تۇغىٓ

 

 ثىرى چىمطب لىٕىذىٓ، ئەي ثوً ضۇٔبر،87

 .غۆھرىتىٓ جبھبٔغب ٍبٍبر-ثىرى غبْ
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 جبھبْ تۇتتي تبۋغبچ ئۇٌۇغ ثۇغراخبْ،88

 .لۇتبتطۇْ ئېتي، تبپطۇْ ئىىىي جبھبْ

 

 ،﹞35﹝ِۇئىٓ-ئەً دىٓ ئىسزىتي، دۆٌەتىە ٍبر89

 .ئەً ِىٍٍەتىە تبج، ئەً غەرىئەتىە دىٓ

 

 خۇدا ثەردى ثبرچە تىٍىگەْ تىٍەن،90

 .ٍۆٌەن-ضبڭب ثوٌطۇْ ھەق ِەڭگۈ ٍبرۇ

 

 ،نوۆردۇَٔب جبِبٌي، ئۇٌۇغٍۇلمب  ئە91ً

 ،﹞36﹝ئورن ثەختىۀۇرى، ئەً ثىۋاپب  ِۈٌۈنئەً 

 

 زاِبْ ثەردى ضبڭب دۆٌەت ۋە تەخت،92

 .ثېرىۋەرضۇْ تەڭرى ثۇ تەخت ثىرٌە ثەخت

 

 جبھبْ تىٕذى چىممبچ خبلبْ تەختىگە،93
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 .خبلبْ ثەختىگە ضوۋغبتجبھبْ ضۇٔذى 

 

پبزادىٓ وېٍۇچي ضبِب لۇغٍىرى، 94

. ﹞38﹝، ثىرى لەٍطەرى﹞37﹝ثىرى راٍي ھىٕذى

 

ئېتىٓ ئبتىػىپ، ثەضٍىػىپ ضبٍرىػۇر، 95

. ضۆٍۈٔۈظ، خۇغبٌٍىك ئبرا ٍبٍرىػۇر

 

خىً،  –گۈزەي ِۀسىرە، ٍەردە گۈي خىٍّۇ 96

. داال، تبغ، ئېذىر، لىر ٍۈزى وۆن، ٍېػىً

 

ثىرى خۇظ ھىذى ثىرٌە لۇٌٍۇق لىالر، 97

. ثىرى وۆرۈن ٍۈزٌە ئىػىىٕي ئبچبر

 

تبر، ثىرى لوي ضۇٔۇپ ئبڭب ئىطرىك تۇ98

. ئىپبر ثىرٌە ثىرى جبھبْ توٌغۇزار
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، ﹞39﹝تۇتبر ِىڭ ئبرِىغبْ غەرلتىٓثىرى 99

. تىىەر خىسِىتىگە جبْ غەرثتىٓثىرى 

 

، وېٍىپخىسِەتىە  ئىػىىتەتۇرار ثەخت 100

. لىٍىپ ئۈِىذٌەرلىالً دەپ ثىر خىسِەت 

 

غۇ ٍبڭٍىغ خىسِەتىە تەٍَبردۇر جبھبْ، 101

. غۇئبْ ثوٍۇْ ئەگذى دۈغّەْ، ٍولبٌذى

 

ٍېَىٍذى جبھبٔغب خبلبْ داڭمىطي، 102

. لېچىپ وۆرِىگەْ وۆزٌەرٔىڭ ئۇٍمۇضي

 

جبھبْ،  تىٕچالٔذىتۈزەٌذى لبٔۇْ ۋە 103

. لبٔۇْ ثىرٌە خبْ لبزأذى ٔبَ ئۈضتۈْ

 

ضېخىٕىڭ ئۆزىٓ،  وۈرەٍّەْوىُ،  دېطە104
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. وۆرضە ئۇ ئۇغجۇ خبلبْ ٍۈزىٓ وېٍىپ

 

غي، جبپبضىس، ۋاپب، ثەخت تىٍىطە وي105

 .ٍۈزىٓ وۆرضۇْ ئۇٔىڭ، ۋاپبدۇر ئىػي

 

 زەرەرضىس ِۀپەئەت وۆرەً دېطەڭ گەر،106

 .ثەر وۆڭٍۈيٍېمىٓ وەي، ئىػىٓ لىً، ئىطىٓ، 

 

 _ ِېھرىجبْ، خۇٌمي وەِتەر، دىٍي ئېطى107ً

 .، وەي، ئۇٔي وۆر ثۇئبْدېطەڭوىػي وىُ؟ 

 

 ئەً خۇٍي گۈزەي، پبن ٔەضەة، پبن ئۇرۇق،108

 .ٔذىٓ ھەرگىس لۇرۇقجبھبْ لبٌّىطۇْ ضە

 

 ،ضبھىجمىراْضبڭب ھەق ثەردى ثەخت، ئەً 109

 .ئولۇپ ِىڭ ئېتىٕي ئبڭب لىً غۈوراْ
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 توال وؤب ثىر ضۆز ِەضەٌذە وېٍۇر،110

 .لبٌۇر ئوغٍىغبئبتب ئورٔي، ئبتب 

 

 

 ئبتبٔىڭ ئېتي، ئورٔي لبٌذى ضبڭب،111

 .ِىڭ ئبڭب_ لوغۇٌطۇْ ٍۀە ثبغمب ِىڭ 

 

 ِىڭچە لوي،_ تۇتتي ِىڭ  تضوۋغبلىّّەتٍىه 112

 .ئۆيلۇتبدغۇ ثىٍىىتۇر ِېٕىڭ ضوۋغبَ 

 

 ئۇالرٔىڭ ضوۋغبتي وېٍەر ھەَ وېتۇر،113

 .ِېٕىڭ ثۇ ضوۋغبتىُ تب ِەڭگۈ لبٌۇر

 

 ٔىچە ٍىغطب دۇَٔب تۈگەٍذۇ ٍولبپ،114

 .لبٌۇر ضۆز پۈتۈٌطە، جبھبٔغب تبراپ

 



  -66 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

 وىتبثمب ٍېسىٍذى ثۇ خبلبْ ئېتي،115

 .ار، لبالر غۇ پېتيثۇ ئبت، ئەً ھۆوۈِذ

 

 خۇداٍب، ئبغۇر دەۋٌەتىٓ، ثەر تىٍەن،116

 .پۈتۈْ ئىػتب ثوٌغىٓ ضەْ ئبرلب ٍۆٌەن

 

 ئېطەْ ئەٍٍە دوضتىٓ، ٍېغىطىٓ ٍولبت،117

 .ئبزادخۇغبي لىً دائىّب، لبٍغۇدىٓ 

 

گۈٌٍىطۇْ،  چېچەنٍېغىپ تۇرضۇْ ٍبِغۇر، 118

. دەرەختە ثىخالر وۆوٍىطۇْ لۇرۇغبْ

 

تۇرضۇْ دائىُ ئبٍٍىٕىپ، پەٌەن چبلي 119

. تۆۋەْ ثوٌطۇْ دۈغّەْ ثېػي ئېگىٍىپ

 

لىسىً، ﹞40﹝لوڭۇر ٍەر ثوٌّۇغىٕچە ِىطتەن120
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. ئۈّٔىگىٕچە ٍېػىً چېچەنٍب ئوتتب 

 

وۆپ ٍبغىطۇْ ئۇزۇْ،  ضبھىجمىراْثۇ 121

. ھەضەتخور وۆزى ئوتتب وۆٍطۇْ پۈتۈْ

 

ئۇٔىڭذا تىٍەن،  ٔېّەتېخي ثوٌطب 122

. ھەق ئبرلب ٍۆٌەنئبڭب ثوٌطۇْ داۋاَ 

 

ۋە ھبالۋەت، ئىػۀچتە ئىٍي،  ھۇزۇر123

. ﹞41﹝ئىچىپ، ٍەپ ٍبغىطۇْ ئۇ ٌولّبْ ٍىٍي

 

 

ثەغىٕچي ثبة 

ٍەتتە ٍۇٌتۇز ۋە ئوْ ئىىىي ثۇرچ ثبٍبٔىذا 

 

خۇدا ئبتي ثىرٌە ضۆزۈَ ثبغٍىذىُ، 124
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. ، وەچۈرگەْ ئىسىُئۆضتۈرگەْتۆرەٌتىەْ، 

 

ٍبراتتي ئبٌەِٕي ئۇ خبالپ ئۆزى، 125

. ٍورۇتتي وۈْ، ئبً ثىرٌە دۇَٔب ٍۈزى

 

دائىُ ئبٍٍىٕۇر،  ٍبراتتي پەٌەن، وۆر،126

. ھبٍبت ھەَ ئۇ ثىرٌە تىّٕبً چۆرگىٍۇر

 

ٍبراتتي ٍېػىً وۆوتە ٍۇٌتۇزٔي ئۇ، 127

. ٍبراتتي لبرا تۈْ ۋە وۈٔذۈزٔي ئۇ

 

وۆوتىىي ٍۇٌتۇزالر ثەزىطي ثېسەن، 128

. ﹞42﹝ٍوي ثبغالر ثەزىطي، ثەزىطي ٍەزەن

 

وىػىگە ٍورۇلٍۇق ثېرۇر ثەزىطي، 129

ٍوي ٍۈتطە وۆرضىتۇر ٍۀە لبٔچىطي 
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، ثەزىطي تۆۋەْ، ئېگىسدەثەزىطي 130

. غۇۋادۇر ثەزىطي، ثەزىطي روغەْ

  

 تۇرۇر، ﹞43﹝ثۇالردىٓ ئەڭ ئۈضتۈْ ضەوۀتىر131

 .ئىىىي ٍىً ضەوىىس ئبً ثىر ثۇرجذا لبٌۇر

 

 ،﹞44﹝ئىىىىٕچي ئورۇٔذا تۇرىذۇ ئوڭب132ً

 .ر ثىر ثۇرجذا ئۇ دەي ئوْ ئىىىي ئبًلبٌۇ

 

 غەزەپتە ٍۈرۈر، ﹞45﹝وۈرۈددۇر ئۈچىٕچي133

 .لبٍبْ ثبرضب ثبرٌىك ٍبغبرغبْ لۇرۇر

 

 تۆتىٕچي لۇٍبغتۇر، ٍورۇتبر جبھبْ،134

 .ٍېمىٓ ھەَ ئۇدۇي وەٌگۀٕي ھبِبْ
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 ، ضۆٍۈٍِۈن ئۆزى،﹞46﹝ثەغىٕچي ضەۋىتتۇر135

 .ئۇ ثبلطب وۆرەرضەْ خۇغبٌٍىك ٍۈزى

 

 وېٍەر، ﹞47﹝ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثۇ ئبرزۇ136

 .ئۇ وىّگە ٍۇلۇغطب، تىٍەوىە ٍېتەر

 

 تۇرار، ﹞48﹝ثۇالردىٓ تۆۋۀرەوتە ٍبٌچىك137

 .ئۇدۇي ثبلطب توٌۇْ ثوالر لۇٍبغمب

 

 ثۆٌەن، ثۇالردىٓئوْ ئىىىي ثۇرج ثبردۇر 138

 .جۈپ ئۆٍٍۈن ثەزىطي ۋە ثەزىطي ٍەن

 

 ۇر،لوزى ٍبزغي ٍۇٌتۇز، وېَىٓ ئۇً وې139ً

 .جەۋزا ثىٍەْ ضەرتبْ تۈرتۈغۈپ ٍۈرۇر

 

 ،ئبرضالْثۇغذاً ثېػي،  لوغٕبئېرۇر 140

 .، ِىساْئەلرەةوېٍەر ئبرلىذىٓ لەۋەش، 



  -71 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

 وېٍەر ئبٔذىٓ ئوغالق، ضوغب ھەَ ثېٍىك،141

 .تۇغۇٌطب ثۇالر وۆن ثوٌغۇضي ٍورۇق

 

 ئۈچ ٍۇٌتۇز ثبھبرٔىڭ، ئۈچي ٍبزغىذۇر،142

 .﹞49﹝دۇرلىػٕىڭذۇر ئۈچىطي، ئۈچي وۈزگي

 

 ئۈچي ضۇ، ئۈچي ٍەي، ئۈچي ثوٌذى ئوت،143

 .ۋۇجۇدئۈچي تۇپراق، ثۇالردىٓ دۇَٔب 

 

 ثىرى،_ ٍېغىذۇر ثۇالرٔىڭ ثىرىگە 144

 .لوٍۇپ ٍبۋغب ٍبۋ، لىٍذى جەڭٕي ٔېرى

 

 ئۇرۇغّبش ثۇ ٍبۋالر، ٍبراغمبْ ئۈچۈْ،145

 .وۆرەغّەش ثۇ ٍبۋالر وۆتەرگەچ ئۈچۈْ
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 ئىسغب ئۆز، ٍېتىػٍىه ئىالھىُ ضېٍىپ146

 .ٍبراتتي ئۇالرٔي، ٍبراغتۇردى تۈز

 

 ثۇ ئىٕطبْ ثبٍبٔىٓ لىالً ئەِذى ِەْ،147

 .ئبڭ ثىٍەْ_ لەدىر تبپتي ئەلٍي، ثىٍىُ 

 

 

 

 

 

 

ئبٌتىٕچي ثبة 

 ئەلٍىذىٓلىّّىتي ثىٍىُ ۋە  ثبٌىطىٕىڭئبدەَ 

ا ئىىۀٍىىي ثبٍبٔىذ

 

ٍبراتتي ۋە ٍۈوطەٌتتي تبٌالپ ئبدەَ، 148
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. ھەَ ئىٍىّٕيىً، پەزىً، ئەق –ثېرىپ ھوظ 

 

تىٍىٕي چىمبرىپ، ئبڭب ثەردى دىً، 149

. پېئىًئۇٍبت ثەردى ٍۀە گۈزەي، خۇظ 

 

ثىٍىُ ثەردى، ئىٕطبْ زوراٍذى ثۇ وۈْ، 150

. ئەلىً ثەردى، غۇڭب ٍېػىٍذى تۈگۈْ

 

، ثىٍىه، ھوظ –خۇدا ثەرضە وىّگە ئەلىً 151

. ﹞50﹝ئىٍىهتوال ٍبخػىٍىممب ئۇزاتۇر 

 

، ئۇٌۇغثۈٍۈن ثىً، ئولۇغىٕي ثىٍىّٕي 152

. ثي ئىىىي ٍۈوطەٌتۇر لۇٌٕىّۇ توٌۇق

 

ثۇ ضۆزگە گۇۋاھتۇر تۆۋۀذىىي ضۆز، 153

: ثۇ ضۆزٔي ئىػىتىىٓ، ضۆزۈڭ ثۇٔذا ئۇز
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ئەلىً لبٍذا ثوٌطب، ئۇٌۇغٍۇق ثوٌۇر، 154

. ثىٍىُ وىّذە ثوٌطب، ثۈٍۈوٍۈن تبپۇر

 

، ثىٍىٍّىه ثىٍۇر، ئۆيئەلىٍٍىك ئۇلبر 155

. ، ئەلىٍٍىك تىٍەوىە ٍېتۇرثىٍىٍّىه

 

ثىٍىُ ِۀىطىٓ ثىً، ثىٍىُ ٔېّە دەر، 156

. ثىٍىُ ئۇ ضبلبٍتۇر وېطەي ثوٌطب ئەر

 

ثىٍىّطىس وىػي ثبرچە ئبغرىك ثوٌۇر، 157

. داۋاالّٔىطب ئۇ تىرىىال ئۆٌۇر

 

وېطەٌٕي داۋاالت، ثبر، ئەً ثىٍّىگەْ، 158

. ئەً ئبٌىُ ٔبدأغب داۋا ئەٍٍە ضەْ

 

ۇرۇٔذۇق، ئبڭب ٍەتطە ئەر، ئەلىٍذۇر ة159

. تۈِۀّىڭ تىٍەگي ھەَ ثوٌطب ٍېتەر



  -75 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

وىػىگە ئېرۇر وۆپ ئەلىً پبٍذىطي، 160

. ثىٍىُ ثىٍطە ئىٕطبْ ئەزىس ثوٌغۇضي

 

جىّىىي ئىػىڭٕي ئەلىً ثىرٌە لىً، 161

. ثىٍىُ ثىرٌە ۋالتىڭٕي ضبلالغٕي ثىً

 

 

 

 

 

ثبة  ٍەتتىٕچي

 تىٍٕىڭ پەزىٍىتي ثىٍەْ لۇضۇرى ۋە پبٍذىطي

ثىٍەْ زىَىٕي ثبٍبٔىذا 

 

ئەلىً ھەَ ثىٍىُ تەرجىّبٔي ثۇ تىً، 162
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! روغەْ تىً وىػىٕي ٍورۇتمۇچي، ثىً

 

لەدىرٌىه لىالر تىً، تبپبر ثەخت وىػي، 163

. لىالر ئەرٔي تىً خبر، وېتەر ھەَ ثېػي

 

ثۇ تىً،  ئبرضالٔذۇرئىػىىتە تۇرار 164

. ئەً ئۆٍٍۈن ھەزەر لىً، ثېػىڭ ٍەٍذۇ، ثىً

 

ە دەٍذۇ تىٍذىٓ جبپب وۆرگەْ ئەر، ٔې165ُ

: لۇالق ضبي، ئەِەي لىً، دىممىتىڭٕي ثەر

 

جبپب ضبٌذى تىٍىُ ِبڭب وۆپ لېتىُ، 166

. وېطىٍّەوتە ثبغىُ، وېطەر ِەْ تىٍىُ

 

، ثېػىڭ وەتّىطۇْ، وۆزەتىىٓضۆزۈڭٕي 167

. ، چىػىڭ ضۇّٔىطۇْوۆزەتىىٓتىٍىٕي 
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ثىر ئبٌىُ دېذى تىً ئۈچۈْ پۇختب ضۆز، 168

. ثبغٕي ئۆز وۆزەتا تىً ئىگەضي ئبً

 

تىٍەضەڭ ئەگەر ضەْ ئۆزۈڭ،  ئېطۀٍىه169

. تىٍىڭذىٓ چىمبرِب ٍبرالطىس ضۆزۈڭ

 

ضبٔىٍۇر،  ثىٍىُثىٍىپ ضۆزٌىطە ضۆز، 170

. ثىٍىّطىس ضۆز ئۆز ثېػىٕي ٍىَۇر

 

توال ضۆزدە ئبرتۇق پبٍذا وۆرِىذىُ، 171

. ٍۀە ضۆزٌىّەٍّۇ پبٍذا تبپّىذىُ

 

ضۆز، ثىرەر ضۆزٌە، ئبز،  توال ضۆزٌىّە172

. ﹞51﹝تۈِەْ ضۆز تۈگۈٔىٓ ثۇ ثىر ضۆزدە ٍبز

 

وىػي ثوٌغۇضي غبھ ئۆضۈپ ضۆز ثىٍەْ، 173

. توال ضۆز ثېػىڭٕي لىالر ٍەر تۆۋەْ
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، وۆپ ضۆزٌىطەڭ، "ِەِەدأە"ثىٍىُ دەر 174

. گبچب دەٍذۇ ضۆزٔي ئەگەر دېّىطەڭ

 

ثىٍە لىً غۇڭب ضەْ ضۆزۈڭ، ﹞52﹝پبضبھەت175

. ٌطب تىٍىڭ، ئۆضەرضەْ ئۆزۈڭپەضىھ ثو

 

ثبظ،  وۆزىتىٍەرثەن،  وۆزەتتىڭٕي 176

. لىطمب لىً، ئۇزارتىالر ٍبظ ضۆزۈڭٕي

 

 

ثۇ تىً پبٍذىطي وۆپ، زىَبّٔۇ توال، 177

. ئبرا ِبختىٍۇر، ِىڭ ضۆوۈٌۇر ئبرا

 

ئەگەر ِۇٔذاق ئوٌطب، ثىٍىپ ضۆزٌە ضۆز، 178

. ضۆزۈڭ ثوٌطۇْ وۆزضىس لبرىغۇ ئۈچۈْ وۆز
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ىمىي، ثىٍىّطىس ثىر لبرىغۇ ئېرۇر، ئې179ٓ

. ئبي، ثىٍىّطىس، ٍۈگۈر ٔېطىپثىٍىّذىٓ 

 

، ثەٌگىطىسلبٌۇر تۇغۇٌغبْ ئۆٌەر، وۆر، 180

. ضۆزۈڭ ٍبخػي ثوٌطب ئۆزۈڭ ئۆٌگۈضىس

 

ئەر ئىىىي ٔىّەدىٓ لېرىّبش ئۆزى، 181

. ثىرى ٍبخػي ئىػي، ثىرى ٍبخػي ضۆزى

 

وىػي تۇغۇٌذى، ئۆٌذى، ضۆزى لبٌذى، وۆر، 182

. ئۆزى وەتتي ئىٕطبْ، ئېتي لبٌذى، وۆر

 

ئۆٌۈِطىس ھبٍبتٕي تىٍىطەڭ ئۆزۈڭ، 183

. لىً ٍبخػي، ئەً ھېىىُ، خۇٌمۇڭ ھەَ ضۆزۈڭ

 

لىٍىپ ِەدھي تىٍىڭٕي، ئبرا ضۆوّىگىُ، 184

. تىٍىىىُضبڭب ضۆز ئۇلتۇرۇظ ئىذى 
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ئەلىً خبٌىّبش،  ضۆزٌىّەضٍىىٕيپەلەت 185

. شوېرەن ضۆزٔي ضۆزٌەر وىػي، ٍوغۇرِب

 

ضۆزۈِٕي دېذىُ ِەْ ثبالِغب، ثبتۇر، 186

تەڭ ثوٌۇر؟  ٔېچۈنِېٕىڭذىٓ تۆۋەْ ئۇ، 

 

ِەْ ضبڭب ثۇ ضۆزۈَ،  دېذىُئەً، ئوغٍۇَ 187

: ثەردىُ ئۆزۈَ ٔەضىھىتىّٕيضبڭب ثۇ 

 

 

ضبڭب،  ِېٕىڭذىٓوۈِۈظ لبٌطب ئبٌتۇْ 188

. ئۇٔي تۇتّىغىٓ ضەْ ثۇ ضۆزگە تەڭب

 

، ىٍۇرٍوقوۈِۈغٕي ئىػٍەتطە، تۈگەر، 189

. ضۆزۈِٕي ئىػٍەتطە، وۆِۈظ لبزىٕۇر
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وىػىگە ِىراش ضۆز لبٌۇر،  –وىػىذىٓ 190

. ِىراضي ضۆزٔي تۇتطبڭ ِىڭ پبٍذا ثوٌۇر

 

لبۋاق تۈرِە ثۈگۈْ، ئەً دأب ِبڭب، 191

. ئېَتطبَ ئەٍّىٕىپ ضبڭب ئۆزرەٍۀە 

 

 

 

 

ضەوىىسىٕچي ثبة 

ِۇئەٌٍىپٕىڭ ئۆز ئۆزرىٕي ئېَتمبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

ٌەگىُ ئىذى، ئەً ھېىىُ، ضۆزٌىّەن، تي192

. لبٌغۇدەنٍىٕىىٍەرگە ثىر ٍبدىىبر وې

 

دىممەت ئەت،  دېذىئەلىً وەٌذى لبغي، 193



  -82 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

. ضۆزۈڭ ثوٌطب ٍېڭىٍىع، ثوٌۇر ضبڭب ضەت

 

ٍبِبٔذۇر خەٌك تىٍي ضېٕي ضۆزٌىگەً، 194

. ٍېگەًوىػي خۇٌمي لىسغبٔچ، ئېتىڭٕي 

 

ٍېٕىىٍۀذى ٍۈن،  وۆرگىٕىّچەلبراپ 195

. زۈِگە دېذىُ ضۆزٌە، ثبر ضۆزٔي تونئۆ

 

 

دېطەڭ ِەْ ضبڭب ئېَتبٍىٓ،  ٔېّىػمب196

: ٍىگىت ئبڭٍىغىٓ ھوغَبرضۆزۈِٕي ئەً 

 

، ٍېڭىٍغبق ئۈچۈْ، ﹞53﹝وىػي ئبتي ٍبٌڭۇق197

. ئۈچۈْ ٍېڭىٍىغبْدېَىٍذى ئۇ ٍبٌڭۇق، 

 

ٍېڭىٍّەش وىػي وىُ دېگىٓ ضەْ ِبڭب، 198

. دەٍّەْ ضبڭب ٍېڭىٍگۀٕيتۈِۀّىڭ 
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ثەن ئبزدۇر ثىٍىٍّىه، توال ثىٍىّطىس، 199

. ﹞54﹝ئەلىٍطىس توالدۇر، ئەلىٍٍىك ئەزىس

 

ثىٍىّطىس ثىٍىٍّىىىە ثوٌذى ٍېغي، 200

. ٔبدأالر ئبٌىّغب لبرغي ھەر چېغي

 

وىػىٕىڭ توال پەرلي ثبر،  –وىػىذىٓ 201

. ثىٍىّذۇر ثۇ پەرق، ضۆز غۇ ئۆزرە ثبرار

 

زۈَ، ثىٍىٍّىىىە ضۆزٌىذىُ ِەْ ثۇ ضۆ202

. ثىٍىّطىس تىٍىٕي ثىٍّەٍّەْ ئۆزۈَ

 

ثىٍىّطىس ثىٍەْ ھېچ ضۆزۈَ ٍوق ِېٕىڭ، 203

. ئەً ئبٌىُ، ئۆزۈَ ثىر لۇٌۇڭّەْ ضېٕىڭ

 

ضۆزۈِٕي دىگەٌي ضۀذىٓ ئەٍّىٕىپ، 204
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. ئۈِت لىٍىپ ئۆزرەِٕيلوٍبرِەْ ثۇ 

 

ضۆز ئېَتمبْ وىػىٍەر ئبزار، ئبٌذىرار، 205

. تۈزەپ ثبرار ئىػىتطەئەلىٍٍىك 

 

ضۆز تۆگە ثۇرٔىذەن،  ئۆيثۇرۇٔذۇلٍۇق 206

. ِبڭبر ٔەگە تبرتطب ھىڭگبْ تۆگىذەن

 

 

ثىٍىپ ضۆزٌىگۈچي وىػي وۆپ ئېرۇر، 207

. ئۇٔي ثىٍگۈچي ئەر ِبڭب خوپ وېٍۇر

 

، ئۆيپۈتۈْ ٍبخػىٍىمالر ئىٍىُ ٔەپئي 208

. ثىٍىُ ثىرٌە تبپتي ِىطبي وۆوىە ٍوي

 

ثىٍىُ ثىرٌە ضۆزٌە پۈتۈْ ضۆزٔي ضەْ، 209

. ۈٍۈن ثىً ثىٍىّي ثىٍەْ ئەرٔي ضەْة
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لوڭۇر ٍەرگە ضۆز، ﹞55﹝ٍېػىً وۆوتىٓ ئىٕذى210

. وىػي تبپتي لىّّەت ضۆزى ثىرٌە ئۆز

 

ئېرۇر،  دېڭىسدەنوىػي وۆڭٍي توپطىس 211

. تۈۋىذە ٍبتۇر ئوخػبظثىٍىُ ئۈٔچە 

 

دېڭىسدىٓ چىمبرِىطب ئۈٔچە وىػي، 212

. لبٌۇر پەرلطىس ثوٌۇپ ئۈٔچە ضبً تېػي

 

لوڭۇر ٍەر تېگىذە ئبٌتۇْ ئىذى تبظ، 213

. گەر چىمطب ثەگٍەرگە ثوٌۇر ثبغمب تبج

 

گەر ئبٌىُ ئىٍّىٕي چىمبرِىطب تىً، 214

. ٍورۇتّبش ئۇٔىڭ ئىٍّي ٍبتطىّۇ ٍىً

 

ئۇز ٔەرضىذۇر ئەڭ،  ئۆيئەلىً ۋە ثىٍىُ 215
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. ئەگەر ثوٌطب ئىػٍەت، ئۇچۇپ وۆوىە تەڭ

 

دەٍذۇ ئەٌٕىڭ ثېگي ئبڭٍىغىً،  ٔېّە216

: ئولۇغمب، ثىٍىّگە ٍۈگۈرتۈپ ئەلىً

 

جبھبْ تۇتمىٍي ئەر ئولۇغٍۇق وېرەن، 217

. وېرەن ٍۇرت ضوراغمب ئەلىً ۋە ٍۈرەن

 

 

ئەلىً ثىرٌە تۇتتي جبھبْ تۇتمۇچي، 218

. ضورىغۇچيثىٍىُ ثىرٌە تۇتتي ئەٌٕي 

 

لبچبٔىىُ جبھبٔغب چۈغۈپتۇ ئبدەَ، 219

. ئبلىٍالر تۈزەپ وەٌذى ٍبخػي ٔىساَ

 

ثۇرۇْ،  وۈٔذىٓۋالتب ثوٌطۇْ، ثۇ  لبٍۇ220

. ثىٍىٍّىىىە تەگذى ثۈٍۈورەن ئورۇْ
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ئەلىٍٍە ئېطىٍغبً ئبدەَ ئەضىىطي، 221

. پىتٕىطيثىٍىٍّە ثېطىٍغبً خەٌك 

 

ثۇ ئىىىي ٍوي ثىٍەْ ئىع پۈتّىطە ھېچ، 222

. ثىٍىّٕي لوٍۇپ ئبي لوٌۇڭغب لىٍىچ

 

ثىٍىٍّىه، ئبلىً ثوٌطب ئەي ثېػي، 223

. ەر ثىٍىّطىس ئىػيلىٍىچ ثىرٌە تۈگ

 

جبھبْ تۇتّبق ئۈچۈْ ئەرگە ئبڭ وېرەن، 224

. ٍۇرتٕي ضوراغمب ثىٍىُ ئەڭ وېرەن –ئەي 

 

ثۇ ئىىىي ثىرىىطە ئەر توٌۇق، 225

. ٍەر توٌۇق ٔېّەتتىٓتوٌۇق ئەر جبھبْ 

 

ضبڭب ئىىىي دۇَٔب گەر ئوٌطب تىٍەن، 226



  -88 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

. ئبِبٌي ٍبخػىٍىك ئېرۇر ئەٍٍىّەن

 

تىٍەضەڭ ئۆزۈڭ،  ئەگەر ٍبخػي ثوٌّبق227

. ٍۈرى، ٍبخػىٍىك لىً، لوً ئۆزگە ضۆزۈڭ

 

وىػي ِەڭگۈ ثوٌّبش، وي ِەڭگۈ ئېتي، 228

. غۇڭب ِەڭگۈ لبٌذى ثۇ ٍبخػي ئېتي

 

 

ئۆزۈڭ ِەڭگۈ ئەرِەش، ئېتىڭ ِەڭگۈ ئۆي، 229

. ئېتىڭ ِەڭگۈ ئۆٌطە، ئۆزۈڭ ِەڭگۈ ئۆي
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ثبة  تولمۇزىٕچي

ىطي ۋە پبٍذىطي ثبٍبٔىذا لىٍّبلٕىڭ ِەدھىٌ ٍبخػىٍىك

 

ئەگەر ثوٌطب، خەٌك ئۆزرە لوٌۇڭ ئۇزۇْ، 230

. ئەِەي ضۆزدە لىً ٍبخػىٍىمىٕي پۈتۈْ

 

ٍىگىتٍىه لبچبر ئۇ، تىرىىٍىه ئۇچبر، 231
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. ثۇ چۈغتەن جبھبٔذىٓ وىػي تېس وېچەر

 

، ﹞56﹝ئەزگۈٌۈن -دەضّبٍە، پبٍذا  –ھبٍبت 232

. وەٍگۈٌۈن – ٍېّەنثوٌۇر ضبڭب تبڭٕب 

 

: دەٍذۇ ئبڭال وىػي ٍبخػىطي ٔېّە233

. تىٕبرٌىك، ِبڭبرٌىك ئبخىر ئۆٌگۈضي

 

 

جبھبٔغب ٔە ٍبڭٍىغ ئەر تۇغۇٌذى، وۆر، 234

. دە، ٍۀە ئۆٌذى، وۆر –ثىر ئبزال ٍۈردى 

 

ٍبِبْ،  –ثەگ ئۆٌطۇْ ۋە ٍب لۇي ٍب ٍبخػي 235

. ئۆزى ئۆٌذى، لبٌذى ئېتىذىٓ ٔىػبْ

 

، ضبڭب تەگذى ئەِذى ثۇ ٔۆۋەت ئورۇ236ْ

. لىٍىپ ضەْ ٍبخػىٍىك، ٍبخػي ثوي ثۇرۇْ
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ئۆٌۈر ئبخىر، تۆغەن ثوٌۇر ٍەر،  تىرىه237

. تىرىىتۇر ئېتي، ٍبخػي ثوٌطب ئەر

 

وىػىذە ئىىىي ئبت، ثۇ تىٍذا ٍۈرۇر، 238

. ثىر ٍبخػي، ثىر ئەضىي جبھبٔذا لبٌۇر

 

ٍبِبٔي ضۆوۈٌۇر، ٍبخػىطي ِبختىٍۇر، 239

! لبراپ وۆر ئۆزۈڭگە لبٍۇضي ٍبلۇر

 

، ئېتىڭ ِبختىٍۇر ،ٍبخػي ثوٌطبڭ ئۆزۈڭ240

. ، ٍبِبْ ئبت ثوٌطب ضۆوۈٌۇرھوغَبرئەً 

 

ضۆوۈٌذى ٔېچۈْ؟ ﹞57﹝ٍبِبْ خۇٍٍۇق زاھھبن241

؟ ﹞58﹝ٔېچۈْ ِبختىٕىٍذى لۇتٍۇق پەرىذۇْ

 

ثىرى ٍبخػي ئەردى، ئۇٔي ِبختىذى، 242
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. لبرغىذىٍبِبْ ئەردى ثىرضي، ئۇٔي 

 

اڭب؟ ٍبِبٍٔىك وېرەوّۇ، ٍبخػىٍىك ش243

غىػٍىك وېرەوّۇ، ِبختبغٍىك ضبڭب؟ رلب

 

ْ تبٌٍىغىٓ، ىلبٍۇضىٓ تىٍەضەڭ، ثىر244

. ٍبخػىٍىممب ئۆوۈّٔە وېَىٓ –ٍبِبْ 

 

 

ثۇ ٍبڭٍىغ ضۆز ئېَتتي ضىٕبغبْ وىػي، 245

: ضىٕبغبْ وىػي ئۇ ثىٍەر ئەي ئىػي

 

وىػي ٍبخػي ئبت ثىرٌە ئبٌمىع ئبٌۇر، 246

. رٍبِبْ ئبتٍىك ئوٌطب، ئۇ لبرغىع ئبٌۇ

 

ٔىچە ِەْ ضىٕبدىُ ٍبِبْ لىٍغۇچي، 247

. وۈْ ئبزاٍذى وۈچي –ئۆتۈپ وۈّٔۇ 
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  –وۆرۈپ لبٔچە ئۆتتۈَ، ٍبِبٔالر ئىػي 248

. راۋاج تبپّىذى، ئەً ثىٍىٍّىه وىػي

 

ٍبِبٍٔىك ئېرۇر ئوت، ثۇ ئوت وۆٍذۈرۇر، 249

. ئۆتۈغىە ٍوٌذا وېچىه ٍوق ئېرۇر

 

وۆرەرضۀىي ثىسدىٓ ثۇرۇْ ئۆتىۈچي، 250

. اۋاَ خەٌك ۋە ٍب ثەگ جبھبْ تۇتمۇچيئ

 

ثىٍىٍّىه ثوٌۇر لبٍطىطي،  ئۇالردى251ٓ

. زاِبْ ئىگىطي –ثوٌۇپ ئۆتتي دۇَٔب 

 

جبھبْ ثەگٍىرىذىٓ وىُ ئبٌىُ ئىىەْ، 252

. ئۇالر ٍبخػي لبٔۇْ تۈزەپ، ئۆرٌىگەْ

 

ثۇ وۈٔذىّۇ ٍبخػي ئبتبٌغبْ وىػي، 253
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. ئۇ ئېرۇر ٍبخػىالر ثېػي ئبۋۋايئەڭ 

 

َ ئبلىً خبْ ئوٌطب، ثىٍىّگە ٍېمىٓ، وي254

. لىٍىپتۇر ثىٍىٍّىىٕي ئۆزىگە ٍېمىٓ

 

تۇتۇٔغبْ ئىػىٕي ثىٍىپ ئىػٍەر ئۇ، 255

. ثىٍىّٕي ئىػٍىتىپ ئەٌٕي ثبغالر ئۇ

 

 

تۈزەدى ئەٌٕي ئۇ، ثېَىذى لبرا، 256

. ﹞59﹝ثبٍٍىغىٓ لىٍذى ئۆزىگە تۇرا خەٌك

 

چىمبردى ٍبخػي ئبت، ئبتبٌذى ضېخي، 257

. ضە، ئېتىٓ تىرىه ثىً تېخيضېخي ئۆي

 

، لىٍىپئۆٌۈغٕي ثىٍگەچ تەٍَبرٌىك 258

. لوٍۇپتۇر تىرىىىە پۈتۈن، ئبت ٍېسىپ
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ثۇ وۈْ، وىُ ئولبروەْ ئۇالرٔي ثىٍەر، 259

. وېٍەر ٍبخػىٍىكئبٌۇر ئۈٌگە ئۇٔىڭذىٓ 

 

ثبر ثىٍىّذىٓ لىّّەت،  ٔېّەجبھبٔذا 260

. ئەر ئۈچۈْ ثۇ ثەوّۇ ضەت دېطەثىٍىّطىس 

 

ِە دەٍذۇ ئبڭبال ثىٍىٍّىه وىػي، ٔې261

: جبھبٔذا ضىٕبٌغبْ، ٍېتىٍگەْ ٍېػي

 

ثىٍىّطىسگە تۆردە ئۇرۇْ ثوٌطب، وۆر، 262

. ثوٌذى تۆر پەگبھ، پەگبھثۇ تۆر ثوٌذى 

 

ئبٌىّغب ئورۇْ،  پەگبھثوٌۇپ لبٌطب 263

. ثوٌۇر تۆر تېخي ئەڭ ثۇرۇْ پەگبھثۇ 

 

ثۇ ھۆرِەت پۈتۈٍٔەً ثىٍىّگە ئېرۇر، 264
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. ٍبوي تۆردە تۇرۇر ئىػىىتەٌي ئۇ ِەً

 

وىػي،  ئېطىًئىىىي خىً ئېرۇر، وۆر، ثۇ 265

. ئىٕطبْ ثېػي –ثىرى ثەگ، ثىرى ئبٌىُ 

 

ثۇالردىٓ ثۆٌەوٕي ضەْ ٍىٍمي ضبٔب، 266

. تىٍەضەڭ ثۇٔي تۇت، ئۇٔي ضەْ ۋە ٍب

 

 

ئۆزۈڭ لبٍطىطي ضەْ ِبڭب تىٍىڭ ئبچ، 267

! لبچ ئۈچىٕچىذىٓئىىىىذىٓ ثىرى ثوي، 

 

ېٍىپ لوٌغب لىٍىچ، ثىرى ئەي تۈزەر، ئ268

. لەٌەَ ثىرٌە ثىرضي، ھەق ٍوي وۆرضىتەر

 

ئۇالردىٓ لېٍىپ وەٌذى ٍبخػي ٔىساَ، 269

. ِىراش ثۇ، وىُ ئبٌطب، ئۇ ئۆرٌەر تبِبَ
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ئۆٌۈوتىٓ تىرىىىە ِىراضتۇر ثۇ ضۆز، 270

. ِىراش ضۆزٔي تۇتطب ثوٌۇر پبٍذا ٍۈز

 

، نثەٌگىٍيثىٍىّطىس ئېرۇر ئۇ لبرىغۇ 271

. ﹞60﹝ئەً وۆزضىس، ثىٍىّذىٓ ضەْ ئبٌغىٓ ئۈٌۈگ

 

وىػي وۆرىىي ضۆزدۇر، وۆپتۇر ضۆز تۈرى، 272

! تىٍىُ، ِبختب خۇظ ضۆز وىػىٕي، ٍۈرى

 

ِەضەي،  تۈروچەوېٍۇر ثۇڭب ئوخػبپ 273

: ثۇٔي ئېَتبٍىٓ ِەْ ِۇغۇ ٍەردە دەي

 

ئەلىً وۆروي تىٍذۇر، ثۇ تىً وۆروي ضۆز، 274

. ٍۈز وۆرىىي وۆزوىػي وۆروي ٍۈزدۇر، ثۇ 

 

وىػي تىً ثىٍەْ دەر ضۆزىٕي ئۆزى، 275
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. ٍۈزى ٍورۇٍذۇضۆزى ٍبخػي ثوٌطب، 

 

ثۇ تۈرۈن ثەگٍىرىگە ضېٍىٕطب ٔەزەر، 276

. جبھبْ ثەگٍىرىٕىڭ ٍبخػىطي غۇٌەر

 

، ثەٌگىٍىهثۇ تۈرۈن ثەگٍىرىذىٓ ئېتي 277

. ثەٌگىٍىهئىذى ثەختي  ﹞61﹝توڭب ئبٌپ ئەر

 

 

پەزىٍٍىه دىٍي، ثۈٍۈن، وۆپ  ئىٍّىذە278

. ثىٍىٍّىه، ئەلىٍٍىك، خەٌمٕىڭ خىٍي

 

ئەر ئوغالْ،  زېرەنخىً،  –ئۇ ضەرە  ئىذى279

. ثوٌۇر ھۆوۈِراْ زېرەوٍەردۇَٔبغب 

 

تبجىىالر ئۇٔي دەٍذۇر ئەفراضىَبپ، 280

. ثۇ ئەفراضىَبپ تۇتتي ئەٌٍەر تبالپ
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، ئىٍىهجبھبٕٔي تۇتبً دەپ ضۇٔۇغمب 281

. وۆپ ثىٍىهوېرەن وۆپ پەزىٍەت ثىٍەْ 

 

پۈتۈپتۇ ثۇٔي،  وىتبثتبالر نتبجي282

. پۈتّىطە، وىُ ئۇلمبً ئۇٔي وىتبثمب

 

جەضۇر ثبتۇر ئەر،  ئېَتمبٍْبخػي  ئەجەة283

. جبضبرەتٍىه ئەر چىڭ تۈگۈٕٔي ٍېػەر

 

پەزىٍەت وېرەن ِىڭ تۇتۇغمب جبھبْ، 284

. ئبرضالْلۇالْ تۇتمىٍي، وۆر، وېرەن 

 

ىڭ تۈِەْ، ھۆوۈِذارغب خىطٍەت وېرەن 285َ

. ئۇٔىڭٍە تۇتطب ئەي، ٍولبٌۇر تۇِبْ

 

، ثوٍٕىٕيلىٍىچ ثىرٌە وەضطۇْ ٍېغي 286
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. خەٌمىٕي –لبٔۇْ ثىرٌە تۈزضۇْ ئېٍي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبةئؤىٕچي 

ثىٍىُ ثىٍەْ ئەلىٍٕىڭ پەزىٍەت ۋە پبٍذىٍىرى ثبٍبٔىذا 

 

تىٍەگىُ ئىذى ضۆز، ئەً ئبٌىُ ھېىىُ، 287

. تىُِەلطيئەلىً ۋە ثىٍىّذىٓ ضۆزٌەظ 

 

لبراڭغۇ تۈٔي،  چىراغذەنئەلىٍذۇر 288



  -101 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

. ضېٕي ٍورۇتمبًئۇ ٍورۇلٍۇق،  –ثىٍىُ 

 

ئۆضەر ئەر ئەلٍىذىٓ، ثىٍىّذىٓ ثۇٍۇر، 289

. ثۇ ئىىىي ثىٍەْ ئەر لەدىرٌىه ثوٌۇر

 

، ﹞62﹝ثۇڭب پۈتّىطەڭ وۆروي، ٔوغىٓ راۋا290ْ

. ئەلىً وۆزى ثىرٌە ٍورۇتتي جبھبْ

 

 

ٔىساَ،  ثېَىذى ئېٍي، تۈز ٍۈرۈتىەچ291

. ئەجىپ ٍبخػي ۋالتب لوٍۇپ ٍبخػي ٔبَ

 

دىّىع ثىر ھېىىُ ضۆز ئۇٔىڭغب ئبتبپ، 292

. ثوٌطىّۇ ئبڭب ٍوق ئبزاة دوزىخي

 

گۆدەوىە لبرا، ئۇ تبپۇر ئەلىً ھەَ، 293

. ﹞63﹝ٍېػي توٌّۇغىٕچە ٍۈرۈتّەش لەٌەَ
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ئەلىٍٍىك وىػي ھەَ لېرىطب ئبزار، 294

. ئەلىً وەتتي دەپ ھەَ لەٌەِّۇ تىٕبر

 

، راضتئەگەر تەٌۋە ثىر ئەرٔي ئۆٌتۈرضە 295

. ئۇٔىڭغب ئۆٌۈَ ٍوق، ئېٍىّٕبش لىطبش

 

، ئۇ ئەلىٍطىس ئېرۇر، دېطەڭ ٔېّىػمب296

. ئەلىٍطىس ِۇوبپبت، جبزاضىس ئېرۇر

 

ئەلىٍذىٓ ثۆٌەوىە ھۆرِەت ثوٌّىغبً، 297

. ئەلىٍطىس ئبدەَ ئۇ ثىر ئۇچۇِال الً

 

: ىٍغبْلبراپ وۆر، ِۇٔۇ ضۆز ٍبخػي ئېَت298

. ئۆزىٕي ثۈٍۈتّەش ئەلىٍطىس ٔبداْ

 

ھەر وىّٕىڭ وىَىّي ثوٌۇر ئۈضتىذە، 299
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. ئەلىٍٍىك، ثىٍىٍّىه ئەزىس ئەضٍىذە

 

ثوٌۇر ثوٌطب ئەر،  ئېطىًئەلىً ثوٌطب، 300

. ئەر لىٍطبثىٍىُ ثوٌطب، ثەگٍىه لىٍۇر 

 

، ئېطىًئەلىً وىّذە ثوٌطب، ثوٌۇر ئۇ 301

. ۇ، ثىًثىٍىُ وىّذە ثوٌطب، ثوٌۇر خبْ ئ

 

 

وىػي ئوغٍي ضۇٔذى لوڭۇر ٍەرگە لوي،  302

. ثىٍىُ ثىرٌە تبپتي ھەر ٔەرضىگە ٍوي

 

ئبتىٍۇر وىػي،  ئېطىًئەلىً ثىرٌە 303

. ثىٍىُ ثىرٌە ثەگٍەر لىٍۇر ئەي ئىػي

 

توال ئبٌمىع ئبٌغبْ تۈِەْ پەزىٍٍەر، 304

. لىٍىٕغبچ ئەلىً ثىرٌە ِبختبٌذىٍەر
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پئي وۆپ، ، ٔەدېّەئەلىً ئبزىٕي ئبز 305

. ، لەدرى خوپدېّەثىٍىُ ئبزٔي ئبز 

 

ضۆزىٕي ئىػىت ۋە چۈغەْ،  ھېىىّالر306

: ضەْ دېّەثۇ تۆت ٔەرضە ئبزىٕي ئبز 

 

ثۇ تۆتٕىڭ ثىرى ئوت، ثىرىذۇر ٍېغي، 307

. تۇزىميھبٍبت  –ئۈچىٕچي، وېطەٌٍىه 

 

ئۇالردىٓ وېَىٕىي ثىرىذۇر ئىٍىُ، 308

. ثەوّۇ ِۇھىُثۇ تۆتىٕي ثوظ وۆرِە، 

 

ثۇالردا ثوٌۇر وۆپ پبٍذا ٍب زىَبْ، 309

. ثېرىُ ٍب ئېٍىّذەن ثوٌۇر ھەرلبچبْ

 

ٍىغبر ٔەرضىٕي، ﹞64﹝ثىٍىُ وىّىَبدەن310
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. ئەلىٍذۇر ضبراٍي ٍىغبر ھەِّىٕي

 

ئىپبر ثىرٌە ثىٍىُ وېتەر ئوخػىػىپ، 311

. تۇتۇپ ثوٌّبش ئۇٔي ئۆزدە ٍوغۇرۇپ

 

ئىپبرٔي ٍوغۇرضبڭ، ثوً ثىٍذۈرەر، 312

. غۇرضبڭ، تىٍىڭ وۆرضىتەرثىٍىّٕي ٍو

 

 

، گبداٍالغّبٍذىغبْ، ئۆيثىٍىُ ثبٍٍىك 313

. لبرالچي ۋە ئوغرى ئبالٌّبٍذىغبْ

 

وىػىگە ئەلىً ۋە ثىٍىّذۇر وىػەْ، 314

. ٍبِبٍٔىك لىالٌّبش ئەر وىػەْ ثىٍەْ

 

وىػي ٍبخػي ئبتٕي وىػۀٍەپ تۇرار، 315

. تۇرار وۆزىتىپوېرەوٍىه ئېتىٕي 
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ش، وېرەوچە ٍۈرۇر، وىػۀٍىه لبچبٌّب316

. تۇغبغٍىك وېتەٌّەش، تىٍەوچە ثوٌۇر

 

ئەلىٍذۇر ضبڭب ئبٔت لىٍىػمبْ ئبداظ، 317

. چىٓ ِېھرىجبْ ضبڭ لېرىٕذاظ ثىٍىُ

 

ئەتىىٕي،  -ٔبدأغب ٍېغىذۇر ثىٍگە318ْ

. غەٌَىٕي – جېذەيٍېتەر غۇ ئىىىىٕىڭ 

 

ِەضەي،  تۈروچەثۇڭب ئوخػبپ وېٍەر 319

. ئەِەي ئولي ھە وۆڭۈٌذە ثۇڭب لىً

 

ٍبرار، ﹞65﹝ئەغىٍىىىە ئەلٍيئبلىٍغب ئۆز 320

. ٍبغذۇرار لبرغىعٔبدأغب ئېتي ثەش، 

 

ثىٍىٍّىىىە ئىٍّي توٌۇق توْ ۋە ئبظ، 321
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. ثىٍىّطىسگە لىٍىمي ٍبِبْ ثىر ئبداظ

 

ئەً ئبلىً، غەزەپٕي لىً ئۆزدىٓ ٍىراق، 322

. ئبچچىمتىٓ ٍىراق ثوي، ئبي ٍبخػي ئبتبق

 

ەپتىٓ ضەْ ئەٍٍە ھەزەر، ثۇ ئبچچىك، غەز323

. ٍېمىٓ وەٌطەڭ ئوٌغبً ھبٍبتىڭ خەتەر

 

 

غەزەپٍىه ئىػىڭ ئۇ پۇغبٍّبْ ثېرۇر، 324

. لىسىممبٍٔىك ئوٌطبڭ ئىػىڭ ثۇزۇٌۇر

 

چىذاٍِىك، ئېغىرٌىك وېرەن،  وىػىگە325

ئبً تۇغطب ثەوىە تەِىىٍٕىه وېرەن،  –وۈْ 

 

ٍۇِػبلٍىك وېرەن ھەَ ضىٍىمٍىك وېرەن، 326

. ثىٍىٍّىه ثوٌّبلٍىك وېرەن ئبلىً ھەَ
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وىػي،  تبٌالغمب، وېرەوتۇرئەلىً وۆپ 327

. ئىػي لىٍىػمب، وېرەوتۇرثىٍىُ ثەن 

 

ٍبراٍِىك، ٍبراِطىسٔي ئبٍرىپ وۆرۈپ، 328

. وېرەوٍىه، وېرەوطىسٔي ئوثذاْ تؤۇپ

 

راضب تبضمىطب چىڭ، ئېٕىك تبٌٍىطب، 329

. پۈتۈْ ئىػمب ئۆتىۈر ٔەزەر تبغٍىطب

 

ا ثوٌۇر ئىػي پۈتۈْ ۋە پىػػىك، غۇ چبغذ330

. ثىٍىٍّىه وىػي ٍەر ئېػىٕي پىػػىك

 

ٍېتەدۇر تىٍەوىە ئبغۇٔذاق وىػي، 331

. چۈغەر ئىىىي دۇَٔبدا ٍوٌىغب ئىػي

 

غەزەپ ثىرٌە ئبچچىك وىػىگە ٍبِبْ، 332
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. چېىەر تەْ ھەِىػە ثوالرىذىٓ زىَبْ

 

لىٍذى ئبٌىُ خىتبة،  ٔېچۈن، ئىػىتىى333ٓ

: ڭ ثۇ ضۆزگە لبراپثەختٍىه وىػي ِب

 

لىسىممبْ ثوٌطب ئىٕطبْ ثىٍىّطىس ثوٌۇر، 334

. غەزەپٍۀطە ئبدەَ ئەلىٍذىٓ لبٌۇر

 

 

غەزەپ ئەرگە ٍبِبْ، ثىٍىُ وەتىۈزۇر، 335

. لىٍۇر لوپبٌٍىكغەزەپتە ٍۇِػبلّۇ 

 

ٔىّەدەر ثىٍىٍّىه وىػي ئبڭٍىغىٓ، 336

: جبٔغب چىٓ غېرىٓثىٍىٍّىه ضۆزى تەڭ 

 

، ﹞66﹝رضە وىػىگە ٍبۋۇزثۇ ثىر ٔەچچە ٔە337

: ئۆز –ثۇٔي لىٍطب وىػي ثۇزار ئۆزٔي 
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ئېرۇر ضۆزىذە،  ئېَتّبقثىرى ٍبٌغبْ 338

. ئىىىىٕچي، تۇرِبضٍىك لىٍغبْ ۋەدىذە

 

ثوٌۇظ ِۇپتىال،  ھبرالمبئۈچىٕچي، 339

. ثۇ ئەر ئۆِرى غەوطىس وېتەر ثوغمىال

 

، لىٍىعثىرضي وبجٍىك، جبھىٍٍىك  ٍې340ٓ

. ٍبغبتّبٍذۇ خۇظجبھىٍٍىك جبھبٔذا 

 

ئېرىغطىس لىٍىمٕىڭ ثىرى لوپبٌٍىك، 341

. لىٍۇر ئۇ وىػىٍەر ئۆٍىٓ توزأٍىك

 

ثىر،  ئبچچىمالظثىىبرغب چېچىٍىپ، 342

. تىٍىٓ ئبچطب ٍبرا ثوٌۇر ئەي دىٍي

 

وىػىذە ٍىغىٍطب ثۇ ٔەرضىٍەر ئەگەر، 343
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. ِۇثبرەن ضبئبدەت ئۇٔىڭذىٓ تېسەر

 

ٍٍىٕبر، پەٌەوّۇ ٍبر ئوٌّبش، ثېػي ئب344

. ثۇٔىڭٍە خۇٌمىّۇ ئىسىذىٓ چىمبر

 

ٍبخػىٍىك لىً ئەً ٍبخػي وىػي،  ٍۈرى،345

. ئوڭۇغٍۇق ھبِبٔە ٍبخػىٕىڭ ئػي

 

 

دەر ئىػىتىىٓ ِۇالٍىُ وىػي،  ٔېّە346

: ضىٕبپ ئبٌغۇچي لوٌغب دۆٌەت ئىػي 

 

لېرىّبش ٍبخػىالر ٍىً ئۆتىەْ ثىٍەْ، 347

. تۈزەٌّەش ٍبِبْ، ِىڭ تۈزەتىەْ ثىٍەْ

 

ئۆِرى لىطمب، ئۆوۈٔچتە لېرۇر،  –ٍبِبْ 348

. ئۇزۇْ ٍبغٍىك، ٍبخػي ئۆوۈٔچطىس ٍۈرۇر
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تىٍەوىە ٍېتەر ٍبخػي وۈٔذە ٍېڭي، 349

. وۈٔىگە ِىڭ ئبرتبر ٍبِبٕٔىڭ ِۇڭي

 

ئوْ ثىرىٕچي ثبة 

وىتبثٕىڭ ٔبِي، ِۀىطي ۋە ِۇئەٌٍىپٕىڭ ئۆز 

ثبٍبٔىذا  ئېَتمبٍٔىميلېرىٍىمىٕي 

 

لۇتبدغۇ ثىٍىه، وىتبة ٔبِي لوٍذۇَ 350

. ئىٍىهلۇتبتطۇْ ئولۇچىغب تۇتطۇْ 

 

ضۆزۈَ ضۆزٌىذىُ ِەْ، پۈتىذىُ ثىتىه، 351

. ئىٍىهدۇَٔبٔي تۇتطۇْ  ئىىىيضۇٔۇپ 

 

ثىرٌە ئىىىي جبھبْ،  ثەختوىػي تۇتطب 352

. ثوٌۇر، ثۇ ضۆزۈَ چىٓ ھبِبْ ثەختٍىه
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لىٍذىُ ضۆز ثېػي،  ئېٍىىٕيثۇ وۈٔتۇغذى 353

. ً ٍبخػي وىػيئىساھالً ثۇٔي ھەَ، ئە

 

ئبٍتوٌذىٕي،  ئېَتتىُئۇٔىڭ وەٍٕىذىٓ 354

. ٍورۇٍذۇ ئۇٔىڭذىٓ ضبئبدەت وۈٔي

 

توغرا لبٔۇْ ئۆزى،  –ثۇ وۈٔتۇغذى توپ 355

. ثەخت ھەَ ضبئبدەت ضۆزى –ثۇ ئبٍتوٌذى 

 

ئەِذى ئۆگذۈٌّىع،  ئېَتتىُوېَىٓ 356

. ئەلىٍٕىڭ ئېتي ئۇ، زوراٍتۇر وىػىٓ

 

ظ ئۆزرە ضۆزۈَ، وېَىٓ ئېَتتىُ ئودغۇرِي357

. دەپ ئۆزۈَ" ئبلىۋەت"ئۇٔي ئبتىذىُ 

 

، ئۈضتىذىذۇرضۆزۈَ ئۇغجۇ تۆت ٔەرضە 358
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. ئبچىٍۇر ِۀەئولۇضبڭ دىممەتٍە، 

 

خۇغبٌٍىمتب ٍۈرگەْ ئەً ٍبخػي ٍىگىت، 359

. لىٍّب، ئوثذاْ ئىػىت زاٍەضۆزۈِٕي 

 

تىرىع، توغرا ٍوٌذىٓ ئبداغّب ھبِبْ، 360

! پبٍذىالْ، ثىىبرٍىگىتٍىه وەتّىطۇْ 

 

 

، تېس وەتىۈضي، ٍىگىتٍىىٕيئەزىس تۇت 361

. لبچمۇضي ئبخىرتۇتطبڭّۇ لبٔچە چىڭ، 

 

ضېٕىڭذە ثبر ئىىەْ ٍىگىتٍىه وۈچي، 362

. ، ثوي تبئەت، خىسِەت لىٍغۇچيلىٍّبزاٍە 

 

ثۇ ٍبغٍىممب ھەضرەتتە پۇغبٍّبْ ئۆزۈَ، 363

. پۇغبٍّبٔذا ٍوق پبٍذا، وەضتىُ ضۆزۈَ
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وىّٕىڭ تىرىىٍىه ٍىٍي،  لىرىمتىٓ ئۆتطە364

. ۋىذاالغتي ئۇٔىڭذىٓ ٍىگىتٍىه تىٍي

 

ِبڭب لوٌىٓ ئەٌٍىه ٍېػىُ،  تەگىۈزدى365

. لىٍذى لۇزغۇْ تۈضىذەن ثېػىُ﹞67﹝لوغۇ

 

! ِېٕي لىچمىرىپ ئبتّىع، دەٍذۇ ئۇ وەي366

. ٍەتّىطە ئەجەي ئەگەردەثبرارِەْ 

 

ئەگەر توٌطب ئبتّىػمب ئبدەَ ٍېػي، 367

. ڭ ٍبزى ثوٌۇر لىػيوېتىپ زەۋق، ئۇٔي

 

ئوتتۇز ٍىغمبٕٔي ئبٌذى ئەٌٍىه ِبٔب، 368

. لوٌىٓ ئۇرضب ئبتّىع ٔەلىٍغبً تبڭب

 

لىٍغبْ ئەردىُ ئەً ئەٌٍىه ضبڭب،  ٔېّە369
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. ِبڭب ضبلٍىذىڭغۇٔچە ضەْ ئۆچ  ٔېّە

 

ٍىگىتٍىىتە تبتٍىك ئىذى ھەر ئىػىُ، 370

. ئوغب لىٍذى ئەِذى ِېٕىڭ ٍەر ئېػىُ

 

تەن، وۆڭۈي ئىذى ٍب، ثوٍۇَ ئىذى ئوق371

. وۆڭۈٌٕي لىٍغۇچە ئوق، ثوٍۇَ ثوٌذى ٍب

 

 

ثوٌطب ِبڭب،  ٍىغمبْ ٔېّەٍىگىتٍىه 372

. ئبٌذى، وەٌگەً ضبڭ وېٍىپلېرىٍىك 

 

ئبٍب، وەي ٔىجبتچىُ، لۇتۇٌذۇر ِېٕي، 373

. ثوٌۇپّەْ جبپبدا ٍىً، ئبً تۇتمۇٔي

 

وىػۀطىس پۈوۈٌذى، ِبڭبٌّبش پۇتۇَ، 374

. ثوٌۇپ ٔۇر وۆزۈَ ٍورۇِبش –لبراٍذى 
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وېتىپ زەۋق، ئۆچتي ھەَ وۆڭۈٌٕىڭ ئوتي، 375

. ئۇزالالغتي ِۀذىٓ ٍىگىتٍىه ئېتي

 

ئوٍغبْ ئەً ثوز چبچٍىك، ئۆٌۈِگە ئىػەْ، 376

. ئۆوۈٍْىغال ھەَ  وۈٔۈڭگەثۇ وەچّىع 

 

وۈْ ثىىبرغب، تۈگذى ھبٍبت،  ئۆتۈپ377

. ثۇ لبٌّىع وۈٔۈڭٕي تەۋثىٍە ئۇزات

 

 ِەڭگۈ ِۇڭطىس تىرىه، ئەً ئىگەَ ضۀال378

. ٍبراتتىڭ ئۆٌۈِگە ثۇ ضبٔطىس تىرىه

 

دۇئب ثىرٌە ضۀذىٓ تىٍەٍّەْ غۇٔي، 379

. ئۇزارتىپ ٍېػىّٕي، تىرىه لىً ِېٕي

 

ثۇ ضۆز ثبغٍىذىُ ضۀذىٓ تىٍەپ ِەدەت، 380
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. تبِبِالغمب ضۆزۈَ ِبڭب ثەر لۇۋۋەت

 

تىٍىُ تىّٕب، ِبختب ٍبراتمۇچىٕي، 381

. ولبتمۇچىٕيًٍبِبٍٔىمٕي ِۀذىٓ 

 

ئۇ تبٌالپ ٍبراتتي، ٍورۇتتي دىٍىُ، 382

. ئىّبْ ثىرٌە تېچ ٍوٌٕي تبپتي دىٍىُ

 

 

لبراڭغۇدا ئەردىُ، ٍورۇتتي تۈٔۈَ، 383

. زۇٌّەتتە ئىذىُ ِەْ، تۇغۇٌذى وۈٔۈَ

 

ٍۈرەتتىُ ئېسىپ ِەْ، ئۇ وۆرضەتتي ٍوي، 384

. ئۆيوۆٍەتتىُ ِەْ ئوتتب، لۇتۇٌذۇردى 

 

، ئبٍرىذى ِېٕي، تبٌٍىذى ،وۆتۈردى 385

. ٍوٌىذىٓ لبٍرىذى ِېٕي ئبزغۇٔالر
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دىٍىّٕي ٍورۇلٍۇق ثىٍە،  ثېسەتتي386

. گۇۋاھٍىك ثىٍە ثېسەتتيتىٍىّٕي 

 

ئۇ ثەردى وۆڭۈي، وۆز، ثىٍىُ، ئبڭ، ئەلىً، 387

. ضۆزٌەغىە ٍوي ئبچتي، راۋاْ لىٍذى تىً

 

ئەٌچي ٍوٌي وۇپبٍە ِبڭب، ﹞68﹝ھەثىپ388

. اغپبٔبھةغۇ ئەٌچىال ثوٌطۇْ ِبڭب 

 

ثۇ ھەِّە ئىگەِٕىڭىي پەزىٍي ئىذى، 389

. لۇٌٕي لەدىرٌىذى ئبضىٌِېٕىڭذەن 

 

ِەْ ٔىچۈوّۇ ئۆتەً،  غۈورىٕيثۇٔىڭ 390

. ٍبغىطبِّۇ ٍىٍالر ۋە ئبً ئەگەردە

 

ئىالھب ثىٍەرضەْ ثۇ ئبجىسٌىمىُ، 391
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. ئبچبرِەْ ضبڭب ثبر ِۈغىىٍىُ، غېّي

 

لىالٌّبٍّەْ ضبڭب ِەْ الٍىك غۈوۈر، 392

. لىً ِۇۋاپىك غۈوۈر ئۆزۈڭېٕىڭچۈْ َ

 

ِۇغۇ توغرا ٍوي ئۆزرە تۇتمىٓ ِېٕي، 393

. ثۇ ئىّبْ تؤي﹞69﹝ِېٕىڭذىٓ چۇچۇٌّب

 

 

تېٕىّذىٓ چىمبردا ِېٕىڭ ثۇ جېٕىُ، 394

. غبھبدەت ثىٍە وەش ئبخىرلي تىٕىُ

 

ٍەر ئبضتىذا لبٌغبٔذا تۀھب،  ئۆزۈ395َ

. ِبڭ تۆن خۇدا رەھّىتىڭٕيتوال 

 

لۇٌۇڭّەْ گۇٔبھىُ توال،  تبئەتطىس396

! ثىرٌە وەچۈرگىٓ ئەً خۇدا پەزىٍيئۆزۈڭ 
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ِۆِىٍٕەر ثبرىٕي ئۆزۈڭ ئەپۇ ئەت، 397

. ئۇ ثبلي جبھبٕٔىڭ دىذارىٓ وۆرضەت

 

 

 

 

 

 

ثبة  ئىىىىٕچيئوْ 

ھەلمىذە  ئېٍىهضۆز ثېػي وۈٔتۇغذى 

 

ئەلىً ئەرز ئېتەر، وۆر، ثىٍىه ثىٍذۈرۇر، 398

. رۇرجبھبٕٔي ضبڭب ئۇلتۇ لبرارضىس

 

لېرى ثۇ لبرارضىس، ۋاپبضىس جبھبْ، 399
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. لىس وەثي، ئۆزى لېرىغبْ لىٍىمي

 

ئېرۇر ثەزى خۇٌمي لىس خۇٌمىذەن خوپ، 400

. ئۆزىٓ ضۆٍذۈرەر، لوٌٕي ثەرِەش تۇتۇپ

 

لبچبر،  وېَىىتەنئۇ، ضۆٍگۀٕي ضۆٍّەش، 401

لبچمبٔغب ٍېپىػىپ، پۇتىٕي لۇچبر، 

 

 

ر، ٍبضبٔىپ ئۇ ثەزى ئبرلبڭذىٓ چبپب402

. ضېٍىپ ثەزى وۆرِەضىە ئۇ تەتۈر لبرار

 

لبراضبڭ ئۇ ثەزەْ تېس ئۆرەر ٍۈزىٓ، 403

. لىٍىپ ٔبزٔي ٔەچچە تۇتمۇزِبش ئۆزىٓ

 

تبالً ثەگٕي لېرىتتي، لېرىّبش ئۆزى، 404

. وەچۈردى تبالً ثەگٕي، تۈگىّەش ضۆزى
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※           ※         ※ 

 

 

، ھېىىُ، ثبظ، ثىٍگەچثەگ ئەردى جبھبٔذا 405

. ۇ ثەگٍىىتە ثوٌذى ئۇزۇْ ئبڭب ٍبظة

 

 

، ثەٌگىٍىهثۇ وۈٔتۇغذى ئەردى، ئېتي 406

. ثەٌگىٍىهجبھبْ ئىچىرە ِەغھۇر لۇتي 

 

، ﹞70﹝ِىجەزى ئىذى تۈز ۋە خۇٌمي ئوڭب407ً

. ضۆزى چىٓ، پۈتۈْ ھەَ وۆزى، وۆڭٍي ثبً

 

زات ئىذى،  ثىٍگەچئەلىٍٍىك ۋە ئوٍغبق 408

. ىٍبِبٔغب ثىر ئوت، ٍبۋغب ئبپەت ئىذ
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، وۆٔيجەضۇر، ۋە ِەغرۇر ئەردى ۋە لىٍىمي 409

. وۈٔىگە ثۇ خۇٌمي ئۇٔي –ٍۈوطەٌتتي وۈٔذىٓ 

 

ِۇغۇٔذاق ثەگ ئەردى ثىٍىّي ثىٍە، 410

. ثىٍە خۇٌميٍبغبدى ۋە ٍۈردى تۈز 

 

ضىَبضەت لىٍۇر ئەردى ھىّّەت ثىٍە، 411

. ثۇ ھىّّەت ٍبراغۇر ِۇرۇۋەت ثىٍە

 

ضۆزى، ثۇڭب ئوخػبپ وېٍۇر ثىر غبئىر 412

: ئولۇضب ئېچىٍغبً ئولۇچي وۆزى

 

ِۇرۇۋەت ۋە ھىّّەت ثىردەن وېرەن، 413

. دېّەنٍبِبٔذىٓ  –ٍىرالالظ ئۈچۈْ پەش 

 

ِۇرۇۋەت، ھىّّەتٍە لەدىر ئۆٌچىٕۇر، 414
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. ِۇرۇۋەت، ھىّّەت وېرەن وىػىٍىىىە

 

  –ثىرٌە ثۇ وۈٔتۇغذى خبْ  لىٍىميِۇغۇ 415

. ْئبٍذەن چېچىپ ٔۇر، ٍورۇتتي جبھب –وۈْ 

 

ئبلىً ثوٌطب وىُ، ئۇ چبلىرتتي ئۇٔي، 416

. وىُ ئبٌىُ ثوٌطب ئۇ، ثۇٍۇتتي ئۇٔي

 

 

ٍىغىٍذى ٍېٕىغب جبھبْ خىٍٍىرى، 417

. ئەلىً ھەَ ئىٍىّذە تبٌالٔغبٍٔىرى

 

 

ئۆزى ئىػٍىذى، تۈزدى ئەي ئىػىٕي، 418

. تىٍەٍتتي ئۇ ٍۀە ضەرخىً وىػىٕي

 

وي ٍبردەَ لىٍطب، ئىع ثبغٍىطب ئۇالر، 419
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. ى تىٕطب ثىر ئبز، ئىػٍىطە ئۇالرئۆز

 

 

※           ※         ※ 

 

: دېذى ئوٌتۇرۇپ غەِذە ثىر وۈْ ئۆزى420

. ثۈٍۈن ئىع ثۇ ثەگٍىه ئىػي ھەَ ضۆزى

 

 

وۆرەرضەْ، ئېرۇر وۆپ ثبظ ئبغرىك ئىػي، 421

. ضۈزەر ثۇ وۆپ ئىػٕي ئەلىٍٍىك وىػي

 

لىالٌّبضّەْ ٍبٌغۇز پۈتۈْ ئەي ئىػىٓ، 422

. ا ثىر ئەر ثىٍۇر ئىع ثېػىٓوېرەن ِبڭ

 

، وىػيخىً  –وېرەوتۇر ِبڭب ثىر ضەرە 423

. ئەلىٍٍىك، ثىٍىٍّىه، وىػىٍەر ثېػي
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وۆٍۈِچبْ ثوٌطب، راضت ھەِّە لىٍغىٕي، 424

. تىٍي، وۆڭٍي تۈز ثوٌطب، ثىٍطە ثۇٔي

 

لىٍىپ ثەرضە ئەردى ِېٕىڭ ئىػٍىرىّٕي، 425

. تبغٍىرى –وۆرۈپ تۇرضب ئەردى ئىچۇ 

 

دەٍذۇ، ئبڭال، ضىٕبغبْ وىػي،  ۀې426ُ

: توال ئىع وەچۈرۈپ چوڭبٍغبْ ٍېػي

 

وېرەن ئەرگە لوٌذاظ ۋە ٍبردەِچىٍەر، 427

. ئەلىٍٍىك، ثىٍىٍّىه دأب ئەٌچىٍەر

 

، دېّەنئىع ثىٍەر ٍبردەِچي  وېرەوتۇر428

. ثىٍىپ ئىػٍىطە لوٌغب وەٌگەً تىٍەن

 

، وەٍَبردەِچي وۆپ ئوٌطب، ثەگىە جەثىر 429
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. ٌغب چۈغىەً، ثۇزۇٌّبش ٔىساَئىػي ٍو

 

وېرەوتۇر ھەر ئىػتب ٍبردەِچىٍەر، ثىً، 430

. ثۇ ثەگٍىه ئىػىذە ئۇٔي توال لىً

 

، ئېٍىهتىٍەپ ٍبردەِچىٕي تبپبٌّبً 431

. ئىٍىهپۈتۈْ ئىػمب ضۇٔذى ئۇ ئبخىر 

 

 

لىَٕبٌذى ئۇ غۇٔذاق ئەِگەن ئىچىرە وۆپ، 432

. ھبالۋەت ئىطتىگەْ  ئەِگەن چېىەر خوت

 

  –ۇ ھەلتە ضۆزىٕي ضىٕبپ ضۆزٌىگەْ ة433

: ثىر لۇتٍۇق ئەزىس ئەر ِۇٔۇٔي دېگەْ

 

، ثىرٌەردۇرھبالۋەت ھەِىػە جبپب 434

. ضۆٍۈٔۈظ لبٍغۇٌە دائىُ تەڭ ٍۈرۇر
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ثبظ ئبغرىك چوڭبٍۇر، چوڭبٍطب وىػي، 435

. ٍوغبْ ثۆن وىَۇر گەر زوراٍطب ثېػي

 

، ئېٍىهلۇالق  -پۈتۈْ ئەٌگە ضبٌذى وۆز436

. ئۇٔىڭغب ثېىىىٍىه ئىػىهئېچىٍذى 

 

ٍبراِطىسٔي لوٌذىٓ تۇتۇپ ثبغٍىذى، 437

. ٍبِبٕٔي ئېٍىذىٓ ضۈرۈپ لوغٍىذى

 

، ئېٍىٓثىٍەْ ئۇ ثبغمۇردى  زېرەوٍىه438

. وۈْ –ٍۈوطەٌذى، ئېػىپ ھەَ ثەختي وۈّٔۇ 

 

، ئەرگە دائىُ ھوغَبرٌىك وېرەن، دېّەن439

. وېرەن ٍۀە ثەن ئىػىغبثۇ، ثەگٍىه 

 

، ئوٍغبلٍىك ثىٍەْ ئەي ٍبغبر، ھوغَبرٌىك440
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. ثۇٔىڭ ثىرٌە دۆٌەت ئۇزۇْ چبغ تۇرار

 

ئوخػبٍذۇ ثۇٔىڭغب ثىر غبئىر تىٍي، 441

: ثۇ غبئىر تىٍىذۇر ثۇ ضۆزٔىڭ ئۇٌي

 

ۋە ضبلٍىمٕي ِبختىذى ئەر،  ئوٍغبلٍىك442

. غبپىٍٍىك ثىٍەْ ئەر تۈِۀٍەپ ئۆٌەر

 

 

غبپىً ثوٌّب ضبلالْ، پۈتۈْ ئىػتب ضەْ، 443

. ىىىي دۇَٔب ثۇ ضبلٍىك ثىٍەْتىٍە ئ

 

وىػي ثوٌطب ثىغەَ، ئۇ غبپىً لبٌۇر، 444

. غبپىٍالر ئۆٌۇر ئبۋۋايٍېغي وەٌطە 

 

دەٍذۇ ئبڭبال، جبھبْ تۇتمبْ ئەر،  ٔېّە445

: ٍېغىٕي ضەگەوٍىه ثىٍەْ ئۇتمبْ ئەر



  -131 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

ئەي تبپبً، ضبق ثوي ئەً ھۆوۈِذار،  دېطەڭ446

. ضبق ئوٌّبق غەرىئەت ٍوٌىذىّۇ ثبر

 

ۇِۇپ وۆزٔي غبپىً غەپٍەتتە ئۇخالر، 447ً

. غبپىً ئوٌّب، ضبلالْ، ئەً پەٍٍي ٔبچبر

 

ضبق ئوٌطب ئەگەر خبْ، پبٍذا ئەٌگەدۇر، 448

. توٌۇر ھۇزۇرغبثۇ پبٍذا ثىٍەْ ئەر 

 

ئېٍي ثوٌذى ثبً، ٍۇرتٕي تۈزگەچ خبلبْ، 449

. ، لوً ضۇ ئىچتي ثىر جبٍذا غۇئبْثۆرە

 

ٔي، ضۆٍۈپ دوضتٍىرى ِبختىذىالر ئۇ450

. ثۇٔي ئبڭالپ ٍېغي ئەگذى ثوٍٕىٕي

 

ضېغىٕىپ ثىرى وەٌذى ئىطتەپ پبٔب، 451
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. ثىرى ئوپتي وېٍىپ ئىػىگىٓ ٍبٔب

 

، ئەِذى وۆڭٍي ئوٍغبق، ئىػىتٔىّەدەر، 452

: ثوٍبق تۈِۀّىڭ چېچەوتەنضۆزدە 

 

ثۇ ثەگٍىه، ئۇٌۇغٍۇلٕي خوپ ٔەرضە ثىً، 453

. ٍۈرۈغي تۈز ئوٌطب، ئەً ِەڭسى لىسىً

 

 

والتتي ثۇ ثەگٍىه تېخي ٍبخػىراق، ة454

. گەر ٍوٌغب لوٍۇٌطب لبٔۇْ توغرىراق

 

، وۆٔيثېگي ٍبخػي ثوٌطب ھەَ خۇٌمي 455

. غۇ چبغذا ٔە لۇتٍۇق ثوٌۇر خەٌك وۈٔي

 

ٔە لۇتٍۇق ثەخت ئەرگە ثۇ ٍبخػي ئېتي، 456

. ﹞71﹝ثۇ ٍبخػي ئېتىذۇر ِەڭگۈٌۈن لۇتي
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  –ٔە ٍبخػي ثوٌۇر ثەگ ئۇ ٍبخػي وىػي 457

. ثىٍە لىٍطب ئەٌٕىڭ ئىػي ىػىٍىهن

 

خىطٍىتي،  ئېٍىهپۈتۈْ ئەٌگە ٍەتتي 458

. ٍېَىٍذى جبھبٔغب ئۇٔىڭ غۆھرىتي

 

وۆپەٍذى دۇئب ئەٌذە، ٍبخػي ئېتي، 459

. وۈْ ئېتي دۆٌىتي –زوراٍذى وۈّٔۇ 

 

جبھبْ خەٌمي ئبڭالپ ئۇٔي ئبرزۇالپ، 460

. توپالغتي ئەتراپمب ئۆزىٕي ئۇالپ

 

وۆر، توٌۇق ثەخت لۇرى،  جبھبْ ثبغٍىذى،461

. ثۆرەلوزى ثىرٌە لېتىٍىپ ٍۈرۈغتي 

 

ئوْ ئۈچىٕچي ثبة 
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خىسِىتىگە  ئېٍىهئبٍتوٌذىٕىڭ وۈٔتۇغذى 

وىرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا 

 

ثبر ئەردى ئبٍتوٌذى ئبتٍىك تېتىه، 462

. ﹞72﹝ثۇ غۆھرەتٕي ئبڭالپ ئىتىٕذى ئىتىه

 

ٍىگىت ئوغالْ ئەردى ِىجەزى ثېطىك، 463

. ق دىً، ئبڭٍىك، ئەلىٍٍىكثىٍىٍّىه، ئوچۇ

 

چىراٍٍىك ٍۈزى ئەردى، وۆرۈپ وۆز لبِبر، 464

. ضۆزى ٍوِػبق، تىٍىذىٓ توغرٌىك تبِبر

 

پۈتۈْ پەزىٍەتٕي تبِبَ ئۆگۈٔۈپ، 465

. ٍۈرەتتي پەزىٍەتٕي لوٌغب ئېٍىپ

 

※           ※         ※ 
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ِۀّۇ ثۇ وۈْ، : ئۆزىگە لبراپ ئېَىتتي466

. دىٓ ثۇرۇْئېرۇرِەْ پەزىٍەتتە ئەي

 

ٔىّىػمب ٍۈرۈرِەْ ثۇ ٍەردە لۇرۇق؟ 467

. ثبراٍىٓ ئېٍىىىە، خىسِەت لىٍغۇٌۇق

 

ئېٍىىىە ٍبر ئوٌطۇْ پەزىٍەتٍىرىُ، 468

. ِبڭب، ضىڭطۇْ ئەِگەوٍىرىُ﹞73﹝ئېچىٕطۇْ

 

ئەلىٍٍىك، ثىٍىٍّىه خبْ ئەرِىع ثېطىك، 469

. تىٍەرِىع پەزىٍەت ئىگىطىٓ ئېٕىك

 

ٌٍىك ثىٍۇر، ئەلىً لەدرىٕي ھەَ ئەلي470

. ثىٍىُ ضبتطب ئبٌىُ، ثىٍىٍّىه ئبٌۇر

 

ِۇغۇ خىٍذا ثىر ضۆزٔي غبئىر دىذى، 471
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: تىٍي، ٌەۋزى ثىرٌە غۇ خىٍذا ئىذى

 

ثىٍىُ لىّّىتىٕي ثىٍىٍّىه ثىٍۇر، 472

. ئەلىٍٕي لەدىرٌەظ ثىٍىّذىٓ وېٍۇر

 

ٔىچۈن تەٌۋە ثىٍگەً ثىٍىُ لەدرىٕي؟ 473

. ثىٍىُ ٔەدە ثوٌطب، ثىٍىٍّىه ئبٌۇر

 

※           ※         ※ 

 

ثۇ ئبٍتوٌذى ئبت، توْ، لۇراي راضٍىذى، 474

. ضبالً خىسِىتىگە ٍوٌۇِٕي، دىذى

 

ئىتىه،  ئۆزىگە وېرەوٕي ئىتىٕذى475

. ٍۈزٌۀذى ئېٍىىىە، ثۇ ئبٌىُ تىتىه

 

※           ※         ※ 
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ِۇٔذىٓ ثبرۇرِەْ تۇرۇپ، : ٍۀە ئېَىتتي476

. ئۇرۇپ ئېٍىگ خىسِىتىگە ئۆزۈِٕي

 

غېرىپٍىك ٍېرىذە ثۇ ِبي ثەن زۆرۈر، 477

. لوٌۇَ لىطمب ثوٌطب، ٍۈزۈَ ضبرغىَۇر

 

ٔبھبٍەتّۇ لبتتىك غېرىپٍىك ئىػي، 478

. غېرىپٍىمتب لبتمبً توال ئەر ثېػي

 

وۈِۈظ ثىگۇِبْ،  –وېرەن ثوٌغبً ئبٌتۇْ 479

. ئۇٔي خەرج لىالٍىٓ دىطە ھەر لبچبْ

 

ِە دەر، ثۇڭب ئوخػىتىپ ئۇ، ئبڭال، ٔي480

: ثىٍىّي دېڭىسدەن، ِەڭسى لىسىً ئەر

 

دىطە وىّىىي خىسِەت لىٍىػمب وىرەً، 481
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: وېرەن ئىىىي ٔەرضە، ضۆزۈِٕي وېطەً

 

ثىرىٕچي، وېرەوتۇر وېطەٌطىس ھبٍبت، 482

. ٍۈزىٕي ئبلبرتمبً لىٍىپ ئىػٕي راضت

 

ئىىىىٕچي، ضبپ ئبٌتۇْ وېرەن، ئەً تىتىه، 483

. ئىتىهئۇٔي ئىػٍىتىپ لىً ئۆزۈڭگە 

 

 

ئبغۇ چبغذا خىسِەت ٍبراٍِىك ثوٌۇر، 484

. ئۇٔىڭغب ئېتىىٍىه ئىػىه ئېچىٍۇر

 

ئۇ ضبپ ئبٌتۇْ ئبٌذى وۈِۈظ ھەَ تبۋار، 485

. ثۇ ئەضمبتبر ضەثبغمب وۈْ چۈظ: دېذى

 

※           ※         ※ 
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ئۆٍذىٓ چىمىپ ِبڭذى ٍوٌغب چۈغۈپ، 486

. ٍۈرۈپ ٍوي گبھىذا ۋە گبھي تۇرۇپ

 

ٍەتتي ئېٍىگ تۇرار ئوردىغب،  وىٍىپ487

. ئبرزۇغب – ٍېتىپ وۆڭٍي وۈتىەْ تىٍەن

 

غەھەرگە وىرىپ ئۇ ضوراغتي ِبوبْ، 488

. تبپبٌّبً، وۆزىگە تبر ئوٌذى جبھبْ

 

ِۇضبپىرخبٔىغب چۈغۈپ، ِۇڭٍۇٔۇپ، 489

. تۈٔەدى لىٍىپ ضەۋىر، ئۇ ٍەردە لؤۇپ

 

ٔىّە دەر، ئبڭٍىغىٓ، ئەلىٍٍىك ثىٍىپ، 490

: زٌىذى ثىٍىّذىٓ ئېٍىپضبڭب ضۆز ضۆ

 

توال لىَٕىٍۇر، وۆر، تؤۇغطىس وىػي، 491

. وىرىپ لبٌطب ٍبت ئىچرە  ٍبٌغۇز ثېػي
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توال وۆپ وۈچۀۇر ٍېڭي وەٌگۈچي، 492

. لبٌۇر غەَ ئبرا، ٍوق ئوٌطب ثىٍگۈچي

 

تؤۇغطىس وىػىٕي ثىر لبرۇغۇ ضبٔب، 493

. ٍوي ئبزضب ئەگەر لبرۇغۇ، ضۆوّە ٍبٔب

 

ْ ئەٌگە وىرضە ئەگەر، وىػي وىرِىگە494

. وېٍىٓ ٍب وىىەچىە ئوخػبپ لبٌۇر ئەر

 

وەچۈر ٍبت وىػىٕي، ٍىگۈز، ثەر ئىچىُ، 495

. ِۇضبپىرٔي خۇظ تۇت، ثىٍىٍّىه ھېىىُ

 

ِۇضبپىرٔي وۈتطە ٍورۇٍذۇ ٍۈزى، 496

. ِۇضبپىر وۈتىۀٕىڭ ٍېَىٍۇر ضۆزى

 

وىػىگە وېرەوتۇر ھەر ٍەردە تؤۇظ، 497
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. ۇر تۈرٌۈن ئىعتؤۇغالر ثىٍەْ ھەي ثوي

 

غۇ خىً تۇردى ئبٍتوٌذى ثىر لبٔچە ۋاخ، 498

. غېرىپٍىمتب ضبرغبٍذى رەڭگي ثىۋاخ

 

تؤۇغتي وىػىٍەر ثىٍەْ ئبخىر ئۇ، 499

. ِبوبّٔۇ تېپىٍذى، وۈٌذى ٍۈزىّۇ 

 

 

ٍوٌذاظ، ثوٌۇغتي ٍېمىٓ،  –تۇتۇپ دوضت 500

. ئوچۇق تۇتتي چون ھەَ وىچىىىە ٍۈزىٓ

 

تي ثىر لبٍبظ، ئۆزىگە ئبٍتوٌذى تبپ501

. تۇتۇپ دوضت وېڭەغتي، ثوٌۇغتي ئبداظ

 

ئبداظ تۇتتي ئبٍتوٌذى ٍبخػي وىػي، 502

. وۈضەِىع ئىذى ئبتي، ٍبخػي ئىػي
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ضۆزى،  –ئبڭب ئبچتي ئبٍتوٌذى وۆڭٍي 503

. تىٍەگي ٔىّەدۇر، ئېرۇر وىُ ئۆزى

 

ٍېرىذىٓ ثۇ ئەٌگە ٔىچۈن وەٌگىٕىٓ، 504

. ئبڭب ثەردى ئېَتىپ جىّي ثىٍگىٕىٓ

 

※           ※         ※ 

 

ئېٍىىىە ٍېمىٓ خبش ھبجىپ ثبر ئىذى، 505

. ئۆزى ِەرت، ئېٍىىىە ھەَ ئەضرار ئىذى

 

وۈضەِىع ئبڭب ثبردى ثىر وۈْ تۇرۇپ، 506

. گېپىٕي ثبغٍىذى، ضۆزگە ٍوي تېپىپ

 

ثۇ ھبجىپ ئۇٔىڭ ھەر ضۆزىٓ ئبڭٍىذى، 507

. تىٍەگي ٔىّە دەپ، ئېٕىك ضورىذى
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وۈضەِىع ثبرچە ضۆزى، ئبڭب ئېَتتي 508

. تىٍەگي ٔىّە ھەَ وىّىىەْ ئۆزى

 

ھبجىپٕىڭ وۈضەِىػىە جبۋاثي 

 

ئبۋاي ِبڭب وەٌطۇْ ئۇ، : دىذى ھبجىپ509

. وۆرەٍىٓ ئۇٔي ِەْ، ِېٕي وۆرضۇْ ئۇ

 

ٍۀە ِەْ ئېٍىىىە ثۇٔي ئۇلتۇراً، 510

. وۆرۈٔگەً ۋە وەٌگەً لبچبٔذا، ضوراً

 

وۈضەِىػٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ئېَىتمبٍٔىرى 

 

وۈضەِىع ٍېٕىپ چىممبچ ئبٔذىٓ ٍبٔب، 511

. ئبٍتوٌذى تۇغذى وۈٔۈڭ ِبٔب: دېذى
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لېٕي، ِبڭ، تؤۇظ ئەِذى ھبجىپ ثىٍەْ، 512

. تىٍەگىڭ ٔە ئوٌطب، ئۇٔىڭذىٓ تىٍە

 

ضېٕي ثىٍطۇْ وۆرۈپ، ئىػۀطۇْ ضۆزۈڭ، 513

. تىٍەگىڭ ٔە ئوٌطب، ئۇٔي ئېَت ئۆزۈڭ

 

 

  –ضۆزۈڭٕي دېذىّّەْ ئۇٔڭغب، ثىراق 514

. ئۆزەڭ ضۆزٌە، ِۀذىٓ ئېچىپ ٍبخػىراق

 

وۆڭٍي تۈز،  –ئەجەپ ٍبخػي دەپتۇ دىٍي 515

: وۆرەرضۀىي، ثەوّۇ توغرى ئۇغجۇ ضۆز

 

وىػىٕىڭ ضۆزىٕي وىػىّۇ لىالر، 516

. وىػي ئۆز ئىػىغب ِېھرىجبْ ثوالر
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ھەرلبٔچە ثوٌطىّۇ ٍېمىٓ ئۇ وىػي، 517

ئۆزەڭذىّٕۇ وۆٍۈِچبْ ثوٌۇرِۇ وىػي؟ 

 

ئۆزۈڭ،  -چبْ تىٍەضەڭ ئۆزۈڭگە وۈٍۈ518َ

. ئۆزەڭذىٓ وۆٍۈِچبْ ٍوق، ثەش لىً ضۆزۈڭ

 

※           ※         ※ 

 

تؤىٓ وىَذى ئبٍتوٌذى، تۇردى غۇئبْ، 519

. وۈضەِىع ثىٍەْ چىمتي، ِبڭذى ئۇٍبْ

 

لوۋۇلمب ٍېتىپ وەٌذى ئبخىر ٍۈرۈپ، 520

. لبرغي ئبٌذى ھبجىپ وىػىطي تۇرۇپ

 

※           ※         ※ 

 

وۈضەِىع ھبجىپٍە ئۇچرغىپ چىمىپ، 521
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. وۈرۈغتۈردى ھبجىپٍە ثبغالپ وىرىپ

 

※           ※         ※ 

 

ھبجىپ لبرغي ئبٌذى، ئورۇْ لىٍذى تۆر، 522

. ِۇالٍىُ ضۆزٌىذى، ئېغىس ئېچىپ، وۆر

 

 

ھبجىپٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ضوئبٌي 

 

ئەِذى وۆڭٍۈڭ ٔىچۈن؟ : ھبجىپ ضورىذى523

غىەْ ئورٔۇڭ ٔىچۈن؟ لؤبٌغۇڭ لەٍەر، چۈ

 

تؤۇغۇڭ ثبرِۇ ٍب لېرىٕذاظ، ئبداظ، 524

ئىچّىىىڭگە ئبظ؟  –وۈتىۈچىڭ ثبرِۇ، ٍەپ 
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ضۀذە ٔىّەدۇر تىٍەن، : ٍۀە ئېَتتي525

ٔىّە ئىع لىٍۇرضەْ، ضبڭب ٔىّە وېرەن؟ 

 

ئبٍتوٌذىٕىڭ ھبجىپمب جبۋاثي 

 

ئەً ھبجىپ لۇتي، : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي526

. ېٍىگٕىڭ ئېتيئىػىتتىُ وۈٔتۇغذى ئ

 

ئىػىتىەچ ٍىرالتىٓ ئۇٔىڭ غۆھرىتىٓ، 527

. ئەلىٍٍىك، ثىٍىٍّىه، ٔبدىر خىطٍىتىٓ

 

لىٍىپ ئبرزۇ ِەْ ئۇٔىڭ خىسِىتىٓ، 528

. ئىػىىگە وەٌذىُ لىالً دەپ ئىػىٓ

 

تىٍەگىُ ئېٍىىىە ئىػٍىطەَ ئۆزۈَ، 529

. الٍىك وۆرضە ھبجىپ دېطىىەْ ضۆزۈَ
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※           ※         ※ 

 

جىپ ٍبخػي وۆردى ثۇ ئبٍتوٌذىٕي، ھب530

. دېذى ئۆز ضۆزىذە توال ِەدھىَىٕي

 

ِىجەزى ئۆزىٓ،  –ٍۈزى، وۆروي، خۇٌمي 531

. ئۇز وۆردى ھەِّىٕي، تىٍٓ ھەَ ضۆزىٓ

 

ئۇٔي چىٓ ٍۈرەوتىٓ ضۆٍۈپ لوٌٍىذى، 532

. ئېٍىگ خىسِىتىگە الٍىمىەْ، دېذى

 

ٔەدەٍذۇ ئىػىتىىٓ، ضۆٍذۈرگەْ وىػي، 533

: ۇر ئەٍىپ پەزىٍەت ثېػيضۆٍذۈرضە ثوي

 

ضۆٍۈٌطە وىػي ئەٍجي پەزىً ضېسىٍۇر، 534

. ضۆٍۈٌّىطە، پەزىٍي لۇضۇر تۇٍۇٌۇر
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ثۇ ضۆزٔىڭ گۇۋاضي ئېرۇر ئۇغجۇ ضۆز، 535

: ئۇز –ئولۇغىٓ ثۇ ضۆزٔي ضەْ ئەً ٍبخػي 

 

وۆڭۈي وىّٕي ضۆٍطە 536

ثوٌۇر، ﹞75﹝ئەردەَ﹞74﹝ِۇْ

. تەتۈرى ثوٌۇر ئوڭ، وېّىّۇ توٌۇر

 

 

ۈي وىّٕي ضۆٍطە، ھەر ئىػتىٓ ضۆٍۈر، وۆڭ537

. وۆرەر وۆزگە ئۇرضب، وۆرۈّٔەش ثوٌۇر

 

ھبجىپٕىڭ ئبٍتوٌذىغب جبۋاثي 

 

ثۇ ئبٍتوٌذىغب ثەردى ھبجىپ جبۋاپ، 538

. دىذىىىُ، لبراپ تۇر، وەتّە ئبٌذىراپ
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ئېٍىىىە ِەْ ئېَتبً ئەڭ ئبۋاي ضۆزۈڭ، 539

. تىٍەگىڭ ٔېّە، وىُ ئېرۇرضەْ ئۆزۈڭ

 

وۆرۈپ ئۇ ضېٓ تؤۇضۇْ، ٍۈزۈڭٕي 540

. ضېٕي خبرٌىّبضتىٓ، ئەزىس ئەٍٍىطۇْ

 

وېرەوٍىىٍىرىڭگە تۇرارِەْ لبراپ، 541

. لىٍۇرِەْ ئىػىڭٕي ضۆٍۈپ ٍبخػىالپ

 

※           ※         ※ 

 

غۇ ٍبڭٍىغ توال ٍبخػي ضۆز ضۆزٌىذى، 542

. ئىػىڭ ھەي لىالً دەپ ثېٍىٓ ثبغٍىذى

 

ر، وىػىٍەر ٍبخػىطي ِۇغۇٔذاق ثوٌۇ543

. ٍبخػي ئەر خەٌىمٕىڭ ٍۈوىٓ وۆتۈرۇر
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ئىػىتىىٓ، ٔېّەدەر ئېٍىٓ ثبغالر ئەر، 544

: پۈتۈْ ئىػٕي ئوثذاْ وۆرۈپ ئىػٍەر ئەر 

 

ئەي ئىچىرە وىُ ئبٌطب ثۇ ئوثذاْ ئورۇْ، 545

. تۈزضۇْ ئەي ئۈچۈْ ثىر ٍبخػي لبٔۇْ

 

لوٌي ثوٌطب وىّٕىڭىي ئەٌذە ئۇزۇْ، 546

. ﹞76﹝زۈْضٍىك ثوٌطۇْ لىٍىمي، خۇٌمي تۈ

 

ئۆتەر ثوٌطب وىّٕىڭ خەٌممە ضۆزى، 547

. چۈچۈن ثوٌطۇْ تىٍي، ِوالٍىُ ئۆزى

 

ۋاپبضىس ثۇ دۆٌەت ثۇزار ھەَ تۈزەر، 548

. تۇرالطىس ثوٌغبچمب  زېرىىطە تېسەر

 

ئىػۀّە ثۇ ثەختىە، ٍبخػىٍىمال لىً، 549

. ثۇ وۈْ ِۇٔذا ثوٌطب ئەتە ئبٔذا، ثىً
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تبپمۇچي، وۈۋۀّە ثۇ ثەختىە ئەً ثەخت 550

. ثۇ ثەخت وەٌگۈچىذۇر ٍۀە وەتىۈچي

 

  –ئەً دۆٌەت ئىگطي ثۇ دۆٌەت ثىٍە 551

. تۇراً ِەْ دېطەڭ ضەْ، ٍبخػىٍىك تىٍە

 

 

ضبڭب تەگطە ثەگٍىه، ئۇٌۇغٍۇق ٔولۇي، 552

. ئبرغىچە ثبغىڭ، وىچىه پېئىً ثوي

 

ضەْ ئەِذى ٍۈرى، : ٍۀە ئېَتتي ھبجىپ553

. ﹞77﹝لۇرى خۇغبي ٍبغب، ثبغالٔذى ثەختىڭٕىڭ

 

ضەْ ئبٌذىرِب، خىسِەتىە ثىر پەٍت وېٍۇر، 554

. پەٍت وەٌطە ئېتىىٍىه لوۋۇق ئېچىٍۇر
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ئەجەپ ضبز دېَىٍگەْ ثىٍىّىه گېپي، 555

: ثىٍىٍّىه گېپىذۇر ٍىپەن رەخت وەثي

 

ئۇزارىپ لبٌۇر وەچ، ئبٌذىراٌطب ئىع، 556

. ئبٌذىراظ ئىع ثوٌۇر پۇغبٍّبْ ٍېَىع

 

ئىػمب پەٍتىٕي دەي،  ئبٌذىرِبً وۈتىۈٌۈن557

. ئەً ھېىىُ، ئىع ثوٌۇر ئۆز پەٍتىذە ھەي

 

ئبٍتوٌذىٕىڭ ھبجىپمب جبۋاثي 

 

ئبٍتوٌذى ثۇ ضۆزٔي توٌۇق ئبڭٍىذى، 558

. ، وۈتەً ِەْ، دېذىضەۋرئۇ ھبٌذا لىٍىپ 

 

ضۆزىُ تىڭػىذى، وۆردى ھبجىپ ِېٕي، 559

. چېغىٕي –ئۆزى ثىٍطۇْ ئۇ ئىػٕىڭ ۋالت 
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ضب ھبجىپ ِېٕي، لبٍۇ ۋالتب لىچمبر560

. دېَىٍگەْ وۈٔي –وېٍەٍّەْ غۇ ۋالتب 

 

※         ※           ※ 

 

 

 

تۇرۇپ چىمتي ئبٍتوٌذى ئۇٔذىٓ ٍبٔب، 561

. ئۆٍگە وىرىپ ضبٌذى تؤٕي ِبٔب

 

※         ※           ※ 

 

وۆرۈپ ھبجىپ ئبٍتوٌذىٕىڭ لىٍىمٍىرىٓ، 562

. وىػٍەردىٓ ثۆٌەوچە پەرىك ثبرٌىمىٓ

 

رگىٕىُ ٍوق ثۇ ٍبڭٍىغ وىػي، وۆ: دېذى563
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. ثىٍىٍّىه، ئەلىٍٍىك، خەٌمٕىڭ ثېػي

 

ِۇغۇٔذاق وىػٍەر ثوٌۇر ثەوّۇ لىس، 564

. ﹞78﹝ثۇ لىس لىسٌىمي لىٍذى لىس ئبتي لىس

 

ئەزىسدۇر غۇ ٔەرضە ئۇ گەر ثوٌطب وەَ، 565

. تېپىٍّبش ئەزىس وۆپ لىٍطب ئەجىر ھەَ

 

ِۇغۇٔذاق وىػىٍەر ئېٍىگىە وېرەن، 566

. وېرەن ٔەرضە ئەٌگە وېرەن ئېٍىگىە

 

پەزىٍٍىه وىػىذىٓ ئوِۇَ ٔەپ ئبٌۇر، 567

. ثۇ پەزٌي ثىٍەْ ئەر تىٍەوىە ٍېتۇر

 

※         ※           ※ 

 

ئېٍىىىە ئېَتتي ھبجىپ ۋالىت تېپىپ، 568
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. تىپثۇ ئبٍتوٌذىٕي توال تەۋضىپ ئې

 

ئۇٔىڭ ھبٌي، ھەروىتي، خۇٌمىٕي دېذى، 569

. دېذى ئەلىٍغە ِۇٔبضىپ ئىٍّىٕي

 

ئېٍىگٕىڭ ھبجىپمب جبۋاثي 

 

وەٌتۈر لېٕي، : ئىػىتىەچ ئېٍىگ، دېذى570

. ئېرۇر لبٔچىٍىه، ِەْ وۆرەٍىٓ ئۇٔي

 

تىٍەر ئەردىُ ئەِذى ِۇغۇٔذاق وىػي، 571

. وۈزەتطە، ثېجىرضە ثۇ ثەگٍىه ئىػي

 

تىٍەگىّىٕي تبپتىُ، ٌېىىٓ ثىر ضۆزۈَ، 572

. وي، غۇٔذاق وىػىگە ِۇھتبجذىُ ئۆزۈَ
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ۈگۈر، ِبڭ لىچمىرغىٓ ئۇٔي ضەْ ِبڭب، 573ً

. وەٌتۈر خىسِىتىّگە ئەً جەضۇر توڭب

 

※         ※           ※ 

 

 

 

 

چىمىپ ھبجىپ ئۆٍذىٓ، ئىػىىىە وېٍىپ، 574

. ٍۈگۈرتتي ثىر ئوغالْ خەۋەرچي لىٍىپ

 

ٍۈگۈردى ثۇ ئوغالْ خەۋەر ٍەتىۈزۈپ، 575

. ئبٍتوٌذى وېَٕذى ضۆٍۈٔچىە توٌۇپ

 

، وەٌذى لوۋۇلتب چۈغۈپ، ئېتىٓ ِىٕذى576

. ثېرىپ ھبجىپّۇ، ئۇٔي ئبٌذى وۈتۈپ
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لەدىرٌەپ ھبجىپ تۆردىٓ ثەردى ئورۇْ، 577

. ئەدەپ ثىرٌە ئبٍتوٌذى ئبٌذى ئورۇْ

 

※         ※           ※ 

 

ئېٍىگ لېػىغب وىرىذى ھبجىپ ٍېٕىپ، 578

. ئېٍىگذىٓ ئۆتۈٔذى ئۇ ئۆرە تۇرۇپ

 

ئېٍىگٕىڭ ھبجىپمب جبۋاثي 

 

لىچمبر، ِبڭ وىرضۇْ ئۇ، : گ ئېَتتيئېٍي579

. وۆرەٍىٓ ئۇٔي ِەْ، ِېٕي وۆرضۇْ ئۇ

 

※         ※           ※ 

 

ئەً، ئبٍتوٌذى تۇر، : ھبجىپ چىمتي، ئېَتتي580
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. ئېٍىگىە وۆرۈٔگىٓ ثەختىڭ تبپتي لۇر

 

 

 

 

 

 

ئوْ تۆتىٕچي ثبة 

ئبٍتوٌذىٕىڭ وۈٔتۇغذى ئېٍىگ ھوزۇرىغب وىرگۀٍىىي 

ثبٍبٔىذا 

اٍتوٌذى وىردى، وۆرۈٔذى چۆوۈپ، ثۇ ئ581

. ئېچىٍذى ئېٍىگ وۆڭٍي ئۇٔي وۆرۈپ

 

ٍۈوٕذى ئېٍىگىە، وۆر ئبچتي ضۆزىٓ، 582

. لىٍىپ ضۆزٔي غىرىٓ، ضۆٍذۈردى ئۆزىٓ
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دىغب ضوئبٌي يئېٍىگٕىڭ ئبٍتو

 

وىُ ضەْ، ٔېّەدۇر ئېتىڭ؟ : ئېٍىگ ئېَتتي583

لبٍەردىٓ وېٍۇرضەْ، لبٍەردە ٍۇرتۇڭ؟ 

 

   ※           ※      ※ 

 

 

ثېطىمٍىك ثىٍەْ ئبچتي ئبٍتوٌذى تىً، 584

. ضىٍىمٍىك ثىٍەْ ئۇ ضۆزىٓ ئبچتي، ثىً

 

※         ※           ※ 

 

ثېطىمٍىك، ضىٍىغٍىك ئبلىً خۇٌمي ئوي، 585

. ئەلىٍطىس وىػىٍەر تبِبَ ٍىٍمي ئوي
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ثۇڭب ئوخػىتىپ ئېَتتي غبئىر ثۇ ثېَىت، 586

: ېَتئىػىڭ ثوٌطب غبغىّب، ضەۋر ثىٍەْ ئ

 

ئبٌذىراظ لىٍّب ئىع، ضەۋىر ثىرٌە لىً، 587

. ئبٌذىراپ لىٍغبْ ئىع تبڭٕب پۇغبٍّبْ، ثىً

 

تۇتۇپ ئۆزٔي، ئبٌذىرِب، ئىػتب پۈتۈْ، 588

. ٌە ثۇ ثەگٍىه ئورۇْضەۋرتبپبر لۇي 

 

ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ئەً ئېٍىگ لۇتي، : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي589

. ئېتي ثوٌۇر خىسِەتٍە ٍبخػي لۇٌٍۇق

 

، ِبوبٔىُ لوۋۇق، ﹞79﹝لۇي، تبپۇغچي –ئېتىُ 590

. توغرٌۇق –ئبدىتىُ ئىػٍەغتۇر، خۇٍۇَ 
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ضبڭب وەٌذىُ ئۆزۈَ ئۇزۇْ ٍوي ثېطىپ، 591

. ِۇرادىّغب ٍەتتىُ ِەْ ثۇ وۈْ لېٕىپ

 

ِېٕي ٍبِبْ وۆرِىطەڭ، : تىٍەگىُ غۇ592

. ضېٍىپ ئىػمب، ٌېىىٓ ئۆزۈڭ ثەزِىطەڭ

 

        ※           ※ ※ 

 

ضۆٍۈٔذى ئېٍىگ ئبڭالپ، ئۇٔىڭ ثۇ ضۆزىٓ، 593

. ضىٕبپ وۆردى ھەَ ثەن ٍبلتۇردى ئۆزىٓ

 

ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب جبۋاثي 

 

ئبٍتوٌذى وۆردۈَ ضېٕي، : ئېٍىگ ئېَتتي594

. ضۆٍۈٔذۈردى وۆروىڭ، لىٍىمىڭ ِېٕي



  -163 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

ضبدالەت ثىرٌە ئىػٍە، ثوي ِېھرىجبْ، 595

. ئىػىىتە تۇر، ِبڭب ٍېمىٓ ثوي ھەرئبْ

 

ِېٕىڭذىٓ ضېخىٍَىك، ضېٕىڭذىٓ تبپۇغ، 596

. ثۇ خىسِەت تۈپەٍٍي ئبچبر ثەخت لوۋۇغ

 

وىرىػىىٓ ضەْ ئىػمب ثۇ وۈٔذىٓ وېَىٓ، 597

. ئۆتەر ثەگ ئىػٍىگەْ خىسِەتچي ھەلمىٓ

 

ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

  –گەر ئېٍىگ : ٍەر ئۇپتي ئبٍتوٌذى، دېذى598

. ضۆٍۈٔطە، ثېرۇر ثەخت ئػچىغب ئىٍىگ

 

ثۇ خىسِەتٕي دەپ وەٌذىُ ئۆٍذىٓ تۇرۇپ، 599
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. ئۇزۇْ ٍوٌٕي ٍۈردۈَ ضبڭب ٍۈزٌۈٔۈپ

 

ثۇ خىسِەت ئۇزە ھەق ِەدەت ئەٍٍىطۇْ، 600

. خىسِەتتە ِېٕي خبتبدىٓ ضبلٍىطۇْ

 

※         ※           ※ 

 

خۇغبي چىمتي ئبٍتوٌذى ئىػىىىە وۈٌۈپ، 601

. وۆڭٍي ئېچىٍىپ چىرالتەن ٍورۇپ –ئەلىً 

 

ِە دەٍذۇ، ئبڭال، ثەخت لۇچمبْ ئەر، ٔي602

: لۇتي ثىرٌە ئبرزۇضىغب ٍەتىەْ ئەر

 

وىػىگە وۈٌۈپ ثبلطب ثەگٍەر وۆزى، 603

. دىٍي، ئەلٍي تىرىٍىپ وۈۋىٕۇر ئۆزى

 

وىػىگە ئوچۇق ثوٌطب ثەگٍەر ٍۈزى، 604
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. ٍورۇٍذۇ وۆزى ھەَ ٍبراٍذۇ ضۆزى

 

ثەگ وىّٕي ئۆزىگە ٍېمىٓ تۇتطب گەر، 605

. ٌىك لىٍۇر ئۆزگىٍەروۆرەرضەْ ٍېمىٓ

 

ثەگ ثىر ثەخت، ٍېمىٓ ثوٌطب ثەختىە وىػي، 606

. ٍېتىپ ھەِّە ِەلطەتىە پۈتىەً ئىػي

 

※         ※           ※ 

 

چۈغۈپ ئىػمب ئبٍتوٌذى غۇٔذىٓ ثۇٍبْ، 607

. ضەھەر تۇردى، لبٍّبً ئىػىذىٓ ھبِبْ

 

  –لوۋۇلچي، وۈزەتچي ثىٍەْ وۈْ ۋە تۈْ 608

. ئۇ ضبدىك پۈتۈْثوٌۇپ لىٍذى خىسِەت 

 

وىرەتتي، چىممبتتي ئېٍىگ ٍېٕىغب، 609
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. ئېٍىگّۇ ئىػۀچٍە لبراٍتي ئۇڭب

 

ئۇ خىسِەت ئبغۇردى وۈٔذە ٍېڭي، 610

. ئېٍىگّۇ لەدىرٌەپ تۇردى ھەر تېڭي

 

ثېگي لۇٌٕي خىسِەت ثىٍەْ لەدىرٌەر، 611

. ئەگەر ضىڭطە خىسِەت وىچىىىّۇ ئۆضەر

 

 

ەگ ثوٌۇر، خىسِەت لىً خىسِەت ثىٍە لۇي ة612

وىُ ئەِگەن ضىڭذۈرِەً تىٍەوىە ٍېتۇر؟ 

 

ئىػىت ئەِذى ئبٌىُ ضۆزىٓ، ٔېّە دەر، 613

: ثۇ گەپٕي ئىٕچىىە ئىپبدە ئېتەر

 

تىگىّطىس خىسِەت ثىرٌە تۆرگە چىمۇر، 614

. ٍبراِطىس ٔە لىٍطب ئىػىىتە لبٌۇر
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خىسِەتٕي لبٍّبضتىٓ راضت ئىػٍەظ وېرەن، 615

. ٍېتۇر لۇثۇي ثوٌطب خىسِەت تىٍەوىە

 

ثۇ ئبٍتوٌذى وۆرضەتتي وۈٔذە تبپۇغ، 616

. ئېٍىگّۇ ضېخىٍىىٍە ئبچتي لوۋۇغ

 

ئېٍىىىە ٍېمىٕالغتي ئۇ وۈٔطىرى، 617

. وەتتي لبٍغۇ ٔېرىئېػىپ خۇغٍىمي، 

 

ثېرىٍذى خىسِەتىە ثۇ ئبٍتوٌذى ثەن، 618

. ئېٍىگ لىٍذى ئېھطبْ، وۆپەٍذى ٍۆٌەن

 

ئېٍىگ ھەِّە ئىػمب ضىٕبدى ئۇٔي، 619

. ۈٌىذە وۈتىىٕىذەن ثىٍذى ئۇٔيوۆڭ
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ئوْ ثەغىٕچي ثبپ 

ضبئبدەت ئىىۀٍىىىٕي  –ئبٍتوٌذى ئۆزىٕىڭ ثەخت 

ئېَىتمبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

ئېٍىگ تۀھب ثىر وۈْ ئۆزى ئوٌتۇرۇپ، 620

. چبلىردى، ئبٍتوٌذى وىردى خۇظ ثوٌۇپ
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وىرىپ تۇردى ئبٍتوٌذى ئۇدۇٌذا تىه، 621

. ئىٍىٍّەپ ئېٍىگوەي ئوٌتۇر، دېذى ئۇٔي 

 

چىمبردى ثۇ ئبٍتوٌذى ثىر توپٕي، وۆر، 622

. ئۇٔي لوٍۇپ ئبضتىغب ئوٌتۇردى، وۆر

 

ثىٍىّذىٓ ضۆز ئبچتي ئېٍىگ لبٔچىالپ، 623

. ئېچىپ ضۆز ئبٍتوٌذىُ ثەردى جبۋاپ

 

ضۆٍۈٔذى ئېٍىگ، وۆر، ٍورۇتۇپ ٍۈزىٓ، 624

. وۆرۈپ ئبٍتوٌذى ثۇٔي ٍۇِذى وۆزىٓ

 

تي ئېٍىگ ضۆزىٓ، دېّەً ھېچٕىّە، وەش625

. ثۇ ئبٍتوٌذى ئوٌتۇردى ئبچّبً وۆزىٓ

 

ئېٍىگ ثبغٍىذى ضۆزٔي ثىردەَ تۇرۇپ، 626

. جبۋاپ ثەردى ئبٍتوٌذى تەرىٓ تۈرۈپ
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ئېٍىگ ئبڭب وۆز ضبٌذى ئوثذاْ لبراپ، 627

. ھۇظ، ئىٍىّٕي ضىٕبپ –توٌۇق تبپتي ئەلىً 

 

خۇغبي ثبلتي ئېٍگ ئبۋۇتتي ئۆزىٓ، 628

. ز ئۆرىذى ٍۈزىٓثۇ ئبٍتوٌذى ثەن تې

 

ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ئېَىتمبٍٔىرى 

 

ئېٍىگ وبٍىپ ئبرتۇق، لبراٍذى ٍۈزى، 629

. ئبٌذىراڭغۇٌۇق ٍبِبْ ئىع ئۆزى: دېذى

 

ثۇ ٔۆۋەت ثۇ ئىػتب ٍېڭىٍذىُ ئۆزۈَ، 630

. ٔىّىػمب وىػىگە ِەْ ئبچتىُ ضۆزۈَ

 

ٔىّە دەر ثىٍىٍّىه ضۆزىٓ ئبڭال، ثىً، 631
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. ىڭ پۇغبٍّبٔي ٍىًلىٍغبْ ئىػٓ ﹞80﹝غبغىپ

 

غبغىپ لىٍغبْ ئىػالر ھبِبْ خبَ لبٌۇر، 632

. چبال پىػمبْ ئبغتىٓ وېطەٌٍىه وېٍۇر

 

ئېرۇر ثۇ غبغّبلٍىك، ٍېڭىع ثېػي، 633

. تەِىىٍٕىه ثىٍۀذۇر ٍبخػىٍىك ئىػي

 

ثوٌۇپ ئبٌذىرالطبْ ضېٕي تؤۇِبً، 634

. تۇتۇپّەْ ٍېمىٓ، ئػٍىتىپ لبرىّبً

 

  –ر خبدىُ لۇٌىٓ ٔىچۈن ثوٌطىّۇ ثەگٍە635

. ضېٍىپ ئىػمب ضوڭ، ئبچمبً ئېھطبْ ٍوٌىٓ

 

ئبۋاي پۇغۇرۇپ ئىػتب، وۆرضۇْ ضىٕبپ، 636

. لەدرىٍەپ وۆتەرضۇْ ثۇٔىڭغب لبراپ
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ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە ضوئبٌي 

 

ئەً، ئېٍىگ لۇتي، : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَىىتي637

ٔىّىػمب وبٍىپ ِۇٔچە تبغتي ئوتي؟ 

 

ىُ ئۆزۈَ، گۇٔبھىُ ٔىّىىىٓ، ثىٍّىذ638

. دىطە ئۇٔي، ضوڭرە ئىػىتطە ضۆزۈَ

 

گۇٔبٍىُ ثبر ئوٌطب، لىَٕب، ئەرن ضبڭب، 639

. ٍوق ئوٌطب، ٍۈزۈڭٕي لبراٍتّب ِبڭ

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال ئەلىً ئوخػۇتۇپ، 640

: لىَبش ِۀب ثىرٌە ئۇٔي ئۇلتۇرۇپ

 

خبتب لىٍطب خبدىُ چبلىرتّبق وېرەن، 641

. ٔېّىػمب ٍېڭىٍذى ضورىّبق وېرەن
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گۇٔبٍي ثبر ئوٌطب، تۇتۇپ لىَٕىطۇْ، 642

. ٍوق ئوٌطب، دىٍىٕي ئبۋۇتّبق وېرەن

 

ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب جبۋاثي 

 

 

ئېٍىگ لىٍذى ضۆزٔي تېػىپ ئبچچىمي، 643

. ضەْ ثىٍىّطىس، وىػي ئبخّىمي: دېذى

 

ئۆزۈڭگە لبراپجبق، وىُ ئەردىڭ ِبڭ، 644

ثۇ گۇضتبخٍىك وەٌذى لەٍەردىٓ ضبڭب؟ 

 

ىتىڭ ثبرِۇ، ٍوق خىسِىتىڭ، دېطەَ خىس645َ

. دېطەَ تەگذى پبٍذاڭ، ٍوق ِۀپەتىڭ
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وۆرِەً خىسِىتىڭٕي لەدىرٌەپ ضېٕي، 646

. ئورۇْ ثەردىُ ئەرضە، ضەْ ثبضتىڭ ِېٕي

 

لوٍۇپ توپٕي ئوٌتۇردۇڭ ئۈضتىذە ضەْ، 647

. ثۇ توپ ئوٌتۇرۇر ٍەرِۇ، ئوثذاْ چۈغەْ

 

ضبڭب ضۆزٌىذىُ ھەَ ضۆزۈڭ ئبڭٍىذىُ، 648

، ﹞81﹝ِغىٕىڭذا ئۆزۈَ تبڭٍىذىُوۆزۈڭ ٍۇ

 

ضۆزٌىذىُ ضبڭب، وەچۈردۈَ، ٍۀە ضۆز 649

. ٔىچۈْ ئۆرىذىٕڭ ٍۈز، لېٕي ئېَىت ِبڭب

 

ئىػىتّەپّىذىڭ ضەْ ھېىىّٕىڭ ضۆزىٓ، 650

. ٍېمىٓ ثوٌطبڭ، وۈزەتىىٓ ئۆزۈڭ ثەگىە

 

ضبڭب دېّىگۀّۇ ئبتبڭ ٍب ئبٔبڭ، 651

. ئەً ئوغٍۇَ ثېگىڭگە ئۆزۈڭ لىٍّب تەڭ
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ىھەت ثەرِىذىّۇ ضبڭب توپ ثېػىڭ، ٔەش652

. ثېگىڭٕي ثبضّب ضەْ، وۈزەتىىٓ ثېػىڭ

 

ثۇ ثەگٍەر ئېرۇر ئوت، ٍېمىٓ ثبرِب ئەر، 653

. وۆٍۈغىڭ ئېٕىمتۇر، ثبرارضەْ ئەگەر

 

 

غبپىً ثوٌّب، ثەگٍەر وۆٍەر ئوت ئېرۇر، 654

. ٍېمىالغّبق ئوتمب پبالوەت ثوٌۇر

 

، دىممەت لىٍطب ثەگٍەر وۆٍەر ئوتتەن ئوي655

. غبداٍطب ئۈزەر ثبظ، غورار لبٕٔي ئوي

 

ضبڭب ثبلطب ئبرتۇق لورلۇٔچ ئىچرە تۇر، 656

. ئەگەر لورلّىطبڭ، وۈچ ثىٍەْ لورلىتۇر
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ئوْ ئبٌتىٕچي ثبپ 

دۆٌەتٕىڭ ضۈپىتي  –ثەخت  ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە

توغرىطذا ئېَىتمبٍٔىرى 

 

ئۇلتۇَ ئۆزۈَ، : وۈٌۈپ دېذى ئبٍتوٌذى657

. ِذى ئبڭال ضۆزۈَثۇٔي ضەْ دېذىڭ، ئە

 

ثىٍىپ لىٍغبْ ئەردىُ ثۇ ئىػالٔي ِەْ، 658

. وېرەن ئەردى ثىٍطەڭ ثۇ ئىػالرٔي ضەْ

 

ِبٔب ئەِذى ِېٕىڭ ضبڭب وەٌّىػىُ، 659

. ئىذى خۇً ۋە پەٍٍىّٕي وۆرضىتىػىُ

 

ئورۇْ ثەردىڭ ئبۋاي ِەْ ئوٌتۇرِىذىُ، 660

. ئورۇْ ٍوق ِبڭب، ئۇق دېّەوچي ئىذىُ
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ٍذۇَ ضۆزۈَ ثېىىتىپ، ثۇ توپ ٍەرگە لو661

. ئۆزۈِٕىڭ ئوخػىػىٕي ضبڭب وۆرضىتىپ

 

ٔىچۈوىىُ دوِۇالر ئۆزىچە ثۇ توپ، 662

. ثۇ دۆٌەٍّۇ غۇٔذاق وېتەر ضۈرۈٌۈپ

 

ضۆٍۈپ ثبلمىٕىڭذا وۆزۈَ ٍۇِّۇغۇَ، 663

. ضبڭب وۆرضىتىػتۇر ٔېّە ِەْ ئۆزۈَ

 

ثۇ وۈْ ِۀّۇ دۆٌەت، دېگىٓ وۆر ِېٕي، 664

. ەْ ئۇٔيِبڭب وىُ ئىٍىٕطب تۇتبرَ

 

ٍۀە ضۆزٌىذىڭ ضەْ، ِۀّۇ ضۆزٌىذىُ، 665

. خۇغبي ثبلمىٕىڭذا، ٍۈزۈَ ئۆرىذىُ

 

ثۇ ئەردى وۆرضەتّەن ئۆزۈِٕي ضبڭب، 666

. دىّەن ِەْ تۇرالطىس ئىػۀّە ِبڭب
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ٔېّە دەر، ئىػىت ئەِذى تۈرۈوچە ِبلبي، 667

: وۆپ ئىػالر ثېػىذىٓ وەچىەْ ئبلطبلبي

 

ۇلٍۇق وىػي، وۈۋۀّە ثۇ ثوظ ثەختىە، ق668

. ئىػۀّە ثۇ ثەختىە ئبتبلٍىك وىػي

 

 

 –ئبلبر ضۇ، گۈزەي ضۆز، ثۇ ثەخت توختىّبش 669

. وېسەرٌەر جبھبٕٔي، ٍۈرۈپ تىّٕىغبً

 

ئىػۀچطىس، ۋاپبضىس ثەخت ثىمبرار، 670

. ٍۈرەر ھەَ ئۇچبر تېس، ئبٍبغي تبٍبر

 

ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ضوئبٌي 
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ضۆزۈڭ،  ئۇلتۇَ ئېچىٍذى: ئېٍىگ ئېَتتي671

. گۇٔب ئۆزىرىٓ ئېَتتىڭ، لۇتۇٌذۇڭ ئۆزۈڭ

 

ِبڭ ئېَىمتىٓ ئەِذى ٔەدۇرئەردىّىڭ، 672

. ٍوغبْ ضۆزٔي لىٍذى ثۇ ئۆوتەَ تىٍىڭ

 

 

 

ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ثۇ ئبٍتوٌذى، وۆر، _ دېذى ئەردىّىُ وۆپ، 673

. وىػٍەرگە ِۀذىٓ ٔەضىجە تېگۇر

 

ىه، خۇٍۇِذۇر ِۇالٍىُ، ٍېػىّذۇر وىچ674

. پۈتۈْ ثەگ، ثۈٍۈوىە ئېرۇرِەْ وېچىه
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ٍۈزۈَ وۆروەَ ِېٕىڭ، ِۇالٍىُ خۇٍۇَ، 675

. تىٍەگەْ تىٍەوٍەرگە ٍەتتي لوٌۇَ

 

  –ئۆزۈَ لبٍذا ثوٌطبَ، پۈتۈْ ئبرزۇالر 676

. ٍۈرەر ِەْ ثىٍەْ ھەَ ِبڭب ثبغٍىٕبر

 

ھوزۇر ِۀذە، ِېھٕەت ِېٕىڭذىٓ لبچبر، 677

. ئبزار ضۆٍۈٔچ ِۀذە، لبٍغۇ ِۀذە ٍوي

 

ِبڭب وىُ غبداٍطب ٍولبٌۇر، ئۆٌۇر، 678

. وىُ ئەگطە ثوٍۇْ، ئۇ، ئۈِىذىٓ تبپۇر

 

ئۇراٍّەْ دېگۈچي ئۆزى ئۇرۇٌۇر، 679

. ثبضبٍّەْ دېگۈچي ئۆزى ثېطىٍۇر

 

ثۇ ضۆز وەٌذى ئەِذى ثۇڭب ئوخػىػىپ، 680

: ثىٍىٍّىه چۈغۀطۇْ ثۇٔي ئىػىتىپ
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ثۇ ثەخت لبٍذا ثوٌطب ثوٍۇْ ئەگ، ٍبراظ، 681

. لېرىػطبڭ ئۇٔىڭٍە لبتبر غەِذە ثبظ

 

ثۇ ثەخت وەٌطە ئىٕطبْ وۈٔي لۇتٍىٕىپ، 682

. تۈِۀّىڭ تىٍەوىە ٍېتىپ، ٍەٍذۇ ئبظ

 

 

ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ضوئبٌي 

 

ئۇلتۇَ ثۇ ئەردەٍِىرى، : ئېٍىگ ئېَتتي683

. لۇضۇرۇڭ ثبرِۇ، ئېَت، ثىٍەً ِەْ ضېٕىڭ

 

 

ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍگىە جبۋاثي 
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تۆھّەت ِبڭب لىٍىػۇر، : ٍتوٌذىدېذى ئب684

. لۇضۇرۇَ ٍۇق، ٌېىىٓ ثبر دەپ ئېَتىػۇر

 

لۇضۇرۇَ غۇدۇروي، تۇرالطىس ئبتبپ، 685

. ٍۈرەرٌەر وىػىٍەر ئبرا ٍبِبٔالپ

 

تۇرالطىس ثوٌۇغۇَ ِبڭب ئەٍپ ئەِەش، 686

. تبٌالٍّەْ ئۆزۈِگە ٍېڭي ٔەرضە، ثەش

پۈتۈْ وؤب ٔەرضىٍەر ٍېمىّطىس ثوٌۇر، 687

. ٍۈوي، وۆر، وۆڭۈٌطىس وېٍۇرٍېمىّطىس 

 

. ٍېڭي ٔەرضە ثوٌطب، وؤب ٔە وېرەن688

. ضەرە ٔەرضە ثوٌطب، ٍبِبْ ٔە وېرەن

 

پۈتۈْ تەَ ۋە ٌەززەت ٍېڭىذا ثوٌۇر، 689

. ثۇ ٌەززەتٕي ئىسدەپ وىػي لىَٕىٍۇر
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تۇرالطىس دەپ ئېَتبر ثۇ لىٍىمىُ ئۈچۈْ، 690

ِبڭ ئەٍىپ لوٍۇرٌەر غۇ ئبتىُ ئۈچۈْ، 

 

ئوخػىتىپ ئېَتتي ثىر لەھرىّبْ، ثۇڭب 691

: ثۇ ضۆزگە گۇۋاھتۇر ِۀىطي ھبِبْ

 

تۆرەٌگەْ ٔېّەٌەر ثبرى ٍولىٍۇر، 692

. تۆرەٌتىەْ ثىر ئبٌال، ٔە لىٍطب لىٍۇر

 

تىرىىٍىه دېگەْ ئۇ غبِبٌذەن وېتەر، 693

لبچبر، تۇتطب تۇرِبش،ئبڭب وىُ ٍېتەر؟ 

 

وۈۋۀّە ثەختىە، وېٍەر ھەَ وېتەر، 694

. دۆٌەت ئبالر ھەَ ثېرەرئىػۀّە ثۇ 

 

تۇرالطىس ئەِەش ثوٌطب دۆٌەت ئۆزى، 695

. ﹞82﹝ٔە ٍبخػي ئىذى ثۇ ثەخت ئەً لوزى
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وېٍىپ وەتّەش ئوٌطب ثۇ دۆٌەت ٍبٔب، 696

. ٍورۇق وۈْ لبراٍّبش ئىذى، وۆر، ِبٔب

 

 

 

 

ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ضوئبٌي 

 

ثىٍذىُ تۇرلطىسٌىمىڭ، : ئېٍىگ دېذى497

وەٌّىىىڭ؟  ثوٌۇرِۇ وېتىپ ٍۀە

 

 

ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 
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  –ۆزۈَ ِېٕىڭ ثۇ ئ: ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي698

. لٍىغىُ وىَىتەن، لىالً ثەش ضۆزۈَ

 

ضۆٍۈپ ئىطتىگەْ تېس تبپبٌّبش ِېٕي، 699

. لبچۇرضب ئەگەر، تېس تۇتبٌّبش ِېٕي

 

ِېٕي تۇتطب چىڭ گەر وىػىٍەر تېپىپ، 700

. چىپضۆزۈَ غۇوي، وەتّەٍّەْ ئۇٔذىٓ لې

 

 

ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ضوئبٌي 

 

ٔەدۇر ضېٕي ثبغالظ ٍوٌي، : دېذى خب701ْ

وېرەن ٔە وىػەْ ضېٕي چىڭ تۇتمىٍي؟ 
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ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

  –ِبڭ چىڭ وىػەْ : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي702

: ئېرۇر لبٔچە ٔەرضە، ثېرەٍّەْ ٔىػبْ

 

تبۋازۇٌۇق ئوٌطۇْ ِېٕي تبپمۇچي، 703

. ھەَ ضۆزٔي ٍۇِػبق لىٍغۇچي وىچىه پېئىً

 

ئۆزىٕي تۇتطب ئۇ ئبغّبً ھەددىذىٓ، 704

. ئەضىي ئىػالرغب ثبرِبً ٍېمىٓ –ٍبِبْ 

 

ٍىغىٍغبْ ِېٍىٕي ثۇزۇپ چبچّىطب، 705

. تۈزەپ خۇٌمىٕي ئۇ، پەٍٍىٓ ثۇزِىطب

 

ئۆزىذىٓ ئۇٌۇلمب خىسِەت لىٍطب ئۇز، 706

. ئۆزدىٓ وىچىىىە چۈچۈن لىٍطب ضۆز
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ثىرٌە رۀجىتّىطە،  وىػىٕي وىجىر707

. ۈٌۈپ ھەَ ثوزەن ئەتّىطەوىچىىٍەر ن

 

ثىىبردىٓ ھبرالمب ثېػىٓ تىمّىطب، 708

. ثىىبرغب ِېٍىٓ چبچّىطب –ثىىبردىٓ 

 

لوٌىٕي،  –ئوٍۇٔغب ثەرِىطە تىٍۇ 709

. پەٍٍىٕي –دۇرۇش لىٍطب دائىُ خۇٍي 

 

تۇرالطىس ثەختىە غۇالردۇر وىػەْ، 710

. ، چۈغەِْۇغۇ خىٍذا ثبغالٔطبَ، لبچّبش

 

ثۇ ضۆزٔىڭ گۇۋاضي غبئىرٔىڭ ضۆزى، 711

: غبئىرٔىڭ ضۆزىذۇر ثۇ ضۆزٔىڭ تۈزى

 

ضبئبدەت وىػىگە ھۈروىگەن وىَىىتەن، 712
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. ئەگەر وەٌطە ضبلال چۈغەپ تېس ۋە ثەن

 

تۇتۇغٕي ثىٍطە دۆٌەت لبچّبً تۇرۇر، 713

. لېچىپ وەتطە وەٌّەش ٍېٕىپ تېس گېسەن

 

 

 

 

ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب جبۋاثي 

 

ئەً ثەخت ئۇلتۇَ ضېٕي، : ئېٍىگ ئېَتتي714

. ضېٕي ثەن ضۆٍۈپتىُ، تبغالرضەْ ِېٕي

 

ئەگەر ثوٌّىطب ثۇ تۇرالطىسٌىمىڭ، 715

. ٔە ٍبخػي ئىع ئىذى ضېٕىڭ وەٌّىىىڭ
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ٌېىىٓ ضەْ تۇرالطىس ئۆزۈڭ ثىۋاپب، 716

. ۋاپب وۆرضىتي، لىٍىطۀىي جبپب

 

ئبتبدىٓ، ئبٔبدىٓ ثوٌۇپ ِېھرىجبْ، 717

. دا وۆتەرىپ، وۈٌۈپ ثبلىجبْئبٌمبْ

 

گبھي وۆرِىگۀذەن ئۆرٍطەْ ٍۈزىڭ، 718

. ثۆٌەوچە ثوٌۇپ ھەر لىٍىغىڭ، ضۆزۈڭ

 

تېرەرضەْ، ٍىغبرضەْ، ٍۀە چبچبرضەْ، 719

. ھەَ چىٍالپ، ٍۈزىگە ئىػىه ٍبپبرضەْ

 

 

 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

ئەً، ئېىگ ثەختىَبر، : ئبٍتوٌذى ئېَتتي720



  -190 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

. پەزىٍىُ، لۇضۇرۇِّۇ ثبردېگۀتىُ ِېٕىڭ 

 

ِېٕي وىُ تېپىپ چىڭ تۇتبٍىٓ دېطە، 721

. ئېَتتىُ چىڭ تۇتۇغٕىڭ ٍوٌىٕي، ثىٍطە

 

ِېٕي تۇتمۇچي گەر ٍۈگەْ ضبٌّىطب، 722

وىَىىتەن لبچبرِەْ، ٍېتەر وىُ ِبڭب؟ 

 

ٔېّەدەر ئىػىت، وۆپٕي وۆرگەْ لېرى، 723

: لېرىالر ضۆزىذۇر ئۇ ضۆز گۆھىرى

 

ۇغٕي ثىٍّىطەڭ، وېتۇر، وېٍۇر ثەخت، تۇت724

. ثېرۇر ِبي، ٍېَىػٕي ثىٍّىطەڭ، ئبٌۇر

 

تۇرالطىس ثەختٕي تبپطبڭ ِەھىەَ تۇت، 725

. تۇتّىطبڭ ئەگەر چىڭ، وېتەر ٍۀە، پۈت
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ثەختٍىه وىػي ئۆزىٕي ضبلالظ وېرەن، 726

. پۈتۈْ ئەضىي ئىػتىٓ ٍىرالالظ وېرەن

 

ئۆزى پبوىسە، توغرا ثوٌطب ئىػي، 727

. غۇدۇر، ثىٍطە وىػي ﹞83﹝ثەختٕىڭ ثبغي

 

 

 

 ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ضوئبٌي

 

ئۇلتۇَ لۇضۇر ئەردەِىڭ، : ئېٍىگ ئېَتتي728

ثۇ ئبٍتوٌذى ئىطّىڭ ٔەدىّەن ضېٕىڭ؟ 

 

ٔېّەدۇر ِۀىطي ثۇٔىڭ، ئېَىت ِبڭب، 729

. ثىٍەً ِەْ، ئۇلبً ھەَ پۈتەً ِەْ ضبڭب
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 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

ٔىڭ ثۇ ئېتىُ، ِې: ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي730

. خۇٍۇَ ئوخػىتىپ ئبٍغب لوٍّىع ھېىىُ

 

ئبً ئبۋاي توٌىّۇ وىچىه تۇغۇٌۇر، 731

. وۈٔىگە چوڭبٍىپ ٍۇلرى چىمۇر –وۈٔذىٓ 

 

توٌۇْ ثوٌطب توٌۇپ، جبھبْ ٍورۇتبر، 732

. جبھبْ خەٌمي ئۇٔذىٓ ٍورۇلٍك ئبالر

 

  –توٌۇپ ئبً ئېگىسگە ئۆرٌىگەچ، وېَىٓ 733

. وېتەر ٍۈزىذىٓوېّىَىپ ئبضتب، وۆروي 

 

ئبزدىٓ ٍۀە ٍولىٍۇر،  –ٍۇرۇغي ئبز 734

. تۇغۇٌۇپ وىچىه ئۇ، لبٍتىذىٓ توٌۇر
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ِېٕىڭ ثۇ ئۆزِّۇ غۇٔذاق ئېرۇرِەْ، 735

. ثەزى ثبر، ثەزىذە ٍولبپ وېتۇرِەْ

 

ھەرلبٔچە ئبجىسغب لبراتطبَ ٍۈزۈَ، 736

. ﹞84﹝ئبغبر وۆروي ئۇٔىڭ، لىالً ثەش ضۆزۈَ

 

غطب غۆھرىتي، ثېَطب، چوڭبٍطب، ئب737

. وېتەرِەْ ئۇٔىڭذىٓ تۈگەر ھۆرِىتي

 

ئۇ ٍىممبْ جىّي ِبي چېچٍىپ وېتەر، 738

. ئۆزىّۇ ثۇرۇٔمي ھبٌىغب چۈغەر

 

ثۇڭب ئوخػۇغۇپ وەٌذى غبئىر ضۆزى، 739

: ثۇ غبئىر ضۆزىذۇر ثىٍّطىس وۆزى

 

ثەخت وەٌطە ئەرگە، ئېتي ٍېَىٍۇر، 740
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. ٍېڭي ئبٍذەن ئېػىپ  ٍورۇلي توٌۇر

 

لطىس تەٌۋىذۇر ثەخت، ثەرِە دىً، تۇرا741

. ثۇ دۆٌەت توٌۇْ ئبً وەثي وېّىَۇر

 

ٍۀە ثىر ِۀىٕي ِەْ ئېَتبً ضبڭب، 742

: ثۇٔي ضەْ ئبڭٍىغىٓ، ئىػۀگىٓ ِبڭب

 

 

. ﹞85﹝ثۇ ئبٍٕىڭ ئۆٍي ھەَ ئورٔي ِۇٔمەٌىپ743

. ِۇٔمەٌىپ لبٌۇر ئۆٍطىس ئبخىر ثېرىپ

 

، ثۇ ثۇرج ئۆزگىرۇر ثۇ ئبً ثۇرجي ضەرەتبْ،744

. ئۆٍي ئۆزگۈرۇر ھەَ ئۆزى چۆرگىٍۇر

 

لبٍۇ ئۆٍگە وىرضە ثۇ ئبً تېس چىمبر، 745

. چىمػمب ئبٌذىراپ ئۆٍىٓ تېس ثۇزار
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ئۆزۈِّۇ ئبڭب ئوخػىػۇرِەْ، لبرا، 746

. گبھي ِبْ ئېگىسدە، تۆۋۀذە ئبرا

 

وېٍۇرِەْ، وېتۇرِەْ، ٍۈرۈرِەْ ثۇرۇْ، 747

. وېسەرِەْ جبھبٕٔي ِبڭب ٍوق ئورۇْ

 

ۀب ئۈچۈْ ئبتىُ ئبٍتوٌذى دەپ، غۇ 748َ

. ئبتبدى ثىٍىٍّىه ضۆزىٓ ئىٕچىىٍەپ

 

ِبٔب ِۀّۇ دۆٌەت، پەزىٍىُ، لۇضۇرۇَ، 749

. وېطەٌىُ، داۋاٍىّٕي ئېَتتىُ ئۆزۈَ

 

ئوچۇق ئېَتتىُ ضۆزۈَ، ِبڭب ئەِذى پۈت، 750

. لبچۇرضبڭ لبچۇر، گەر تۇتبً دېطەڭ تۇت

 

ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب جبۋاثي 
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ثبرچە ئىػىتتىُ ضۆزۈڭ، : تتيئېٍىگ ئې751ٌ

. ٍورۇتتي ضۆزۈڭ ھەَ ٍبرادىڭ ئۆزۈڭ

 

تىٍەر ئەردىُ ئەِذى ضېٕىڭذەن وىػي، 752

. خۇدا ثەردى ئبرزۇ، ئەً، ئەرٌەر ثېػي

 

 

ئبرزۇٔي،  –خۇدا وىّگە ثەرضە تىٍەن 753

. وېرەوتۇر جبۋاثەْ دېّەن غۈورىٕي

 

ثۇ وۈٔذىٓ وېَىٓ ِەْ ئۆزۈَ تىّٕبٍىٓ، 754

. ٔىڭىىُ غۈورىٓ ئېَتبٍىٓزېرىىّەً ئۇ

 

ٔېّە دەر ئىػىت ئەِذى ئبٌىُ تىتىه، 755

: ئۆزى وەتتي، لوٍذى ئۇ ثىسگە ثىتىه
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ئەً ٔېّەت ئىگىطي ضەْ لىٍغىٓ غۈوۈر، 756

. غۈوۈر لىٍطب ٔېّەتٕي ھەق ئبرتتۇرۇر

 

ثۇْ ٔېّەت ئىگىطي ئۇٔتىذى ئۆزىٓ، 757

. غۈوۈر لىٍطب ٔېّەت ئۆرىّەش ٍۈزىٓ

 

لمب توال غۈوۈر لىً، وىچىه ٍبخػىٍي758

. توال ثوٌطب ٔېّەت، ئۇٔىڭ لەدرىٓ ثىً

 

غۈوۈر لىٍطب، ٔېّەت ثىرى ئوْ ثوٌۇر، 759

. ثىرى ئوْ ثوٌۇپ ھەَ ئۆً ِبٌغب توٌۇر

 

※         ※           ※ 

 

وۆر، ئبٍتوٌذىٕي ئېٍگ ئبٌمىػٍىذى، 760

. وۈٔذۈز دېذى –ِبڭب لبرىغىٓ وېچە 
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تبپ ئۇٔي، تبۋار ثەردى ِبخ –توال ِبي 761

. وۆِۈظ ثەردى، لەدىرٌەپ ئۇٔي –ھەَ ئبٌتۇْ 

 

ئبڭب ئېَتتي ھەِّە ضۆزٔي ئېٍىگ، 762

. ئۇٔىڭذىٓ ضورادى ئەلىً ھەَ ثىٍىه

 

ھۆرِەتٕي وۆرۈپ،  –ثۇ ئبٍتوٌذى ثۇ لەدىر 763

. خىسِەت لىٍذى ئۇ چىٓ وۆٍۈِچبْ ثوٌۇپ

 

ئېٍىگ ثىر ٔەچچە ۋاق ضىٕبپ وۆردى ئۇ، 764

. ِىً تبپتي ئۇتېپىٍغبْ وىػىٕي وب

 

ئوْ ٍەتتىٕچي ثبپ 

وۈٔتۇغذى ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌىذىغب ئبداٌەت ضۈپەتٍىرى 

ھەلمىذە ئېَىتمبٍٔىرى 
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ئېٍىگ ئوٌتۇرۇپ ٍبٌغۇز ثىر وۈٔي، 765

. زېرىىتي ۋە لىٍذى خبٌي ئوٍىٕي

 

ثۇ ئبٍتوٌذىٕي لىچمىرىپ ثەردى ٍوي، 766

. ثۇ ئبٍتوٌذى وىرىذى، لوۋۇغتۇردى لوي

 

ٌىگٕىڭ ئۇدۇٌىذا تىه، ئۇ تۇردى ئې767

. ئوٌتۇردى ضۆزٌىّەً ثىر ِەھەي ئېٍگ

 

لبراپ ثىردەَ ئېٍىگ، وۆزىٓ ئىٍّىذى، 768

. ئىػبرەت ثىٍە وەٌگىٓ، ئوٌتۇر، دېذى

 

تىٕچ، وېٍىپ،  –ثۇ ئبٍتوٌذى ئوٌتۇردى تىپ 769

. ٍورۇپ وۆڭٍي وۆزىٕي ٍەرگە تىىىپ
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ئېٍىگىە ٍۈگۈرۈتتي ٍوغۇرۇٔچە وۆز، 770

. لبپبق، پۈرۈغتۈرِە ٍۈز –تۈرۈٌگەْ لبظ 

 

وۈِۈظ وۇرضي ئۈضتىذە جىُ ئوٌتۇرۇر، 771

. ثۇ وۇرضىٕىڭ پۇتي ئۈچ، چېتىمطىس تۇرۇر

 

لوٌذا تۇتۇلٍۇق ٍوغبْ ثىر پىچبق، 772

. ثىراق ﹞86﹝غېىەر ئوڭذا، ضوٌذا ئۇراغۇْ

 

 

وۆرۈپ لورلتي ئبٍتوٌذى، ئبغتي غېّي، 773

. ئۇٔي ثبضتي تىتىرەن، وېطىٍذى دېّي

 

 دىغب ضوئبٌييڭ ئبٍتوئېٍىگٕي

 

ئېٍىگ ثبظ وۆتەردى ثىر ئبزدىٓ وېَىٓ، 774
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. لېٕي ضۆزٌىگىٓ: دېذى ئبٍتوٌذىغب

 

ٔىچۈن ضۆزٌىّەٍطەْ گبچىذەن ثوٌۇپ، 775

ِېٕي ٍبٌغۇز ثۇ ٍبڭٍىغ وۆرۈپ؟ 

 

 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

ئەً ضبھىپمىراْ، : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي776

. ِبْضۆزٌەغىە ِبدار ٍوق ِۀذە ثۇ زا

 

وۆرەرِەْ ثۇ وۈْ ضۀذە ٍبت ھبي ئۆزۈَ، 777

. ئەٍّۀذىُ ئەً ئبلىً، غۇڭب ٍوق ضۆزۈَ

 

ثىر ئبٌىُ خەٌىممە ثېرىپ ثىر ضبۋاق، 778

. دەپتۇ ثەگ غەزەپٍىه چبلغذا ثوي ٍىراق

 



  -202 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

ثىٍىٍّىه ثىر دأب خوپ ئېَتىّىع تېخي، 779

. غەزەپٍىه چېغي –ثوٌۇر ثەگ زەھەر، ئوت 

 

ا ئەگەر ھۆوۈِذار، غەزەپتە لىسىػص780

. ھوغَبرئۇٔىڭغب ضەْ ٍېمىٓ ثبرِب، ئەً 

 

غەزەپىە وىٍىپ ثەگ وبٍىغبْ زاِبْ، 781

. ٍىراق تۇر ئۇٔىڭذىٓ، تېگۇر وۆپ زىَبْ

 

ثۇ ضۆز وەٌذى ئەِذى ِبڭب ئوخػۇغۇپ، 782

: وۈزەت ثەن ئۆزۈڭٕي، وۆڭۈٌذە تۇتۇپ

 

ٍېمىٓ ثبرِب ثەگىە غەزەپٍۀطە گەر، 783

. ، ثبرۇرضەْ ئەگەرئېٕىك خبرٌىٕۇرضەْ

 

ثۇ ثەگٍەر خۇددى ثىر ئبرىطالْ ئۆزى، 784

! ئەً ئبٌىُ، غەزەپٍۀطە ثبغٕي وېطەر
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 ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب جبۋاثي

 

وەٌگىٓ ِبڭب ئېَىت ضۆزۈڭ، : ئېٍىگ ئېَىتتي785

ٔىّىػمب تېڭىرلبپ تۇرۇرضەْ ئۆزۈڭ؟ 

 

 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

تىُ ِېٕىڭ، ىىي، ھەٍرىثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتت786

. ٔىچۈٔذۇر وۈِۈظ وۇرضي ئۇرٔۇڭ ضېٕىڭ

 

ثۇ وۇرۇضتب ئوٌتۇرۇظ ٔبالٍىك ضبڭب، 787

. ئۇٔىڭ ِۀىطىٕي دېگىٓ ضەْ ِبڭب

 

ئىىىىٕچي، لوٌۇڭذا پىچبق ٔە دېّەن، 788

. ثۇٔي ھەَ ٍبخػىراق ثىٍػىُ وېرەن
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ئۈچىٕچي، ئوڭۇڭذا ٔىّىػمب غېىەر، 789

ضوٌۇڭذا ئۇراغۇْ، ٔە ِۀب ثېرەر؟ 

 

ضېٕي ِەْ غەزەپٍىه غۇ ھبٌذا وۆرپ، 790

. ٍۈتتۈردۈَ ثىٍگىٕىُ تبِبَ ئۇٔۇتۇپ

 

ثۇ ھبٌٕي وۆرۈپ ِەْ ئۆزۈَ ئەٍّىٕىپ، 791

. ئۆتۈٔچ لىٍّىذىُ ِەْ تىٍىّٕي ٍېرىپ

 

 

ئوْ ضەوىىسىٕچي ثبپ 

وۈٔتۇغذى ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ئبداٌەت ضۈپىتىٕىڭ 

لبٔذالٍىمىٕي ئېَىتمبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

ثىرٌەپ،  –ئۇلتۇَ ضۆزۈڭ ثىر  :ېَىتتيئېٍىگ ئ792
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. ئبچبٍّەْ ضۆزۈِٕي ضبڭب غەرھىٍەپ

 

لىچمىردىُ ضېٕي ِەْ ئەڭ ئبۋاٌمي وۈْ، 793

. لەدىرٌەپ غۇ وۈْ ھەَ ثەردىُ ِەْ ئورۇْ

 

ئەجەپ تبڭطۇق ئىػالر ِبڭ وۆرضىتىپ، 794

. وبٍىتتىڭ ِېٕي ضەْ، ئۆزۈڭ ثەن تۇرۇپ

 

ڭ، وۆرۈپ لەھرىٍۀطەَ، رۀجىتتىڭ ئۆزۈ795

. چىذاپ تۇضبَ ٍۀە تۈرۈٌذى ٍۈزۈڭ

 

ِەْ ثەخت، ثىً ِېٕي، : دېذىڭ ضەْ ِبڭب796

. ئۇلتىراً دەپ لىٍذىُ، ضەْ ئۇلمىٓ ثۇٔي

 

  –ٔېّە لىٍغىٕىڭٕي ضەْ ئبٍرىُ ٍېػىپ 797

. دېذىڭ ِبڭب، ِۀّۇ چۈغۀذىُ ٍېتىپ
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وەچۈردۈَ ئبغۇ چبغذا ئۆزۈرۈڭٕي ِەْ، 798

. ىٍەْلەدىرٌەپ ثۇ پەزىٍىڭٕي ھۆرِەت ة

 

  -ثۈگۈْ وۆرضىتەً ِۀّۇ ئەِذى ضبڭب799

. لىٍىك، ئەردىّىّٕي، لبراپ تۇر ِبٔب

 

ئبداٌەت ۋە لبٔۇْ ئۆزۈَ ِەْ، لبرا، 800

. لبٔۇٕٔىڭ ۋەضپىٕي ثۇالدىٓ ضورا

 

ِۇٔۇ ِەْ ئوٌتۇغبْ ثۇ وۇرضىغب ثبق، 801

. ئەً وۆڭٍۈَ تولي، ثبر ئۇٔذا ئۈچ ئبٍبق

 

ثوٌۇر،  پۈتۈْ ئۈچ ئبٍبلٍىك لىڭغبٍّبش802

. ھەَ لبٍّبش ثوٌۇر تۈز تۇرۇر ئۈچ پۇتي

 

لىڭغبٍطب ثىرى ئۈچ ئبٍبلٕىڭ ئەگەر، 803

. لبٍبر ئىىىىطي ، ئوٌتۇرچي چۈغەر
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پۈتۈْ ئۈچ ئبٍبلٍىك توغرا، تۈز تۇرۇر، 804

. ئەگەر ثوٌطب تۆت، وۆر، ثىر ئەگرى ثوٌۇر

 

ٔىّىىي تۈز ئوٌطب، پۈتۈْ ئۇز ثوٌۇر، 805

. ن تۈز ثوٌۇرٔېّىىي ئۇز ئوٌطب، دېّە

 

ٔېّىىي ئېگىٍطە، ئۇ ئەگرى ثوٌۇر، 806

. پۈتۈْ ئەگرى، ٍبِبٍٔىك ئۇرلي ثوٌۇر

 

 

لبٍطي تۈز ئېگىٍطە، تۇرِبش، ٍىمىالر، 807

. ٔېّىىي تۈز ئوٌطب، ٍىمىٍّبً تۇرار

 

ِېٕىڭ ھەَ لىٍىمىُ ئېگىٍّەش ئېرۇر، 808

. ئېگىطە دۇرضٍۇق، لىَبِەت ثوٌۇر
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ەي ئىػىٓ، لىٍۇرِەْ ئبداٌەت ثىٍەْ ھ809

. ئبٍرىّبضّەْ ثەگ ۋە لۇي دەپ ھېچ وىػىٓ

 

پىچبلىىُ لوٌۇِذا تۇرۇر،  –ثۇ خۀجەر 810

. پىچبق ھەَ وېطەر ثىر لۇراي، ئەً غەٍۇر

 

پىچبلتەن وېطەرِەْ، پىچىپ ئىػىٕي، 811

. ضبلالتّبً دەۋاغب وەٌگەْ وىػىٕي

 

  –غېىەر غۇوي، ثىروىُ زۇٌۇَ ٍەتتي دەپ 812

اٌەت تىٍەپ، ئىػىىىّگە وەٌطە ئبد

 

غېىەردەن ٌەززەتٍىه ٍبٔۇر ئۇ وىػي، 813

. ضۆٍۈٔۈپ ئېچىٍۇر ٍۈزى ھەَ لېػي

 

ثۇ تۇرغبْ ئۇراغۇْ غۇٔذالالر ئىچەر، 814

. وي زورٌۇق ئىػٍىتىپ، ئەدىٍذىٓ وېچەر 
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تۇتۇغۇپ ِبڭب وەٌطە لىٍطبَ ھۆوۈَ، 815

. ئۇراغۇْ ئىچىۀذەن ثوٌۇرٌەر چولۇَ

 

ضىسٌىىىُ، ثۇ لبغىُ تۇرىىي، ثۇ وۆرن816

. زۇٌۇَ لىٍغۇچىغب ثۇ ٍۈززىطٍىىىُ

 

وېرەن ئوغٍۇَ ئۆٌطۇْ، ٍېمىٓ تۇلمىٕىُ، 817

. ٍوٌۇچي، ئۆتىۈٔچي، ثىرەر لؤىغىُ

 

 

ِبڭ تەڭ ئىىىىطي لبٔۇْ ئبٌذىذا، 818

. ثۆٌەوچە ثوٌّبضّبْ ھۆوۈَ ۋالتىذا

 

ثۇ ثەگٍىه ئبضبضي ئبداٌەت ئېرۇر، 819

. ئبدىً ئوٌطب ثەگٍەر، تىرىىٍىه ثوٌۇر
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ِۇٔىڭذەن دېذى ضۆز ئەلىٍٍىك وىػي، 820

: وىُ ئبلىً ضۆزىٓ تۇتطب تۈزىٍەر ئىػي

 

ئبداٌەت ئۈضتىذە ثۇ ثەگٍىه ئۇٌي، 821

. ثۇ ثەگٍىه ئبضبضي ئبداٌەت ٍوٌي

 

ھۆوۈَ لىٍطب ئەٌگە ئەدىً ثىرٌە ثەگ، 822

. ئبرزۇضىغب ثوٌۇر ٍەتىىٍي -تىٍەن

 

 ضوئبٌيئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە 

 

ئېٍىگ لۇتي، : ئبٍتوٌذىٍۀە ئېَتتي 823

ٔىچۈْ ثوٌذى وۈٔتۇغذى ئېٍىگ ئېتي؟ 

 

 ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب جبۋاثي
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ئبٌىُ ثۇ لىٍىمىُ وۆرۈپ، : ئېٍىگ دېذى824

. لوٍذى ثۇ ئېتىّٕي وۈٔگە ئوخػۇتۇپ

 

ھەِىػە پۈتۈْ،  –لبرا، وۈْ ئۇۋاٌّبش 825

. ٍورۇلي ثىردەوال ۋە پبرالق توٌۇْ

 

ىذى، ِېٕىڭّۇ لىٍىغىُ ئبڭ ئوخع826

. ئبداٌەت ثىٍەْ توٌذى، وەَ ثوٌّىذى

 

 

ئىىىىٕچي، تۇغبر وۈْ، ٍورۇر جبھبْ، 827

. ئوِۇِغب چبچبر ٔۇر، وېّەٍّەش ھبِبْ

 

ِېٕڭّۇ ھۆوّىُ غۇ، ٍولبٌّبش ئۆزۈَ، 828

. پۈتۈْ خەٌممە ثىردەن لىٍىمُ ضۆزۈَ

 

ئۈچىٕچي، ئىططىَذۇ ٍەر، تۇلمبٔذا وۈْ، 829
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. تۇضۇْچېچەن ئبچىٍۇر ئبٔذا تۈِەْ ِىڭ 

 

لبٍۇ ئەٌگە وىرضە، ِېٕىڭ لبٔۇٔۇَ، 830

. ﹞87﹝ئۇ ئەي تۈزىٍەر ثوٌطب تبظ ٍب لۇرۇَ

 

تۇغبر وۈْ ئېرىغ ٍب ئېرىغطىس دېّەش، 831

. ئوِۇِغب ٍورۇلٍۇق ثېرەر وېّەٍّەش

 

ِېٕىڭّۇ لىٍىمىُ ِۇغۇٔذاق ثوٌۇظ، 832

. ِېٕىڭذىٓ جىّىگە تېگەر تەڭ ئۈٌۈظ

 

ئېرۇر،  ﹞88﹝ٍۀە ثۇرجي وۈٕٔىڭ ئۇ ضبثىت833

. ثۇ ضبثىت دېگۀىُ تېگي چىڭ ثوٌۇر

 

ثۇ وۈْ ثۇرجي ئبرضالْ، ئۇ تەۋرىّەش، 834

. تەۋرىّەش ثوٌغبچ ئۆٍي ھەَ ثۇزۇٌّبش
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ِېٕىڭّۇ لىٍىمىُ، تۇرۇلۇِغب لبرا، 835

. ٍورۇغۇَ ِېٕىڭ ئۆزگۈرۈغطىس ثبرا

 

 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە ضوئبٌي

 

ئەً ضبھىپمىراْ،  :ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي836

. ٍىٍطۇْ ئېتىڭ ھەِذە تۇتمىٓ جبھبٍْې

 

 

ئۆزۈِّۇ ثۇ ئۇزۇْ ٍوٌالرٔي ثېطىپ، 837

. ضبڭب ئەِگىٕىپ وەٌذىُ ئبرتۇق ھېرىپ

 

غۇ خۇٌمۇڭ، ثۇ ئەردەٍِىرىڭ ثبر ئۈچۈْ، 838

. ﹞89﹝ئۈِىت ثىرٌە خىسِەتىە وەٌذىُ وۈچۈْ

 

دېگىٓ خىسِىتىڭٕي ٔېچۈن ِەْ لىالً، 839
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. ۇتبًضۆٍۈٔچىڭ ضېٕىڭ لبٍطي، غۇٔي ِەْ ت

 

خىسِەت ثوٌّىغبٔذا، ثۇ ثەگ ِەٍٍىچە، 840

. ئىػي ٍورىّبش ئىػٍەضىّۇ ٔىچە

 

، ﹞90﹝ئىػىتىىٓ ٔېّە دەر ئىال ئبتٍىمي841

: ئىع ئىػٍەپ چوڭبٍغبْ وىػي لۇتٍۇلي

 

خبدىُ ثەگ ئػىگە ثبغالروەْ ثېٍىٓ، 842

. لبتتىك تۇتمۇٌۇق ثەگ ضۆٍۈٔچي ٍوٌىٓ

 

ثۇ ثەگٍەر ئۈِۈدىچە لىٍغىٓ تبپۇغ، 843

. رىسا ثوٌطب ثەگٍەر ئبچبر ثەخت لوۋۇغ

 

تبپۇغچي تبپۇغ ثىٍطە تۆرگە چىمۇر، 844

. تبپۇغ ثىٍّىطە تۆردىٓ پەضىە چۈغۇر
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ضۆٍۈٔذۈرضە خىسِەتتە ثەگٕي لۇٌي، 845

. ھۆرِەت ٍوٌي –ئېچىالر ئۇڭب لەدىر 

 

 ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب جبۋاثي

 

ئۇلتۇَ ِەْ ئەِذى ضۆزۈڭ،  :ئېٍىگ ئېَىتتي846

. َ تىٍە، ثەن وۈزەتىىٓ ئۆزۈڭضۆٍۈٔچە

 

 

ِەْ ئېَتبً ٍبراِطىس ٔېّۀي ضبڭب، 847

. ئۆزۈڭ پبوىسە ٍۈر، ٍوٌۇِب ئبڭب

 

ئۆزۈَ خبٌىّبضٕىڭ ثىرى ٍبٌغبْ ئوي، 848

. ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي زۇٌۇَ لىٍغبْ ئوي

 

ثىرى ئبچىۆز، تبِبخور ۋە توٍّبش ئۆزى، 849
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. ثىرى ئبٌذىراڭغۇ، ئۇٍبتطىس وۆزى

 

غەزەپىبر، ئبچچىغي ٍبِبْ،  ھەر ئىػتب850

. لوٌي ئەگرى، ھبرالمب ثېرىٍطە ھەر ئبْ

 

ثۇ ٍبڭٍىغ وىػىٍەر ٍبراِبش ِبڭب، 851

. ثۇٔي ئېَتتىُ ئەِذى ئوچۇلال ضبڭب

 

ٍبراٍّەْ دېطەڭ ضەْ ِبڭب ثەٌگۈٌۈن، 852

. ئەً ٔبِذار ثۇالدىٓ ٍىراق ٍۈرگۈٌۈن

 

وۈْ ٍېمىٓ ضەْ ِبڭب،  –ثوٌۇرضەْ وۈٔۇ 853

. ئېھطب ِېٕىڭذىٓ ضبڭب – ئبغبر لەدىر

 

ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە ضوئبٌي 
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ئىػىتتىُ ثۇٔي، : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي854

. ٍۀە ثىر ضۆزۈَ ثبر ٍېػىپ ثەر ئۇٔي

 

ٔەخىٍذا ئېرۇر ٍبخػىٍىك، ٔەدۇر ھەَ 855

لىٍىك؟  –تىچۈوتۇر ئۇٔىڭذا تەثئەت 

 

ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب جبۋاثي 

 

تي غۇدۇر، ٍبخػىٍىك ضۇپب: ئېٍىگ ئېَتتي856

. وي خەٌممە ئۇٔىڭذىٓ پبٍذىال ٍېتۇر

 

لىٍۇر ٍبخػىٍىك ئۇ پۈتۈْ ئېٍىگە، 857

. ٍۀە ِىٕٕەت ئۇرِبش وىػي ٍۈزىگە

 

تىٍەر ٔەپ ئۇ ئەٌگە ئۆز ٔەپئىٓ دېّەش، 858

. ٍەتىۈزگەْ ٔەپئىچۈْ ثەدەي وۆزٌىّەش
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 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە ضوئبٌي

 

ئۇلتۇَ ثۇٔي، : ٍۀە ئېَتتي ئبٍتوٌذى859

. ېخي ثىر تىٍەن ثبروي، ئېَتبً ئۇٔيت

 

ِبڭب ئېَت، دۇرۇضٍۇق ٔىچۈن ٔەرضىذۇر، 860

ئۇٔىڭذىٓ وىػي وۈٔي لبٔذاق ٍورۇر؟ 

 

 

لبٍۇ ٔەرضىٕي دەر دۇرۇضٍۇق ٍوٌي، 861

ٔىّەدەن ثوٌۇر ثۇ دۇرۇضٍۇق ئۇٌي؟ 

 

 ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب جبۋاثي

 

غۇدۇر دۇرۇش ئەر ئۆزى، : ئېٍىگ ئېَتتي862
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. ثىرٌە ثىرىىەر ضۆزىوۆڭٍي ، ىٍيت

 

تېػىذەن ئىچىّۇ، ئىچىذەن تېػي، 863

. ثۇ ٍبڭٍىغ ثوٌۇر چىٓ ۋە توغرا وىػي

 

چىمبرىپ ٍۈرەوىٕي ئبٌمبٔذا تۇتۇپ، 864

. ئۇٍبتّبً ٍۈرەٌىطە ئەٌٕي وۆرۈپ

 

ثەختٍىه ٍبغبغمب دۇرۇضٍۇق وېرەن، 865

. وىػىٍىه ئېتىذۇر دۇرۇضٍۇق دېّەن

 

لىص ئوي، وىػي لىص ئەِەضتۇر، وىػىٍىه 866

. ئەِەش ئبز ثۇ ئىٕطبْ، دۇرۇضٍۇق ئبز ئوي

 

  –ثۇ ھەلتە غبئىرٔىڭ دېگەْ ثىر ضۆزى 867

: ئوخػبٍذۇ ِەْ ئېَىتمبْ ضۆزۈِگە ئۆزى
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ِېڭىپ ٍۈرگەْ ئىٕطبْ ثەوّۇ وۆپ ئېرۇر، 868

. دۇرۇش، چىٓ، پۈتۈْ ئەر ِبڭب خوپ ئېرۇر

 

وىػي لىص ئەِەضتۇر، وىػىٍىه لىص ئوي، 869

. ىػي ئۇ، توال ِبختىٍۇردۇرۇش، چىٓ، ن

 

 

 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە ضوئبٌي

 

ثەختىَبر خبْ، : ٍۀە ئېَتتي ئبٍتوٌذى870

. ثۇ ضۆزٔىڭ ضىرىٕي ِبڭب لىً ئبٍبْ

 

ثۇ ٍبخػي وىػىٍەر ثوٌۇرِۇ ٍبِبْ، 871

ٍبِبٔالر ثوٌۇرِۇ ٍبخػي ثىر زاِبْ؟ 

 

 ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب جبۋاثي
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ٌۈن ئوي، ٍبخػي ئىىىي تۈر: ئېٍىگ ئېَتتي872

. ثۇٔىڭذىٓ ثىرى چىٓ، تۇتبر ٍبخػي ٍوي

 

ثىرىذۇر ئبٔذىٓ ٍبخػي تۇغۇٌۇپ، 873

. ٍۈرەر ئۇ دۇرۇش ۋە ٍبخػي ثوٌۇپ

 

ثىرى دورىّبق ثىرٌە ٍبخػي ثوٌۇر، 874

. ٍبِبٔغب لوغۇٌطب، ٍبِبٍٔىك لىٍۇر

 

ٍبِبّٔۇ ئىىىي خىً ثوٌۇر دائىّب، 875

. ئىىىي خىً ٍبِبٕٔي ثىردەن ضبٔىّب

 

ْ ثوپ تۇغۇٌۇر ئۇٔىڭذىٓ ثىرى، ٍبِب876

. ثۇ ئەر ئۆٌّىگىٕچە ئېرىّەش وىرى

 

ٍۀە ثىرضي دوراپ ٍبِبٍٔىك لىٍۇر، 877
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. ئەغي ٍبخػي ثوٌطب، ئۇ ٍبخػي ثوٌۇر

 

وېٍۇر تۇغّب ٍبخػىذىٓ دائىُ ٍبخػىٍىك، 878

. جبھبْ خەٌمي ئبٌۇر ئۇٔذىٓ پبٍذىٍىك

 

ٍبِبْ ثوٌطب تۇغّب، ئبڭ ٍوق داۋا، 879

. تتۇر، جبھبٔغب ثبالخەٌممە ئبپە

 

 

وېٍۇر ثۇڭب ئوخػبپ تۈرۈوچە ِبلبي، 880

. ئىػىتىىٓ ثۇٔي ضەْ، ئولۇپ ئۈٌگە ئبي

 

ئەگەر وىرضە ئبق ضۈت ثىٍەْ ٍبخػي خۇٌۇق، 881

. ئۆٌۈَ تۇتّىغۇٔچە ئۆزگەرِەش لىٍىك

 

لىٍىمىىُ تەثئي تۆرەٌگەْ ئىىەْ، 882

. ئۆٌۈَ ثۇزِۇغىٕچە ثۇزۇٌّبٍذىىەْ
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ىع خۇٌمي، ئەً چىۋەر، لوضبلتب تۆرە883ٌُ

. لوڭۇر ٍەر لېتىغب وىرگۀذە تۈگەر

 

ئەگەر ٍبخػىغب ثوٌطب ھەِرا ٍبِبْ، 884

. ٍبِبْ ثوٌذى لىٍىمي ٍبِبٔالرضىّبْ

 

ٍبِبّٔۇ لۇغۇٌطب ٍبخػىغب ثىراق، 885

. پۈتۈْ ٍبخػىٍىممب تبپبر ئۇ چىراق

 

ٍبِبْ،  –ٍۀە ثىر ضەۋەپ غۇ ثۇ ٍبخػي 886

. ئىس ھبِبٍْېمىٍٕىك ٍوٌىذىٓ تبپبر 

 

  –ثېگي ٍبخػي ثوٌطب، پۈتۈْ خەٌمي تۈز 887

. ثوٌۇر ھەَ لىٍىمي، ٍۈرۈغٍىرى ئۇز

 

ٍېمىٓ تۇتطب ثەگٍەر، لبرا، ٍبخػىٕي، 888
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. ٍبِبٔالرِۇ ٍبخػي لىالر ئىػىٕي

 

ئەگەردە ٍېمىٓ ثوٌطب ثەگىە ٍبِبْ، 889

. ٍبِبْ لوٌي ئەٌگە ثوٌۇر ھۆوۈِراْ

 

تۈگەر،  ٍبِبْ ثبظ وۆتەرضە، ٍبخػىالر890

. گەر ٍبخػي ثەگ ئوٌطب، ٍبِبٔالر ثىتەر

 

 

، ﹞91﹝ئەگەر ثوٌطب ثەگ ٍبخػي ھەِذە لۇتۇ891ْ

. تبِبَ ٍبخػي ثوٌغبً ئبۋاَ خەٌك پۈتۈْ

 

ٍبِبْ ثوٌّۇغىٕچە ثۇ ثەگٍەر ئۆزى، 892

. ئۇ ئەٌذە ٍبِبٕٔىڭ ضۆٍۈّٔەش ٍۈزى

 

ٔە ٍبخػي ٔىساَ لوٍذى ثەگٍەر ثېگي، 893

. داْ تېگيٍبِبٔغب جبزا ثەردى زىٓ
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ئەگەر ٍبخػي ثوٌطب خەٌك ثبغچىطي، 894

. پۈتۈْ ٍبخػي ثوٌۇر ئۇٔىڭ ئىػچىطي

 

ئۆزى ٍبخػي ثوٌطب ثۇ ثەگٍەر ئەگەر، 895

. ثېَىپ ھەِّە خەٌمي، جبھبْ تۈزۈٌەر

 

 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە ضوئبٌي

 

ئۇلتۇَ ثۇٔي، : ٍۀە ئېَتتي ئبٍتوٌذى896

. ئېٍىگ ئېَتتي ضۆزٔىڭ توغرىطىٕي

 

ٍبخػىٕي وىػي ثىٍۇر ٍبخػي دەپ، ثۇ 897

. تؤۇپ پبٍذىطىٕي ھەَ ئەٍٍەر تەٌەپ

 

ضۆٍۈپ ھەِّە ئبدەَ ئۇٔي ئبرزۇالر، 898
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ٌېىىٓ ئطتىگۀٍەر ٔىچۈوّۇ تبپبر؟ 

 

 ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب جبۋاثي

 

ئۇ ٔبدىر ئېرۇر،  –ٍبخػي : ئېٍىگ ئېَتتي899

. ٔبدرٔي ٔبدىرالرال ئۈِىت لىٍۇر

 

 

ا، ئۇ خىً ثوٌۇر، ٔېّىىي ٔبدىر ثوٌص900

. ئۇٔي لىٍّبلّۇ ئبٔچە ِۈغىۈي تۇرۇر

 

ٍبِبٍٔىك لەدىرضىس، لىٍغبْ خبر ھبِبْ، 901

. ٍبِبْ ئىػٕي لىٍغبْ ھەِىػە ٍبِبْ

 

ٔېّىىي لەدىرضىس ئۇ، ٍەردە ٍبتۇر، 902

. لىّّەتٍىه ئۇ تورٔي ئبٌۇر ﹞93﹝چۇز – ﹞92﹝ئبغي
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ئېرۇر ٍبخػىٍىك ئۆرٌىگۀذەن ئېغىر، 903

. ۈغۈغتەن ئبضبٔذۇر ئبخىرٍبِبْ ئىع چ

 

ئەلىً ئېَتتي ثىر ضۆز ئۇڭب ئوخػۇتۇپ، 904

: ئەلىٍٕىڭ ضۆزىٓ تۇت، ئۇٔىڭ ٔەپئي وۆپ

 

ٍبخػىٍىك ئۆرٌەغتەن، چىمبٌّبش وىػي، 905

. لىالٌّبٍذۇ ھەروىُ ثۇ ئۆرٌەظ ئىػي

 

لەدرىٍىه ئىػالرٔي لىٍّبلٍىك لېَىٓ، 906

. لىالٌّبش ثۇ ئىػٕي ثىٍىّطىس وىػىٓ

 

 ٔىڭ ئېٍىگىە ضوئبٌيئبٍتوٌذى

 

ئەً ئېٍىگ لۇتي، : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي907
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. ئىىەْ غۇٔچە ِبختبغتب ٍبخػىٍىك ئېتي

 

لۇضۇرى ثبرِىىٓ وىػي دەٍذىغبْ؟ 908

ئبلىٍالر ثىٍىپ ثبٍمىَبالٍذىغبْ؟ 

 

 ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب جبۋاثي

 

ٍبخػي ھبِبْ ِبختىٍۇر، : ئېٍىگ ئېَتتي909

. ثىٍۇر ٍبِبٔالر ثۇٔي ثىر لۇضۇر دەپ

 

ٍېمىٕذۇر وىػىگە وىػي ھەر زاِبْ، 910

. ئىع ٍولتۇر ٍبخػىغب، ثوٌّىطب ٍبِبْ

 

ٍبِبٔالر وۆرەغتە ٍېڭىٍغبْ ئۈچۈْ، 911

. لىالر لەضت ٍورۇتّبضمب ٍبخػىغب وۈْ
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ٍبخػىٍىك تىٍىگەْ ٍبخػىٍىك لىٍۇر، 912

. خۇٔۈوٍەرگە ثبلّبش ثوٌۇر -زەئىپ، پەش

 

ْ، وىّىىي تىٍطە ثۇ وۈْ خوغٍىمي913

. ٍبِبٍٔىك لىٍىپ تبڭٕب ٍەر لبٍغۇضىٓ

 

ٔېّە دەر ٍبخػىٍىك تىٍىگەْ وىػي، 914

: پۈتۈْ ٍبخػىٍىمٕي لىً ئۆزٔىڭ ئەغي

 

 

زىَبْ ٍوق ثۈگۈْ ٍبخػىٍىمتىٓ ضبڭب، 915

. ثوٌۇر تبڭٕب پبٍذا، ثۈگۈْ پۇر ثۇڭب

 

وۆرۈٔطە ٍبِبٍٔىك ثۈگۈْ پبٍذىٍىك، 916

. ئۇ تبڭٕب زىَبٔذۇر، ثۇٔي ئۇق ئېٕىك

 

ئېرۇر ٍبخػىٍىك ئوڭ، ٍبِبٍٔىك ئۇ ضوي، 917
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. جەھۀٕەَ ضوٌىڭذا، ثىھىع ئوڭذا ئوي

 

ھوزۇرالٔطب لبٔچە ٍبِبٔالر ثۈگۈْ، 918

. لىَٕىالر پۇغبٍّبْ ثىٍەْ تبڭٕب وۈْ

 

ثۇٔي ثىً ھەلىمەت، ئەً ئبٍتوٌذى ضەْ، 920

. ئۆوۈٔچطىس ِەْ ئۆٌطەَ ٍبخػي ئبت ثىٍەْ

 

ىٍي، ٔە ٍبخػي دېذى توغرا ئەرٔىڭ ت921

: دۇرۇش ئەر تىٍىذۇر ئۇ، ضۆزٔىڭ ئۇٌي

 

وىّىىي ٍبِبٔالپ خبرالر ٍبخػىٕي، 922

. ئەً ٍبخػي، ِەْ خبالپ ئىطتەٍّەْ ضېٕي

 

ئي ٍبخػي ضبڭب وىُ توٍبر، ئېَىت ِبڭب، 923

. ٍېمىٓ وەي، ِەْ ئەِذى ئبچتۇرِەْ ضبڭب
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ھەرلبٔچە خبرالٔطب ئۇ ٍبخػي وىػي، 924

. غيرىسا ِەْ ثوالٍىٓ ئۇٔىڭ ٍوٌذى

 

ٍبِبٍٔىك ثىٍە وەٌطە ثەگٍىه ِبڭب، 925

. وېرەوّەش ثۇ ثەگٍىه، لوٍبرِەْ ضبڭب

 

وۆرەرِەْ وىػىٕىڭ لىٍىمي گەر ٍبِبْ، 926

. ھوزۇرى ئېرۇر ئبز، وۆپي پۇغبٍّبْ

 

 

ثۇڭب ئوخػىتىپ ئېَتتي غبئىر ثۇ ضۆز، 927

: چوڭبٍغبً ئولۇضبڭ، ئىتتىىٍىٕىپ وۆز

 

ىٕۇر، ٍبخػىٍىك لىٍىپ وىُ ئۇٔذىٓ ئۆن928

. ٍبِبْ ِىڭ ئبتبٔطب، پۇغبٍّبْ لىٍۇر

 

ٍبِبٍٔىممب ِۇِىىٕچە لىً ٍبخػىٍىك، 929
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. ٍبِبْ لىٍطب ٍبِبٍٔىك، پۇغبٍّبْ ٍبٔۇر

 

ٔىچۈوّۇ ِەدھَىٍەً ٍبِبْ وىػىٕي، 930

. ٔىچۈوّۇ تىٍەٍىٓ ٍبِبْ ئىػىٕي

 

لوپبٌٍىك، گۇضتبخٍىك، تەتۈرٌۈن ثوالر، 931

. ئي ئۇٌۇغ، ٍبِبٔالر ئىػىذۇر ئۇالر

 

ثبال، ِېھٕەت، پۇغبٍّبْ، زەخّەت، ٍىغب، 932

. ٍبِبٍٔىك جبۋاثي ثوٌۇر، ئەً توڭب

 

غۇڭب ٍبخػىٕي ِەْ ٔېچۈن ضۆٍىّەٍىٓ؟ 933

ٔىچۈْ ٍبخػي ئىػٕي ِەدھي ئەتّەٍىٓ؟ 

 

  –ضېخىٍىك، وىػىٍىه، پبٍذا، ئەزگۈٌۈن 934

. وېٍۇرٌەر ٍبخػىذىٓ ثۇالر ثەٌگۈٌۈن
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ىطي، ثۇ ٍبخػي وىػي ثبرچە ئەظ ٍبخع935

. ٍبخػىطيەِّە ئىع ھئېرۇر ٍبخػي ئىع 

 

ھەِرا ٍبخػي ثوٌطب ٔېّە وۈتطەڭ وۈت، 936

. تبپبٍىٓ دېطەڭ ٍوي، ھەِرا ٍبخػي تۇت

 

راھەت، ٔېّەت، ئبرزۇ، لۇۋأچ ھەَ ھوزۇر، 937

. ثۇالرغب جبۋاة غۇ، خۇغبٌٍىك ثوٌۇر

 

※         ※           ※ 

 

َ، ئبٍتوٌذى، ئۇلمىٓ ضۆزۈ: ئېٍىگ ئېَتتي938

. جبۋاة لىٍذىُ ئېَىتمبْ ضۆزۈڭگە ضۆزۈَ

 

 جبۋاثيئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە 
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ٍەر ئۇپتي ئبٍتوٌذى، تىه تۇردى غۇئبْ، 939

. ئەً ٍبخػي لبٔۇْ، ضبھىپمىراْ: دېذى

 

جبھبْ لۇدرىتىٓ تبپتىڭ، ئۇزارضۇْ ٍېػىڭ، 940

. ھوزۇر ٍبخػىٍىمتب تېچ ئوٌطۇْ ثېػىڭ

 

ىٍە، ضبق ئوٌطۇْ ثەگٍىىىڭ ثۈٍۈوٍۈن ة941

. ٍبغب ضەْ ھوزۇردا ضۆٍۈٔۈپ وۈٌە

 

 

ئۇٌۇغٍۇق ثىٍەْ ثوي توال ئەٌگە ثەگ، 942

. ثۇ وۈچ ثىرٌە ثەگٍىه ئۇٌي ثوٌطۇْ ثەن

 

ئېمىپ وەٌطۇْ ئبرزۇ لۇرىّبش ثوٌۇپ، 943

. تۇرضۇْ ئىػىىتە دۆٌەت لېرىّبش ثوٌۇپ

 

ٍىغىٍطۇْ ضبڭب ھەِّە خوغٍۇق وېٍىپ، 944
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. ېسىپئەٌەَ ئىچىرە دۈغّۀٍەر ئۆٌطۇْ ش

 

الٍىمتۇر خىسِىتىڭ وىُ لىٍطب ضبڭب، 945

. ئېچىٍۇر ثەختىڭٕىڭ ئىػىگي ئبڭب

 

ٔېّە دەٍذۇ، ئبڭال، خىسِەت لىٍغبْ ئەر، 946

. تىٍەن تبپمبْ ئەر -خىسِەت ثىرٌە ئبرزۇ

 

خىسِەت لىٍّب، لىٍطبڭ الٍىك ثەگىە لىً، 947

. الٍىك ثەگ ثىٍۇر ئۇ خبدىُ ھەلمىٓ، ثىً

 

اڭ ضېخىٍەرگە لىً، خىسِەت لىٍّب لىٍص948

. ضېخي ئۆٍي ئبٌتۇْ، وۈِۈظ ئىػىگي ثىً

 

ثېخىً خىسِىتىٓ لىٍّب ضەْ ھېچ زاِبْ، 949

. ھبٍبٔىڭ وېتەر ثوظ، ثوٌۇرضەْ ٍبِبْ
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ثېخىً ئۆز ِېٍىذى ئۆزى لىسغىٕبر، 950

! لبچبْ وىػي ھەلمىٓ ثېرىػىە ئۇٔبر؟

 

※         ※           ※ 

 

ۇرۇپ، ضۆزىٓ وەضتي ئبٍتوٌذى چىمتي ت951

ئۆٍىگە ٍۈرۈپ وەتتي، خۇغبي ثوٌۇپ، 

 

لۇضۇرضىس خىسِەت لىٍذى غۇٔذىٓ ثېرى، 952

. ٍېتىپ وەچ، تۇرۇپ ئۆرە وۈٔذۈزٌىرى

 

وۆٍۈِچبْ ثوٌۇپ لىٍذى ئۇ ئىػىٕي چىٓ، 953

. ئېٍىگ وۈٔطبٍىٓ تۇتتي ئۆزىگە ٍېمىٓ

 

ئۆتۈپ وەتتي ثىر لبٔچە ۋالىت ئۇغجۇ خىً، 954

. لىسىًئىػي لىٍذى ئبٍتوٌذى ِەڭسى 
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ئوْ تولمۇزىٕچي ثبپ 

ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە تىٍٕىڭ پەزىٍىتي ۋە 

ضۆزٔىڭ پبٍذىٍىرىٕي ئېَتمبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

ئېٍىگ ثىر وۈْ ئبٍتوٌذىٕي ئۈٔذىذى، 955

. ئورۇْ ثەردى، ئوٌتۇر دىجبْ ئىٍّىذى
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ثۇ ئبٍتوٌذى ئوٌتۇردى ئبضتب وېٍىپ،  956

. غىپوۆزىٓ ٍەرگە تىىتي، تىٍىٕي ٍي

 

ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ضوئبٌي 

 

ئبٍتوٌذى ضۆزٌە ضۆزۈڭ، : ئېٍىگ ئېَتتي957

ٔىچۈْ غۇن تۇرۇرضەْ، ٔە ثوٌذۇڭ  ئۆزۈڭ؟ 

 

 

 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

ئەً ثەگٍەر ثېگي، : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي958

. ﹞94﹝وېتەر ثەگ ٍۈزىٓ وۆرضە لۇٌٕىڭ ئوگي

 

، ئېٍگ ثۇٍرۇِبضتىٓ ٔىچۈن ضۆز لىال959ً
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ضوراِبضتىٓ ئبۋاي ٔىچۈن تىً ٍبراً؟ 

 

ثىٍٍّىه ضۆزىٕي ئبڭال، ٍبق دېّە، 960

. ضورىّبضتىٓ ئبۋاي ئۆزۈڭ ضۆزٌىّە

 

وىػي وىّٕي لىچمبرضب الزىُ تېپىپ، 961

. وېرەن ضۆزٌىػي ئۇ ئبۋاي ضۆز ئېچىپ

 

ضوراِبً تۇرۇپال ئبۋاي ضۆزٌىطە، 962

. ثوٌۇر توغرا وىُ، ئۇٔي ھبٍۋاْ دېطە

 

ٌۋە، ئەخّەق وىػي ثىً ئۇٔي، تېخي تە963

. ثېگي ضۆزٌىّەضتە، ئبچطب تىٍىٕي

 

لىسىً تىً لىٍۇر لىطمب ٍبغٍىك ضېٕي، 964

. تىٍەضەڭ ئېطۀٍىىٕي، چىڭ تۇت ئۇٔي
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ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ ئۆزىٓ ٍىممبْ ئەر، 965

. تېچ ٍبغبٍذۇر ئۆزىٓ ثبضمبْ ئەر –ئىطەْ 

 

لبرا ثبظ دۈغّىٕي لىسىً تىً ئېرۇر، 966

. چە ثبغٕي، ٍۀە ھەَ ٍېَۇرٍېذى لبْ

 

ثېػىڭٕي تىٍەضەڭ تىٍىڭٕي وۈزەت، 967

. تىٍىڭ ھەر وۈٔذە ثېػىڭٕي ٍۇٔۇر

 

 

 ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب جبۋاثي

 

ئۇلتۇَ ضۆزۈڭٕي تۈگەي، : ئېٍىگ ئېَتتي968

. تىرىه ضۆزٌىّىطە، ثۇ ئەِرى ِۇھبي

 

ئىىىي خىً وىػي ضۆزٌىّەش ئۆزٌىرى، 969
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. ثىرى ثىرىذۇر ثىٍىّطىس، گبچبدۇر

 

گبچبٔىڭ تىٍي ٍوق، لىالٌّبٍذۇ ضۆز، 970

. ثىٍىّطىس تىٍي ضبلٍىَبٌّبٍذۇ ضۆز

 

ثىٍىّطىس تىٍٕي دائىُ ثەن تۇتّبق وېرەن، 971

. ثىٍىٍّىه تىٍىگە ھبوىُ ثوٌّبق وېرەن

 

ثىٍىٍّىه ضۆزى ٍەرگە ضۇدەن ثوٌۇر، 972

. ئېمىتطب ضۇٔي ٍەردە ٔېّەت ئۈٔۇر

 

ىّبش، ثىٍىٍّىه وىػىٕىڭ ضۆزى ئبزي973

. ئبلبر ضبپ ثۇاللٕىڭ ضۈٍي وبٍِىّبش

 

چىُ ئۆضىەْ ضۇٌۇق ٍەر وەثىذۇر ئبٌىُ، 974

. چىمبر ضۇ، لەٍەرگە ئبٍبق ثبضطب وىُ
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ثىٍىّطىس وىػي وۆڭٍي لۇِذەن ئېرۇر، 975

. دەرٍب وىرضە توٌّبش، ئوت ئۈّٔەش ثوٌۇر

 

 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

، ئېٍىگ ئۇلبر: ٍۀە ئېَتتي ئبٍتوٌذى976

. زىَبْ ٍەتطە تىٍذىٓ ھبٍبتٍىك ٍولبر

 

 

تىرىه ثوٌطب ئىٕطبْ ٔىچۈن ضۆزٌىّەش، 977

. وېرەوٍىىٕي ضۆزٌەر، ئۇٔي ٍوغۇرِبش

 

وىػي ضۆزٌىّەوىە ضوراٌّبق وېرەن، 978

. ضوراٌّىطب، ضۆزٔي دېّەضٍىه وېرەن

 

ثۇ ئەروەن ئېرۇر،  –ئەً ئېٍگ، ضورىّبق 979
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. چۈغۀطە ثۇٔىىىُ، جبۋاپ چىػىذۇر

 

چىػىغب ثىر ئەروەن وىػي ئەر ثوٌۇر، 980

. ئۇالردىٓ ئىىىي ئوغۇي ثبال تۇغۇٌۇر

 

 ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ضوئبٌي

 

ئۇلتۇَ ضۆزۈڭ ثبرچە چىٓ، : ئېٍىگ ئېَتتي981

. ضۆزۈَ ثبر تېخي دەٍذىغبْ ثبغمىذىٓ

 

دېذىڭ تىً زىَبٔىٓ، ئىػىتتىُ ثۇٔي، 982

ئۇٔىڭ ٔەپي ثبرِۇ، راضت ئېَىتمىٓ، لېٕي؟ 

 

ۇ تىً زەرەرىذىٓ گەر لورلطبڭ ئۆزۈڭ، ة983

. ٍوغۇرۇْ لبٌۇر ھەر پبٍذىٍىك ضۆزۈڭ
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 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

ضۆزدە پبٍذا توال، : دېذى ئبٍتوٌذى984

. ئەگەر ضۆز لىٍىػٕي تىٍُ ثىٍطىال

 

ثىىبر ضۆز ثىٍىّطىس تىٍذىٓ چىمبر، 985

. ئبتبر" ھبٍۋاْ"ثىٍىّطىسٔي ئبٌىّالر 

 

 

ىٍىمي ثىىبر ضۆزٌىگەْ، ئبۋاَ خەٌك ق986

. ثىىبر ضۆز ئۇالرٔىڭ ثېػىٕي ٍېگەْ

 

ثىىبر ضۆزٌىطە ضۆز زىَبٍٔىك ثوٌۇر، 987

. ئەگەر ثىٍطە ضۆزٌەغٕي پبٍذا ئبٌۇر

 

ئبۋاَ خەٌك لبرٔي توٍطب ئۇٍذەن ٍبتۇر، 988
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. ثىىبر ضۆزگە ئبۋىٕىپ، ئۆزىٓ ضەِىرىتۇر

 

توٍطب، ٍبتطب ئۇ ثىر ٍىٍمىذۇر،  –ٍېطە 989

. دېگۀىُ ئۇٔىڭ لىٍىمىذۇرثۇ ٍىٍمب 

 

ثىٍىٍّىه وىػىٍەر تېٕىٓ جۈدىتۇر، 990

. ثىٍىٍّە ئبۋىٕىپ جبٔىٓ ضەِرىتۇر

 

ثەدۀٕىڭ ئۈٌىػي ئېغىسدىٓ وىرۇر، 991

. ثۇ جبْ ئۈٌۈغي چىٓ ضۆز، لۇاللتىٓ وىرۇر

 

ثىٍىُ ثەٌگۈضي ئىىىي ٔەرضە ئېرۇر، 992

: ئۇ ئىىىي ثىٍەْ ئەر لىسىً ئوڭ ثوٌۇر

 

گبي ئېرۇر،  –ۇ ثىرضي ثوغۇز ثىرى تىً، ئ993

. ئەگەر تۇتطب چىڭ، ٔەپي دەرٍب ثوٌۇر
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ثىٍىٍّىه ثوغۇز، تىٍىٕي ضبلالظ وېرەن، 994

. ثوغۇز، تىً ضبق ئبٌىّٕي تبٌالظ وېرەن

 

 ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ضوئبٌي

 

ئۇلتۇَ ثۇ ضۆز ثەٌگۈٌۈن، : ئېٍىگ ئېَتتي995

ٔەدۇر ضۆزٔىڭ ئەضٍي، ئۇ ٔەچچە تۈرٌۈن؟ 

 

 

ردىٓ چىمىپ ضۆز، لەٍەرگە ٍېتەر؟ لەٍە996

. ثۇٔي ھەَ ِبڭب ئېَت، ئەً ثىٍگۈچي ئەر

 

دېّەضٍىه لبٔچىٍىه، لبٔچىٍىه دېَىع، 997

ثۇ ھەلتە ثىٍىٍّىه ھېىىُ ٔە دېّىع؟ 

 

 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي
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ضۆز ئورٔىذۇر ضىر، : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي998

. ضۆز ئوْ ثوٌطب، ضۆزٌەغىە الزىّي ثىر

 

ضۆزٌىطە، تولمۇزىذۇر ٍبضبق،  ثىرى999ٓ

. ٍبضبق ضۆز تېگىذىٓ ثوٌۇر ثەد پۇراق

 

 ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ضوئبٌي

 

ضۆز پبٍذىطىذۇر ٔىچە، : ئېٍىگ ئېَتتي1000

ئېچىپ ئېَت ِبڭ ھەَ زىَبٔي ٔىچە؟ 

 

 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

ثۇ ضۆز ٔەپي زور، : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي1001

. ۈٍۈتۇرٍېرىذا دېَىٍطە، لۇٌٕي ة
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  –ثۇ ضۆز ٔەپي ثىرٌە لوڭۇر ٍەردىىي 1002

. ٍېػىً وۆوىە ئۆرٌەپ، ثوٌۇر تۆردىىي

 

ٔىچۈن ضۆز لىٍىػٕي گەر تىً ثىٍّىطە، 1003

. ئۆزىٕي پەضٍىتەر، ئبضّبٔذا ئىطە

 

 ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ضوئبٌي

 

ضۆزٔىڭ وۆپىذۇر ٔىچۈن، : ٍۀە ئېَتتي1004

ۈن؟ ئېچىپ ئېَىت ثۇ ضۆزٔىڭ ئېسىذۇر ٔىچ

 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

توال ضۆزدۇر ئوي، : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي1005

. ضوراٌّبضتب ضۆزٌەپ، زېرىىطە وۆڭۈي
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ثۇ ئبز ضۆز غۇدۇروىُ، ضوراٌغبٔذا ئۆز، 1006

. جبۋاة ثەرضە ضۆزگە ۋە ٍبٔذۇرضب ضۆز

 

ثۇڭب ئوخػۇتۇپ غبئىر ئېَتتي ضۆزىٓ، 1007

: ْثېرىپ تىٍىگە ثېسەن ھەَ ئبچتي ٍۈزى

 

ئۆزۈڭٕي وۈزەت ثەن، ٍبخػي ضۆزٌىگىً، 1008

. ضوراٌغبٔذا ضۆزٌە، ٍۀە لىطمب لىً

 

وۆپ ئبڭال ثۇ ضۆزٔي، توال ضۆزٌىّە، 1009

. ثىٍىُ ثىرٌە ضۆز تۈز، ئىػٍىتىپ ئەلىً

 

 ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ضوئبٌي

 

ئۇلتۇَ ثۇ ضۆزٔىڭ ثبرىٓ، : ئېٍىگ ئېَتتي1010

: ىٍٓۀە ثىر ضۆزۈَ ثبر، ٍوغۇرِبً دېگ
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ئىػىتّەن وېرەن وىّذىٓ ضۆزٔىڭ چىٕي، 1011

. ثوٌۇر ضۆزٔي وىّگە دېطە، ئېَت ِۇٔي

 

 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

 –ثىٍىُ ئەھٍىذىٓ : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي1012

. ئىػىت ضۆز، ثىٍىّطىسگە ئېَتمىٓ وېَىٓ

 

وېرەن ضۆزٔي چوڭذىٓ ئىػىتّەن وېرەن، 1013

. ەنوىچىىىە دېگۈٌۈن، ئۇ لىٍطۇْ وېر

 

ثىر ضۆزٌە، وۆپ ئبڭبال ضۆزٔىىىُ،  –ثىرەر 1014

: ِبڭب ِۇٔذاق ئېَتتي ثىٍىٍّىه ھېىىُ

 

توال ضۆز ثىٍەْ ثوٌّبش ئبٌىُ وىػي، 1015
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. وۆپ ئبڭالپ ثوٌۇر ئۇ ئبٌىُ تۆر ثېػي

 

گبچب ثوٌطب ئىٕطبْ ثىٍەر ھەَ ثىٍىُ، 1016

. پەلەت ضبڭرو وىػي تبپبٌّبش ئىٍىُ

 

 اٌيئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ضوئ

 

ئۇلۇٌذى ضۆزۈڭ، : ٍۀە ئېَتتي ئېٍىگ1017

. ٍۀە ثىر ضۆزۈَ ثبر، جبۋاة ثەر ئۆزۈڭ

 

ثۇ تىً تۇرضب غۈن خوپّۇ ٍب ضۆزٌىطە، 1018

دېطە ضۆزٔي خوپّۇ ۋە ٍب دېّىطە؟ 

 

 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

ئىػىتطۇْ ئېٍىگ، : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي1019
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. تىٍىڭ ضۆزٌىّىطە لبٌۇر ثۇ ثىٍىه

 

ضۆوىۋەِە تىٍىٕي، ِبختىۋىّۇ ثبر، 1020

. ثۇ ضۆز ضۆوۈٌەر ھەَ ٍۀە ِبختىالر

 

ثۇ ضبٔطىس ِىذىرالپ تۇرغبْ ھەِّە جبْ، 1021

. تىٍي ثىرٌە ئېَتبر خۇداغب ئىّبْ

 

 

تۈِۀّىڭٍە، ٍبراتتي خبالٍىمٕي 1022

. ِبختبٍذۇ تەڭرىٕي ئۇالر تىً ثىٍە

 

: تېٕي ثبر وىػىگە وېرەوٍىىي غوي1023

. ە ضۆزدۇر، ثىرىذۇر وۆڭۈيثىرى تىً ۋ

 

وۆڭۈي، تىً ٍبراٌذى دۇرۇش ضۆز ئۈچۈْ، 1024

. ضۆزى ئەگرى ثوٌطب وۆٍەر ئۇ وۇچۇْ
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دۇرۇش ضۆزٌۀطە ضۆز وۆپتۇر پبٍذىطي، 1025

. ضۆوۈٌەر ھەِىػە ضۆزٔىڭ ئەگرىطي

 

تىٍىڭ تەۋرىطۇْ گەر دۇرۇش ضۆزٌىطە، 1026

. ٍوغۇرٔغىٓ ضۆزۈڭٕي گەر ئەگرى ئىطە

 

خبالٍىك تىً ضۆزٌىّىطە،  گبچب دەر1027

. ِەِەدأە ثېػي دەر وۆپ ضۆزٌىطە

 

ثىھۇدە ضۆز ئېَتمبْ وىػي لەدىرضىس، 1028

. لەدىرٌىه وىػىذۇر ضېخي، غۈثىھطىس

 

※         ※           ※ 

 

ثۇ ضۆزٔي ئىػىتىپ ضۆٍۈٔذى ئېٍىگ، 1029

. وۆزىٓ تىىتي وۆوىە، وۆتەردى ئېٍىگ
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ىذى، خۇداغب غۈوۈر لىٍذى، وۆپ ِبخت1030

. ئەزىس ثىر ِېھرىجبْ ئېگەِطەْ، دېذى

 

پۈتۈْ ٍبخػىٍىك تەگذى ضۀذىٓ ِبڭب، 1031

. ئۇتۇلطىس، گۇٔبٌىك لۇٌۇڭّەْ ضبڭب

 

تىٍەن ئبرزۇٌۇرۇِٕي ثەردىڭ پۈتۈْ، 1032

. ﹞95﹝ثۇ دۆٌەت، ھوزۇر ھەَ ٍبخػىٍىك، ئبجۇْ

 

ٔىچۈن ِەْ ئۆتەٌەً ثۇالر غۈورىٕي، 1033

. ٔيئۆزەڭگە ئۆزەڭ لىً ئبدا غۈور

 

※         ※           ※ 

 

ضۆزىٓ توختىتىپ ئۇ ئېچىپ غەزىٕىٕي، 1034

. ئۈٌەغتۈردى ٍولطۇٌغ وۆپ ٔەرضىٕي
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ثۇ ئبٍتوٌذىٕي ئېٍىگ ئىسزەتٍىذى، 1035

. لوٌي ثەردى ئېھطبْ، تىٍي ِبختىذى

 

  –ۋەزىرٌىه ئۇٔۋأي ۋە تبِغب ئبڭب 1036

. تۇغ، ٔبغرا ھەَ ضبۋۇت ثەردى ٍبٔب

 

گە لىٍذى لوٌىٕي ئۇزۇْ، پۈتۈْ ئەي1037

. چىمىپ چەتىە دۈغّەْ ئېگىػتي ثوٍۇْ

 

※         ※           ※ 

 

ثۇ ئبٍتوٌذى ضۈردى پۈتۈْ ئىع وۈچەپ، 1038

. ثۇ ئىمجبي دەۋرىٕي غۀىّەت ضبٔبپ

 

ثېَىذى خەٌمىّۇ، ٍېتىٍذى ئېٍي، 1039

. ئېٍىگىە دۇئب لىٍىذى خەٌمىٕىڭ تىٍي
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ٌىرى، لۇتۇٌذى خەٌك، وەتتي زەخّەت1040

. لوزى ثىرٌە ٍۈردى لوغۇٌۇپ ثۆرى

 

. ٍېتىٍذى ئېٍي ھەَ تۈزەٌذى لبٔۇ1041ْ

. وۈْ –ئېٍىگٕىڭ دۆٌىتي ئۆضتي وۈّٔۇ 

 

غۇ ٍبڭٍىغ ھوزۇرىذا ئۆتتي ثىر زاِبْ، 1042

. تۈزەٌذى ئېٍي ھەَ خەٌمي ھەر تبِبْ

 

وۀت لۇرۇظ،  –توال ئبرتتي ئەٌذە غەھەر 1043

. وۈِۈظجۇغالٔذى غەزىٕىگە ئبٌتۇْ ھەَ 

 

ضۆٍۈٔذى ئېٍىگ، تبپتي ئبراَ ئۆزى، 1044

. جبھبٔذا ٍېَىٍذى ئېتي ھەَ ضۆزى
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ٍىگىرِىٕچي ثبپ 

ثەختٕىڭ داۋِطىسٌىمي ۋە دۆٌەتٕىڭ 

تۇرالطىسٌىمي ثبٍبٔىذا 

 

تىٍەن،  –توٌۇق لۇچمبٔذا ئبٍتوٌذى ئبرزۇ 1045

. لېرىپ ثىۋاپب ثەخت، ٍىمٍذى ٍۆٌەن
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: ثىٍگۈچي –ظ دأب ئەجەپ ٍبخػي ئېَتّي1046

. تەي ثوٌغبٔذا ٔېّەت، ٍولبر ٍېگۈچي

 

: ثىر ئبٌىُ ثۇٔذىّٕۇ ٍبخػىراق دېّىع1047

. توٌۇق ثوٌغبٔذا ٔېّەت، ئۆِۈر تۈگەرِىع

 

ئەجەپ خوپ دېٍَىّىع ثىٍىٍّىه ضۆزى، 1048

: ثىٍىٍّىه ضۆزىذۇر ثىٍىّطىس وۆزى

 

ئۆرٌىگەْ چۈغەر ھەَ چۈغىۀٍەر چىمبر، 1049

. ھەَ ٍۈرگۀٍەر تىٕبرٍورىغبْ ئۆچەر 

 

ٔەئىػىىُ لىٍىٕطب توٌۇلٍۇق وۈتەر، 1050

. توٌۇلٍىممب ٍەتطە چۈغۈغىە ٍبٔبر

 

ثۇ ئبٍتوٌذى ٍەتىۀذە تىٍەوىە تۈگەي، 1051

. تۈگەدى تىرىىٍىً، لېٍىپ لبٌذى ِبي
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وىچىىٍەپ لبٍتىذىٓ ئۇ توٌغبْ ئبٍي، 1052

. ﹞96﹝لەھىرٌىه لىػمب ٍبٔذى ٍورۇغبْ ٍبٍي

 

اضتي ٍبرىػىك تبدۇ ئىچىٕي، جېذەي ة1053

. ٍېڭىپ ثىرى ثبضتي وىٍىپ ئۇچىٕي

 

ِىساجي ئۆزگەردى، تبِبق ثي تېتىك، 1054

. وۆڭۈي ثوٌذى غەظ، تۇتۇپ ثەن ئبغرىك

 

ِىساجي ثۇزۇٌغبچ وۈچي وەٍِىذى، 1055

. لەددى –چىۋىمتەن ئېگىٍذى لبِىتي 

 

ئېغىر ثىر وېطەٌٍىه ٍېمىتتي وېٍىپ، 1056

. تۆغەوىە وىرىپ ئۇ ٍبتتي ِۇڭ ئىچىرە

 

تىۋىپالر ٍىغىٍىپ تۇتۇغتي توِۇر، 1057
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ثۇ وېطەي ٔېّەدۇر؟ : دېَىػتي ئۇالر

 

لبٔي تۇتۇٌّىع ثۇٔىڭ، : ثىرى دېذى1058

. ئېٍىپ لبْ، توِۇرىٓ ئبچبٍٍي ئۇٔىڭ

 

ضۈرگە ئىچۈرِەن وېرەن، : ثىرى دېذى1059

. ئىچي لبتمبْ ئەِذى ثوٌػبتّبق وېرەن

 

 

لوغتي جۇالپ،  ثىرى غەرۋەت ئەتتي ۋە1060

. ٍبضبپ ثەردى ثىرضي وېرەوٍىه غبراپ

 

دورا لبٌّبً، ثبرىٓ لىٍذىٍەر،  –داۋا 1061

. ٔېّىىي ٍبراغطب ئۇٔي ثەردىٍەر

 

ئېػىۋەردى ئبغرىك، پبٍذا لىٍّىذى، 1062

. وۈْ، ھۇغي لبٌّىذى–خوراپ وۈچ وۈٔذىٓ 



  -261 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال ئۆزى پبن وىػي، 1063

: ثېػيئۆزى پبن وىػي ئۇ وىػىٍەر 

 

، ﹞98﹝ثەر ۋە ِەٍٍي لبت غەٌىطە﹞97﹝تەرٍبن 1064

. ٍب ضۈرگ ئىچۈرضە ﹞99﹝لوغۇپ ِبترىذۇش

 

تىۋىپٕي لىچمىرغىٓ ۋە خبھي داخبْ، 1065

. ئۆٌۈِگە داۋا ٔەپي ثەرِەش ھبِبْ

 

غبپىً ثوٌّىغىً ئەً تىرىه ٍۈرگۈچي، 1066

. ئەگەرچە تىرىىطەْ ئۆزۈڭ ئۆٌگۈچي

 

※         ※           ※ 

 

ثۇ ئبٍتوٌذى ھبٌىٓ ئىػىتتي ئېٍىگ، 1067

. ئۆٌۈَ خەۋەرچىطي ضۇٔۇپتۇ ئىٍىگ
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ضوراغمب ئېٍىگ وەٌذى ئبٍتوٌذىٕي، 1068

. وېٍىپ وۆردى ئۇٔىڭ ٍبتۇر ھبٌىٕي

 

 ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ضوئبٌي

 

ئەِذى ئەً ھبٌىڭ ٔىچۈن، : ئېٍىگ ئېَتتي1069

ٔىچۈوتۇر وېطەٌىڭ ھەَ ئۇٍمۇڭ ٔىچۈن؟ 

 

 ىگىە جبۋاثيئبٍتوٌذىٕىڭ ئېً

 

ئېٍىگ دەً ضبڭب، : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي1070

. ِېٕي تۇتتي ئبغرىك، داۋا ٍوق ئۇڭب

 

ئبٍىُ توٌغبْ ئەردى، وىچىىٍىذى ئۇ، 1071

. ئېطىً ئەردى خۇٌمۇَ، وېتەر ثوٌذى ئۇ
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خۇغبي تۇلمبْ ئەردى ثۇ تۇلمبْ وۈٔۈَ، 1072

. وۈٔۈَ پبتتي وەثي ٍورۇِبش تۈٔۈَ

 

ٔچٍىك، تىرىىٍىه ئۆزىٓ، ئېٍىپ لبچتي لۇۋا1073

. ۋاپبضىس جبھبْ ئۆرۈپ ِۀذىٓ ٍۈزىٓ

 

 

ضۆٍۈٔچ، ئبرزۇ، ٔېّەت لوٍۇپ وەتىىذەن، 1074

. لبٍغۇ، ِېھٕەت ِبڭب وەٌگىذەن –ئەٌەَ 

 

ضېٕىڭذىٓ ثۇ وۈْ ئبٍرىٍۇرِەْ ِبٔب، 1075

. وېتەرِەْ ئىڭراپ، ئۆوۈٔچتە ٍبٔب

 

ئىػىت، ئەي ثېگي ثىر ئبٌىُ ٔېّە دەر، 1076

: خػىطي، خەٌمٕي ثبغالر ئەروىػي ٍب
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ئەجەپ ٍبخػي ئەردى ثۇ دۆٌەت وېٍىپ، 1077

. ٍۀە وەتّىطە ئۇ ئۆزىچە ٍېٕىپ

 

ئەجەپ ٍبخػي ئىذى ثۇ ثەگٍىه ئىػي، 1078

. ئۆٌۈَ تۇتّىغبْ ثوٌطب، ٍۈرضە وىػي

 

ٔە وۆروەَ وۈْ ئەردى ٍىگىتٍىه وۈٔي، 1079

. لېرىٍىك ٍوق ئوٌطب، ٍورىطب وۈٔي

 

 جبۋاثيىغب ئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذ

 

ئبٍتوٌذى لوٍغىٓ ثۇ ضۆز، : ئېٍىگ ئېَتتي1080

. ثۇ ضۆزٔي دېّەگىٓ ئبڭب وۆڭٍي تۈز

 

وىػي ثبرچە ئبغرىپ، ضبلبٍغۇضي، ثەش، 1081

. ئەً لبثىً، ثۇ ئبغرىك ضبڭىال ئەِەش
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ٔىچۈن تىٍغب ئبٌذىڭ ثۇ وۆرۈوطىس ضۆزۈڭ، 1082

. ٔىّىػمب وۆڭٍۈڭٕي ثۇزارضەْ ئۆزۈڭ

 

َ ضەْ ثىٍەْ ئبۋۇٔۇپ، ٍۈرەتتىُ ئۆزۈ1083

. ِېٕي لبٍغۇرتتي، ضۆزۈڭ ئۆزگۈرۈپ

 

 

خۇدا ٍبخػي ئەٍٍەر، ثۇ ضۆز ضۆزٌىّە، 1084

. تۈگۈْ چەوّە ئوتتىٓ ِېٕىڭ وۆڭٍىّە

 

 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

ھەً ضبھىپمىراْ، : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي1085

. ثۇ ئبغرىممب ھېچىىُ داۋا تبپّىغبْ
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ئۆٌّەن وېرەن، ٔېّەوىُ تۇغۇالر ھەَ 1086

. ٔېّە ئۆرٌىطە، پەضىە چۈغّەن وېرەن

 

، ﹞100﹝چىمىػمب چۈغۈظ ثبر، ئىگىسگە ثبتىك1087

. ﹞101﹝غەَ، ئبچچىممب تبتىك –ضۆٍۈٔچىە لبٍغۇ 

 

دېگۀتىُ ٍۀە ِەْ ضبڭب غۇ ضۆزۈَ، 1088

. خۇٍۇَ ئۆزگۈرىػچبْ، تۇرالطىس ئۆزۈَ

 

خۇٍۇَ ئېَىتمبْ ئەردىُ ئۆزۈَ ِەْ ضبڭب، 1089

. تي وۆڭۈي ثەرِىطەڭ ضەْ ِبڭبثوالت

 

وېتۇرِەْ، ثۇڭب ضەْ غۈثھە لىٍّىغىٓ، 1090

. تۇغۇٌغبٔىىُ، ئۆٌّطە دېطە پۈتّىگىٓ

 

ئىػۀچطىس دېّە ئەِذى ضۆوّە ِېٕي، 1091

. ئىػۀّە جبھبٔغب ئۇ تبغالر ضېٕي
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جبپب لىٍذى دەپ ئەٍىپ لوٍّب ِبڭب، 1092

. جبپبچي ِېٕىڭذىّٕۇ دۇَٔب ضبڭب

 

غبپىً ئوٌّب ِۀذىٓ وېَٓ، ئۆٌەرضەْ، 1093

. ئىػۀّە جبھبٔغب ھەَ گوي ثوٌّىغىٓ

 

 

لەدىرٌەپ ئېذىڭطەْ خىسِەتطىس ِېٕي، 1094

ئەً ئېٍىگ، ثېجىرگەْ خىسِەتىُ لېٕي؟ 

 

تىٍەگىُ ئەِەش ثۇ ِېٕىڭ ئۆٌّىگىُ، 1095

. وەتّىگىُ –ثۈگۈٔال ئەِەضتۇر وېٍىپ 

 

ئىالجطىس وېتۇرِەْ، ئېرىىطىس ثوٌۇپ، 1096

. ېرىُ ٍوق ھبٍبتتب تۇرۇپلۇتۇٌۇر ً
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ٍوق ئەردىُ ٍبراتتي، ئۆضتۈردى ِېٕي، 1097

. وىچىه ئوغالْ ئەردىُ ثۈٍۈتتي ِېٕي

 

ٍېٍىڭ ٍۈزٌۈن ئەردىُ، چىمبردى ضبلبي، 1098

. لبرا لۇزغۇْ ئەردىُ، ئبلمۇ لىٍذى چبي

 

ثوٍۇَ ئەردى ئولتەن، ئېگىٍذى ثوٍۇَ، 1099

. تىرىىٍىه تۈگىذى، ٍېتىٍذى وۈٔۈَ

 

ەپ ٍبخػي دەپتۇ ئبٌىُ، ئىٍّي چوڭ، ئەج1100

: ئىػىتىىٓ ثۇٔي ضەْ، ئبٍب لىسىً ئوڭ

 

ئبلبرضب ئبلمۇدەن وىػىٕىڭ ثېػي، 1101

. دىٍىٓ ئبلمۇ وەثي ئبلبرتطۇْ وىػي

 

ئېگىٍطە وىػىٕىڭ تۈز تبٌذەن ثوٍي، 1102

. تۈزەتطۇْ تىٍىٕي، ٍېتىٍذى چېغي
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لبرا چبچ، ضبلبٌالر ئبلبرضب توٌۇق، 1103

. ٌۈِگە تەٍَبر تۇرغۇٌۇقِۈوۈٔگەْ ئۆ

 

ثۇڭب ئوخػىتىپ ئېَتتي غبئىر ثۇ ضۆز، 1104

: ئىػىتىىٓ ثۇٔي ضەْ، ئبٍب ٍبخػي ئۆز

 

 

لبراچبچٕىڭ ئېمي ئۆٌۈَ ثەٌگىطي، 1105

. تىرىىىە ھبٍبتٕي ئەزىس لىٍغۇضي

 

ٍىذىڭ لبٔچە ٔېّەت، تېتىذىڭ ھبٍبت، 1106

. غبپىً ئوٌّب، ضېٕي ئۆٌۈَ ٍىگۈضي

 

 ا جبۋاثيئېٍىگٕىڭ ئبٍتوٌذىغ
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ئبٍتوٌذى ضەۋىر لىً، چىذا، : ئېٍىگ ئېَتتي1107

. ﹞102﹝وېطەٌذۇر گۇٔبٌىممب تبڭٕب پىذا

 

ئۆٌەر ثوٌطب گەر پۈتۈْ ئبغرىغبْ، 1108

. ثوالتتي رىسىك ٍەر وىػي لبٌّىغبْ

 

وېطەٌذىٓ ضېٕي ٍبخػي لىٍطۇْ ضېٕي ثبٍبت، 1109

. راھەتتە ٍبت –ٍېرىُ لىٍّب وۆٌۈڭ، تېچ 

 

※           ※         ※ 

 

دۇئب لىٍذى ئېٍىگ ئېچىپ تىٍىٓ ئوي، 1110

. غىپب تىٍەپ ھەلتىٓ، وۆتەردى ئۇ لوي

 

ئېٍىگ چىمتي ئبٔذىٓ ثەن غەِىىٓ ثوٌۇپ، 1111

. وېٍىپ لەضىرىگە وىردى وۆڭٍي ضۇٔۇپ
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تبۋار،  –تبراتتي پېمرٌەرگە وۆپ ِبي 1112

. ئبڭب لبٍغۇرۇپ، دەپ پبٍذىطي ثوالر

 

پبٍذا ٍەتطە گەر، ئۆٌّگە وۈِۈغتىٓ 1113

. لىالتتي وۈِۈغٕي پىذا ئۆزگە ئەر

 

ئۆٌۈِگە پىذا تبپمبْ ئوٌطب وىػي، 1114

. پىذا ثىرٌە ئۆٌّەٍتي ئەرٌەر ثېػي

 

※         ※           ※ 

 

ثۇ ئبٍتوٌذى ثەوّۇ لبتتىك ئبغرىذى، 1115

. ئۈِۈتطىس ثوٌۇپ لوٌٕي جبٔذىٓ ٍۇدى

 

ھبٍبتىُ ئىطىت، : دېذى ئۇ ئۈوۈٔۈپ1116

. وەتتي وۆروۈَ، ئىطىت –وبرغب ئۆتتي ثي
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تىرىىٍىه وەچۈردۈَ غبپىٍٍىك ثىٍە، 1117

. ٍىگىتٍىه تۈگەتتىُ زاٍبٌىك ثىٍە

 

ئذىُ ثىر لبچبلىىُ، لبچبتتىُ ئۆزۈَ، 1118

ئەجەي تۇتتي، توضتي، ٔە پبٍذا ضۆزۈَ؟ 

 

جبھبْ ِبٌي ٍىغذىٓ ثىخىٍٍك ثىٍە، 1119

. لبٌۇر ِبي، وېتۇرِەْ ثۇ ٍولٍۇق ثىٍە

 

ئۇزارتمبْ ئىذىُ وۆپ تىٍىُ ھەَ لوٌۇَ، 1120

. تىٕىمٕي ِبٔب لىطتي، تۇتتي ئۆٌۈَ

 

※         ※           ※ 

 

غۇ ٍبڭٍىغ ئۆوۈٔذى، توال ٍىغٍىذى، 1121

. ئۆٌۈِگە ئۆوۈٔچي پبٍذا لىٍّىذى
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ٔە ِۇھتبج ئېرۇر ثۇ ئبدەَ ئوغالٔي، 1122

. تىٍەگىذەن ئوٌّبش تىرىىىىه وۈٔي

 

ە ٍبغبٌّبش وىػي، تىٍەوىە ٍېتػص1123

. ھبٍبتتب تىٍەوىە ٍېتەٌّەش وىػي

 

ثىر ئبز ٍبخػىٍىك وۆرضە ئۇٔتبر ئۆزىٓ، 1124

. ٍېػىً وۆوتىٓ ئۈضتۈْ ٍۈرۈتەر ضۆزىٓ

 

لەدىرٌۀطە ِەغرۇر، وۆرەڭ ھەَ ثوٌۇر، 1125

. ئۆٌۇَ تۇتطب پۈوۈٔۈپ ئۆوۈٔچتە ئۆٌۇر

 

ٍېطە، توٍطب ثوٌۇر لىٍىمي ثۇغرا، 1126

. ، ثىٍىپ ٍەر ئوغبئەگەر لبرٔي ئبچطب

 

راھەتتە زېرىىەر، غەَ ئىچرە ضىسەر، 1127

. ضۆٍگۈٔىٓ تبپطب تېسال ئبٔذىٓ ثېسەر
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※         ※           ※ 

 

ئۇٌۇغ تىٕذى ئبٍتوٌذى، پۇغبٍّبْ ٍېذى، 1128

. دۇرۇضٍۇق ٍوٌىٕي ٍۇلبتتىُ دېذى

 

وۈِۈظ،  –ٔېچۈْ توپٍىذىّىىٓ ِەْ ئبٌتۇْ 1129

. ۇٌغب ئۈٌۈظٔېچۈْ ثەرِىذىُ ِەْ ٍولص

 

ٔېچۈْ ٍبخػي ئىػٕي ِەْ لوٍغبٔذىّەْ، 1130

ٔىّىػمب گۇٔبضىسٔي ضۆوىۀذىّەْ؟ 

 

ئەۋەتطەَ ئېذىُ ِەْ ثۇرۇْ ئەزگۈٌۈن، 1131

. لىٍۇر ئەردى پبٍذا تبڭٕب ثەٌگۈٌۈن

 

ٔە پبٍذا ثېرەر ثۇ ئۆوۈٔچىُ ثۈگۈْ، 1132

. ئۆٌۈَ تۇتتي، وېطىٍذى ضۆز ھەِذە ثۇ ئۈْ
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ئىتتىه وۆزٌۈن ئەر،  ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال1133

. وىػىگە وۆٍۈِچبْ دۇرۇش ضۆزٌۈن ئەر

 

پۈتۈْ جبٔي ثبرغب ئۆٌۈَ ثىر ئىػىه، 1134

. ﹞103﹝ئۇٔىڭذىٓ وىرەرٌەر جىّي ٍۈرۈگٍۈن

 

 

ٔېّە ثۇ تىرىىٍىه، ٔېّە ثۇ ئۆٌۈَ؟ 1135

لەٍەردىٓ وېٍىپّەْ، لەٍەرگە ٍوٌۇَ؟ 

 

ئۆٌەر جبٔغب ٔىچۈن تۇغۇٌغبٔذىّەْ، 1136

! ، ٔىچۈن وۈٌگۀذىّەْ؟ٍىغب ثبر ئىىەْ

 

جبھبٔذا ئۆٌۈِذىٓ ٔە ثبردۇر ٍبِبْ، 1137

. تۇغۇٌغبْ وىػي ئۆٌىذى غۇٔذاق دىجبْ
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وېٍۇر ثۇڭب ئوخػبپ غبئىرٔىڭ ضۆزى، 1138

: وىُ ئۇلطب ِۀىطىٓ ئېچىٍۇر وۆزى

 

ٔېّە ثبر جبھبٔذا ئۆٌۈِذىٓ لبتتىك؟ 1139

. ئۆٌۈِٕي ٍبد ئەتطە وېتەر ِىڭ تبتىك

 

ېڭىسدۇر، ئۇچي ٍوق ٍۈۋى، ئۆٌۈَ ثىر د1140

. لبراپ وۆرضە ٍبخػي، تۈۋى ٍوق پېتىك

 

ئۆٌۈِٕي ثىٍىپّۇ گەر ئوٌطب غبپىً، 1141

. ئۆٌۈَ تۇتطب ضۆز لىّىغبً پبٍذا، ثىً

 

ھوزۇرغب ئبۋۇٔۇپ غبپىً ٍۈرگۈچي، 1142

. ئوٍغىٕبر ئۆٌۈَ تۇتطب، ٍەتّەش وۈچي

 

توال ِبٌغب توٍّبش وۆزى ئبچ وىػي، 1143

. وۈٔۇر، ٍۈرۈغّەش ئىػيئەجەي تۇتطب ئۆ
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تۇرالطىس ثەخىتىە ئبۋۇٔغبْ ِەغرۇر، 1144

. لوڭۇر ٍەر لېتىذا ٍۈرەوي ٍبرۇر

 

ضۆٍۈٔچىە ئبۋۇٔۇپ توال وۈٌگۈچي، 1145

. ٍىغىغب تەٍَبر ئوي، ئبٍب ئۆٌگۈچي

 

 

ئىػىتىىٓ ئەلىٍٍىك ئبٌىُ ٔېّە دەر، 1146

: ثۇ ضۆزگە ئەِەي وىُ لىٍطب ٔەپ وۆرەر

 

ا وۈتطە ٍبخػي ئورۇْ، ئەگەر وىُ تبڭ1147ٓ

. ھەر ئىىىي جبھبٕٔي ٍبِبْ لىٍّىطۇْ

 

ئەً خۇٌمي ِۇالٍىُ، ٍبِبْ لىٍّىغىً، 1148

. لىٍىمىڭ، ضۆزۈڭٕي ثۇ وۈْ ٍبخػي لىً
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※         ※           ※ 

 

ئۆوۈٔذى ثۇ ئبٍتوٌذى وۆپ ٍىغٍىذى، 1149

. ئۆوۈٔچي ثۇ ٍەردە پبٍذا لىٍّىذى

 

وۆِۈظ،  – ئۈٌەغتۈردى ٍولطۇٌغب ئبٌتۇ1150ْ

. لبٍبغالرغب لىٍذى ٔەضىھەت ئۈٌۈظ

 

ئەً ئىگەَ، : وۆزىٓ وۆوىە تىىىپ، دېذى1151

. ضېٕىڭذىٓ ثۆٌەن ٍوق ئىگە ِبڭب ھەَ

 

تۆرەتتىڭ، ئۆضتۈردۈڭ، ثۈٍۈتتىڭ ِېٕي، 1152

. ضېٕىڭ پەزىٍىڭ ئەردى، ثىٍۇرِەْ ثۇٔي

 

تېۋىٕغبْ ئىذىُ ِەْ ضبڭىال ئۆزۈَ، 1153

. تىُ ضۆزۈَِبٔب ثۇ ئەجەي تۇتتي، وەش
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لۇتۇالر ٍېرىُ ٍوق، ٍولبٌذى ھۇغۇَ، 1154

. ضېٕىڭ رەھّىتىٕڭ تۇتطۇْ ئەِذى لوٌۇَ

 

ثوٌۇپ گۇضتبخ، ئەتتىُ ٍبِبٍٔىك توال، 1155

! وەچۈر رەھّىتىڭ ثىرٌە ضەْ ئەً ئىالھ 

 

ثىھۇدە ئۆتتي ثۇ تىرىىٍىه ئىطىت، 1156

. وۈْ، ثۇ ثەگٍىه ئطىىت –ثىىبر وەتتي ئبً 

 

 ※           ※        ※ 

 

ضۆزىٓ وەضتي، ئوٍالٔذى ثىر ئبز تۇرۇپ، 1157

. وۆزىٓ ٍبظ ئبلمۇزدى ئوغٍىٓ وۆرۈپ
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ٍىگىرِە ثىرىٕچي ثبپ 

ئبٍتوٌذىٕىڭ ئوغٍي ئۆگذۈٌّىػىە ٔەضىھەت 

لىٍغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

ثبر ئەردى ثىر ئوغٍىال ئبٍتوٌذىٕىڭ، 1158

. وىچىه ئىذى ٍبغي ئبغۇ ئوغٍىٕىڭ

 

ئەردى ئۆگۈدۈٌّىع، ئەضي ئېرىغ، ئبتي 1159
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. ٍۈزى وۆروەَ ئەردى لىٍىمي ئېرىغ

 

لىچمرىذى ئوغٍىٕي ئۆزىگە ٍېمىٓ، 1160

. تۇتۇپ لۇچتي، وۆزىذىٓ ئېمىتتي ئېمىٓ

 

ئوغٍۇَ ئەِذى وېتەرِەْ ٍبٔب، : دېذى1161

. ِۆٌىۈَ لبٌذى ضبڭب –ثۇ ئورٔۇَ، ِبٌۇ 

 

ضەْ ئەردىڭ ِبڭب وۆز ٍورۇلي تۈگەي، 1162

. ْ ضېٕىڭذىٓ، ئېطەْ ٍبخػي لبيوېتۇرِە

 

ثىر تۈروي ۋەزىر ثەن ٍبخػي دەپتىىەْ، 1163

. لىس ئىىەْ –وۆرەر وۆز ٍورۇلي ئوغۇي 

 

تۈۋى ٍوق دېڭىس،  –لىس غېّي ثۇ  –ئوغۇي 1164

. لىس غېّىذىٓ ضبرغبٍذى ِېڭىس –ئوغۇي 
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لىسى، خوتۇٔي،  –وىػىٕىڭ ثوٌطب ئوغٍي 1165

ى؟ ٔىچۈن وۆرگەً ئۇٔىڭ وۆزى ئۇٍمۇْ

 

لىس دەپ ٍەر ئبتب ئۆز ئېتىٓ،  –ئوغۇي 1166

. لىس ئبتىّبش ئبتبٔىڭ ئېتىٓ –ئوغۇي 

 

ئىػىت ئەً ئوغۇي، : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي1167

: ضۆزۈِٕي ئۇٔۇتّب، ثۇڭب لوً وۆڭۈي

 

ِېٕي وۆر، ئبتب ئەردىُ ئەِذى ضبڭب، 1168

. ئېتىُ ئەردى ئبٍتوٌذى، ثبلمىٓ ِبڭب

 

وٌذىٕىڭ، ھبٍبتي توٌذى ئەِذى ئبٍت1169

. ٔەپي ٍوق ئۇٔىڭئۆوۈٔچ ثىرٌە ئىڭرار، 

 

تىرىىٍىه چۈچۈوتۇر، ئبچچىمتۇر ئۆٌۈَ، 1170

ئۆٌۈَ تۇتتي، لبٍذا لېچىػمب ٍوٌۇَ؟ 
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ئبۋىٕذىُ ثۇ دۇَٔبغب وۆڭۈي ثېرىپ، 1171

. ۋاپب لىٍّىذى ئۇ، ِېٕىڭذىٓ ثېسىپ

 

ِېٕي ئبٌذىذى دۇَٔب، ضۆٍۈپ لىچمىرىپ، 1172

. ىىتي تېسىپوۆڭۈي ثەردىُ ئەرضە، زېر

 

 

جبپب لىٍذى دۇَٔب، لېرىذى ثۇ لۇت، 1173

: ضېٕي ئبٌذىّىطۇْ، ِۇٔۇ ضۆزگە پۇت

 

وېرەوٍىه ئىػىُ ثبرچە ٍەردە لوٍۇپ، 1174

. وېرەوطىسٔي لىٍذىُ ھەۋەضىە چۈغۈپ

 

ثورأذەن ئۆتەر ئۇ وېچىپ،  –تىرىىٍىه 1175

. ئىڭراٍّەْ ئۆزەِگە ثىىبر ئېچىٕىپ
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ۈتّەش ئىػىُ، پبرا ٍبوي ِبي ثىرٌە پ1176

. ثۈگۈْ ٍوق لۇٌۇِٕي تۇتمۇچي وىػىُ

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال ئوٍغبٔغبْ وىػي، 1177

: ئۆٌۈِٕي تؤۇپ ٍبخػي ثىٍگەْ وىػي

 

ھېىىُ ئىٍّي وەتتي ئۆٌۈِٕي وۆرۈپ، 1178

. ئبلىً ئەلٍي ٍۈتتي، ئەلىٍطىس ثوٌۇپ

 

ٔىّبٔچە ٍبِبْ ثۇ ئۆٌۈَ تىرٔىمي، 1179

. ىٔىّبٔچە ٍبِبٔذۇر ئبدەَ ئۇرِىك

 

زىٕٕەتٍىه ضبراٍالرٔي ثۇزغبْ ئۆٌۈَ، 1180

. پۈتۈْ جەَ ثوٌغبٕٔي چبچمبْ ئۆٌۈَ

 

ثۇڭب ئوخػىتىپ ئېَتتي غېئىر ئېَتمۇچي، 1181

: ئولۇغىٓ ثۇٔي ضەْ، ئبٍب ثىٍگۈچي
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ٔېّە ثبر جبھبٔذا ئبڭب ھىٍَە  ٍوق، 1182

ٔېّە ھىٍَە ثبردۇر، ئبڭب چبرە ٍوق؟ 

 

ارە ثبر، چ –پۈتۈْ ئىػمب ھىٍَە، ئۇضۇي 1183

. ِەگەر ثۇ ئۈٌۈِىىُ، ئبڭ چبرە ٍوق

 

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئبٍتوٌذىغب ضوئبٌي 

 

ئىػىتتي ئوغۇي، وۆر، ئبتبضي ضۆزىٓ، 1184

. ضۆز ئبچتي ئبتبضىغب ئۇرۇپ ٍۈزىٓ

 

ئەً ئبتبَ، ثىر ضۆزۈَ ثبر ضبڭب، : دېذى1185

. ئېَتبٍىٓ ئۇٔي ِەْ جبۋاة ثەر ِبڭب
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ثۇ دۇَٔب ئىچىذە ٍبغبدىڭ توال، 1186

. ثىٍىُ ثىٍذىڭ، ئەخالق ئولۇدۇڭ توال

 

ضورادىڭ، ئىػىتتىڭ، ئۆگۀذىڭ ٍبٔب، 1187

. ٍبغبدىڭ ضىٕبپ، وۆپٕي وۆردۈڭ ٍبٔب

 

ٔىچۈن ئوٌطب ثبرِۇ ئۆٌۈِگە چبرە، 1188

! ثبر ئوٌطب، ئي زېرەن ئبختۇرۇپ وۆرە

 

ئەگەر ھىٍَە، چبرە ٍوق ئوٌطب ثۆٌەن، 1189

. پۈتۈْ ِبي، غەزٔىٕي تبرىتىع وېرەن

 

ِبي گەر ئوٌطب پبٔب،  –غەزىٕە، ِۈٌۈن 1190

. ئىطەْ ثوي، تېپىالر ثۇ ثبٍٍىك ٍبٔب

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، وۆزى توق وىػي، 1191

: ٔبْ ئىگىطي، ضېخي ئەر ثېػي –تۇزۇ 
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وىػىگە ئۈٌەغتۈر ِبي، ٍېذۇر، ئىچۈر، 1192

. ضېٕي ِبي وەچۈرگەً، ئۇٔي ضەْ وەچۈر

 

ەَ ئەِەش، ئىطۀٍىه وېرەن، ئەرگە ِبي ن1193

. تىرىىٍىه وېرەن، لۇغمب داْ وەَ ئەِەش

 

 

تىرىه ثوٌطب ئىٕطبْ تبپبر ِەلطىذىٓ، 1194

. تەْ، تىٍەوي ٍېمىٓ –ئىطەْ ثوٌطب ثبظ 

 

ئبٍتوٌذىٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ئوغۇي، : جبۋاپ ثەردى ئبٍتوٌذى، ئېَتتي1195

. ضۆزۈِٕي ئىػىت، ئۈز ثۇ ئىػتىٓ وۆڭۈي
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وۆِۈظ،  –ٌّبش ئبٌتۇْ ئۆٌۈِگە پبٍذا لي1196

. ئۆٌۈِٕي توضبٌّبش ثىٍىُ ھەَ ئولۇظ

 

ئۆٌۈِٕي توضبٌىطب دۇَٔب ِېٍي، 1197

. ئېذى ئۆٌّەش ھېچ چبغذا ثەگٍەر ثېگي

 

ھېىىٍّەرگە ھېىىّەت پبٍذا لىٍّىذى، 1198

. ئبٌىّالرغب ئىٍىُ ٍبردەَ ثەرِىذى

 

، ﹞104﹝ئەَ –ئۆٌۈِگە پبٍذا لىٍطب ئەردى ئوت 1199

. الر تىرىه ِەڭگۈ ھەَلبالتتي تىۋىپ

 

ئۆٌۈَ ٍۈز خبتىرە لىٍطب ئىذى وۆرۈپ، 1200

. ِۇثبرەن رەضۇٌىٍال لبالتتي تۇرۇپ

 

تۇغۇٌغبْ تىرىىٍەر ئۆٌۈر، ثىً ِۇٔي، 1201

ئۆٌۈغىە تۇغۇٌغبْ، تىرىه وىُ لېٕي؟ 
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ثۇ دۇَٔب لۇٔبٌغۇ، وېٍۇچي ثبرار، 1202

. ٍوغبْ ئەجذىھبدەن ٍېطە ئېچىمبر

 

 جبۋاثيدىغب ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئبٍتوي

 

 

ئەً ئبتب، : ئۆگذۈٌّىع ئىػىتىەچ، دېذى1203

. ئولۇٌغبْ ئىىەْ ثۇ ئۆٌۈَ ثەن ٍبٔب

 

ٔىچۈْ غبپىً ئۆٌذۈڭ تىرىىٍىه تىٍەپ، 1204

ٔىچۈْ تبرتىػۇرضەْ ئەِذى ئىڭىرەپ؟ 

 

ٔىچۈْ ثۇ لبالر ِبٌٕي ضەْ توپٍىذىڭ، 1205

. ئوغۇق ِبٌىٕي ٔىچۈْ ئۈٌەغتۇرِىذىڭ
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ت ئىچىذە ٍبغبپ، وىػي ئۆتطە غەپٍە1206

. ئۆوۈٔطۇْ ئۆزىٕي ئەٍىجٍىه ضبٔبپ

 

ئۆوۈٔچتىٓ ثۇ وۈٔذە ٔە پبٍذا ئبتب، 1207

ثبغىٓ ٍەرگە ئۇرضب ئىڭراپ ِىڭ لبتب؟ 

 

 

 

 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي

 

ثبالَ ئبڭٍىغىٓ، : ثۇ ئبٍتوٌذى ئېَتتي1208

. ئۇ دۇَٔب ئىػىٓ لىً، غبپىً ثوٌّىغىٓ

 

پۇغبٍّبْ ئۆزۈَ،  ِېٕي ثبضتي غەپٍەت،1209

! ئوٍغبْ، ثوٌّب غبپىً، گۈزەي ٍۈزٌۈگۈَ
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ئۆٌّەوىە تۇغۇٌذى تۇغۇٌغبْ ثبرى، 1210

. وي لبٔچە لىٍطىّۇ، وېتەر ئبخىرى

 

ۋالىت تۇتمۇٔىذۇر ئۆٌۇچي ئبدەَ، 1211

. ٍېتىٍطە ۋالىت، وۆر، ثبضبٌّبش لەدەَ

 

ثىر غبئىر ئېَتمبْ ضۆز ثۇڭب ئوخػىػۇر، 1212

: وٌۇق ضۆز ئېرۇرئەگەر ثۇ ئولۇٌطب، ت

 

جىّىىي ٔەرضىٕىڭ وۈٔي ثەٌگىٍىه، 1213

. تىٓ ئېٍىػٕىڭ ضبٔي ثەٌگىٍىه –ٔەپەش 

 

ٍىً، ئبً، وۈْ ئۆتەردەن تىرىىٍىه وېچەر، 1214

. ئۆتەر وۈْ تۈگەتىەً ضېٕي، ثەٌگىٍىه

 

وۆر، ئەً ئوغۇي، : ٍۀە ئېَتتي ئبٍتوٌذى1215

. ٔە ھبٌذا وېتەرِەْ، وۆرۈپ ئوٍغبق ئوي
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َ ضۀال ئەردىڭ، وېتەرِەْ ثۈگۈْ، غېّي1216

. وىچىىٍىىتە ِۀطىس لبالرضەْ ثۈگۈْ

 

ٔىچۈورەن ئۆتەرضەْ ِېٕىڭذىٓ وېَىٓ، 1217

. غېّىُ ٍوق ِېٕىڭىي ثۆٌەن ئۇغجۇدىٓ

 

 

ئبتب ئەِگىىىي ضىڭطە ئوغٍىغب وۆپ، 1218

. پەٍٍي خوپ -ثوٌۇر ثۇ ئوغۇٌٕىڭ خۇً 

 

ئوغۇٌٕي لىطىپ تۇتطب، ٍبخػي ئېرۇر، 1219

. ئبٔبضي ثەختٍىه ثوٌۇر –ضي ئبتب

 

ئەگەر چىڭ تۇتبٌّبش ئىىەْ ئۇ ئوغۇي، 1220

. ثوٌۇر زاٍە، ئبٔذىٓ ضەْ ئۈزگىٓ وۆڭۈي
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ضي، ىزەوي ثوٌطب ئبٌىُ، ئوغۇي ئبت1221

. غۇدۇر چبرىطيئۇٔي تۇتمۇٌۇق چىڭ، 

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ ئوغۇٌٍۇق وىػي، 1222

: وۆپ ئىػٕي وەچۈرگەْ ٍېتىٍگەْ ٍېػي

 

لىسى،  –ڭىي ثوٌۇر ئەروە ئوغٍي وىّٕي1223

. چېىىپ ئبھ  ۋە ھەضرەتتە ٍىغالر ئۆزى

 

، ﹞105﹝وىچىه چبغذا ئوغٍىٕي لوٍطب ٍبۋا1224

. ئوغۇٌذا گۇٔب ٍوق، ئبتبغب جبپب

 

پەٍٍي ثوٌطب ٍبِبْ،  –لىس خۇٍي  –ئوغۇي 1225

. ٍبِبْ لىٍغبْ ئبتب ثۇالٔي ھبِبْ

 

لىطىپ تۇتطب ئوغٍىٓ ئبتب ئۆگۈتۈپ، 1226

. لىس ضۆٍۈٔۇر چوڭبٍطب توٌۇپ –ي ئوغۇ
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ئوغۇٌٕي لىطىپ تۇت ئبتب ثوٌغۇچي، 1227

. ضبڭب وۈٌّىطۇٍٔەر وېَىٓ وەٌگۈچي

 

لىسغب ئۆگەت پەزىٍەت، ثىٍىُ،  –ئوغۇي 1228

. پەزىٍەتٍە ثوٌطۇْ خۇٌمي ِۇالٍىُ

 

 

 ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئبٍتوٌذىغب جبۋاثي

 

ئەً ئبتب، : جبۋاثەْ ئۆگذۈٌّىع دېذى1229

. ۆٍەرِەْ، ثوٌۇرِەْ ئبداغېّىڭ ٍەپ ن

 

ضېٕىڭذىٓ وېَىٓ ِەْ تىرىه تۇرِبٍىٓ، 1230

. ضېٕىڭ غەٍِىرىڭٕي وۆرۈپ ٍۈرِەٍىٓ
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  –ضېٕىڭ ئورٔۇڭذا ثىر غەپمەتٍىه ئىگەَ 1231

. جېٕىّٕي ئبٌطب، ِۀذە لبٌّىطب غەَ

 

ئەگەر ئۇٔذاق ئوٌّبً، ٍېتىػطە ئەجەي، 1232

. پۈتۈٌّىع ثوٌۇر ثۇ ئەجەٌي ئەزەي

 

لبٍغۇرۇرضەْ ٔېّە ثۇ ٍىغب؟  ٔېّە1233

! خۇدا ھۆوّي وەٌذى، توختب ٍىغٍىّب

 

ِبي، دۆٌەت لبٌذى دەپ،  –ٍىغٍىطبڭ دۇَٔب 1234

. ئۇ لبٍتّبش ھەر ٔېّە لىٍطبڭّۇ وۈچەپ

 

  –ئەگەر لبٌغىٕىغب ثۇ ٔېّەت ٍبٔب 1235

. ٍىغٍىطبڭ ئەرزىّەش، توختب، ٍىغٍىّب

 

  –ضېٕڭذىٓ ثۇرۇْ وۆپ ٔېّەتٍەر ٍېگەْ 1236

. غىٍەرِۇ وەتىەْ غۇ ئىجىك ثىٍەْوي
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  –ثىٍۇر ئەردىڭ ئەِذى جبپبچي جبھبْ 1237

. لىالتتي جبپبٔي، غبپىً ضەْ ھبِبْ

 

پۈتۈْ دۇَٔب گەر ثىر وىػىٕىڭ ثوٌۇر، 1238

. تېگۇر ئىىىي ثوز، ھەِّە دۇَٔب لبٌۇر

 

 

ترىىٍىه ئۈچۈْ ضەْ ئۆوۈٔطەڭ ئۆزۈڭ، 1239

. ئۆوۈْ، ٍىغال دائىُ، لۇرتّب وۆزۈڭ

 

ٍۀە لبٍتب وەٌّەش وەچۈرگەْ وۈٔۈڭ، 1240

. ٔە لىٍغبْ ثىٍەْ ثوٌذى تەٍَبر تؤۇڭ

 

ِېٕىڭچۈْ ثوٌطب گەر ثۇ لبٍغۇ ئەٌەَ، 1241

. غەَ –ضۆٍۈْ، ئەِذى لىٍّب ٍۀە لبٍغۇ 
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ٍبراٌغبْ ئىذىڭ ضەْ، ٍبراٌغبْ ئۆٌۇر، 1242

. ٍبراٌغبْ ئۆٌۈر، ئۇ ٍبراتمبْ لبٌۇر

 

چبْ، ضېخي، ئبتبَ ئەردىڭ ئبرتۇق وۆٍۈ1243َ

. ضېٕىڭذىٓ وۆٍۈِچبْ ٍبراتمبْ تېخي

 

ضېٕي ئۇ ٍبراتتي، ضبڭب ثەردى لۇت، 1244

. ِبڭب ثەرِىگەٍّۇ، ِۇٔۇ ضۆزگە پۇت

 

ئۇٔىڭذىٓ تېگۇر، لەدىرضىسگە لىّّەت 1245

. وىچىىىە ئوٌۇغٍۇق ئۇٔىڭذىٓ وېٍۇر

 

ثۇڭب ئوخػىػۇر، وۆر، ثىر ئبلىً ضۆزى، 1246

: زىثۇ ئبلىً ضۆزىذۇر ئەلىٍطىس وۆ

 

، ﹞106﹝ئەزىس ئوي، ئەزىس وىُ، ئەزىسٌەرگە ئىس1247

. ئۇٔىڭذىٓ تېگۇر ئىس، ئەزىس ئەِذى لىس
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لەدىرضىسگە لەدىر ئۇ، وىچىىىە ئۇٌۇغ، 1248

. ٍبِبٔغب ٍۆٌەوتۇر، ثۈٍۈوىە ئىگىس

 

※         ※           ※ 

 

ئىػىتتي ثۇ ئبٍتوٌذى ئوغٍي ضۆزىٓ، 1249

. ىٓوۆتەردى لوٌىٓ، وۆوىە تىىتي وۆز

 

توال،  –خۇداغب غۈوۈر لىٍذى توالدىٓ 1250

. خۇدا ثەگىٕچۈْ ئەلىً ئوغٍىغب

 

 ئبٍتوٌذىٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي

 

ئوغٍۇَ ثوٌذى ثۇ وۆڭٍۈَ پۈتۈْ، : دېذى1251

. خۇدا پەزٌي ثىرٌە ٍبغبرضەْ لۇتۇْ
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لبرا، ئۇغجۇ ضۆزٔي ئبلىً چىٓ دېگەْ، 1252

: وۆزۈڭٕي لىً ئىتتىه، ِۀىطىٓ چۈغەْ

 

خۇدا وىّگە ثەرضە ئەلىً، ئبڭ، ثىٍىه، 1253

. پۈتۈْ ئبرزۇضىغب ٍېتىٍگەً ئىٍىگ

 

 

وىّىىي ثوٌۇر ٍبخػي، ٍۇِػبق خۇٍي، 1254

. ٍېتەر ئۇ تىٍەوىە، ٍورۇپ وۈْ، ئېَي

 

ٍبخػي خۇٌۇق،  ﹞107﹝پۈتۈْ ٍبخػىٍىمٕىڭ ِۇٔي1255

. ثېرۇر ئۇ خۇغبٌٍىمٕي ِىڭالپ، توٌۇق

 

※         ※           ※ 

 

ثۇ ئبٍتوٌذى لوٌىٕي وۆتەردىٓ ٍبٔب، 1256
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. ضبٔب –خۇداغب توال ئېَتتي ھەِذۇ 

 

ضەْ ٍبراتتىڭ ئۆزۈڭ ھەِّىٕي، : دېذى1257

. ثېرۇرضەْ ثۇ ضبٔطىس جبٍٔىك رىسلىٕي

 

تۆرەتتىڭ، ئۆضتۈردۈڭ ِېٕي ثەخت ثىٍەْ، 1258

. ئۇتۇلطىس، گۇٔبوبر، ئبضي لۇٌۇڭّەْ

 

جبھبْ ٔېّەتىٓ، ئبرزۇضىٓ ثېرىپ، 1259

. ۇ چبلمىچە وەٌذىڭ ٍبخػي لىٍىپِوظ

 

پۈتۈْ ٔېّەت ئبرزۇغب ٍەتتىُ تۈگەي، 1260

. ئي ٍبخػي ئېگەَ، ِەْ ضېٕىڭذىٓ خۇغبي

 

ِبڭب وەٌذى ھۆوّۈڭ، ثبرۇرِەْ ِبٔب، 1261

. ئىذى ثىرال ئوغٍۇَ، لوٍۇرِەْ ِبٔب
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ئبتب ئەردىُ ئەِذى ئۆٌۈر ثۇ ئبتب، 1262

. ئىگەَ ضەْ ئبڭب لىً ھبٍبت ثەخت ئبتب

 

ثبالدىٓ ٍىراق تۇت، راھەتىە ٍېمىٓ، 1263

. ھەر ئىىىي جبھبٔذا غېّىٓ ضەْ ٍېگىٓ

 

ئۇالغتۇر ٍبخػىغب، ٍبِبٔذىٓ وۈزەت، 1264

. ٌىه، وىَىّذىٓ ثىھبجەتال ئەتٍېّەن

 

※         ※           ※ 

 

وۆڭۈي لېتىذىٓ لىٍذى ٍبخػي دۇئب، 1265

. ئي ٍبخػي دۇئب ضەْ ثبالدىٓ توضب

 

ثۇ تەلۋادار وىػي،  ٔېّە دەر ئىػىت1266

: تەلۋادار وىػي ئۇ، وىػىٍەر ثېػي
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خۇدا وىّگە لىٍطب ئىٕبٍەت، ِەدەت، 1267

. ھەر ئىىىي جبھبٔذا تبپۇر ضبئبدەت

 

خۇدا ثوٌطب لبٍطي لۇٌغب ٍۆٌەن، 1268

. تبپۇر ئۇ ھەر ئىىىي جبھبٔذا تىٍەن

 

خۇدا پەزٌي وىّگە ٍبر ئوٌطب ئەگەر، 1269

. ٍېتەرئبرزۇغب  –ئۇ ھەِّە ٔېّەتۇ 

 

ثۇڭب ئوخػىتىپ ئېَتتي ئبلىً وىػي، 1270

. وىُ ئبلىً ضۆزىٓ تۇتطب تۈزىٍەر ئىػي

 

ئىگەَ ضبلٍىطب وىّٕي ئۇ ضبلٍىٕۇر، 1271

. تىٍەوىە ٍېتىپ ٍبخػي ٔېّەتٍىٕۇر

 

لبٍۇ لۇي خۇداغب ئىػۀطە تۇرۇپ، 1272

. ثبالٔىڭ ئىػىگي ٍېپىمٍىك ثوٌۇر
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※         ※           ※ 

 

ئۇق ئي ئوغۇي، : تتي ئبٍتوٌذىٍۀە ئې1273ٌ

. ئۆٌۈِٕي ئۇٔۇتّب، ھبِبْ ئوٍغبق ئوي

 

ئىػۀّە تىرىىٍىىىە ٍەٌذەن وېچەر، 1274

. جبھبٔذىٓ وۆچۈرضەْ، غبپىً ثوٌّب ئەر

 

ضېٕي تبپػۇردۇَ ِەْ خۇداغب لبتتىك، 1275

. تىٍەضە وۈزەتىەً، ٍېذۈرگەً رىسىك

 

ثۈگۈْ ئبٍرىٍۇرِەْ ضېٕىڭذىٓ ِبٔب، 1276

. تۆوۈپ ٍبظ ِەْ ٍىغالپ ٍبٔبئۆوۈٔچەت 

 

ٔېّە لىٍىػىڭٕي ِېٕىڭذىٓ وېَىٓ، 1277

: ئۇلۇٌغبْ لەدەر ِەْ ضۆزٌەً، ئبڭٍىغىٓ
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ٍىگىرِە ئىىىىٕچي ثبپ 

ئبٍتوٌذىٕىڭ ئوغٍي ئۆگذۈٌّىػىە ٔەضىھىتي 

 

وۆڭۈي، تىٍٕي تۈز تۇت، خۇداغب تېۋىٓ، 1278

. ئۇ دۇَٔب ئىػىٓ لىً، غبپىً ثوٌّىغىٓ

 

ٍبخػىٍىك ئۇ، خۇدا ھۆوّي، ثىً،  –ٍبِبْ 1279

. خۇداغب ئىػۀطەْ، ئبڭب لۇٌٍۇق لىً
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تىٍە ضەْ ئۇٔىڭذىٓ ٔە ثوٌطب تىٍەن، 1280

. ضبڭب ٍوق ِەدەتىبر ئۇٔىڭذىٓ ثۆٌەن

 

لەدىرٌە ٔىچۈن ثوٌطب ٍبرٌىمٍىرىٓ، 1281

. ﹞108﹝لەدىرٌەر ضېٕي ھەق ثۇ وۈْ ھەَ ٍبرىٓ

 

 

خۇٍۇڭٕي تۈزەتىىٓ، ٍېڭىٍّب ئۆزۈڭ، 1282

. وۆڭۈي، تىً وىچىه تۇت، چوڭبٍتّب ضۆزۈڭ

 

ٍبغبدىُ ثىر ئبٔچە، وېتەرِەْ ثىراق، 1283

! ٔېّە لىٍذى دۇَٔب ِبڭب، ئوٍالپ ثبق

 

ئۆزۈڭ ئوتمب ئۇرِب ثۇ دۇَٔب ئۈچۈْ، 1284

. وىػي ِېٍىٕي ئبٌّب زورالپ وۈچۈْ
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ٍىغىػٕي ثىٍىپّەْ، ٍېَىع ثىٍّىذىُ، 1285

. ىُوۈْ ئۆتتي ئۆوۈٔچتە، پبٍذا تبپّىذ

 

ضبڭب لبٌذى ِېٍىُ، ِبڭب ثوٌذى ٍۈن، 1286

. ئىػٍەتىىٓ تۈزۈن –ھوزۇر لىً، ئۇٔي ٍەپ 

 

تۇتب ثىٍطەڭ، ثەش، ثۇ ٍىغىٍغبْ ِېٍىڭ، 1287

. ھەر ئىىىي جبھبٔذا لىسارغبً ئوڭۇڭ

 

تۇتۇظ ثىٍّىطەڭ گەر لبٔچىذۇر ِېٍىڭ، 1288

. ٍېتىػّەش ضبڭب ئۇ، ضبرغىَۇر رەڭىڭ

 

پۈتۈْ توغرا تۇت، دۇرۇش ثوي، لىٍىمٕي 1289

. خۇغبٌٍىك دۇرۇضٍىمتب، ضەْ ثۇڭب پۇت

 

ٔېّە دەر ئىػىت ضەْ، خۇٍي توغرا ئەر، 1290

: ھەر ئىىىي جبھبٔذا ئۇ ئەر ثەخت وۆرەر
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وىػىىىُ ھوزۇردا وۈْ ئۆتطۇْ دېطە، 1291

. ثوٌۇر توغرىٍىمتىٓ داۋا ئىطتىطە

 

ئەگەر ِەلطىذىڭ ثوٌطب ثىر ثبً ثوٌۇظ، 1292

. تبپتي ثبٍالر ئۈٌۈظدۇرۇضٍۇق ثىٍەْ 

 

 

تىٍەضەڭ ثۈٍۈن ثوٌّبق، ئەٌگە ئۇٌۇق، 1293

. دۇرۇش ٍوٌٕي تۇتمىٓ ئۆزەڭگە ئوچۇق

 

وىػي لىٍىمي ثوٌطب ِۇالٍىُ، وؤي، 1294

. ھەر ئىىىي جبھبٔذا ٍورۇٍذۇ وۈٔي

 

ئوغٍۇَ ئىػىت، : ٍۀە ئېَتتي ئبٍتوٌذى1295

. جەھۀّٕەِٕي ٍبخػي لىٍىمٍە ثېىىت

 



  -308 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

اق ثوي، لىً ٍبخػىٍىك وۆپ، ٍبِبٔذىٓ ٍىر1296

. وېٍەر ٍبخػىٍىمالر، ٍبي ئوٌتۇرۇپ ٍب لوپ

 

ٍبِبٔغب ٍېمىٕالغّب لىٍغبً زىَبْ، 1297

. ٍبِبٍٔىك چبلبر ئۇ ثوٌۇپ ثىر ٍىالْ

 

ضۆزۈڭٕي ئىىىي ٍۈزٌۈن ئەرگە دېّە، 1298

. ٍېَىٍغبً ضۆزۈڭ، ضىر ئېچىٍغبً ٍۀە

 

ئۆٍۈڭگە ٍوالتّب ضۇخۀچي وىػىٓ، 1299

. ٌگە ٍبٍغبً وۆرۈپ ثىٍّىػىٓپۈتۈْ ئە

 

ضىٕبٌغبْ ئىػۀچٍىه وىػىٓ تۇت لبتتىك، 1300

. ٍېتۇر ضبڭب ئۇٔذىٓ تۈِۀّىڭ تبتىك

 

ئىػىت ھەر ضۆزٔي، تېس پۈتۈپ وەتّىگىٓ، 1301

. ثېىىت چىڭ، وۆڭۈٌٕىڭ ضىرىٓ ئبچّىغىٓ
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ئىچّە وۆپ،  –ھەضەت لىٍّب ھەِذە ٍېّە 1302

. لبالر ثۇٔي لىٍغبْ ھبِبْ لبٍغۇرۇپ

 

ئبٍبٌىڭٕي چىڭ تۇت، ٍېپىپ ٍۈر ئىػىه، 1303

. خوتۇٔذىٓ تېگۇر ئەرگە ثبر ئەضىىٍىه

 

 

ٍوالتّب ئۆٍگە ٍبتٕي، چىمّىطۇْ ئبٍبي، 1304

. وىػىٕي ضىٕب ھەَ چۈغەْ ضەْ ئبۋاي

 

ٍېّە ِبي غېّىٓ ضەْ، خۇٌۇق ٍبخػي لىً، 1305

. خۇٌۇق ٍبخػي ثوٌطب، وېٍەر ئۆزى، ثىً

 

ضۆز ثبر، ئىػىت، ثۇٔىڭغب ئوخػىغبْ ثىر 1306

: ثۇ ضۆزگە ئەِەي لىً، وۆڭۈٌگە ثېىىت
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ِبي، وېرەن ٍبخػي خۇٌك،  –ٔە الزىُ تبۋار 1307

. تېپىٍغبً ٍبخػي ِبي، ئۇز ثوٌطب لىٍىك

 

، ﹞109﹝ٔەڭ –ٍبِبٔغب ٔىچۈوّۇ وېرەن تبۋار 1308

. ٔىچە ٍىغطىّۇ ھەَ گبداً ثىرٌە تەڭ

 

ئۇٍبتطىس وىػىذىٓ تېسىپ ٔېرى تۇر، 1309

. ىممب ِۀذىٓ ِىڭ ئبٌمىع ٍبغۇرئۇٍبتً

 

ھوٌۇلّب ھەر ئىػتب ضەۋرىٍىه زۆرۈر، 1310

. ضەۋىرٌىه وػىٍەر تىٍەوىە ٍېتۇر

 

ھەر ئىػتب غىرىٓ تىً ثوٌۇظ ٍوٌىٓ تۇت، 1311

. تىٍىڭ ثوٌطب غىرىٓ، وېٍۇر ضبڭب لۇت

 

تىٍىڭٕي وۈزەتىىٓ، وۆزۈڭٕي وۈزەت، 1312

. ئبز ٌولّب ئەت –گېٍىڭ ٍىغ، ھبالٌٕي ئبز 
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ٍىراق تۇر خەٌمٕىڭ ِبٌىّبٔىذىٓ، 1313

. ٍىراق لبچ ئبِّىٕىڭ توپالڭىذىٓ

 

چىمبرِب تىٍىڭذىٓ ثۇ ثەگٍەر ضۆزى، 1314

. ِەگەر ٍبخػىٍىمتىٓ ثۆٌەن، ئي لوزى

 

 

وىػىگە ھەَ ئۆزگە لىٍّب ضەْ زىَبْ، 1315

. ھەۋەضٕي لوٍۇپ، لىً ٍبخػىٍىك ھبِبْ

 

ٔە ئىػمب وىرەرضەْ چىمىػٕي ئوٍالْ، 1316

. غٕي ئوٍٍىّبضٍىك ٍەتىۈزەر زىَبْچىمي

 

تىرىع، وەٌطە ئبچچىك، لىٍىپ ضەثرىٕي، 1317

. ٌىه ضۆٍۈٔۇر ئۇ تبڭٕب وۈٔيضەۋر
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ٌىه وىػي، ضەۋرٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، 1318

: ٌە ثۇزۇٌغبْ ئىػيضەۋرتۈزەر ئەر 

 

ى لىٍطب تىٍەگىٓ تبپبر، ۋروىػي ضە1319

. چىذاپ تۇرغبْ ئوۋچي ئۇ ئبلمۇظ تۇتبر

 

ئەٌەَ ٍەتطە  گەر،  –ۈغىۈي، ٍب لبٍغۇ ٍب 1320َ

. ضەۋرى لىٍطب، لبٍتب خۇغبٌٍىك وېٍەر

 

ٍېپىٍطب ثۇ دۆٌەت ئىػىگي ئەگەر، 1321

. ضەۋرى لىٍطب، ئىػالر ٍۀە تۈزىٍەر

 

ئەر وىػي لىٍىمي ئوي،  –ضەۋرى لىً، ضەۋرى 1322

. تبپۇر  ضەۋرىٍە ئەر ِىطبي وۆوىە ٍوي

 

ڭب، ئۆٌۈِٕي ئۇٔۇتّب تەٍَبر تۇر ئب1323

. ئۆزەڭٕي ئۇٔۇتّب ئەضٍىڭگە لبرا
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لېتٍىغبٔذا توپمب، لبراپ لىً ضۆزۈڭ، 1324

. وىػىٍەر ئۆٍىذە وۈزەتىىٓ وۆزۈڭ

 

وىرىّگە لبراپ ضەرپ ئەٍٍىگىٓ پۇٌۇڭ، 1325

. ئۆزۈڭگە ِۇٔبضىپ ضۆزٌىگىٓ ضۆزۈڭ

 

 

تىٍڭذىٓ چىمبرِب ھېچ ٍبٌغبْ ضۆزۈڭ، 1326

. ثۇ ٍبٌغبْ ثىٍەْ خبر ثوٌۇرضەْ ئۆزۈڭ

 

لېرىٕذاظ، تۇلمبٔغب ٍېمىٍٕىمىڭ لىً، 1327

. ئۇٌۇغ ۋە ئۇغػبلمب ضۆٍۈٔچ ثىٍە وۈي

 

ٔبٕٔي خەٌممە ٍىذۈر،  –لىٍىپ وەڭرى تۇز 1328

. وىػي ئەٍۋىٕي وۆرضەڭ ئبچّب، ٍوغۇر
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ئىجبدەتتە چىڭ ثوي، خۇداغب تېۋىٓ، 1329

. گۇٔبدىٓ ٍىراق ثوي، ئۆزۈڭ ضبلٍىغىٓ

 

ىٓ، ثەختىە ئېرىػطەڭ وىجىر لىٍّىغ1330

. ھبِبْ ٍبخػىٍىك لىً، ٍبِبْ ثوٌّىغىٓ

 

ئبۋىّٕب جبھبٔغب، ئۆتەر ھەَ وېتۇر، 1331

. ئىػۀّە ثۇ دۆٌەتىە، چبپطبْ لېرۇر

 

تبٍبّٔب تىرىىٍىىىە، چۈغتەن وېچەر، 1332

. لۇۋأّب ثۇ ثوظ ثەختىە، لۇغتەن ئۇچبر

 

ھبٍبتٕي زاٍە لىٍّب، لىً ٍبخػىٍىك، 1333

. ٔي جىكوېچەر وۈْ ئىچىذىٓ ئبي ئىجرەت

 

ِەً ئىچّە، ثۇزۇلٍۇلتىٓ ثوٌغىٓ ٍىراق، 1334

. زىٕب لىٍّب، پبضىك دەپ ئبٌّب ئبتبق
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ِۇثبرەن ثەخت ثۇ لىٍىمتىٓ لبچبر، 1335

. ئۇ ئەرگە پەلىرٌىك ٍوٌىٕي ئبچبر

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، ضىٕبٌغبْ وىػي، 1336

: ضىٕبٌغبْ وىػىٍەر ثىٍۇر ئىع ثېػي

 

 

ئەٍٍە ھەزەر، ِەً ئىچّە، زىٕبدىٓ ضەْ 1337

. ثۇ ئىػالر گبداٍٍىك تؤىٓ وەٍذۈرەر

 

ھبراق ِىڭ گۇٔبغب پبتۇرغبً ضېٕي، 1338

. لبچبر ثەخت زىٕبدىٓ، ٍۈزۈڭ تۆوۈٌەر

 

ئەً ئوغۇي، : ضۆزىٓ وەضتي ئبٍتوٌذى، دېذى1339

. ئۇٔۇتّب، وېرەوٍىه ضبڭب ضۆز ئۇ غوي
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توٌۇق ضۆزٌىذىُ ِەْ، ئىػۀگىٓ ِبڭب، 1340

. ەخت وېّەٍّەش ضبڭبضۆزۈَ ئبڭٍىطبڭ، ة

 

ثۇ ئېَتمبْ ضۆزۈِٕىڭ ۋەضىَەت ئېتي، 1341

. ئۇٔۇتّب ثۇ ضۆزٔي وۆڭٍۈڭگە پۇتي

 

 

 

ٍىگىرِە ئۈچىٕچي ثبپ 

ئبٍتوٌذىٕىڭ ئېٍىگىە ۋەضىَەتٕبِب ٍبزغبٍٔىمي 

ثبٍبٔىذا 

 

لەغەز ئېٍىپ، ثۇ ئبلىً تېتىه،  –لەٌەَ 1342

. خۇدا ئبتي ثىرٌە پۈتىذى ثىتىه

 

تەڭرى ئبتي ثىٍە، ضۆزىٓ ثبغٍىذى 1343
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. خۇدا ئبتي ثىرٌە پۈتىذى ثىتىه

 

ضبٔطىس تىرىه جبْ،  –ٍبراتتي تۈِۀّىڭ 1344

. ثېرەر رىسق، ئبچ لوٍّبً ھېچجىرىٓ ھبِبْ

 

ٍۈرىتۇر ھەِّىگە تىٍىگەْ تىٍەن، 1345

. ئۇٔىڭغب وېرەوّەش ھېچ ئبرلب ٍۆٌەن

 

تىٍەضە ٍبراتۇر، ثوٌۇر خبھىػي، 1346

. ىػيتىٍەگي ثوٍچە ثوٌۇر لىٍُ

 

، ﹞110﹝ئۆٌۈِگە  ٍبراتتي ثۇ ضبٔطىس لؤۇ1347َ

. ئۆٌەر ھەِّە تىرىه، ئبڭب ٍوق ئۆٌۈَ

 

ضۆٍۈٍِۈن ئەٌچىگە ِۀذىٓ ِىڭ ضبالَ، 1348

. ٍېتۇرضۇْ خۇداٍىُ ئۈزٌۈوطىس ِۇداَ
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ئۇٔىڭ ھەِّە ئەضھبپ ٍبرٌىرىغب ھەَ، 1349

. ضبالِىّٕي ئۈزِەً ٍەتىۈزضۇْ ئېگەَ

 

، ئەً ثەختىَبر خبْ، ٍبغب ضەْ ئۇزۇْ ۋالىت1350

. وۆپ ئەٌٍەر ئۈزرە ضۈر خبلبٍٔىك زاِبْ

 

ئېتىُ ئەردى ئبٍتوٌذى، لىٍمىُ توٌۇظ، 1351

. توٌۇٍٔۇق تۈگذى، تۈگەتتي ئۆٌۈظ

 

ئۆٌۈَ ئەٌچىطي وەٌذى، تۇتتي لبتتىك، 1352

. لۇتۇالر ٍېرىُ ٍوق، ٍولبٌذى تبتىك

 

وۆپ ئېھطبْ ثىٍەْ ٍبخػي تۇتتۇڭ ِېٕي، 1353

. ِەت ئەتّەً، تبغالپ ضېٕيوېتەرِەْ خىس

 

  –ثۇٔىڭغب جبۋاثەْ ۋەضىَەت ثىتىه 1354

. پۈتۈپ لوٍذۇَ ئەِذى ضبڭب، ئەً تېتىه
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جبھبٔذاچىٍىمتب ضبڭب ٍبر ئىذىُ، 1355

. ئىػىڭٕي ئبداٌەتتە لىالر ئىذىُ

 

ِبٔب ئەِذى ئبرتۇق وۆٍۈِچبْ ثوٌۇپ، 1356

. ۋەضىَەت ضۆز پۈتتۈَ، ئولۇغىٓ وۆرۈپ

 

 

غىتىىٓ، وۆٍۈِچبْ وىػي، ٔەدەٍذۇ ئي1357

: وۆٍۈِچبٍٔىك ئېرۇر وىػىٍىه ثېػي

 

وۆٍۈِچبْ وىػىٕىڭ ئۈگۈت ضۆزىٓ تۇت، 1358

. ئۈگۈت ضۆز ثېرۇر ئوۋ لىٍىپ ضبڭب لۇت

 

وۆٍۈِچبْ وىػىذۇر وىػىٍەر چىٕي، 1359

. وۆٍۈِچبْ ضۆزىٓ تۇت، زوراٍتۇر ضېٕي
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ئەً ئېٍىگ ِبٔب ِەْ وۆٍۈِچبْ ضبڭب، 1360

. توڭب ي، ئەً ھوغىَبرضۆزۈِگە ئەِەي لي

 

ئۆٌۈَ وەٌذى ئۇتتۇر، ئۆوۈٔذۈَ ئۆزۈَ، 1361

. ھېچ پبٍذا لىٍّىذى ئۆوۈٔچىُ، ضۆزۈَ

 

وېرەن ثوٌذى ئەِذى تبئەتٍىه ئىػىُ، 1362

. ئۆوۈٔچ ثوٌذى ثبٌىك ٍبِبْ لىٍّىػىُ

 

وۆِۈظ،  –لېٍىپ لبٌذى ٍىممبْ ثۇ ئبٌتۇْ 1363

. ھېطبة ثەرِىگىُ ثوٌذى تەوىەْ ئۈٌۈظ

 

ٌەرِەْ ئۆوۈٔۈپ پبٍذىطىس، ئىطىت، ئۆ1364

. ئىگەَ رەھّىتىذىٓ ثۆٌەن ٍوق ئۈِۈت

 

ثۇ وۈْ ِەْ وېتەرِەْ ِبٔب چبرىطىس، 1365

. ئبرلبِذىٓ وېٍەرضەْ تبڭٕب غۈثىھطىس
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ئۆٌۈَ تۇتّبضتىٓ ئەۋۋەي ئوٍغبْ ئېٍىگ، 1366

. ئىػىڭٕي تۈزەت ضەْ ئىػٍىتىپ ثىٍىه

 

زورٌۇق ۋالتىذا لىً ٍبخػىٍىك،  –ثبال 1367

. تىٍىڭ ھەَ لوٌۇڭذىٓ ضۆٍۈٔطۇْ خەٌك

 

 

ئىطۀٍىه چېغىڭذا ٍبخػىٍىك ئبغۇر، 1368

. ِبي ثبرىذا ئۈٌػتۈر، ٍىذۈر –تبۋار 

 

ٔە دەٍذۇ ئىػىتىىٓ دۇرۇش ضۆزٌۈن ئەر، 1369

: وىچىه چبغذا ئوٍغبٔغبْ، ئىتتىه وۆزٌۈن ئەر

 

ئۆٌۈِگە ھبزىرالْ ئۆٌۈظ ئبٌذىذا، 1370

. ىڭذاخۇداغب تبئەت لىً تىرىه ۋالت
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ئۆٌۈَ وەٌطە تۇتطب، ئۆوۈٔچ پبٍذىطىس، 1371

. ٔىچە ئىڭرىطب لبرا ٍەر ئبضتىذا

 

ئەً ئېٍىگ، تىرغىىٓ ِېٕىڭذىٓ وېَىٓ، 1372

. وۈْ زاٍە لىٍّبً ھەلمە تېۋىٓ –ۋالىت 

 

جبھبْ ئبٌذىّىطۇْ ضېٕي ثەخت ثىٍە، 1373

. جىّىىي ئىػىڭذا توغرۇٌۇق تىٍە

 

ٔي، لبٔۇْ تۈز ٍۈرۈتىىٓ خەٌممە وو1374

. وۈٔۈڭ ٍبخػي ثوٌغبً لىَبِەت وۈٔي

 

ثۇ دۇَٔب ئۈچۈْ ئوتمب ئبتّب ئۆزۈڭ، 1375

. ئۈزۈپ ٔەپىص ثوٍٕىٕي، ئبي تۀذىٓ ئۆچۈڭ

 

ثۇ دۇَٔب ثېگي ضەْ ئبڭب ثوٌّب لۇي، 1376

. ضېٕي تبغٍىّبضتب، ئۇٔي تبغال تۇي
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غۇرۇرالّٔب ئبرتۇق، وىجىر لىٍّىغىٓ، 1377

. ِىگىٓثۇ دۇَٔب ئىػۀچطىس، وۆڭۈي ثەر

 

وىػي ٍبخػىطىٕي ٍېمىٓ تۇت ھبِبْ، 1378

. ٍبِبٔذىٓ ھەزەر لىً، ٍېتەر وۆپ زىَبْ

 

 

تبِبخور وىػىگە ضەْ ثەرِە ئىػىڭ، 1379

. ۋاپبضىس وىػىگە ٍىگۈزِە ئېػىڭ

 

تبئەتىە غەٍۇر ثوي، گۇٔبدىٓ توضبي، 1380

. تبئەتتىٓ ثۆٌەوتىٓ ٔەپ تەگّەن ِۇھبي

 

ە ٍوق، ئۆٌۈِٕي ئۇٔۇتّب، توضبر ٔەرش1381

. ِۈوۈوتىٓ چىمبردەن چىمبر ثىتۇٍۇق
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ٔىچە لبچطبڭ ئبخىر ئۆٌۈَ تۇتمۇضي، 1382

. تىۈضئىچە لبٌطبڭ ئبخىر ئۆٌۈَ ٍە

 

ضەگەن ئوي ئۆٌۈِذىٓ، غبپىً لبٌّب ضەْ، 1383

. ثوٌۇر ٍەر تۆغەن ھەر ٔىچە ٍبغب ضەْ

 

لېٕي وىُ لۇتۇٌذى ئۆٌۈِذىٓ لېچىپ، 1384

غىپ؟ ئەجەٌٕىڭ ۋالتىذىٓ وىُ لبٌذى ئې

 

ئەجەپ ٍبخػي ئېَتمبْ ئبٌىُ ئوخػۇتۇپ، 1385

: ۋالت، وۈْ، تىروٍىىٕي ِبضالغتۇرۇپ

 

وبرۋأغب ئوخػبر ثۇ ئبدەَ ئوغالٔي، 1386

تۇراٌّبٍذۇ ِۀسىٍذە، ِۀسىً لېٕي؟ 

 

تۆرەٌگۀذە ئوغۇي ئبتب پۇغتىذىٓ، 1387

. ٔىچە ئبً تبپبر تېچ جبً ئبٔب لبرٔىذىٓ
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ا ئېتىٓ، ئبٔبدىٓ تۇغۇٌغبٔذا لوٍص1388

. ٍوٌۇچي ثوٌۇپ ئۇ ِىٕەر ۋالت ئېتىٓ

 

وۈٔي ثىر ِېڭىُ ئۇ، تۈٔي ثىر ِېڭىُ، 1389

. ئۆٌۈِگە ئبپىرار، لۇرۇتۇپ ئۆڭىُ

 

 

، ﹞111﹝جبھبْ ثىر لؤبٌغۇ، گۆرۈڭ ثىر تۇغۇ1390ْ

. لوپطبڭ ثۇ تۇغۇٔذىٓ تۇغۇْ ئۇ ئبجۇْ

 

وۈتەر ئۇ جبھبٔذا ضېٕي ئىىىي ٍوي، 1391

ٔەضىپ لبٍطي ٍوي؟  ثوٌۇروىٓ ئىىىي ٍوٌذىٓ

 

ٍوٌۇڭ وەٌطە ئوڭذىٓ تۈزىٍەر ئىػىڭ، 1392

. ئەگەر وەٌطە ضوي، ئىڭراپ ئۇرارضەْ ثېػىڭ
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جبھبْ ثىر تېرىٍغۇ، ئەً ئېٍىگ لۇتي، 1393

. تېرىطب ئورار ئەر تىرىىٍىه ئوتي

 

ٔېّە تەرضە ٍەرگە غۇ ٔەرضە ئۈٔۇر، 1394

. ٔېّۀي تېرىطب غۇٔىال ئبٌۇر

 

ا ھەَ تۆوّە لبْ، وىػي ِبٌىٕي ئب1395ٌُ

. ثۇ ئىىىي گۇٔبدىٓ ئىڭراپ چىمبر جبْ

 

ثۇ چۈغتەن تىرىىٍىه ئۆتەر ثەٌگىطىس، 1396

. ثەگ ئوٌطۇْ ٍبوي لۇي، وېتەر وەٌگۈضىس

 

لېٕي ئۇ، چۈغۈڭذەڭ وەچۈرِىع وۈٔۈڭ، 1397

. ئۆوۈٔچتىٓ ثۆٌەوّەش ثۇ لبٌّىع وۈٔۈڭ

 

ٔە دەٍذۇ، ئىػىتىىٓ، ئوٍغبٔغبْ وىػي، 1398

: ٍىٓ ئۇ ئۆوۈٔگەْ وىػيئوٍغىٕىپ وې
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چۈغۈڭذەن وەچۈردۈڭ تىرىىٍىه چېغىڭ، 1399

لېٕي پبٍذا، وۆرضەت ِبڭ ثىر ئىسىڭ؟ 

 

ئبرزۇدا،  –وەچۈردۈڭ وۈٔۈڭٕي ھەۋەش 1400

. تۈگذى تىرىىٍىه، لبٌذى پۇغّىٕىڭ

 

 

، ﹞112﹝تىرىىٍىىىە ئبٌذأّب، ثەوّۇ ضبلى1401ٓ

. تىرىىٍىه ئۆٌۈِگە ٔبھبٍەت ٍېمىٓ

 

ٌّب ئېٍىگ، ضېخي ثوي ضېخي، ثېخىً ثو1402

. لبٌۇر ِەڭگۈ ئۆچّەش ضېخىٍىك ئېتي

 

، ﹞113﹝ٍىگىتىە وۈۋۀّە ئووۇظلوغۇْ، ئبت، 1403

. وۆِۈظ –ٔەپ ثەرِەش ئۇالر ھەَ ثۇ ئبٌتۇْ 
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پىذا لىٍّب ئۆزٔي ثۆٌەوٍەرگە دەپ، 1404

. ئۆزەڭگە ئېچىٓ، ئوتمب وىرِە وۈچەپ

 

ضېٕىڭذىٓ ثۇرۇٔمي جبھبْ ثەگٍىرى، 1405

. اْ لوٍذى، وەتتي، گۆر ئوٌذى ٍېرىجبھ

 

ضبڭب ھەَ تۇرۇپتۇ تەٍَبر ثۇ ئۆٌۈَ، 1406

. پەلەت ۋالت وۈتەر ئۇ، ئەً ٍورۇق وۈٔۈَ

 

  –ٔېّە دەر ئىػىت، دۇَٔب ئەٍجىٓ ثىٍىپ 1407

: ضبڭب ضۆزٌىگۈچي، ئەلىٍذىٓ ئېٍىپ

 

گوٍب ثىر تۇزٌۇق ضۇ ثۇ دۇَٔب ِېٍي، 1408

. ٌيوىػي لبّٔبش ئىچىپ، ٔەَ ثوٌّبش تي

 

ثۇ دۇَٔب وۆٌەڭگە وەثي، ئەً توڭب، 1409

. لبچبر ئىسٌىطە، لبچطبڭ ٍېپىػۇر ضبڭب
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ئوخػبٍذۇ ثۇ دۇَٔب ئىػي،  ﹞114﹝ئبٌۋۇٔغب1410

. تۇتبً دەپ ضۇٔطب لوي، ٍۈتۈرەر وىػي

 

ئېٍىگ، غەٍرەت ئەٍٍەپ ئۆزۈڭ ٍبخػي ثوي، 1411

. ثېگي ٍبخػي ئوٌطب، خەٌك ٍبخػي ئوي

 

 

ثېگىذۇر چوپبْ،  خەٌك لوً وەثىذۇر،1412

. چوپبْ ثوٌّبق وېرەن لوٍغب ِېھرىجبْ

 

ئىػىىتە ٍىغىٍغبْ توال ئبچ ثۆرى، 1413

! ئېٍىگ ضەْ وۈزەت ثەن لوٍۇڭٕي، ٍۈرى

 

غەزەپٍۀّە ئىػتب، ضەْ ئۆپىەڭٕي ثبش، 1414

. ثەگ ئوٌطب غەزەپٍىه، ثۇ ثەگٍىه تۇرِبش
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وىػىگە ٍىرىه ضۆز لىٍّب، ٍىغ تىٍىٓ، 1415

. ٔجبپ تۇرغبْ ثىر ٍېٍىٍٓىرىه ضۆز ٍېٍي

 

ضىٍىك ثوي، ثېطىك ثوي، ٍۇۋاظ، تىٕچ ثوي، 1416

. پۈتۈْ ٍبخػىممب ٍەتىۈز ئۆزۈڭ لوي

 

ضەپەر،  –تۇرۇپتۇ ئبٌذىڭذا ئۇزۇْ ٍوي 1417

. ئبلىٍالر ثۇ ٍوٌغب خوپ ئوزۇق ئېتەر

 

ضبراً، لەضىر ضبٌّب، ئەً ئېٍىگ لۇتي، 1418

. تەٍَبردۇر ضبڭب ئۆً، لبرا ٍەر لېتي

 

ئىگىس، وەڭ، ثېسەوٍىه ضبراٍىڭ لېٍىپ، 1419

. ئىڭرارضەْ لبراڭغۇ ٍەر ئۆٍذە ٍېتىپ

 

وۆِۈظ،  –ثۇ ئبٌتۇْ  –ٔە الزىُ غەزىٕە 1420

. ضبڭب تەوىۈضي ئىىىي ثوزال ئۈٌۈظ
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ثۇڭب ئوخػىتىپ ئېَتتي غبئىر تىٍي، 1421

: ثۇ غبئىر ضۆزى، وۆر، ئبچبر ضۆز ٍوٌي

 

ر، غبپىً ئبدەَ ئوغٍي توال ِبي ٍىغب1422

. ٍولّۇ، چۈغۀّەً لبالر –ٍېَىٍەِذۇ 

 

 

ثېَىپ ئۇ تىٍەوىە ئېرىػىەچ پۈتۈْ، 1423

. تۈگەپ ثۇ تىرىىٍىه، ئەزىس جبْ ئۇچبر

 

ئبۋىّٕب، وۈۋۀّە ھوزۇرغب ئەً خبْ، 1424

. ئبۋىٕچىڭ، وۈۋۀچىڭ ئۇخٍىتۇر ھبِبْ

 

تىرىىٍىه زاٍە لىٍّب دۇَٔبٔي دەپ، 1425

. لىَٕبٍذۇ ضېٕي ئۇ ئۆتىۈٔچي وۈچەپ
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چۈز پۈروۀگەْ ثۇ ٔبزۇن تېٕىڭ،  –ئبغي 1426

. لبرا ٍەر ٍېپىٕبر ئەً ئبلىً، ثىٍىڭ

 

ئۆتطىّۇ ضۆٍۈٔچىە تىٍىڭ ئبۋۇٔۇپ، 1427

. لبرا ٍەر لېتىذا ٍبتبر ضوزۇٌۇپ

 

ٍۈگرۈن ئبتتىٓ چۈغۈپ،  –تەۋرەتّەش ٍورغب 1428

. ِىٕەرضەْ ئىگەرضىس ٍبغبچ، ِۇڭٍۇٔۇپ

 

گە ھبِبْ، ثۇٔي ئۇق، تەٍَبرالْ ئۆٌّۈ1429

. ٍېّە ٍەر لېتىذا تبڭٕب پۇغبٍّبْ

 

ھەر ئىػتب خۇدادىٓ ضەْ تەۋپىك تىٍە، 1430

. ضېٕي لوٌالر ھەق، غۈثىھطىس، وۈچ ثىٍە

 

ٍبخػىٍىك وەٌطە ثوي رىسا،  –ٍبِبٔۇ 1431

. ئېغىسٔي دۇرۇش تۇت، ثوً ئەگ لبزاغب
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ثوالً دېطەڭ ئىىىي جبھبْ ثبغچىطي، 1432

: اخػىطيٍېمىٕالغّب ثۇ ثەظ ئىػمب ً

 

ھبراِغب لوغۇٌّب ۋە وۆرضەتّە وۈچ، 1433

. خۇضۇِەت لىٍىپ تۆوّە لبْ، ئبٌّب ئۆچ

 

 

پبضبتتىٓ ٍىراق تۇر، ضەْ ئىچّە غبراپ، 1434

. لىٍۇر ثۇ ٔەرضىٍەر ثەگٍىىىڭ خبراپ

 

تىٍەضەڭ ثەگٍىىىڭ ضەْ ِەڭگۈ ِۇداَ، 1435

. ثوي ئبدىً، زۇٌۇِٕي ٍولبتمىٓ تبِبَ

 

ٌمٕىڭ ثبغچىطي، ئېٍىگ ضەْ ثۈگۈْ خە1436

. ثوي ئوٍغبق، ئەلىٍٍك، خەٌك ضبلچىطي
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ٍۈدۈٌذى ثوٍۇٔغب، ئېٍىگ، ئېغي ٍۈن، 1437

. غبپىً ئوٌّب، ضبلالْ، ئەً خۇٌمي تۈزۈن

 

ۋۇجۇت رەٍٍي ئەٍٍەر ٔەپىطىە ئەضىر ئوي، 1438

. ئەضىر ئوٌّب، ئوٌطبڭ ئۇٔىڭذىٓ لۇتۇي

 

ٍەي،  –وەچۈرگەْ تىرىىٍىه ثوٌذى ثوراْ 1439

! ْ تىرىىٍىه ثېرەر لبٔچە ئەي؟ثۇ لبٌغب

 

زاٍە لىٍّب ئەِذى ثۇ لبٌغبْ وۈٔۈڭ، 1440

. گۇٔب ۋە لۇضۇٔذىٓ ئېرىغذاي ئۆزۈڭ

 

ثۇ دۇَٔب ثىۋاپب ئېرۇر، ٍبخػي ثىً، 1441

. وېچەر دۇَٔبدا ئۆز ئوزۇغڭٕي لىً

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ تەلۋادار وىػي، 1442

: تەلۋادار وىػىذۇر جبھبٕٔىڭ ثېػي
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لؤبٌغۇ، ئۆزۈڭ ضەْ وبرۋاْ،  ثۇ دۇَٔب1443

لؤبٌغۇدا وبرۋاْ لبٔچىٍىه تۇرغبْ؟ 

 

ثۇ دۇَٔب ضبراٍذۇر لبزأّبق ٍېرى، 1444

. ٔە تبپطبڭ ثۇ ٍەردىٓ، ئۇٔي ئبي، ٍۈرى

 

 

وۆچەرضەْ، ئۆزۈڭ وۆچٕي ئبۋاي ئەۋەت، 1445

. وېرەوٕي ئبي، وېرەوطىسٔي تبغٍىۋەت

 

ِبٔب ِەْ وېتەرِەْ، ئبي ئىجرەت وۆرۈپ، 1446

. رىػمىٓ، وېتەردە گۈزەي ئبت لوٍۇپتي

 

ئۆٌۈظ ھبٌذا تۇرغبْ تىرىه ٔېّە دەر، 1447

: ئۆٌەردە ۋەضىَەت لىٍىپ وەتىەْ ئەر
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تىرىىىە ٔەضىھەت لىٍۇر ئۆٌگۈچي، 1448

. ئىػىتىىٓ ئۇٔي، ثوي وۆڭۈي لوٍغۇچي

 

ئەً تىرىه، ضەْ ثوٌّىغىٓ غبپىً، : ئۇ دەر1449

. ىًً –غبپىً ِەْ، ٍبتبرِەْ ئۆوۈٔچە ٍىً 

 

تىٍەضەڭ ئەً ئېٍىگ ثەگٍىه ئۇزۇْ ٍىً، 1450

. لىالر ئىع ٔىچە، لىٍّبش ئىع ٔىچە، ثىً

 

تىرىع ئبدىً ئوٌّبلمب، وۆرضەتّە وۈچ، 1451

. خۇداغب تبئەت لىً، ئىػىگىٕي لۇچ

 

ئىىىىٕچي، غبپىً ثوٌّب، ضبق تۇر ئبگبھ ، 1452

. ضبڭب تەگّىگەً ثىً، ثىر ثبال ٔبگبھ 

 

ِب ٔىچۈن ثوٌطب ئىع، ئىىىي ۋالتب لى1453ً

. ھەۋەش ۋە غەزەپتە چىڭ چىػىگىٓ چىع
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لىٍىٕطب ثۇ ئىػالر ئەي وۈزىتىٍۇر، 1454

. ثۇ ثەگٍىه تۇرار وۆپ، ئبِبٍٔىك وېٍۇر

 

ئەزىسٌەپ ٍبخػىٕي وۆتەر ٍۇلۇرى، 1455

. ٍبِبٔغب ثەرِە ئىع، لىً ئەٌذىٓ ٔېرى

 

 

ٍبِبْ تۈزِە لبٔۇٕٔي، ثەن ٍبخػي تۈز، 1456

. وٌغبً ھەَ ثەختىڭّۇ ئۇزوۈٔۈڭ ٍبخػي ة

 

ٔېّە دەٍذۇ ِەغھۇر ئبٌىُ، ئبڭٍىغىٓ، 1457

: ثۇ ضۆزدىٓ ئۆزۈڭگە ٔەضىپ تبٌٍىغىٓ

 

لبٔۇٕٔي تۈز ٍبخػي لبٔۇْ تۈزگۈچي، 1458

. ٍبِبْ تۈزضە ثوٌۇر تىرىه ئۆٌگۈچي
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ٍبِبْ تەرتىپ ئورٔبتّب، ئەً ثەگ ھېىىُ، 1459

. ٍبِبْ ثوٌطب لبٔۇْ، ثوالٌّبش ھبوىُ

 

ْ تۈزضە لبٔۇْ وىُ ئۆز دەۋرىذە، ٍبِب1460

. ٍبِبْ ئبت لوٍبر ئۇ ئۆزى وەٍٕىذە

 

وىُ ئۇ ٍبخػي لبٔۇٕٔي پەرپب لالر، 1461

. ئۇٔىڭ غۆھرىتي تب ئەثەتىە ٍبغبر

 

دىممەت لىً، ھوٌۇلّب ئېٍىگ ضەْ ئۆزۈڭ، 1462

. ، ئۇٔۇتّب تۈۋۈڭھوغَبرثوي ئوٍغبق ۋە 

 

ٍبِبْ لىٍّب خۇٌمۇڭ، ئەً ئىٍىگي ئۇزۇْ، 1463

. ضېٕي ٍىغٍىتۇر ئۇ ھەر ئىىىي ئبجۇْ

 

ثوٌۇپ خەٌممە ٍېمىٓ، ئۇزاردى لوٌۇڭ، 1464

. وۈٔۈن –تەئەضطۇپتە وېچەر ھبٍبتىڭ 
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جبھبْ ئۆتىۈچىذۇر، ئۇٔي ئۆتتي ثىً، 1465

. ئۆٌۈَ وەٌگۈچىذۇر، ئۇٔي وەٌذى ثىً

 

ِېٕي وۆر، ِېٕىڭذىٓ ضەْ ئبي ٔەضىھەت، 1466

. تتىرىىطەْ ثۈگۈْ، تبڭٕب چەوّە ٔبداِە

 

 

وىػي ئۆٌطە ئبٔذىٓ ثىر ِىراش لبٌۇر، 1467

. ئەً ئبٌىُ ضبڭب ثۇ ِىراضىُ ثوٌۇر

 

ضۆٍۈٍِۈن ئىذىڭ ضەْ ئەً ئېٍىگ ِبڭب، 1468

. پبٍذىٍىك ِىراضٕي ِەْ لوٍذۇَ ضبڭب

 

پبٍذىٍىك ِىراضتۇر وىػىٍەرگە ضۆز، 1469

! ِىراش ضۆزٔي تۇتطب ثوٌۇر پبٍذا ٍۈز
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ىٕىٕي، پۈتۈپ لوٍذۇَ ئەِذى ثۇ ضۆز چ1470

. ئۇٔۇتّب ثۇ ضۆزٔي، ئۇٔۇتّب ِېٕي

 

ٍبغبپ لبٔچىٍىه وۆپ، وۆرەرضەْ وۆرۈَ، 1471

. ٍبٔبر جبٍىڭ ئبخىرى ثوٌۇر غۇ ئۆٌۈَ

 

ئۆٌۈَ غۈثىھطىس، ثىر وۈْ ئبخىر وېٍۇر، 1472

. ثۇ ثبرچە تىرىىٕىىڭ جېٕىٕي ئبٌۇر

 

دەۋەتچي وىٍىػىە تەٍَبرٌىك وېرەن، 1473

. ېرەنئۇزۇْ ٍوي ٍۈرۈغىە ھبزىرٌىك ن

 

ئۆٌۈِذىٓ لۇتۇٌۇغمب ٍوق ھېچ ئبِبي، 1474

. ئۆٌۈِگە ھبزىرالْ، وېرەوٕي ئبي

 

ٔە دەر، ئبڭال، ئەلٍي توٌۇپ ٍەتىەْ ئەر، 1475

. ئۆٌۈِٕي ئۆٌۈغتىٓ ثۇرۇْ ثىٍگەْ ئەر
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ئۆٌۈَ ٔۆۋىتي ئۆز پەٍتىذە وېٍۇر، 1476

. ئۆٌۈِگە ئۆزۈڭٕي راضال، تەٍَبر تۇر

 

ِەْ دېگۀٍەر،  –وۈِۈظ لۇر ثبغٍىجبْ ِەْ 1477

. ئۆٌۈَ تۇتطب ئۇٔي، ئۈزۈٌگەً ثۇ لۇر

 

 

ئەً ئېٍىگ، ئۆتىذىُ ِبٔب ِەْ ھەلمىڭ، 1478

. ئبدا لىٍذىُ ئەِذى ضېٕىڭ غەپمىتىڭ

 

خۇدا ثەرضۇْ تەۋپىك پۈتۈْ ئەزگۈگە، 1479

. وەٍگۈگە –لۇتبتطۇْ ثۇ ئەزگۈ ٍېّەن 

 

ئېطەْ ثوي، تىرىىٍىه لىٍىپ ِىڭ ٍبغبپ، 1480

. ٔىػتە توال ئەي ضوراپلۇۋأچ ۋە ضۆٍۈ
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ئېرۇر ِېھرىجبٍٔىك پۈتۈْ ثۇ ضۆزۈَ، 1481

. ئېطەْ لبي گۈزۈي ٍۈزٌۈگۈَ –ضبالِەت 

 

ِبٔب ِەْ وېتۇرِەْ، ئەً ئېٍىگ لۇتي، 1482

. ثۇ ثبغرىُ ئوتي –لېٍىپ لبٌذى ئوغٍۇَ 

 

ثۇٔي تبپػۇردۇَ ِەْ ھەلمە ٍبٌۋۇرا، 1483

. تىٍەضە ئۇ ضبلالپ وۆٍەر ئوت ئبرا

 

لبراپ لوً ئبڭب، : ھبجىتىُ غۇضبڭب 1484

. ٍىراق لىٍّب، ثوٌۇپ لبٌّىغبً ٍبۋا

 

ھەر ئىػمب لىٍۇر ثىر ضەۋەپٕي خۇدا، 1485

. ٍبخػىٍىمتۇر ئۇٔىڭ لوٌىذا –ٍبِبْ 

 

لىس ضەۋىۋى ئبتب ھەَ ئبٔب،  –ئوغۇي 1486

. ثۇزۇٌطب لىٍىمي، تۈزەٌطە ٍبٔب
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ِبٔب ِەْ ئبتبضي ئۆٌەرِەْ ثۇ وۈْ، 1487

. ﹞115﹝ئووطۇزۇْ –غٍۇَ ٍىتىُ وىچىه لبٌذى ئو

 

تؤۇضبڭ خبدىُ ھەلمي ثبر ِۀذە دەپ، 1488

. ئۇٔي ٍبخػي ٍوٌغب ئۈٔذە ثوي، ضەۋەپ

 

 

لبراپ تۇر، ئۈگەت ئبڭب ئەردەَ، ثىٍىه، 1489

. ثىٍىُ پەزٌىٍە ثوٌطب ئەٌگە ٍىتىه

 

ھەروىتىٓ،  –ٍېتىٍطۇْ، تۈزەتطۇْ لىٍىك 1490

. الٍبلەت ثىرٌە ئۇ تبپطۇْ خىسِىتىٓ

 

ئۇٔي لوٍّىغىٓ ثوظ، لبتتىك تۇت ضىمىپ، 1491

. تۇتۇٌطب ئوغۇي چىڭ، تبپبر لۇت ثېرىپ
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ٔېّە دەر ئىػىت، چبي، ثىٍەرِەْ وىػي، 1492

: ضىٕبپ ھەَ ئولۇپ ضۆز ضۆزٌىگەْ وىػي

 

ئوغۇٌٕي وىچىىتە ئولۇتّبق زۆرۈر، 1493

. وىچىىٍىتە ثىٍطە ئوتۇغٍۇق ثوٌۇر

 

ٌە ئۇر، لىس ئبٍىّبً تبٍبق ثىر –ئوغۇي 1494

. ئوغۇٌغب ثىٍىُ ئۆگىتۇر –تبٍبق لىس 

 

وىچىه چبغذا ثىٍطە ثبال ٔېّىٕي، 1495

. لېرىپ ئۆٌّىگىٕچە ئۇٔۇتّبش ئۇٔي

 

※         ※           ※ 

 

ئۇ خەتٕي تۈگەتىپ ثبغٍىذى تۇرۇپ، 1496

. ئېٍىپ ئوغٍىغب ثەردى لوٌٕي ضۇٔۇپ
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تۇت ثۇ خەتٕي، ٍولبتّب ئوغۇي، : دېذى1497

. ۈرگىٓ، ِىراضىّذۇر ئويئېٍگىە ٍېت

 

خېتىّٕي ئولۇضۇْ، ضۆزۈَ تۇتطۇْ ئۇ، 1498

. ئۆٌّگە ثوٌۇپ تەخ، ئىػىٓ ئەتطۇْ ئۇ

 

※         ※           ※ 

 

ئۇٌۇغ ثىرٔي تىٕذى لبراپ ئوغٍىغب، 1499

. ثىً ثۇٔي، ِبڭ ھەلٍىك ٍوٌىغب: دېذى

 

ئۇ ثبضتي ئوغٍۇٔي ثبغرىغب لۇچۇپ، 1500

. تۆوۈپ ئوپۇپ ٍىغٍىذى وۆپ ٍېػىٕي

 

※         ※           ※ 

 

ئەً ئوغۇي ضەْ وۆرەرضەْ ِېٕي، : دېذى1501
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. ٔە ھبٌذا وېتەرِەْ، ئۇٔۇتّب ثۇٔي

 

ضبڭبڭ ھەَ وېٍەدۇر غۈثىھطىس ثۇ وۈْ، 1502

. غبپىً ثوٌّب، ئبخىر ئۆٌىطەْ ثىر وۈْ

 

وېرەوٍىه ضۆزِٕي ِەْ ئېَتتىُ ضبڭب، 1503

. ضۆزۈِٕي ئۇٔۇتّب، دۇئب لىً ِبڭب

 

ٍېتىپ چبغ ئېٍىگ گەر ئىطتىطە ضېٕي، 1504

. ئۇٔي لەدىرٌە ،ھبالي لىً خىسِەتىٓ

 

الغبٍالپ ثىھۇدە ٍۈرِىگىٓ ئۆزۈڭ، 1505

. ضىٍىك، توغرا ثوٌطۇْ لىٍىمىڭ، ضۆزۈڭ

 

ٍېتىپ ئبخػىّي وەچ، ٍۀە تۇر ضەھەر، 1506

. ضەھەر تۇرضب ثەختي وىػىٕىڭ ئۆضەر
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خۇدا ثۇٍرۇغىٕي ئەزىس تۇت ئەزىس، 1507

. ىگىە خىسِەت لىً، ثېرىپ دىٍٕي تۈزئېً

 

ٍبِبٔغب ٍوٌىّب، ٍىراق تۇر ھبِبْ، 1508

. پەٍٍىڭ، لىً ٍبخػىٍىك ھەرئبْ –تۈزەت خۇً 

 

وۆزۈڭٕي وۈزەتىپ، ضبالِەت ٍۈرى، 1509

. ئۆزۈڭٕي وۈزەتىپ، ضبالِەت لېرى

 

※         ※           ※ 

 

ضۆزىٓ وەضتي، ئوغٍىٓ لۇچۇپ ٍىغٍىذى، 1510

. توال پۇغبٍّبْ ٍېذى ٍبٔب ئىڭراپ

 

ئەً ئىػۀچطىس جبھبْ ثىۋاپب، : دېذى1511

. ٔىچۈن لىٍذىڭ ئەِذى ِبڭ ضەْ جبپب
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ٔېّەت ثېمىٍغبْ ئۆزۈَ،  –ٍىجبْ ٔبزۇ 1512

. وىرەر ثۇ لبرا ٍەرگە وۆروەَ ٍۈزۈَ

 

ئبٔبدىٓ ٔىچۈن ِەْ تۇغۇٌطبَ غۇ وۈْ، 1513

. وېتەرِەْ ِۇڭ ئىچرە ٍبالڭغىذاق ثۇ وۈْ

 

ەر، ئىػىتىىٓ، ئۆٌۈۋاتمبْ ئەر، ٔېّە د1514

: ئۆٌّگە ئۆوۈٔۈپ ئىڭراۋاتمبْ ئەر

 

لېرىٕذىٓ چىمبردىڭ، لېرىٕغب وىرۇر، 1515

. غىىەر ٍىگەْ تۀٕي ٍىالٔالر ٍىَۇر

 

ئىطىت ھەً ٍىگىتٍىه، تىرىىٍىه ئىطىت، 1516

. ئۆوۈٔچٍۈن ٍىغي ثىرٌە گۆرگە وىرۇر

 

※         ※           ※ 
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ْ ئۇ ئەلٍىٓ ٍىغىپ، لىٍىپ ثەش ٍىغىطي1517

. ئۈٌەغتۈردى ِبٌىٓ ئۇ ھەدىَە لىٍىپ

 

رىساٌىك تىٍەدى ٍېمىٕالردىٓ ئوي، 1518

. ئبٌۇر ثوٌذى جبٕٔي ٍېػىً وۆوىە ٍوي

 

وۆزىٓ وۆوىە تىىتي وۆتەردى لوٌىٓ، 1519

. غبھبدەت ثىٍەْ وەضتي تەثرەر تىٍىٓ

 

ٍورۇق جبْ ئۈزۈٌذى، لبراٍذى وۈٔي، 1520

. دى تېٕيخۇدا ئبتي ثىرٌە وېطىً

 

، ﹞116﹝ضۈزۈن جبْ تىٍەدى ئىگىسدىٓ تۇرۇق1521

. ئۇچۇپ وەتتي جبْ، لبٌذى جىطّي لۇرۇق

 

ثوٌۇپ تۇغّىغبٔذەن ٍۈتۈپ وەتتي جبْ، 1522

. ٔىػبْ –جبھبٔذا ئېتي لبٌذى ثەٌگۈ 
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ٔېّە دەر ئىػىت ئەِذى وۆڭٍي وؤي، 1523

: غەپٍەت ئۇٍمۇضىذىٓ ئوٍغبٔغبْ وۈٔي

 

ىسەوٍىه ئۆٍۈڭ، ۋۇجۇدۇڭ ئۆٍىذۇر ة1524

. ضۈزۈن جبْ ئۆٍىذۇر ضۈرەتتەن تېٕىڭ

 

 

لۇرۇق تەْ لبٌۇر ئۇ ئۇچۇپ وەتطە جبْ، 1525

. خۇداال ثىٍۇر ٔەگە ثبرغبً ثۇ جبْ

 

جبْ ئورٔي ئىگىسدە، ثىً ئەً ثەختىَبر، 1526

. تۆۋەْ چۈغطە ٍبِبْ پبالوەت ثوالر

 

ئۇ غەوطىس ئىىىىذىٓ ثىرٔي تبپبر، 1527

. ِەڭگۈٌۈن ٍبغبر ئۇ ئۆٌّەش، ئۇزۇْ ھەَ
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ٔە چبغٍىك زەئىپتۇر ثۇ ئىٕطبْ ئۆزى، 1528

. ٍۈرەروەْ ٍۈتەر ئېتي، وېطىٍۇر ضۆزى

 

لەٍەردىٓ وېٍۇروىٓ؟ لەٍەرگە ثبرۇر؟ 1529

لەٍەردە تۇرۇروىٓ؟ لەٍەردە ٍۈرۇر؟ 

 

ثىٍىٍّىه ثىٍەِذۇ؟ ٔېّە دەر ثۇٔي؟ 1530

ئەلىٍٍىك ئۇلبِذۇ؟ ٔېّە دەر ئۇٔي؟ 

 

ق ثۇٔي ثىٍگۈچي، خۇدادىٓ ثۆٌەن ٍو1531

. پەلەت ثىرٌە تەڭرى ثۇٔي ئۇلمۇچي

 

گبھي ئۇ ٍوغۇرٔۇپ وېسەر ثەٌگىطىس، 1532

. ۋە ثەزى وۆرۈٔۈپ، وېتەر ثەٌگىطىس

 

توال لىطمب ئۆِۈرٌۈن ثۇ ئىٕطبْ ئۆزى، 1533

. ضۆزى –غېّىال ئۇزۇْ ھەَ ثۈٍۈن تىً 
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وۆرەرضەْ، ثۇ ئىٕطبْ زەئىپ ٔەلەدەر، 1534

ۈن وۆتىرەر؟ ئۇ غۇٔچە ٍبِبٍٔىك ٔىچ

 

ئىىىي وۈٍٔۈن ئۆتىۈٔچي دۇَٔب وۆرۈپ، 1535

. ٔىچۈن وەردى وۆوطىٓ لىَب تبظ ثوٌۇپ

 

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ ئوٍغبٔغبْ وىػي، 1536

: ئۆٌۈِٕي تؤۇپ، ٍوٌغب وۆٔگەْ وىػي

 

ئەجەپ تەڭذىػىڭ ٍوق، ٍبِبْ، ئەً ئۆٌۈَ، 1537

. ﹞117﹝توضبٌّبش ضېٕي ثوٌطب ِىڭالپ توٌۇَ

 

ئوِۇِغب، لۇتۇٌّبش ثىرى،  وېٍەرضە1538ْ

. ٍبخػىٕىڭ ئۆزۈڭ ثىر تۆرى –ٍبِبٔۇ 
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ثوالتتي تىرن لبٌطب ئبٌىُ ئبِبْ، 1539

. ثوالتتي ئۆٌۈپ وەتطە ثبرٌىك ٔبداْ

 

ٍبخػي لبٌّبش تبِبِەْ ئۆٌۇر،  –ٍبِبْ 1540

. ئۇٌۇغّۇ، وىچىىّۇ لبرا ٍەر ثوٌۇر

 

ئۆٌۈِذىٓ لېچىػمب وېچىه ٍوق چولۇَ، 1541

. ا ضەْ، وېٍەدۇر ئۆٌۈَھەر لبٔچە ٍبظ

 

ٔە ٍبخػي دېّىػىذۇر ثۇ ئەي ثبغالر ئەر، 1542

: ئىػىٕي ثىٍپ ھەَ ئۇلۇپ ئىػٍەر ئەر

 

ٔە ٍبخػي ئىع ئەردى ئۆٌۈَ ثوٌّىطب، 1543

. ٔە وۆروەَ ئىع ئەردى وىػي ئۆٌّىطە

 

راھەتىە ٍەتىۈزدى ِېٕي ثۇ ئۆٌۈَ، 1544

. ئۇٌۇَ –ئۆٌۈَ ثۇزدى ِېٕىڭ ئبضبضىُ 
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وق ئۆٌّگە، تۇغۇٌغبْ ئۆٌۇر، ئەجەپ 1545ً

. تۇغۇٌغبْ ئۆٌۇر، وۆر، لبرا ٍەر ثوٌۇر

 

وىػىگە ئىطىت ٍوق، وىػىٍىه ئىطىت، 1546

. ئەِەش ئەرگە ئەپطۇش، دۇرۇضٍۇق ئىطىت

 

 

لېرى ثۇ جبھبٕٔىڭ غۇدۇر ئبدىتي، 1547

. ئەِەي لىً ۋە ٍب لوً ئۇٔي غۇ پېتي
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ٍىگىرِە تۆتىٕچي ثبپ 

ىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػٕي وۈٔتۇغذى ئېً

لىچمىرتمبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

ئېٍىگ ِبتەَ ئۆتىۈزى ئبٍتوٌذىغب، 1548

. ئۈگۈت ثەردى وۆپ، لىچمىرىپ ئوغٍىغب

 

ئەً ئوغۇي لىٍّب ئبرتۇلچە غەَ، :دېذى1549
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. غەَ ئۆتطە، ثوٌۇرٌەر ئبخىر غبتٍىك ھەَ

 

ثۇ غەَ وەٌّىذى، لبرا، ٍبٌغۇز ضبڭب، 1550

. ەٌذى ِبڭغەٍِەرِۇ ن –ئۇزۇْ لبٍغۇ 

 

چۈغۈرِە روھڭٕي، ئۆزەڭٕي ئبۋۇت، 1551

. ٍېٕىّذا تۇرۇپ ضەْ، خىسِىتىّذە ئۆت

 

ئبتبڭ ئۆٌگەْ ئوٌطب، ئبتب ِەْ ضبڭب، 1552

. ئبتبٌىك لىالً ِەْ، ئوغۇي ثوي ِبڭب

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋثي 

 

ئەً ئېٍىگ، : ٍەر ئوپتي ئۆگذۈٌّىع دېذى1553

. تىرىهضوراپ ئەي ضەْ ئۇزۇْ ٍبغب، ثوي 
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ئۆضتۈرگەْ لۇٌۇڭّەْ، خىسِەتچىڭ ضېٕىڭ، 1554

. پىذا ثوٌطۇْ ئېٍىگىە جبٔىُ ِېٕىڭ

 

ئبتبَ جبٔي ثوٌذى ئېٍىگىە پىذا، 1555

. پىذا لىٍطۇْ ضبڭب ثۇ لۇٌٕي خۇدا

 

※         ※           ※ 

 

چىمبردى ئبتبٔىڭ خېتىٕي ئوغۇي، 1556

. ئېٍىگىە ئەدەپٍە ضۇٔۇپ ثەردى ئوي

 

ئبچتي، ئولىذى ثىتىه،  –ٌذى ئېٍىگ ئب1557

. ﹞118﹝ئىطىت، ئي تىتىه: ضۆزىٓ ئۇلتي، دېذى

 

ئەً ِېھرىجبْ وىػي ضەرۋىرى، : دېذى1558

. ئىػىگىُ لۇرتتىڭ، ثوظ لبٌذى ٍېرى
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تىرىه چبغذا ئىػٍەپ، ھەلمىُ ئۆتىذىڭ، 1559

. ئۆٌەر چبغذا ئوٍالپ، غېّىّٕي ٍېذىڭ

 

ھەلمىڭٕي ئۆتەٌّەً لبٌذىُ ِەْ ضېٕىڭ، 1560

. خۇداال ئبدا لىٍطۇْ ھەلمىڭ ضېٕىڭ

 

ٔىچۈوىىُ، ضېٕىڭذىٓ خۇغبٌّەْ ثۇ وۈْ، 1561

. خۇدا ثەرضۇْ ضېٕىڭ ضۆٍۈٔچىڭ لۇتۇْ

 

※         ※           ※ 

 

ضۆزىٓ وەضتي ئېٍىگ، وۆزى ٍبظ چېچىپ، 1562

. دەرت لۇچۇپ –تۇرۇپ چىمتي ئۇٔذىٓ، ئەٌەَ 

 

ئۆٍىگە وېٍىپ وىردى وۆڭٍي چۈغۈن، 1563

. ۈْ ٍبتتي غەِىىٓ، ٍېپىپ ئىػىهٔىچە ن
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※         ※           ※ 

 

ئبتبضي ئۈچۈْ لىٍذى ٔەزرە ئوغۇي، 1564

. ئۈٌەغتۈردى ٍولطۇٌغب ٍىپەن رەخت ۋە پۇي

 

وەچۈردى غۇ ھبٌذا ئبتب لبٍغۇضىٓ، 1565

. ئۆزىگە لىٍذى دوضت وىع ٍبخػىذىٓ

 

ئبتب پۀذىٕي تۇتتي ثوٌذى وؤي، 1566

. ٍورىذى وۈٔي ئېػىپ ثەختي ھەر وۈْ،

 

ٔېّە دەر ئىػىت ئەِذى ئبلىً وىػي، 1567

: ثېػىذىٓ ئىع ئۆتىەْ ثىٍەر ئەي ئىػي

 

ئبتب پۀذىٕي ضەْ لبتتىك تۇت لبتتىك، 1568

. وۈٔۈڭ لۇتٍۇق ثوٌۇر وۈٔطبٍىٓ تبتىك

 



  -360 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

ئبٔبٔي،  –خىسِەتٍە خۇظ لىٍطبڭ ئبتب 1569

. ﹞119﹝ئبضىغ –تبپبرضەْ تۈِۀّىڭ وۆپ پبٍذا 

 

         ※  ※         ※ 

 

ئېٍىگّۇ تىرىػتي غۇٔذىٓ وېَٓ، 1570

. تۈزەپ لبٔۇٕٔي ٍبخػي ھەر وۈٔطبٍىٓ

 

ثېَذى خەٌمي ھەَ تۈزەٌذى ئېٍي، 1571

. ئېٍىگىە دۇئب لىٍذى خەٌمي تىٍي

 

※         ※           ※ 

 

ئېٍىگ ثىر وۈْ ئوٌتۇردى ٍبٌغۇز ئۆزى، 1572

. وىتبپٕي لوٍذى، تىىتي ئۇزالمب وۆزى

 

ضبٌذى ئوٍي ھېچ ئەلٍي ٍەتّىذى، تو1573
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. ضوراغمب وىػي ئىطتەدى، تبپّىذى

 

غۇئبْ ئەضٍەپ ئبٍتوٌذى ئەردەٍِىرى، 1574

. ۋاً ئىطىت، ئىذى ئەرٌەر ئەرى: دېذى

 

ئىػىه وۆروي ھەَ ٍبخػي ھەِرا ئىذى، 1575

. ئبڭب تەگطە ئىع، خەٌممە پبٍذا ئىذى

 

لۇرۇق لبٌذى ئورٔي، ٍوق ثوٌذى ئەغىُ، 1576

وٌغۇزۇغمب لېٕي ثىر وىػىُ؟ ثۇٔي ت

 

ٍبٔب ئۇ ئۆگذۈٌّىػىٕي خبتىرٌىذى، 1577

. ثۇ ٍبخػي ئىػٕي ِەْ ئۇٔتۇپّەْ، دېذى

 

  –ئۆٌەر چبغذا ئبٍتوٌذى ئوغٍىٓ ِبڭ 1578

! تبپػۇرغبْ ئىذىىىُ، ئۇٔتۇپّەْ، تبڭب
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ئبتب ئۆٌذى، لوٍذى تىرىه ئوغٍىٕي، 1579

. ثىرىٕي ٍۈتتۈردۈَ، تۇتبً ثىرىٕي

 

         ※  ※         ※ 

 

ئەۋەتتي ئۆگذۈٌّىػىە تېسدىٓ وىػي، 1580

. چبلىردىٓ ئۆزىگە، ھەي ئەتتي ئىػي

 

ٍىگىرِە ثەغىٕچي ثبپ 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ وۈٔتۇغذى ئېٍىگ ھوزۇرىغب 

وىرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا 

 

وېٍىپ وىردى ئۆگذۈٌّىع ئۇدۇي ٍۈرۈپ، 1581

. ئېٍىگىە وۆرۈٔذى ضۆٍۈٔچٍىه ثوٌۇپ

 

وە ضوئبٌي ئېٍىگٕىىڭ ئۆگذۈٌّىع
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ئېٍىگ وۆردى دەرھبي لىچمىردى ئۇٔي، 1582

ٔېّە لىٍذى زاِبٔە ضېٕي؟ : دېذى

 

ٔىچۈورەن وېچەر ثۇ وەچۈرگەْ وۈٔۈڭ، 1583

ٍۈردۈڭّۇ دۇرۇش ٍبوي ئەگرى ٍوٌۇڭ؟ 

 

 

زاِبٔە ٔە لىٍذى ئبتبڭذىٓ وېَىٓ، 1584

لبٍغۇدىٓ؟  –ٍۈرەرِطەْ خۇغبي ٍب غەِىىٓ 

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ئەً ئېٍىگ لۇتي، : دېذى ثۇ ئۆگذۈٌّىع1585

. ٍبغبضۇْ ئۇزۇْ ھەَ ٍېَىٍطۇْ ئېتي
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ئېٍىگ ئىػىذىٓ چەتتە لبٌذىُ ٍىراق، 1586

. زاِبْ ٍۈز ئۆرۈپ لبظ تۈرگەچ ثىراق

 

ئۇزۇْ ثوٌذى ئېٍىگ ٍۈزىٓ وۆرِىذىُ، 1587

. لبٍغۇ ثىرٌە ٍۈرۈپ، وۈٌّىذىُ –ئەٌەَ 

 

د ِېٕي، لىچمىرغبچ ثۇ وۈْ خبْ لىٍىپ ٍب1588

. ِبڭب ثبغٍىذى ثەخت ئۈِىت لۇرىٕي

 

ئېٍىگ ٍبرٌىمىٕي ئىػىتىەچ ئۆزۈَ، 1589

. وۈٔۈَ ٍبخػي ثوٌذى، ٍورىذى وۆزۈَ

 

※         ※           ※ 

 

ئېٍىگ وۆردى تۈرٌۈن ئىٍىّذىٓ ضىٕبپ، 1590

. ئېچىپ تىٍٕي ئۆگذۈٌّىع ئېَتتي جبۋاپ
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ٍىگىرِە ئبٌتىٕچي ثبپ 

ٔتۇغذى ئېٍىگ خىسِىتىگە ئۆگذۈٌّىػٕىڭ وۈ

وىرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا 

 

ِۇٔذىٓ وېَىٓ ئەً ئوغۇي، : ئېٍىگ ئېَتتي1591

. خىسِەت لىً ِبڭب، ضەْ چۈغۈرِەً وۆڭۈي

 

ثبر ئەردى ئبتبڭٕىڭ توال خىسِىتي، 1592
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. ئۆتەٌّەً لبٌذى لەرىس ھەلمي غۇ پېتي

 

ثۇ ھەلٕي ئۆتۈغۇَ وېرەوتۇر ضبڭب، 1593

. ضۇْ ِبڭبوىػىٍەر ئبرا ضۆز تەگّي

 

ٔە دەٍذۇ ئۇچ ئوردۇ ثېگي ئبڭٍىغىً، 1594

: ثىٍىپ ضۆزٌىّىع ضۆز، ئىػٍىتىپ ئەلىً

 

وىػي ئەِگەن ئەتطە ضبڭب ثەٌگۈٌۈن، 1595

. ئۇٔۇتّب ئوي ئەِگەوٕي ثوٌّب ئۆٌۈن

 

، وىػىٍىىٕي لوٍّب ئەً ئېطىً وىػي1596

. وىػىگە وىػىٍىه لىٍغىٓ تەڭتۇغي

 

ن ضبڭب، ثىرەرضي ضىڭذۈرضە گەر ئەِگە1597

. ئۇٔىڭذىٓ توالراق جبۋاپ لىً ئۇڭب
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وىػي ئەِگىىىٕي ثىٍەٌّەش وىػي، 1598

. پۈتۈٍٔەً ثوٌۇر ئۇً، ئەً ثەگٍەر ثېػي

 

ٍۈرى، ئۇً ئبتبّٔب، وىػىٍىه تىٍە، 1599

. وىػىگە وىػي ثوي وىػىٍىه ثىٍە

 

وىػىٍىىىە وىػي ئبتبٔذى وىػي، 1600

. وىػىٍىه ثىٍەْ ئبت وۆتەردى وىػي

 ٔىڭ ئېٍىگىە جبۋاثيئۆگذۈٌّىع

 

ئەً خبْ، : ضۆٍۈپ ٍەرٔي ئۆگذۈٌّىع دېذى1601

. ئېٍىگ خۇغٍىمي خوپ ِبڭب ھەر زاِبْ

 

ئۇٌۇغۋار ثېگىّطەْ، ِەْ خىسِەتچي لۇي، 1602

. ئۇٌۇغ ثەگ لەدىرٌەر خىسِەتچىٕي ئوي
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تىٍەضەڭ لەدىرٌە ۋە ٍبوي خبر لىً، 1603

. پىذا لىٍذىُ ئۆزۈَ ضبڭب ئەِذى، ثىً

 

         ※  ※         ※ 

 

تۇرۇپ ئبضتب ِبڭذى ئىػىىتىٓ چىمىپ، 1604

. ثىر ئبز ئبٍٍىٕىپ ئۆٍگە وەتتي ٍېٕىپ

 

ثبغىالپ ثۇ ئۆگذۈٌّىع خىسِەت وەِىرىٓ، 1605

. دېذىً ئىػمب وىرىػتي غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ

 

وەچ تەۋرىّەً راضب ئىػٍىذى،  –ضەھەر 1606

. لىٍىپ تۈْ گۈزەت، ئبغٕي ئبٔذا ٍىذى

 

ٌىگە ٍبلتي ثەن خىسِىتي، ئېٍىگ وۆڭ1607

. ئېچىٍذى ئىػىه، ثەردى لوي دۆٌەتٕي
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ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، خىسِەت لىٍغۇچي، 1608

: خىسِەت ثىرٌە دۆٌەت ئېتىٓ ِىٕگۈچي

 

ئەً ثەگٍەر ضۆٍۈٔچىٓ تىٍىگەْ وىػي، 1609

. پۈتۈْ ثەگ تىٍەگي ئۈزە لىً ئىػي

 

ثېگي خبٌىّبش ئىػىٕي لۇي ئىػٍىطە، 1610

. زەثۇٍٔۇق ٍىطەگۇٔبھي ئۆزىگە، 

 

ثېگي خبٌىّبش ئىػٕي لىٍطب ئەگەر، 1611

. لىٍۇر زاٍە تبپمبْ تىرىىٍىىىٕي ئەر

 

※         ※           ※ 

 

ئېٍىگ ئۆگذۈٌّىػٕي، وۆر، تۇتتي ٍېمىٓ، 1612

. ئۇٔىڭغب دېذى ئىػٕىڭ لبٔذالٍىمىٓ
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※         ※           ※ 

 

ئېٍىگ ِۇڭٍىٕىپ ھەَ دېذى ثىر وۈٔي، 1613

. ٍولبتتىُ وبِىً وىػىٕي! ادەرىخ

 

ئىػىىتە توال خەٌك ٍىغىٍذى توٌۇق، 1614

. ئىػىّغب ٍبراٍِىك ٌېىىٓ ثىرى ٍوق

 

ثۇزۇٌذى ئىػىُ، ٍوق ئېرۇر ثىٍگۈچي، 1615

لېٕي ئۇ وۆٍۈٔۈپ ئىػُ لىٍغۇچي؟ 

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، ضىٕبٌغبْ وىػي، 1616

: ٍبِبٕٔي ثىٍگەْ وىػي –ضىٕبپ ٍبخػي 

 

ار ھەِّە ئبرزۇ وىػي، تىٍەضە تبپ1617

. تېپىٍّبش تىٍەوتەن ٍبخػىالر ثېػي
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وۆرۈٔەر خىسِەتچي توپي وىػىذەن، 1618

. وىػي ٍوق ئىػىٕىپ وىػي دېگۈدەن

 

وىػىٕىڭ وېرەگي ٍبراٍِىمىذۇر، 1619

. ٍبراٍِىك ھەر ئىػتب پبٍذىٍىمىذۇر

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، غېئىر ئېَتمۇچي، 1620

: چيضۆزىٓ ِۀب ثىرٌە تىسىپ لوٍغۇ

 

ٍۈرگۀٍەر ئىچىذە ٍبراٍِىمي ٍوق، 1621

. ثبر ئوٌطب، ٍېٕىّذا تۇرالٍىمي ٍوق

 

خىسِەتچي توپىذا ٍۈرگۀٍىرى وۆپ، 1622

. ئەگەرچە ئىطتىطەڭ پبٍذىٍىمي ٍوق

 

ِەضەٌذە وېٍۇر، : ٍبٔب دېذى ئېٍىگ1623

. ئۇرۇغٍۇق وىػي ئۆٌطە ئۇرۇغي لبٌۇر
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ٔېّە تەرضە ٍەرگە ٍبٔب غۇ ئۈٔۇر، 1624

. ٌٕىڭ لىٍىمي ئبتبغب ٍبٔۇرئوغۇ

 

ثۇ ئبٍتوٌذى ئبتب ئوغٍىذۇر، 1625

. ئبتب وەتتي ئورٔي ئوغۇي ئورٔىذۇر

 

 

ئبتب وەتتي، ئورٔي لبٌذى ثوظ ئوچۇق، 1626

. توٌۇلالٔطۇْ ئوغٍي ثىٍە ثۇ ٍوچۇق

 

ثۇٔي لەدىرٌەً ِەْ، ئۇ ثوٌطۇْ وىػي، 1627

. وىػي ثوٌطب، ثوٌۇر پبٍذىٍىك ئىػي

 

ٍِىك ئۇٔي ھەَ توٌۇق، وۆرەرِەْ ٍبرا1628

. وىچىىٍىىتىٓ ئۆزگە ھېچ ئەٍپي ٍوق
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دېّىع ثەوّۇ ٍبخػي ئىٍي ئبتٍىغي، 1629

: ئەٌٕىڭ لۇتٍىغي –خەٌمٕىڭ وبتتىطي 

 

ٍېتىػتۈرضە ثەگٍەر ضوزۇپ لوي وىػىٓ، 1630

. ٍېمىٕالپ ثوٌۇر ثبظ ثېگىذىٓ وېَىٓ

 

ٍېمىٓ تۇتطب ثەگٍەر ئۆزىگە وىّٕي، 1631

. ارزۇ لىٍغىٕيئ –ٍېمىٕالر تىٍەگي 

 

ئەگەر ثبلطب ثەگٍەر وىػىگە وۈٌۈپ، 1632

. ٍىغىٍۇر ئۇٔىڭغب ئەرٌەر ٍۈزٌىٕىپ

 

ئەِذى ِبڭ چبرە ٍوق، : ئېٍىگ ئېَتتي1633

. ٍېتىػتۈرضەَ ئۇٔي، ثوٌۇر ئەر توٌۇق

 

ئۆتىگەْ ثوالً ِەْ ئبتبضي ھەلمىٓ، 1634

. لىالً ِەْ وىػىٍىه وۆٍۈِچبٍٔىمىٓ
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زِىتي ِبڭب، وۆپ ئەردى ئبٍتوٌذى خي1635

. وىػىٍىه لىٍىپ ِەْ ٍبٔذۇراً ئبڭب

 

وىػىٍىه دېگىٕىُ ئېرۇر ئەزگۈٌۈن، 1636

. وەٍگۈٌۈن –ثوٌۇر ئەزگۈٌۈن ئۇ، ٍېّەن 

 

 

لېرىّبش ٍبخػىٍىك، لبٌۇر غۇ پېتي، 1640

. ئۇزۇٔذۇر ئۆِرى ثەن، ثۇزۇٌّبش ئېتي

 

※         ※           ※ 

 

ئېٍىگ ئۆگذۈٌّىػٕي ئەزىسٌەپ توال، 1641

. ٍبخػي ئىػٕي ئېَتتي ئبڭب –ٍبِبٔۇ 

 

وۆتەردى ئېٍىگ ئۇٔي ئەٍٍەپ ئېھطبْ، 1642
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. لوٍۇٌذى ٍوٌغب لبٔۇْ، ثوٌۇپ ھەر زاِبْ

 

تۈزەٌذى ئبدەت ھەَ ئىچىي ئىع، لبٔۇْ، 1643

. ئېچىٍذى خىسِەتٍە ئىػىىٍە پۈتۈْ

 

لۇضۇرى ثوٌذى ئەردەَ، ضۆزى ثوٌذى ضۆز، 1644

. وۆزئېٍىگ تۇرغبْ ھبِبْ ئبچبر ئبڭب 

 

※         ※           ※ 

 

ئەِذى تىٍىگەْ ئىػىُ، : ئېٍىگ ئېَتتي1645

. تۈزۈٌگەً، ٍېتىٍگەً، ئىچىُ ھەَ تېػىُ

 

ثبر ئەردى ٍۆٌەوي ثۇٔىڭ ثەٌگۈٌۈن، 1646

. غۇڭب لىٍذىُ ئېھطبْ ئۇٔڭغب تۈزۈن

 

ِبٔب ثوٌذى ئەِذى تىٍەوتەن وىػي، 1647
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. تېخي ٍۈوطىٍۇر وۆپ ٍېتىٍطە ٍېػي

 

غ ثوٌغۇچي ئوغالْ ئۇ ِەرت تۇغۇٌۇر، ئۇٌۇ1648

. وىچىه ۋالتىذا ھەِّە ٔىػبْ وۆرۈٌۇر

 

ئولي ثۇ ثېَىتٕي ئوخػبغتۇر ثۇڭب، 1649

: ئولۇغبٔچە ِۀب ئېچىٍۇر ضبڭب

 

ٍبراٍِىك ٔېّۀىڭ ثوٌۇر ثەٌگىطي، 1650

. وىچىىتىٓ چوڭ ئوٌغۇٔچە ثىٍىٕگۈضي

 

چىچەوتىٓ ثىٍىٕۇر دەرەخ ِېۋىطي، 1651

. ثىر ِىطبي ثوٌغۇضيثۇ ھەِّە ئۈچۈْ 

 

※         ※           ※ 

 

ئىػٍەدى ئۆگذۈٌّىع راۋۇرۇش تۇرۇپ، 1652
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غبَ لبٍتّبضتىٓ ۋالىتٕي تۇتۇپ،  –ضەھەر 

 

ٍولبتتي ئۆزىذىٓ ٍبراِطىسٌىك ھبي، 1653

. پۈتۈْ ئىػمب ثوٌذى ٍبراٍِىك تۈگەي

 

ئەِگىىي،  –لۇتۇٌذى ئېٍىگ وەتتي غەَ 1654

. پ ٍۈويخەٌك ٔەپي ئبغتي، ٍېٕىىٍە

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

ئېٍىگ ئۈٔذەپ ئۆگذۈٌّىػٕي ثىر وۈٔي، 1655

. ئبڭب ضۆزٌىذى ھەِّە ثىٍگۀىٕي

 

ئەِذى ئىػىت ئەً ئوغۇي، : ئېٍىگ ئېَتتي1656

. ضۆز ئېَتبً ضبڭب ِەْ، ثۇڭب ثەر وۆڭۈي
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وىػىگە پبٍذىٍىك ٔەرضىٍەر ٔېّە؟ 1657

! ٔىچۈوتۇر پبٍذىطي، ضبٔبپ ثەرگىٕە

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ثېگىُ، : جبۋاپ ثەردى ئۆگذۈٌّىع دېذى1658

. ضەْ ئەٌٕىڭ ئۇزى، ضۀذە ھەِّە ثىٍىُ

 

 –ھەر ئىىىي جبھبْ  ىئىٍىهوىػىگە ٔەپ1659

. ئېرۇر ٍبخػي خۇٌۇق، ئەً ئېطىً خۇٌۇق خبْ

 

ئىىىىٕچي، ئۇٍبتتۇر، ئۈچىٕچي وؤي، 1660

. ثۇ ئۈچتىٓ تبپۇر ئەر ضبئبدەت وۈٔي

 

لىٍىمي ٍبخػىالرٔي پۈتۈْ خەٌك ضۆٍەر، 1661

. پەٍٍي دۇرضالر تۆرگە چىمبر –خۇٍي 
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ضبر ئۇٍبت ھەر ِەھەي، ؤبچبر ئىػتىٓ ت1662

. ئۇٍبتطىسٌىك ئەرگە تېڭي ٍوق وېطەي

 

وىػي ثوٌطب ضىٍىك، لىٍىمي وؤي، 1663

. ثوٌۇر ئىىىي دۇَٔبدا ثەختٍىه وۈٔي

 

ىٍىك، دۇرۇضٍۇق، ئۇٍبت ھەَ ثۇ ٍبخػي ق1664

. ثىرىىطە ثۇ ئۈچي ثوٌۇر خۇغچىٍىك

 

 ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي

 

ئىػىتتىُ ثۇ ضۆز، : ٍۀە ئېَتتي ئېٍىگ1665

ٔېّەدۇر وىػىگە ثىپبٍذا ٍبۋۇز؟ 

 

 ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي
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ئېٍىگ، : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع دېذى1666

. ثۇ ضۆزگە ٍۈگۈرتطۇْ ئەلىً ھەَ ثىٍىه

 

  –اٍذىطىس، پۈتۈٍٔەً زىَبْ وىػىگە پ1667

: لىٍۇر ثۇ ئۈچ ٔەرضە، ئەً لۇدرەتٍىه خبْ

 

ثىرى وبجٍىك ھەِذە لىٍمتب ٍبۋۇز، 1668

. ٍۀە ثىرى ٍبٌغبْ لىالر ثوٌطب ضۆز

 

ثىرىذۇر ثېخىٍٍىك، وىػٓ خبر ئېتەر، 1669

. ثۇ ئۈچ ئىع ثىٍّطىس وىػىذىٓ وېٍەر

 

وىػىىىُ وبج ئوٌطب، لىٍىمي ٍبِبْ، 1670

. غي تەتۈر ئۇٔىڭ ھەر زاِبْثوٌۇر ئي

 

وىّىىي ئبتبٌطب ثۇ ٍبٌغبْ ثىٍەْ، 1671
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. ٍولبٌّبش ئۇ ٔبِي، ٔە لىٍغبْ ثىٍەْ

 

ثېخىٍٍىمتىٓ ئۆزگە ٍبِبْ ٔېّە ثبر؟ 1672

. ٍىّەضتىٓ ٍىغبر ِبي، وېَىٓ ِبي لبالر

 

ثېخىً ئۆزرە ثىٍىُ ٔەدەر ثۇٔي ئۇق، 1673

ئەً ثەختطىس، ثىچبرە، ئەً لوٌي ٍۇِۇق 

 

 

ىغىع ثىٍذىڭ ئبٌتۇْ، ٍېَىع ثىٍّىذىڭ، 1674ً

ٍىغىپ ئبٌتۇْ ئەٌگە ضەْ ٔىچۈْ ثەرِىذىڭ؟ 

 

ٍىغىپ دۇَٔبٔي ئەً ٍىّىگەْ وىػي، 1675

. ٍىگۈچي تەٍَبردۇر، تەٍَبرال ئېػي

 

ثۇ ئۈچ ٔەرضە وىّذە ثوٌطب ثەخت وېتەر، 1676

. ثۇ ئۈچ ٔەرضە ثىٍەْ ئېتىّۇ ٍۈتەر
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 ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي

 

ئىػىتتىُ ثۇٔي، : ٔە ئېَتتي ئېٍىگٍە1677

. ٍۀە ثىر ضۆزۈَ ثبر دېگىٓ ضەْ ئۇٔي

 

ثىٍىٍّىه تۇغۇٌۇرِۇ ئبٔبدىٓ وىػي، 1678

ۋە ٍب ئۆگۈٔەِذۇ ٍېتىٍطە ٍېػي؟ 

 ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

ئېٍىگ لۇتي، : جبۋاپ ثەردى ئۆگذۈٌّىع1679

. ثۇ پەزىٍەت ئېتي –ثىٍىُ ھەَ ئەلىً 

 

الر، ٍۈرۈپ ئۆگىٕۇر، ثىٍىّطىس تۇغۇ1680

. ثىٍىُ ثىٍطە ئىػالر ئۇتۇغٍۇق ثوٌۇر
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ئبٔب تۇغذى ثىٍىّطىس تۇغبر، 1681

. ثىٍىّٕي ئۆگۈٔۈپ ئۇ تۆرگە چىمبر

 

ئەلىٍذۇر ئۇٔي ئۈگىٕەٌّەش ئبدەَ، 1682

. تەثىئەتىە لوغۇپ ٍبراتۇر ئىگەَ

 

ئەلىٍذىٓ ثۆٌەن ثبرچە ئەردەٍِىٕي، 1683

. وىػي ئۆگۈٔۈپ، ئبغۇرار ئىٍّىٕي

 

※         ※           ※ 

 

ئىػىتىەچ ثۇ ضۆزٔي ضۆٍۈٔذى خبلبْ، 1684

. ِەْ تىٍەگىُ تبپتىُ ئۇغجۇئبْ: دېذى

 

 –ئبتبضىٓ ٍۈتۈردۈَ، ِبٔب ثۇ ئوغۇي 1685

. ئبتب ئورٔي تۇتتي تېپىپ ٍبخػي ٍوي
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خۇداغب غۈوۈرىٍە تىٍىّىٕي ثېسەً، 1686

. خەٌمٍەرگە ٍبخػي لبٔۇٔالر تۈزەً

 

گذۈٌّىػٕي وۆپ ِېھرىجبْ، وۆرەرِەْ ئۆ1687

. دۇرۇضٍۇق ثىٍەْ لىٍذى ئىػٕي ھبِبْ

 

لىالٍىىُ، ٍبخػىٍىك جبۋاپ ئۈچۈْ ثىر، 1688

. ثۇ ٍبخػي جبۋاپمب ئۇ ثوٌطۇْ ھبزىر

 

وىػىٍەر،  ﹞120﹝ٔەدەٍذۇ ئىػىتىىٓ ِۇِتبز1689

: خەٌك ئىچىرە خىً ۋە ضبز وىػىٍەر

 

وىػىٍىىىٕي لىٍطب وىػىٍىىىٕي لىً، 1690

. ڭىچە جبۋاة ئەٍٍگىًوىػىىىه تې

 

ۋاپبغب ۋاپب ئۇ وىػىٍىه ھەلمي، 1691

. ۋاپب لىً، چىمبر ئبت، وىػىٍىىٕي لىً
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※         ※           ※ 

 

وۈْ،  –ئېٍىگ لەدىرٌىذى ئۇٔي وۈّٔۇ 1692

. ئبتي ئەٌگە پۈتۈْ -ٍېٍَذى ٔبِۇ

 

ٔىػبٔي،  –ئەي ئىچرە ثۈٍۈدى ثەٌگۈ 1693

. دۇئب ثىرٌە داڭمي تۇتتي جبھبٕٔي

 

ئۇٌۇغ ثوٌذى تەڭتۇظ ئبرا ثەٌگۈٌۈن، 1694

. ھەَ ثەگٍەر ئبراِۇ ئبراٌذى ثۈٍۈن

 

وۆڭۈي، تىً وىچىه تۇتتي، لىٍىمي ئوڭبً، 1695

. ئبً –ٍبراغىپ جىّي ثىرٌە، وەچتي وۈْ 

 

ضۆزى،  –وىچىه دىً ۋە غىرىٓ ثوٌۇپ تىً 1696

. تېػىذا ئۆزى –ئىطتتي ئەٌٕي ئىچي 
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ېپىپ تۇتتي وۆپ، دوضت ۋە لوٌذاظ ت –ئبداظ 1697

. لوٌذاظ ئبرلب تبٍبٔچ، ئەرگە خوپ –ئبداظ 

 

ئبداظ ۋە لوٌذىػي وىّٕىڭ توالدۇر، 1698

. ئۇٔىڭ ئبرلب ٍۆٌەگي چىڭ لىَبدۇر

 

 

ٍۆٌەن وىّذە ثوٌطب ئۇ وۈچٍۈن ثوٌۇر، 1699

. ثۇ وۈچٍۈن وىػىگە ثەخىت توپٍۇٔۇر

 

ٔە ٍبخػي ثوٌۇر ثەختىە وەِتەر وۆڭۈي، 1700

. ىّغب ٍبۋاظ ثوٌطب ئويثە وۆرۈوٍۈن ئبي

 

ئەجەپ ٍبخػي دەپتۇ ثۇ ئبلىً وىػي، 1701

: وىُ ئبلىً ضۆزىٓ تۇتطب تۈزىٍەر ئىػي

 



  -387 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

ثۇ دۆٌەت وىُ ثىٍەْ ٍبراغطب وېٍىپ، 1702

. تۆۋەْ تۇتمبً ئۆزىٓ وىچىىٍىه لىٍىپ

 

وېٍۇر ثوٌطب دۆٌەت وىػىگە وۈٌۈپ، 1703

. تۇتۇپ چىڭ ثېىىتطۇْ وچىه دىً ثوٌۇپ

 

ٔېگىسى،  –ن ثوٌۇر ثەخت تۈۋى وۈچ ئبتتە1704

. ِۇالٍىُ، وۆڭۈٌٍۈن ئۇٔىڭ ٍىٍتىسى

 

ٔە ٍبخػي ثوٌۇر وەِتەر ِۇالٍىُ وىػي، 1705

. چىراٍٍىك ثوٌۇر وۈٔذە تۈزەٌۇر ئىػي

 

ٍوغبٔچي، تەوەثجۇر، تېتىمطىس ثوٌۇر، 1706

. وۈْ پەش لىٍۇر –ئۇٔي وىجرضي وۈّٔۇ 

 

ثۇ ثەخت ئبچطب ٍۈز ھەِّىگە ٍبرىػۇر، 1707

. ٌٍىممب ثەوّۇ گۈزەي لبٍِىػۇرئەلي
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ثۇڭب ئوخػبر ئەِذى ثۇ ثېَتٕي ئولي، 1708

: ئولۇپ ِۀىطىٕي چۈغەْ، ئەً ضېخي

 

ثىٍىّطىسگە دۆٌەت ٍبراغطب وېٍىپ، 1709

. ثىٍىٍّىىىە ئبرتۇق ٍبراغۇر ثېرىپ

 

 

ثىٍىّطىس ثىٍەْ تۇرضب دۆٌەت ئەگەر، 1710

. ثىٍىٍّىىٍە تۇرغبً ئبضبضٕي ضېٍىپ

 

ثۆٍۈن ثوٌطب دۆٌەت ثىٍە،  ثىٍىّطىس1711

. غۆھرەت ثىٍە –ثىٍىٍّىه زورىَبر ٔبَ 

 

ثىٍىّطىسگە وەٌطە گەر دۆٌەت ۋە لۇت، 1712

. ثۇ دۆٌەت تۇرِبش ھىچ ئۇٔىڭ ثىرٌە، پۇت
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ثۇ ضۆزٔىڭ گۇۋاضي ِبٔب ئۇغجۇ ضۆز، 1713

: ثۇٔي ضەْ ئۇلىغىٓ، ئبٍب وۆڭٍي تۈز

 

وېٍەر ثەخت وىػىگە، لەدرىٍە ئۇٔي، 1714

. ۇ لەدىر ئبڭب، ثوٌطب وؤيضىڭبر ة

 

ثوٌۇِطىسغب گە وەٌطە دۆٌەت ۋە ثەخت، 1715

. تىپەر دۆٌىتىٕي، وەچۈرِەش وۈٔي

※         ※           ※ 

 

ئېٍىگ ئۆگذۈٌّىػٕي وۆرى ضىٕبپ، 1716

. پۈتۈْ ئىػىٕي توغرا تبپتي لبراپ

 

لەدىرٌىذى ثەزى ئىگىس وۆتۈرۈپ، 1717

. تۆۋۀٍەتتي ثەزى ٍبِبٔراق وۆرۈپ

 

لەدرىٍۀطە ئۇ ئەٌٕي رۀجىتّىذى، 1718
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. خبر ئوٌغبٔذا، ئۇ ئىػٕي ئبلطبتّىذى

 

ئېٍىگىە ضۇپەر ثوٌذى ضبدىك ثوٌۇپ، 1719

. غەزىٕىٕي ثبغمۇردى ٍبخػي تۇتۇپ

 

ئۇ ئبٌذى ئبِبٔەت ثوٍۇٔغب ٍوغبْ، 1720

. ئبِبٔەت تۇتمبٔغب پىذادۇر ثۇ جبْ

 

ئىػىٓ ضۈردى ئۆگذۈٌّىع ئبرتۇق وؤي، 1721

. تۇتتي ئېٍىگ ئۇٔي ھەر وۈٔيٍېمىٓ 

 

ئوچۇق تۇتتي ئبٍرىُ پۈتۈْ ئىػٕي ئۇ، 1722

. ٍولٕي ئۇ -ھىطبپالپ تۇتتي پۈتۈپ ثبر

 

وۈزەتتي ِبٌىٓ ثەن، ئۆزىٓ ضبلٍىذى، 1723

. خىسِەتتە لىٍچىٍىه ئەگرى ثوٌّىذى
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ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ ٍېتٍگەْ ٍېػي، 1724

: ھبٍبتتب وەَ ئۇچرار ھەلىمي وىػي

 

وۈِۈظ،  –لەدىرٌىه ثۇ ئبٌتۇْ وىػىگە 1725

. وۈِۈغتىٓ ئەزىس ئەرگە ئۆزىٓ تۇتۇظ

 

ئۆزىٕي وۈِۈغىە ئىٍىٕذۇرِبش ئەر، 1726

. جبھبٔذا توٌۇق چىٓ ثەختىە ٍېتەر

 

ثىٍىٍّىه ثىٍىُ ثىرٌە ثەردى ئۆگۈت، 1727

. دۇرۇش، چىٓ وىػي ثوٌطبڭ، وۆزۈڭگە ضۈرۈت

 

ئەلىً ئېَتتي خوپراق ِۇغۇ توغرۇٌۇق، 1728

. غب جبْ ثەرضە وەتّەش ئوغۇقوۆٍّچبْ

 

دۇرۇش دەپ ئبتبٌغبْ دۇرۇضالر لېٕي، 1729

دۇرۇضٍۇق لىٍىػتب ئبِبٔەت وۈٔي؟ 
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توٌۇق ئەر لبٍطي ئۇ، ئۇٔي ثىٍگۈٌۈن، 1730

. لىٍىمي دۇرۇش ثوٌطب ئەر دېگۈٌۈن

 

وىػىٕڭ ٔچۈگي ئەٌذە ِبختىٍۇر، 1731

. ضېخٍەر ِبختىالر، ثېخىً ضۆوۈٌۇر

 

 

ِۇ ثىچبرە ئېرۇر، ئبدەَ ئوغٍي ثەن1732

. پۈتۈْ وۈْ ٍىغبر ِبي، ٍېَەٌّەً لبٌۇر

 

ثىراۋالر ٍۈگۈرۈپ جبھبْ ئبٍٍىٕۇر، 1733

. ثىرى جبْ پىذاالپ، دېڭىسغب وىرۇر

 

لىَبغب چۈغۈپ،  –ثىراۋالر لبزار تبغ 1734

. ثىراۋ ٍەر غوالچالر ٍبالڭَبق ثوٌۇپ
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ثىراۋالر ئېػىپ تبغ، دەرٍبالر وېچەر، 1735

. ، ضۇ لۇدۇلتىٓ ئىچەرثىراۋ ٍەر لېسىپ

 

پبٌتب ٍەر،  –ثىراۋالر ئۇرۇغتب لىٍىچ 1736

. ثىرى لەٌئە ضبلالپ لېرىپّۇ وېتەر

 

ثىرى ئوغرى، ِەوىبر، ئبٌذاِچي، لبتىً، 1737

. ثىرى ثبضّىچي، لبرالچي، لىرغىٕچي، ثىً

 

گبي ئۈچۈْ،  –ثۇ زەخّەت تبِبِەْ وىَىُ 1738

. ٍىغبر ِبي، ٍېّەش، ئۆٌطە لىَٕبر وۈچۈْ

 

ثۇ ھەِّە ثىٍىّطىس وىػي لىٍىمي ئوي، 1739

. ثىٍىّطىس وىػىٍەر پۈتۈْ ٍىٍمي ئوي

 

خۇداغب ئىػۀگەْ ثىٍىٍّىه وىػي، 1740

. ئۈٌۈغي ثوٍچە توٌۇق ٍەر ئېػي
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ئىػىتىىٓ ئۇ تەِىىٓ، ئبلىً ٔېّە دەر، 1741

: پۈتۈْ جبٕٔي ثبرٔي وۈزەتىۈچي ئەر

 

خبھي ٍبت، خبھي دۇَٔب ئبٍالْ، ٍۈگۈر، 1742

. ە ثوٌطب لىطّەت، ضبڭب غۇ تېگۇرٔېُ

 

 

دۇرۇش تۇت ئەً ئبٌىُ دىٍىڭ ۋە تىٍىڭ، 1743

. ٍىّىگىڭ –وېّەٍّەش ۋالتىذا رىسىك 

 

تىٍەضە ثۇ ثبٍٍىك جبھبْ ٍبخػىطي، 1744

. دۇرۇضٍۇق ثىٍەْ ئۇ ئۇٔىڭ ثوٌغۇضي

 

تبپبً ئۇ جبھبٕٔي دېطە لبٍطي لۇي، 1745

. دۇرۇضٍۇق پۈتۈٍٔۈن ثىٍەْ ٍۈرضۇْ ئوي
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ٍبٔب ٍبخػي دەپتۇ ھۇغي ٍەتىەْ ئەر، 1746

: دۇرۇضٍۇق ثىٍەْ ثۇ جبھبْ تۇتمبْ ئەر

 

ثۇ دۇَٔبدا ثبٍٍىك تىٍەضەڭ ئۆزۈڭ، 1747

. دۇرۇش ثوي، دۇرضٍۇق ئۈزرە لىً ضۆزۈڭ

 

تېخي ئۇ جبھبٕٔي تبپبٍّەْ دېطەڭ، 1748

. دىٍىڭ ۋە تىٍڭٕي دۇرۇش تۇت ئۆزۈڭ

 

ئېٍىگ، وۆر، وىػىٍەر گەر ئوٌطب وؤي، 1749

. ە وۆروەَ ئۆتەر ئۇ ٔۇرٌۇٔۇپ وۈٔيْ

 

دۇرۇضٍۇق ۋە پبوٍىمٕي ضەْ ئەٍٍە ئەظ، 1750

. وىػٍىه ثىٍەْ لىً پۈتۈْ تۈرٌۈن ئىع

 

لىٍذى ئۈضتۈْ ثەخت وۈٔطبٍىٓ،  ﹞121﹝ئۇٔي1751

. ثېرىپ خەٌممە ثۇٍرۇق، ئىػتتي ضۆزىٓ
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ئېٍىگ ھەر غەوىٍذە ضىٕىذى ئۇٔي، 1752

. وبِبٌەتتە وۆردى جىّي ٍېمىٕي

 

ئىػۀذى ئۆگذۈٌّىػىە ئېٍىگ توٌۇق، 1753

. دۇرۇضٍىمتب خۇٌمىٓ وۆرۈپ وېّي ٍوق

 

 

ئىػىتىىٓ ثىر ئبٌىُ، دأب ٔېّە دەر، 1754

: ئولۇپ ئەگ ثوٍۇٕٔي، ئبٍب جبھىً ئەر

 

خىسِەتچي لۇٌىٓ ثەگ وۆرۈپ تۇرغۇٌۇق، 1755

. خىسِەتتە ئبضبضٍىك ضىٕبق لىٍغۇٌۇق

 

ثېگىگە ٍبراٍِىك وۆرۈٔطە لۇٌي، 1756

. ىٍغبً ئۇٔىڭغب ئەزىسٌىك ٍوٌيئېچ
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ئىع ئوٌطب تىٍەوتەن، خىسِەتچي ثۈٍۈر، 1757

. خىسِەتچي چوڭبٍطب ثېگي ٔبَ ئبٌۇر

 

 –ثىٍىّي ٍەتىەْ  ،پۈتۈْ ئىػمب ئەلٍي1758

: ثېگي ثەوّۇ ٍبخػي دېگەْ ﹞122﹝ثۇ ٍبغّب

 

ئبٍب ثەگ ئىػىڭٕي ئىع ثىٍگۀگە ثەر، 1759

. رٍبراٍِىك، دۇرۇش، تۈز، ٍۈرەوٍىىىە ثە

 

لبٍۇ ثەگ ٍبراِطىسغب ثەرضە ئىػي، 1760

. ٍبراِطىس ئۆزى ئۇ، ٔە ثبغمب وىػي

 

وۆتەرضە خۇدا ھەر وىػي ثەختىٕي، 1761

. ثېرەر ثىر ٍبراٍِىك پۈتۈْ ئىػچىٕي

 

چۈغۈرِەوچي ثوٌطب وۆتەرگۀٕي گەر، 1762

. ئبڭب ثىر ٍبٌجىّبش خىسِەتچي ثېرەر
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ثۇ ٔبداْ ثىٍىّطىس ٍېتەوٍەپ ثبرار، 1763

. زۇٌۇر ئىػي، وۆن تۈتۈٍٔەر لوپبرثۇ

 

※         ※           ※ 

 

لىٍىپ ئۆگذۈٌّىػىە خبلبْ ئېھتىراَ، 1764

. ئىػىٕىپ ئۇڭب ئىػٕي ثەردى تبِبَ

 

پۈتۈْ ئەٌگە لىٍذى ئۇزۇْ لوٌىٕي، 1765

. ئۇزۇْ لوٌي ئەتتي راۋاْ تىٍىٕي

 

ثېرىپ تبِغب، ئۇٔۋاْ، لوغۇْ، ئبت ۋە توْ، 1766

. ى ثەخت ثوٌذى پۈتۈْتوال ٍبخػي وۆرد

 

 –توال ٍبخػي ضۆز ثىرٌە ٍبرٌىمٍرىٓ 1767

. ئېٍىگ ثەردى، ئۆگذۈٌّىع ثوٌذى ٍېمىٓ
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ضبراٍذىىي خبدىُ وىچىه ٍب ئۇٌۇغ، 1768

. ﹞123﹝ئبڭ ضۇٔذى ضوغبت لىٍىپ جبْ ٍۇٌۇغ

 

خبدىٍّەر پۈتۈٍٔەً وۆرۈٔذى وېٍىپ، 1769

. ئۇٔي لۇتٍىذى ٔەرضە تبرتۇق لىٍىپ

 

 

ِىع ئورٔبتتي ٍبخػي لبٔۇْ، ثۇ ئۆگذۈي1770

. لبراپ ھۆرِەت ئەتتي وىػىطىٕي پۈتۈْ

 

زۇٌۇِٕي وۆتەردى خەٌك ئۈضتىذىٓ، 1771

. ٍولبتتي ٍبراِطىس لىٍىك ئۆزىذىٓ

 

تۈزۈٌذى لبٔۇْ ھەَ ٍېتىٍذى ئېٍي، 1772

. ھوزۇرالٔذى ئېٍىگ، چىڭىپ ئەي ئۇٌي
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 –وۆپەٍذى ضۆٍگۈچىٍەر، ئۇ ضۆٍّەش ٍېغي 1773

. ﹞124﹝چتي، ضوزۇٌذى تۇغيلوٍۇپ ئەٌٕي لب

 

لۇتۇٌذى ئېٍىگ غەِذىٓ، تبپتي ھوزۇر، 1774

. ھبٍبت ٍبغٕبدى، ثوٌذى راھەتتە تۇرۇر

 

ثۇ خىً پبٍذىالر وىُ، ثىٍىىتىٓ وېٍۇر، 1775

. ئەلىٍٍىك، ثىٍىٍّىه، زېرەوتىٓ وېٍۇر

 

ٔىچۈن ِبختىٕىٍّبش ئەلىٍٍىك وىػي، 1776

. ٔىچۈن ئەٍىپٍۀّەش ئەلىٍطىس وىػي

 

لىٍٍىك ئىػي ئۇ ئۆٌچەٍِىه ثوٌۇر، ئە1777

. ثىٍىّطىس ئىػىٕي چۇۋاٌچبْ لىٍۇر

 

ٔە ٍبخػي ٍبراغۇر ئەلىٍٍىممب لۇت، 1778

. ئەً ٍبخػي لىٍىمٍىك ثىٍٍّىىىە پۇت
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ٔېّە دەر ئۇ ئىٍي ثىېگي ئبڭٍىغىٓ، 1779

: ثۇ ضۆز ِۀىطىٓ ضۆزگە ئۇي ئەٍٍىگىٓ

 

ثىٍىّطىسگە وەٌطە دۆٌەت ثىٍەْ لۇت، 1780

. ٌك ثۇزۇٌۇر، ثوٌۇر ئەٌگە جۇتپۈتۈْ خە

 

 

ئەلىٍٍىممب تەگطە ثىر ئەي ثەگٍىىي، 1781

. ثېرەر ئەٌگە ھوزۇر، ِۇغۇ ضۆزگە پۇت

 

※         ※           ※ 

 

راھەتٍۀذى ئېٍىگ ٍورىذى وۈٔي، 1782

. خۇداغب غۈوۈر لىٍذى ِبختبپ ئۇٔي

 

وۆزىٓ وۆوىە تىىتي، وۆتەردى ئېٍىگ، 1783
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. رەرضەْ ثىٍىهئي ئىگەِطەْ، ثې: دېذى

 

ھۆوۈِراْ لىٍذىڭ وۈچ ثېرىپ ھەَ ثىٍىُ، 1784

. دۇرۇضٍۇق ئۈزە تۇت، چىڭطۇْ دىٍىُ

 

لۇۋۋەت ثەر، جىّىىي ٍبخػىٍىك لىالً، 1785

. ثۇ ئەٌٕىڭ ٍۈوىٕي ٍۈدوۈچي ثوالً

 

※         ※           ※ 

 

ئۈٌەغتۈردى ٍولطۇٌغب وۆپ ِبي ثۆٌۈپ، 1786

. ۈپدىٍىٓ ثەردى ھەلمە ھەِّىذىٓ ئۈز

 

ئبً،  –ٍبغىذى ِۇغۇٔذاق ضۆٍۈٔچتە ٍىً 1787

. ئبۋاَ خەٌك ئوِۇِەْ پۈتۈْ ثوٌذى ثبً

 

وىػىٕىڭ خىٍي، وۆر، ثۇ ٍبڭٍىغ ثوٌۇر، 1788
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. ئىطتىىىُ، ِۇغۇٔذاق وىػىٍەر ئوٌۇر

 

ثەگ ئوٌغبٔذا غۇٔذاق، تبپبر ثەخت خەٌك، 1789

. ثەختٍىه خبْ تىٍەر ئەٌگە ٍبخػىٍىك

 

ە ئۇ تۇپراق ثوٌۇر، ٍبخػي ئۆٌص –ٍبِبْ 1790

. ٔىچە ثوٌطب تۇپراق، وۆر، ئبتي لبٌۇر

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

ئېٍىگ ثىر وۈْ ئوٌتۇردى ٍبٌغۇز ئۆزى، 1791

. لىچمبردى ئۆگذۈٌّىػٕي، لىٍذى ضۆزى

 

لبرىغىٓ ئۆگذۈٌّىع ِبڭب، : دېذىىى1792ُ

. ئبتبڭ ئەِگىىي ضىڭّىذى ثىر ضبڭب
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ْ ئوغالْ وىچىه، ئبتبڭ ئۆٌذى، لبٌذىڭ ضە1793

. وىچىىىە ثۈٍۈوتىٓ ثوٌۇر ٍوي وېچىه

 

ئىٍىُ،  –ئبتبڭ ئۈگىتەٌّىذى ئەرەَ 1794

. ضبڭب ِۀّۇ ھېچ ثىر ٍبردەَ لىٍّىذىُ

 

لەٍەردىٓ ٍىغىٍذى ثۇ ئەردەَ ضبڭب؟ 1795

. ضەْ ئەِذى ئېَتىپ ثەر ثۇ گەپٕي ِبڭب

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

 –خبلبْ : دىجبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع دې1796

. ٍبغىطۇْ غبٌىپٍىك ثىٍەْ وۆپ زاِبْ

 

خۇدا وىّگە لىٍطب ئىٕبٍەت ٔەضىپ، 1797

. غۆھرەت تىٍەوىە ٍېتىپ –تبپبر ئبت 
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ثۇڭب ئوخػۇتۇپ ئېَتتي تۈرۈوچە ِبلبي، 1798

: وۆپ ئىػالر ثېػىذىٓ ئۆتىەْ ئبلطبلبي

 

خۇدا پەزٌي ثىرٌە چوڭبٍغبً وىػي، 1799

. ۈپ ئىػيتبپبر وۈٔذە ِەلطەت، تۈزۈي

 

 

وۈچەپ خەٌك توضبٌّبش خۇدا ثەرگىٕىٓ، 1800

. زىّىٓ –ئۆچ ئبٌّبق ثوٌطىّۇ ئبضّبٔۇ 

 

خۇدادىٓ وېرەن ھەِّە ئىػمب ٍۆٌەن، 1801

. خۇدادىٓ تبپبر وىػي ثبرٌىك تىٍەن

 

ئبتب ئبٌمىػىذىٓ ئوغۇي، ئەً خبلبْ، 1802

. چۈِىٍۇر خۇغبٌىممب ھەر ثىر زاِبْ
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وەْ ئبتبَ، خەٍرٌىه دۇئب لىٍغبْ ئي1803

. دۇئب ثىرٌە تەگذى ِبڭب ثۇ ِبلبَ

 

ئېٍىگٕي ضەۋەة لىٍذى لبدىر ئىگەَ، 1804

. لۇرۇق لبٌّىذىُ پەزىً، ثىٍىّذىٓ ھەَ

 

خبلبْ ئىسدىتىپ ِېٕي ئىسزەتٍىذى، 1805

. پەٌەن ثبلتي، ئورٔۇِّۇ ئىگىسٌىذى

 

وۈٌۈپ ثبلطب، خبْ وىّٕي ئىسزەتٍىطە، 1806

. ەٍېتەر ئبرزۇغب، لەدرىٓ ثىٍەٌىص

 

 –وىػىٕىڭ دىٍي ثبغ، ٍبغبرتمۇچ ضۈٍي 1807

. ئېرۇر ثەگٕىڭ ٔەضىھەت ھە ٍبخػي ضۆزى

 

لبٍۇ ثبلمب وىرضە ضۇ گەر ئۆوطىّەً، 1808

. تۈِەْ خىً خۇغپۇراق چىچەن گۈٌٍىگەً
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ثېگي ٍبرٌىمي ثوٌطب ٍبخػي ضۆزى، 1809

. ئۆضۈپ دىٍي لۇٌٕىڭ، ئېچىٍۇر ٍۈزى

 

ٌي، ئەگەر ثەرِىطە ٍبخػي ٍبرٌىك تي1810

. ٍبغبرِبً چىچەن، تېس لۇرۇٍذۇ گۈٌي

 

 

ئەگەر لۇي ئىطتەضە خۇدا رەھّىتىٓ، 1811

. ئېچىٍغبً ئىػىىٍەر ئۇٔىڭ پەزٌىذىٓ

 

ئېَتتي ضۆز ثىر غبئىر ثۇڭب ئوخػۇتۇپ، 1812

: ئي ٍبخػي وىػي ضەْ ثۇٔي ثىً ئولۇپ

 

ئەگەر تەڭرى لۇٌٕي لەدىرٌىه لىٍۇر، 1813

. ىٍۇرثىٍىُ ئىػىگي ئېچىٍۇر، ٍوٌي ئوڭع
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تبپۇر ثەخت وۈٔطبٍىٓ ثىٍىُ ثىٍطە ئەر، 1814

. وىچىه ثوٌطىّۇ ئورٔي وبتتب ثوٌۇر

 

 ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي

 

: ٍبٔب ئۆگذۈٌّىػىە ئېَتتي ئېٍىگ1815

ثىٍگۈچي ٔىچۈن لىٍىپ ثىٍذى ثىٍىه؟ 

 

وىػىٍەر ثوٌۇرِۇ ھېىىُ ئۆگۈٔۈپ، 1816

ثوٌۇرِۇ تەثئي ٍبوي تۇغۇٌۇپ؟ 

 

 ئېٍىگىە جبۋاثي ئۆگذۈٌّىػٕىڭ

 

جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع ئبچتي تىٍىٓ، 1817

. دېذىىىُ، لوٍبً ِەْ ثۇ ضۆزٔىڭ ئۇٌىٓ
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. وۆڭۈي –ٍبراتىػتب ثەرضە خۇدا ئەلىً 1818

. تبپۇر دەضّبٍىٕي ثىٍىىىە ئوغۇي

 

وۈْ، ئەلٍي وبِىٍٍىٕۇر،  –ئۆضەر وۈّٔۇ 1819

. ٔىّىىي خبٌىطب غۇٔي ئۆگىٕۇر

 

 

ِگە، ئبٌىُ ثوٌۇر، ٍېتىپ ئبخىر ثىٍي1820

. ثۇ ئىٍّي ثىٍە ئەٌگە پبٍذا تېگۇر

 

ٍبراتمبْ چېغىذا ئەلىً ثەرِىطە، 1821

. ٍېتەٌّەش تىٍەوىە ھەر ٔە ئەٍٍىطە

 

ئىٍىُ تىٍەضە ئوغۇي، : ٍۀە ثىر غەرىت1822

. وىچىه چبغذا لوٍغبً ثىٍىّگە وۆڭۈي

 

وىچىه چبغذا ئىٕطبْ ثىٍىُ ئۆگىٕۇر، 1823
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. ە ٍېتۇرچوڭبٍطب ئۇٔىڭٍە تىٍەوه

 

پېئىً،  –پەزىٍەت، ثىٍىُ ھەَ ٍبخػي خۇً 1824

. ئۈگۀطە، تۈزىٍەر وىػي خۇٌمي، ثىً

 

ثىٍىُ ٍب پەزىٍٕي وىػي ئۆگىٕۇر، 1825

. ِەگەروىُ، ئەلىً ئۇ، تەثئي ثوٌۇر

 

وېٍۇر ثۇڭب ئوخػبپ تۈرۈوچە ِبلبي، 1826

: ئولۇپ ضەْ، ئۆزۈڭگە ثۇٔذىٓ پبٍذا ئبي

 

ر ئىٍىُ، ثىً، وىػي ئۆگۈٔۈپ وۆپ تبپب1827

. ئۆگۀطە ھەرلبٔچە، تبپبٌّبش ئەلىً

 

ئەلىٍٍىك ثوٌۇظ ثۇ، خۇدادىٓ ثوٌۇر، 1828

. تەثئي ثوٌطب ئۇ، ثەٌگە وۆرۈٌۇر
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ئېرۇر،  ﹞125﹝ئەلىً ئۇ، خۇدادىٓ ثىر ئبتب1829

. ئەلىٍذىٓ وىػي ٍبخػي ھەضطە ئبٌۇر

 

وىػىٕىڭ زورىذۇر ئەلىٍٍىك وىػي، 1830

. ەت ثېػيئەلىً ئەرگە ِىڭ خىً پەزىً

 

 

ئەلىٍطىس وىػىٍەر دېَەٌّەش وىػي، 1831

. ئۇ ضۆز لىٍطب لبٔچە، ئىػۀّەش وىػي

 

 ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي

 

ئىػىتتىُ ثۇ ضۆزٔي دېذى خبْ ٍبٔب، 1832

: تېخي دەٍذىغبْ ثىر ضۆزۈَ ثبر ِبٔب

 

ئەلىٍذىٓ ثىٍىّٕي ثۆٌەن ئبٍرىذىڭ، 1833



  -412 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

؟ دۇرۇش ئېَت، ٔېّەدۇر ثۇٔذىٓ ِەلطىذىڭ

 

ٔىچۈوتۇر ئەلىً ئۇ، ئورٔي لبٍذادۇر؟ 1834

لەٍەردىٓ چىمبر ئۇ لەٍەرگە ثبرۇر؟ 

 

 ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

  –ئەلىً : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع، دېذى1835

. وىػىگە ئەزىس ھەَ لەدىرٌىىتۇر، ثىً

 

ئەلىً ئورٔي ئۈضتۈْ ِىڭذە تۇرۇر، 1836

. لىّّەتٍىىىذىٓ ئورٔي ثبغتب ثوٌۇر

 

ئەلىٍذۇر وىػىگە وىػەْ، ثەٌگىٍىه، 1837

. لىٍىمي دۇرۇضتۇر ئىػي ئۈٌگىٍىه
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رەھىٍّىه ئىگەَ ئۇ خبٌىغبْ لۇٌىٓ، 1838

. ئەلىٍٍىك وىػۀٍەر، لىٍىك ۋە تىٍىٓ

 

ئەلىٍٍىك تىرىىتۇر، ئەلىٍطىس ئۆٌۈن، 1839

. ئەلىً ئەرٔي ئبٍرۇر غۇ خىً تەڭ ثۆٌۈن

 

وىػي تۈْ وەثي ثىر لبراڭغۇ ئۆٍذۇر، 1840

. لىً ثىر چىرالتەن ئۇٔي ٍورۇتۇرئە

 

ئەلىٍذىٓ وېٍۇر، وۆر، پۈتۈْ ئەزگۈٌۈن، 1841

. ثىٍىّذىٓ چوڭالر ئەر، ثوٌۇر ثەٌگۈٌۈن

 

وىػىٍەر ثۇ ئىىىي ثىٍەْ زور ثوٌۇر، 1842

. توغرا ٍوي تؤۇر–ثۇ ئىىىي ثىٍە تۈز 

 

ثىٍٍّە پەرلٍىٕەر وىػي ٍىٍمىذىٓ، 1843

ٔېّە ثبر ثۈٍۈورەن ثۆٌەن ثىٍىّذىٓ؟ 
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ئەلىً ثىر ضۆز ئېَتتي ثۇڭب ئوخػۇتۇپ، 1844

: ئىػٍەتطە ئەلىٍٕي ثوٌۇر پبٍذا وۆپ

 

وىػىٕي ئبٍرىغبْ ثىٍىُ ٍىٍمىذىٓ، 1845

. وىػي لوٌي ئۈضتۈْ ثوٌۇر ئىٍّىذىٓ

 

 

ٍۈرى، ٍىٍمب ثوٌّب، ئەلىً، ثىٍىُ ثىً، 1846

. ثىٍىُ ثىرٌە ضۆزٌە، ٍورۇق تۇت تىً

 

 ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي

 

ثبردۇر تېخي ثىر ضۆزۈَ، : ئېٍىگ ئېَتتي1847

. ئۇٔي دەً ضبڭب ِەْ، وۆروەَ ٍۈزٌۈوۈَ
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 –ِبڭب ئېَتمىٓ ئەِذى ئەلىً ضۈرىتي 1848

ٔىچۈوتۇر، تېگي ھەَ ٔېّەدۇر ئېتي؟ 

 

ٍۈزى، وۆروي، خۇٍي، لىٍىمي ٔەدۇر؟ 1849

ٍېػي، دەرىجە، ثوٍي، ئبۋۇٔچي ٔەدۇر؟ 

 

 

 

ٍىگىرِە ٍەتتىٕچي ثبپ 

ېٍىگىە ئەلىٍٕي ضۈرەتٍەپ ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئ

ثەرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا 

 

 –ئەلىً : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع، ئېَتتي1850

. لىٍىمي دۇرۇش، لىّّىتي توال، ثىً

 

ٍۈزى، تۇرلي وۆروەَ، ٍېػىذۇر وىچىه، 1851
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. پۈتۈْ ٍبخػىٍىممب ثوٌۇر ئۇ وېچىه

 

ضەۋرىٍىه، ضىٍىك، خۇٌمي ٍوِػبق ھبِبْ، 1852

. چۈْ ِېھرىجبْدىٍي ھەِّە جبٍٔىك ئۈ

 

لەٍەرگە ضۇٔطب لوي تۈزەتىپ ثبرۇر، 1853

. ضۆزى ٍەتطە ٔەگە، غۇ ٍەردە ئۆتۇر

 

ئىططىك ٍۈزى، ئوِۇِغب ضۆٍۈٍِۈن ئېرۇر، 1854

. وىػىٍەرگە پبٍذا ئۇٔىڭذىٓ تېگۇر

 

وۆزى ئىتتىه ئۇٔىڭ، لبراغي ٍىراق، 1855

. ھەر ئىػمب وىرىػطە ثبضبر چىڭ ئبٍبق

 

تۇتطب ضۈزەر،  ٔىچە ثوٌغۇٔبق ئىػٕي1856

. ٔىچە ثوٌطب تۈگۈٍٔەر، ثبلطب ٍېػەر
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ئبرلىذىٓ ثبلبر،  –ضوي ثىرٌە ئبٌذى  –ئوڭ 1857

. پۈتۈْ ئىػمب چبرە ثىٍەْ ۋالىت تبپبر

 

ٍېتەر لبچمۇچىغب، ئۇچمبٕٔي تۇتبر، 1858

. ثۇزۇلٕي تۇزەر ئوي، ضۇٔۇلٕي تبڭبر

 

  –ئەً ئەلىً : ئەلىٍطىس پۇغبٍّبٔذا دەر1859

. ۇرِەْ توال غەِذە، ثىًضېٕىڭطىس ئېر

 

ضېٕىڭذىٓ ِبڭب ثىر ئۈٌۈظ تەگّىذى، 1860

. وىػي وۆڭٍي ضۀطىس ھبٍبت ثوٌّىذى

 

ئەلىً ثىر چىرالتۇر، وۆزى ٍولمب وۆز، 1861

. ئۆٌۈن تۀگە جبْ ئوي، گبچب تىٍغب ضۆز

 

ٍوٌذىػىُ، : ئەلىٍٍىك ئەلىٍگە دېگە1862ً

. ٔە ٍبخػي ئەغىُ ضەْ تۈزەردە ئىػىُ
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ئوڭ ئىػٍەر، ئۇ تەتۈر ئىػٍىّەش، ئەلىً 1863

. پۈتۈٍٔەً ئېرۇر چىٓ، ئۇ ِەوىبر ئەِەش

 

ئەلىً وىّذە ثوٌطب غۇدۇر ثەٌگۈضي، 1864

. ثۇ ثەٌگۈ ثىٍە ئۇ ئەلىً ثىٍگۈضي

 

 

ئەڭ ئبۋاي ئەلىٍٕىڭ لىٍىمي ئوڭبً، 1865

. دۇرۇضٍۇق ثىٍەْ ئۇ ٍۈرەر ٍىً ۋە ئبً

 

تىٍي،  –ئەلىٍٍىك، دۇرۇش ھەَ ضىٍىك ضۆز 1866

. دۇرۇضٍۇق ثىٍەْ ئۇ ٍۈرەر ٍىً ۋە ئبً

 

ٍۇۋاظ ھەِذە تىٕچ وۆپ ضەۋرٌىه ئېرۇر، 1867

. ٍېتەرٌىه وۆرۈپ ئىػٕي ضبٌّبق لىٍۇر
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لېرى لىٍىمي، ٌېىىٓ ٍىگىتتەن تۇرار، 1868

. ِۇغبۋۇرِۇ، لۇٌّۇ ئۇٔي ئبختۇرار

 

ثۇ ضۆزٔي ئولي ئەِذى، ئوخػبر ثۇڭب، 1869

: ئولۇغبٔچە ِۀب ئېچىٍغبً ضبڭب

 

لىٍىمتب لېرى، ئۆزى ٍبغتۇر ئەلىً، 1870

. ئەلىً لبٍذا ثوٌطب ئۇٔىڭغب ئېطىً

 

ٍبغٍىمي ضۆٍۈٍِۈن، لېرىطب ثېطىك، 1871

. ئېرۇر ٔەپئي توال، ٍۇِػبق، وىچىه دىً

 

 جبۋاثيئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە 

 

ثۇ ضۆزٔي ئىػىتىەچ ضۆٍۈٔذى ئېٍىگ، 1872

. ثىٍىه –ئەً ئوٍغبٔغبْ، ضۆزى ئبڭ : دېذى
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ا ثەردى ِبڭب پۈتۈْ ئەزگۈٌۈن، خۇد1873

. خۇدادىٓ ئبتب ضەْ ِبڭب ثەٌگۈٌۈن

 

ثۇ ئەِگەن ٍۈدۈغىە ئېغىر ٍۈن ئېرۇر، 1874

. ئۇٔي ٍۈدضە وۆپٍەپ ٍبخػىٍىك تېگۇر

 

 

وىُ ئەزگۈ تىٍطە ئېغىر ٍۈن ٍۇدەر، 1875

. ئېغىر ٍۈن ٍۈدوەْ تىٍەوىە ٍېتەر

 

ٍۈوۈِٕي ٍۈدەرضەْ تىٍەن، ئىع ٍۈرۇر، 1876

. رۇرضەْ، ضبڭب ٍۈن ثوٌۇرِېٕي تىٕذۇ

 

خۇدا ثەرضە تەۋپىك، ِبڭب ئەِذى وۈچ، 1877

. ھەلمىڭٕي ئۆتەً ِەْ لىٍىپ ثىرگە ئۈچ
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ثىٍۇرِەْ ثۇ ٍبڭٍىغ خىسِەت لىٍغىٕىڭ، 1878

. ِبڭب وۆٍۈِچبٍٔىمىڭ –ِبڭب ثبغالٔغىٕىڭ 

 

وۆٍۈِچبْ خىسِەتچي غۇ خىٍذا وېٍەر، 1879

. لوٍۇپ ئۆز پبٍذىطىٓ، ثەگ پبٍذىطىٓ دەر

 

ٔېّەدەر ئىػىتىىٓ خىسِەتچي تىٍي، 1880

: ھوزۇرالٔذۇرار ثەگٕي ئىػچبْ لۇٌي

 

راھەتتە ٍبغبر ثەگ ثوٌۇپ ثەخت ثېػي، 1881

. وۆٍۈِچبْ لۇٌي ثوٌطب، لىٍطب ئىػي

 

خبدىُ ثىرٌە لەددىٕي ثەگ وۆتىرەر، 1882

. ئىع ئوٌطب تىٍەوتەن، ثېگي تىٕچ ئۆتەر

 

ۇٌي، ثبظ ئبغرىك تۈگەر، چەوطە زەخّەت ق1883

. ثېگىگە ئېچىپ ثەرضە ئۈِىت ٍوٌي
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لۇٌي لبٍطي ثەگٕىڭ ثۇ ٍبڭٍىغ ئېرۇر، 1884

. خۇدأىڭ ئۇڭب چوڭب ئبتبضي ثوٌۇر

 

ثۇرۇْ ثىسدىٓ ئۆتىەْ جبھبْ ثەگٍىرى، 1885

. غۇ ئبرزۇ ثىٍەْ وەتتي وۆپرەن

 

※         ※           ※ 

 

  –جبھبْ خەٌمي خۇغبي، ثەختىَبر، ئبراَ 1886

. ى خبٔغب دۇئبالر تبِبَئېٍىپ، لىٍذ

 

ثۆٌەن ئەي وىػىطي ئىػىتىەچ ثۇٔي، 1887

. ٍۈزىٕي وۆرۈغىە وۈتۈغتي ئۇٔي

 

غۇ ئبرزۇ ثىٍەْ ٍىً، ئبً، وۈٍٔەر ئۆتۈپ، 1888

. ئېٍىٓ لىٍذى ٍبخػي لبٔۇٔالر تۈزۈپ
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 ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي

 

ئېٍىگ ئۈٔذەپ ئۆگذۈٌّىػىٕي ثىر وۈٔي، 1889

. ٍت ٔە ثىٍطەڭ غۇٔيضۆز لىالً، ئې: دېذى

 

 

ئۆزى ٍەتتە ئەزاضىغب ثبلطب ئەر، 1890

. ئېٍىپ زەۋق ئۆزىٕىڭ ئۈٌۈغىذىٓ تېرەر

 

وۆڭۈي زەۋلي ٔېّە، ثۇ وۆز زەۋلي ٔە؟ 1891

ِۇغۇ ئىىىي زەۋلتىٓ ٔەضىۋەَ ٔېّە؟ 

 

 ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

ثۇ زەۋق غوي ئېرۇر، : دېذىىىُ ئۆگذۈٌّىع1892
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. ئۇڭب تەٌپۈٔۇر وۆڭۈي لبتتىك ئىطتەپ

 

ثۇ وۆز زەۋلىذۇر،  –وۆرۈظ ضۆٍگۈٔىٕي 1893

. ثۇ ئۆز زەۋلىذۇر –تېپىع دىً ئۈِۈدىٓ 

 

 ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي

 

ئۆگذۈٌّىع ئېَىتمىٓ لېٕي، : ئېٍىگ ئېَتتي1894

. ضۆٍۈٍِۈن ٔىػبٔي ٔېّە، ئېَىتمىٓ ئۇٔي

 

ضۆٍەرِەْ دىجبْ ھەِّە دەۋا لىٍۇر، 1895

ٔىچۈورەن ثوٌۇر؟ ثۇ دەۋاغب ِۀب 

 

 ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

ثېرەً ِەْ جبۋاة، : دېذى خوپ ئۆگذۈٌّىع1896
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. ثىٍەر ضۆٍگىٕىٓ ٍبر ٍۈزىگە لبراپ

 

وۆزۈڭ ٔەگە ثبلبضب ثوٌۇر ثىر توضبق، 1897

. ثۇٔي ثىً، وۆڭۈٌگە توضبق ٍوق ثىراق

 

ضۆٍگەْ ۋە ضۆٍّىگۀىٓ،  ثىٍەً دېطە1898

. ۇ وېَىٓوۆڭٍگە لبراضۇْ، ثىٍەر ئ

 

ضۆٍۈٍِۈن ٍۈزىذە ثوٌۇر ثىر ٔىػبْ، 1899

. وۆزىگە چۈغطە ثىٍىٕۇر غۇئبْ –وۆزى 

 

ثۇڭب ئوخػبپ وېٍەر ثىر غبئىر ضۆزى، 1900

: ﹞126﹝ئۇلۇپ ئبي ئۇٔي، ئەً وىػي ئەرثوزى

 

ضۆٍۈٍِۈن وىػىٕىڭ ٍۈزى ثەٌگۈٌۈن، 1901

. تىٍىٓ ئبچطب ِۀب ضۆزى ثەٌگۈوۈن
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ِەٍّەْ دېطەڭ، ضۆٍّىگۀٕي ثىً –ضۆٍۈپ 1902

. ضبڭب توغرا ثبلطب وۆزى ثەٌگۈٌۈن

 

 ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي

 

 

ئۇلتۇَ، ئىػىتتىُ ثۇٔي، : ئېٍىگ ئېَتتي1903

. ٍۀە ثىر ضۆزۈَ ثبر، دېگىٓ ضەْ ئۇٔي

 

وېرەوٍىه ضۆز ئېَتبً ِەْ ئەِذى ضبڭب، 1904

. تبزا ئوٍٍىٕىپ ضەْ جبۋاة ثەر ِبڭب

 

 ىئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاة

 

ئي ثەختىَبر خبْ، : دېذى ئۆگذۈٌّىع1905

. ثىٍىُ ثىرٌە خبْ ئبت چىمبرۇر ھبِبْ
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ثىٍىُ ئوردىطىذۇر ثۇ خبٔالر ئۆزى، 1906

. ثىٍىّطىس ثوٌۇر لۇي، وېرەن ٔە ضۆزى

 

ضوراِبق ئوڭبٍذۇر، لىَىٕذۇر جبۋاة، 1907

. ﹞127﹝جبۋاثمب ئېٍىگ ثىٍىّي ثوٌغبً ضبۋاپ

 

  –ٔي ِبڭب ئوڭبٍٕي ئېٍىگ ئبٌذى، تەش1908

. توڭب ھوغَبرضۈرۈپ لوٍّب ئەِذى، ئي 

 

 ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي

 

ضورغۇچي ِۇھتبج ئېرۇر، : ئېٍىگ ئېَتتي1909

. ئۆزى ثىٍّىگۀٕي ضوراپ ئۇ ثىٍۇر

 

ثۇ غۇٔذاق ئىىەْ ضەْ ضۆٍۈٔطەڭ وېرەن، 1910
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. ضوئبٌىُ جبۋاثىٕي ثەرضەڭ وېرەن

 

 ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

ۋاة ثەردى ئي ٍبخػي لبٔۇْ دىجبْ، جب1911

. ئىػىتّەن ضۆزٌىّەوتىٓ ٍبخػي ھبِبْ

 

ثۇ ضۆز لىٍغۇچي ئۆز جبٔىٓ ئۇپرىتۇر، 1912

. ئىػىتىەْ ضۆٍۈٔۈپ ئۆزىٓ ضەِرىتۇر

 

لۇالق ضبي، ضىٕبٌغبْ ھېىىُ دەر ٔېّە، 1913

: ئىػىت ھەَ ئوٍال، ئەِّب توال ضۆزٌىّە

 

ئىػىتّەن ثىٍە ثوٌذى ئبٌىُ وىػي، 1914

. ال ضۆز لىٍىػتىٓ وېتۇر ئەر ثېػيتو
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ئىػىتّەن لۇاللمب ثېغىػالٍذۇ زەۋق، 1915

. توال ضۆزٌىگەْ ضۆزدە وۆپ پبٍذا ٍوق

 

دېّەضتە ضۆزۈڭٕي ئبٌتۇْ ھېطبثال، 1916

. ئېغىسدىٓ چىمطب ضەْ ئۇٔي ِىص ضبٔب

 

 

 ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي

 

ئەِذى دۇرۇش ضۆزٌىذىڭ، : ئېٍىگ ئېَتتي1917

. ثەخت لۇرىٓ ثبغٍىذىڭئۆزۈڭگە 

 

 ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

ئېٍىگ لۇتي، : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع1918

. ئۆزۈَ خبٌىغىٕىُ ثۇ لۇٌٍۇق ئېتي
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جبْ ئبتىطۇْ ثېگىٕىڭ ھوزۇرىغب لۇي، 1919

. ئەگەر ٍەتطە ئەلٍي، ئبلىً ثوٌطب ئوي

 

ئىػىتىىٓ، ِەْ ئېَتبً ئۆزۈَ ثىٍگىٕىٓ، 1920

. خبتب ثوٌغىٕىٓوەچۈرضۇْ  ئېٍىگّۇ

 

ٍىگىرِە ضەوىىسىٕچي ثبة 

ثەگٍىىىە الٍىك ثەگٕىڭ لبٔذاق ثوٌۇغي 

وېرەوٍىىي ثبٍبٔىذا 

 

ئەِذى دېّەوچي ضۆزۈَ، : ئېٍىگ ئېَتتي1921

. غۇ ئەردى ِبٔب ئەِذى ئېَتبً ئۆزۈَ

 

ٍبراتتي خۇداٍىُ ئبدەَ ثبٌىطىٓ، 1922

. ٍبخػىطىٓ –ئۇٌۇغىٓ، وىچىگىٓ، ٍبِبْ 
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ىٍىّطىس، پېمىر ٍب گبداً، ثىٍىٍّىه، ة1923

. ئەلىٍٍىك، ئەلىٍطىس، جبھىً ٍبوي ثبً

 

ٔىچۈگرەن وېرەن ثەگ ئۇٔي ثبغٍىطب، 1924

. ئورۇٔالپ ئىػىٕي، ئېتي ٍبڭرىطب

 

ثېَىپ خەٌمي، ئۇٔىڭ تۈزەٌطە ٍۇرتي، 1925

. وېتەر چبغذىّۇ لبٌطب ٍبخػي ئېتي

 

وۈِۈظ ھەَ ٍىپەوىە توٌۇپ غەزٔىطي، 1926

. ْ، تۈگەپ پىتٕىطيثۇٍۇْ ئەگطە دۈغّە

 

ئېٍي ثوٌطب وۈچٍۈن، ٍىغىٍطب لوغۇْ، 1927

. ٍۈرۈتطە ئىٍىُ ثىرٌە ئۇ تۈز لبٔۇْ

 

تېپىپ غۆھرەت، جبھبٔذا ٍېَىٍطب ئېتي، 1928
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. ثۈٍۈوٍەپ وۈٔطبٍىٓ، وۆپ ئبغطب لۇتي

 

ئۇزۇْ ٍىً ٍبغىطب ھوزۇردا ئبِبْ، 1929

. پىذا ثوٌطب جبٔالر، ئۇ ضورضب جبھبْ

 

 

 

 ېٍىگىە جبۋاثيئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئ

 

ئېٍىگ، : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع، دېذى1930

. ِېٕڭذىٓ ضوردى ثۈٍۈن ثىر ثىٍىه

 

ثۇ ثەگٍىه ئىػىٓ ھەِّە ثەگٍەر ثىٍۇر، 1931

. لبٔۇْ، تەرتىپ، ئبدەت ئۇالردىٓ وېٍۇر

 

تۇغۇٌۇر ثۇ ثەگ ئبٔىذىٓ ثەگ ثوٌۇپ، 1932
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. ثىٍۇر ٍبخػي ئىػٕي وۆرۈپ، ئۆگۈٔۈپ

 

ْ وىّگە ثەرضە خۇدا، ثۇ ثەگٍىه ئىػي1933

. ثېرۇر ھەَ ئەلىً، وۆڭۈي الٍىغىذا

 

وىّىىي ثەگ ٍبراتّبق تىٍىطە ثبٍبت، 1934

. لبٔبت –ثېرۇر ثبغتب خۇٌك، ئەلىً، لوي 

 

ثۇ ثەگٍىه ئىػي ثوٌذى ثەگٍەر ئىػي، 1935

. ثىٍۇر ثەگٍىه ئىػىٕي ثەگٍىه وىػي

 

ثۇ ئىػٕي ئېٍىگ ِۀذىٓ ئوثذاْ ثىٍۇر، 1936

. ردى، ئۆزى ثەگ ئېرۇرئبتبضي ثەگ ئە

 

 ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي
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ئۇلتۇَ ضۆزۈڭٕي، چىٕذۇر دېذى، : ئېٍىگ1937

. راضت ئېَتتىڭ، ضۆزۈڭٕىڭ ئىپبردەن ھىذى

 

ثۇ ئىػٕي لىٍغۇچي ئۆز ئىػٓ ثىٍەر، 1938

. ئوغۇغىٓ وۆرۈپ تۇرغبْ ئەر –ثىٍەر وەَ 

 

 

ِەْ ئىػي لىٍغۇچىّەْ، ضەْ ئىع وۆرگۈچي، 1939

. ۆرگۈچىذىٓ ئىػٕي ثىٍگۈچيثىٍەر ن

 

خۇدا ثەردى ئەلىً ھەَ وۆڭۈي ضبڭب، 1940

. ئەلىً ھەَ  ثىٍىٍّە لىً ئىػٕي ئبدا

 

وىچىىتىٓ ثۇٍبْ، خىسِىتىّذە ثوٌۇپ، 1941

. ثۇ ٍبخػي لبٔۇٕٔي ئۆگۀذىڭ وۆرۈپ

 

پۈتۈْ ئىػٕي ئۇلتۇڭ ۋە ثىٍذىڭ ئۆزۈڭ، 1942
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. وۆٍّچبْ ِبڭب ھەَ لىٍىمىڭ ضېٕىڭ، ضۆزۈڭ

 

ۆٍۈِچبٔغب ئېَتۇر وىػي ئۆز ضۆزىٓ، ن1943

. وۆٍۈِچبْ ثېغىػالر وىػىگە ئۆزىٓ

 

وۆٍّچبٍٔىمىڭذىٓ پۈتەرِەْ ضبڭب، 1944

. ضەِىّي ضۈرەتتە جبۋة ثەر ِبڭب

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، وۆٍّچبْ وىػي، 1945

: وۆٍۈِچبٍٔىك ئېرۇر وىػىٍىه ثېػي

 

ئبلىٍالر وۆٍۈِچبٕٔي وۆپ ِبختىذى، 1946

. وۆٍۈِچبْ زاتيوىػىگە ئەزىسدۇر 

 

وۆٍۈِچبْ ئۈچۈْ ثەر ٍۈرەوتە ئورۇْ، 1947

. ئەلىً ھەَ ثىٍىُ ِبڭب غۇٔذاق دېذى
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 ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي

 

ئەً خبلبْ، : جبۋاثەْ ئۆگذۈٌّىع دېذى1948

. ٍبغب تىٕچ، لوٌۇڭ ئوٌطۇْ ئۈضتۈْ ھبِبْ

 

 

ثۇ ثەگٍىىىە تەوتي ئىطىٍٍىك وېرەن، 1949

. چ، جەضۇرٌۇق وېرەنوۈ –ثبتۇرٌۇق، لۇۋۋەت 

 

ئبتب ثوٌطب ثەگ، تۇغۇٌۇر ئوغٍي ثەگ، 1950

. ئوغۇٌّۇ ثوٌۇر ثەگ ئبتبٌىرىذەن

 

ئەلىٍٍىك وېرەن ھەَ ثىٍىٍّىه وېرەن، 1951

. ضېىخىٍىك وېرەن ھەَ ضىٍىمٍىك وېرەن

 

ثىٍىُ ثىرٌە ثەگٍەر ئېٍىٓ ثبغٍىذى، 1952
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. ئەلىً ثىرٌە خەٌمٕىڭ ئىػٓ ئىػٍىذى

 

ن ثىرٌە ثبغٍىك تۇرۇر، ثەگ ئبتي ثىٍي1953

. ﹞128﹝وەتطە، ثەگ ئبتي لبٌۇر" الِي"ثىٍىه 

 

ثەگ ئبلىً ثوٌطۇْ ھەَ ثىٍگىٕي توال، 1954

. ثىٍىٍّىه وىػىٕىڭ دۈغّىٕي توال

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، ثىٍىُ تبپمبْ ئەر، 1955

: وۆپ ئىػٕي وەچۈرگەْ، توال وەزگەْ ئەر

 

ثەگ ئوٌطۇْ ثىٍىٍّىه، ئبلىً ۋە ئوٍغبق، 1956

. ئۇغتۇِتۇت تەگّىگەً دېطە ثىر چبتبق

 

وېرەوتۇر ٍبخػي خۇٌك، پەزىً ِىڭ تۈِەْ، 1957

. ثوٍبق –ئېتىّغب تەگّىطۇْ دېطە داغ 
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ئبدەَ ثبٌٍىرى ھەِّە ئەضٍي ثۈٍۈن، 1958

. ثىٍىٍّە خىٍٍىٕىپ ثوٌۇر وۆپ تۈزۈن

 

ئۇرۇغ ٍبخػىذىٓ ٍبخػي ئەر تۇغۇالر، 1959

. وىػي ٍبخػي ثوٌغبچمب تۆرگە چىمبر

 

 

ثۇ ثەگٍىه ِۇلەددەش، ئېرىغٍىك تىٍەر، 1960

. ئەٌذىٓ ھەَ ئېرىغٍىك، ھۇغَبرٌىك تىٍەر

 

ثەگ ئوٌغبً خەٌك ئۈچۈْ جەضۇر، لەھرىّبْ، 1961

. ثۇٔىڭٍە لىٍىٕۇر چوڭ ئىػالر ھبِبْ

 

ثېگي ٔېّە دەر،  ﹞129﹝ئىػىتىىٓ، ئوتۇوە1962ْ

: ضىٕبپ ھەَ ضۆزىٕي ثىٍىپ لىٍغبْ ئەر

 

ىّۇ خىً ثوٌّبق وېرەن، خەٌك ثېگي توي1963
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. وۆڭۈي، تىً تۈز، خۇٌمي ئۇز ئوٌّبق وېرەن

 

ئبلىً ھەَ ثىٍىٍّىه، ئەي ضۆٍەر تېخي، 1964

. وۆزى توق، دىٍي وەڭ، ھەَ ثوٌطۇْ ضېخي

 

لىٍىػمب ٍبخػىٍىك لوي ئوٌطۇْ ئۇزۇْ، 1965

. ئۇٍبتچبْ، ضىٍىك ھەَ لىٍمي تۈزۈْ

 

ثەگ غۇٔذاق ثوٌطب، ئەٌگە الٍىك ئۇٌۇغ، 1966

. ۇٔىڭذىٓ وېٍەر ھەَ ثىر ٍبخػي ئۇرۇغئ

 

ثىٍىُ ثىرٌە ثبغالر ئەر ئىػٕىڭ ثېػىٓ، 1967

. ئەلىً ثىرٌە لىٍطب ھەَ ئوڭالر ئىػىٓ

 

ثىٍىُ ثىرٌە تۇتبر ئېٍىٕي ثېگي، 1968

. ثىٍىُ ثوٌّىطب، ئىػمب ٍەتّەش ئوگي
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گەر ئىػتب ٍېڭىٍطب ثەگٍەر، ئەً خبلبْ، 1969

. ْثۇ ثەگٍىه وېطەٌذۇر، داۋاال غۇئب

 

داۋاضي ثۇ دەرتٕىڭ ئەلىً ۋە ثىٍىُ، 1970

. داۋاال ئەلىٍٍە، خۇٌمي ِۇالٍىُ

 

 

ئەلىً ھەَ ثىٍىُ ثەگىە ثەوّۇ وېرەن، 1971

. داۋاالر وېطەٌٕي غۇالر ثىرٌە ثەن

 

ثىٍىٍّىه، ئەلىٍٍىك، دأب ئەٌچي خبْ، 1972

. ثوٌۇر ٍبخػي ئورٔي ھەر ئىىىي جبھبْ

 

وىػي، ھەر ئىىىي جبھبٍٔىمٕي تبپمبْ 1973

. ثوٌۇر وۆپ ثەختٍىه، ضبئبدەت ثېػي

 

ثۇڭب ئوخػىتىپ ئېَتتي غبئىر ثۇ ضۆز، 1974
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: ثۇ ضۆز ِۀىطىذۇر ثىٍىّطىسگە وۆز

 

ضبئبدەت ٔېّەدۇر لېٕي ئېَت ِبڭب، 1975

وػي لۇتٍۇلي وىُ وىػىٍەر ئبرا ؟ 

 

ٍىطە، ثەرضە دۇَٔب، ٍبغبپ ثەختٍىه، 1976

. تۆردە تۇرارئۇ دۇَٔبدا ثوٌۇر ھەَ 

 

ِۇالٍىُ ثوٌطب خۇٌمي، لىٍمي وؤي، 1977

. ضۆٍۈٔچتە ئۆتەر ئۇغجۇ ثەگٕىڭ وۈٔي

 

خۇدا وىّگە ثەرضە ثۇ ٍبخػي لىٍىك، 1978

. ھەَ ٍبخػي لىٍىك ثىرٌە ٍبخػي تۇرۇق

 

جبھبْ ثوٌذى ثبر ٔېّەتٍە ئۇٔىڭ، 1979

. تىٍەضە ئۈٌەغتۈر، تىٍە، ٍە ئۆزۈڭ
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ثەخت ثېرۇر،  –خۇدا گەر لۇٌىغب پەزىً 1980

. خۇٍي ھەَ ٍبخػي ثوٌۇر –ْ خۇٌمي پۈتۈ

 

گۈزەي خۇً، پەزىٍەت وېرەن ِىڭ تۈِەْ، 1981

. ٍۇرتٕي، ٍولبتطب تۇِبْ –لىٍىپ تېچ ئەي 

 

 

ثۇ ٍبخػي لىٍىك ئۇ ئەجەپ ٍبخػىذۇر، 1982

. ھەَ وىَىّذەن تۇرۇر ٍېّەنوىػىگە 

 

خۇدا لىٍطب وىّٕىڭ خۇٍىٕي ٍبِبْ، 1983

. ئۇٔي رۀجىتۇر ئولي ثىرٌە زاِبْ

 

ئەگەر ثوٌطب لبٍطي ثەگ خۇٌمي ٔبچبر، 1984

. ضۆٍۈٔچي ثوٌۇر غەَ، ئىع تەتۈر ِبڭبر

 

ثەگ ئوٌّبق وېرەن تەلۋا، دىٍي ئېرىغ، 1985
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. ئېىغٍىك تىٍەر دائىُ ٔەضٍي ئېرىغ

 

وىػي ثوٌطب تەلۋا، دىً لورلمبق ثوٌۇر، 1986

. دىٍي لورلطب ثەگٍەر ئىػىٓ تۈز لىٍۇر

 

ر ضۈزۈن، ئەگەر ثوٌّىطب ثەگ تەلۋادا1987

. ئېرىغطىس ثوٌۇر ھەِّە لىٍىمي ئۈزۈن

 

ثېطىمٍىك، ضەۋرىٍىه ثەگٕىڭ وۆرىىىذۇر، 1988

. ثۇ ثەگٍىه ئىػىغب ئۇ چۇٌۋۇر ثوٌۇر

 

وېرەن وۆپ ئەلىً ثەگىە لىٍىػمب ئىػىٓ، 1989

. ثىٍىپ ثبغٍىطب ئۇ ھەر ئىػٕىڭ ثېػىٓ

 

ئەلىٍٍىك وىػىٍەر تۈزەٌتۇر ئىػىٓ، 1990

. ئىػٕىڭ ثېػىٓثىٍىپ ثبغٍىطب ئۇ ھەر 
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ئېرۇر پبٍذىطىس وۆز، وۆڭۈي ثوٌّىطب، 1991

. وۆڭۈي پبٍذىطىسدۇر ئەلىً ثوٌّىطب

 

ٔېّەدەر، ئىػىتىىٓ، ئي ئەٌٕىڭ ثېػي، 1992

: دىٍي وۆپ ضەۋرىٍىه، ضىٕبٌغبْ وىػي

 

 

ئىذران ۋە ئوگ،  –ئەگەر وىّذە ثوٌطب ئبڭ 1993

. ئۇٔي ئەر ضبٔبپ ضەْ لبٔچە ئوگطەڭ ئوگ

 

اڭ، ثىٍىُ وىّذە ثوٌطب توٌۇق، ئەلىً، ئ1994

. ﹞130﹝ٍبِبْ ثوٌطب خوپ دەپ، وىچىه ثوٌطب ئوگ

 

، ﹞131﹝وىػىگە ٔە ٍبخػي تۇرۇر ثۇ ئوگە1995

. ئەگەر ثوٌطب ئەلٍي، ھېطبثالپ ئوگە

 

غبغّبلٍىك ئېرۇر خەۋپ، ئوِۇِغب ٍبۋۇز، 1996
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. ثەگ ئوٌطب ثۇ خىً گەر، ٍۈزى ثوٌذى ثوز

 

ىٍىمتۇر ٍبِبْ، ثىر ق –غبغّبلٍىك، غەزەپ 1997

. ثۇ ئىػتۇر ٔبدأٍىك ٔىػبٔي ھبِبْ

 

ئبٌذىراپ لىٍغبْ ئىػي وۆپ ئبچچىك ثوٌۇر، 1998

. ئبٌذىراپ ٍېطە ئبظ ئۇ، ئبغرىك ثوٌۇر

 

پۈتۈْ ئىػتب ثېطىك ثوي، غۇٔي تبٌٍىۋاي، 1999

. ِەگەروىُ ئىجبدەت ٍۈگۈر، ثوٌّب گبي

 

ِۇالٍىُ، ئۇٍبتٍىك، وۆزى توق وېرەن، 2000

. ئوچۇلٍۇق وېرەن –دە ٍورۇق لىٍىك، ضۆز

 

ثوٌۇر توٍّىغۇر ئوي وۆزى ئبچ وىػي، 2001

. وۆزى ئبچمب ٍەتّەش ثۇ دۇَٔب ئېػي
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ثۇ ئبچىۆزٌۈن ئبغرىك، داۋا ٍوق ئبڭب، 2002

. جبھبٔذا ھېىىُ چبرە تبپبٌّطبش ثۇڭب

 

پۈتۈْ ئبچ ٍېطە، ئىچطە ئبخىر توٍبر، 2003

. وۆزى ئبچ ثۇ ئبچٍىمٕي ئۆٌطە لوٍبر

 

 

ۆزى ئبچ وىػىٍەر ثوٌّبش ِبٌغب ثبً، ن2004

. پۈتۈْ ثوٌطب دۇَٔب ئۇٔىڭ، ئۇ گبداً

 

ثەگٍەر وۆپ ئۇٍبتچبْ، ضەرخىً ثوٌغۇٌۇق، 2005

. ئۇٍبتچبْ لىٍمي وېّەٍّەش، توٌۇق

 

ئۇٍبت وىّذە ثوٌطب، ضىٍىك خۇٍٍۇق ئوي، 2006

. ٔبچبر ئىػمب ھەرگىس ئۇ ضۇّٔبٍذۇ لوي

 

خۇً،  خۇدا وىّگە ثەرضە ئۇٍبت، ٍبخػي2007
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. ئبثرۇرً –ثېرەر دۆٌەت ثىٍەْ وۆپ غبٔۇ 

 

ثبرچە ٍبِبْ ئىػتىٓ توضمۇچي،  –ئۇٍبت 2008

. پۈتۈْ ٍبخػي ئىػمب ئورۇٔالغتۇرغۇچي

 

ئۇٍبتتۇر ٔە ٍبخػي زىٕٕەت، ئەرگە خبش، 2009

. ئۇٍبتتۇر پۈتۈْ ٍبخػي ئىػمب ئبضبش

 

تىٍي چىٓ وېرەن، وۆڭٍي ثوٌطۇْ وؤي، 2010

. تۇغطب وۈٔي ثېرىپ پبٍذا خەٌمىگە،

 

ئەگەر ثوٌطب ثەگٍەر ٍبِبْ دىٍٍىك ئۇ، 2011

. ئېرۇر پبٍذىطىس خەٌممە، لوٌۇڭٕي ٍۇ

 

گۈزەي ثوٌّىطب ثەگذە خۇً، ضۆز ۋە تىً، 2012

. ئۇ ئەٌذە تۇراٌّبً لبچبر ثەخت، ثىً
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ضۆزىذە تۇرِبش ثەگىە لوٍّب ئۈِۈت، 2013

. ھبٍبتىڭ وېتەر ثوظ، لىٍۇر ٔبئۈِۈت

 

، ھوغَبرٍۀە ثەن  رەن ضبق،ثەگ ئوٌّبق وې2014

. غبپىً ثوٌطب ثەگٍەر، وۆپ پىتٕە لوپبر

 

 

: ئىىىي ٔەرضە ئەٌگە ثبغ، ئبچمۇچ ئۆزى2015

. ئەٌٕىڭ ٍىٍتىسى –ھۇغَبرٌىك ۋە لبٔۇْ 

 

لبٍۇ ثەگ ضبق ئوٌطب ئېٍىٓ ضبلٍىذى، 2016

. ٍبۋ ثوٍىٓ ٍۀچىذى ھەَ ثبغٍىذى

 

لبٍۇ ثەگ ٍۈرۈتطە لبٔۇٕٔي وؤي، 2017

. ئۇ ئەٌٕي، تۇغۇٌذى وۈٔيتۈزەتتي 

 

ثۇ ثەگٍىه ئبضبضي غۇ ئىىىي ئېرۇر، 2018
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. ثۇ ئىىىي توٌۇق ثوٌطب، ثەگٍىه لىٍۇر

 

ٔېّە دەٍذۇر ئبڭال ثىر وۆرەغچبْ ئەر، 2019

: ، ٍبۋٔي ٍەوطەْ لىٍغبْ ئەرھوغَبرثوٌۇپ 

 

ئبٍب ئەي ثەگٍىرى، ئەي ضبلالً دېطەڭ، 2020

. ضەگەن ثوي، ھەر ٍبلتىٓ وۈزەت ئەٌٕي تەڭ

 

ضەگەوٍىه ثىٍەْ ئبرتتي ثەگٍەر ئېٍي، 2021

. ثىپەرۋا ثوٌۇظ ثۇزدى ثەگٍىه ئۇٌي

 

ٌىك ثىٍە ٍۀچي ٍبۋ ثوٍٕىٕي، ھوغَبر2022

. ضوراپ ئەي، وەڭرۇ لىً ھبٍبت لوٍٕىٕي

 

ثەگ ئىىىي ٔېّە ثىرٌە ثەگٍىه ثۇزار، 2023

: وىرىپ ئەگرى ٍوٌغب، رۇش ٍوٌذىٓ ئبزار
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ۇر زۇٌۇَ، ثىرى غبپىً ئوٌّبق، ثىرىذ2024

. ثۇالر ثىرٌە ئەٌٕي ثۇزار ثەگ چولۇَ

 

ئەگەر ئىطتىطەڭ ٍېغي ثوٍىٕىٓ ئۈزۈظ، 2025

. تۇرۇرظ ھوغَبرلۇالق ثىرٌە  –وېرەن وۆز 

 

 

ضەگەوٍىه ثىٍەْ ثەگ ٍولبتتي ٍېغي، 2026

. ثىپەرۋاٌىك ثوٌۇپ ئۈزدى ثەگٍىه ثېغي

 

غبپىً ئوٌطب ثەگٍەر ئىع ئوٌّبش تبِبَ، 2027

. ٌىه لىٍّبش ئۇ داۋاَغبپىً ثەگذە ثەگ

 

ثىپەرۋأي دائىُ ثبضبر ضەگەن ئەر، 2028

غبپىً ثوٌّىطب ٍبۋ، ئۇٔي وىُ ٍېڭەر؟ 

 

ضبق ئوٌطب ثېگي، ئەٌگە تەگّەش ئىٍىگ، 2029
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. ثىٍىه –ئەگەر تەگطە، چبرە تبپبر ئبڭ 

 

ضۈرەٌّەش زاٌىُ ثەگ ثەگٍىه دەۋرىٕي، 2030

. وۆتەرِەٍذۇر خەٌك ئۇٔىڭ زۇٌّىٕي

 

: ٍذۇ ئبڭال ثىٍىٍّىه ضۆزىٓٔېّە دە2031

. ثوالٌّبٍذۇ زاٌىُ ھۆوۈِراْ ئۇزۇْ

 

ئوت، ٍېمىٕالغطب، ئۇ وۆٍذۈرەر،  –زۇٌۇَ 2032

. ضۇ، ئۇ ئبلطب، ٔېّەتٍەر ئۈٔەر –لبٔۇْ 

 

ثوالً دېطەڭ ئەٌگە ئۇزۇْ ھۆوۈِراْ، 2033

. لبٔۇْ تۈز ٍۈرۈت، خەٌمٕي ئبضرا ھبِبْ

 

اْ، ئەي ئبرتبر لبٔۇْ ثىرٌە، تۈزىٍۇر جبھ2034

. زۇٌۇَ ثىرٌە وېّىپ ئەي، ثۇزۇٌۇر جبھبْ
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وۆپ ئوردا ثۇزۇٌذى زاٌىُ زۇٌۇَ ثىٍە، 2035

. تىرىه ئوٌذى ئبخىر ئۇ ئبچٍىك ئىٍە

 

تۈزەپ ثەگ وۆڭٍٕي ٍۈرۈتطە لبٔۇْ، 2036

. ثۇ ثەگٍىه ثۇزۇٌّبش، تۇرار ثەن ئۇزۇْ

 

 

ٍبِبٔذىٓ ٍبِبٔذۇر ئەً ضبھىپمىراْ، 2037

. ٔچي خبْئەگەر ئبتىٕىپ لبٌطب ٍبٌغب

 

ضۆزى چىٓ ئوٌطب ثەگٕىڭ، خۇٌمي گۈزەي، 2038

. ئىػۀگەً، ٍبخػي وۈْ وۆرۈپ ئبڭب ئەي

 

ٍبٌغبٔچي وىػىٍەر ۋاپبضىس ثوٌۇر، 2039

. ۋاپبضىسالر خەٌممە ئوضبٌٍىك لىٍۇر

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، ۋاپبٌىك وىػي، 2040
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: ۋاپبدۇر وػىگە وىػىٍىه ثېػي

 

لي ئوي، تىٍي ٍبٌغبْ ئەرٔىڭ جبپب لى2041ً

. جبپب وىّذە ثوٌطب ئېرۇر ٍىٍمي ئوي

 

تەٌەپ لىٍّب ۋاپب ٍبٌغبٔچىالردىٓ، 2042

. ثۇ ضۆزٌەر ضٕبٌغبْ ئۇزۇْ ٍىٍٍىك ئوي

 

ثەگٍەرگە ٍۈرەوٍىه، جەضۇرٌۇق وېرەن، 2043

. تېتىغبً ئۇ ٍبۋغب ٍۈرەن ثىرٌە ثەن

 

ثۇ ئەضىەر ثېػي ثەن ٍۈرەوٍىه وېرەن، 2044

. ْ ٍۈرەنٍۈرەوطىس وىػي ئۇٔذىٓ ئبٌطۇ

 

ٍۈرەوٍىه ٍۈرەوطىسٔىڭ ئوٌطب ثېػي، 2045

. ٍۈرەوٍىه ثوٌۇر ئۇٔذا ھەِّە وىػي
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ثۇ ضۆزٔىڭ گۇۋاضي ثۇ ثېَىت ئولي، 2046

. ثۇ ضۆزٔي وۆڭٍذە ضبلالپ تۇت تېخي

 

ثوٌىۋەرضە ئىتمب، وۆر، ثبظ ئبرضالْ، 2047

. ثوٌۇر ئىتالر ھەِّە ئبرضالٔطىّبْ

 

 

غب ثبظ، ئەگەر ثوٌطب ئىت ئۇ ئبرضىال2048ْ

. ثوٌۇر ئبرضىالٔالر ھەَ ئىتتەن ھبِبْ

 

ٍبٔب ثەگ وىچىه دىً، ضېخي ثوٌغۇٌۇق، 2049

. ثۇٔىڭ ثىرٌە لىٍمىٓ ثېطىك تۇتمۇٌۇق

 

ضېخي ثوٌطب ثەگٍەر ئېتي تبرىٍۇر، 2050

. ئېتي ۋە غۆھرىتىٍە جبھبْ لوغذىٍۇر

 

ئەر، ئبت توپٍىٕىپ ئبڭب، ٌەغىەر ثوٌۇر، 2051
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. ەگىٓ تبپۇرثۇ ٌەغىەر ثىٍەْ ئەر تىً

 

: ٔېّە دەر، ئىػىت، جەڭ ثىٍەْ ئۆتىەْ ئەر2052

. ئۇرۇپ ئبي ئەً ثبتۇر، ٍۀە ئەرگە ثەر

 

ضېخي ثوي، ثېغىػال، ئىچۈر ھەَ ٍىگۈز، 2053

. ٍۀە ضەْ ئۇرۇپ ئبي، وېّەٍطە ئەگەر

 

جەضۇر، وۆزى ئۆتىۈرگە ِبي ئۆوطىّەش، 2054

. ئبٌغۇر ئبق الچىٕغب ٍېّەن وەٍِىّەش

 

  –پبٌتب، ئولَب ثىٍەْ وۈچ، ٍۈرەن لىٍىچ، 2055

. ثبر ئوٌطب، ثبتۇر ِبٌذىٓ لورۇلّبش وېرەن

 

ٍىغۇر،  ﹞132﹝جبھبٔذار، ئبلىً ثەگ ٔىچۈن گۀج2056

. ئەر، ئبت لبٍذا ثوٌطب، ئېٕىك گۀج ئبٌۇر
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تۇتۇغمب جبھبْ ٌەغىەر، ئبت، ئەر وېرەن، 2057

. ئەر، ئبت تۇتمىٍي توال ِبٌالر وېرەن

 

وېرەن،  ﹞133﹝ىٍي ثىر ثبً ثودۇْثۇ ِبي ٍىمك2058

. ثېَىطۇْ دېطەڭ ئەي، تۈز لبٔۇْ وېرەن

 

 

ثۇالدىٓ ثىرى لبٌطب، تۆتي لبٌۇر، 2059

. ثۇ تۆتي ٍولبٌطب، ثەگٍىىّۇ ئۆٌۇر

 

ئبالً دېطە ثەگ ٍبخػي غۆھرەت ۋە ٔبَ، 2060

: ثۇ ثەغتىٓ ٍىرالتب تۇرغۇٌۇق تبِبَ

 

ثىرى غبغّبق ئېرۇر، ثېخىٍٍىك ثىرى، 2061

. چي، غەزەپ، لىً ضەۋرى، لبچ ٔېرىئۈچۈْ

 

ئۆزەِچىً، جبھىٍٍىك ثۇ تۆتىٕچىطي، 2062



  -457 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

. ثي غەن ٍبٌغبْ ئېَتّبق، ثۇ ثەغىٕچىطي

 

ثۇالردىٓ ٍىراق تۇرغۇٌۇق ثەگ ئۆزى، 2063

. ثۇزۇٌّبً ئېتي، ئۆتطۇْ دېطە ضۆزى

 

ثۇالدىٓ ئۆزەِچىً لىٍىك ئەڭ ٍبِبْ، 2064

. چولۇَ لىَٕىالر وۆپ ئۆزەِچىً ٔبداْ

 

ثۇ ٍبڭٍىغ ضۆزٔىىىُ ثىر غبئىر ئېَتۇر، 2065

: ثۇ غبئىر ضۆزىٓ تۇتطب ضۆزگە ثېَۇر

 

ئېغىر ٍۈن وىػىگە ئۆزەِچىً لىٍك، 2066

. ئۆزەِچىً لىٍىممب ئوق ئبت، لبرغي چىك

 

ٍېغي لىٍّىغبٕٔي غۇ لىٍىك لىالر، 2067

ٍېغىذىٓ ثۇ ٍېغي ٔچۈن پەرلٍىك؟ 
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توال ئەي تۇتبٍّەْ دېطەڭ ئەً ئېٍىگ، 2068

: ئۈچ ئىػٕي لىٍغىٓ گەر ٍەتطە ئىٍىگ ثۇ

 

لىٍىچ تۇتطب، ئۇرضب، ضېٕىڭ ئوڭ لوٌۇڭ، 2069

. ضوي ئىٍىگىڭ ثىٍە ضەْ ئۈٌەغتۈر پۇٌۇڭ

 

 

 تىٍىڭ ضۆزٌىطە ضۆز غېىەردەن چۈچۈن،2070

. ئېگەر ثوٍۇْ لۇي، ثەگ، ئۇٌۇغ ھەَ وىچىه

 

ئەً ئېٍىگ، ثەگىە ثۇ ٔەرضىٍەر زۆزۈر، 2071

. ورٔي تۆر ثوٌۇرئۇٔي خەٌك ضۆٍطە گەر، ئ

 

وۈٌەر ٍۈز، چۈچۈن ضۆز، خۇٌك ئۇز وېرەن، 2072

. لىٍىمي ثۇالرغب ئۇٍغۇْ، تۈز وېرەن

 

وۆڭۈٌٕي تۈۋەْ تۇتطب، لوٌىٓ ضېخي، 2073
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. ثۇٔىڭغب ٍبرىػب وۆٍّچبٍٔىمي

 

پۈتۈْ تۈرٌۈن ئەردەَ ثۇ ثىٍطە تۈگەي، 2074

. ٍىراق ثوٌطب ئبٔذىٓ ٍبراِطىس ِۇھبي

 

ٍبخػىطي غۇ خبْ،  وىػىٍەر خىٍي ھە2075َ

. توٌۇْ ئبً وەثي ئۇز، وېّەٍّەٍذىغبْ

 

جبھبْ خەٌمي ثبرچە ئۇڭب لۇي ثوٌۇر، 2076

. جبھبٔغب ثوٌۇر خبْ، تىٍەگىٓ تبپۇر

 

ضۆرۈْ ٍۈز، ٍىرىه ضۆز، تەوەثجۇر وىػي، 2077

. وىػىٓ ٍىرگۀذۈرەر، ٍۈرۈغّەش ئىػي

 

  –ٍىٕىه ھەَ ئبٌذىرالطبْ، لوپبي ۋە غبٌالق 2078

. ق ئبۋإِىڭ خۇٌمي، لبچ ٍىراقثوٌّبلٍي
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ئبۋاَ خۇٌمي ثەگٍەرگە الٍىك ئەِەش، 2079

. ئەگەر ٍۇلطب ثەگىە، وېتەر لەدرى، ثەش

 

لۇي رەڭگي لبرادۇر، ثەگٍەر ثوٌۇر ئبق، 2080

. ئبق غۇ خىٍذا ئبٍرىٍغبٔغب ثبق –لبرا 

 

 

توٌغبْ ثەگ ثوالٍّەْ دېطە، ثەٌگۈٌۈن، 2081

. ۇٌۇقئەً ِەغھۇر، پەزٌىٕي توٌۇق تۇتك

 

ئېتي ثەگ ثوٌۇپ خۇٌمي لبرا، 2082

. ثوٌۇر لبرىذىّٕۇ ٍبِبْ خەٌك ئبرا

 

ثەگ ئوٌطۇْ چىراٍٍىك، وېٍىػىىەْ ضبلبي، 2083

. ثوٍي ئورتب، غۆھرەتتە ئۇ ثەر وبِبي

 

چىراٍٍىك ٍۈزىٓ وۆرضە، ضۆٍطە وۆرۈپ، 2084
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. پەخىرٌۀطە ئېٍي، خەٌمٍىرى تۇرۇپ

 

جەضۇر،  ئۇ ٍبۋغب ھەَ لبتتىك ھەَ ئوٌطب2085

. وۆرەر وۆزگە ثەرضە چىراٍي ھوزۇر

 

ثوٍي ثەن ئۇزۇٕٔي خوپ وۆرِەش ثىٍىُ، 2086

. توال لىطمب ثوٌطب، ثوٌّبش خۇغپىچىُ

 

ِۇغۇٔذاق ئىىەْ، ئورتب ثوٍٍۇق وېرەن، 2087

. ثوٍي ئورتب ثوٌطب ثوٌۇر تۈزۈورەن

 

ئىػىتىىٓ، ٔېّە دەر ضىٕبٌغبْ وىػىُ، 2088

: ىػيثېػىذىٓ وەچۈرگەْ، ٍبغىغبْ ن

 

پبوب، ئۆزى ئبجىس، ئبچچىمي ٍبِبْ، 2089

. ثۇ ئبچچىك ٔەدە، غۇٔذا جبڭجبي ھبِبْ
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ثوٍي ئورتب ثوٌطۇْ الٍىك ئۆزىگە، 2090

. ئەً ئبٌىُ ھەر ئىػٕي ئورتب تۇت ھەرئبْ

 

پبضبتچي ثوٌّىغبً ثەگ، ٍۀە ِەً ئىچەر، 2091

. ثۇ ئىىىي لىٍىمتىٓ لبچبر ثەخت، وېتەر

 

 

جبھبْ خبٍٔىرى، غبراپمب ئۈگۀطە 2092

. خەٌمٍىرى –چېىەر وۆپ زىَبٕٔي ئېٍي 

 

ئوٍۇٔغب ثېرىٍطە جبھبْ تۇتمۇچي، 2093

. ثوٌۇر ِۇھتبج ئوي ھەَ ئېٍىٓ ثۇزغۇچي

 

ثۇ خبٍٔىك ئىػىٓ ۋالتىذا لىٍّىطب، 2094

. تۇتبٌّبش ئۇٔي، لۇظ ضېٍىپ لوغٍىطب

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال ثىٍىُ ثەرگۈچي، 2095
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: وضمۇچيثىٍىّطىسٔي ِەٍذىٓ ضۆوۈپ ت

 

ِەً ئىچّە، ھبرالىەظ، ئەً گبٌٕىڭ لۇٌي، 2096

. ِەً ئىچطە ئېچىٍذى پېمىرٌىك ٍوٌي

 

ھبراق ئىچطە خەٌك، ٍەٌگە وەتىەً ِېٍي، 2097

خبْ ئوٌطب ھبرالىەظ، تۇراِذۇ ئېٍي؟ 

 

ٍېغي، ِەً ۋە ِەٍچي ئبٌۇرٌەر وۈِۈظ، 2098

. لىٍىمي جىذەي ثوٌذى، پەٍٍي ئۇرۇظ

 

ۋە، ئبڭطىس ثوٌۇر، ِەش ئوٌطب وىػي تەي2099

ئىػي تەٌۋىٕىڭ، وۆر، لبچبْ تۈز ثوٌۇر؟ 

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، ھۇغَبرٔىڭ تىٍي، 2100

: ئەِەي لىً ثۇ ضۆزگە، ئەً گبٌٕىڭ لۇٌي
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ٔىچە لىٍغۇٌۇق ئىع ِەً ئىچطە لبٌۇر، 2101

. ٔىچە لىٍّىغۇ ئىػٕي ِەضٍەر لىٍۇر

 

ِەً ئىچطە ثوٌّىغۇر ٔە ئىػالر ثوٌۇر، 2102

. ٔەچچە ئىػالر لبٌۇرِەش ئوٌطب 

 

 

ئىچىپ ِەً، ئوٍۇٔغب ثېرىٍگۀذە خبْ، 2103

ئېڭي دۆٌەت ئىػىغب ٍەتىەً لبچبْ؟ 

 

پبضبت لبٍذا ثوٌطب، لبچبر ثەخت توزۇپ، 2104

پبضبت دائىُ ٍۈرەر ثەگٍىىىٕي ثۇزۇپ 

 

ئېرىغىذۇر ثۇ ثەخت، ئۇ ئېرىغٍىك تىٍەر، 2105

. ضۈزۈوتۇر ثۇ دۆٌەت، ضۈۈوٕي ٍۆٌەر

 

وٌطب ِەٍخور، لوپبي ھەَ ثۇزۇق، ثېگي ة2106
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. ھبرالىەظ ثوٌۇر ھەِّە خەٌمي توٌۇق

 

ئبۋإِىڭ ٍبرالطىس ئىػىٓ ثەگ تۈزەر، 2107

ثەگ ئوٌطب ٔبچبر، وىُ ئبڭب تەڭ وېٍەر؟ 

 

ئېرىغطىسٔي ئبدەَ ٍۇٍۇر ضۇ ثىٍەْ، 2108

ضۇ ثۇٌغبٔطب ٍۇٍۇپ ثوٌۇر ٔە ثىٍەْ؟  

ھېىىُ دورا ثېرەر ثىر وىُ ئبغرىطب، 2109

ر وىُ داۋا، گەر ھېىىُ ئبغرىطب؟ لىٍۇ

 

توغرا ثوٌغۇٌۇق،  –دېّەن، ثەگ خۇٌمي ضبپ 2110

. ٍورۇق –ثوٌۇر ئەٌگە ثەگٕىڭ خۇٌمي ٍوي 

 

ٔىچۈن تۇتطب ئبدەت ۋە لبٔۇٕٔي خبْ، 2111

. ثوٌۇر خەٌمّۇ غۇٔذاق، غۇ ئبدەتطىّبْ

 

ثۇ ضۆزگە گۇۋاھتۇر ِۇٔۇ ضۆز ِبٔب، 2112
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: لبراپ وۆرضە ئۇٍغۇْ ِۀبضي ئبڭب

 

ئەگەر لبٍطي ٍوي ئوٌطب ثەگٕىڭ ٍوٌي، 2113

. غۇ ثەگٕىڭ ٍۈرگۀي لۇٌٕىڭ ٍوٌي

 

ثېگي ٍبخػي ثوٌطب، دۇرۇش ھەروىتي، 2114

. تېخىّۇ لىٍۇر ٍبخػي ھەروەت لۇٌي

 

تەوەثجۇر ثوٌۇظ ثەگىە الٍىك ئەِەش، 2115

. تەوەثجۇرٌۇق ثۇزادۇر دۇرۇش ٍوٌٕي، ثەش

 

ق، ضبئبدەت ثىٍەْ ثوٌذى ثەگٍەر ئۇٌۇ2116

. ئېٍىػمب ٔەضىپ، دىً وىچه تۇتمۇٌۇق

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال، ئبلىً ٍبخػي ئەر، 2117

: ثىٍىٍّىه، ئۆزى ثەگ، ئەٌٕىڭ خىٍي ئەر
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ٍوغبٍٔىك لىٍىپ ثەگ، چوڭ تۇتطب وۆڭۈي، 2118

. ِۇلەررەر وۆرۇر ئۇ خبرٌىك، ئەً ئوغۇي

 

تەوەثجۇرٌۇلٍە وۆوىە چىمّبش وىػي، 2119

. ش ئىػيوىچىه دىً ثوٌۇغٍە ثۇزۇٌّب

 

 

وېجىرٌىه ثي پبٍذا، وۆڭۈي توڭٍىتۇر، 2120

. وىػىٕي وىچىه دىٍٍىك ئۈضتۈٍٔىتۇر

 

ِۇالٍىُ ۋە وەِتەر وېرەوتۇر ثۇ خبْ، 2121

. ئۇ خىٍذا ئەِەضىەْ، لبچ ئۇٔذىٓ ھبِبْ

 

ثەگ ئوٌطب ِۇالٍىُ ۋە وۆڭٍي ئوچۇق، 2122

: ﹞134﹝گۇٔبٌىك وىػىذىٓ وەچۈرضە ٍبزۇق

 

ئەي، وۆٍۈِچبْ ثوٌۇر،  –ئىططىٕىپ لوغۇْ 2123
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. وۆٍۈِچبْ وىػىٍەر ئۇ، ئىػچبْ ثوٌۇر

 

خەٌك ثبغچىطي ثەگىە ھىّّەت وېرەن، 2124

. غۇ ھىّّەت ثىٍەْ تەڭ، ِۇرۇۋەت وېرەن

 

ٍېَىٍغبً غۇٔىڭٍە ئۇٔىڭ غۆھرىتي، 2125

. وېٍىپ ئبۋ ئۇدۇي، ھەي ثوٌۇر ِەلطىذى

 

ئۆٌۈن،  –وىػىذە ٍوق ئەرضە ھىّّەت، ئۇ 2126

. اھبٔذا ثوالٌّبش ثۈٍۈنھەر ئىىىي ج

 

ثۇ ھىّّەت ثىٍەْ ھەَ ضىَبضەت وېرەن، 2127

. ضىَبضەتىە ثەگٍىه رىَبضەت وېرەن

 

تۈزەر ئەٌٕي لبٔۇْ، ضَبضەتٍە خبْ، 2128

. ئبۋاَ خەٌمٕي ھەَ ئىٍتەر غۇ تبِبْ
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ثۇ ضۆزگە جبۋاة ھەَ گۇۋاھ ثۇ ثېَىت، 2129

: ھۆججەت، ئىػىت –گۇۋاھ لبٍذا ثوٌطب، غۇ 

 

گٍەر ئىػىگىٓ ضىَبضەت ثىسەر، ثۇ ثە2130

. ضىَبضەت ثىٍە ثەگ ئېٍىٕي تۈزەر

 

 

ٍبِبٔغب ضىَبضەت ٍۈرۈتّەن وېرەن، 2131

. ثۇٌغبٔطب خەٌك گەر، ضىَبضەت ضۈزەر

 

ثۇ دۆٌەت تىرىىي، ئۇٌي، ثەگٍىىي، 2132

: وۆوي –ثۇ ئىىىي ٔەرضىذۇر ٍىٍتىسى 

 

ثىرى، خەٌممە ثەرِەن لبٔۇٔذىٓ ئۈٌۈظ، 2133

. ئەتىۀگە ثەرِەن وۈِۈظثىرى، خىسِەت 

 

لبٔۇْ ثىرٌە خەٌك ضۆٍۈٔطە تۇرۇپ، 2134
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. وۈِۈظ ثوٌطب خىسِەتچي وۈٌەر وۆرۈپ

 

غۇ ئىىىىطي ثەگذىٓ خوظ ئوٌغبْ زاِبْ، 2135

. ئەي رەتىە چۈغۈپ، ثەگ ئبۋۇٔۇر غۇئبْ

 

گەر لبٍطي ثەگ خەٌممە لبٔۇْ ثەرِىطە، 2136

. خەٌمٕي وۈزەتّەً، ٍېگۀٍەر ٍېطە

 

ئېٍي، ئۇ خەٌممە چبچبر ئوت،  ثۇزۇٌۇپ2137

. ثۇ ثەگٍىه ئۇٌي ثوٌغبً غەوطىس ٔبثۇت

 

ضۆٍۈٔذرِىطە ئەضىىرىٕي خبْ، 2138

. لىٕىذىٓ چىمّغبً لىٍىچ ھېچ لبچبْ

 

لىٍىچ ثىرٌە ثەگٍەر ئۇزاتۇر لوٌىٓ، 2139

. لىٍىچطىس غبپىً ثەگ تۇتبٌّبش ئېٍىٓ
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ثۇ ئەي ضبلچىطي،  –لىٍىچ ثىرٌە پبٌتب 2140

. ئبالر ئەي خەٌك ثبغچىطيلىٍىچ ثىرٌە 

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال جبھبْ تۇتمۇچي، 2141

: لىٍىچ، پبٌتب ثىرٌە ٍبۋٔي ئۇتمۇچي

 

 

وېرەن ئەٌٕي ضبلالظ، ئەً ئەي تۇتمبْ ئەر، 2142

. غەپٍەتتە ثوٌغبٔالر چولۇَ زەھەر ٍەر

 

لىٍىچٍە پبٌتىٕي ضبلچي لىً، ئەً ئەر، 2143

. لىٍىچ ضبلچي ثوٌطب ثەگٍەر تىچ ئۆتەر

 

لىٍىچ تەۋرەر ئىىەْ، ٍېغي تەۋرىّەش، 2144

. لىٍىچ لىٕغب وىرضە، ثەگ تېٕچىَەٌّەش

 

لىٍىچ ئۇرغۇچٕي ضۆٍۈٔذۇرۇر، ئي خبْ، 2145
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. ٍبغب خۇظ، ھبِبْ وۆرِە ئبچچىك، زىَبْ

 

※         ※           ※ 

 

ئېٍىگ لۇتي، : ٍۀە ئېَتتي ئۆگذۈٌّىع2146

. لىَىٕذۇر ئەي ئىػي، ئۇٌۇغذۇر ئېتي

 

ەٌممە ثبظ ئوٌّبق ئېغرى ئىع ئېرۇر، خ2147

. ھەِىػە ثبظ ئبغرىك ۋە ِېھٕەت تىگۇر

 

ضۆٍۈٔچي ئبز ئېرۇر، لبٍغۇضي توال، 2148

. ِبختبۋچي ئبز ثوٌۇر، ضۆوىۈچي توال

 

لبٍبٔغب لبرضب لورلۇٔچٍىمتۇر، 2149

. ضوراپ وۆرضە، خۇغٍۇلي ئبزراق ئېرۇر

 

ضۆٍّەضٍەر ئېرۇر وۆپ، ضۆٍەرٌىرى ئبز، 2150
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. ى توالراق، ھوزۇرٌىرى ئبزجبپبش

 

ئبراِطىس ثوٌۇر ھەِّە ٍەردە وۆڭۈي، 2151

. ئبراِطىس وۆڭۈي ئەرگە ثىر لبٍغۇ ئوي

 

لبراپ وۆرضە، ھەِّە ئىػىذا خەتەر، 2152

. خەتەر ئىػٕي وۆرضە، ٌەززەتّۇ وېتەر

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال ئەلىٍٍىك ضۆزى، 2153

: ئەلىٍٍىك ضۆزىذۇر گۆھەرٔىڭ ئۆزى

 

ثوٍٕي لىٍذەن، ِۇٔبردەن ثېػي،  ئېٍىگٕىڭ2154

. ئۇڭب ثەن ئىػۀّەش ئەلىٍٍىك وىػي

 

ثۇ خبٍٔىك ِىطبٌي ثبظ ئۈزەر لىٍىچ، 2155

. وۈٔىگە ئبڭب ِىڭ خەتەرٌىه ئىػي
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ثۇ ٍبڭٍىغ ئېرۇر ھەِّە ثەگٍىه ئىػي، 2156

. ثىرى وۆرضە ھوزۇر، ثىرى ٍەر ثېػي

 

تبپبٍّەْ دېطەڭ ھەر ئىىىي دۇَٔبٌىك، 2157

: ۇ ٔەچچە ئىػٕي لىٍّبلٍىكوېرەوتۇر ة

 

 

وۆڭۈي، تىٍىٕي تۈز تۇت، خۇداغب ضېغىٓ، 2158

. خۇدأىڭ ثۇٍرىغىٓ ِۇھىُ ثىً، تېۋىٓ

 

رىسا ثوي خۇدادىٓ ٔە وەٌطە ضبڭب، 2159

. لۇٌٍۇلىڭ ئبڭب –رىسا ۋە رىساٌىك 

 

خەٌممە دىٍىڭذىٓ ثوي ضەْ وۆٍۈِچبْ، 2160

. ثوي ٍبخػي ھەَ ئىطتە ٍبخػىٍىك ھبِبْ

 

اْ لىٍّب خەٌممە، ٍەتىۈز ِۀپەئەت، زى2161ٌ
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. ثوٌۇپ خوپ، ٍبِبٕٔىڭ زىَبٔىٓ ٍوق ئەت

 

ضېٕىڭ ثوٌذى دۇَٔب تىرىىٍىه ثىٍە، 2162

. ھبٍبتٍىىي ثوٌطبڭ، ٍېتىپ ٍە، وۈٌە

 

جېٕىڭ چىمطىّۇ تۇت ئۈِۈدىڭٕي زور، 2163

. خۇدا ٍبخػىغب ٍبخػي ٍوٌٕي ثېرۇر

 

※         ※           ※ 

 

ٍتتىُ، ئىػىتتي ئېٍىگ، ثۇالرٔي ِە ئې2164

. وېرەن ثەگىە ِۇغۇٔذاق پەزىٍەت، ثىٍىه

 

لبٍۇ ئەردە ثوٌطب ثۇ ئەردەَ ٍوضۇْ، 2165

. ثوٌۇر ثەگ ئبتبپ، ثەرضە ئۈضتۈْ ئورۇْ

 

ثوٌۇر ئۇ توٌۇق ثەگ ھەَ ئەٌٕىڭ ثېػي، 2166
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. ئۇٔىڭذىٓ تبپبر تۈرٌۈن خوۋٌۇق وىػي

 

ئىػىتىىٓ، ٔېّە دەر ثىٍىٍّىه، زېرەن، 2167

: ڭ ئىٍّي ئەٌگە ثوٌۇرٌەر ثېسەنئۇٔي

 

ئەلىٍٍىك ھەَ ئبٌىُ، توغرا ثوٌغبً خبْ، 2168

. ئبغۇرضۇْ غۆھرىتىٓ ثوٌۇپ لەھرىّبْ

 

ضېخي ھەَ، ئىطىً ھەَ ھبٍبٌىك، ضىٍىك، 2169

. وۆٍۈِچبْ ثوٌۇپ، ثەن وۈزەتطۇْ خەٌك

 

وۆزى توق، ضەۋرىٍىه ھەِذە ِۇالٍىُ، 2170

. ئەپۇچبْ، ئۇز خۇٌك ثوٌطۇْ ئۇ دائىُ

 

پۈتۈْ پەزٌي ثوٌطب جىّىذىٓ ئۈضتۈْ، 2171

. ثېرەٌىطۇْ ئەٌگە ئۇ ٍبخػي لبٔۇْ
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ِۇغۇٔذاق ثوٌطب لبٍۇ ئەٌٕىڭ خېٕي، 2172

. ۋەتىٕي –تۈگەپ دەرت، لۇتۇالر ئېٍي 

 

تۇغبر ثەخت وۈٔي، ئەٌگە تېچٍىك ثوٌۇر، 2173

. ئىطتىىىُ ثۇ ٍبڭٍىغ وىػىٍەر ئوٌۇر

 

※         ※           ※ 

 

ردى ئەً ئېٍىگ ِېٕىڭ ثىٍّىػىُ، ثۇ ئە2174

. ضبڭب ئېَتتىُ ئەِذى ِبٔب ئۇلّىػىُ

 

 ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي

 

ئۇلتۇَ، دۇرۇش ضۆزٌىذىڭ، : ئېٍىگ ئېَتتي2175

. وېرەن ئىذى غۇ ، ثىٍىّذە ئبزِىذىڭ
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ٍبٔب دەٍذىغبْ ثىر ضۆزۈَ ثبر ضبڭب، 2176

. ئۇٔي ھەَ ئوچۇلالپ دېگىٓ ضەْ ِبڭب

 

ا ِۇغۇٔذاق ضەرە، پەزٌىٍىه، ثەگ ئوٌص2177

وېرەوتۇر ۋەزىر ثوٌطب ئۇ لبٔچىٍىه؟ 

 

 

وۆِۈظ غەزٔىٕي،  –توال لىٍطب ئبٌتۇْ 2178

. غەھرىٕي –تۈزەپ ئەي، ئبرتتۇرضب ئۇ وۀت 

 

ئېٍىٓ ضورضب توغرا لبٔۇْ ثىٍە، 2179

. ئىططىٕطب لوغۇْ وۆڭٍي خۇغٍۇق ئىٍە

 

خەٌك تىچ ثوٌۇپ، ئۇڭب لوي تەگّىطە، 2180

. ڭ ٔبِي ٍبخػي ثوٌۇپ ئۆچّىطەثېگىٕي
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ٍىگىرِە تولمۇزىٕچي ثبپ 

ثەگٍىىىە ۋەزىر ثوٌىذىغبْ وىػٕىڭ لبٔذاق 

ثوٌۇغي الزىٍّىمي توغرىطىذا ئۆگذۈٌّىػٕىڭ 

ئېَىتمبٍٔىرى 

 

ئەً خبْ، : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع ئېَتتي2181

. ۋەزىردۇر ثېگىٕىڭ لوٌي ھەر زاِبْ

 

ر ثىگۇِبْ، وېرەوتۇر ثۇ ثەگىە ۋەزى2182
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. ۋەزىر ٍبخػي ثوٌطب تىچ ئۇخالٍذۇ خبْ

 

ۋەزىردۇر ثۇ ثەگٍەر ٍۈوىٓ ٍۈدگۈچي، 2183

. خبٍٔىمٕىڭ ئۇٌىٕي ِەھىەَ ئەتىۈچي

 

خىً توٌۇق ئەر وېرەن،  –ثۇٔىڭغب ضەرە 2184

. وۆڭۈي، ئەلٍي وبِىً، وۆٍۈٔطە ٍۈرەن

 

ئۇٔىڭ ئەلٍي وۆپ ثوٌطب، ئىٍّي دېڭىس، 2185

. ىسارتطب ِېڭىسپۈتۈْ ئىع پۈتۈرضە، ق

 

ئىطىً ھەَ تەلۋادار ھەَ ثوٌطب وؤي، 2186

. دۇرۇضٍۇق ثىٍە ھەَ ئۆتىۈزضە وۈٔي

 

ۋەزىرٌىه ئۇٌۇغ ئىع، وېرەن خىً وىػي، 2187

. ِۇوەِّەي ٍېتىػىەْ، خۇظ پېئىً وىػي
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ئەلىٍٍىك وېرەن ھەَ ثىٍىٍّىه وېرەن، 2188

. ضىٍىمٍىك وېرەن ھەَ تېتىىٍىه وېرەن

 

ى ٔەضٍي ٍبخػي ئۇرۇق، ئەلىٍٍىك وىع2189

. ئۆضەر لبٍذا ثوٌطب، ئۇ لبٌّبش لۇرۇق

 

 

وېرەوتۇر تەلۋادار، ئىّبٍٔىك، ئېرىغ، 2190

. ٍۇرت ئۇٔىڭذىٓ ئېرىغ –ئىّىٓ ثوٌغبً ئەي 

 

تەلۋادار وىػي ئوي وىػىٍەر خىٍي، 2191

. ھبجەتّۀگە دورا، داۋا لىٍغىٍي

 

تەلۋادار وىػي ئىػتب ضبلىٍىك لىٍۇر، 2192

. تىٓ ٍىراق، ئىع ۋالتىٓ ثىٍۇرٔبچبر ئىع

 

ئۇزۇٔذۇر لوٌي ئەٌذە ثەگذىٓ وېَىٓ، 2193
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. ٍەتىۈزەر ۋەزىر ثەگ لىٍىمىٓ، ضۆزىٓ

 

ٍبِبْ ٔەضىً وىػىٍەر ئېرىغطىس ثوٌۇر، 2194

. ئېرىغطىس ۋەزىرٌىىىە ٍبراغطىس ثوٌۇر

 

ۋاپبٌىك ثوٌۇر ٔەضٍي پبوىس وىػي، 2195

. جبپبٌىك ثوٌۇر ئۇ ئېرىغطىس ئىػي

 

غىتىىٓ، ٔېّە دەر لبٔۇٍٔۇق وىػي، ئي2196

: لبٔۇٍٔۇق وىػي ئۇ ثوٌۇر ئەي ثېػي

 

پەٍٍي ضىٍىك،  –ئىطىً زات وىػىٕىڭ خۇً 2197

. ۋاپب ثىرٌە خەٌممە ئبچبر ئۇ ئىٍىگ

 

ئېرىغطىس لىٍىمي ۋاپبضىس، جبپب، 2198

. ثېرىپ ثبلطىّۇ ئۇڭب غېىەر ھەَ ٍىٍىه
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ئۇٍبتٍىك، وۆزى توق، ئىػۀچٍىه وېرەن، 2199

. ۇٍبتطىس جىّىذىٓ ٍبِبٔذۇر دېّەنئ

 

وۆزى توق وېرەن، ِبٌغب لىسغبّٔىطب، 2200

. وۆزى ئبچ ئۇ توٍّبش، ثۇ دۇَٔب ٍېطە

 

 

وىػىٕىڭ ضەرخىٍي ئۇٍبتٍىك وىػي، 2201

. ئۇٍبتٍىك وىػىذۇر وىػىٍەر ثېػي

 

ئۇٍبتٍىك وىػىگە پۈتۈْ ئىػٕي ثەر، 2202

. ئۇٍبتٍە جبھبٌەت ئىػىگىٓ ئېتەر

 

وىػىذۇر وىػي رەزىٍي،  ئۇٍبتطىس2203

. دۇرۇش ضۆز ضۆزٌىّەش ئۇٍبتطىس تىٍي

 

ئۇٍبتٍىك ِۇالٍىُ ٔېّە دەر ئىػىت، 2204
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: وۆٍۈٔگەچ ضبڭب ئۇ لىٍىپ ثىر ئۈگۈت

 

ئۇٍبتطىس وىػىذىٓ ٍىراق تۇر ٍىراق، 2205

. ئۇٍبتطىس وۆزىذە خۇٔۈن ثىر لبراق

 

ثىر گۆغطىس ضۆڭەوتۇر ئۇٍبتطىس ٍۈزى، 2206

. ر ئۇٍبتطىس وۆزىئېتىٍّەش تۆغۈوتۇ

 

ئۇٍبت ثىرٌە ئەر ئبثرۇٍٍۇق ثوٌۇر، 2207

. ئۇٍبت ثىرٌە ئبدەَ وۆزى ٔۇرٌىٕۇر

 

چبچ وېرەن،  -چىراً ھەَ وېٍىػىەْ ضبلبي 2208

. ئۇز خۇٌمي خەٌممە ئۈٌۈظ ثوٌغىذەن

 

لىٍىمي دۇرۇش ثوٌطب، خۇٌمي ئوڭبً، 2209

. ئبً –تېگەر ٍبخػىٍىك ئەٌگە ئۇٔذىٓ ٍىً 
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ىطب ئىػتب ئىػچي ثېػي، دۇرۇش ثو2210ٌُ

. ثوٌۇر ئەگرى پۈتۈٍٔەً ثەگٍەر ئىػي

 

وېرەوتۇر دۇرۇضٍۇق، ئىػۀچ ئىػچىغب، 2211

. تبپػۇرضۇْ ثەگ ئىػىٓ ئىػىٕىپ ئبڭب

 

 

چىراٍٍىك وىػي خۇٌمي وۆروەَ ثوٌۇر، 2212

. گۈزەي ثوٌطب خۇٌمي، ئەٌگە ٔەپ تېگۇر

 

وىػىىي گۈزەٌذۇر ٍۈزى ھەَ ئۆزى، 2213

. ىك ثوٌۇر ئىچ ٍۈزىتېػىذەن چىراًٍ

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، ضىٕبٌغبْ وىػي، 2214

: ٍبِبٕٔي ثىٍگەْ وىػي –ضىٕبپ ٍبخػي 

 

وىػىٕىڭ وۆروىگە ئىچىذۇر ئبداظ، 2215
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. ٍۈزى وۆروي ثىرٌە لىٍىمي لبٍبظ

 

تېػىٕي وۆرۈپ ثىً ئىچىگە گۇۋاھ ، 2216

. ئىچي ھەَ ثوٌۇر ئۇ تېػىغب ئوخػبظ

 

چبچ،  –غبً ضبلبي ۋەزىردە ثەھەٍۋەت ثوي2217

. ثەھەٍۋەت ثوٌطب ئۇ، ئىع تبپبر راۋاج

 

ھېطبة ثىٍطۇْ ھەَ ثوٌطۇْ ئبٌىُ، تېتىه، 2218

. ثىٍىُ ثىرٌە ثىٍطۇْ ئۇ تۈرٌۈن ثىتىه

 

ۋەزىر ئىػي ھەِّە ھىطبثٍە ثوٌۇر، 2219

. ھېطبة ثىٍّىطە ئىػچي، ئىػي لبٌۇر

 

وۈغىٕي ھېطبثالپ لىالر،  –وىػي ئىع 2220

. ۋالتىٕي ھېطبثالپ تبپبرئبً، وۈْ  –ٍىً 
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، " ضبلىع"ھېطبة ضبلٍىغىذىٓ ئبتبٌذى 2221

. وۆرەرضەْ، ھېطبة ئۇ ئۆزى ثەن ضبق ئىع

 

تېتىه ثوٌّىطب ئىع لىالٌّبش وىػي، 2222

. تېتىىٍىه ثىٍە لىٍذى ئىٕطبْ ئىػي

 

 

ٍېسىك ثىرٌە ئبدەَ ثبزار ثىٍگىٕىٓ، 2223

. ٍېسىػٍە ثىٍۇر ئەر ٔېّە لىٍغىٕىٓ

 

ىه ٔىػبٔي ئېرۇر ثۇ ثىتىه، تېتىى2224ً

. ٍېسىمٕي ثىٍگەْ ئەر ثوٌۇر ثەن تېتىه

 

ٍېسىك ثىٍّەش ئەرضە ئبدەَ ئوغالٔي، 2225

ثىٍەٌەٍتي لبٔذاق ٍىً، ئبً، وۈْ ضبٔي؟ 

 

ٍېسىپ لوٍّىغبْ ثوٌطب ئبٌىُ ثىتىه، 2226
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ھېطبثمب ثوٌۇر ئەردى چبرە ٔىچۈن؟ 

 

ٍبراتّبضتىٓ ئبۋاي خۇدا ثۇ ئبٌەَ، 2227

. ﹞135﹝لەٌەَ –ٍۈرۈتتي ثۇ ٌەۋھۇ ٍبراتتي، 

 

پەرىػتە پۈتۈٍذۇ ٔېّە لىٍطب لۇي، 2228

. خۇدا تبڭٕب ضورار ٔە ئىع لىٍذى ئوي

 

ۋەزىر ثوٌطۇْ ِۇالٍىُ ۋە ٍۇِػبق تىٍي، 2229

. ثۇ، خەٌممە ئۆزىٓ ضۆٍگۈزۈغٕىڭ ٍوٌي

 

ِۇالٍىُ ثوٌطب ئۇ ضۆٍذۈرەر وىػىٓ، 2230

. ضۆٍۈٔذۈرگۈچي خۇظ لىٍۇر ٍوٌذىػىٓ

 

ِۇالٍىُ، ثېطىك ئەر ٔېّە دەٍذۇ، وۆر، 2231

: ِۇالٍىٍّىك ئەرگە ٔە ٍبخػي ثوٌۇر
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ضۆٍۈٌذى ئەي ئىچرە وىچىه دىً وىػي، 2232

. ضۆٍۈٌّەش، تەوەثجۇر، ٍىرىه دىً وىػي

 

وىچىه دىً ئۇٌۇغٍۇق ضۈرەر وۆپ زاِبْ، 2233

. تەوەثجۇرغب تەگّەش ئۇٌۇغٍۇق ھبِبْ

 

 

ن، ۋەزىرٌىىىە ثەوّۇ پۈتۈْ ئەر وېرە2234

. ئۇلۇٍِۇق، ضبۋاتٍىك، ثەن ئبلىً وېرەن

 

تىٍي، وۆڭٍي ثىر ھەَ لىٍىمي وؤي، 2235

. ئۇٍبتٍىك وۆٍّچبْ ۋە خەٌمٕىڭ چىٕي

 

وۆزى توق، ضەگەن، ضبق ھەَ ئىع ثىٍگۈچي، 2236

. ٍبراٍِىك، ٍبراِطىسٔي پەرق ئەتىۈچي

 

ۋاپبدار ھەَ ئىػچبْ، ھەَ ئەٍّۀگۈچي، 2237
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. لۇچيئبِبٔەتتە وۆڭۈٌٕي ضبپ تۇت

 

ثىٍىه،  –توٌۇق ثوٌطب وىّذە ثو پەزٌي 2238

. ۋەزىرٌىه ئبڭب ثەرضە ثوٌغبً ئېٍىگ

 

ۋەزىر ثوٌطب ثەگىە ِۇغۇٔذاق وىػي، 2239

. ثوٌۇر ثەگ ۋە خەٌمٕىڭ ھەَ ئبضبٍىػي

 

ثوٌۇر ثەگ ئىػي ِەلطىذىذەن توٌۇق، 2240

. تۈزۈٌۈپ ئېٍي، خەٌمي ثبً ثوٌغۇٌۇق

 

گە ۋەزىر، ٍبراِطىس، ٍبِبْ ثوٌطب ئەي2241

. پەلىر –ئۇ ئەي خەٌمي ثۇزۇٌۇر، ثوٌۇر ثبً 

 

ۋەزىر ثوٌطب ٍبخػي، خەٌممە پبٍذىذۇر، 2242

. خەٌك پبٍذىطىٍە ثەگ ھەَ زەۋق ئبٌۇر
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ئىػىتىىٓ، ثىٍىّي دېڭىسدەن ثىر ئەر، 2243

: ثىٍىُ ثىرٌە وۆڭٍي ٍورۇق، ٔېّە دەر

 

ئۇز ثوٌطب ثېگىٕىڭ دىٍي ۋە تىٍي، 2244

. توغرىٍىك ٍوٌيتۇتبر خىسِەتچىطي 

 

 

ئەگەر ثوٌطب ثەگٍەر زاٌىُ ھەَ ٍبِبْ، 2245

. چىمبر خىسِەتچىطي تۈز ٍوٌذىٓ ھبِبْ

 

  –گەر ٍبخػي ثوٌطب ثەگ، خىسِەتچي ھبِبْ 2246

. گىۈزِەش زىَبْثوٌۇر ٍبخػي پېئىً، تە

 

ٍبِبْ ثوٌّىغۇٔچە ثو ثەگ، دىممەت ئەت، 2247

. ٍوالتّبش ٍبِبٕٔي ئۆزىگە پەلەت

 

لبٍذا ثوٌطب ٍبِبٔالر ثىٍە، ٍبِبْ 2248
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. ئەً ٍبخػي، ٍۈرۈپ ٍبخػي ٍوٌذاظ تىٍە

 

ٍبِبْ ٍبخػي ثىرٌە ٍبراغّبش ثوٌۇر، 2249

. تۈز ئەگرى ثىٍەْ چىمػبٌّبش ثوٌۇر

 

لبرا تۈْ، ٍورۇق وۈْ ئبراضي ٍىراق، 2250

. ﹞136﹝ٍېػىً ضۇ لىسىً ئوتمب ثوٌّبش لؤبق

 

تؤۇغطىس وىػىٕي ثىٍّەٍّەْ دېطەڭ، 2251

. غتىٓ ضورىغىٓ، ثىٍۇرضەْ ئۆزەڭتؤۇ

 

ٍۈرەر ئۆز توپي ثىرٌە ھەر ثىرٔېّە، 2252

. دۇرۇش ثوي، ئەگرىگە لوغۇٌۇپ ٍۈرِە

 

ثۇ ضۆزٔىڭ گۇۋاضي ثۇ ثېَتتىۇر ئۇلي، 2253

: ثۇ ٔېَتىٕي ئولۇپ ضەْ وۆڭٍگە تولي
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جىّىىي ِبڭبر ھەَ ئۇچبر ٔەرضىٍەر، 2254

. ئۆزى تەڭتۇغتىٓ ئۆزىگە ٍوٌذاظ ئېتەر

 

ٍبِبْ ٍبخػي ثىرٌە لوغۇٌّبش، لبچبر، 2255

. ئوِۇِغب ِىطبي ئۇغجۇ تەِطىً ٍېتەر

 

 

ۋەزىر ثەگىە دائىُ وېڭەغچي ثوٌۇر، 2256

. وېڭەغچي وىػىٍەر لىَبضچي ثوٌۇر

 

ٍبِبٔغب لوغۇٌّب، لبرا ٍبخػىطي، 2257

. ثوٌۇر ٍبِبْ خۇٌمي، ئېغىر ثوخچىطي

 

ئۆزىگە ٍېمىٓ تۇتطب ٍبخػىٕي خبْ، 2258

. ى ئبت، ئەي تۈزىٍەر ھبِبْتېپىپ ٍبخع

 

ئەگەر ثەگ ٍبِبٕٔي ٍېمىٓ ٍوٌىتۇر، 2259
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. ئېتي ھەِذە دۆٌەت ئىػي ثۇزىٍۇر

 

ِۇغۇٔذاق ۋەزىر گەر تېپىٍطب، ئي خبْ، 2260

. ٍبغبر خبْ ھۇزۇردا، خەٌك ئۇخالر ئبِبْ

 

ٍېتۇر ِەلطتىگە ئۇٔىڭ ثىرٌە خبْ، 2261

. ثوٌۇر ئىع ئوڭۇغٍۇق، ٔە ئوٌطب زاِبْ

 

پ ثبً خەٌمي، ئەي ئوثذاْ تۈزىٍۇر، ثوٌۇ2262

. ھبٍبتي تبپبر ثەخت، غەزىٕە توٌۇر

 

لېرىّبش ثوٌۇپ ئېتي ِەڭگۈ لبٌۇر، 2263

. لېرىپ ئۆٌطىّۇ، ئورٔي ٍبخػي ثوٌۇر

 

ثۇ دۇَٔب، ئۇ دۇَٔب ثوٌۇپ ثەختىَبر، 2264

. ضبئبدەت ئىچىذە ئۇ ِەڭگۈ ٍبغبر
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 ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي

 

ئۇلتۇَ ثۇ ضۆزٔي پۈتۈْ، : ئېٍىگ ئېَتتي2265

. توال ٍبخػي ضۆزٌەر لىٍىٕذى ثۇ وۈْ

 

 

ِبڭب ئېَتمىٓ ئەِذى ثۇ ئەضىەر ثېػي، 2266

ٔىچۈن لىٍّبق وېرەن ثۇ ثەگٍەر ئىػي؟ 

 

ئىػىٓ ئىػٍىطە ھەَ ئەضىەر ثبغٍىطب، 2267

. ئىػي ثبغمب چىمطب، خبتبالغّىطب

 

دېگىً ضەْ ِبڭب وىُ ثۇ ئىػمب ٍبرار، 2268

ِبر؟  –وىرىٓ، لىٍۇر تبرى ضۈرۈپ ٍبر ٌەظ

 

ئوتتۇزىٕچي ثبپ 
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ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە ئەضىەر ثبغٍىغۇچي 

وىػىٕىڭ لبٔذاق ثوٌىػي وېرەوٍىىي 

توغرىطىذا ئېَتمبٍٔىرى 

 

ئەً خبْ، : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع، ئېَتتي2269

. لوٌۇڭ ٍبۋغب ئۈضتۈْ ئوٌطۇْ ھەر زاِبْ

 

وېرەن ثەگىە جەزِەْ لوغۇْ ثبغچىطي، 2270

. چىػمب ٍبراغّبش ٍبۋٔىڭ ئۇٍمۇضيئې

 

ثۇ ئىػمب جەضۇر ثەن لبتتىك ئەر وېرەن، 2271

. ثېػىذىٓ ئىع ئۆتىەْ ئەر ٍۈرەن وېرەن

 

ٔبھبٍەت چوڭ ئىػتۇر لوغۇْ ثبغٍىّبق، 2272

. تۈزەپ ٌەغىىرىٓ، ٍبۋٔي لىرىپ تبغٍىّبق
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ئەرەْ،  ھوغَبروېرەوتۇر ثۇڭب خىً ۋە 2273

. ىٍەْئۇ تۆھّەت وۆرِىگەً غبپىٍٍىك ة

 

ئۇ ثوٌطۇْ ِۇالٍىُ ثبتۇر ۋە ضېخي، 2274

. ٔبٔي وەڭرى تېخي –ۋە تەِىىٓ تۇزى 

 

 

ضېخي ثوٌطب لوغۇٕٔي ثبغالر وىػي، 2275

. ٍىغىٍغبً ئبڭب خىً وىػىٍەر ثېػي

 

چېرىىىە ئۈٌەغتۇرضە ثبر ِېٍىٕي، 2276

. دوضت ۋە لوٌذاظ تۇتطب ھەِّىٕي –ئبداظ 

 

ش ئېتەر، ئۆزىگە ثىر ئبت، توْ، لوراي ثە2277

. جبھبٔغب ئېتي ثوٌطب ِەغھۇر، ٍېتەر

 

لىس ِېٍىٓ دەپ ِېٍىٓ ٍىغّىطب،  –ئوغۇي 2278
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. ثېغىُ، ضۇ، ٍېرىُ دەپ وۈِۈظ تبپّىطب

 

لىٍىچتىٓ ئىطتىطە پۈتۈْ ِەلطىذىٓ، 2279

. ثوالپ ئبٌطب، ثەرضە، ٍېَىپ غۆھرىتىٓ

 

ٍىگۈزضە، ئىچۈرضە، وىَگۈزضە وىَىُ، 2280

. ْ ثېرىپ وۆپ لېتىُئوغال –لۇراي، ئبت، لىس 

 

غۇ ھبٌذا ٍىغىٍۇر ثبتۇرالر ئبڭب، 2281

. لىَب –غىرىٓ جبْ پىذاالپ، ٍبتۇر تبغ 

 

ئەلىٍٍىك وېرەن ھەَ ٍۈرەوٍىه وېرەن، 2282

. جەضۇرٌۇق وېرەن، وەڭ وۆڭۈٌٍۈن وېرەن

 

ضولۇغتب وېرەوطىس ٍۈرەوطىس وىػي، 2283

. ٍۈرەوطىس وىػي ئۇ چىػي ئوخػىػي
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ئۇ لوغۇٔىٓ ثۇزار،  ٍۈرەوطىس وىػي2284

. ثىرىٓ ثۇزار –ثۇزۇٌطب لوغۇْ، ئەر ثىر 

 

ئۇرۇغتب ٍۈرەوٍىه، چىذاٍِىك وېرەن، 2285

. ضېٍىپ وەٌطە ٍبۋ ئبت، ٍىغىٍّبق وېرەن

 

 

ثوٌۇر ۋالتي ئۆٌۈِٕىڭ ٔە ھبٌذا ئىطە، 2286

. ٍىگىىت ئۆٌّىگەً تب ئەجەي وەٌّىطە

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ غەٍۇر، جەضۇر ئەر، 2287

: ى ئۇٔۇتۇپ، ٍبۋٔي ئۇرۇر ئەرئۆٌۈْ

 

وىػي ۋالتطىس ئۆٌّەش ئبٔبدىٓ تۇغۇپ، 2288

ٔىچۈْ لورلبدۇرضەْ ئۆزۈڭ ٍبۋ وۆرۈپ؟ 

 

ٍېغىغب ٍېٍىڭ تەگ، ٍىگىتتەن ئۇرۇظ، 2289
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. ئەجەي ٍەتّىگۈٔچە، ھېچ ثوٌّبش ئۆٌۈظ

 

وېرەن ئەرگە ئۇٍبت، ئۇٍبتٍىك ئۈچۈْ، 2290

. ئۇرار ٍبۋٔي تب ئبٌّىغۇٔچە ئۆچۈْ

 

ئۇٍبت ثىرٌە ئىٕطبْ ٍبۋٔي ٍوق لىالر، 2291

. ئۇرۇغتب ئەڭ ئبۋاي ئۇٍبتطىس لبچبر

 

لورلبلّۇ ئۇٍۇٌۇپ ثبتۇرٌۇق لىٍۇر، 2292

. ِبختىٍىع ئۈچۈْ ئۇ ئۆزىٓ ئۆٌتۈرۇر

 

ٍۈرەوٍىه ئبتبٌغبْ ئۇٍبتٍىك ثوٌۇر، 2293

. ئۇٍبتٍىك ئەر ئۆٌطە ئۇرۇغۇپ ئۆٌۇر

 

لوغۇْ ثبغي ثوٌطب وەِتەر، ِۇالٍىُ، 2294

. ٌممە ضۆٍذۈرەر ئۆزىٓ ئۇ دائىُخە
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ئىططىتۇر وىػىٕي وىچىه دىً وىػي، 2295

. لبچۇرار وىػىٕي ئىتتىه تىً وىػي

 

لۇِبٔذاق ئۆزىٕي تۇتبروەْ ٍوغبْ، 2296

. ٍېگەً دۈغّۀذىٓ تبٍبق ثىگۇِبْ

 

 

تەوەثجۇر وىػىٍەر غبپىٍٍىك لىٍۇر، 2297

. غبپىٍالر ثۇزۇٌۇر، ٍب ثىۋاخ ئۆٌۇر

 

ْ دېطە ئۇ، ثوٌطۇْ جەضۇر، ئېتىُ چىمطۇ2298

. ضبچي رەتٍىه، ثەھەٍۋەت، غەٍۇر –ضبلبي 

 

ٍبِبٔغب ھەٍۋەت وېرەن، لورلۇتمىٍي، 2299

. ٍۇۋاغالرغب ٍبخػىٍك، ضۆٍذۈرگىٍي

 

ضىَبضەت ٍۈرۈتطۇْ لوغۇٕٔىڭ ثېػي، 2300
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. ضىَبضەتىە ثبغٍىك لوغۇٕٔىڭ ئىػي

 

ضىَبضەتٍە لبٌّبش لوغۇْ ثبغچىطىس، 2301

. غمبً لوغۇْ غۈثىھىطىسثبظ ئوٌطب، ئۇٍۇ

 

لبٍۇ ثىر لوغۇْ ثوٌطب ثبغطىس، ثوغبڭ، 2302

. ثۇزۇٌۇر ئۇ لوغۇْ، ئەً خبْ، وۆپ ٍبغبڭ

 

ٍبِبٔالرغب ھەٍۋەت، ضىَبضەت وېرەن، 2303

. ٍبٔب ٍبخػىغب دائىُ ھۆرِەت وېرەن

 

پۈتۈْ ٍبخػىغب ٍبخػىٍىك لىً توٌۇق، 2304

. ئۇالٔي ضۆٍۈٔذۈر، ضبٌّب ئېغىر ٍۈن

 

ٍبخػىٍك ھەِّە وىػي ئبختۇرۇپ،  تىٍەر2305

. وىػي لۇي ثوٌۇر ئەرگە، ٍبخػىٍىك وۆرۈپ
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ِۇالٍىُ وىػي ٔە دەٍذۇ، ئىػىت، 2306

: تەضەٌٍي ثەر ئۆزگە، ئولۇپ ثۇ ثېَىت

 

ھۆر وىػىٍەر ٍبخػىٍىك لۇٌي،  –ئبزات 2307

. لىٍىپ ٍبخػىٍىك ئبچ دۇرۇضٍۇق ٍوٌي

 

 

وىػىٍىه لىٍىػمب وىػي ثوي ھبِبْ، 2308

. ۇردى غۇٔذاق وىػىىىه ٍوٌيوىػي ق

 

وېرەن ثۇ لبٔچە ئىع لۇِبٔذاق ئۈچۈْ، 2309

: ٍوضۇْ –ٍۈرۈظ لىٍغبٔذا ٍبۋغب، تۈزەپ ٍوي 

 

ضولۇغمبٔذا ٍوٌۋاش ٍۈرەوٍىه وېرەن، 2310

. تۇتۇغمبٔذا ٍىٍپىس ثىٍەوٍىه وېرەن

 

توڭگۈر وەثي تەرضب، ثۆرىذەن وۈچي، 2311
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. ئېَىمتەن ئېتىٍغبق، لوتبزدەن ئۆچي

 

ئۇ ثوٌطۇْ ھىٍَىگەر لىسي تۈٌىذەن، 2312

. ئبداۋەتچي ثوٌطۇْ ثۇغرا تۆگىذەن

 

ضېغىسخبٔذىٓ ضەگەورەن ثوٌطۇْ ئۆزى، 2313

. وۆرضە لىَب لۇزغۇٔىذەن ٍىرالٕي وۆزى

 

لبرا، ثوٌطۇْ ھّّەتتە ئۇ ئبرضىالْ، 2314

. وېچەضي ھۇلۇغتەن ئوٍغبق ھەر زاِبْ

 

ِۇغۇ خىً ضۈپەتٍە ئۇ جەڭچي ثوٌۇر، 2315

. رجەڭچي ھەِذە ٍبراِچي ثوٌۇرثوٌۇ

 

ثۇ جەڭچي ٍبرالٍىك وىػىذۇر داۋاَ، 2316

. ئۇرۇپ ٍبۋٔي تبرِبر لىٍىػتب تبِبَ

 



  -505 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

تۇزى ھەَ ٔېٕي، ئېػي وەڭ ثوٌغۇٌۇق، 2317

. ئبڭب ئبت، لۇراي، تؤّۇ تەڭ ثوٌغۇٌۇق

 

ٔبْ ئەر ئبتىٓ ٍبٍۇر،  –ئىچّەن، تۇزۇ  –ئبظ 2318

. رۇرئىچّەن تىرىىٍىه ئىالجي ئې – ٍېّەن

 

 

: ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ ئىٍي ئبتٍىمي2319

. ٔبٕٔي وەڭ لىً، وىػي لۇتٍۇلي –تۇزۇ 

 

تۇزۇڭٕي غۆھرەت ئىطتىطەڭ،  –ٍىگۈز ٔبْ 2320

. غۇ ئىػالرٔي لىٍغىٓ ھبٍبت تىٍطەڭ

 

ِەرت وىػىٍىه ئېتەر،  –ئىػۀچٍىه، ضېخي 2321

. ٔبْ ھەلمي دەپ ئەر ھەلمىٓ ئۆتەر –تۇزۇ 

 

ئچىّەن تبرات،  –ڭ ئبظ ئۇٌۇغٍۇق تىٍەضە2322
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. تبپبر ئبظ ثىٍەْ ئەر ئۇزۇٔراق ھبٍبت

 

وېرەن ثۇ لبٔچە ئىع لۇِبٔذاْ ئۈچۈْ، 2323

: ٍوضۇْ –ئىػىٕي رەتٍىطە، تۈزەپ ٍوي 

 

ضۆزى چىٓ، ئېَتمىٕي راضت ئوٌطۇْ تبِبَ، 2324

. ئۇٌۇغ ثوٌطب ٍبٌغبٔچي، پۈتّەش ئبۋاَ

 

ئىىىىٕچي، ضېخىٍىك، ثېرىػتۇر ئىػي، 2325

. غب ٍوٌىّبش ئبالرِەْ وىػيثېخىً

 

ئۈچىٕچي، ٍۈرەوٍىه ۋە ثوٌطۇْ جەضۇر، 2326

. ٍۈرەوطىس ٍبۋٔي وۆرضە ئبغرىپ ٍبتۇر

 

تۆتىٕچي، ئۇ ثىٍطۇْ ھٍَە ۋە پىالْ، 2327

. تۇتۇر ھىٍَە ثىرٌە وىػي ئبرضالْ
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لوغۇٕٔي ثۆضۈغىە چىڭ ئوٌّبق وېرەن، 2328

. چېرىه لوزغۇتىػمب تېس ئوٌّبق وېرەن

 

دأذا ثوٌطب ثۇ خىطٍەت ئەگەر، لۇِب2329ْ

. ٍېڭىپ ٍېغىٕي، ھەٍۋىطىٓ ٍوق ئېتەر

 

 

لوغۇٕٔي ثبغٍىطب غۇ خىً لۇِبٔذاْ، 2330

. لوٌي ئۈضتۈْ ثوٌۇر دۈغّۀگە ھبِبْ

 

لوغۇْ ثبغٍىمي ٍبۋغب ثوٌطب دۇچبر، 2331

. ھوغَبرتۈْ ثوٌغۇٌۇق ئوٍغبق ۋە  –وۈٔۇ 

 

وېرەوّەش وۆپ چېرىه، چېرىه خىً وېرەن، 2332

. رىىىە خىٍالٔغبْ خىً لۇراي وېرەنچې

 

لوغۇْ ضبٔي وۆپ ثوضب ثبغطىس ثوٌۇر، 2333
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. لوغۇْ ثوٌطب ثبغطىس، ٍۈرەوطىس ثوٌۇر

 

ضىٕبغبْ ثىر ھەرثي لىَبضەْ دېّع، 2334

. ئوْ ئىىىي ِىڭ ئەرٌىه لوغۇْ وۆپ ئىّع

 

دېّىع ٍبۋٔي ٍەڭگەْ ثىر ثبتۇر چىۋەر، 2335

. ەرِبڭب تۆت ِىڭ ئەرٌىه لوغۇْ دەي ٍېت

 

وۆپ ئەضىەر ٍېَىٍطب، ئىچي ثۇٌغىػبر، 2336

. تۈزەپ ثوٌّبش ئۇٔي، ٍبراِطىس ثوالر

 

: ئبتبلٍىك جەضۇر ئەر، ٍۀە ضۆزٌىّىع2337

. ئەر خىً ئوٌطۇْ دېّىع –لوغۇٔذا لۇراي 

 

ئبتبٔغبْ ضولۇغچي ٔەدەر ئبڭٍىغىٓ، 2338

: ثۇ ضۆزٔي ئىػىتىەچ، ئەِەي ئەٍٍىگىٓ
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ي ئەرٌەرٔي خىً، لوغۇٕٔي وۆپەٍتّەً، لي2339

. ٍىگىتٍەر ثىٍەْ تەڭ لۇاي ضەرە لىً

 

وۆپىذىٓ ئېسى خوپ، ثوٌطب ِۇٔتىسىُ، 2340

. ٍېڭىٍغبْ ضبٔي وۆپ چېرىه وۆپ لېتىُ

 

 

لۇِبٔذاْ ٍېغىغب ھۇجۇَ لىٍطب گەر، 2341

. ٍېمىٓ تۇتطۇْ ئۆزىگە ٍېغي ئۇرار ئەر

 

وېرەن چبرٌىغۇچي لىطىُ خىٍٍىّبق، 2342

. ، ٍىراق لبرىّبقوۆزٔي ضبلالپ –لۇالق 

 

ٍېتىپ،  ﹞137﹝چبرالۋچي ئۇچراغطب تۇتغبلمب2343

. ھۇجۇِٕي لىٍطۇْ ئۇ ئبرلىذىٓ ثېرىپ

 

لوغۇٕٔي ضبلٍىطۇْ، لىٍطۇْ ِۇٔتىسىُ، 2344
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. وېَىٓ ۋە ئىٍگىرى ٍۈرِىطۇْ ھېچىىػىُ

 

تۈزۈظ ثىٍطۇْ ئۇ،  ﹞138﹝لبرارگبھ ۋە ٍۈرتۇغ2345

. تۇرضۇْ ئۇ ھوغَبرلوغۇْ ضبلچىٍىرى 

 

وۈزەتطۇْ ھەروەتٕي ئەٌەَ تۇتمبْ ئەر، 2346

. ھېچ چەتتە لبٌّىطۇْ ٍبۋٔي ئۇرار ئەر

 

لوغۇٕٔي چۈغۈرضۇْ پۇختب جبً وۆرۈپ، 2347

. ٍىراق وەتّىطۇْ ئۇ، تۇرضۇْ توپ ثوٌۇپ

 

، ھوغَبرغەپٍەتتە لبٌّىطۇْ، ثوٌطۇْ ئۇ 2348

. غبپىً ثوٌطب، دۈغّەْ زىَبٔالر ئۇرار

 

ئېٍىپ، ٍېمىٕالغطب ٍبۋغب دېرەوىٓ 2349

. ضۇٔي وۆرۈپ –لبرارگبھ  لۇرضۇْ ئۇ ئوت 
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ثەرِىطۇْ،  ﹞139﹝لوغۇٕٔي وۈزەتطۇْ، ئۇ تى2350ً

. وۆپ ٍبۋ ئۇٔي ثىٍّىطۇْ –لوغۇْ ئبزِۇ 

 

ئەڭ ئبۋاي تىرىػىپ تىً ئبٌّبق وېرەن، 2351

. ثۇ تىٍذىٓ ٍبۋ ھبٌىٕي ثىٍّەن وېرەن

 

 

ئىػٕي غۇٔىڭغب لبراپ ئىػٍىطۇْ، 2352

. ثوٍٕىٓ ٍۀچىطۇْوېطىپ ٍبۋ ثېػىٕي 

 

ِبٔب غۇ ھوغَبرٌىك، ئوٍغبلٍىك ثوٌۇر، 2353

. ضولۇغتب وىُ ھوغَبر ثوٌطب غۇ ئۇتۇر

 

ثېگي ئوٍغبق لوغۇٕٔىڭ ئەجذەر ثبغچىطي، 2354

. لبِچىطي –ِىٕەر ئۇ ئبرضىالْ، لىٍىچ 

 

وېرەن ٍبۋ ٍولبتّبلمب ئىىىي لۇراي، 2355
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. ثۇ ئىىىي لۇراٌذىٓ وۆرەر ٍبۋ زاۋاي

 

ۋاي وېرەوتۇر ھىٍَىٕىڭ ئۆزى، ئەڭ ئب2356

. ٍبۋ ئبٌذأغىٕىذىٓ لىسارضۇْ ٍۈزى

 

ئوٍغبلٍىك ئېرۇر،  –ئىىىىٕچي، ضەگەوٍىه 2357

. وىُ ضەزگۈر، ضبق ئوٌطب، ئۇ ئۈضتۈْ وېٍۇر

 

وىُ جەڭذە ثوٌۇر ضبق، ئوٍغبق ۋە ھوغَبر، 2358

. ئۇ ٍبۋغب گۇِبٔطىس زىَبٔالر ضبالر

 

ىڭ ئبز، لوغۇٔي وۆپ ئوٌطب ٍبۋٔىڭ، ضېڭ2359ٓ

. ضولۇظ لىٍّب، تېسدىٓ وۆر تەدثىر ضبز

 

ٍبراظ ِۇِىىٓ ئوٌطب، ئۇرۇغّب، ٍبراظ، 2360

. ٍوق ئەرضە، ضبۋۇت وەً، ئېٍىػىپ تبالظ
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تىرىع، غەپٍەتتە لوً، وېچە لىً ھۇجۇَ، 2361

. وۆپٍۇن ثىٍىّٕەش چولۇَ –وېچىذە ئبز 

 

ٍېڭىػمب ئەگەرچە ٍەتّىطە وۈچۈڭ، 2362

. ٍبراغمىٓ ئۆزۈڭئەۋەت ضەْ ئەٌچىٍەر، 

 

 

تىٍىڭ ثىرٌە ئەي ثوي، ئۆزۈڭٕي وۈزەت، 2363

. ضولۇغّبلمب ئبٌذىرىّب، ضۆزٔي ثەش ئەت

 

ئەگەر ثۇِۇ ثوٌّبً ٍېغي، لۇترىطب، 2364

. ئۇرغّبلٕي ئىطتەپ، وۆڭۈي ثەرِىطە

 

ئىػىڭٕي ئۇزارتّبً لوغۇْ تۈز، ضولۇظ، 2365

. ئبتبپ ِبختب ئەرٔي، تبرات ِبي، وۆِۈظ

 

ضولۇظ، ٍبۋ ھۇغىٕي تبپۇر،  ئۇزارضب2366
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. وۆزى وۆرضە وىػي وۆپٕي ئۆگىٕۇر

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال ٍبۋٔي ٍەڭگەْ ئەر، 2367

: ثېػىذىٓ ئىع ئۆتىەْ، وۆزى وۆرگەْ ئەر

 

ٍبۋ داڭمي ٍىرالتب وۆرۈّٔەضتە زور، 2368

. ثۇ غۆھرەت وۈرەغىۀذە وەٍِەپ وېتۇر

 

ٍېغىغب ٍېٍىڭ تەگ، ِېٍىڭ ئبٌّىطۇْ، 2369

. ېڭىٍذىڭ، ئىتتىه ثوي ٍۈگۈرضوزۇٌطب ً

 

چېرىىتىٓ ثىر لىطىّىٕي لوً ِۈوتۈرۈپ، 2370

. ٍبٍبق ئولچىٕي ضبي ضەْ ئبٌذىٓ ٍۈرۈپ

 

  –ٍېػي چوڭ، جەضۇرٌەر وۆرەغچىٕىٕي 2371

. ضەپ ئبٌذى لىً، ثبغالپ ِبڭطۇْ جەڭچىٕي
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چبچ ئبلبرغبْ وۆرەغچ ثوي،  –ضبلبي 2372

. وۆرەغچي ثوٌۇر ھەَ وۆپ ئىػٕي ثىٍۇر

 

وىچىه، ٍبظ ٍىگىتٍەر ثەوّۇ تېس، 2373

. ئەگەر ئورىطە ٍۈز، ئۆچەر ئوتي تېس

 

 

ئىػۀچٍىه وىػىٕي لوً ئبٌذىٓ، وېَىٓ، 2374

. ضوٌغب ٍبٔب ثبغمىذىٓ –ثېىىت ئوڭ 

 

ٍېمىٕالغطب ٌەغىەر، تۇتۇغمبٔذا ئەر، 2375

. ئۇدۇٌذىىىٕي ئۇرضۇْ، ئۇرۇپ ٔەرىٍەر

 

، ئەڭ ئبۋاي ٍىرالتىٓ ئولىٓ ئبتمۇٌۇق2376

. ٍېمىٕالغطب ٔەٍسە ثىٍەْ تىممۇٌۇق

 

وىرىػىۀذە پبٌتب، لىٍىچ ثىٍەْ چبپ، 2377
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. ٍبلبدىٓ تۇت، چىػٍە، تىرٔبلتب تبتالپ

 

چىذا، ٍبۋغب ئبرلبڭٕي ثەرِە تۇتۇپ، 2378

. ٍولبت ٍبۋ ٍبوي ٍبت ئۇرۇغتب ئۆٌۇپ

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال، ضەپ ٍبرغبْ جەضۇر، 2379

: ۇرچىذا ضەْ، چىذىغبْ دۈغّۀٕي ٍېڭ

 

توً تؤي،  –وېٍىٓ لىس ضۆٍۈٔچي ٔىىب 2380

. ثبتۇرٔىڭ ضۆٍۈٔچي جەڭ لىٍغبْ وۈٔي

 

ضۈرەر ئبٌغب ٌەغىەر ثبتۇر ئبت چېپىپ، 2381

. الچىٓ لۇظ ئبٌۇردەن تۆوەر ٍبۋ لېٕي

 

ٍېغي وۆرضە ثبتۇر لوپبرتۇر توزاْ، 2382

. ثۆٌەوٍەرگە ٔۆۋەتٕي ثەرِەش ھبِبْ
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رضىالْ، چېرىه وۆرضە ثبتۇر ثوٌۇر ئب2383

. لىٍۇر ٍبۋٔي ٍوق، ٍب ثېرۇر ئۆزى جبْ

 

ٍېغي وۆرضە ثبتۇر لىسارتۇر ٍۈزىٓ، 2384

. ثوٍبٍذۇ لىسىً لبٔغب جەڭذە ئۆزىٓ

 

 

ئىگەر، ئبت، ضبۋۇتالر ثوٌۇر لىپمىسىً، 2385

. ٍېػىً –لىسارغبْ لىسىً ٍۈز ثوٌۇر ٍبپ 

 

ٍېغي ئبت ضېٍىپ ضبڭب لىٍطب ھۇجۇَ، 2386

. وزۇٍذۇ چولۇَچىذا، ضەْ ثەرِە تەْ، ت

 

ٍېغي گەر تەۋرىطە، ضەْ ھەَ تەۋرىگىٓ، 2387

. ئبٍبق ئۆرە ھبزىر تۇرۇپ ثبپٍىغٓ

 

ئەگەر ٍبۋ چېىىٕطە لوغالپ تۇتّىطبڭ، 2388
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. ئۇٔىڭذىٓ ٍېتەرٌىه ئەضىر ئبٌّىطبڭ

 

جەضۇر جەڭچىٍىرىڭ ضېپي ثۇزۇٌۇپ، 2389

. وېٍەر ٍبۋ ھۇجۇِىٕي ثبغالپ، ثۇرۇٌۇپ

 

ئۇزاپ وەتّىگىً، ٍېغي لبچطب لوغالپ 2390

. ئەگەر لبٍتطب دۈغّەْ، لبچبٌّبٍطەْ، ثىً

 

ٍبۋ ئوٌطب ئۈِتطىس ئۆٌۈِگە ٍۈرۇر، 2391

ئۆٌۈِذىٓ لورلّىغبٔغب وىُ تەڭ وېٍۇر؟ 

 

غۇ پەٍتتە ئۆزۈڭٕي چىڭ تۇت، ضەْ وۈزەت، 2392

. گەر ئەوطي ثوٌطب، ئۆز ئۆِۈدىڭ پەلەت

 

غبپىً ثوٌطب ئەر، وۆر، ٍۈرەردە ئۆٌۇر، 2393

. ثوٌّىطب ئەر، تىٍەوىە ٍېتۇرغبپىً 
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ِبڭب ِۇٔذاق ئېَتتي ئىع وۆرگەْ وىػي، 2394

: ئىع وۆرگەْ وىػىٕىڭ ضۆزى ضۆز ثېػي

 

ٍېغي لبچطب ثبرِب ئۇزاق ٍەرگىچە، 2395

. ٍىراق لوغٍىغبْ لبِچب ٍەر توٍغىچە

 

 

ٍېغي ثىر چېچىٍطب ٍىغىٍّىمي تەش، 2396

. ضۇ ئوتٕي ئۆچۈرضە، ئۇ ٍبّٔبٍذۇ، ثەش

 

ىتطىس وىػىٍەر ئۆٌۈِٕي وۈتۇر، ئۈ2397َ

. ئبۋاي ئۆٌتۈرۈپ، ئبٔذىٓ ئۆزى ئۆٌۇر

 

وىُ ئىع لىٍطب تېس ئبڭ ِبي ثەرگۈٌۈن، 2398

. ثېرىپ ِبي، ٍۈزىٕي لىسىً لىٍغۇٌۇق

 

ئەضىر ئبٌطب ِبختبپ تبرتۇلالظ وېرەن، 2399
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. ثۇ تبرتۇق ثىٍەْ ثوٌطۇْ ئەر خۇظ ٍۈرەن

 

ٍبِبْ ِبختىٍىع ثىرٌە ٍبخػي ثوٌۇر، 2400

ِبختبٌطب ٍبخػي لبچبْ وېَىٓ لبٌۇر؟ 

 

تۇتبر لوي ثىٍەْ غىر ئەرٔي ِبختىطبڭ، 2401

. ٍېتەر لۇغمب ئېتىڭ ئەگەر ضىٍىطبڭ

 

داۋاالت ٍبرىذار ثوٌطب ضەْ وۆرۈپ، 2402

. لۇتۇٌذۇر ئەضىر چۈغطە، ضەْ لبٍتۇرۇپ

 

وۆتەرگىٓ لەدىرٌەپ ئۆٌگەْ ثوٌطب گەر، 2403

. ثەر لىسى ثوٌطب، ئبڭب ھەلمىٕي –ئوغۇي 

 

ضۆٍۈٔگەً لوغۇٔىڭ گەر وۆرضە ثۇٔي، 2404

. لىٍۇر جبْ پىذا ئۇ، جەڭ ِەٍذاْ وۈٔي
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ٔەرضە ثېرىع،  –غىرىٓ ضۆز، وۈٌەر ٍۈز، ِبي 2405

. وىػىگە ثۇ ئۈچ ٔەرضە ٍبخػي ثىر ئىع

 

ئەروىٓ ئەرٌەر ئبڭب لۇي ثوٌۇر،  –ئبزات 2406

. رىساضىٓ تىٍەپ جبْ پىذاٌىك لىٍۇر

 

 

ھېىىُ، ئەِذى ئوخػبر ثۇڭب، ثىر ضۆز ثبر، 2407

: وۆرۈپ ئوٍٍىٕىپ چىٓ پۈتەرضەْ ئبڭب

 

وۈٌەر ٍۈز، غىرىٓ ضۆز ثىٍەْ ثەر تبۋار، 2408

. ئبزات ئەرٌەر ثۇ ئۈچىە وېٍىپ توپٍىٕبر

 

وۈِۈظ ثىرٌە ئبٌتۇٔغب ئبٌّب لۇٌۇڭ، 2409

. پىذا لىً ثۇ ئۈچٕي، ئوِۇِٕي ٍىغبر

 

لوغۇْ ثبغٍىمي غۇٔذاق ئوٌّبق وېرەن، 2410
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. غۇْ ثبغٍىطب ئۇ ثوٌۇر ئەزگۈرەنلو

 

وۈِۈغٕي ضوغبت ئەٍٍىطەڭ،  –گەر ئبٌتۇْ 2411

. لىٍۇرٌەر پىذا جبْ ضبپ ئبٌتۇٔغب تەڭ

 

ثۇ ئۈچ ثىرٌە خىسِەتچي ثوٌغبً لۇٌي، 2412

. ثۇٔي ثەگ ثىٍگۈٌۈن ھەر ئىػٕىڭ ئۇٌي

 

ِۇغۇٔذاق لۇِبٔذاْ تبپطب ئەگەر خبْ، 2413

. ْئىػي ثبغمب چىممبً ئىػۀچٍىه ھبِب

 

ئەگەر ثوٌطب غۇٔذاق لوغۇْ ثبغالر ئەر، 2414

. ضۆٍۈٔچىە چۈغۈپ ھەر ئىػي تۈزىٍەر

 

ٍبراغٍىك ۋەزىر وۈتطەڭ، غۇٔذاق وېرەن، 2415

. لوغۇْ ثبغٍىمي دېطەڭ ثۇٔذاق وېرەن
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ثەگ غۇٔذاق وىػىگە ئىػۀطە ثوٌۇر، 2416

. ِەلطىذىٕي ئۇالردىٓ تبپۇر –تىٍەن 

 

※         ※           ※ 

 

ئەً ئېٍىگ لۇتي، : ٍۀە ئېَتتي ئۆگذۈٌّىع2417

: ئىىىي ئىع ثۈٍۈن ھەَ ئۇٌۇغٍۇق ئېتي

 

ۋەزىرٌىه ثىرىذۇر، ئۇٔىڭذا لەٌەَ، 2418

. لىٍىچ تۇتتي ثىرضي، لوٌىذا ئەٌەَ

 

ثۇ ئىىىىطي ئەٌٕىڭ تەرتىۋىٓ تۈزەر، 2419

ثىرىىطە ثۇ ئىىىي ئۇٔي وىُ ئۈزەر؟ 

 

خىٍالٔغبْ ثوٌػي وېرەن ثۇ وىػي، 2420

. ثەگىە زىت ثوٌطب وېتۇرٌەر ثېػي گەر
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ئەگەر پبٍذىٍىك ثوٌطب وۆپ پبٍذىطي، 2421

. ٍۇرت تبرتمۇضي -زىت ثوٌطب زىَبٕٔي ئەي

 

ٍبخػىطي،  –ثەگ ئوٌطب ئەگەر ئەي ضەرە 2422

. خەٌمٕىڭ خىٍي ثوٌطب ئۇ ئىىىىطي

 

 

ثۇالردىٓ توال پبٍذا ئەٌگە تېگۇر، 2423

. ثۇ پبٍذا ثىٍەْ ثەگىە ٍەتىەً ھوزۇر

 

خبْ ٔېّە دەر ئبڭب ضبي لۇالق،  –ھېىىُ 2424

: تبِبق –ھېىىٍّەر ضۆزىٓ ثىً ئوزۇلٍۇق 

 

لىٍىچ ثىرٌە ئبٌذى، وۆر، ئەي ئبٌغۇچي، 2425

. لەٌەَ ثىرٌە تۇتۇر ٍۇرتٕي تۇتمۇچي

 

ثوٌۇر تېس لىٍىچ ثىرٌە ٍۇرت ئبٌغىٍي، 2426
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. لەٌەِطىس ِۇِىىٓ ئوٌّبش ئەي تۇتمىٍي

 

وۈچ ثىٍەْ،  –ر لىٍىچ ٍۇرت ئبٌّبق ِۇِىىٕذۇ2427

. ضوراپ ثوٌّبش ئۇٔي وۆپ ٍىً ئۆچ ثىٍەْ

 

غەھەر،  –لەٌەٍِە تۇتۇٌطب ثىرەر وۀت 2428

. ئوِۇِغب ئۇٔىڭذىٓ ٔەضىجە تېگەر

 

※         ※           ※ 

 

ئي خبْ ِۇغۇالر ِېٕىڭ ثىٍگىٕىُ، 2429

. ضوراٌغبْ ئۈچۈْ ِەْ ثۇالرٔي دېذىُ

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

ئۇلتۇَ ثەٌگۈٌۈن ثۇٔي، : ئېٍىگ ئېَتتي2430
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. ٍبٔب ثىر ضۆزۈَ ثبر، ئېَىت ِەغھۇر ئۇٔي

 

ِبڭب ضۆزٌە ئەِذى وۆرۈپ ئەزگۈرەن، 2431

ئۇٌۇغ ھبجىپٍىممب ٔىچۈن ئەر وېرەن؟ 

 

ئۇٌۇغي غۇ ثوٌطب، ھبجىپالر ئبرا، 2432

. وۆٍۈِچبْ ثوٌۇپ لىٍطب جبٕٔي پىذا

 

ئىػۀطە ئبڭب ثەگ ئۆزى ھەَ ئېٍي، 2433

. ئۇالرغب دۇئب لىٍطب خەٌك تىٍي

 

※         ※           ※ 

 

ئېٍىگ ئېَتتي غۇٔي، ضۆزٌە ئەِذى ضەْ، 2434

. ٍورۇتمىٓ وۆزِٕي جبۋاثىڭ ثىٍەْ
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ئوتتۇزثىرىٕچي ثبپ 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئۇٌۇغ ھبجىپٍىممب لبٔذاق 

وىػي الزىٍّىمي توغرىطىذا ئېٍىگىە 

ئېَتمبٍٔىرى 

 

گذۈٌّىع ئبغسىٓ ئېچىپ، جبۋاة ثەردى ئۆ2435

. ِىڭ ٍبغبضۇْ ئېٍىگ غبتٍىٕىپ: دېذى

 

ئۇٌۇغ ھبجىپ ئبرتۇق پۈتۈْ چىٓ وېرەن، 2436
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. ثۇ چىٍٕىك ثىٍە ثەن پۈتۈْ دىٓ وېرەن

 

ٔەضەپٍىه ثوٌطۇْ ئۇ، خۇٌمي ئۇز، ئوڭبً، 2437

. ئبً –وۆرۈپ ئەي ٔەپئىٕي، تۇغۇٌطۇْ وۈْ 

 

تېگي ٍبخػي ثوٌطب، ثوٌۇر ٍبخػي ئەر، 2438

. ۇ ٍبخػي ئەر ئەٌگە ٍبخػىٍىك تىٍەرة

 

وىػي ٍبخػىطىذىٓ وېٍۇر ئەزگۈٌۈن، 2439

. ئىچّەن، ِىٕەرٌىه ھەَ وەٍگۈٌۈن –ٍېّەن 

 

خۇٍي ٍبخػي ئەر ضۆزٔي دەڭطەپ لىٍۇر، 2440

. ضۈزۈن ثوٌۇر –ثۇ خىً ئەر ئىػي ھەَ پبن 

 

وۆزى توق، ھبٍبٌىك، ٔبزۇوٍۇق وېرەن، 2441

. وېرەن تۈِەْ خىً ثىٍىُ ۋە زېرەوٍىه
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وۆزى توق وىػي ئىػتب ئبٌّبش پبرا، 2442

. ثوٌۇر وۈٌىۈٌۈن ھبجىپ ئبٌطب پبرا

 

ئوڭۇغٍۇق ھەر ئىػٕي ثۇزار ثۇ پبرا، 2443

. پىػػىك ئبغٕىّۇ خبَ لىالر ثۇ پبرا

 

 

ھبٍبٌىك، ضىٍىك ثوٌطب ٔبزۇن خۇٍي، 2444

. وېٍەر خۇٌمي، ضۆزىذىٓ ٍبخػىٍىك ثوٍي

 

ىع لىٍّبش، ئۇٍبتٍىك وىػي ئۇ ٍبِبْ ئ2445

. لوغۇٌّبش ٍبراِطىسغب، وىػي تىٍٍىّبش

 

ضىٍىك ئەرگە دۆٌەت ضىڭىٍّىك ثوٌۇر، 2446

. ضىٍىك ثوٌطب، ثەختىە الٍىمٍىك ثوٌۇر

 

زېرەن ثوٌطب، ِبٌذىٓ لىَٕبٌّبش ثوٌۇر، 2447
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. ثىٍىُ ثوٌطب، ثەختىە الٍىمٍىك ثوٌۇر

 

ئەجەپ ٍبخػي دەپتۇ ثىٍىٍّىه ئۇٌۇق، 2448

. لىّّىتي توٌۇقثىٍىٍّىىىە تەگذى 

 

ثىٍىٍّىه ئىػٍەضۇْ ثۇ ثەگٍەر ئىػي، 2449

. ھىچ ئىػمب ٍبرىّبش ثىٍىّطىس وىػي

 

ثىٍىّذىٓ ٔەضىۋە وىّگە تەگّىطە، 2450

. ئۆٌۈن ئۇ، ٍبرىّبش تىرىىتۇر دېطە

 

ثىٍىٍّە ثۈٍۈوٍەپ ئبتبٌغبً وىػي، 2451

. ثوٌۇر ئەٌذىٓ ئۈضتىٓ، ئۈٔۈٍِىه ئىػي

 

ئىٍىّطىس،   –وەي لۇرۇق ثىر ثوٍبلٍىك ھە2452ً

. ئىگىس –ثىٍىٍّىه وىػي ئورٔي وۆوتە 
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وېرەن ئىػتب ئەلىً، ضەگەوٍىه وېرەن، 2453

. ضەگەوٍىه ثىٍەْ ئىع جىٍۋە لىٍۇر ثەن

 

ئەلىً پبٍذىطي ثەن توال، زور ئېرۇر، 2454

. جىّي ٍبخػىٍىمالر ئەلىٍذىٓ ثوٌۇر

 

 

ئەلىٍطىس وىػىذۇر ٍىّىػطىس ٍبغبچ، 2455

ىس دەرخٍەرٔي ئبچ؟ ٔە لىٍغبً ٍىّىػص

 

ئەلىٍٍىك تبپبر ئۇ ھەر ئىىىي جبھبْ، 2456

. ئبٌۇر ھەَ ٍبخػي ٔبَ ئەلىٍٍىك ھبِبْ

 

ئەلىٍٍىك، ثىٍىٍّىه وىػىذۇر وىػي، 2457

. وىػىٕىڭ توٌۇلي ۋە خەٌمٕىڭ ثېػي

 

چبچي ئۇز ثوٌطۇْ ٍۈزى،  –ھبجىپٕىڭ ضبلبي 2458
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. ئبۋازى ئەرۀچە ۋە ئوچۇق ضۆزى

 

وۆروەٍِىىي خۇظ لىٍۇر، ٍۈزى، ھۆضٕي، 2459

. وىرىپ چىمطب ِەردأە، ئبڭب ٍبرىػۇر

 

وىػي ھەٍۋىتي،  –چبچ  –وېٍىػىەْ ضبلبي 2460

. ثۇ ھەٍۋەت ثوٌۇر ئەر وىػي ھۆرِىتي

 

وېرەن تەلۋادار، دىٓ ئىگىطي ئېرىغ، 2461

. ئېرىغ ئوٌطب پەٍٍي، ثوٌۇر خۇٌك ئېرىغ

 

وىػي ثوٌطب دىٕذار، ئېرىغ تەلۋادار، 2462

. ئىػىٕي ئېرّٔەً لىالر وىػىٕىڭ

 

ٍەر تەلۋا وىػىٍەر وىػي غېّىٕي، 2463

. ئېرۇر تەلۋا وىػي وىػي ئوثذىٕي
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ٍۈز دائىُ ھبجىپ ئۆزى،  –تۇرار ٍۈزِۇ 2464

. غۇڭب وۆزگە چىراٍىٍىك وۆرۈٔطۇْ ٍۈزى

 

گۈزەي ٍۈزٔي وۆرگەْ وىػي خوغٍىٕۇر، 2465

. وۆڭۈي ئېچىٍۇر ھەِذە جبْ زولٍىٕۇر

 

 

ئوخػىتىپ ثۇڭب ئېَتتي ضۆز، ثىر ئبٌىُ 2466

: ثىٍىٍّىه ضۆزىٓ تۇت، ئەً لىٍمي ئۇز

 

گۈزەي ٍۈز،  –وىػىچۈْ ٔە ٍبخػي ٔەرضە 2467

ئىچەر ضۇ ثۇ ٍۈز وۆروىذىٓ ئىىىي وۆز، 

 

لوڭۇر چبچ گۈزەٌٕي، وۆر، ئەٍٍە ثىر پبي، 2468

. ئىػىڭ ٍبخػي ثوٌغبً، ثۆٌەن ضۆزٔي ئۈز

 

، ھبجىپٍىممب ئبلىً، وۆڭۈٌٍۈن وېرەن2469
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. ثېطىك ثوٌطب خۇٌمي تېخىّۇ ئەزگۈرەن

 

وۆڭۈٌٍۈن وىػي ضۆزٔي ئۇٔتۇِبش ثوٌۇر، 2470

. وۆڭۈٌطىس وىػي ضۆزدە تۇرِبش ثوٌۇر

 

وۆڭۈي ثوٌّىطب ئەر تبپبٌّطب ئەغىٓ، 2471

. ئەلىً ثوٌّىطب ئەر لىالٌّبش ئىػىٓ

 

وۆڭۈٌطىس وىػي ثىر ھەٍىەٌذۇر لۇرۇق، 2472

. قلىٍۇر ئىػٕي ئىٕطبْ وۆڭۈٌٍە توٌۇ

 

ھبجىپ ثوٌطۇْ ئبلىً، وەِتەر، ِۇالٍىُ، 2473

. پېمىر، تۇي، ٍتىّگە وۆٍۈٔطۇْ دائىُ

 

دىٍي ثوٌطۇْ ھەِّە وىػىگە وىچىه، 2475

. تىٍي ثوٌطۇْ ٍۇِػبق، غېىەردەن چۈچۈن
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ئوچۇق ٍۈز وۆرۈضۇْ وىػىگە وۈٌۈپ، 2476

. وىػىٍىه ضبلٍىطۇْ خۇظ پېئىً ثوٌۇپ

 

دەر، ئىػىتىىٓ، تبۋازۇ وۆڭۈٌۈن ٔە2477

: ئەر ﹞140﹝وۆڭۈي، تىً وىچىه تۇت، ئبٍب لىۋچبق

 

 

وۆڭۈي تۇتطب وەِتەر وىػي ثەخت تبپبر، 2478

. وۈٌەر ٍۈز، ئىططىك ضۆزگە خەٌك توپٍىٕبر

 

وۈٌەر ٍۈز، غىرىٓ ضۆزگە ئەر ئىططىٕۇر، 2479

. ئىططىٕب، ثۇ ئىٕطبْ ئەضىر، لۇي ثوٌۇر

 

چىذاٍِىك ثوٌطۇْ ئۇ ھەَ تۇتطۇْ ئۆزىٓ، 2480

. ثەن وۈزەتىپ، چىڭ تۇتطۇْ ضۆزىٓ وۆزىٓ

 

لۇاللي ضبق ئوٌطۇْ، ئەلىً، ئٍىّي، وەڭ، 2481
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. وۆڭٍي تەڭ –ِىجەزى تۈز ئوٌطۇْ، تىٍي 

 

پەزىٍەتتە وبِىً ۋە ثىٍطۇْ ثىتىه، 2482

. پۈتۈْ ئىػتب ئەلٍىٓ ئۇ لىٍطۇْ ئىتتىه

 

ئۇٌۇغ ھبجىپ دېطە ثوٌطۇْ ٍۈز ٍورۇق، 2483

. ٌۇقوېرەن ثۇ پەزىٍەت، ثىٍىٍّەر تو

 

توال ئىٕچىىە ئىع ئېرۇر ئىع ئبرا، 2484

! ئەگەر دىممەت ئەتطەڭ ھبجىپٍىك، لبرا

 

وېرەن غۇ ٔەرضىٍەر ھبجىپ ثوٌغىٍي، 2485

. تۇرۇپ ثبغتب ئەٌگە ٍوي وۆرضەتىىٍي

 

ثۇڭب ئوخػبر ئەِذى ثۇ غبئىر ضۆزى، 2486

: ثۇ غبئىر ضۆزىذۇر ثىٍىّطىس وۆزى
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وېرەن،  ﹞141﹝ھبجىپٍىممب ئبۋاي ثۇ ئوْ ٔەڭ2487

. ئىتتىه وۆز، لۇالق ضبق، وۆڭۈي وەڭ وېرەن

 

گۈزەي ٍۈز، ثوً، تىً، ئبڭ، ئەلىً ۋە ثىٍىُ، 2488

. ِېجەز ثۇالرغب توٌۇق تەڭ وېرەن –خۇٌك 

 

 

ٍبغبضۇْ ئۇزۇْ ٍىٍالر ئېٍىگ ئۆزى، 2489

. ئۇٌۇغ ھبجىپ ئېرۇر ئۇ ثەگٍەر وۆزى

 

ٔبزۇن ئىع ئېرۇر ئۆرپ، لبٔۇْ ۋە ئۇضۇي، 2490

. ٍوي –رەتٍەپ ھبجىپ ئبچبر ئىػىه ثۇٔي 

 

ثۇڭب ئوخػىػىپ وەٌذى ئبٌىُ ضۆزى، 2491

: ئىػىتىەْ وۆڭۈي ثەرضۇْ ۋە ثىٍطۇْ ئۆزى

 

ئۇٌۇغ ئىع ئېرۇر ثۇ ھبجىپٍىك ئىػي، 2492
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. لىالالٍذۇر ثۇ ئىػٕي الٍىك وىػي

 

ھبجىپ ئىػي ثوٌطۇْ ۋە ٍب ثەگ ئىػي، 2493

. وىچىه ئەرز ئېَتمۇچي وىػي –وېٍەر چوڭ 

 

غەزىٕىچي، خەتچي ٍب ئىع تۇتمۇچي، 2494

. ھۈٔەر لىٍغۇچي –ٍب تؤچي، ٍب ِوزدوز 

 

ٍب ٍبت ئەي ئەٌچىطي وەٌطە ۋە وەتطە، 2495

. ھبجىپٕىڭ ئىػىذۇر ئېھطبٔالر ئەتطە

 

ٍەَ غېّىٓ ٍىگۈٌۈن،  –چۈغەر جبً، ثوغۇز 2496

. ضوغبتالر ثېرىع ٍب ثەرِەش ثىٍگۈٌۈن

 

ٌىطۇْ، ثوي ئبغسىذا تۇرضب وىػي ثبظ2497

. ئبدەتتە خبتبٌػّىطۇْ –ٔىساَ، ئۆرپ 
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ھبي ئېَتطب پېمىر، تۇي، ٍىتىُ ئۆتۈٔۈپ، 2498

. ئۇٔي ثەگىە ٍەتىۈزضۇْ ئۇ دەرھبي ثېرىپ

 

زۇٌۇَ وۆرگۈچىٕي ئۇ ئەٍٍەپ لوثۇي، 2499

. ضوراپ ئەھۋاٌىٕي ئۇ وۆرضەتطۇْ ٍوي

 

 

ئىچ ھەَ ضىرتتب وۆرضە ٍبراِطىس لىٍىك، 2500

. ْ، ٍولبتطۇْ ئېرىغئبگبھ لىٍطۇْ،توضطۇ

 

  –ِۇغۇٔذاق ثىر تبالً ئىػالرٔىّۇ دەي 2501

. ئۇٌۇغ ھبجىپ لىٍۇر ئۆز لوٌىذا ھەي

 

دېّەن، ھبجىپ لىٍۇر ثۇ ئىػمب ٍبردەَ، 2502

. لىٍىّٕبً ثۇزۇٌطب، ھبجىپتىٓ ثۇ ھەَ

 

ئي خبلبْ ھبجىپالر ضبلالّٔىمي غەرت، 2503
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: ثۇ ثىر لبٔچە ٍەردە تىرىػىپ لەۋەت

 

ثەگ ضۆزىذىٓ پەلەت چىمّىطۇْ، ثىرى، 2504

. ھەۋەضىە ئەلىٍٕي چۇٌۋۇر ئەٍٍىطۇْ

 

ئۇچىٕىچي، ثەگ ئبٌذىذا تۇتطۇْ ئۆزىٓ، 2505

. دېّەضۇْ ئۇ ئبغسىغب وەٌگەْ ضۆزىٓ

 

پۈتۈْ ئىػٕي لىٍطۇْ، پبرا ئبٌّىطۇْ، 2506

. ٍىرالالرٔي ثەگىە ٍېمىٓ ئەٍٍىطۇْ

 

ثۇ ئىىىي ٔەرضە ثوٌطب وىّذە ئەً خبْ، 2507

: رِە ئىع، لوي تۇتمۇزِب ھبِبْئبڭب ثە

 

ثىرىذۇر ضۆزىذە ئۇ ئېَتطب ٍبٌغبْ، 2508

. ثىرى، ئەگرىٍىىىە ئبزدۇرضب ئىٕطبْ
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وىّىىي ثۇالرغب ثوٌطب گىرىپتبر، 2509

! ئەً خبلبْ، ئۆزۈڭگە ٍوالتّب زىٕھبر

 

ٍبٔب خىسِەتچىگە ئۈچ ئىع دۇچ وېٍۇر، 2510

: ھەزەر لىٍّىطب، ئۆز ثېػىٕي ٍىَۇر

 

 

ئبڭٍىغبْ ضۆزٔي چىڭ ضبلٍىطۇْ،  ثىرى،2511

. ثىرى، ٔبچبر ئىع وۆرضە وۆز ئبچّىطۇْ

 

ئۈچىٕچي، ئۆزىٓ تۇتطۇْ، ثوٌطۇْ وؤي، 2512

. ضۆٍۈٔچ ثىرٌە ئۆتىۈزضۇْ ئۆتەر وۈٔي

 

ثىر ئبٌىُ ثەگ ھېىىُ ٔېّە دەر، 2513

: ثۇ ضۆزگە ئەِەي لىً، ٍبخػىٍىك وېٍەر

 

ثېػىڭ خبٌىطبڭ، ثەگ ضۆزىٕي دېّە، 2514
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. ت لىٍىپ ئەٌگە ثبغىڭ ٍېّەجىٕبٍە

 

ئبۋاَ ئەٌگە لىٍطب گۇٔب، ثبظ وېتۇر، 2515

. ضۆزدە چىػي ضۇٔۇر –خبتبالغطب تىً 

 

توال وۆرگىٕىُ ثبر الٍىمطىس وىػي، 2516

. جىٕبٍەت لىٍىپ ئەٌگە، وەتتي ثېػي

 

توال ئبڭٍىذىُ ِەْ ضۆزٌەۋېرىپ تىً، 2517

. ٍبرا لىٍذى ئەرٔي ئېچىپ ضىرٔي، ثىً

 

ۋە ھېىىّالر ٍبٔب ضۆزٌىذى، ئبٌىُ 2518

. ئۆزىٓ تۇتّىغبْ ٍەر ثېػىٕي، دېذى

 

ھبجىپمب وېرەن ثەن وۈزەتّەن ئۆزىٓ، 2519

. ضۆزٌەغتە ثەگىە ھەَ لبراغتب وۆزىٓ
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ۋالىت وەٌّىگۈٔچە ئۆزى وىرِىطۇْ، 2520

. ثېگي ضورىّبً، ئۆتۈٔۈظ لىٍّىطۇْ

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال ئەلىٍٍىك تىٍي، 2521

: ى ِۀب ٍوٌيئەلىٍٍىك تىٍي ئبچت

 

 

الٍىك ۋالتب وۆرضەت خبلبٔالرغب ٍۈز، 2522

. دېگۀگە جبۋاة ثەر، دېگىٓ ضۆزگە ضۆز

 

ھەر ئىػٕىڭ ئۆزىگە الٍىك ۋالتي ثبر، 2523

. ۋالىت وەٌگەْ ئوٌطب، وۆرەر ئىىىي وۆز

 

پەزىٍەت، ثىٍىّذە گەر ثوٌطب غۇ خىً، 2524

. ئۇٔي چوڭ ھبجىپٍىممب ِۇٔبضىپ ثىً

 

  ※           ※       ※ 
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غۇالردۇر ئەً ئېٍىگ ِېٕڭ ثىٍگىٕىُ، 2525

. ضوراٌغبْ ئۈچۈْ ِەْ ثۇالرٔي دېذىُ

 

 

 

 

 ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي

 

ئىػىتتىُ ۋە ئۇلتۇَ ضۆزۈڭ، دېذى خبْ، 2526

: ٍبٔب ثىر ضۆزۈَ ثبر ضوراً ثۇ زاِبْ

 

  –ِبڭب ئېَتمىٓ ئەِذى ئىػىه ئبغىطي 2527

گۈضىك؟ ثوٌۇغمب ٔچۈن ئەر الٍىك وەي
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ئوتتۇز ئىىىىٕچي ثبپ 

ئىػىه ئبغىطىٕىڭ لبٔذاق ثوٌىػي الزىٍّىمي 

ھەلمىذە ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍگىە ئېَتمبٍٔىرى 

 

ئەً خبْ، : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع، دېذى2528

. ئبِبْ وۆپ زاِبْ –ئەً خۇغخۇً، ٍبغب تېچ 

 

ئىػىه ئبغىطي ثەن وۆٍۈِچبْ وېرەن، 2529

. ىرىػچبْ وېرەنجبٔي ثىرٌە ت –تېٕي 
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ئىػىىتە ٍۈرۈتطۇْ لبرا تۈٕٔي ئۇ، 2530

. ئىػىىتە پبتۇرضۇْ ٍولۇق وۈٕٔي ئۇ

 

خىسِەتتە ئۇ ثىٍطۇْ ئۇضۇي ھەَ لبٔۇْ، 2531

. ِۇالٍىُ ثوٌطۇْ ئۆز خۇٌمىذا پۈتۈْ

 

تۇزى، ٔبٔي وەڭرى، ضېخي ثوٌطۇْ ئۇ، 2532

. ئبٌتۇْ وىػي ٍىغطۇْ ئۇ –ثېرىپ وۈِۈظ 

 

ٍېتىػتىٓ ثۇرۇْ، وېچەضي ٍبتبلتب 2533

. ٔۆۋەتچىٍەرگە ئۇ وۆرضەتطۇْ ئورۇْ

 

تؤۇغطىس ۋە ٍبتالرٔي تەوػۇرضۇْ ئۇ، 2534

. وىُ ثوٌطب زېرەن، ئىػىغب ضبٌطۇْ ئۇ

 

ضبراً دەرۋازىطىٓ ثېىىتطۇْ وۆرۈپ، 2535
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. ضبٔىٍۇر ضۇ وۈٔىي ئىع پۈتىەْ ثوٌۇپ

 

ٍبٔب ئەتە لوپۇپ ئىػىٓ ثبغٍىطۇْ، 2536

. ۋرەتّىطۇْغبَ ٔۆۋەتچي تە –ضەھەر 

 

لوثۇي ۋالتىذا ئۆز لىطىّىٕي ٍىغىپ، 2537

. وۆرۈٔطۇْ ھەِّىٕي ئۇ ثبغالپ وىرىپ

 

دە چىمطۇْ، ئۇزۇْ تۇرِىطۇْ،  –وۆرۈٔطۇْ 2538

. وىػي لوٍطۇْ ئىػىىتە، خبٌي لوٍّىطۇْ

 

توپ ثوٌۇپ،  –ئەگەر وىرضە خىسِەتچي توپ 2539

. ٍبراِطىسٔي تۇرضۇْ وۆرۈپ –ٍبراٍِىك 

 

ىتىۀذە، ثوٌطب ثىراۋٔىڭ ضۆزى، لوثۇي ثىه2540

. ئېٍىپ وىرضۇْ ئۇٔي لبٍتىذىٓ ئۆزى
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دېطە وىُ ئىطتىگىٓ، تىٍەضە تىٍەن، 2541

. ئۇ ثوٌطۇْ ثۇ ِۇھتبج وىػىگە ٍۆٌەن

 

وۆِۈظ،  –ئېٍىپ ثەرضۇْ ئېھطبْ، وۆر، ئبٌتۇْ 2542

. لبٍۇضىغب ئۇٔۋاْ، لبٍۇضىغبْ ئىع

 

 

وىُ ئىػٕي لىٍۇر چىٓ ٍۈرەوتىٓ ضۆٍۈپ، 2543

: وىُ ئۇ زاٍە ئەٍٍەر ۋالتىٓ ثوظ ٍۈرۈپ

 

. ٍبراٍِىمي وىّذۇر، پبٍذىٍىمي وى2544ُ

. ثوٌۇغۇغي وىّذۇر، لبۋۇٌرالي وىُ

 

ثۇالرٔي ثېگىگە دېطۇْ ئۇ توٌۇق، 2545

. الٍىمىٕي ئۆضتۈرضۇْ، ئىسھالپ ئوچۇق

 

چىمبردا ٍبخػي ٍبرٌىك ٍەتىۈزضۇْ تىٍي، 2546
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. ئىطىٕطۇْ غۇ خىٍذا خىسِەتىبر دىٍي

 

ئىػىىتە تۇرۇغمب ئورۇْ راضٍىطۇْ، 2547

. ھىچ وىّطە ئوچۇلتب تۇرۇپ لبٌّىطۇْ

 

ٍبت وەٌطە ئىػىىىە، وۆرۈپ تۇرغۇٌۇق، 2548

. ھۆرِەتىە الٍىمىٕي ٍېمىٓ تۇتمۇٌۇق

 

ٌىگۀذە وىرضە ئبظ وۈزەتطۇْ وۆزى، 2549

. ِۇٔبضىپ ئەِەضٕي توضىطۇْ ئۆزى

 

ئېٍىپ چىمطب غىرە، وۆرۈپ چىمطۇْ ئوي، 2550

. تەگّىطۇْ ٍوٌذا ھىچ لبٍطي لوي ئبڭب

 

ٍېٕىپ چىمطب ئبغالر ئىػىىىە ئېػىپ، 2551

. ئۈٌەغتۇرضۇْ ئۇٔي ثەوىە ِۇٔبضىپ
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ٍېتەر ٔەچچە جبٔغب ثۇ ئبظ چبغٍىطب، 2552

. ئىچ ھەَ تبغتىىىٍەر لۇرۇق لبٌّىطب

 

زوراٍتۇر ئىىىي ٔەرضە ثەگ غبٔىٕي، 2553

. ئىػىىتە تۇغي، تۆردە ثۇ داضمىٕي

 

 

ئىىىي ٔەرضە ضبراً ھۆضٕي ئوي، ٍبٔب 2554

: ثەگ ئبتىٓ زوراٍتىپ ئبچۇر لۇتمب ٍوي

 

ئۇٌۇغ ھبجىپي ثوٌطب ئبزات وىػي، 2555

. ٍبٔب ثىرضي ٍبراٍِىك ئىػه ئبغىطي

 

ثۇ ئىىىي وىػىٍە ضبراً گۈٌٍىٕۇر، 2556

. ئېتي ٍېَىٍۇر –ئۇٌۇغٍۇق ثىٍەْ ٔبَ 

 

وۈزەتطۇْ ئۇ دائىُ غبراپچي خبدىُ، 2557
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. اغپەز، تۇغچىٕىّۇ ھەَتۆغەوچي ۋە ئ

 

ئىػىىتە تۇرغۇزضۇْ دائىُ لۇغچىٕي،  2558

. ٍبٔب ئبۋچي ثىرٌە تەڭ ئولَبچىٕي

 

  –ئۆٍگە ٍبٔبر ۋالتب، لوٌذاغٍىرىذىٓ 2559

. ئۆزى ثىرٌە ئىٍىتىپ ٍىگۈزضۇْ ئېػىٓ

 

ٍېگۈزضۇْ، ئىچۇرضۇْ، توٍذۇرضۇْ لېرىٓ، 2560

. لۇرۇق لوٍّبً ٍبٔب ئۇ ثەرضۇْ ثېرىٓ

 

ە ثىر ئبت، توْ، لۇراي ثوٌطب ثەش، ئۆزىگ2561

. ئۈٌەغتۇرگەچ ئۆزى ئبزىراق ئبٌطب ثەش

 

ئەگەر وەٌطە خىسِەتىە ٍبت ثىر وىػي، 2562

. ٍبتبق ثەرضۇْ ئبڭب ھەَ لوغطۇْ ئەغي
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وۆرۈٔگۈٔچە ثەگىە ئۇ وۈتطۇْ ئۇٔي، 2563

. ئورۇْ، ئبظ، ئېتي ھەَ وىَەر تؤىٕي

 

ضوراپ تۇرضب خبدىٍّىرىذىٓ ھبٌىٕي، 2564

. تولّۇ، تؤىٕىڭ ئۇپرىغبٔىٕي –اچ ئ

 

 

لوٌي لىطمىٍىمتىٓ ئۇ ئوٌطب ِۇھتبج، 2565

. ثېرىپ ھەق، ئەٍٍىگەً ئبڭب ثىر ئىالج

 

وىّىىي ئىػىىىە وەٌّەش ٔىچە وۈْ، 2566

. ضوراپ ھبي ئۇٔىڭذىٓ ضەۋەثىٕي ئۇلطۇْ

 

ئۇ ثوٌطب گەر ئبغرىك، وېرەن ھبي ضوراظ، 2567

. وضبظثوظ الزىّذۇر ت –ئۇ ٍۈرضە ثىىبر 

 

ثۇ ئىػالر ثېگىگە وۆٍۈِچبٍٔىك ئوي، 2568
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. ضۆٍۈٔچىٓ دەپ لىٍغبْ تىرىػچبٍٔىك ئوي

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال، خىسِەت لىٍغبْ ئەر، 2569

: خىسِەت ثىرٌە ثەگىە لەدرىٍۀگەْ ئەر

 

خىسِەتچي ثېگىگە وۆٍۈِچبْ وېرەن، 2570

. وۆٍۈِچبْ ثوٌۇغچۈْ ئۇ ئىػچبْ وېرەن

 

  –غچبْ ثىر لۇٌي وۆٍّچبْ ۋە ضبدىك ئي2571

. تۈْ ثۇ ثەگٍىه ئۇٌي –لىٍۇر چىڭ وۈٔۇ 

 

وۆٍۈِچبْ ثوٌۇر ئۇ، ئۆز ٔەپئىٓ دېّەش، 2572

. تىٍەر ثەگىە پبٍذا ۋە ٍبخػىٍىك، ثەش

 

گەر ئبزغبْ پبٍذىٍىك، ئۇٔىڭ ِەْ لۇٌي، 2573

. ئەگەر گۈي زىَبٍٔىك، وېطەرِەْ غوٌي
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وۆٍۈِطىس، ٔەپئىطىس ئوغۇٌذىٓ وۆرە، 2574

. ، ٔەپئىٍىه خىسِەتچي ئۆرەوۆٍۈِچبْ

 

لېرىٕذاظ وۆٍۈِطىس ثي ٔەپ ئوٌطب، لوً، 2575

. ئبداظ تۇت ٔەپئىٍىىٕي، ٔەپي ئىٍە توً

 

 

تىٍي ٍۇِػبق ۋە وەِتەر ئوٌطۇْ ئۆزى، 2576

. تبۋازۇٌۇق ئوٌطۇْ، ئوچۇق ھەَ ٍۈزى

 

ضۆرۈْ ٍۈز، ئبچچىك ضۆز وىػٓ توڭٍىتۇر، 2577

. ئۆِۈر ثوً وەتّەً وۆڭۈٌذە ٍبتۇر

 

ئولي ثۇ ثېَىتٕي ثۇڭب ئوخػىػۇر، 2578

: ضۆزى ثىرٌە ِۀبضي ھەَ ئۇلۇٌۇر

 

وىػي ضۆز ۋە تىٍذە ثېرەروەْ ئبزار، 2579



  -555 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

. ضۆڭەن ئبغرىتىپ دىٍگە ثىر ئوت ٍبلبر

 

ئۇرۇٌغبْ تبٍبلٕىڭ ٍبراضي پۈتەر، 2580

. ثۇ تىً ضۆوطە پۈتّەش، ٍبراضي تۇرار

 

ۆرگىٍي، ٍۇرت ن –، ٍب ئوۋ، ٍب ئەي ﹞142﹝ٍب چەۋگە2581ْ

. ئبتالٔطب ئەگەر ثەگ ضەپەر لىٍغىٍي

 

ئۇ ٍەردە توال ضبق وۈزەتّەن وېرەن، 2582

. ٍبِبْ ھبدىطىٍەرٔي توضىّبق وېرەن

 

ثىرەر ھبدىطە ثەگىە وەٌطە ئەگەر، 2583

. لۇظ ئوۋالغتب، ئوۋدا، ضەپەردە وېٍەر

 

ئىػۀچطىسٌەر ثبر ئوٌطب لىٍطۇْ ٍىراق، 2584

. ر تۇرِبقوېرەوتۇر گۇِبٍٔىمتىٓ ھۇغىَب
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ئىػۀچٍىه، ضۆٍۈٍِۈن، وۆٍۈِچبْ وىػي، 2585

. تۇرۇپ خبْ ٍېٕىذا وۈزەتطۇْ ثېػي

 

لۇِبٔذاْ لورۇغذاظ توپي لۇرۇغٍۇق، 2586

. وەٍٕىذىٓ رەتىە ضبٌغۇٌۇق –ٍىغىپ ئبٌذى 

 

 

وىچىىٍەر ئۇٌۇغالر ئبرا وىرِىطۇْ، 2587

. ٍىرالتب ٍۈرۇچي ٍېمىٓ وەٌّىطۇْ

 

ئوٌتۇرۇظ،  –وپۇظ ٔىچۈن ثوٌطب ضبراٍذا ق2588

. وېرەوتۇر ثۇ ٍەردە ھەَ غۇٔذاق ثوٌۇظ

 

ئىػىه ئبغىطىٕىڭ وۆٍّچبٍٔىمي، 2589

. ِۇغۇٔذاق ثوٌطۇْ ئەً ھۆوۈِذار ضېخي

 

ثۇ ٍبڭٍىغ وېرەن ثۇ ئىػىه ضبلالر ئەر، 2590
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. ٔېگىٕىڭ ٔېٕىٓ ٍەپ، ئىػىٓ ئىػٍەر ئەر

 

※         ※           ※ 

 

تي ئېٍىگ، ثۇالرٔي ِەْ ئېَتتىُ ئىػىت2591

. تىٍەضە ٍېتۈن ئەر ئىػٍەتطۇْ ثىٍىه

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

ئۇلتۇَ ثۇٔي ِەْ ئېٕىك، : ئېٍىگ ئېَتتي2592

: ٍۀە ثىر ضۆزۈَ ثبر جبۋاة ثەر ئوچۇق

 

ثىٍۇرضەْ گۇِبٔطىس، جبھبٔذا ثەگٍەر، 2593

. ئەۋەتۇر ثىر ئەٌذىٓ ئەٌگە ئەٌچىٍەر

 

ىٕىي غۇٔي، ثۇ ھەلتە ثىٍىُ ثەر، ئېَتك2594
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. ثىرەر ئەٌگە ئەۋەتطە ثىرەر ئەٌچىٕي

 

ٔىچۈن ثوٌّبق وېرەن ثۇ ئەٌچي وىػي، 2595

ئىػۀىپ ئبڭب ثەگ تبپػۇرضب ئىػي؟ 

 

 

 

ئوتتۇز ئۈچىٕچي ثبپ 

ئەٌچىٍىىىە ئەۋەتىػىە لبٔذاق وىػي 

ٍبراٍذىغبٍٔىمي توغرىطىذا ئۆگذۈٌّىػٕىڭ 

ئېٍىگىە ئېَتمبٍٔىرى 

 

ئېٍىگ، : ، ئېَتتيجبۋاپ ثەردى ئۆگذۈٌّىع2596

. ثۇ ئىػمب ٔبھبٍەت ئىػٍەتطۇْ ثىٍىه

 

ثۇ ئەٌچي ثوٌۇغمب ضەرە ئەر وېرەن، 2597
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. ثىٍىٍّىه، ئەلىٍٍىك، جەضۇر، تبغ ٍۈرەن

 

خۇدا لۇٌٍىرى ئىچرە ئەڭ خىٍٍىرى، 2598

. وىػي ٍبخػىطي ئەردى ئەٌچىٍىرى

 

ثۇ ئەٌچي ثىٍەْ وۆپ ئىػالر لىٍىٕۇر، 2599

. چىذىٓ وېٍۇرتوال ئوثذاْ ئىػالر ئەي

 

ئۇ ثوٌغبً ئەلىٍٍىك، ھەر ئىػتب ثېطىك، 2600

. ثىٍىُ الزىُ ثىٍەغىە ضۆز ٍوٌىٓ جىك

 

ئۇتۇلٍۇق ئۇرۇٔالً دېطە ئۆز ئىػىٓ، 2601

. تېػىٓ –تۈزۈن ئۇلّبق وېرەن ضۆزٔىڭ ئىچ 

 

ئىػىتىىٓ، جبھبٔذار ثەگ ئەر ٔېّە دەر، 2602

: ثىٍىٍّىه ۋە ئەٌگە ئۆزى رەھجەر ئەر
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لٍي توٌۇق ئەر، ثىٍىٍّىىٕي ثىً، ئەً ئە2603

. ثىٍىٍّىه وىػىٕي ضەْ ئەي چوڭي لىً

 

ئەلىً ئىػٍەتطە ھەر ئىػتب ثبغتىال، 2604

. ئۇتۇلٍۇق ثوٌۇر ئىع، ضىٕىذىُ توال

 

 

ئىػٍەتطە ھەر ئىػتب ثىٍىّىٕي ئبٌىُ، 2605

. ئېرىػىەً ئۇ ئىػمب ئۇتۇلٍە دائىُ

 

ئەلىً ۋە ثىٍىّٕي ئىػٍەتطە وىػي، 2606

. ق چىمبر ھەر ثبغٍىغبْ ئىػيئۇتۇلٍۇ

 

ثۇ ئەٌچي وۆٍۈِچبْ، وۆزى، وۆڭٍي توق، 2607

. ئىػۀچٍىه، دۇرۇش ھەَ ئۇز خۇٌۇق ثوٌغۇٌۇق

 

وۆٍۈِچبْ وىػي ثەگ پبٍذىطىٓ تىٍەر، 2608
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. تىٍەضە پبٍذىطىٓ، ثېگىٕي ضۆٍەر

 

ثېگىڭگە ٔەپئىٍىه وۆٍۈِچبٕٔي ثىً، 2609

. وۆٍۈِچبٕٔي تبپطبڭ، ئۆزۈڭ ثبغرى لىً

 

وۆٍۈِچبْ خبدىُ ئوي وىػي ثبغرىذەن، 2610

. ثېغىردىٓ ٍېمىٕراق، ٍۈرەن لبرٔىذەن

 

وۆزى ئبچ وىػىٍەر ئۆزىٓ تۇتبٌّبش، 2611

. ئۇ ئەٌچي ثوٌۇغمب تېخي ٍبرىّبش

 

وۆزى توق پەلىر ثوٌطب، ثبً ضبٔىٍۇر، 2612

. چىذاٍِىك ھەر ئىػتب ئۇتۇق لبزىٕۇر

 

ھىرضتۇر تبِبخور، تبِبخور ٍبِبْ، 2613

. ور ئبتبٌغبً لەٌۀذەر ھبِبْتبِبخ
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ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، وۆزى توق وىػي، 2614

: وۆزى توق وىػي ثوٌذى ثبٍالر ثېػي

 

پەلىر لىٍطب وىّٕي ثۇ وۆز ئبچٍىمي، 2615

. ئۇٔي ثبً لىالٌّبش جبھبْ تولٍۇلي

 

 

لۇي،  –وىّىىي تبِبغب ثوٌطب ئەضىر 2616

. لۇتۇٌغبً ئۇٔىڭذىٓ ئۆٌۈَ ثىرٌە ئوي

 

ٍبخػي دەپتۇ ثىٍىُ ثەرگۈچي، ٍۀە 2617

. ٔەضىھەت لىٍغۇچي –وۆزى ئبچمب ئۆگىت 

 

توٌۇق ثبً ثوالً دېطەڭ ھۇٔۇز ضەْ، 2618

. وۆڭۈي ثبٍٍىمىٕي ئىطتە، ئەً ئەرەْ

 

ئۇ، خبْ،  –ٔىچە ثوٌطىّۇ لۇي، وۆزى توق 2619
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. ھىرىص ثەگٍىگىذىٓ لۇي ٍبخػي ھبِبْ

 

گبداً،  –لبٍۇ خبْ ھىرضتۇر، گبداٍذۇر 2620

. ئۇ خبْ، وۆڭٍي ثبً –ۇ لۇي وۆزى توق لبً

 

ثۇ ئەٌچي ئۇٍبتچبْ، ضىٍىك ثوٌطۇْ ئۇ، 2621

. ۋە تەِىىٓ، ٔىچە خىً ثىٍىُ ثىٍطۇْ ئۇ

 

ئۇٍبت ثوٌّىطب، ئەر جبھىً، پەش ثوٌۇر، 2622

. ئۇٍبت ثىرٌە ئىٕطبْ دۇرۇش ئىع لىٍۇر

 

ثېطىك ثوٌطب ئىٕطبْ ھېٍىُ ئبتىٍۇر، 2623

. ۆٍذۈرۇرضىٍىك ثوٌطب خۇٌمي ئۆزىٓ ش

 

چېچەْ ھەَ ثىٍىٍّىه ثوٌغبٔذا ئبدەَ، 2624

. ئېرىػىەً ھەر ئىػتب ئۇتۇلمب ھەر دەَ
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ئولي ثۇ ثېَتٕي، ٔېّە دەر ئبڭال، 2625

: لىً ھەِرا ئۆزۈڭگە، ثىٍىٍّە ثبغال

 

ئەلىً ثىرٌە ئۇق ئىع، ثىٍىُ ثىرٌە ثىً، 2626

. وۈٔۈڭ ثەخت لۇچطۇْ، لۇتبتطۇْ ئۇ ٍىً

 

 

ئەر تىٍەوىە ٍېتەر، چىچۀٍىه ثىٍەْ 2627

. ثىٍىُ ثىً، ئەلىً تبپ، وېَىٓ ئىػٕي لىً

 

چىچۀٍىه ثىٍەْ ثىٍطە تۈرٌۈن ثىتىه، 2628

. ثىتىه ثىٍطە ئبدەَ ثوٌۇر ئۇ تېتىه

 

ٍېسىع ھەَ ئولۇظ ثىٍطە، چۈغۀطە ضۆزىٓ، 2629

. وىػي ئبٌىُ لىٍۇر ثۇٔىڭٍە ئۆزىٓ

 

خىً توٌۇق،  –ئۇ ثىٍطۇْ پەزىٍەت خىٍّۇ 2630
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. لىٍۇر ئەر ٍۈزىٕي ٍورۇق پەزىٍەت

 

ئولۇپ وۆپ وىتبثالر، ثىٍطۇْ ھەر ضۆزى، 2631

. چۈغۀطۇْ غېئىرٔي ھەَ ٍبزضۇْ ئۆزى

 

ٔۇجۇَ ھەَ تىجبثەت ثىٍطۇْ چۈظ ئۆرۈپ، 2632

. ئۇدۇي وەٌطۇْ ٍۀە ئۇ ئۆرىگەْ چۈظ

 

ئۇ ثىٍطۇْ ھېطبة ھەَ گېئوِېرىَىٕي، 2633

. وەضىر ھەَ ٍەر ئۆٌچەظ ئىٍىٍّىرىٕي

 

غبخّبتٕي ئۇ ثىٍطۇْ خوپ،  –ٔە داِىب ٍە2634

. ئوٍۇٔغب چۈغىۈچىٕي ئبٌطۇْ ئۇتۇپ

 

ئۇ ثىٍطۇْ چەۋگۀٕي، ئبتبر ثوٌطۇْ ئوق، 2635

. ٍۀە لۇغچي ۋە ئوۋدا تەڭذىػي ٍوق
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پۈتۈْ تىٍذا ضۆزٌەغٕي ثىٍطۇْ تىٍي، 2636

. پۈتۈْ خەتٕي ئولطۇْ، پۈتۈضۇْ لوٌي

 

وېرەن ئەٌچي ئۈچۈْ ِۇغۇٔذاق پەزىٍەت، 2637

. ثۇ خىً ئەٌچي تبپبر ِۇۋەپپىمىَەت

 

 

چېچەْ ثوٌطب ئەٌچي ئبٌىُ ۋە ھۇغىَبر، 2638

. ثوٌۇر ثەگىە ٔەپ، ئۇٔذا لبرغي ئېٍىٕبر

 

گەر ئەٌچي ثوٌطب ثوظ، تۇرالطىس، ٍبِبْ، 2639

. تۆوەر ثەگ ئبثروٍىٓ ئبٔذا ثىگۇِبْ

 

ثۇ ئەٌچي وىػي ثەوّۇ ٍبخػي وېرەن، 2640

. ٍۈرەن پۈتۈْ ئىػتب ثوٌطۇْ ئۇ ضەزگۈ

 

ھۈٔەرٌەر وۆرضەتطە ئبڭب،  –ٔىچۈن پەزىً 2641
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. ئۇٔي ٍەڭطە، ھۆرِەت لىٍذۇرضب ٍبٔب

 

ٔىچۈن ثىر وىػىىىُ، ئۇڭب ضۆزٌىطە، 2642

. ئۇٔي ئۇلطب، ثىٍطە، ٍۀە ٍوغۇرضب

 

ئەگەر ئەٌچىذە ثوٌطب پەزىٍەت توٌۇق، 2643

. چوڭۇپ ثەگ، ثوٌۇر ئبتي ئەٌذە ئۇٌۇق

 

، ﹞144﹝ثىٍەر وۆن ئبٍۇق ٔە دەٍذۇ، ئىػىت، ئىع2644

: وىػىىىُ ثۇ ضۆزٔي ئۇلّبش، ئەلٍي ٍوق

 

ئبتي چىمۇر،  –وىػي ثوٌطب پبزىً، ٔبَ 2645

. ئەگەر ثوٌّىطب پەزٌي، ٔبِطىس لېرۇر

 

وىػي پەزٌي ثىرٌە وىػىذىٓ ئۇزار، 2646

. ئەلىً، پەزٌي ثوٌطب ئەر ئۆرٌەپ ئۇچبر
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پەزىٍەت ثىٍەْ ئەر لوٌىٓ گەر ضۇٔبر، 2647

. اغ ئېگىپ ثبغىٓ ٍەرگە لوٍبرثۈٍۈن ت

 

ئۇ ثوٌطۇْ چېچەْ، ضۆزگە ھبزىر جبۋاة، 2648

. ضوئبٌغب جبۋاة ثەرضۇْ ھەَ توغرىالپ

 

 

ھبراق ئىچّەش ئوٌطب ئۆزىٓ تۇتمۇچي، 2649

. ئۆزىٓ تۇتبر ئەر تبپبر ثەخت وۈچي

 

ھبراق ئىچطە ئبٌىُ ئىٍىّطىس ثوٌۇر، 2650

ئىٍىّطىس ِەش ئوٌطب ٔېّىٍەر لىٍۇر؟ 

 

ارالتۇر ثىٍىُ ۋە ئەلىً دۈغّىٕي، ھ2651

. غەۋغب ھبرالٕىڭ ئېتىذۇر چىٕي –جىذەي 

 

ٔە ٍبڭٍىغ ئەلىٍٍىك، ثىٍىٍّىه وىػي، 2652
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. ثېػىٓ ِەٍگە تىمطب، ثۇزۇٌغبً ئىػي

 

ٔە ٍبڭٍىغ ھبٍبٌىك، ئۇز خۇٌۇق، ضىٍىك، 2653

. ِەً ئىچطە لىٍۇر ئۇ پەضىەظ لىٍىك

 

  –رىغ ثىٍىُ، ھۇظ، ئۇٍبتٕي ئې –وىػي ئبڭ 2654

. ٔىجىص ثۇ ھبرالمب ثېرۇر ۋادەرىخ

 

ِەً ئىچّە، ِەً ئىچطە وېتۇر دۆٌىتي، 2655

. ِەً ئىچطە ثوٌۇر تەٌۋە، ئبخّبق ئېتي

 

لېرىٕغب وىرضە ِەً، چىمبرۇ ضۆزۈڭ، 2656

. ثۇ چىممبْ ضۆزۈڭذىٓ وۆٍەرضەْ ئۆزۈڭ

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، ثۇ ثېَىت ئېَتمۇچي، 2657

: ەَ ئىچيئولۇرضەْ، ئېچىٍغبً تېػي ھ
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ئىچەرضەْ ئەگەر ِەش لىٍغۇچي غبراپ، 2658

. ئىچىڭذىٓ ضىرىڭ چىمتي تبغمب لبراپ

 

ثىٍىٍّىه ِەً ئىچطە ثوٌۇر ثىر لبرا، 2659

. ٔبداْ ئىچطە وىچىىٍەپ، ثوٌۇر ثىر ثبال

 

 

ثۇ ئەٌچي تىٍي ئۇز وۆڭۈٌٍۈن وېرەن، 2660

. ئۆزى ضۆزگە ئۇضتب، ئەلىٍىك وېرەن

 

تىٍي ئۇز وىػي،  ضىڭىٍّىه ثوٌۇر ئوي2661

. ضۆزى ئۇز وىػىٕىڭ ٍبرار ھەر ئىػي

 

زېھىٍٕىه ثوٌۇپ ئۇ، ئۇٔۇتّىطب ضۆز، 2662

. ٔىچۈن ضۆز ئىػتطە لبتتىك تۇتطب ئۆز

 

ثوٍي ثوٌطب وۆروەَ، چىراٍٍىك ٍۈزى، 2663
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. چبچ، تۇرۇلي ئۆزى –وېٍىػىەْ ضبلبي 

 

ئۆزى ثوٌطب ثبتۇر، ثۈٍۈن ھىّّىتي، 2664

. ى لىّّىتيثۇ ئىىىي ثىٍۀذۇر وىع

 

ضۆزى ثوٌطب ٍۇِػبق، غېىەردەن چۈچۈن، 2665

. چۈچۈن ضۆزگە ٍۇِػبر ئۇٌۇغ ھەَ وىچىه

 

ثۇ ئەٌچي ئىػىٕىڭ وۆپي ضۆز ثوٌۇر، 2666

. ضۆزى ٍبخػي ثوٌطب تىٍەگىٓ تبپۇر

 

ِۇغۇٔذاق وىػىٕي ئەگەر تبپطب خبْ، 2667

. ئبڭب ثەرضۇْ ئەٌچي ئېتىٕي ھبِبْ

 

ئۇٔي،  ئەۋەتطە ثوٌۇر ئەٌچىٍىىىە2668

. ٍىراق ٍبت ۋە ٍبوي ثوٌطۇْ تۇلمىٕي
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ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

ئۇلتۇَ، ئىػىتتىُ ثۇٔي، : ئېٍىگ ئېَتتي2669

. ٍۀە ثىر ضۆزۈَ ثبر دېگىٓ ضەْ ئۇٔي

 

 

ضېٕىڭذىٓ وېرەوتۇر ضۆز ئېَتّبق ِبڭب، 2670

. ئۆتەً ِەْ ضۆزۈڭٕىڭ ھەَ ھەلمىٓ ضبڭب

 

تېتىه،  پۈتۈوچي ٔىچۈن ثوٌغۇٌۇق ئە2671ً

ئبڭب ثەگ ئىػىٕىپ پۈتۈتطە ثىتىه؟ 
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ئوتتۇز تۆتىٕچي ثبپ 

پۈتۈوچي لبٔذاق ثوٌػي الزىٍّىمي توغرىطىذا 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە ئېَتمبٍٔىرى 

 

ئېٍىگ، : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع ئېَتتي2672

. ثۇ ئىػمب توال ثەن ٍۈگۈرتطۇْ ثىٍىه

 

ئەً ثەگ، : ئۆتۈٔچ ثىرٌە دېذى ئۆگذۈٌّىع2673

. ٍېػەً ئۇغجۇ ضۆزٔي وۆڭٍۈٌذىىىذەن
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ئەگەر ثوٌطب خبْ لبٔچە ئبٌىُ ئۆزى، 2674

. وېرەوتۇر پۈتۈوچي ٍبزارغب ضۆزى

 

پۈتۈوچىگە ئېَتّبق وېرەن ئىچ ضۆزىٓ، 2675

. پۈتۈوچي ٍوغۇرغب توال ھەَ ئېسىٓ

 

ثۇ ضىرٔي تۇتۇغمب چىٓ ئىٕطبْ وېرەن، 2676

. نئىػۀچٍىه ثوٌۇغمب چىڭ ئىّبْ وېرە

 

ئەگەر ضىر تۇتّىطب پۈتۈوچي ضۆزىٓ، 2677

. ئېچىپ ثەگ ضىرىٕي ٍۇلبتۇر ئۆزىٓ

 

ثۇ ثەگٍەر ٍوغۇرضب لبٔچە ضۆزىٕي، 2678

: وېرەن ثۇ ئىىىىطىگە دېّەن ضىرىٕي

 

ثىردۇر پۈتۈوچي، ثىرىذۇر ۋەزىر، 2679
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. ثۇ ئىىىي وىػىگە ئبچبر ثبرچە ضىر

 

ثۇ ئىىىي وىػىگە ضىر ئبچّبق وېرەن، 2680

. اچطب، ٔبزىٕي وۆتەرِەن وېرەنضىر ئ

 

جىّي ضىر ثۇ ئىىىي وىػىذە ثوٌۇر، 2681

. ئەگەر ضىر ضبلٍىّبش ئۆز ئىػىٓ ثۇزۇر

 

ئەجەت ٍبخػي ئېَتىّىع ئۆتىەْ ثېگي، 2682

: تىٍي ثىرٌە ئبچتي ثۇ ضۆزٔىڭ تېگي

 

ئەً ثەگىە ئىػۀچٍىه، ضۆزۈڭ ثە ٍوغۇر، 2683

. ئەگەر ضىر ٍوغۇرِبضطەْ، ثېػىڭ وېتۇر

 

ثۇ ئبغسىڭ ِىطبٌي ثىر ئۆڭىۈر ئېرۇر، 2684

. چىمطب ئۇٔذىٓ تبڭ ضەھەر ثوٌۇرضۆزۈڭ 
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جبھبٔغب تبراٌطب ٍىغىپ ثوٌّىغبً، 2685

. ئىػتۇر پۈتۈْ خەٌك، ٍېپىپ ثوٌّىغبً

 

ئېغىسدىٓ گبھي ئوت، گبھي ضۇ چىمبر، 2686

. تۈزەر ثوٌطب ثىرضي، ئۇ ثىرضي ثۇزار

 

 

ڭ، وۆٍەر ئوتمب ئوخػبظ وېرەوطىس ضۆزۈ2687

. ئېغىسدىٓ چىمبرِب، وۆٍەرضەْ ئۆزۈڭ

 

ئبلبر ضۇدەن ئېرۇر چىمطب ٍبخػي ضۆز، 2688

. ئۇ ئبلطب لبٍبٔغب چىچەن ئۈٔەر ٍۈز

 

ئبٍب ئەً ئبتبٔغبْ ثىٍىٍّىه ھېىىُ، 2689

. ضىرىڭٕي ٍوغۇر چىڭ، ئۇلّىطۇْ ھىچىىُ

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال، ثۇ ثېَتٕي ئولي، 2690
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: ىٍوغۇرغىٓ ضىرىڭٕي ئەً وۆڭٍۈَ توق

 

ضىرىڭٕي ضبلال چىڭ دېّە ھېچمبچبْ، 2691

. دېطەڭ گەر چېىەرضەْ ٍىٍالر پۇغبٍّبْ

 

لبرا ثبغمب دۈغّەْ ٍبِبْ،  –لىسىً تىً 2692

. ئۇٔىڭذىٓ ھەزەر لىً ٍبغبرضەْ ئبِبْ

 

پۈتۈوچي ثىٍىٍّىه ثوٌطۇْ ئەلىٍٍىك، 2693

. خېتي ئۇز، ثبالغتتە ثەن ٍېمىٍّىك

 

ېچىٍۇر، خېتي ئۇز ٍېسىٍطب، وۆڭۈي ئ2694

. ئولۇغبٔچە ئبٔذىٓ وۆڭۈي ئبۋۇٔۇر

 

ثبالغەت ثىٍەْ خەت ئەگەر تەڭ ٍۈرۇر، 2695

. ثۇ خەتٕىڭ تىٍي ٍبخػي ثىر تىً ثوٌۇر
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ئىػىتىىٓ، ٔېّە دەر ئىٍي وبتىجي، 2696

: ئەجەثّۇ ٍبخػىذۇر ٍېسىع ئۇضٍۇثي

 

پۈتۈْ ٍبخػي ضۆزٌەر پۈتۈوتە ثوٌۇر، 2697

. ۇرپۈتۈٌگەْ ئۈچۈْ ضۆز ئۇٔتۇٌّبً لبي

 

 

ئەگەر پۈتۈوچي پۈتّىطە ثىتىه، 2698

. ٔىچۈن ثىٍگەً ئەردىڭ ثۇ ھېىىّەت ثىٍىه

 

پۈتۈپ لوٍّىغبْ ثوٌطب ئبٌىُ ھېىىُ، 2699

ثۇرۇٔمىٕي ثىسدىٓ ئېَتبر ئىذى وىُ؟ 

 

ٍبزۇ ثوٌّىطب ئەردى ئىٕطبْ ئبرا، 2700

! دېَىٍگەْ ضۆزگە وىُ پۈتەتتي، لبرا

 

ۋەر، ئەٌگە ئەۋەتۇر خە –وىػي ئەٌذىٓ 2701
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ٍبزۇر ثوٌّىطب ضۆز ٔىچۈن ضۆزٌىٕەر؟ 

 

ٍبزۇ ئۇ ٔبھبٍەت وېرەوٍىه ئېرۇر، 2702

. ٍبزۇ ثىرٌە ثەگ ئەي ئىػىٕي لىٍۇر

 

  –ثۇ ثەگٍەر ئىػىگە ٍبراٍِىك وىػي 2703

: ٍۇرت ثېػي –ئېرۇر ئۇ ئۈچ خىً، ئەً ئەي 

 

ثىٍىٍّىه، ئەلىٍٍىك، ھېىىّذۇر ثىرى، 2704

. زىثىر خەتچي، ثەگٕىڭ ضۆزٌىٕەر ضۆ

 

ئۈچىٕچي، جەضۇر ئەر ٍىگىت ٍبغ ٍۈرەن، 2705

. ٍېغي، ثۆرىٍەرگە ثۇ ثبتۇر وېرەن

 

  –ھېىىُ ۋە ثىٍىٍّىه، ئبڭٍىك، ئەلىٍٍىك 2706

. وېڭەغّەوىە ضۆزضىس ئېرۇر پبٍذىٍىك
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پۈتۈْ ئەي ئىػىٕي تۈزەٍذۇ ثىتىه، 2707

. تۇتبر ئەي وىرىّىٓ خەت ثىٍەْ تىتىه

 

ئېٍىپ،  جەضۇر ئەر لوٌىغب لىٍىچٕي2708

. وېطەر ٍبۋ ثوٍٕىٕي دەضطەپ ۋە ئېسىپ

 

 

ٍىغىٍطب لەٍەردە ثۇ ئۈچ تۈرٌۈن ئەر، 2709

. وىػي ھەِّە ئبرزۇ تىٍەوىە ٍېتەر

 

ثۇالردىٓ ثۆٌەن وۆپ ٔەضىٍٍەر ثىراق، 2710

. ثۇ ئۈچىە ئەگىػىپ ِبڭغبْ ثوتىالق

 

ٍۇرتٕي تۇتّبلٍىك لىٍىچٍە ثوٌۇر،  –ئەي 2711

. ە ٍۈرۇرثۇ ئەٌذە ھۆوۈٍِەر لەٌەًِ

 

ثىٍىُ ھەَ ئەلىً ثىرٌە ئەر ئەي تۈزەر، 2712
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. ثۇ ئۈچ ٔەرضە ثىرٌە جبھبٕٔي ضۈزەر

 

ثىٍىُ ثىرٌە ثبغالر ثەگ ئەٌذە لبٔۇْ، 2713

. ئەلىً ثىرٌە ئىػٍەر ئىػىٕي پۈتۈْ

 

ِەٍِىىەتٕي ئېٍىپ ئەي تۇتبر،  –لىٍىچ 2714

. ِەٍِىىەتٕي تۈزەپ، ِبي ٍىغبر –لەٌەَ 

 

تطب، ثېگي ئەي ئبالر، لىٍىچ لبْ تېّي2715

. لەٌەِذىٓ ضىَب تبِطب، ئبٌتۇْ ٍىغبر

 

جبھبْ تۈۋرۈوىذۇر ِۇغۇ ئىىىىطي، 2716

. وي ِەٍٍي ئۆتّۈغتە، ِەٍٍي وەٌگۈضي

 

ئبٍب ثەگ، ثۇ ئىىىي ئۇٌۇغ پەزىً ئوي، 2717

. جبھبٔذار ھېىىُ ثەگ ئۇٔي لىٍطب ٍوي
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ثۇ ضۆز وەٌذى ئەِذى ثۇٔىڭغب ِىطبي، 2718

: ا لۇاللىڭٕي ضبيئي ٍبخػي ثۇٔىڭغ

 

توال ٍبخػي پەزىٍەت ثىٍىُ ثىٍطە ئەر، 2719

. تېخي ئبرتۇق پەزىٍەت لىٍىچ ئۇرضب ئەر

 

 

تۇتۇٌغبً لىٍىچٍە توال ٍبخػي ئەي، 2720

. لەٌەَ ثىرٌە تۈزەپ، تىٍەوىە ٍېتەر

 

پۈتۈوچي ثي تبِب ثوٌطۇْ وۆزى توق، 2721

. وۆٍۈِچبْ، ضبپ وۆڭۈي، ِۇھتبجٍىمي ٍوق

 

وىػي ِبٌغب ضبٌّبش وۆزىٓ،  وۆزى توق2722

. ِبي ئوٌطب، ئۇ ِبٌغب ئبٌذاتّبش ئۆزىٓ

 

تبِبگەر وىػىذۇر ئۆزى ثىر ئەضىر، 2723
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. توٌۇْ ئبً ٍۈزٌۈگۈَ، ضەْ ئۇٔي وېچىر

 

تبِبگەر لۇي ئېرۇر، گەر ثوٌطىّۇ خبْ، 2724

. ثوٌۇر پەش تبِبگەر وىػي ھەرلبچبْ

 

پۈتۈوچي ثوٌطب ھىرىص، ثىٍىّٕي ثۇزار، 2725

. ىرٌە ٍبزار، خېتي ثۇزۇالرتبَ ة

 

ئبٌتۇْ وۆرضە ئبڭب لىسىمۇر،  –وۆِۈظ 2726

. ثېگىٕىڭ ثېػىٓ ٍەر، ٍب ثېػىٓ ثېرۇر

 

وۆٍۈِچبْ خىسِەتچي ئىػىىتە ٍبتۇر، 2727

. لبچبْ ثوٌطب الزىُ، ئىػىتە تۇرۇر

 

تىٍەر ِېھرىجبْ خبدىُ ثەگ ٔەپئىٕي، 2728

. جبٔىٕي –ثېرۇر ثەگىە ِبٌي، تېٕي 
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ثوٌۇپ پبن، ئىچّىگەً ھبراق،  پۈتۈوچي2729

. ٍبِبْ خۇٌمٕي لىٍطۇْ ئۆزىذىٓ ٍىراق

 

پۈتۈوچي ِەً ئىچطە ثٍىُ ٍوق ثوالر، 2730

. ثىٍىّذىٓ جۇدا ثوٌطب خېتىذىٓ ئبزار

 

 

غبَ،  –پۈتۈوچي ئىػىتە تۇرضۇْ ضۈثھي 2731

. وېرەن ثوٌطب ٔەدە، تېپىٍغبً داۋاَ

 

ئەي ئىچرە ئىىىي خىً وىػي تبٌٍىۋاي، 2732

: رٔي ثۇ ئىىىي خىً ئىػىڭگە ضبيئۇال

 

ثىرىذۇر ٍېسىػٕي ثىٍەر پۈتۈوچي، 2733

. ئەٌچي –ئۇٔىڭىىُ ثىرىذۇر ضۇخۀذاْ 

 

ٍېمىٓ، دوضت ۋە ٍبوي ٍىراق، ٍبت ئبرا، 2734
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. ئەگەر چىمطب جبڭجبي ثۇالردىٓ ئبرا

 

ثۇ ئىىىي وىػىذىٓ وېٍەر وەٌطە ئىع، 2735

. تۈزەٌطە تۈزەٌۇر ثۇالر ثىرٌە ئىع

 

تب ثوٌطب ثىرىٕىڭ خېتىذە ضۆزى، خب2736

. ثىرى تىٍىذە ئۇٔي تۈزەتطۇْ ئۆزى

 

ئەگەر ثوٌطب غۇٔذاق پۈتۈوچي ئي خبْ، 2737

. ئىػۀطە ۋە ثەرضە ثوٌۇر لوي ھبِبْ

 

ِۇغۇٔذاق وىػىگە ئىػۀطە ثوٌۇر، 2738

. ئۇٔىڭذىٓ ئبدەٍِىه خىطٍىتي وېٍۇر

 

※         ※           ※ 

 

ثىٍّىػىُ،  غۇ ئەردى ئي خبْ ِېٕىڭ2739
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. ثۇٔي خبٔغب ئېَتتىُ تۈگذى ئىػىُ

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

ئۇلتۇَ، چۈغۀذىُ ثۇٔي، : ئېٍىگ ئېَتتي2740

: ٍەْ ثىر ضۆزۈَ ثبر، ضەْ ئېَتمىٓ ئۇٔي

 

غەزىٕچي ثوٌطۇْ ٔىچۈن، ئېَت ِبڭب، 2741

. ئىػۀچ ثىرٌە ثەرضە ثەگ ِبٌىٕي ئبڭب

 

لٍىطب، وۆِۈظ ضب –غەزىٕىذە ئبٌتۇْ 2742

. ثېرىٍگەْ ئۇ ئىػٕي ئوثذاْ ئىػٍىطە
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ئوتتۇز ثەغىٕچي ثبپ 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ غەزىٕذارٌىممب لبٔذاق وىػي 

الزىٍّىمي توغرىطىذا ئېٍىگىە ئېَتمبٍٔىرى 

 

جبۋاة ثەردى ئۆگۈدۈٌّىع، دېذى خبٔغب، 2743

. زەر ضۆٍۈٍِۈن، داۋا ھەَ جبٔغب –وۈِۈظ 

 

ۇرۇش، توغرا ئەر، وېرەن چىٓ ئىػۀچٍىه، د2744

. وۆڭۈٌگە غۈثىھىٍەر چۈغۈرِىطە گەر
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ٔېّە دەر، ئىػىت، ثۇ ضودىگەر ثېػي، 2745

: جبھبٕٔي وىسىپ ِبٌٕي ٍىممبْ وىػي

 

  –غىرىٓ جبْ ۋە ٌېىىٓ ئۇٔىڭذىٓ غىرىٓ 2746

. وۈِۈغتۇروي، جبٔذىٓ غىرىٓ –ثۇ ئبٌتۇْ 

 

ئېچىٍّبش وۆڭۈٌٕي ئبچبر ثۇ وۈِۈظ، 2747

. ئىگەر ثۇ وۈِۈظئېگىٍّەش وىػىٕي 

 

وۈِۈظ وۆرضە ئىٕطبْ، دىٍي تبرتّىطب، 2748

. ٍبراٍذۇ ئۇٔي چىٓ پەرىػتە دېطە

 

وىػي وۆرضە ئبٌتۇْ ئۆزى ٍۇِػىذى، 2749

. ٍىرىه ضۆزٌۈن ئەرٔىڭ ضۆزى ٍۇِػىذى

 

تبۋار،  –تېپىپ ثەخت، وۆپەٍطۇْ دېطە ِبي 2750
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. وۆزى توق، پەٍٍي ئۇز ثوٌطۇْ غەزىٕذار

 

ۈپ ثوٌطب توٍغبْ وۆزى، توال ِبي وۆر2751

: ٍۀە ثوٌطب لۇرلبر خۇدادىٓ ئۆزى

 

ھبالي ھەَ ھبرإِي ئېچىپ ئبٍرىطب، 2752

. ٍبراٍِىك، ٍبراِطىسٔي خوپ ثبٍمىطب

 

وۆزى توق وىػىٍەر ِېٍىڭ وۆزٌىّەش، 2753

. دۇرۇش چىٓ وىػىٍەر ئۆزىٓ ثۇٌغىّبش

 

زەر،  –وىچىىٍىىتە وۆرگەْ ثوٌطب وۈِۈظ 2754

. ضب ھېرىطٍىك ِەگەرئۇٔىڭذا وۆپ ئوٌُ

 

ئۆزى ثوٌطب لورلبر خۇدادىٓ ئەگەر، 2755

. تۇتبر غۈثىھطىس توغرا ٍوٌٕي ثۇ ئەر
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دەضّبٍە، ٔەپئي ٍبخػىٍىك،  –دۇرۇضٍۇق 2756

. ثۇٔىڭٍە تېپىٍغبً ِەڭگۈ تبتٍىمٍىك

 

دۇرۇش ثوٌطب ئىٕطبْ، وۈٔي ئەزگۈدۇر، 2757

. وۈٔي ٍبخػي ثوٌطب، لۇتي ِەڭگۈدۇر

 

 

ە دەٍذۇ، ئىػىتىىٓ ضۆزى، وۈٍۈِچبْ 2758ْ

: ثۇ ضۆزگە ئەِەي لىً، جبھبْ ٍىٍتىسى

 

وۆڭۈي، تىٍٕي تۈز تۇت، لىٍمٕي پۈتۈْ، 2759

. وېٍۇر ضبڭب دۆٌەت ثۇ دۇَٔب پۈتۈْ

 

ئەگەر توغرا ثوٌطبڭ لۇتبتمبً وۈٔۈڭ، 2760

. ضبالِەت ٍبغب ضەْ ضۆٍۈْ ھەَ لۇتۇْ

 

وۆٍۈِچبْ، ضبق، ئوٍغبق، وېرەن تېتىىٍىه، 2761
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. ﹞145﹝ٌىه ثىٍەْ ئەر لىٍۇر ِىڭ ئىتهتېتىه

 

ئۇٍبتٍىك وېرەن ھەَ ئبلىً، وۆڭٍي ئبق، 2762

. ھبٍبضىس وىػىذىٓ ٍىراق تۇر ٍىراق

 

ٍبِبْ ئىػتىٓ توضبر ئەرٔي ثۇ ئۇٍبت، 2763

. ٍبِبٕٔي تۈزەتۇر ٍبٔب غۇ ئۇٍبت

 

ِەً ئچّەً ثوٌطۇْ ئۇ ئۆزىٓ تۇتمۇچي، 2764

. ئۆزىٓ تۇتمۇچي ئۇ ثەخت تبپمۇچي

 

ِەً ئىچطە ِېٍىغب ضېخىٍىك لىٍۇر، 2765

. وىػىگە ثېرىپ ِبي ئبالٌّبً لبٌۇر

 

غەزىٕە ئىػىغب ثېخىً ٍبخػىراق، 2766

. ثېخىٍٍىمٍە ِبٌٕي وېرەن ضبلٍىّبق
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وۆٍۈِچبْ خىسِەتچي ۋاپبٌىك ثوٌۇر، 2767

. ۋاپبٌىك خىسِەتچي ثېگىٓ ثبً لىٍۇر

 

وىػىٕىڭ خىٍي ئۇ وۆٍۈِچبْ وىػي، 2768

. تۇت، ئەً ئوثذاْ وىػي وۆٍۈِچبٕٔي چىڭ

 

 

ئوٍغبق غەزىٕچي ئىػٕي ثۇزِبً لىالر، 2769

. ئۆزىٓ ئۆرتىّەش، ِبي ھېطبثٍىك تۇتبر

 

ئەلىٍٍىك وىػىٍەر ئۇٔۇتّبش ثوٌۇر، 2770

. ھېطبثالپ لىٍۇر ئىع ٍېڭىٍّەش ثوٌۇر

 

ئۇٔۇتمبق ثوٌۇرٌەر ئەلىٍطىس وىػي، 2771

. ئەلىٍطىس غەزىٕچي ثۇزار ئۆز ئىػي

 

وېرەوتۇر لىٍىػمب ضبلىع، زەوٍىه 2772
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. زەوي ثوٌّىطب گەر ثۇزۇٌۇر وۆپ ئىع

 

ئۇ ثوٌطۇْ ٍېسىع ھەَ ضىسىع ِبھىرى، 2773

. ھېطبثبت تۇتۇغمب ثوٌطۇْ ھۈٔىرى

 

ثىتىىچي وۈزەتطۇْ وىرىع ھەَ چىمىع، 2774

. ٍېسىپ ھەَ وۈزەتطۇْ پۈتۈْ تۈرٌۈن ئىع

 

ٍىً، ئبً، وۈْ ٍېسىٍطب ۋالىت ھەَ ئېٕىك، 2775

. ضبْ ئبٍرىُ ۋە ئوچۇق –رەلەَ  ثىٍىٕگەً

 

ھېطبة ضبلٍىغۇچي چىٓ ٍبزۇ ثىرٌە ئوي، 2776

. ھېطبثبت ٍېسىٍطب، وەڭ ئېچىٍۇر ٍوي

 

ٔېّە دەٍذۇ، ئبڭال، وۆٍۈِچبْ وىػي، 2777

: ھېطبة ثىرٌە خبدىُ چىڭ تۇتطۇْ ئىػي
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پۈتۈٌّىطە ئىػٕي تۇتبٌّبش وۆڭۈي، 2778

. وۆڭۈٌگە ئىػۀّە، پۈتي ئەً ئوغۇي

 

تۈٌطە، لبٌۇر ضۆز، غەپٍەتتە وېتەر، پۈ2779

. ھېطبثبتتب غبپىً ئبزاثالر چېىەر

 

 

غەزىٕچي ثىٍطۇْ ئۇ تۈرٌۈن ثىتىه، 2780

. ئۇٔي ضبلٍىطۇْ ھەَ ئۇ لىٍطۇْ ئىتىه

 

خىسِەتچي ھېطبثتب غبپىً ثوٌطب گەر، 2781

. ھېطبة ۋالىذا ثبظ ئۇرۇپ ئىڭرەر

 

ئىگۀٍەپ تۆت ئەِەٌٕي چىڭ، غەزىٕذار، 2782

. ا وۆڭۈٌٕي تۇتطۇْ ثبر لبرارھېطبثت

 

ھېطبثتب تۆت ئەِەي ئۇلمبچ، وېَىٓ ضەْ، 2783
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. ثىٍەْ ﹞146﹝غۇغۇٌالْ ٍۀە ئۇ ھۀذىطە

 

ثۇ ئىٍّي ھۀذىطە ئىٕچىىە ئىػتۇر، 2784

. ئبضّبْ ھېطبثي غۇ ثىٍەْ ثوٌۇر –ٍەر 

 

ٔەدەر ئبٌىُ ھېىىُ، ئىػىتىىٓ توٌۇق، 2785

: ثىٍىٍّىه ضۆزى ئبظ وەثي ثىر ئوزۇق

 

ثۇ ئىٍّي ھۀذىطە ئېرۇر ثەن چۇلۇر، 2786

. ئۇٔىڭذا ھېىىٍّەر ثېػىّۇ لبٍۇر

 

ٍبرار ئۇ ٍەتتە لبت وۆوٕي دأىذەن، 2787

. دۆڭٕي ئۇغػبق لىٍىپ ئبجرىتۇر –چۇلۇر 

 

وىػي ثوي ثىٍىٍّىه، ئبلىً وۆڭٍي تۈز، 2788

. ئەلىٍىٍىك وىػىٍەر ئىػي ثبرچە ئۇز
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، ثىٍىٍّىه وىػىٍەر ثوٌۇر چىٓ وؤي2789

. دۇرۇش لبٍذا ثوٌطب ٍورۇٍذۇ وۈٔي

 

تۇتبٌّبش ئۆزىٕي ئەر ئەلىً ثوٌّىطب، 2790

. لىالٌّبش ئەر ئىػىٕي ثىٍىُ ثوٌّىطب

 

 

ضبراٍذا ثوٌۇر ثۇ غەزٔىچي ئػي، 2791

. ئۆزىٓ ضبلٍىغبً ثەن ثۇ ٍبڭٍىغ وىػي

 

تىً، لىٍىمي پۈتۈْ،  –تۈز ئوٌطۇْ وۆڭۈي 2792

. تۈتۈْ –دېطە تەگّىطۇْ ئوت ٍبٌىٕي 

 

وۆزىٕي وۈزەتىپ، تىٍىٓ ضبلٍىطۇْ، 2793

. ھەۋەضٕي ئەلىً ثىرٌە تىسگىٍٕىطۇْ

 

وۆزۈڭ وۆرضە وۆڭٍۈڭ ئۇٔي ئبرزۇالر، 2794
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وۆڭۈي ئەتطە ئبرزۇ ئۇٔي وىُ توضبر؟ 

 

وۆڭۈي ٍەتتە ئەزا ئۈزە ھۆوۈِراْ، 2795

. ٍۈگۈرەر ئەي چولۇَ، ثبغالپ ِبڭطب خبْ

 

، ئەجەپ ٍبخػي دەپتۇ ثىٍىٍّىه ثۇ ضۆز2796

: ئەً ثبتۇر، وۈزەتىىٓ وۆڭۈي ثىرٌە وۆز

 

ۋۇجۇت، ٍەتتە ئەزا وۆڭٍگە ثبلبر، 2797

. وۆڭۈي ثىرٌە ئىٕطبْ ئېغىر ٍۈن ئبالر

 

تبِبَ ثىر ضۈرەتتۇر وۆڭۈٌطىس وىػي، 2798

. وۆڭۈٌطىس وىػي ئىٍىُ ئبتىٓ ثۇزار

 

لوٌي چىڭ، ضبق ئوٌطۇْ ئۇ ثوٌّبً ضېخي، 2799

. غەزىٕە ِېٍىٕي چبچّىطۇْ تېخي
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ضېخىٍىك ثەن ٍبخػي، تبغٍىّبش وېرەن، 2800

. ٌېىىٓ خەٌك ِېٍي ثىرٌە لىٍّبش وېرەن

 

ئۇ ثىٍطۇْ تېجبرەت ٍوٌىٕي ھبِبْ، 2801

. ئۇٔي گەر ثىٍەٌّەش، تبپبٌّبش ھبٍبْ

 

 

تبۋارٔي ئۇ ثىٍّەن وېرەن،  –پۈتۈْ ِبي 2802

. ثبھبٌىك، ثبھبضىسٔي ئۇلّبق وېرەن

 

ضۇْ، ثبھبٔي ئۇ ثىٍطۇْ ۋە ئبٌذأّي2803

. ئېٍىپ ِبي ضبتبردا زىَبْ تبرتّىطۇْ

 

ئېٍىُ ھەَ ثېرىّذە ثوٌطۇْ ِۇالٍىُ، 2804

. ئۇٌۇغ ھەَ وىچىىىە چۈچۈن ضۆز دائىُ

 

ٔېّە ئۆتٕە ئبٌطب، ئۇٔي ثەرضە تېس، 2805



  -599 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

. ئۇ ضورضب ئۆزگىٍەر ثېرەر غۈثىھطىس

 

ضبتتب ِۇالٍىُ وؤي،  –ئۇ ثوٌطب ئبي 2806

. ٔيوېّەٍّەش ئۇڭب ِبي وېرەوٍىه وۈ

 

ئەگەر لىٍطب ئىٕئبَ ئەضىەرٌەرگە خبْ، 2807

. ئوچۇق ٍۈز ثىٍەْ ئۇ ثەرضۇْ غۇ زاِبْ

 

گەر ئىھطبْ تۇضبٌطب، لوغۇْ دىً ثۇزار، 2808

. لوغۇْ وۆڭٍي ضۇٔطب، ثەگىە داغ ٍۇلبر

 

ٔېّە دەٍذۇ، ئبڭال، ضېخىالر ثېػي، 2809

: ثۇٔي تۇت دىٍىڭذە، ئەً ٍولطۇي وىػي

 

لىالٍىٓ دېطەڭ،  ئەگەر دوضتٕي دۈغّە2810ْ

. وىپبٍە، ضوراٌغبْ ٔەرضىٓ ثەرِىطەڭ
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ثېرەٌّەش ٔېّىٕي دېّىطۇْ تىٍىڭ، 2811

. خالپٍىك لىٍّب ضەْ ٔېّىىي دېذىڭ

 

ئەگەر ثەگ ضۆزىذە ئۇ تۇرِبش ثوٌۇر، 2812

. ئىػۀچطىس ثوٌۇر ئۇ، ِبٌّۇ ٍۇلىٍۇر

 

 

ئوٍغبق وېرەن،  –ثوغبڭٍىك وېرەوّەش، ضبق 2813

. ىع ئبلطبر، دېّەنثوغبڭ ثوٌطب ئىػچي ئ

 

لىالر ثەگىە خىسِەتٕي خبدىُ پۈتۈْ، 2814

وېٍىپ تۇردى ئىػىتە ھبجەت ئۈچۈْ، 

 

خىسِەتچي ھبجەتّەْ ثوٌطب، لىطىٍىپ، 2815

. ئبڭب ثەگ ئېھطبْ ئەتطە ٍبرٌىك لىٍىپ

 

ئۇٔي غەزٔىچي گەر ثەرِىطە ضوزۇپ، 2816
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. ئۇ ِۇھتبج خىسِەتچي وېتەر ٍۈز ئۆرۈپ

 

دەي وېرەن ٔېّە،  وىػىگە تېپىٍطب2817

. ثىٍىٕگەً پىً وەثي ئۇ خەضتەن ٔېّە

 

ئىػىتىىٓ، ٔېّەدەر ئبق چبچٍىك ضبڭب، 2818

: ھبجەتّەْ ِۇڭىغب ٍبرا، ئەً توڭب

 

تىٍىگۀگە تېپىٍطب تىٍەگي ئەگەر، 2819

. جبۋاثىغب جبٔىٓ ئۇ پىذا ئېتەر

 

وېرەن ۋالتب ثىر خەش ثوٌۇر پىٍغب تەڭ، 2820

. وېتەر جىّي ٔەرضىگە ثۇ ئوخػىػىپ

 

  –ئۇٍبتچبْ، ِۇالٍىُ، ئبلىً، ثىٍىٍّىه 2821

وىػىٕي ئەگەرچە تبپمبٔذا ئېٍىگ، 
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غەزىٕىٕي،   –ثوٌۇر ئۇڭب تۇتمبزضب ِبي 2822

. ئىػۀطە ئبڭب ھەَ ئۆتەپ ھەلمىٕي

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

 

ئۇلتۇَ، ٍورۇتتۇڭ ِۇٔي، : ئېٍىگ ئېَتتي2823

. ْ ئۇٔيٍۀە ثىر ضۆزۈَ ثبر، دېگىٓ ضە

 

ثبظ ئبغپەز ضبراٍذا داضمبْ ثبغمۇرار، 2824

غۇٔي ئېَت، ٔىچۈن ئەر ثۇٔىڭغب ٍبرار؟ 

 

گۇِبٔطىس ئۇٔىڭذىٓ ٍېطە ئبغٕي خبْ، 2825

. ئىػۀطە ئبڭب، ثبظ ضبلالٔطب ئبِبْ

 

  –ئەً دأب، ئىػۀچطىس لوٌذىٓ ٍېّەن 2826
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. ٍب ئىچّەن توال تەش ثىر ئىػتۇر، دېّەن

 

ٍتىپ ضەْ ئەِذى ِبڭب، ِۇٔي ثەرگىٓ ئې2827

. ثىٍەٍّەْ، ئۇلبٍّەْ، ئەً جەضۇر توڭب

 

 

 

ئوتتۇز ئبٌتىٕچي ثبپ 

ثبظ ئبغپەزٔىڭ لبٔذاق ثوٌۇغي الزىٍّىمي 

توغرىطىذا ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە 

ئېَتمبٍٔىرى 

 

ئەً خبْ، : جبۋاثەْ ئۆگذۈٌّىع دېذىىي2828

. ثۇٔىڭغب وېرەن ثىر وبِىً، پبن ئىٕطبْ

 

  –چىٓ، توغرا ثىر وىػي وىػىٍىه ئبرا 2829
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. ضۇ ئىػي –تېپىٍطب، غۇ لىٍطۇْ ثۇ ئبظ 

 

ثۇ ئىػمب توال چىٓ، دۇرۇش ئەر تىٍە، 2830

. وۆٍۈِچبْ ۋە ئىػچبْ ئۇٍبتي ثىٍە

 

وۆٍۈِچبْ خىسِەتچي دۇرۇش چىٓ، وىػي، 2831

. جبْ ثېػي –ثېگىگە ثېغىٍػالر تۀۇ 

 

وېٍەر ثەگىە گبٌذىٓ جىّىىي خەتەر، 2832

ئبغپەزٔي وىُ وۈزىتەر؟  ئبظ ئەتىۀذە

 

پۈتۈْ ٍەردە ثەگٍەر وۈزەتطۇْ ئۆزىٓ، 2833

. تە، ئىچػىتە ئۇ ئبچطۇْ وۆزىٍٓېّەن

 

خەٌك ثبغالر ئەرگە ثوٌۇر ِىڭ ٍېغي، 2834

. ھەِىػە لۇرۇلٍۇق ٍېغي تۇزىغي
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ثوٌّىطب پۈتۈْ، چىٓ، پىػػىك ثۇ وىػي، 2835

. خەتەرٌىه ثوٌۇر ئبغتب ثەگٍەر ئىػي

 

وۆٍۈِچبْ، وؤب ئۇضتب، ثۇڭب الزىُ 2836

. لىٍىپ ئبغٕي تەٍِىه ثەرضە ۋالتىذا

 

 

توال ثوٌطب وۆرضەتىەْ ئىع ئەِگىىي، 2837

. ئۇٔي تەلذىرٌىگەً ئىػىٕىپ ثېگي

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، ئەلىً ثەٌگىطي، 2838

: ثۇٔىڭغب ِۇٔبضىپ وىػي ٍبخػىطي

 

ئەِگەن،  –لوغۇٌطب ٔېّىگە توال ئىع 2839

. ثوالر توال ثەنضۆٍۈٍِۈن، ئەزىس ھەَ 

 

وىػىىىُ ٔېّەگە ضەرپ ئەتطە ئۆِۈر، 2840
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. ئۇ ٔەرضە ضۆٍۈٍِۈن، جبْ وەثي ثوٌۇر

 

ئۆِۈرگە ٔە ئەپطۇش، ئەِگەوىە ئىطىت، 2841

. ئەِگەوطىس ئۆتىەْ ثۇ ئۆِۈرگە ئىطىت

 

ئۆِۈر وەتطە ئەرٌەر ئېچىّٕبش، ثىراق، 2842

. زاٍە ثوٌطب ئەِگەن ئېچىٕغبً ئۇزاق

 

ۆزى توق، ثوٌطۇْ وۆڭٍي ثبً، ثبظ ئبغپەز ن2843

. ئۆزى پبوىسە ھەَ ٍۈزى وۆروي ئبً

 

ئۇ ثوٌطۇْ تەلۋادار، غەرىئەت ثىٍەر، 2844

. ثۇٔىڭذەن وىػىذىٓ دۇرۇضٍۇق وېٍەر

 

تبزا، پبن ئېرۇر،  ﹞147﹝ثۇ ثەگٍەر تبدۇضي2845

تبزا ثوٌّبش ئبظ، ٔىچۈن ٍىَىٍۇر؟ 
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تبزا ثوٌطب ئبغچي، تبزا ئبظ ثېرۇر، 2846

. ضۇ، ضۆٍۈپ ٍىَىٍۇر –ا ئبظ تبزا ثوٌص

 

وۆزى ئبچ وىػي ئبغمب ئبچٍىك لىالر، 2847

. تبِبلمب تىمىپ لوي، تبِبلىٕي ثۇزار

 

 

وۆزى ئبچ وىػىٍەر لىٍىمطىس ثوٌۇر، 2848

. لىٍىمطىسٌىك وېطەٌذۇر، تېڭي ٍوق ئېرۇر

 

ئىػۀچٍىه ثوٌطب ئەر لبٔچە چىٓ، وؤي، 2849

. ئۇٔىڭذىٓ ئىػۀچٍىه ئۆزۈڭ، ثىً ِۇٔي

 

ٍېتۈن، چىٓ وىػىگە پۈتۈْ ئىػۀچ ئەت، 2850

. ثوٌۇپ ھۇغىَبر، ئۆزۈڭٕىڭ ثېػىٕي وۈزەت

 

وېٍۇر ثۇ ضۆز ثوٌۇپ ثۇٔىڭ ئوخػىػي، 2851
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: ، ئەً ٍبخػي وىػيئۇٔۇتّب ثۇ ضۆزٔي

 

ٍۇ، وۈزەتىىٓ ئۆزۈڭ،  –ئىػەْ ھەِّىگە 2852

. ضبڭب ِېھرىجبٔراق ضېٕىڭ ئۆز وۆزۈڭ

 

ىٓ جېٕىڭ، ئەزىسراق ئېرۇر ثۇ ھەِّىذ2853

. ئەزىس جبٕٔي ثەن تۇت، ئۇزاتّب ضۆزۈڭ

 

ٍۈزى، ھۆضٕي وۆروەَ ثوٌطۇْ خۇٌمي ئۇز، 2854

. وۆڭٍي تۈز –چبچي رەتٍىه، تىٍي  –ضبلبي 

 

ثۇ وۆروەَ وىػي وۆزگە وۆرۈٔۇر ئېرىغ، 2855

. ئېرىغ ثوٌّىطب ئبظ ثوغۇزغب لېرىغ

 

ئېرىغٍىمٕي ئۇ ثىر ثبٍبت،  –ضۆٍەر پبن 2856

. ْ ئەر تبپۇر ٍبخػي ئبتئېرىغٍىك ثىٍە
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ئېرىغٍىمىٓ ھەِّە وىػٍەر تىٍەر، 2857

. ضۇ تبزا ثوٌطب گەر –لىٍۇر ئبرزۇ ئبظ 

 

ٍېمىٓ وەٌّىطۇْ ئبغمب ٔبپبن وىػي، 2858

. ئېغطىس وىػىٕىڭ ئېرىغطىس ئىػي

 

 

ئۇ ثوٌطۇْ توغرا، چىٓ، لىٍىمتب راضتگۇً، 2859

. دۇرۇش ثوٌّىطب ئەر تۈزەٌّەٍذۇ خۇً

 

گرى ثوٌطب ثۇ ئبظ ثبغچىطي، ئەگەر ئە2860

. پۈتۈْ ئەگرى ثوٌذى ئۇٔىڭ ئىػچىطي

 

ٍىغىٍطب توال ثىر توپ ئبظ ئوغرىطي، 2861

لبچبْ داضمىٕي ثەگٕىڭ ئۇز ثوٌغۇضي؟ 

 

وىػىگە دۇرۇضٍۇق، ئۇز خۇٌۇق وېرەن، 2862
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. وېٍۇر ثۇ ثىٍەْ ئۇ تىٍىگەْ تىٍەن

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، خۇٌمي دۇرۇش ئەر، 2863

: ا دۇَٔب ٔېّىتىٕي ٍەردۇرۇش ثوٌص

 

دۇرۇش لبٍذا ثوٌطب لۇتبتۇر وۈٔي، 2864

. لبراٍّبش وۈٔي، ئەر گەر ثوٌطب وؤي

 

خىَبٔەت لەٍەرگە گەر ثبضطب ئبٍبق، 2865

. لبچبر پبٍذىٍىك ئىع ھەِّىطي ٍىراق

 

خىَبٔەتچي ٔەگە لوي ضۇٔطب ئەگەر، 2866

. دېڭىسِۇ ضوغىالر، لۇرۇپ وېتەر ٍەر

 

ىگە ثوٌطۇْ وۆٍۈِچبْ، ثبظ ئبغپەز ثېگ2867

. ٍىغىپ ٔەپطىٕي ئۇ ثوٌطۇْ ئۇٍبتچبْ
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ئەلىٍٍىك وېرەن ھەَ ثىٍىٍّىه وېرەن، 2868

. تبِبق ۋالتي ثوٌطب، تېتىىٍىه وېرەن

 

ٔىساٍِىك ٍۈرۈپ ئۇ ئىػٍىطۇْ ئۆزى، 2869

. چىمبردا تۈز ئوٌطۇْ وۆزى –وىرەردە 

 

 

ئەلىً ثىرٌە ئىػٍەپ، وۈزەتطۇْ ئۆزىٓ، 2870

. ئىػٍەپ، تىَىطۇْ وۆزىٓ ثىٍىُ ثىرٌە

 

ۋاپب لىٍطب ثەگىە تىٍەپ ئەزگۈ ئبت، 2871

. ئۇ ٍبخػي ئېتىٍە لۇٍۇر ِەڭگۈ ئبت

 

ئەلىٍٍىك وىػي ٍبخػي ٔبِٕي وۈتەر، 2872

. ثىٍىٍّىه وىػىٍەر ئىػۀچٍىه وېٍەر

 

ئەلىٍٍىك وىػىذىٓ وىػىٍىه وېٍۇر، 2873



  -612 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

. وىػىٕىڭ وىػىطي ثوٌۇر –ثىٍىٍّىه 

 

ە دەر ئەلىٍٍىك وىػي، ئىػىتىىٓ، ٔې2874ُ

: ئەلىٍٍىك وىػي ئۇ وىػىٍەر ثېػي

 

ئەلىٍٍىك، ۋاپبٌىك ئەر ئىطىً ئېرۇر، 2875

. وىػىٍەر ئۈچۈْ ئۇ جبْ پىذا لىٍۇر

 

ئېرىغطىس، جبپبٌىك، ٍبِبْ خۇٌۇلٍۇق، 2876

. ئەگەر ۋەدە لىٍطب، ضۆزدىٓ ٍبٔۇر

 

※         ※           ※ 

 

ىػي، دېذىُ ثۇٔي ئەِذى، ئەً ھبوىُ ن2877

. ِۇغۇ خىٍذا ثوٌطۇْ ئۇ ئبغچي ثېػي

 

ئبٍبق، ضېٍىپ داضتىخبْ،  –ئۇ ضۇٔطب ئبظ 2878
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. ٍىطە ئبغٕي ثەگ ھېچ لىٍّبضتىٓ گۇِبْ

 

※         ※           ※ 

 

غۇدۇر ئەً خبلبٔىُ، ِېٕىڭ ثىٍگىٕىُ، 2879

. وۆڭۈٌذە ٔە وەچطە، ِبٔب ِەْ دېذىُ

 

※         ※           ※ 

 

ٌّىػىە ضوئبٌي ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈ

 

ئۇلتۇَ، ئىػىتتىُ، ثۇٔي، : ئېٍىگ ئېَتتي2880

. ٍۀە ثىر ضۆزۈَ ثبر، دېگىٓ ضەْ ئۇٔي

 

ِبڭ ئېَتمىٓ ئەِذى ئىچىٍّىه ثېػي، 2881

ٔىچۈن لىٍّبق وېرەوتۇر ئىچىۈ ئىػي؟ 
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ئىػۀطە ئۇڭب ثەگ وۆڭۈٌذىٓ پۈتۈپ، 2882

. ئېٍىپ ئىچطە ِەٍٕي، ئۇٔي چىٓ تۇتۇپ

 

 

 

 

ى ثبپ ئوتتۇز ٍەتتىٕچ

ئىچىٍّىه ثېػىٕىڭ لبٔذاق ثوٌۇغي الزىٍّىمي 

توغرىطىذا ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە 

ئېَتمبٍٔىرى 

 

ئەً ئېٍىگ، : جبۋاثەْ ئۆگذۈٌّىع دېذى2883

. ثۇڭب ھەَ وېرەن وۆپ ٍۈگۈرتّەن ثىٍىه

 

لېرىٕذاظ ٍب وۆپ ٍىً ضىٕبٌغبْ وېرەن، 2884
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. ٍىغىپ ٔەپطىٓ تۈز ٍوٌذا ِبڭغبْ وېرەن

 

ىه، وۆٍۈِچبْ، وۆزى وۆڭٍي توق، ئىػۀچ2885ً

. تۈز ئوٌطۇْ خۇٌمي ھەَ ِىطبٌي ثىر ئوق

 

ئۇ ثوٌطۇْ غۇ ٍبڭٍىغ لەدەھ تۇتمۇچي، 2886

. ٍبضبغمب ِەٍٕىّۇ ٍېتىػطە وۈچي

 

تۇتبر،  ﹞148﹝پۈتۈْ دورا ئوتٕي ئىذىػچي2887

. جۇۋارىع، ٍب ِەجۈْ، ٍب ضۈرگە لبتبر

 

ئۇٔىڭذا تېپىٍطۇْ توال دورىالر، 2888

. ە، ئىچىػىە، ٍبالغمب تەٍَبرٍىَىػه

 

ھۆي ٍىّىع ٍب ئىچىٍّىه غبراپ،  –لۇرۇق 2889

. ئۇٔىڭذىٓ ئبالر ٍوي گېٍىڭغب لبراپ
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ثۇ گبٌذىٓ ثوٌۇر ثەگىە ھەِّە خەتەر، 2890

. ثۇ گبي تبتمي ئبغچي، ئىذغچي تۇتبر

 

ثۇ ئبغچي، ئىذىػچي ضبدىك ثوٌّىطب، 2891

. ئىچطە –ثوٌۇر ثەن لېَىٓ ثەگىە ٍېطە 

 

 

ٔېّە دەر ثىٍىٍّىه ھېىىُ، دىممەت ئەت، 2892

: تبِبلٕي ئبضتب ٍە، گېٍىڭٕي وۈزەت

 

گېٍىٕىڭٕي وۈزەتطەڭ، ثېػىڭ ضبلٍىٕبر، 2893

. ئبز، ئېغىسغب تېتبر –ٍىطەڭ ئبغٕي ئبز 

 

توال وۆردۈَ ئەرٔي زاٍە لىٍذى ثبظ، 2894

. گېٍىٕي وۈزەتّەً ھبراَ وەتتي ٍبظ

 

ٌۇر، وېطەي دەردى ئەرگە گېٍىذىٓ وې2895
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. ئۇٔىڭ دورىطي ھەَ ئېغىسدىٓ ثوٌۇر

 

ئۇ ثوٌطۇْ ئەلىٍٍىك، ثىٍىٍّىه ثىر ئەر، 2896

. ئەلىٍٍىك وىػىذىٓ وىػىٍىه وېٍەر

 

ٍبِبٔغب لوغۇٌّبش ئەلىٍٍىك وىػي، 2897

. دۇرۇش چىٓ ثوٌۇر ثۇ ثىٍىٍّىه ئىػي

 

لبٍبتتي ثۇ ئوق تۈز ثوٌّىطب ئەگەر، 2898

. ردۇرۇش ثوٌّىطب گەر ثوٌۇر تۇتمۇْ ئە

 

ئي ثبتۇر ثېگُ ضەْ دۇرۇش ثوي تىرىع، 2899

. دۇرۇضٍۇلتىٓ ثۆٌەن ٍوق ھېچ ٍبخػي ئىع

 

ئذىػچي ثېػي چبلمبْ ئەر ثوٌغۇٌۇق، 2900

. ٍۈرەن ھەَ ٔىَەتٕي دۇرۇش تۇتمۇٌۇق
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پۈتۈْ ئىع دۇرۇضٍۇق ثىٍەْ لىٍطۇْ ئۇ، 2901

. ٍبراِطىس، ٍبِبٕٔي ٍۇالتّىطۇْ ئۇ

 

ْ ئۆزى، وۆرۈپ ِەٍٕي لوٌىٍە ٍبضىطۇ2902

. ثېطىپ تبِغب تۇتطۇْ، ضبلٍىطۇْ ئۆزى

 

 

دەرِەن،  –ٍېّەوىە دارى  –لوغۇپ ئىچّەن 2903

. ئۇٔي ئۆز لوٌىٍە پبن تۇتّبق وېرەن

 

 –ھۆي ٍىّىع، گۈي، ھەضەي ٍب گۇالپ  –لۇرۇق 2904

. لوغۇپ، لىٍغبً ئۆزى ثۇ ثبرچە غبراپ

 

ضۆٍۈپ ھەَ وۆٍۈٔۈپ ثوٌۇپ ِېھرىجبْ، 2905

. ْ، ئۆتەپ ھەق ھبِبْئىذىػٕي وۈزەتطۇ

 

غۇٔىڭٍە ثېگىگە ئەِگىىي ضىڭبر، 2906
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. لۇٌىغب ثۇ ئىع وۆپ پبٍذىٍىك ثوالر

 

لبٍۇ ٔەرضىگە ضىڭطە ئەر ئەِگىىي، 2907

. ثوٌۇر غۇ ٔەرضىذە جېٕىٕىڭ وۆوي

 

ثۇڭب ئوخػبپ وېٍەر ئىطىٍٍەر ضۆزى، 2908

: ئىطىٍٍەر ضۆزىذۇر ثىٍىّٕىڭ ئۆزى

 

ەِگىىي، ٔېّەگە ضىڭەر ثوٌطب ئەر ئ2909

. ثوٌۇر ئۇ ضۆٍۈٍِۈن غىرىٓ جبْ وۆوي

 

وىػي ئەِگەن ئەتطە ئۆِۈر ضەرپ ئېتىپ، 2910

. ئۇٔي ضۆٍطۇْ، وۆتەرضۇْ ۋە ثوٌطب ٍۈوي

 

تېپىٍطب غۇ ٍبڭٍىغ ئىذىػچي ثېػي، 2911

. ئۇڭب ثەرضە ثوٌغبً ئىذىػچي ئىػي
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ثۇ ئىػمب ثۇٔىڭذەن تۈزۈن ئەر وېرەن، 2912

. ٍۈرەنئۇٔىڭ ئىػي، ھۆضٕي ٍورۇتطۇْ 

 

ئۇٔىڭذىٓ ثۆٌەن ثبرچە ضبلىٍىرى، 2913

. ضبلبٌطىس، گۈزەي ھەَ ثوٌطۇْ ٍۈزٌىرى

 

 

ئۇ ثوٌطۇْ ٍبظ ئوغالْ، توٌۇٔذەن ٍۈزى، 2914

. ثوٍي تبي، لبرا چبچ، ضۈرەتتەن ئۆزى

 

ثېٍي ٔبزۇن ئوٌطۇْ، ھەَ وەڭ ٍەٌىىٍىه، 2915

. تېٕي ئبق، ئۆزى ھەَ لىسىً ِەڭسىٍىه

 

، ھبي ٍىپەن توْ وىَىپ، ٍېػىً، وۆن، ضېرىك2916

. ىٕي وۆتەرضە ِېڭىپٍېّەنٍبراغۇر 

 

دېطە چۈغّىطۇْ ِەٍگە لىً، تۇڭ ٍب خەش، 2917
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. ئېرىغ ۋە ضبلبٌطىس ثوٌطۇْ ضبلي، ثەش

 

لەدەھتە لىً ئوٌطب ئېرىغطىس ثوٌۇر، 2918

. ضۇغب چۈغطە تېتىمطىس ثوٌۇر –تۈن ئبظ 

 

غۇڭب ئېَتتي ثوٌغبً ثىٍىُ ثەرگۈچي، 2919

. ثوٌغبً دەپ لەدەھ تۇتمۇچي ضبلبٌطىس

 

ئىذىػچي ئېرىغ ثوٌطب وۆروەَ ٍۈزى، 2920

. ئۇٔىڭذىٓ ئىچىٍطە، ضىڭەر ِەً، لوزى

 

ٔېّە تۇتطب وۆروەَ، خۇظ پىئىً وىػي، 2921

. ٍبراغۇر، ئبٌۇر وۆز ھەَ جبْ ئۈٌۈغي

 

ئىػىتىىٓ، ٔېّە دەر ثۇ ثېَىت ئېَتمۇچي، 2922

: ثۇٔي ئبڭٍىغىٓ ضەْ، ئبٍب ثىٍگۈچي
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ٍۈزى وۆروەَ ئوٌطب، خۇٌمي ئوٌطب ئۇز، 2923

. ٔە تۇتطب ئىچەر ئەر زەۋق ثىٍەْ ھۇٔۇز

 

ثوٌۇر ئبظ ٍۈزىٕي وۆرِەن ئبچالرغب، 2924

. ئۇضطىغبْ وىػىگە ثوٌۇر لبٔغۇضىس

 

 

ئىذىػچي ثېػي، وۆر، ِۇغۇٔذاق وېرەن، 2925

. لەدەھ تۇتمۇچىالر ئبغۇٔذاق وېرەن

 

ئىػۀطە ئۇالرغب ثەگٍەر چىٓ پۈتۈپ، 2926

. ٍېمىٓ تۇتطب ثوٌغبً دۇرۇش ئەر تؤۇپ

 

※         ※           ※ 

 

ئېٍىگ ثۇ ٔەچچە ئىػمب خىً ئەر تىٍە، 2927

. وۆٍۈِچبْ، وۆزى توق، ئۇٍبتي ثىٍە
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ثىرى ئەٌچىذۇر ھەَ پۈتۈوچي ثىرى، 2928

. ثىرىذۇر ئىذىػچي، وۆر، ئبغچي ثىرى

 

ثىر ئوثذاْ تبٌٍىغىٓ،  –ثۇالرٔي ثىرىٓ 2929

. ثوٌطب، ضوڭ پۇغبٍّبْ ٍېّىگىٓٔبالٍىك 

 

ئەگەر ئەٌچي، پۈتۈوچي ثوٌّىطب خوپ، 2930

. زىَبْ وۆپ –تېگۇر ئەٌگە ئۇٔذىٓ زەخّەت 

 

ئىذىػچي ۋە ئبغچي ٍبِبْ ثوٌطب گەر، 2931

. جبٔغب زىَبٔي تېگەر –ھبٍبت ٍوٌي 

 

ثۇ لبٔچە وىػىٕي خىٍالغمب تىرىع، 2932

. توٌۇق خٍالپ ئبٔذىٓ تبپػۇر ئبڭب ئىع

 

  ※         ※         ※ 
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ئېٍىگ لۇتي، : ٍۀە ئېَتتي ئۆگذۈٌّىع2933

. ئىػىذەن ثۈٍۈوتۇر ثۇ ثەگٍەر ئېتي

 

ثۇٍۈن ئىػتب تۈرٌۈن ثبظ ئبغرىك ثوٌۇر، 2934

. ٍولبٌّىطب ثۇ دەرت، ثەگٍىه ٍولىٍۇر

 

ئىػىتىىٓ، ئەلىٍٍىك وېڭەغچي ٔەدەر، 2935

: وېڭەغتە ثەگ ئبٌذىغب ئۈٔچە تۆوەر

 

زٌىّە ثەگ، جبپبٔي ٍوق ئەت، ھوزۇر ئي2936

. ئەِگەن ثىٍەْ ثىٍٍە تۇرار پبراغەت

 

چېىىپ رۀج ثەگ تۈزضە ئەي، خەٌمي ثېَۇر، 2937

. ثبً ئوٌطب خەٌمي ثەگ تىٍەگىٓ تبپۇر

 

راھەتٍىه وىػي ثەن وەتّە ضۆٍۈٔۈپ، 2938
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. وېٍۇر راھەتىە ئبخىر جبپب لوغۇٌۇپ

 

 –ثۇ ئبغچي، ئىذغچي ھەر لبٔچە ضبڭ 2939

. ٌىه ثوٌطىّۇ، ئەً زېرەن توڭبئىػەتچ

 

 –ئۆزۈڭ  –وۆٍۈِچبْ ئۇالردىٓ ئۆزۈڭگە 2940

. ئېرۇرضەْ، ثبغمب ٍوق، ئۇزارتّب ضۆزۈڭ

 

ٔە دەر خبش وېڭەغچي دأب، ئبڭٍىغىٓ، 2941

. ئۇٔۇتّبً، ئولۇپ ھەَ ٍېسىپ ضبلٍىغىٓ

 

ضۆٍۈٍِۈن جبْ ئۆزرە ئىّىٕذىٓ ئىّىٓ، 2942

. ئۆزۈِذىٓ ئىّىٕراق تبپّىذىُ ثىرىٓ

 

تىرظ ھەَ وۈزەت، چىڭ تۇتۇلىٓ ضەْ ئۇٔي، 2943

. ئەگەر ئۇ ٍولبٌطب تىٍەِە ئىّىٓ
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※         ※           ※ 

 

دېذىُ دەٍذىغبٕٔي، ئەً ضبھىپمىراْ، 2944

. ٔىچۈن لىٍّبق ئىالجىٓ ئەٍٍەپ ثبٍبْ

 

ِۇغۇٔذاق وىػي ثىرٌە ثەگ چوڭ ثوٌۇر، 2945

. ئۈزۈپ ٍبۋ ثوٍٕىٕي غۆھرەت لبزىٕۇر

 

  –ى ضۆزٌىذىُ ِەْ ضبڭب ثەٌگۈٌۈن ِۇ2946ْ

. ثۆٌەن ثىر ضۆزۈَ ثبر ثۇڭب ئۈٌگۈٌۈن

 

※         ※           ※ 

 

ئېٍىگ ئبڭالر گەر، ئۇٔي ئېَتبٍىٓ، 2947

. ٍوق ئەرضە ثۇ ضۆزٔي ئۆزۈَ دېّەٍىٓ

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 
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ئەً ئبلىً، : ئېٍىگ ئېَتتي جبۋاثەْ، دېذى2948

. اٍبْ ئەٍٍىگىًٔېّەدۇر ضۆزۈڭ ئۇ، ة

 

ضېٕىڭذىٓ ئىػتّەن وېرەن ثبرچە ضۆز، 2949

. ﹞149﹝ثىٍىّذە دېڭىسضەْ، ئەلىٍذە ئوگۇز

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ئەً ئېٍىگ، : جبۋاثەْ ئۆگذۈٌّىع دېذى2950

. ئېٍىگذىٓ تېگەر ئەٌگە تۈرٌۈن ثىٍىه

 

دېذىُ ثەگىە خىسِەتچىٍەرٔىڭ ٍوٌي، 2951

. ىگە لۇٌئچۈن خىسِەت ئەتطۇْ ثېگ

 

خىسِەتچي لۇٌىٕي ثەگ ثىٍگۈٌۈن، 2952
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. ئېھطبْ ئبڭب لىٍغۇٌۇق –ٔىچۈن خەٍىر 

 

ٔىچۈن ثوٌطب خبْ ھەلمي لۇٌٍەر ئۈزە، 2953

ٍۀە لۇي ھەلمي ٍولّۇ ثەگٍەر ئۈزە؟ 

 

 

ثەگ ھەلمىٓ ئۆتەروەْ لۇي ئىػتب تۇرۇپ، 2954

. وېرەن لۇي ھەلمىٕي ئۆتەظ ئىع وۆرۈپ

 

ثۇ دۇَٔبٔي دەپ، لىٍۇر خبدىُ ئىػٕي 2955

. ئەگەر ثوٌّىطب ئۇ لبٌۇر ثوظ وۈچەپ

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

ثۇٔي ضەْ ِبڭب ئېَت ئېچىپ، : ئېٍىگ ئېَتتي2956

. ثىر ٍېػىپ –ٔەدۇر خىسِەتچي ھەلمي، ثىر 
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ئوتتۇز ضەوىىسىٕچي ثبپ 

خىسِەتچىٍەرٔىڭ ثەگٍەر ئۈضتىذە لبٔذاق 

ۈٌّىػٕىڭ ھەلٍىرى ثبرٌىمي ھەلمىذە ئۆگذ

ئېٍىگىە ئېَتمبٍٔىرى 

 

ثۇ ثەگٍەر ئۈزە، : دېذىىىُ ئۆگذۈٌّىع2957

. خبدىُ ھەلمي ثبردۇر ئىػٍەغتىٓ ئوزا

 

ئىچّەن ثەرِەن وېرەن،  – ٍېّەنئەڭ ئبۋاي 2958

. ئىػٍەغىە لۇراٌالر ٍەتىۈزِەن وېرەن
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ثۇ خىسِەت ِۇغەلمەت، لبتتىك ئىع ئېرۇر، 2959

. ٔۇرِۇٔي ثىٍطە ثەگ، ئىػچي غەٍرەتٍي

 

جبْ پىذاالپ ئىػٍەٍذۇ خبدىُ،  –تۀۇ 2960

. تىٍەپ ثەگ ضۆٍۈٔچىٓ، لىٍۇر لۇٌٍۇق ھەَ

 

توق، ٍبٍبق ۋە ٍېٍىڭ،  –ئىططىك، ئبچ  –ضوغۇق 2961

. لىٍىچ، پبٌتب، ئوق ٍەر، ئەً خبلبْ ثىٍىڭ

 

 –گبھ ئبٌغب، ئبرلىغب، گبھ ئوڭغب، ضوٌغب 2962

. دە، ٍەتىۈزەر ثەگٕي ھوزۇرغب –ٍۈرەر 

 

ٍېغىغب لبرغي ضەپتە ثىر لۇراي ثوالر، 2963

. تىٍەپ ثەگ ھبٍبتىٓ، ئۆٌۈِگە ِبڭبر

 

غۇ خىٍذا ثەگٍەرٔىڭ ضۆٍۈٔچىٓ تىٍەپ، 2964
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. ئۆزىٓ ئەِگەتۇر وۈٕٔي تۈٔگە ئۇالپ

 

غۇ خىسِەت ئۈچۈْ ثەگ ھەلمىٓ ثەرگۈٌۈن، 2965

. ثوٌۇپ ِېھرىجبْ ھەَ ئوثذاْ وۆرگۈٌۈن

 

 

خېٕي،  ۈچ ئوردأېّە دەٍذۇ، ئبڭال، ئ2966

: ئەي ئىچرە تبٌالٔغبْ، وىػىٍەر چىٕي

 

ئەً ئەٌٕىڭ ئۇٌۇغي، ئەً ثەگ، دىممەت ئەت، 2967

. ٍبخػي وۆر خىسِەتچي لۇٌۇڭٕي ٍۈوطەٌت

 

خبدىٍّەر ثىٍەْ ثەگ لوٌي ئۇزۇرار، 2968

. ٍۇرتٕي تۈزەر –خبدىٍّەر ثىٍەْ خبْ ئەي 

 

ئۇٌۇغ ثوٌطب لبٔچە ثەگ ئەضٍي ھەَ زور، 2969

. ثەگ ئېتي زورىَۇر خىسِەتچي ثىٍەْ
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ئەً ئېٍىگ، وىػىٍىه ِۇرۇۋەت ئېرۇر، 2970

. ِۇرۇۋەت وىػىگە تەرىمەت ئېرۇر

 

ِۇرۇۋەت، تەرىممەت غۇدۇر، غۈثىھطىس، 2971

. وىػي ئەِەگىىٓ ثىٍطە، لىٍطب ئەزىس

 

خىسِەتچي ئىػىىتە ئۈِۈتتە تۇرۇر، 2972

. ئۈِت ثەرِىطە ثەگ، ِۇرۇۋەت وېتۇر

 

خىسِەتچي ٔىچە، وۆرۈپ تۇرضب ثۇ ثەگ 2973

. ٍبراٍِىمي لبٔچە، ٍبراِطىس ٔىچە

 

ٍبراٍِىمٍىرىغب ئېھطبٔالر وېرەن، 2974

. ثېجىرگەْ ئىػمب تەڭ ھەق ثەرِەن وېرەن

 

ئەً ثەگ، پەش ئەِەضتۇر وىػي ٍىٍمىذىٓ، 2975
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. ئېتىٍطە لىَبش، ئىع تبپۇر ئۆٌچەِىٓ

 

وىػي ئبۋاي توٍغۇزار ٍىٍمىٕي، 2976

. دىٕيئۇٔذىٓ وېَٓ ئۇ وۈتەر پبً

 

 

ثەگ ئېھطبْ لىٍطب، ئېَتطب ٍبخػي ضۆزىٓ، 2977

. پىذا ئەٍٍەر ثەگىە خىسِەتچي ئۆزىٓ

 

ضۆٍۈپ خبدىُ ئۇٔي، جبٔذىٓ ثبغٍىٕۇر، 2978

. تىٍەپ ثەگ ضۆٍۈٔچىٓ ئۆزى ئەِگىٕۇر

 

: ثىر ئبٌىُ ثۇ ھەلتە ئېَتىّىع ثىر ضۆزى2979ٓ

. ثىٍىُ ثىرٌە ئىٕطبْ ئۇزارتۇر لوٌىٓ

 

ا غىرىٓ جبْ ثېرۇر،ق وىػي ٍبخػىٍىمك2980

. ثىر ٍبخػي ئۈچۈْ ئوْ ٍبخػىٍىك لىٍۇر
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وىػي پبٍذا تبپطب، ئۆزىٓ لۇي لىٍۇر، 2981

. ثوٌۇپ لۇي ئۆزگىچۈْ زەخّەتٍەر چېىۇر

 

غۇڭب، ئىػمب وۆرە ئېھطبْ لىٍغۇٌۇق، 2982

. ٍېٍىڭغب وىَىُ ئبچٕي توٍغۇزغۇٌۇق

 

ٔىچۈن ثەگ ثوٌۇر ئۇ، ئەً ئېٍىگ لۇتي، 2983

! ىطە گبداٍىٍىك ئېتيلۇٌذىٓ وەتُ

 

ٔە دٍذۇ، ئىػىتىىٓ لېرىالر ضۆزى، 2984

: لېرىالر ضۆزىذۇر ٍىگىتٍەر وۆزى

 

وىػىگە لىٍطب گەر، ئەجىرىٕي وىػي، 2985

. جبۋاثەْ وىػىٍىه لىٍّبلتۇر ئػي

 

وىػي ئەِگىىىٓ ثىٍّىگۈچي وىػي، 2986



  -635 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

. دىَىٍّەش وىػي، ئۇ ٍىٍمب ئوخػىػي

 

لىٍغۇچي، ئىىىي خىً ئېرۇر ثۇ خىسِەت 2987

. ثىرى لۇي، ثىرى ھۆر، ئۈِىت وۈتىۈچي

 

 

  –ثۇ لۇي ئۆزى ئەروطىس خىسِەتچىذۇر، گەر 2988

. ئۇ خىسِەت لىٍّىطب ثەگذىٓ تبٍبق ٍەر

 

ھۆر خبدىُ ئىػٍەٍذۇ ئۆزىٓ لۇي لىٍىپ، 2989

. لەدىرٌەظ وېرەن ئۇٔي ئەجىرىٓ ثىٍىپ

 

ھۆر وىػىٍەر ٍبخػىٍىك لۇٌي،  –ئبزات 2990

. ثەر ٍبخػىٍىك ٍوٌيثۇالرغب ئېچىپ 

 

ھۆر وىػىٕي لىٍّب لۇٌغب تەڭ،  –ئبزات 2991

. ئبزاتٕي ئبزات، لۇٌٕي لۇي تۇت ئۆزەڭ
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ثۇ ثەگٍەر ئىػىىي راھەت لبپمىطي، 2992

. راھەت ئىػىگىٓ تبپّبق ئۆزۈڭ پبٍذىطي

 

خىسِەتچي ثبً ئوٌطب، ثېگي ٔبَ تبپۇر، 2993

. ثۇ ٔبِي دۇئب ثىرٌە ِەڭگۈ لبٌۇر

 

  –خىسِەتچي ِىطبٌي ھبِبْ  ثەگ ثىرٌە2994

. ئبٌۇچي وەثىذۇر، ئەً خبْ –ضبتۇچي 

 

ضبتۇچي ثېرۇر ِبي دەضّبٍە لىٍپ، 2995

. ئەي ئبٌۇچي ئېٍىپ –ٍۈرىتۇر ئەٌذىٓ 

 

ٍىً، ئبً، وۈْ ئۆتىۀذە پبٍذا توپٍىٕۇر، 2996

. ٍۀە ٍۈز وۆرۈغۈپ پبٍذا ثۆٌۈغۇر

 

غۇڭب ئوخػبر ئەِذى خىسِەتچي وىػي، 2997
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. ئورتبق ھېطبثٍىك ئىػيثېگي ثىرٌە 

 

ثېگي ِبي ثېرۇر لۇٌغب، ئېَتبر ٍبخػي ضۆز، 2998

. خىسِەتچي لىٍۇر ئىع پىذا ئەٍٍەپ ئۆز

 

 

خىسِەتچي لىٍىپ جبْ پىذا، تىغ ئۇرار، 2999

. ٍۇرت ثوالر  –ئۇٔىڭ پبٍذىطي غەوطىس ئەي 

 

ٍىغبر ئۇ غەزىٕە، ٍبۋ ثوٍٕىٓ ئۈزەر، 3000

. ەرتىٍەن، ٔېّەت، ئبرزۇ تۇتىػىپ وېً

 

ثۇ ثبرچە گوٍب ثىر پبٍذا ۋە وىرىُ، 3001

. ضبڭب ٔەپ ثەرگۀىٕي ٍبخػي وۆر ثېگىُ

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال، ضودىگەر ثېػي، 3002

: تىٍەپ پبٍذىٕي، دۇَٔب وەزگەْ وىػي
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گەر پبٍذا ثەرضە لۇي، ئوغۇٌذىٓ ٍېمىٓ، 3003

. ٍبۋ، ضەْ لبچ ئۇٔىڭذىٓ –پبٍذىطىس ئوغۇي 

 

ٍذا دەپ ٍۈرۇر، ِىذىرٌىغبْ ھەِّە پب3004

. ٔەپ ثوٌّىطب ئوۋچي ئۆٍىذە لېرۇر

 

تۈوي،  –لوغۇٔذۇر ثۇ ثەگٍەر لبٔبتي 3005

. لبٔبتطىس لۇظ ئۇچّبش، ئەً ثەگٍەر ثېگي

 

لوغۇْ ثىرٌە ثەگٍەر وۈچي ثىٍىٕەر، 3006

. لوغۇْ ثىرٌە ثەگٍەر تۈگۈٍٔەر ٍېػەر

 

ٍىغىٍطب لبٍۇ ثەگىە وۆپ لەھرىّبْ، 3007

. ضبھىپمىراْجبھبٔغب ئۇ ثەگ ثوٌذى 

 

پەزىٍەت ٍىغىٍطب لبٍۇ ثەگىە گەر، 3008
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. ٍىغىٍغبً ئۇ ئبرزۇ لىٍغبْ ئۈِىتٍەر

 

وېرەوتۇر جبھبٔذارغب پەزىً ِىڭ تۈِەْ، 3009

. ثۇ پەزٌي ثىٍەْ ئۇ ئبالدۇر جبھبْ

 

 

پەزىٍەتٕي ئوغالْ وەَ وۆرِە، ئۈگەْ، 3010

. ئبلمۇغمب ئوخػبر ئۇ، ِىجەزى ثىٍەْ

 

لۇظ لۇتىذەن ئېرۇر، پەزىٍەت ثەختي ئبق3011

. پەزىٍەتٕي لۇظ دەپ ئبتبغتۇر زۆرۈر

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، ثىر ئبق ثبغٍىك ئەر، 3012

: جبھبٕٔي لېرىتمبْ ئۇزۇْ ٍبغٍىك ئەر

 

ثىٍىُ، پەزىً ئۈگەْ، لىّّەت ثىً ئۇٔي، 3013

. لىٍۇر لىّّەت ئبخىر پەزىٍەت ضېٕي
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ثىٍىُ ثىً، زېرەن ثوي، ثىىبر ٍۈرِىگىٓ، 3014

. ٍبخػىٍىك ئۇ ضبڭب ثىر وۈْ ثېرۇر

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ثۇ ضۆزٔي ئبڭالپ، ضۆٍۈٔذى ئۇ خبْ، 3015

. ئەً ئەلىٍٍىك، ئۇرۇغي پبن جبْ: دېذى

 

توال ٍبخػي لۇردۇڭ وىػىٍىه ئۇٌي، 3016

. ثۇ ئۇي چىٓ ۋاپبٌىك وىػىٍەر ٍوٌي

 

خەٌك ئۆزرە ھبوىُ ثوٌذۇَ ِەْ ئۆزۈَ، 3017

. ضۆزۈَ –ْ، ئۆتەر تىً لوٌۇَ ثوٌذى ئۇزۇ

 

ثۇ ثەگ ثوٌغىٕىّغب وۈۋۀّەضّەْ ِەْ، 3018
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. ثۇ تېچٍىك ھبٍبتمب ثېرىٍّەضّەْ ِەْ

 

ئۈِۈدىُ غۇدۇروىُ، ِبڭب وەٌگۈچي، 3019

. ثبً ئوٌطب ِېٕىڭٍە زوراٍطب وۈچي

 

ثۇ ثەگٍەر خوغٍىمي تبڭٕب ٔەپئىذۇر، 3020

. دۇئب، ٍبخػي ٔبِىُ ِبڭب ثەش ئېرۇر

 

ۆِۈغٕي ھەَ ثۇ غەزىٕىٕي، ن -ثۇ ئبٌتۇ3021ْ

. لوغۇٔغب ثەرِەوىە ٍىغذىُ ِەْ ئۇٔي

 

وىػىگە ثېرۇرِەْ تىٍەپ ٍبخػي ئبت، 3022

. دۇئب ئبرتطۇْ، ئېتىّٕي ٍبٍطۇْ ثبٍبت

 

  –تىٍەن غۇدۇر، ِبڭب خىسِەت لىٍغۇچي 3023

. ثېَىپ لبٌطب ِۀذىٓ وېَٓ لبٌغۇچي
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لبٌۇر خەٌك، ِەْ ئبخىر وۆچۈپ وېتەرِەْ، 3024

. رٌە ٍبد ئەتطە دەپ وۈتەرِەْدۇئب ثي

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

 –ئەً ئېٍىگ : جبۋاثەْ ئۆگذۈٌّىع دېذى3025

. ثۇ ئىػمب ثېرىپتۇ توٌۇق ئبڭ، ثىٍىه

 

ئۆٌۇچي وىػىگە ٔېّە ثبر ثۆٌەن، 3026

ِەگەر ٍبخػي ٔبَ ثوٌطب لبٌغۇدەن؟ 

 

ثۇ دۇَٔب تىٍەضە تبراتمبً وۈِۈظ، 3027

. غۇدۇر لۇتۇٌۇظئۇ دۇَٔب ئۈچۈْ ھەَ 

 

وۆِۈغي ئېٍىگ،  –ئۈٌەغتۈر ثۇ ئبٌتۇْ 3028

. دېطە لبٍطي ئەٌگە ٍېتىػىەً ئىٍىگ
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ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، ئبلىً ثەگ تىٍي، 3029

: ئۇٔىڭٍە لۇرۇٌّىع ثۇ ثەگٍىه ئۇٌي

 

وېرەن ثەگىە وۆپ ئەر ۋە ِبي ثېرىع، 3030

. ثۇ ثەگىە ِۇٍەضطەر ثوٌۇر ٍبۋ ئېٍىع

 

، لوغۇْ وۆپ وېرەن، غەزىٕە ٔە الزى3031ُ

. ثبً ئوٌّىطۇِۇ ثەگ، خەٌمي توق وېرەن

 

ٍۇرت وەَ ئەِەش،  –لوغۇْ ثوٌطب ثەگىە ئەي 3032

. لوغۇٔطىس ثەگ ئۇزاق ھبوىُ ثوالٌّبش

 

لوغۇْ ئۆز ثېگىذىٓ خوظ ثوٌطب ئەگەر، 3033

. تىٍەگەْ ئەٌٕي ثەگ لوٌغب وىرگۈزەر

 

ضېخي،  –جبھبْ ثەگٍىرى ثوٌطب ئوچۇق لوي 3034



  -644 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

. ر ئىىىي دۇَٔب تۆردە تېخيثوٌۇ

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، ثىٍىٍّىه ضۆزىٓ، 3035

: ثېخىٍٍىك ثٍەْ ثەگ ضوراٌّبش ئېٍىٓ

 

ثىرىذْ لبچبر،  –ئىىىي ٔەرضە زىت، ثىر 3036

. ثېخىٍغب ثبلّبش ئەر، ضېخىٕي لۇچبر

 

ثېخىٍذىٓ لبچبرٌەر پەزىٍەتٍىه ئەر، 3037

. ضېخىگە ثوٌۇپ جەَ، تىٍەوىە ٍېتەر

 

ىٍٍىك ثۇ ثەگىە دۈغّەْ ئېرۇر، ثېخ3038

. ثېخىٍٍەرگە ھەر جبٍذا ئېطىَبْ لوپۇر

 

ئىىىي ٔەرضە دۆٌەت تۇتۇظ ٍوٌىذۇر، 3039

. ثىرىذۇر ضبپ ئبٌتۇْ، ثىرى تىغ ئېرۇر
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ثۇ ثەگٍىه ضېخىٍىك ثىٍە ضبلٍىٕۇر، 3040

. ئەً ئېٍىگ، ضېخىٍىىٍە ثەگ چوڭ ثوٌۇر

 

 

ثبتۇر ئەر وۆتەرضە چېمىٕذەن توِۇر، 3041

. ۇر جەڭچىٍەردە ئۈزۈٌۇر تۇِۇرغەً

 

ضبپ ئبٌتۇْ ثىٍەْ ثەگ ضۇٔطب لوٌىٕي، 3042

. لىٍىچطىس، ضۆزٌە ضورار ئېٍىٕي

 

ثۇ ئىىىي ثىٍەْ ئەي تۈزىٍەر ھبِبْ، 3043

. ثۇ ئىىىي ثىٍەْ ئەر چوڭىَۇر، ئەً خبْ

 

تۈرۈٌگەْ لبپبلٕي ضبپ ئبٌتۇْ ئبچبر، 3044

. ئەگەر ئىع ثۇزۇٌطب ضبپ ئبٌتۇْ تۈزەر

 

لىٍىچ ٔەدە ثوٌطب، وۈِۈظ غۇٔذا ئوي، 3045
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. وۈِۈظ ٔەدە ثوٌطب لىٍىچ تۇتتي ٍوي

 

وۈِۈظ چبچطبڭ ئەً ثەگ، ٍىگىت توپٍىٕۇر، 3046

. ئۆزۈڭ ٍىغطبڭ ئەگەر، ئەرٌەر تبرىٍۇر

 

لىٍىچٍىك ثبتۇرالر وۈِۈغىە تۇتمۇْ، 3047

. لىٍىچمب پىذا لىً، ٍىغىٍطب ئبٌتۇْ

 

غبر، ثېخىً ثەگ تېرىپ ِبي، غەزىٕە ٍي3048

. ضېخي ثەگ لىٍچ ثىرٌە تبرتىپ ئبالر

 

ثۇ دۇَٔب ٔىساِي غۇ ٍبڭٍىغ ئېرۇر، 3049

. ثېخىٍالر ضۆوۈٌۈپ، ضېخي ِبختىٍۇر

 

※         ※           ※ 

 

ضۆزىٓ وەضتي ئۆگذۈٌّىع ٍەرٔي ئوپۇپ، 3050
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. ﹞150﹝ئېٍىىىە دۇئب لىٍذى، ھەلٕي ئوگۇپ

 

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگۈدۈٌّىػىە جبۋثي 

 

ڭالپ ثۇٔي خۇغبي ثوٌذى ئوي، ئېٍىگ ئب3051

. خۇداغب دۇئبچۈْ ھەَ وۆتەردى لوي

 

ئەً رەھىٍّىه، ئىػۀچىُ ئىگەَ، : دېذى3052

. وۈْ چۈغطە ثېػىّغب، ضېغىٕچىُ ئىگەَ

 

ضېٕىڭذىٓ ثۆٌەن ٍوق ٍۆٌۀچۈن ِبڭب، 3053

. ٍۆٌۀچىُ ثىرال ضەْ، ئۈِۈدىُ ضبڭب

 

ٔېّە ٍبخػىٍىك ثبر ِبڭب لىٍّىذىڭ، 3054

. لبٌذى ِبڭب ثەرِىذىڭ ٔېّە ئبرزۇ
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ٔىچۈن لۇٌٍۇق ئەٍٍەً، ثۇدۇر چىٓ ضۆزۈَ، 3055

. ئبٍب ِەڭگۈ ِۇڭطىس، ثۇ ِۇڭٍۇق ئۆزەَ

 

لۇۋۋەت، ِەدەت تىٍەٍّەْ،  –ضېٕىڭذىٓ وۈچ 3056

. دۇرۇش ٍوٌغب ثبغال ِېٕي ٍۆٌەپ ضەْ

 

پۈتۈْ ٍبخػىٍىمتىٓ تېخي ئبرتۇغي، 3057

. ئۆگذۈٌّىع ئېرۇر ئەِذى وۆڭٍۈَ تولي

 

ِۇٔي لىٍذىڭ ئەِذى ِبڭب ضەْ ئبتب، 3058

. لىٍۇرِەْ ثۇڭب غۈورە ٍۈزِىڭ لبتب

 

ئىػىّغب تېٕي ھەَ جېٕىٕي ثېرۇر، 3059

. تۈگەر ئۆِرۈَ ئۈچۈْ دۇئب ئبرتتۇرۇر

 

ِبڭب وۈچ ثەر ئەِذى ئۆتەً ِەْ ھەلمىٓ، 3060
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. ضۆٍۈٔطۇْ ِبڭب وۆڭٍي ثوٌطۇْ ٍېمىٓ

 

※         ※           ※ 

 

ظ دېذى ثۇ ئېٍىگ، ئبٍب ئۆگذۈٌّي3061

. ضېٕي ِبختبر ئەلىٍٍىك ھەَ ئىٍىٍّىه

 

ئەلىٍٍىمٕي دېطە، ضەْ ئەلىٍذە توٌۇق، 3062

. ئىٍىٍّىىٕي دېطە، ضەْ ئېٍىّذە ئۇٌۇق

 

ئۆزۈڭطەْ ئىػۀچٍىه، وۆٍۈِچبْ ضىٍىك، 3063

. ھەر ئىػتب ٔبِبٍەْ دۇرۇش، ئۇز لىٍىك

 

ئوغۇق ثوٌذى ئېھطبٔىّذىٓ خىسِىتىڭ، 3064

. اٌذى ضەْ ئۇٔي لىٍّىذىڭٔە خىسِەت ق

 

وېرەن لىٍّبغىُ ضبڭب ٍبخػي جبۋاة،  3065



  -650 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

. ضبڭب ھەق ئۆتەً، ئۆت چىراٍٍىك ٍبغبپ

 

 

ٔىچۈوىىُ ضۆٍۈٔذى ضېٕىڭذىٓ وۆڭۈي، 3066

. خۇدا ثەرضۇْ ئبٔذاغ ضۆٍۈٔچ ئەً ئوغۇي

 

※         ※           ※ 

 

ضۆزىٓ وەضتي خبْ، تۇردى خىَبي ضۈرە، 3067

. ەتچي لوپتي ئۆرەئوپۇپ ٍەرٔي خىسَ

 

ٍېٕىپ چىمىتي ئۇٔذىٓ ضۆٍۈٔچٍىه ثوٌۇپ، 3068

. ِىٕىپ ئېتىٕي وەٌذى ئۆٍگە ٍۈرۈپ

 

وۈٔذۈز لىٍذى خىسِەت،  –ئېغىػّبً وېچە 3069

. دۆٌەت –ٍبراپ ئىع، ئىػىه ئبچتي ثەختۇ 
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ئېػىپ ئەلٍي، ئٍىّي چوڭمۇرالپ ھبِبْ، 3070

. ئۇزاردى لوٌي، ٍبر ثوٌغبچمب زاِبْ

 

وىٓ، ٔەدەر ثەختي توٌغبْ وىػي، ئىػىت3071

: ثەخت ثىرٌە ئەٌذە ئبتبٔغبْ وىػي

 

ثۇ دۆٌەت، ئۇ، وىٍّە ٍبراغطب وېٍىپ، 3072

. ثېػىٓ وۆوىە وۆتەرۇر ٍۇلرى لىٍىپ

 

وېٍىۋەرضە دۆٌەت، ٍىغىٍطب ِېٍي، 3073

. لىسارۇر ئۆڭي ھەَ ئبچىٍۇر دىٍي

 

ِۇڭب ئوخػۇتۇپ ئېَتتي ثىر ئبلطبلبي، 3074

: ت ضەْ ٍبخػي ئبڭٍىۋايئەً ثبتۇر ٍىگي

 

ثۇ ثەخت وىّذە ثوٌطب ئۇزارۇر لوٌي، 3075

. ثوٌۇر تەتۈرى ئوڭ، ثىٍىُ، ئبڭ، تىٍي
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جبھبْ پەٍالضوپي، ثوٌّىطب ِېٍي، 3076

. ٔىچە ثوٌطب ضۆزِەْ وېىەچتۇر تىٍي

 

جبھبْ لبٔۇٔىىُ غۇ ٍبڭٍىغ ئېرۇر، 3077

. ۋاپبضىس جبھبْ، دۆٌەت ئبتي غۇدۇر

 

ئۇ ٍۈزٌۈن ثوٌۇر، ە، ٍبِبٔغب ٍۈزٌۀص3078

. وىچىىىە وۆز ئبچطب ثۈٍۈوٍۈن تبپۇر

 

ثۇ دۆٌەت وېٍىپ وىّگە لؤطب ئەگەر، 3079

. تېػىٓ ھەر ئىػىٕي تۈزەر –ثېسەپ ئىچ 

 

ئۇ وەٌطە جىّىىي تىٍەوٍەر وېٍۇر، 3080

. ئبتبٔىپ جبھبٔذا ئبتي ٍېَىٍۇر

 

ئۇ وەتطە، جىّىىي ثەرگىٕىٓ ئبٌۇر، 3081
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. ڭٕي تىمۇرلبرا ٍەرگە ئۈضتۈْ ثېػي

 

 

ئەً ئبلىً، وۆڭۈٌٍۈن، ئوٍغبق، ئبڭٍىك ئەر، 3082

. ثۇ دۇَٔبٔي ضۆٍّە، ثبالضي تېگەر

 

ٔە الزىُ لبراڭغۇ ثۇ زۇٌّەت ئورۇْ، 3083

. ٍورۇق ِەڭگۈ ٍۇرتمب ھبزىرالْ ثۇرۇْ

 

ثۇ دۇَٔب ثىر زىٕذاْ، وۆڭۈي لوٍّب ھىچ، 3084

. ئىگىس ئوردا، ٍۇرت تبپ، ضەْ ثوٌغىٓ تىٕچ

 

دەر ئىػىتىىٓ ئۇ وۆڭٍي ضۈزۈن،  ٔېّە3085

: پۈتۈْ ئىع ئىچىذە ئۇ وۆڭٍي تۈزۈن

 

ئەً ھىّّەت ئىگەضي ئىطتە ئۇز جبھبْ، 3086

. گۈزەٌٍىه ئىطتەۋچي ثەختٍىه ھبِبْ



  -654 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

، ﹞151﹝تىٍە ئبخىرەتٕي لوً ثۇ پبٔىٕي3087

. ئەگەر لوٍّىطبڭ ضەْ، ئۇ لوٍغبً ضېٕي

 

ثۇ دۇَٔب جبپبوبر، جبپب لىً ئبڭب، 3088

. أچە لىٍطبڭ ثبلبر ئۇ ضبڭبجبپب ق

 

ئبٍب ٍوٌذىٓ ئبزغبْ، ثېػي ئبٍٕىغبْ، 3089

. ئۇٔي ضۆٍّە ئبضتي پبتمبلٍىك ٍبِبْ

 

پبتمبلمب وىرگۀچە، تۈۋىگە پبتبر، 3090

چىمبٌّبش ئۇٔىڭذىٓ، ٔە خوغٍۇق تبپبر؟ 

 

پبتمبلتىٓ لۇتۇي،  –ئۆزۈڭٕي تبرت ئبٔذىٓ 3091

. ئىجبدەت ثىرٌە لۇٌٍۇق لىٍغۇچي ثوي

 

ٍۀە تۆۋثە ثىرٌە ھەلمە ٍۈٔەٌت ٍۈز، 3092



  -655 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

. تىٍڭٕي ثۇرا ضەْ، تۈگەپ لبٌذى ضۆز

 

※         ※           ※ 

 

تۈزەپ وۆڭٍىٓ ئېٍىگ غۇٔذىٓ ثۇٍبْ، 3093

. ٍۈرۈتتي ئەٌگە ٍبخػي لبٔۇْ ھبِبْ

 

خەٌك تبپتي راھەت، ئورۇق ضەِرىذى، 3094

. ثېَىپ دوضتي، دۈغّەْ وۈچي وەٍِىذى

 

ۇۋأچ ئىچرە ئۆتتي وۈٔي، ضۆٍۈٔچ ھەَ ق3095

. جبھبٔغب ٍېَىٍذى ئېتي ھەَ ئۈٔي

 

ٍبغبدى ئۇ ثىر چبغ غۇ خىٍذا ٍۈرۈپ، 3096

. تولٍي ثىرٌە ثۆرى تەڭ ثوٌۇپ –لوزا 

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 
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لىچمبرتىپ ئۆگذۈٌّىػٕي ئېٍىگ ثىر وۈٔي، 3097

. ئىػىٕي -ضورادى وەچۈرِىع وۈٔۇ

 

ئبً،  –ئۆگذۈٌّىع وۈْ ٔىچۈورەن وېچەر ئەً 3098

ثۇ ٍۇرتتب پەلىر وۆپّۇ ۋە ٍبوي ثبً؟ 

 

ئەي ئىچىرە ٍبِبٍٔىك ٍبراِطىس ٔە ثبر؟ 3099

! خەٌك ھبٌىٕي ئېَت ٍوغۇرِب زىٕھبر 

 

خەٌمٕىڭ تىٍىذە ٔېّە ضۆز ٍۈرۇر، 3100

ضۆوۈظ وۆپّۇ ٍبوي ِبختبظ وۆپ ئېرۇر؟ 

 

لۇضۇرۇَ توالِۇ، ٍب پەزىٍىُ ِېٕىڭ، 3101

. ، لىالٍّەْ ئۇٔىڭدېگىٓ چبرەضىٕي
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ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ئەً خبْ، : جبۋاثەْ ئۆگذۈٌّىع دېذىىي3102

. ٍۇت ثۇ زاِبْ –تىٍەوىە ئېرىػتي ئەي 

 

ئېٍىگ ضبٍىطىذا تۈزەٌذى ئبجۇْ، 3103

. ئۀذىػي لىطمبردى، خۇغبٌٍىك ئۇزۇْ –غەَ 

 

ثېَىپ ئەي، ئبضبٍىع ثىٍە تېچ ٍبتۇر، 3104

. دى وۆڭۈي غبتٍىٕۇروۀت ثېسەْ –غەھەر 

 

ھوزۇردا ئۆتەر ثۇ خەٌك وۈٍٔىرى، 3105

. ضۆٍٕچتە وېچەر، وۆر، پۈتۈْ تۈٍٔىرى

 

جىّىىي تىٍي ثبر ئولۇٍذۇ ضبٔب، 3106
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. تىٕبرٌىك ئبالر تىٓ دۇئبٌە ضبڭب

 

ئوت، ثەال،  –ضۇ وەثىذۇر، زۇٌۇَ  –لبٔۇْ 3107

. ئېمىتتىڭ ضۈزۈن ضۇ، ئۆچتي ئوت ِبٔب

 

زدۈڭ، تۈزەٌذى جبھبْ، ھەق لبٔۇْ ٍۈرگۈ3108

. زۇٌۇَ وۆرِەش ئەٌذە ھېچىىُ ثۇ زاِبْ

 

: ئېٍىگ، ئۈچ ئىع ثىٍەْ زۇٌۇَ تۇغۇالر3109

. ثىرى، ثەگ غبپىً ئوٌطب ئبپەت ٍبغبر

 

ئىىىىٕچي، ثوظ ئوٌطب ئەٌٕي ثبغالر ئەر، 3110

. ئۈچىٕچي، ئبچىۆزٌۈن، خەٌك ثبغرىٓ ٍەر

 

ضېٕىڭذە ٍوق ئوٌغبچ ثۇٔىڭ ھېچجىرى، 3111

. ر ٔەدىٓ ئەٌگە زورٌۇق ئەرٌىرىتېگۇ
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پبن، ِۇالٍىُ ثېگىُ،  –ئەً ئبدىً، ئېرىغ 3112

. ضبڭب ھەق ثەردى ئبڭ، پەزىٍەت ثىٍىُ

 

ضەْ تەۋپىك تېپىپ ثۇ ٍبخػىٍىك ئۈچۈْ، 3113

. ئەي لبرٔي توٍۇپ، ثوٌذى ئېگىٕي پۈتۈْ

 

غۈوۈر لىً خۇداغب، تېۋىٓ ھەَ ضۆٍۈْ، 3114

. ە ئبۋۇْھوزۇر لىً ثىر ئبز ضەْ، راھەتت

 

خبتبٌىك وۆرۈٌطە ضىرتتب،  –ٔىچۈن ئەٍپ 3115

. ِبٔب ِەْ خىسِەتچي لۇٌۇڭ ثبر غۇٔذا

 

※         ※           ※ 

 

غۈوۈر لىٍذى ئېٍىگ توال ضۆٍۈٔۈپ، 3116

. خۇداغب ضبٔب ئېَتتي لوي وۆتۈرۈپ
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ئەً رەھىٍّىه، ئۇٌۇغ ثىر ئگەَ، : دېذى3117

. ثۇ ئبجىس لۇٌۇڭٕي لىٍىپ ِۆھتىرەَ

 

ٔەضىپ لىٍذىڭ ِبڭب پۈتۈْ ئەزگۈٌۈن، 3118

. ثۇٔىڭ غۈورى ثوٍٕۇَ ئۈزە ثوٌذى ٍۈن

 

لبچبّٔۇ ئۆتەرِەْ ثۇ غۈورىڭ ضېٕىڭ، 3119

. ِېٕىڭ غۈورىّٕي ضەْ ئۆتەرضەْ ئۆزۈڭ

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

ئەً ئۆگذۈٌّىػىُ، : ٍۀە ئېَتتي ئېٍىگ3120

خۇدا پەزٌي ئەردى ضېٕي تبپّىػىُ، 

 

ەپ ثوٌذۇڭ پۈتۈْ ثۇ ٍبخػىٍىممب، ضەۋ3121

. زۇٌۇِٕي تۈگەتىپ، لبٔۇْ لۇرۇغمب
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خۇدا ثەردى وۆپ ٍبخػىٍىمالر ِبٔب، 3122

. ضېٕي ثەردى ئوْ ھەضطە ئبرتۇق ٍبٔب

 

ھەرلبٔچە تىرىػطۇْ ثەگ ٍبٌغۇز، ثىراق، 3123

. لۇي ٍبردەَ ثەرِىطە، ٍبغبٌّبش ئۇزاق

 

  –ثەگ ئىچتىٓ وۈزەتۇر، ضىرتتىىي وۆزى 3124

. وۆٍۈِچبْ لۇٌىذۇر، وۆزى ھەَ ضۆزى

 

وۆزەَ ضەْ، تىٍىُ ضەْ، لوٌۇَ ضەْ ِبڭب، 3125

. ئېتىُ ٍبخػي ثوٌذى، ئەً ثبتۇر غۇڭب

 

ئىػىتىىٓ، ٔېّە دەٍذۇ ئەِذى خبلبْ، 3126

: ئېٍىپ ئەي لوٌىغب، جبھبْ ضورىغبْ
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ثېگي تبپطب ضبدىك لۇٌٕي تىٍەپ، 3127

. وۆِۈغىە وۆِەپ –ئۇٔي تۇتطۇْ ئبٌتۇْ 

 

ئىػۀچٍىه، دۇرۇش، چىٓ وىػي تبپطب خبْ، 3128

. ھوزۇر ثەخت ئىچىذە ٍبغبر ئۇ ھبِبْ

 

خىً ئوٌطب خىسِەتچي وۆٍۈِچبْ ثوٌۇر، 3129

وۆٍۈِچبْ خىسِەتچي وىػٓ وىُ تبپۇر؟ 

 

جبھبٔذا ٍوق ئەرضە ثۇ خىً وۆٍۈِچبْ، 3130

وبِبٌغب ئېرىػىەً وىػىٍىه لبچبْ؟ 

 

ە ِەْ، ئۆگذۈٌّىع، ِەْ ئەِذى تەئەضطۇپت3131

. لېٍىپ ضەْ ئبتبڭذىٓ ِبڭب ثىرال ضەْ

 

ٍۀە ثوٌطب ئەردى ضېٕڭذىٓ ثىرى، 3132

. ئىٍگىرى –ثۇ ٍوٌذى ِبڭبردى وېَىٓ 
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ئەً خۇٌمي ئۇز، ئبراْ تبپمبٔتىُ ضېٕي، 3133

ٍۈتۈرضەَ ضېٕي ِەْ ئۆزگىىطي لېٕي؟ 

 

ِېٕي ئۀطىرەتتي ثۇ ٍبٌغۇزٌىمىڭ، 3134

. ڭٍۀە ثوٌطب وبغىي، ثۆٌەن ھەِرىَي

 

توال ثوٌّبش ئەردى جبپبٌىك ضبڭب، 3135

. دۇئبدىٓ تېگۇردى ئۈٌۈظ ھەَ ِبڭب

 

وۆر، ثبرِۇ، ضەْ ئىطتە لېرىٕذاظ ئبرا، 3136

ٍوٌۇڭذىٓ ِبڭبرٌىك ِۇٔبضىپ ضبڭب؟ 

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍگىە جبۋاثي 
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ئېٍىگ، : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع، ئېَتتي3137

. ئىطەْ ثوٌطب ٍەتىەً ثۇ ئىػمب ئىٍىگ

 

ھەِىػە ٍبر ئوٌطۇْ ھوزۇر ئېٍىگىە، 3138

. ئبضبٍىع ئىچىذە ٍىتىپ تىٍەوىە

 

  –ِېٕىڭ ئەِگىىىّٕي خبْ ئبٌىٍَىرى 3139

. لەدرىٍىّىطۇْ، ثوٌطۇْ تىٕچ دىٍٍىرى

 

ِبڭب ٍەتطە زەخّەت، ھوزۇرِۇ تېگۇر، 3140

. ھوزۇر ثىرٌە زەخّەتىي، ٍبٔذاظ ٍۈرۇر

 

تىٍەضە ئېٍىگ ثىر ٍبراٍِىك وىػي، 3141

. َ، ئەي ئىچىرە خەٌمٕىڭ ثېػيوىػىىي

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ ثىر دأب وىػي، 3142

: ئبڭ ثېرىػتۇر ئىػي –وۈٔذە ئەلىً 
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ٍبردەِچي وۆپ ئوٌطب، تىٍە وۆپ دېّەً، 3143

. ثۈٍۈن ثەگ تۈزەپ ئەي، ٍبتبر غەَ ٍېّەً

 

ٍبراٍِىك تىتىىٍەر وۆپ ئوٌطب ئەٌذە، 3144

. تبپۇر ثەگ ئبضبٍىع ئىػالر ئەِەٌذە

 

ٍوق ئەرِەش لېرىٕذاظ ئبرا ِۇٔذاق ئەر، 3145

. ئىٍىّذە ِېٕىڭذىٓ ئوغۇلتۇر ِەگەر

 

ئۆزى تەلۋا ۋە ئوٍغبق، خىطٍىتي وۆپ، 3146

. ٔىچۈن ئىػٕي لىٍطب، گۈي وەٌتۈرەر خوپ

 

ئودغۇرِىع ئېتىذۇر، دۇرۇضتۇر خۇٍي، 3147

. پۈتۈْ ٍبخػىٍىممب ثېرىٍّىع لوٌي
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ٍۈز، ۋە ٌېىىٓ ئۆرۇپ ئۇ ثۇ دۇَٔبدىٓ 3148

.  ﹞152﹝چىمىپ ئبٌذى تبغمب، وۆڭۈي لىٍذى تۈز

 

ئىجبدەت ثىٍەْ ئۇ ئۆزىٓ ئەِگىتۇر، 3149

. وېطىٍىٓ ئەٍِىتۇر –تبئەتتە گۇٔب 

 

ئۇٔىڭ پەزٌي ِۀذىٓ ٍۈز ھەضطە ئوغۇق، 3150

. وىػىٍەر خىٍىذۇر، گوٍب ِىطٍي ٍوق

 

ِېٕىڭٍە ثىر ئوٌطب ئبغۇ لېرىٕذاظ، 3151

. ىذى ثبظپۈتۈْ ئىػمب ئىٍىّي ثوالر ئ

 

خبْ ھەزرەتٍىرى وۆڭٍي تىٕغبً پۈتۈپ، 3152

. ضۆٍۈٔچە ٍبغبغبً جبھبٕٔي تۇتۇپ

 

 ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي
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تىٍەن ئىذى غوي،  –ئبرزۇ : ئېٍىگ ئېَتتي 3153

. ئۇٔي تبپطبَ ئەردى تبٍبٔطب وۆڭۈي

 

ٔە چبرە لىٍۇرضەْ، ثۇ ئىػمب دىگىً، 3154

. ېذىًئۇٔي ئەپىېٍىػىە چولۇَ، ئەً د

 

ئۇ زاتٕي ٔېّە ٍوي ثىٍە چبلىراً، 3155

ثۇ دەۋەتىە وىّٕي ئبڭب ِبڭذۇراً؟ 

 

ضۆز ئېَتّبق وېرەوّۇ، ٍب ٔبِە ٍبزِبق؟ 3156

. ِۇٔبضىپ لبٍطىطي، ضەْ ئىػٍە غۇٔذاق

 

 ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍگىە جبۋاثي
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: ئۆگذۈٌّىع جبۋاثي ثۇدۇروي ضۆزى3157

. ئېٍىگ ئېَتتي ضوئبٌغب جبۋاثٕي ئۆزى

 

لېرىٕذاظ ثبرٌىمىٓ ِەْ ئېَتتىُ ئۆزۈَ، 3158

. وېٍەرِۇ ٍب وەٌّەش، ثۇڭب ٍوق ضۆزۈَ

 

ئەگەر وەٌطە ٍبخػي، ثېرىپ ئېتىجبر، 3159

. ئەگەر وەٌّىطە، ٍبرٌىك ئوٌغبً ئۇ خبر

 

لبالرِۇ چېىىپ خبْ جبٔبپ رۀجىٕي، 3160

ئەٍٍەپ لوٍبرِۇ، ئۇ تۈز ئەر ِېٕي؟ 

 

 جبۋاثيئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە 

 

ضۆزٔي لىٍذىُ ِەْ ضبڭب، : ىگ ئېَتتيئې3161ً

. ئۆزەڭ ثىٍگىٕىڭٕي دېذىڭ ضەْ ِبڭب
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  –لىچبر، وەٌطە وېٍۇر، ئەگەر وەٌّىطە 3162

ٔېّە ئەٍىپ ضېٕىڭذە، ئۇ ئىػىتّىطە؟ 

 

توال ِبختىذىڭ ضەْ ئۇٔىڭ پەزٌىٕي، 3163

. غۇ پەزٌي ئۈچۈْ لىچمىرۇرِەْ ئۇٔي

 

 –ثىٍىٍّىه، ئەلىٍٍىك، ھەۋەش دۈغّىٕي 3164

. دىگەچ ضەْ، تىٍەدىُ ئبرزۇالپ ئۇٔي

 

ثىٍىٍّىه، ئەلىٍٍىك وىػىذۇر وىػي، 3165

. ئۇٔىڭذىٓ ثۆٌەوٍەر ٍىٍمب تەڭتۇغي

 

ئىع ثىٍطە ثىٍىٍّىه، ئەلىٍٍىك ثىٍۇر، 3166

. ئىع لىٍطب، ثىٍىٍّىه، ئەلىٍٍىك لىٍۇر
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ثىر ضۆز ثەٌگۈٌۈوىىُ، ثۇڭب ئوخػبر، 3167

: ثۇٔي ضەْ ئىػىتىىٓ ئبٍب ٔبِىذار

 

ثىٍىٍّە ٍېػىٍەگەً پۈتۈْ تەش تۈگۈْ، 3168

. ثىٍىُ ثىً، ئەلىً ئۇق، ئبڭٍىك ٍبغىغىٓ

 

ثىٍىُ ثىرٌە ئىع لىً، تىٍىڭ توغرا تۇت، 3169

. ئۆگەْ ضەْ، ثىىبرغب ئۆتّىطۇْ ثۇ وۈْ

 

ئۇٔىڭ ٔەپئي ٍبٌغۇز ئەِەضتۇر ِبڭب، 3170

. ٌەززەت تېگەر ھەَ ضبڭب –لبٍبغتىٓ ٔەپ 

 

رەوتۇر لبٍبظ، لبٍبغٍىك ثوٌۇغمب وې3171

. لبٍبظ ثوٌّىطب گەر تۇتمۇٌۇق ئبداظ

 

توال ٍبخػي دەپتۇ ثۇ ئەٌٍەر ثېػي، 3172

: ثوٌۇر ھەِّىذەْ زور لبٍبغٍىك وىػي
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غۆھرىتي چوڭ،  –لبٍبغٍىك وىػىٕىڭ غبْ 3173

. ئبداغٍىك وىػىٕىڭ ضۆزى، ئېتي چوڭ

 

لبٍبغىڭ ٍوق ئوٌطب، ثېرىپ تۇت ئبداظ، 3174

. وٌۇر ئۇ لبٍبظئبداظ ٍبخػي ثوٌطب، ة

 

ئەً خبْ، : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع، ئېَتتي3175

. لىالً چبرەضىٓ چىٓ ئىطتىطەڭ ثۇئبْ

 

ئېٍىگ لىٍطب ٍبرٌىك ثبراٍّەْ ئۆزۈَ، 3176

. ئۇٔي دەۋەت ثىٍەْ ئبچبٍىٓ ضۆزۈَ

 

تۈِەْ ضۆز لىالً،  –تىٍىُ ثىرٌە تۈرٌۈن 3177

. ثىٍىٍّە ئەلىٍىٕي ِەْ ئىػمب ضبالً
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ز لوٌىٍە ھەَ ٔبِە ٍبزضۇْ، ئېٍىگ ئۆ3178

. ئېٍىگ ٍبرٌىمىٕي ئۇ زات ئۇلۇضۇْ

 

ئىػۀطۇْ ِبڭب ھەَ ِۀذىٓ وۆرِىطۇْ، 3179

. ٍۀە ٍبرٌىك ئبڭالپ، وېتىپ لبٌّىطۇْ

 

ئۆزەِغۇ لىٍۇرِەْ ضۆزۈَ ھەر ٔىچە، 3180

. خەت ثوٌۇر ئۆزگىچە –ئېٍىگ ٍبرٌىمي 

 

: ﹞153﹝ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، تېگي پبن ئبغي3181

. وۆڭٍىٓ ئبۋاالر ثېگي ٍبرٌىمي ئبۋاَ

 

: ئەجەپ ٍبخػي دەپتۇ ثىٍىٍّىه ئۆزى3182

. چىگىٍگەْ وۆڭۈٌٕي ئبچبر ثەگ ضۆزى

 

ئىططىك ضۆز لىٍطب لۇٌغب ثەگٕىڭ تىٍي، 3183

. ئۇٔۇتّبش ئۇٔي لۇي ئۆز ئۆِرى ثوٍي
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ئەگەر تىٍي ثوٌطب ٍۇِػبق، چۈچۈن، 3184

. ضۆٍەر ئۇٔي خەٌمي ئۇٌۇغ ھەَ وىچىه

 

 جبۋاثيڭ ئۆگذۈٌّىػىە ئېٍىگٕي

 

تەدثىر گەر ئوٌطب غۇٔذاق، : ئېٍىگ ئېَتتي3185

. ٍبزاً ِەوتۇپ ئبڭب ثۇ ئوٌطۇْ تۇزاق

 

ثېرىع الزىُ ئوٌطب، ضەْ راضالْ ئبڭب، 3186

. ئۆزۈِّۇ ٍبزاً ِەْ ثىر ِەوتۇپ ٍبٔب
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ئوتتۇز تولمۇزىٕچي ثبپ 

وۈٔتۇغذى ئېٍىگٕىڭ ئودغۇرِىػمب خەت 

ثبٍبٔىذا  ٍېسىپ ئەۋەتىۀٍىىي

 

لەغەز ئېٍىپ پۈتىذى ثىتىه،  –دۈۋەت 3187

. ثىتىه ثىرٌە ئەتتي ئىػىگە ئىتىه

 

خۇدا ئبتي ثىرٌە ضۆزىٓ ثبغٍىذى، 3188

. ٍبراتمبْ، ئۆضتۈرگەْ، وەچۈرگەْ دېذى

 

ِەْ پۈتىذىُ خۇداٍىُ ئېتي، : دېذى3189

. ﹞154﹝ئوتي –ثۇ ئبت ھەِّە دەرتٕىڭ داۋاضي 

 

 –ضبٔب  –ِەدھىَە  توال وۆپ، ِىڭ ئبرتۇق3190
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. ئولۇرِەْ خۇداغب، ئبڭب ٍوق پۀب

 

ٍبراتتي ئۇ خبالپ جىّي جبٔي ثبر، 3191

. ثېرىپ رىسىك، ئۇالرٔي ھەَ تىرىه لىالر

 

ئبدىً لبٔۇْ تۈزگۈچي،  –ئۇ لبدىر ھەق 3192

. ٍبراتمبْ پۈتۈْ خەٌممە ٍەتىەً وۈچي

 

ٍېػىً وۆن ٍبراتتي، ٍورۇتتي وۈْ، ئبً، 3193

. ۇق وۈْ، ضبٔبلٍىك ٍىً، ئبًلبرا تۈْ، ٍور

 

ٍبراتتي پەٌەوٕي، تۇرِبً چۆرگىٍۇر، 3194

. خۇدا ھۆوّي تەلذرىٍە تەۋرىٕۇر

 

ٍبراتّبضتىٓ ئبۋاي ٍۈرۈتتي لبزا، 3195

. لبزاغب ثوٍۇْ ئەگ، ئبڭب ثوي رىسا
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ٔىّۀي تىٍەروەْ، ئۇ لىٍذى، لىٍۇر، 3196

. ٔېّۀي دېطە ئۇ، ئۇ ثوٌذى، ثوٌۇر

 

َ، ھبي ضوراظ ثۇ ثىتىه، ئېٍىگذىٓ ضبال3197

. پۈتۈدۈَ، ئىطۀٍىه تىٍەً ئەً تىتىه

 

ضبالِەت ئېطۀذۇرِىىىٓ،  –تېٕىڭ ضبق 3198

ٔىچۈورەن ٍۈدۈرضەْ زاِبٔە ٍۈوىٓ؟ 

 

ھەروىتىڭ،  –ئىػىتتىُ ضېٕىڭ ئۇز خۇٌك 3199

. تېڭىڭ –ٍوق ئەرِىع ثۇ وۈٔذە ضېٕىڭ تۇظ 

 

خۇدا لىٍّىع ئەِذى ضبڭب ئەزگۈٌۈن، 3200

. پەَ، ثىٍىه –پەزىٍەت، ئەلىً  ثېرىپتۇر

 

ئىػىتىەچ ثۇ ٍبڭٍىغ ضۈپەتىڭ ئۆزۈَ، 3201

. ضېٕىي ئبرزۇالپ ئەً گۈزەي ٍۈزٌۈگۈَ
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ئەۋەتتىُ لبٍبغىڭ ثۇ ئۆگذۈٌّىػىٓ، 3202

. ضۆزۈِٕي دېطۇْ ھەَ ئولۇپ ثىٍگىٕىٓ

 

لېرىٕذاغتىٓ لېچىپ ضەْ ئۆزۈڭ،  –ٍېمىٓ لەۋَ 3203

. ٍۈزۈڭ ئەٌذىٓ ئۆرۈپ ضەْ –ٍۈرۈپطەْ ٍۇرت 

 

چىمىپ تبغمب ٍبٌغۇز تبئەتىە ئۆزۈڭ، 3204

. ئۇزۇْ –ئىجبدەت لىٍىپطەْ ئۇزۇٔذىٓ 

 

ٔېّە لىٍغبْ ئەردى لېرىٕذاظ ضبڭب؟ 3205

. ٔېّىػمب ٍۈز ئۆردۈڭ؟ ئېچىپ ئېَت ِبڭب

 

زۇٌۇَ وۆرگەْ ئەرضەڭ ثىر زورٌۇق ٍېتىپ، 3206

. ئەٌەِٕي ِبڭب ئېَت وېٍىپ –ثۇ لبٍغۇ 
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ت ثېرەً وۈچ ثىٍە، ضبڭب ِەْ ئبداٌە3207

. ثۇ ٍەردە ٍبغب ضەْ ضۆٍۈٔچتە وۈٌە

 

پبٍذا تېگۇر،  –لبٍبغمب ٔەپ  –لبٍبغتىٓ 3208

. ثۇٔىڭ ثىرٌە ئىٕطبْ ٌەززەتٍەر ئبٌۇر

 

ثېرىػّبق وېرەوتۇر لبٍبغالر ثىٍەْ، 3209

. لېتىٍّبق وېرەوتۇر ئبداغالر ثىٍەْ

 

لەٍەردە ٍېمىٍٕك ئىٕبلٍىك ثوٌۇر، 3210

. تىٓ وۆپ پبٍذا وېٍۇرٔەزەرضبي، غۇ ئىع

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، غېئىر ئېَتمبْ ئەر، 3211

: ٍبراغطب ئىىىي غەخىص، ھبِبْ ٔەپ تېگەر

 

لوڭۇر ٍەر، ٍېػىً ضۇ ٍبراغّبق ثىٍە، 3212

. ئبرا ِىڭ چىچەوٍەر ئېچىٍذى وۈٌە
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ئبداظ ٍب لبٍبغالر ٍۈرضە ٍبراغىپ، 3213

. ئۇالردىٓ لېرىٕذاظ ئبداغالر وېٍە

 

ثبرغبْ ئوٌطبڭ تبئەت لىٍغىٍي،  ئەگەر3214

. ، غۇدۇر دىٓ ٍوٌي﹞155﹝تبئەتٕي لىً وۀتتە

 

وۀتتە وۆپ،  –ِۇلەددەش ئىجبدەت غەھەر 3215

. ٔەزەر ضبي، ئۇ ٍەردە ثوٌّبش ِۇٔچە خوپ

 

ئىجبدەتىە ئبۋاي ثىٍىُ وۆپ ئۆگەْ، 3216

. ئىٍىّطىس ئىجبدەت ثي پبٍذا، چۈغەْ

 

: ىٍۇرثۇ ئىىىي خىً ئىٕطبْ وىػي ئبت3217

. ثىرى ئۆگەتىۈچي، ثىرى ئۆگىٕۇر
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ئىىىىذىٓ ثۆٌەوٕي ضەْ ٍىٍمي ضبٔب، 3218

. ٍب ئۇ ثوي، ٍب ثۇ ثوي، تبٌالپ ئبي ِبٔب

 

ئېٍىگٕىڭ ئودغۇرِىػمب ٔەضىھىتي 

 

ثۇٔىڭ لبٍۋىۋى ضەْ، ِبڭب ضۆزۈڭ ئبچ، 3219

. ئىىىىٕىڭ ثىرى ثوي، ئۈچىٕچىذىٓ لبچ

 

پ، ثىٍىُ ثىٍگەْ ئوٌطبڭ توٌۇق ئۆگۈٔۈ3220

. ئۇٔي ئىػٍەت ئەِذى ئەِگەن ضىڭذۈرۈپ

 

ئەگەر ثىٍّىگەْ ثوٌطبڭ، ئۆگۈْ ثىٍىه، 3221

. ئىجبدەتىە ئبٔذىٓ وېَٓ لوً ئىٍىگ

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، ثىٍىُ ثەرگۈچي، 3222

: تبئەت لىٍغۇچي –ثىٍىٍّە ئىجبدەت 
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تبئەتىە ثىٍىٍّە ضەْ ثبرغىٓ ٍېمىٓ، 3223

. ثىٍىُ تبِغىالٍذۇ دوزاق ئىػىگىٓ

 

ثىٍىپ لىٍطب تبئەت ضبۋاثي تۈِەْ، 3224

. ضبۋاپ وۈتّە ثىٍىّطىس ئىجبدەت ثىٍەْ

 

ثىٍىّطىس لىٍغبْ تبئەتتىٓ وۆرە، 3225

. گەر ئۇخالر ثىٍىٍّىه ضبۋاثي ئۆرە

 

وۀت ئىچىٕذە ئىجبدەت تبالً،  –غەھەر 3226

. ئۇ ٍەردە ٍېرىّذىٓ لىٍىپ ثوٌّىغبً

 

وي ئۇٔذا ثىرىذۇر ٔبِبز تبئىتىڭ، 3227

. رى روزا تۇتّبق، ئەً ئوغالْ ضېٕىڭثي
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ٍۀە ئۆزگە ئۇٔذا ٔە تبئىتىڭ ثبر؟ 3228

. ِبڭب ئۇٔي وۆرضەت، ضەْ ئەٍٍە ئىسھبر

 

ئۆزۈڭ ئبٌذىڭ ئەِذى زاھىت ئېتىٕي، 3229

. ثەال ئىچىرە ضبٌذى ثۇ تبئەت ضېٕي

 

ثۇڭب ئبٌذىٕىپ گەر لبٌۇرضەْ ئۆزۈڭ، 3230

. ئىجبدەت وېتەر ثوظ، لوً، ثەش لىً ضۆزۈڭ

 

  –ئىجبدەت لىً، ٍوغۇر خەٌمتىٓ ٌېىىٓ 3231

. ئۇ لبٔچە وۆپ ئەرضە، ٍۀە ئبز دېگىٓ

 

وىػي ٍبخػىطىىُ ئىجبدەت لىالر، 3232

. خەٌمتىٓ ٍوغۇرۇپ ئىػىىٕي ٍبپبر

 

ثۇ ضۆز ِۀىطىٕي ئىػىتىىٓ ٔە دەر، 3233

: ئۇٔىڭغب ئەِەي لىً، ئبٍب ٍبخػي ئەر
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وىػي ئبٌذىذا ِەرت ئۆزىٓ ٍوغۇرۇر، 3234

. لىٍىپ ٍۈز ٍىً، ئىجبدەت، ئۇٔي ئبز وۆرۇر

 

تبئەت لىً، وىػىذىٓ تۇت ِەخپي ئۇٔي، 3235

. ثۇ ضۆز ثىر ضىر ئەردى، ِەْ ئبچتىُ ئۇٔي

 

وۀت ئبرا، ثېرى وەي،  –تبئەت لىً غەھەر 3236

. ئىػىه ئبچطۇْ ضبڭب ٍبخػىٍىك تۈگەي

 

خەٌممە ثېرىپ ٔەپ، ِۇڭىغب ٍبرا، 3237

. ىٕالظ ئبڭبلېرىٕذاظ دىٍىٓ ئبچ، ٍېك

 

تۇي، ئبجىس ٍېتىٍّەر ثۇ جبٍذا توال، 3238

. تووب –وۆزى وور، ٍب پبٌەچ، ٍب ئبلطبق 
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جبِبئەت ثىٍەْ لىً پەرىس ۋە ٔبِبز، 3239

. پەلىرٌەر ھەجىذۇر ثۇ جۈِە ٔبِبز

 

ھبالٌذىٓ تېپىپ ِبي پەلىرٌەرگە ثەر، 3240

. تۇتۇپ ئەي لوٌىٓ، ثوي ئۇالرٔي ٍۆٌەر

 

ِە ثىر تبئەت ئېرۇر، ضبٔبٌغب ثۇ ھە3241َ

. ثۇ تبئەت ثىٍە ثبرچە راھەت وۆرۇر

 

لىٍىپ تەرىه ثۇالرٔي، ضەْ ئەً خۇٌمي ضبز، 3242

. تۇتۇپ روزى، ٍبٌغۇز ئولۇرضەْ ٔبِبز

 

ٔبِبزالر ئۆز پبٍذاڭ ئېرۇر،  –ثۇ روزى 3243

. ئۆز ٔەپئىٓ دېگۀٍەر ثەن خۇدثىٓ ثوٌۇر

 

ئەجەپ ٍبخػي دەپتۇ وىػىٍەر خىٍي، 3244

: وىُ، وىػىگە وۆٍۈِچبْ دىٍيئۇ ئەر
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وىػي ٍبخػىطي ئۇ ئۆز ٔەپئىٓ لوٍۇر، 3245

. ثۆٌەوٍەر ٔەپئىچۈْ ِۇغەلمەت ٍۈدۇر

 

گۈزەي ھەَ وۆٍۈِچبْ ثوٌطۇْ ئەر دىٍي، 3246

. ٍبِبٔغب ئېچىپ ثەرضۇْ ٍبخػىٍىك ٍوٌي

 

تىرىه ئبدەَ ئوغٍي ٔەپ ثەرِەن وېرەن، 3247

. ئەگەر پبٍذىطىس ثوٌطب، ئۆٌّەن وېرەن

 

وىػي ٍبخػىطي ئەٌگە پبٍذا ثېرۇر، 3248

. ثۇ ٍبڭٍىغ وىػىٍەر خەٌىممە زۆرۈر

 

تبئەتىە ئىػۀىپ ٍۈرەر ثوٌطب لۇي، 3249

. تبپبٌّبش خۇدأىڭ ضۆٍۈٔچىگە ٍوي
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خۇدأىڭ ضۆٍۈٔچىٓ تىٍەضەڭ ئۆزۈڭ، 3250

. ِۇضۇٌّبْ ضۆٍۈٔچىٓ تىٍە، وەش ضۆزۈڭ

 

ئەِەش تبئىتىڭگە ھبجەتّەْ خۇدا، 3251

. غي ٔبَ، ئەٍٍە لۇٌٍۇق ئبداتىٍەپ ٍبخ

 

ئېتي ثۀذە ثوٌطب، ئۇ تبئەت لىٍۇر، 3252

. ثوٌۇر ﹞156﹝تبئەتطىس ثۀذە ئبتي ثىر ِبجبز

 

تبئەت لىً تبئەت، تىّٕب، لۇٌٍۇلىڭ غوي، 3253

. وۆڭۈٌذىٓ ثۆٌەن ئىجبدەتىە ضبلال ثۇ ٍوي

 

ئىٍّي وەڭ،  –ٔە ٍبخػي دېّىػتۇر ئەلىً 3254

: لوٌي وەڭثۇٔىڭغب ئەِەي لىً، ئبٍب 

 

تبئەتتە ثوٌذۇَ دەپ وۈۋۀّە توال، 3255

. تبئەتٍىه ئەزىس، ھەلمە لىً تبئەت ٍبٔب
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تبئەت لىً خۇداغب ثۇدۇر لۇٌٍۇلۇڭ، 3256

. تېۋىٕذىُ دىجبْ ضەْ ئۇٔۇتّب ئۆزۈڭ

 

ئەً ئودغۇرِىع ئەِذى چبلىردىُ ضېٕي، 3257

. ئۆز ٔەپئىٓ ئىطتەروەْ دەپ لبٌّب ِېٕي

 

پبٍذىطىذۇر ضبڭب، وېٍۇرضەْ ئەگەر 3258

. ِەگەر وەٌّىطەڭ، ٍوق زەرەرى ِبڭب

 

خەٌممە ٍبخػىٍىمچۈْ، لىچبردىُ ضېٕي، 3259

. خەٌك ٔەپئي، زورالپ ضەْ ثۇرِب ئۇٔي –ثۇ 

 

لبراپ وۆر ِەْ ئېَتمبْ ثۇ ضۆزٌەر تبِبْ، 3260

. دۇرۇش ثوٌطب وەٌگىٓ، لوپۇپ ضەْ ثۇٍبْ
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وۆِەوٍەظ ِبڭب، ثوي ِېٕىڭ ثىرٌە ضەْ، 3261

. رٌەرٔي ٍۆٌە ِېٍىڭ ثىرٌە ضەْپەلي

 

ضبڭب ثۇ ضبۋاپتۇر، ِبڭب ٍبخػي ئبت، 3262

. ثېرۇر ئىىىي دۇَٔبٔي لبدىر ثبٍبت

 

ِېٕي ٍبخػىٍىممب ثبغال، ٍبخػي ثوي، 3263

. وىػي ٍبخػي ئەردىٓ تبپبر ٍبخػي ٍوي

 

ضەۋەة ثوي ٍبخػىٍىك ئۈچۈْ ضەْ ِبڭب، 3264

. ثېرۇر ھەق، ئەً ِەرداْ، ٍبخػىٍىك ضبڭب

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، تبجىه ئبٌىّي، 3265

: ئۇٔڭىىُ ئېرۇر زور غۆھرەتتە ٔبِي

 

ثېگي ثوٌطب خەٌممە ٍبخػي ۋە ئبدىً، 3266

. ئۇٔىڭ ٔەپئىذىٓ ئەي تبپۇر ثەخت، ثىً
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ئۆزۈڭذىٓ وۆرە ثەگىە تىٍە ٍبخػىٍىك، 3267

. ثەگ ٍبخػي ثوٌطب، ثۇ، ئەٌگە پبٍذىٍىك

 

، خەٌك ٍبخػي ثوٌطب، ئۆزىگە ثوٌۇر3268

. ثېگي ٍبخػي ثوٌطب، خەٌك وۈْ وۆرۇر

 

وىػي دەپ ئبتىٍۇر، وىّىذۇر ئوي وىػي، 3269

. وىػىگە ثېرىپ ٔەپ، ثېجىرضە ئىػي

 

ٍبخػىٕي،  پۈتۈْ ئبدەَ ئوغٍي ضۆٍەر3270

. ثۇ ٍبخػي ٔېّە ئۇ، ِەْ ِبختبً ئۇٔي

 

ٍبخػىٍىك ئېرۇر،  –خەٌممە ثېرىع ٔەپئي 3271

. ثۇ ٔەپئي ثىٍە خەٌمي تبپمبً ھوزۇر
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وۆٍۈِچبْ ثوٌۇر خەٌممە ٍبخػي وىػي، 3272

. وۆٍۈِچبْ ثوي ثوٌۇرضەْ ٍبخػي وىػي

 

※         ※           ※ 

 

ئۇالپ ضۆز ثۇ خەتٕي ٍبزدىُ ئۆزۈَ، 3273

. تۈرۈتتۈَ لەٌەِٕي، تۈگەتتىُ ضۆزۈَ

 

ٍۀە ثوٌطب لبٔذاق ِېٕىڭىي ضۆزۈَ، 3274

. لبٍبغىڭ ٍەتىۈزەر ئەً ئبً ٍۈزٌۈگۈَ

 

         ※  ※         ※ 

 

تۇرۇپ خەتٕي ثبغالپ ِۆھۈرٌەپ ئۇ خبْ، 3275

. ضۇٔۇپ ثەردى، ئۆگذۈٌّىع ئبٌذى غۇئبْ

 

※         ※           ※ 
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ٔىچۈن ثوٌطب ثبر ئۆزۈڭ، : ئېٍىگ ئېَتتي3276

. دېگىٓ ئەً ئبلىً ھەَ وېرەوٍىه ضۆزۈڭ

 

تىرىػمىٓ، ئۇٔي ئەِذى وەٌتۈر ِبڭب، 3277

. ثبتۇر، ِبڭبئۇٔىڭطىس لۇرۇق وەٌّە، 

 

- زىرەن ئەٌچي ئەۋەت ھەَ تبپػۇر ضۆزۈڭ، 3278

. دېگۀتي ثىٍىٍّىه، ئىػىتىىٓ ئۆزۈڭ

 

ضبڭب تبپػۇراً ِەْ ئەِذى ٔېّە ضۆز، 3279

. پۈتۈْ ضۆز ضېٕىڭذە، ئبٍب وۆڭٍي تۈز

 

ٔە ئېَتّبق وېرەوطە، غۇ ثوٌطۇْ ضۆزۈڭ، 3280

. ٔەَ لىٍّبق وېرەوطە، ئۇٔي لىً ئۆزۈڭ
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※           ※         ※ 

 

گۈزەي تەرثىَىٍىه، ٍەْ خۇظ ئەدەپ، 3281

. دەپ" ثبظ ئۈضتىگە"ثۇ ئۆگذۈٌّىع چىمتي 

 

ٍۈٔەٌذى ئۆً تبِبْ ِىٕىپ ئۇ ئېتىٓ، 3282

. وىرىپ ضبٌذى تؤٕي، ثېػىپ ثەٌۋىغىٓ

 

لۇٍبظ ٍبٔذى ٍەرگە ھەَ لوٍذى ثېػىٓ، 3283

. ٍورۇق دۇَٔب ِەڭسى لىسارتتي تۈضىٓ

 

، ٍبپتي ٔۇر ٍۈزىٓ، ٍېَىپ ضبچىٓ ضبِب3284

. گۈزەي زۇٌپىٕي ضبلالپ وەتتي ٍەر ٍۈزىٓ

 

تبھبرەت ئېٍىپ ئولۇدى خۇپتەْ ٔبِبز، 3285

. تۆغەن ضبٌذى، ٍبتتي، ئۇخٍىذى ثىر ئبز
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چۆچۈپ ئوٍغبٔذى، ثبظ وۆتەردى غۇئبْ، 3286

. لىٍّىع ٍۈزىٕي تۇِبْ ﹞157﹝لبرا زەڭگي

 

تبھبرەت ئېٍىپ ئولۇدى ثبِذات ٔبِبز، 3287

. تەضجىھ  ئېَتىپ، تۇردى ئۇ ثىر ئبزدۇئب 

 

ٍىپەن لبٌمبْ ثېػٓ چىمبرغبْ ھبِبْ، 3288

. ٍورۇق ٍۈز وۈٌەردەن ٍورىذى جبھبْ
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لىرىمىٕچي ثبپ 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىع لېػىغب 

ثبرغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

ئىگەرٌىذى تېسدىٓ ئېتىٕي تۇتۇپ، 3289

. لېرىٕذاظ ضبرى وەتتي ئۆٍذىٓ تۇرۇپ

 

لېرىٕذاظ ِبوبٔىغب ثبرغبْ ھبِبْ، 3290

. ئېتىذىٓ چۈغۈپ ِبڭذى پىَبدە راۋاْ

 

ئىػىه لبلتي ئبضتب لوٌىٓ تەگىۈزۈپ، 3291

. توختبتي ئودغۇرِىع تبئەتٕي، لوپۇپ

 

 –ئىػىه ئبچتي، چىمتي، لبٍبغىٓ وۆرۈپ 3292



  -695 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

. وۆز ضۆٍۈپ –لۇچبغٍىػىپ ئىطۀٍەغتي، ٍۈز 

 

ْ، لوٌىٓ تۇتتي، ئۆٍگە ثبغٍىذى غۇئب3293

. ثېرىپ جبً ئوٌتۇردى، لوٌىٓ تۇتۇثبْ

 

ٔبھبٍەت ضۆٍۈٔذى لبٍبغىٓ وۆرۈپ، 3294

. خۇداغب غۈوۈر لىٍذى وۆپ ِەدھي ئولۇپ

 

ٔە خۇظ ثىر ضۆٍۈٔچتۇر وىػي ئبٍرىٍىپ، 3295

. ضبالِەت لوۋۇغطب، گەر ئىطتەپ وېٍىپ

 

  –ٔە ٍبخػي ثوٌۇروىُ، لبٍبغتىٓ ٍىراق 3296

. غّبقثوٌۇپ، ضوڭ وۆرغّەن، ٍبْ لوۋۇ

 

ٔە وۆروەَ ثوٌۇر، وۆر، وۆٍۈِچبْ لبٍبظ، 3297

. لبٍبغمب ٍېمىٍٕىك وۆرضەتطە ئبداظ
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ٔە وۆروەَ ثوٌۇر، وۆر، وۆٍۈِچبٍٔىمتىٓ، 3298

. لبٍبغمب لبٍبظ وۆڭٍي ثوٌطب ٍېمىٓ

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، وۆٍۈِچبْ لبٍبظ، 3299

: وۆڭۈٌذىٓ ٍېمىٍٕىك ئۇٌىغبْ ئبداظ

 

ۈغطە ئبدەَ، جۇداٌىك ضوڭٕىذا وۆر3300

. ضۆٍۈٔچي ئۇزۇرار ھەَ لىطمىرار غەَ

 

ٔە وۆروەَ ثوٌۇر، وۆر، وىػي ئبٍرىٍىپ، 3301

. ضبالِەت لوۋۇغطب گەر ئىىىي ھەِذەَ

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

ضورادى ئودغۇرِىع لېرىٕذاغٍىرىٓ، 3302

. ٍەتىۈزدى ئۆگذۈٌّىع ضبلٍىك خەۋىرىٓ
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ئېَتمىٓ ِبڭب، : ٍۀە ئېَتتي ئودغۇرِىع3303

ٔىچۈْ وەٌذىڭ ئەِذى، ٔە ثوٌذى ضبڭب؟  

 

ئىػىتتىُ ضېٕي ِەْ ئېٍىگ ثىرٌە دەپ، 3304

. خبالٍىممب ٔەپٍىه ثىٍىه ثىرٌە دەپ

 

ٔىچۈْ وەٌذىڭ ثۈگۈْ ثۇالرٔي لوٍۇپ، 3305

خەٌك ٍۈوٍىرىٕي ثوٍۇٔغب ٍۈدۈپ؟ 

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

  -ئۆزۈَ : ٍتتيجبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع، ئې3306

. ضېٕي دەپ وەٌذىُ، ئەً گۈزەي ٍۈزٌۈگۈَ
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تۇرۇپ وەٌذىُ ضېٕي وۆرەٍّەْ دىجبْ، 3307

. لبٍغۇ ثبغىٓ ٍىػەٍّەْ دىجبْ –ئەٌەَ 

 

لىالتتىُ  ئۈِىت وۆپ ضېٕي وۆرگىٍي، 3308

. ۋالىت تبپتىُ ثۈگۈْ ضبڭب وەٌگىٍي

 

ئۇزۇٔذىٓ ثۇٍبْ ِەْ ضېٕي وۆرِىذىُ، 3309

. ۋالىت تبپّىذىُتىٍەٍتىُ وۆرۈغٕي، 

 

  –ثۈگۈْ ۋالتي وەپتۇ ِبٔب، ِەْ ئۆزۈَ 3310

. ضۆزۈَ –ضبڭب وەٌذىُ، غۈورى لىٍۇر تىً 

 

ضبق ، ثوٌۇروەْ ئۆزى،  –وىػي گەر ئىطەْ 3311

. تىٍەوىە ٍېتەر ئەً وۆٍۈِچبْ لوزى

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، ئبرزۇ لۇچمبْ ئەر، 3312

: ئۆتىۈٔچي زاِبٕٔي ضىٕبپ وۆرگەْ ئەر



  -699 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

 

تىرىه ثوٌطب ئىٕطبْ تىٍەگىٓ تبپۇر، 3313

. تىٍەوىە تىروٍىه ضەرِبٍە ئېرۇر

 

تىرىه ثوٌطب ئىٕطبْ تېپىػۇر ٍۀە، 3314

. ئىطەْ ثوٌطب، وەتىەْ لوۋۇغۇر ٍۀە

 

تىرىىٍىه تىٍە ضەْ، تىٍىّە تىٍەن، 3315

. تىرىىٍىه تىٍەوىە ٍېتىػىە ٍۆٌەن

 

خۇدا ثەردى ئبخىر تىٍەگىُ ِبڭب، 3316

. ْ ِەْ لوۋۇغتۇَ ضبڭبئىطۀٍىه ثىٍە

 

ٍۀە ثىر ضۆزۈَ ثبر ثۇ ضۆزدىٓ وېَىٓ، 3317

. ئىػىتىىٓ ئۇٔي ضەْ، ضبڭب ئېَتبٍىٓ

 



  -700 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

 

لىرىك ثىرىٕچي ثبپ 

ئودغۇرِىػٕڭ ئۆگذۈٌّىع ثىٍەْ ِۇٔبزىرە 

لىٍغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

  –ضۆزۈڭ : جبۋاة ثەردى ئودغۇرِىع، ئېَتتي3318

. ئىػتتىُ، ضۆزۈِٕي ئىػىتىىٓ ئۆزۈڭ

 

ثۇ لىٍّىع ٍېمىٍٕك ئۈچۈْ ثىر ثبٍبت، 3319

. ئەجرىڭگە تۈِۀّىڭ ثەرضۇْ ٍبخػي ئبت

 

ضېٕىڭ ئۇ ٍۀە ثىر ضۆزۈڭ ٔىّەوىٓ، 3320

. ئۇٔي ھەَ ِبڭب ئېَت، لبٌذۇرِب وېَىٓ

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 
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ئۆگذۈٌّىع دېذىىىُ، غۇدۇروي ضۆزۈَ، 3321

. ضېٕي وۆرِەن ثىٍەْ ٍورۇغتي وۆزۈَ

 

وىػي ئۆز تىٍەگي ثىٍە ٍۈرضە ٍوي، 3322

. ئەً ئىٍّي ئۇٌۇغ ئەر، جبپب چەوّەش ئوي

 

ٔېّەدەر وۆپ ئىػٕي وۆرگەْ ثىر ئەرەْ، 3323

: ئەً وۆڭٍي وەڭ، ئۇٔىڭ ِۀبضىٓ چۈغەْ

 

وىػىىىُ، ٔە ئىػتب ثوٌۇر ئبرزۇۋار، 3324

. لەدەِذە ئۇ ئبرزۇ ثوٌۇر ئبڭب ٍبر

 

لىٓ، تىٍەن ثىرٌە ِبڭطب، ٍىراق ٍەر ٍې3325

. ٍۈزىٕي وۆرۈپ جبْ ئىگەضىٓ تبپبر
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  –ئۆزۈَ : ٍەْ ئېَتتي ثۇ ئۆگذۈٌّىع3326

. ضبڭب لبٍغۇرۇپ، ھىچ ئۈزۈٌّەش ضۆزۈَ

 

وۀت، لېرىٕذاظ، تۇلمبٕٔي لوٍۇپ،  –غەھەر 3327

. ٍبرضىس ثوٌۇپ –ثېسىپ ئەٌذىٓ ٍىراق، دوضت 

 

ئۆزۈڭ ٍبٌغۇز ئېغىر ٍۈن، زەخّەت ٍۈدۈپ، 3328

. ئبچ دەرِبٔذىٓ وېتىپ –ٍۈرەرضەْ ٍېٍىڭ 

 

ضېٕىڭچۈْ لبٍبغالر توال لبٍغۇرۇر، 3329

. وۆرەً دېطە ضەْ ٍوق، دىٍي ئۆرتىٕۇر

 

ٍەوىە تەْ،  –ئبدەَ ئوغٍي ئۆتّەش ٍبٌغۇز 3330

ئۆزۈڭ ِۇٔذا ٍبٌغۇز، ئبغرىّبضّۇضەْ؟ 

 

ثۇ لبٍغۇ ِېٕي ئۆٍذە ٍبتمۇزِىذى، 3331
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. ئۀذىػە تىٕىچ لوٍّىذى –ثۇ لبٍغۇ 

 

 

ٔي ضبڭىال ٍبراتّىذى ھەق، دۇزاق3332

. ئبزاپٕي ضبڭىال ھەَ ثەرِىذى ھەق

 

ٔىچۈْ ھەَ ٔىّبٔچە لىَٕىّبق ئۆزۈڭ؟ 3333

. ِبڭب ئەٍٍە ِەٌۇَ، ثىٍەٍّەْ ضۆزۈڭ

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

دېذىىىُ ئودغۇرِىع، ئىػىتتىُ ضۆزۈڭ، 3334

. ثېرەً ِەْ جبۋاثىٕه، ئىػىتىىٓ ئۆزۈڭ

 

ئېَتتىڭ وۆٍۈِچبٍٔىمىڭ،  ٔىّىىىُ، ضە3335ْ

. ٍېمىٍٕىك ٔىػبٔي، لېرىٕذاغٍىمىڭ
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لبٍبغٕىڭ غېّىٕي لبٍبظ ٍىّىطە، 3336

ثۆٌەن ٍبت لبچبْ ٍەر، لبٍبظ ثوٌّىطب؟ 

 

جىّىىي لبٍبغتىٓ ئۇزۇْ ئبٍرىٍىپ، 3337

. ٔىچۈْ ِۇٔچە تۇردۇَ ثۇ ٍەرگە وېٍىپ

 

وي وۆردۈَ ثۇ ٍەردە دىٕىُ خوپٍۇلي، 3338

. ۆزۈَ خوپٍۇليثۇ ٍەردە وۆرۈٔذى ئ

 

غۇڭب وەٌذىُ ئەِذى ثۇ ٍەرگە ٍۈرۈپ، 3339

. لىالً ھەلمە تبئەت دەپ ٍبٌغۇز ثوٌۇپ

 

ثۇ دۇَٔب ئىػىغب چېتىٍغبْ وىػي، 3340

. لىالٌّبش تبئەتٍە ئۇ دۇَٔب ئىػي

 

پۈتۈْ ثۇ خەٌممە ٍبپّبضتىٓ لوۋۇق، 3341
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. ٍبراتّبق خۇداغب تبئەت لىٍّبق ٍوق

 

 

ضىممبٔذا لبتتىك، ٔەپىص ثوٍٕىٕي  –ھبۋا 3342

. غۇ چبغذا تبپبرضەْ تبئەتتە تبتىك

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، تەلۋادار وىػي، 3343

: ھبۋا ثىرٌە ثوٌّبش پۈتۈْ دىٓ ئىػي

 

ثۇ، دىٕٕىڭ ثۈٍۈن دۈغّىٕي،  –ھبۋا، ٔەپىص 3344

. تبئەتتىٓ ئبزدۇرار ئۇالر ثۀذىٕي

 

ھبۋاغب ثېرىٍطە، ئەر تۇتمۇْ ثوٌۇر، 3345

. ىٓ، ِېٕي لۇي لىٍۇردېطەَ تەْ ئبرزۇش

 

ھبۋاغب ثېرىٍّە،ئەلىً ثىرٌە وەش، 3346

. تېٕىڭ ثبظ وۆتەرضە، ثىٍىُ ثىرٌە وەش
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ئبغۇٔذاق ضەۋەپتىٓ غەھەرٔي لوٍۇپ، 3347

. ثۇ ٍەرگە وېٍىپّەْ ئېغىر ٍۈن ٍۈدۈپ

 

ٍۈرۈپّەْ وىػىذىٓ ئەگەر ئبٍرىٍىپ، 3348

. لۇرۇق ضۆزٌىّەضّەْ، ٔە غەٍۋەت لىٍىپ

 

ۇرۇرضەْ دېذىڭ ئەً لبٍبظ، وي ٍبٌغۇز ت3349

. خۇدا ٍبدى ھەِرا، ِبڭب ثەش، ئبداظ

 

ٍېمىٕذىٓ گەر ئوٌذۇَ ٍىراق،  –لېرىٕذاظ 3350

. تولۇَ ثىراق –تۇٍذۇرِبً ئۆتەرِەْ ئبچ 

 

خەٌك وۆڭٍي ٔبزۇن، ئبٌّبق ئۇٔي تەش، 3351

. وۆڭۈي غۇٔغبٔغب لبرغي، خۇدا ئەدٌي ثەش

 

ِەش، پبٍذا وۆر –خەٌك گەرچە ِۀذىٓ ٔەپ 3352
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. ئۇالرغب ِېٕىڭذىٓ زىَبّٔۇ ٍەتّەش

 

 

ٍبِبٍٔىك ثبرى،  –ٔەپ، ٔە ٍبخػي  –زىَبْ 3353

. خۇدادىٓ وېٍۇر ثۇ، ئۇٔىڭ تەلذىرى

 

ثۇ ئەرغتىٓ تۆۋەْ ٍەر ئبضتىغىچە تب، 3354

. ئېرۇر ھەِّە ثىردەن ِۇھتبج خۇداغب

 

  –زىَبّٔۇ، ٍب پبٍذا،وىػىٍەر ئبرا 3355

. ٌۇَ ضبڭبٔېّە ثبر، ئەً ِەغھۇر، ثۇ ِە

 

ضوراٍّەْ ٔە پبٍذا تبئەتتىٓ دىجبْ، 3356

. ثۇدۇر لۇٌٍۇق، ئىػىه ئبچبر لۇي ضبٍبْ

 

لۇي ئبتي ٔبَ ئوٌذى غۇٔىڭچۈْ، 3357

. تۈْ –ثېرىپ تبغمب لىٍطۇْ تبئەت وۈٔۇ 
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لوثۇي لىٍطۇْ خۇدا ۋە ٍب لىٍّىطۇْ، 3358

. ثۇ تبئەت زىىرى ھىچ تىٍذىٓ چۈغّىطۇْ

 

اڭب ٍوق زىَبْ، ثۇ ٍبٌغۇزٌۇلىّذىٓ 3359َ

. دىٓ ئبِبْ –ثۇٔىڭٍە ثۆٌۈٔذى تۀۇ 

 

ٔە ٍبخػي دەر ئبڭال، ثۇ ثېَىت ئېَتمۇچي، 3360

. ئىچي –تېػىغب ثبلّب، وۆر ِۀبضىٓ 

 

ئەً ِبھىر وىػي ضەْ ٍۈر تۀھب ثوٌۇپ، 3361

. تۇتي ضۆز ئۆگۀذى ئۇ ٍبٌغۇز ٍۈرۈپ

 

تبئەتچي تبئەت لىٍطب ٍبٌغۇز ئەگەر، 3362

ئۇ ٍبٌغۇز تۇرۇپ؟  ثوٌۇر ٔە زىَبٔي

 

وىػي ضۆھجىتىٕي ِبختبرضەْ لبٍبظ، 3363



  -709 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

ٔىچۈوّۇ لېتىٍّبق ئۇالرغب ئبداظ؟ 

 

 

ِبڭب وەٌگىٕىڭذىٓ ثېرى ِەْ ثۇ وۈْ، 3364

. تبئەتتىٓ لېٍىپّەْ، ثۇٔي وۆر، چۈغۈْ

 

لوغۇٌغبٍٔىمىّذىٓ ئۆزۈَ ثىر ضبڭب، 3365

. زىَبْ غۇٔچە ثوٌطب، وۈچۀّە ثۇڭب

 

ى وىػىٍەر ئبرا، ئۆزۈَ وىرضەَ ئەِذ3366

. ٔىچۈن تەگىەً لوٌۇَ تبئەتىە، لبرا

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

ئىػىتتىُ ضۆزۈڭ، : ئۆگذۈٌّىع دېذىىى3367ُ

. ِەْ ئېَتبً، ئىػىت ضەْ، ئۆرىّەً ٍۈزۈڭ
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ضەْ ئېَتمبْ ثۇ ضۆزٌەر ھەلىمەت ئېرۇر، 3368

. لبراپ وۆرضە ثىراق، ثىر ثبھبٔىذۇر

 

رىه ثوٌطۇْ دېطە ئەر، ئېتىُ ِەڭگۈ تي3369

. تىرىه چبغذا وىػىگە ٔەپ ٍەتىۈزەر

 

ٍوق ئەرضە تىرىىٍىه ٔىػبْ ثەٌگۈضي، 3370

ئۇٔىڭ ٍبخػىٍىمىٓ ٔەدىٓ ثىٍگۈضي؟ 

 

لىس لەۋەت،  –خوتۇْ ئبي، ئۇ تۇغطۇْ ئوغۇي 3371

. دېطە ئەۋالدى ٍوق، ئەرەْ ئۈچۈْ ضەت

 

: ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، وىػىٍەر خىٍي3372

. ىٍٕي ئۈزِەضٍىه ٍوٌيخوتۇٔذۇر ٔەش

 

: لىسضىس ئۆتىەْ پۇغبٍّبْ ٍېذى –ئوغۇي 3373
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. لىس، دېذى –وېَىٓ وەٌگۈچي لىً ئوغۇي 

 

 

ئۆزىذىٓ ثىر ئەۋالت لبٌذۇرضب وېَىٓ، 3374

. ئۇٔي ئۆٌذى دىّەً، تىرىىتۇر دېگىٓ

 

ٔەضىٍطىس ئۆٌطە ئەر، تۈگەٍذۇ ئۇرۇق، 3375

. لۇرۇق –جبھبٔذا ئبت، ئورٔي لبٌۇر ثوظ 

 

دغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي ئو

 

ثۇ ھەلىمەت، : جبۋاة ثەردى ئودغۇرِىع3376

: ثۇٔىڭذا ٍۀە ثبر ثۆٌەوچە ھبٌەت

 

لىس زېرەن،  –ئەگەر ٍبخػي ثوٌطب ئوغۇي 3377

. ضېٕىڭ ئېَتمىٕىڭذەن ثوٌۇر ئۇ، دېّەن
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ٍبِبْ ثوٌطب ٌېىىٓ، ٍىغالتمبً ضېٕي، 3378

. ضەْ ئۆٌگۀذە، تېسال ئۇٔۇتمبً ضېٕي

 

ٍبِبٔالپ ئېتىڭٕي، لبغىع ٍبغذۇرار، 3379

. ثوٌۇپ چوڭالرِۇ ثبظ، ٍبتالر تىٍٍىػبر

 

لىس ٍېغىذۇر، ٍېغي ٔە وېرەن؟  –ئوغۇي 3380

. ٍېغىطىس تىرىىٍىه تېخي ئەزگۈرەن

 

ٍېغىذىٓ ٔىچۈوّۇ راھەتٍەر وېٍۇر؟ 3381

. ٍېغي ئبتي زىَبٔغب گۇۋاھٍىك ثېرۇر

 

: رٔە ٍبخػي ثىٍىُ ثەردى ئىٍّي چوڭمۇ3382

. لىس ئېتي ئۆچّەش وۆٌەڭگە ئېرۇر –ئوغۇي 

 

ثۇڭب ئوخػىػۇر ثىر ثىٍىٍّىه ضۆزى، 3383
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: ضۆزى توغرا، وۆڭٍي توال تۈز ئۆزى

 

 

ئوغۇي لىسٔي دەپ ضەْ، دىٍىڭ ضېرىٍۇر، 3384

لىس ثۇ دەرتٕي ثىٍۇر؟  –لەٍەردە ئوغۇي 

 

ٍىغبرضەْ ھبرإِي وېتەرضەْ، لبٌۇر، 3385

. وزۇر وۆرۇرضەْ ٍىغالپ وېتەرضەْ، ئۇ ھ

 

خوتۇْ ئبٌغۇچي،  –وېّىگە چۈغىۈچي 3386

. دېڭىس ئىچرە وىرەر ئبڭب چۈغىۈچي

 

لىس، وېّىطي ضۇٔۇر،  –تۇغۇٌطب ئوغۇي 3387

وېّە ضۇٔطب ضۇدا تىرىه وىُ لبٌۇر؟ 

 

لىسغب ئبتب ثوٌغبٕٔي وەچۈر،  –ئوغۇي 3388

. ئۇٔىڭىىُ، ٍىگۀي ثىر زەھەر ئېرۇر
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دىٓ وېَىٓ، لىس ٍبِبٔي ئبتب –ئوغۇي 3389

. ئبتىّبش ئبتبضي، ئبٔبضي ئېتىٓ

 

لىس لىٍۇرِۇ ۋاپب؟  –ثۇ ٍبڭٍىغ ئوغۇي 3390

. ٍبِبٔذۇر پەٍٍي ھەَ لىٍىمي جبپب

 

لىس ئبتبضي وۆپ ئەِگەن چېىەر،  –ئوغۇي 3391

. ثەال ثىرٌە ِېھٕەتٕي پىٍذەن ٍۈدەر

 

ئبداظ، دوضت، لېرىٕذاظ تېپىپ تۇت دېذىڭ، 3392

. تەضتۇر ٍۈدِىگىڭثۇ ٍبخػي، ئۇ ثىر ٍۈن، 

 

: ِۇٔەۋۋەر، ثىٍىٍّىه، ھېىىُ ٔە دېّىع3393

. وىػي وۆڭٍي ٔبزۇرن، وۈزەتّەن تەش ئىع

 

گوٍبوي ثىر غىػە ئېرۇر ثۇ وۆڭۈي، 3394
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. ضۇٔۇپ وەتّىطۇْ ئۇ، ئبۋاٍال ئوغۇي

 

 

وۆڭۈي ٔبزۇن ٔىّە، تەجىرىجە غۇدۇر، 3395

. ئىططىمتب ئېرىپ تېس، ضوغۇلتب توڭۇر

 

ى ضۇٔطب، ثوٌۇر زور ٍېغي، ئبداظ وۆڭ3396ً

. ٍېغي ثىرٌە ثوٌّبش ھوزۇر ھىچ چېغي

 

ٍېغي ثوٌطب، تۇرِۇظ تېتىمطىس ثوٌۇر، 3397

. ٍېغي لبٍذا ثوٌطب، زىَبٔي تېگۇر

 

ٔىچەوىُ، وىچىىتۇر ئۇ دۈغّەْ ضبڭب، 3398

. ھىطبپال ئۇٔي زور، ئەً ثبتۇر توڭب

 

چىۋىٓ ثوٌذى پىٍٕىڭ ٍوغبْ دۈغّىٕي، 3399

. خىر ضەورىتۇر ئۇٔيچېمىۋەرضە، ئب
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ٔەدەر، ئبڭال، دۈغّۀٍىه ئوٌغبْ وىػي، 3400

: ئۇرۇغۇپ ٍېغىٍە تۈگىگەْ ٍېػي

 

غبپىً ئوٌّب، دۈغّەْ وىچىه دەپ ئۆزۈڭ، 3401

. ٔىچۈْ لورلبٍىٓ دەپ، چوڭ ئېَتّب ضۆزۈڭ

 

ئەگەر ثوٌطب دۈغّەْ، غبپىً ثوٌّىغىٓ، 3402

. ٍېغىغب ٍېغي ثوي، دوضتمب ئبچ ٍۈزۈڭ

 

ٔىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي ئۆگذۈٌّىع

 

جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع ئبغسىٓ ئېچىپ، 3403

. ئبڭال ضۆزۈَ، وۆڭۈٌٕي ثېرىپ: دېذى

 

ٍبراتتي خۇدا ثۇ جبھبٕٔي ثىٍىپ، 3404
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. ثەردى ئىچّەن ھبالٌذىٓ لىٍىپ ٍېّەن

 

 

وػىىىُ، لوغۇٌطب تېپىپ ٍبخػي ئەظ، 3405

. ئەغي ٍبخػي ثوٌطب، لىٍۇر ٍبخػي ئىع

 

ئي ثوٌطب، وىػىگە لېتىً، وىػي ٔەپ3406

. وىػىگە ثېرىع ٔەپ ھەر وىُ ٔەپئي، ثىً

 

ثۇ ٍبٌغۇز ٍۈرۇچي ٍبۋاٍي ئېرۇر، 3407

. ئۇٔىڭذىٓ وىػىگە ٔىّە ٔەپ تېگۇر

 

وىػىگە ٔېپي ٍوق وىػىذۇر ئۆٌۈن، 3408

. ٍىگىت ثوٌطب، ئەٌگە ٔەپئي ثەرگۈٌۈن

 

لوٌذىػي،  –توالثوٌطب ئەرٔىڭ ئبداظ 3409

. ، ٍۈرىػۇر ئىػيئېتي تبرلبپ ئەٌگە
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ثۇ دۇَٔب ئىچىٕذە تبپبر ئۇ تىٍەن، 3410

. ئۇ دۇَٔب تىٍەضە ثوٌۇر ھەَ ٍۆٌەن

 

ئېغىر وۈٔذە دوضتالر پىذاالر ئۆزىٓ، 3411

. ضۆٍۈٔچتە ضۆٍۈٔۈپ، ٍورۇتۇر وۆزىٓ

 

خەٌمٍەرگە ئېَتىپ ٍبٍبر پەزٌىٕي، 3412

. لۇضۇر وۆرضە ئېَتّبً، ٍىغبر تىٍىٕي

 

ۈغّەْ ئوٍغىتبر، ٍىگىتٕي غەپٍەتتىٓ د3413

. لۇضۇرىٓ دۈغّەْ تبرلىتبر –پەزىٍەت 

 

 –ٍېغي ثوٌّىغۇٔچە، وىػي ِەرتٍىىي 3414

لبچبّٔۇ ثىٍىٕگەً ئېتي ھەَ تېگي؟ 

 

پەزىٍەت وىّٕىڭىي ثوٌۇروەْ توال، 3415
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. تەڭذاغطىس ثوٌۇر وۆپ دەغّۀّۇ ئبڭب

 

 

ٔەضەپتە،  –وىُ ئبضىً ثوٌۇروەْ پەزىً 3416

. تەرەپتە –ەپ ثوٌۇر وۆپ دۈغّىٕي تەر

 

ثوٌۇر ٍبخػي ئەرگە ٍېغي ثەٌگۈٌۈن، 3417

. ٍبِبٔغب ٍېغي ٍوق، ئۇ چۈٔىي ئۆٌۈن

 

لبٍۇ ئەرگە دۈغّەْ ٍىغىٍطب توٌۇپ، 3418

. ثىٍىڭىىُ، ئۇ ئەرٔىڭ پەزىٍىتي وۆپ

 

دۈغّۀٍە وۆرەغىەْ ئەر غۆھرەت تبپۇر، 3419

. دۈغّۀطىس ئەر ئبتي لوپبٌّبً ٍبتۇر

 

، پەزىٍەتٍىه ئەر، ٔە دەٍذۇ ئىػىتىى3420ٓ

: پەزىٍەت ثىٍەْ ئەر تىٍەوىە ٍېتەر



  -720 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

  –ٔىچۈن ئەر ضبٔبٌۇر ِىڭٍەر دۈغّىٕي 3421

. ِىڭ غەٍۋەت لىٍّىطب ئۇٔي ھەر وۈٔي

 

وۆر، ئىتتىٓ لبچمبْ ئۇ ثۆرى ثوٌۇرِۇ، 3422

. ئبڭالٔطب وەٍٕىذىٓ ِىڭ ئىتٕىڭ ئۈٔي

 

دېذىڭ ٍبٌغۇز ئۆتطەَ، ئبرالغّبً ئۆزۈَ، 3423

. لبرِبضّەْ لۇرۇق ضۆزۈَتىٍىّذىٓ چي

 

لېػىڭذا وىػي ٍوق وىُ ئبڭالر ضۆزۈڭ، 3424

وىػىٍەر ئبرا ضەْ تۇرِىطبڭ ئۆزۈڭ؟ 

 

ٍىگىت غوي ئېرۇروي، ئەي ئىچرە ٍبغبر، 3425

. وۈزەتىپ تىٍىٕي ھەَ تۆرگە چىمبر

 

ٍىرىه ضۆزگە ٍۇِػبق جبۋاة ثېرەر ئۇ، 3426
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. ئبچچىك ضۆز ئېَتمبٔغب غىرىٓ ضۆزٌەر ئۇ

 

 

ەر ئەي ٍۈوىٕي، ٍۈدوۈزِەش ئۇ ٍۈن، ٍۈد3427

. جبپبغب لىالر ئۇ ۋاپب، ٍۈرۈپ غۈن

 

وەڭ وىرىٕي،  –وۆڭۈٌذىٓ چىمبرۇر ئۆچ 3428

. تىٍىذا ئېَتبر ئۇ دىٍذا ثېرىٕي

 

وىػي ٍبخػىطي ئۇ، ئىػىت ٔېّە دەر، 3429

: لىٍىپ ٍبخػىٍىمٕي، ئېتي چىممبْ ئەر

 

وىػىگە ٍىرىه ضۆز دىّىگۈچي ثوي، 3430

. ىٓ ئبغرار وۆپ ٍىٍالر وۆڭۈيٍىرىه ضۆزد

 

ضېٕي ضۆوطە وىُ، گەر، ضەْ ِبختب ئۇٔي، 3431

. ثوٌۇر ئۇ ٔبداْ، دەر ئەلىٍٍىك ضېٕي
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جبپب لىٍغۇچىغب لىٍىپ تۇر ۋاپب، 3432

. ۋاپبٔي لىٍۇر ِەرت، ٍبِبٔالر جبپب

 

ٍىرالالغطب ضۀذىٓ ٍېمىٓ ۋە لبٍبظ، 3433

. ئۇالرغب ٍېمىٕالظ ئۆزەڭ، ئەً ئبداظ

 

گەر لىٍطب زاٌىُ ضبڭب زۇٌۇِىٕي، ئە3434

. وەچۈرگىٓ ئۇٔي: ئېرۇر دىٓ ٍوٌي ثۇ

 

خبتب لىٍطب دېذەن، لۇي، ئۇٔي وەچۈر، 3435

. وەچۈرۈپ ضبۋاة ئبي، ثۇ ئوزۇق ثوٌۇر

 

ِەردأٍىك غۇ ثوٌغبچ، ٍىگىت ٍۈن ٍۈدۈپ، 3436

. ٍۈرەر ضەۋىر ثىرٌە ئۆٌۈِٕي وۈتۈپ

 

پ، ثۈگۈْ ثىر ئۆً ئىچرە ضەْ ٍبٌغۇز تۇرۇ3437
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ٔە پبٍذا تبپبرضەْ، ضەْ ئەً خۇٌمي خوپ؟ 

 

 

ٍب راھەت، ٍب ئبرزۇ، ٔېّەت وۆرِىذىڭ، 3438

. زەر، ٍب گۆھەر ۋە ِىص تبپّىذىڭ –وۈِۈظ 

 

ضۇ ٔە ضۀذە ثوٌطب،  –لەضىر، ٍەر  –ضبراً 3439

. ئوغالْ ٔە ثىٍٍە ثوٌطب –، لىس ﹞158﹝ئۇضتەَ –ئبت 

 

لوٌۇڭ خەٌمٍە ئۈزرە ٔە ئۈضتۈْ ئەِەش، 3440

. تۇتۇپ ئۆزٔي، ئبٌطبڭ ئبتبق ٍبخػي، ثەش

 

ٔېّە ٍىغذىڭ ئەِذى لوٍۇرضەْ ئۇٔي، 3441

لبٍۇ تەٌۋە ئبتبر زاھىت دەپ ضېٕي؟ 

 

ٍېتىپ وۆپىە وۈچي، ئبزٔي خبٌىطب، 3442

. ثوٌۇر غۇٔذاق ئەرٔي زاھىت ئبتىطب
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تىٍەوىە ٍەتّىگۀٍەر زاھىت ثوٌۇر، 3443

. ثۆٌەن ھىٍَىطي ٍوق، ئۇ ضەۋىر لىٍۇر

 

ٍىگىت غۇ ئېرۇروي، ِىڭ ئبرزۇ تېپىپ، 3444

. ئۇٔىڭذىٓ ٍۈز ئۆرضە، ِەردأە ثوٌۇپ

 

ٍىذۈرضە، ئىچۈرضە پەلىرگە ثېرىپ، 3445

. تبئەت لىٍطب ھەلمە دىٍي ثبغٍىٕىپ

 

وېٍۇر ثوٌطب دۇَٔب، وۆڭۈي ثەرِىطە، 3446

. وېتەر ثوٌطب ئبغرىپ، ٍۈزىٓ پۈرِىطە

 

ئەگەر ئبرزۇ ئۈزرە ٍېتىػطە لوٌي، 3447

. دىٍي –پ ئۆزٔي، تۈزەٌطە وۆڭٍي تۇتۇ

 

وېٍەر ِۀب ئۈزە ئۇٍغۇْ ئۇغجۇ ضۆز، 3448
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: ئىػىت ضەْ، ئەِەي لىً، ئبٍب خۇٌمي تۈز

 

 

ئەر غۇوي، جىّىگە لۇدرەتٍىه تۇرۇپ، 3449

. لىالٌىطب ئىػىٕي ئۆزىٓ چىڭ تۇتۇپ

 

ئۇٔىڭذىّٕۇ ِەردأراق ٍىگىت غوي ئېرۇر، 3450

. پِىڭ ئبرزۇ ئۈزە ئبٌطب ٔەپطىٓ توضۇ

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ئېَت چىٕىڭ، : جبۋاثەْ ئودغۇرِىع دېذى3451

ٔەدۇر ئبً ٍۈزٌۈگۈَ، تىٍەگىڭ ضېٕىڭ؟ 

 

ٔېّە ضۆزٌىطەَ ِەْ، ضۆزۈِٕي ٍېرىپ، 3452

. جبۋاثٕي لىٍۇرضەْ ِېٕي رۀجىتىپ
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ئوچۇلراق ِبڭ ئېَت، تىٍىگىڭ ٔېّە؟ 3453

. ٔېّە وۈتطەڭ ئۇٔي ئېچىپ ضۆزٌەۋە

 

گذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي ئۆ

 

ئۆزۈَ، : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع، ئېَتتي3454

. تىٍە ثىرٌە وەٌذىُ، ئبچبٍّەْ ضۆزۈَ

 

ثۇ وۈٔتۇغذى ئېٍىگ ئىػىتتي ضېٕي، 3455

. ئۆزىگە وېرەن دەپ، ئەۋەتتي ِېٕي

 

توال ئبرزۇ لىٍپ وۆرۈغىە ضېٕي، 3456

. دەۋەتچي لىٍىجبْ ئەۋەتتي ِېٕي

 

ضە لبٔچە، ثىر ثبرِبق وېرەن، ئېغىر وەي3457
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. ثېرىپ ئۇ ئىٍىگىە وۆرۈّٔەن وېرەن

 

 

ئېٍىگ ثەوّۇ ٍبخػي ثىر ضۇٌتبْ ئېرۇر، 3458

. خەٌمپەرۋەر، ئۆزى وۆٍۈِچبْ ئېرۇر

 

وىُ ئېٍىگ ٍۈزىٓ وۆرضە لۇتٍۇق ثوٌۇر، 3459

. ھەر ئىىىي جبھبٔذا توٌۇق ثەخت تبپۇر

 

وۀت ثېگي،  –ٔېّەدەر، ئىػىتىىٓ، ثۇ ئەي 3460

: جبھبٕٔي تۇتۇپ وەٌگەْ ٍېتىٍّىع ئوگي

 

لبٔۇٍٔۇق ئبدىً ثەگ چىٕذىٓ ثەخت ئېرۇر، 3461

. ئۇ ثەختتىٓ ھەِّىگە ٔەضىجە تېگۇر

 

ئبدىً ثەگ ئېتي لبٍذا ثوٌطب ِەغھۇر، 3462

. ئبڭب ثبرغۇٌۇق، ثەخت ئۇٔىڭذىٓ تېگۇر
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ئبدىً لبٔۇْ وۆوىە ثىر تۈۋرۈن ئېرۇر، 3463

. لىٍۇرثۇزۇٌطب ئۇ لبٔۇْ ئبضّبْ ٍي

 

ٍوق ئەرضە لبٔۇٍٔۇق ثەگٍەر ِۇثبدا، 3464

. ٍەتتە لبت زىّىٕٕي ثۇزاتتي خۇدا

 

ئبدىً ثەگ ٍۈزىٓ وۆرضە، لۇتٍۇق ثوٌۇر، 3465

. ضبۋاثىٓ تبپۇر ھەَ گۇٔبھ ٍولۇٌۇر

 

  –ئبدەَ ثوٌغۇٔۇِغب، ثىٍطەڭ، ثۇ زاِبْ 3466

. ضەۋەپچي، ٍۆٌەوچي ِبڭب ثوٌذى خبْ

 

ئبڭ، ثىٍىُ،  – خۇدا ثەرگەچ ِبڭب ئەلى3467ً

. پۈتۈْ ٍبخػىٍىممب ٍېتىػتي لوٌۇَ

 

ثېرىپ تەۋپىك خۇدا ٍبخػىٍىك ئۈچۈْ، 3468
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. خەٌك ٔەپئىٓ دەپ وۆتەردىُ ٍۈوىٓ

 

 

ضېٕي ھەَ تىٍەر ئەِذى خبلبْ ثۇ وۈْ، 3469

. لوي ٍەغطە خبٍٔىك تۈگۈْ –تۇتۇپ لوٌغب 

 

لىٍىپ دەۋەتچي ِېٕي ئەۋەتتي ضبڭب، 3470

. ئەً ثبتۇر توڭبِەْ ٍبٌغۇز وەتّەٍىٓ، 

 

ئەۋەتتي ئۇ خەت ئۆز لوٌىٍە پۈتۈپ، 3471

. ٔېّە ضۆزٌىگەْ ثوٌطب، وۆرگىٓ ئولۇپ

 

※         ※           ※ 

 

چىمبردى ئۇ خەتٕي ھەَ ثەردى ضۇٔۇپ، 3472

. ئودغۇرِىع ئبٌذى، ئبچتي، ثىر ئبز ئوٍٍۇٔۇپ

 



  -730 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 ضوئبٌيئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە 

 

ْ ئوٍٍىذى، ئولۇپ خەتٕي ئبضتب، ئۇزۇ3473

. ثېرىپتۇ ئېٍىگ خەتتە وۆپ ثىٍىُ، دېذى

 

ِېٕي وەٌگىٓ دىجبْ لىچمىرىپتۇ خبْ، 3474

. پۈتۈْ ٍبخػىٍىمالرٔي ئەٍٍەپ ثبٍبْ

 

ثۈٍۈن ئىع ئېرۇر، وۆر، ثۇ ئىػالر ِبڭب، 3475

. ٔېّە لىٍغۇٌۇق، ئېَت، وېڭەظ ثەر ِبڭب

 

 ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي

 

  –خبلبْ : ٌّىع، ئېَتتيجبۋاة ثەردى ئۆگذۈ3476

. تىٍي غۈن تۇرِبش ضېٕي ضۆزٌەپ ھبِبْ
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تەۋرەتطە تىٍىٕي، ئېتىڭٕي ئېَتبر، 3477

. ضېٕي ثىر وۆرەً دەپ تۆت وۆزٌە ثبلبر

 

وۆڭۈي وىّٕي ضۆٍطە توال ئبرزۇالپ، 3478

. ٍۈرەر تىً ھەر ضۆزدە ئېتىٕي ئبتبپ

 

ضۆٍذۈرگەْ ٔېّە دەر، ثۇ ثېَتٕي ئولي، 3479

: زىذۇر وۆڭۈي تولٍۇليضۆٍۈٍِۈن ٍۈ

 

وۆڭۈي وىّٕي ضۆٍطە وۆز ئبٌذىذا غۇ، 3480

. وۆزى ٔەگە ثبلطب، ٔىگبھىذا غۇ

 

وۆڭۈٌذە ٔە ئوٌطب ئبرزۇ ۋە تىٍەن، 3481

. ئېغىس ئبچمبْ ھبِبْ ثوٌۇر تىٍذا غۇ

 

 ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي
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ئەً توڭب، : جبۋاثەْ ئودغۇرِىع دېذى 3482

. ڭەظ ثەر ِبڭبئىالجي ٔېّەدۇر، وې

 

وۆٍۈِچبْ لبٍبغىُ ئۆزۈڭ ضەْ ٍېمىٓ، 3483

. وېڭەظ ثەر، ئبدا لىً لبٍبغٍىك ھەلمىٓ

 

ثۇ ئىػتب لىٍۇرِەْ وېڭەغٕي ضبڭب، 3484

. ثىٍىٍّە ِۇٔبضىپ وېڭەظ ثەر ِبڭب

 

ِېٕي ضەْ لبٍبظ ثىً ۋە ٍبوي ئبداظ، 3485

. ئبداغٍىك، لبٍبغٍىك ئىىىىطي ئوخػبظ

 

ئېرۇرضەْ ِبڭب،  ثۇگۈْ چىٓ وۆٍۈِچب3486ْ

. ٔېّە لىٍغۇٌۇق، ئېَت، پۈتەرِەْ ضبڭب
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 ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي

 

: ئۆگذۈٌّىع ثۇ ٍبڭٍىغ لبٍتۇردى جبۋاة3487

. تۇرِب ئەً لۇتٍۇق ئەر، ِېٕىڭذىٓ ضوراپ

 

ِېٕي خبْ دەۋەتىە ئەۋەتتي ضبڭب، 3488

ضبٌۇرضەْ وېڭەغٕي ٔىچۈن ضەْ ِبڭب؟ 

 

ثۆٌەن ٍوق ضۆزۈَ، ثبراٍٍي دېّەوتىٓ 3489

ٔىچۈن ثبرِب دەٍّەْ ضبڭب ِەْ ئۆزۈَ؟ 

 

ضېٕىڭ ثىرٌە ثوٌطبَ، توال پبٍذا، ثىً، 3490

. ئۆز ٔەپئىٓ دېگۀذە، وېڭەغّەش ئەلىً
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، ﹞159﹝ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال، ثىٍىٍّىه چىگى3491ً

: ثىٍىّطىس ئىػىتىىٓ، ثېرىپ ثوً ئېگىً

 

ئۆز ٔەپئىٓ دىگۀگە ضبٌّب ِەضٍىھەت، 3492

. تٍۇق، ئۇٔىڭذىٓ تەگّەش ِۀپەئەتئەً لۇ

 

غۇ ٍبڭٍىغ وىػىگە وېڭەظ ضبي لبٍبظ، 3493

. ئوي ئەروىُ ئۆز ٔەپئىٓ وۆزٌىّەش، ئبداظ

 

ئۆز ٔەپئىٓ دېگۀٍەر ئۆز ٔەپطىٕي دەپ، 3494

. ٍبراٍِىمىٕي ٍبراِطىس دەٍذۇ وۈچەپ

 

ۋە ثەزى ئىػالردا وېڭەغّەن وېرەن، 3495

. ٌېىىٓ دىٍغب ٍبلمبٔي لىٍّبق وېرەن

 

ئۆزۈڭ،  –ئۆزۈڭگە وۆٍۈِچبْ ضېٕىڭ ئۆز 3496

. وىػىگە ئىػۀّە، تەگەت، ثەش ضۆزۈڭ
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ئۆزۈڭ ثىً، ثۇ ئىػمب ٔىچۈوتۇر وېڭەظ، 3497

. ثۇ ئىع ئۈزرە ِۀذىٓ ھىچ ٍولتۇر وېڭەظ

 

ضېٕي ئبٌغىٍي وەٌذىُ ئبٔذىٓ ٍۈرۈپ، 3498

. وېڭەظ غۇوي ثبرغىٓ، ضەْ ئەِذى لوپۇپ

 

ضبۋاة، ٍبخػىٍىك، ئەي ئىچرە تبپبرضەْ 3499

. ثۇ ٍەردە تېپىٍّبش، ضبڭب ثۇ ئېٕىك

 

وۀتتە ٔەچچە ٍبخػىٍىمالر ثبر،  –غەھەر 3500

. ضبڭب ئېَتتىُ ئوچۇق تەورار ۋە تەورار

 

  –ضبڭب خوپٍۇق تىٍەپ، ئېَتمبْ ثۇ ضۆزۈَ 3501

. ثىٍەرضەْ، ئېرۇر راضت، تەڭرىّگە ِەٌۇَ
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وىػىذىٓ لبچبرضەْ، ٔە لىٍذى وىػي، 3502

. ە لوغۇي لىً وىػىٍەر ئىػيوىػىگ

 

ِۇضۇٌّبْ ئىػىٓ لىً، چىمبر ھبجىتىٓ، 3503

. ثوٌۇر تۆردە جبً، ھەق ثېرىپ جۀٕەتىٓ

 

وۆڭۈي، تىٍىٕي رۇش تۇت، خۇٌمۇڭٕي ثەٌەْ، 3504

. ٍبغب لبٍذا ثوٌطبڭ ضبئبدەت ثىٍەْ

 

وىػىطس ٍۈرِە، تۇر وىػىٍەر ئبرا، 3505

. وىػي ئەٍجي وۆرِە، ئۆزۈڭگە لبرا

 

ٔۇ ثىر ثېَتىىُ، وېٍەر ِبش ثۇڭب، ِۇ3506

: ئولي ئەً ھېىىُ ضەْ ئەِەي لىً ئبڭب

 

لەٍەردە ٍۈرضەڭ ٍۈر، ٌېىٓ ٍبخػي ثوي، 3507

. ٔەضەپىە ئەِەش، ثوي ٍبخػىغب وۆڭۈي
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ئۇٔۇتّبش ئۆزىٕي وىػي ٍبخػىطي، 3508

. لەٍەردە ٍۈرضە ئۇ تىٍەر ٍبخػي ٍوي

 

وىػىىىُ، ئۇز خۇٌمٕي ِەگەر لىالر ٍبر، 3509

. ٍەردە تىٍەضە، ِىڭ خوپٍۇق تبپبرلە

 

وي ٍبخػي جىّىىي ٍەردە ٍبخػىذۇر، 3510

. ثۇ ٍبخػي جبۋاثىّۇ ٍبخػي ثوٌۇر

 

خۇٌمۇڭٕي ٍبخػي لىً، ٍبِبْ ثوٌّىغىٓ، 3511

. لەٍەر ثوٌطب غۇٔذا ٍۈرى، لورلّىغىٓ
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لىرىك ئىىىىٕچي ثبپ 

ئودغۇرِىػٕڭ ئۆگذۈٌّىػىە دۇَٔب ئەٍپٍىرىٕي 

أىذا ئېَتمبٍٔمي ثبً

 

  –ِەْ ئۆزۈَ : جبۋاثەْ ئودغۇرِىع دېذى3512

. ئىػتىىٓ ضۆزۈَ –ئىػىتتىُ ضۆزۈڭٕي 

 

ثۇ دۇَٔب ئۆزىٓ ثەن ضۆٍذۈرِىع ضبڭب، 3513

. پۈتۈْ ئەٍجي ئەردەَ وۆرۈّٔىع ضبڭب

 

: تبڭ ئەرِەش ضېٕىڭذىٓ، ِەضەٌذە وېٍۇر3514

. ضۆٍۈٌطە ٔىّىىي ئەٍجي ٍوق ثوٌۇر

 

ً ئەٌذە ئۇٌۇق، ضەْ ضۆٍگەچ جبھبٕٔي، ئە3515
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. ثبر ئەٍجي وۆرۈٔذى، پەزىٍەت توٌۇق

 

: ئىػىتىىٓ، ٔېّە دەر ثۇ ضۆٍگەْ ئبدە3516َ

. ئبغىك ئۈچۈْ ِەغۇق ئەٍجي زور ئەردەَ

 

ثۇ ضۆٍگۈ ٔىػبٔي غۇدۇر، ئەً غەۋوەت، 3517

. ھەر ِەغۇق لۇضۇرى ثوٌۇر پەزىٍەت

 

  –ضۆٍۈپطەْ جبھبٕٔي، ٔىػبٔىطي غوي 3518

. ٌەت دەپتۇ وۆڭۈيوي، ثبر ئەٍجىٓ پەزى

 

جبھبٕٔي ٔىچۈوىُ ِبختبرضەْ ِبڭب، 3519

. ئۇٔىڭ ئەٍجىٕي ِەْ ئېَتبٍىٓ ضبڭب

 

تەڭرى لىَٕىذى،  ﹞160﹝گۇٔب لىٍغبچ ئبدە3520َ

. لىٍىپ دۇَٔبٔي زىٕذاْ، ئۇٔي لبِىذى
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ثۇ زىٕذأذا لبٔذاق تىٍەرضەْ تىٍەن؟ 3521

. ثوٌۇر جۀٕەت ئىچرە تىٍەن، ثەخت، ٍۆٌەن

 

وٌذى جۀٕەتتە ثۇغذإٍي ٍەر، ئبدەَ ة3522

. ثۇ دۇَٔب لىٍىٕذى ئېرىغالٔغۇ ٍەر

 

ھەق ٌۀەت لىٍغبٕٔي ضۆٍىذۇر غەٍتبْ، 3523

. ھەق لوغالپ ئەتىۀٕي ئۇٔذىّٕۇ چۀذاْ

 

خۇدا تبٌٍىطب خبٌىغبْ لۇٌٕي، 3524

. ئبڭب دۇَٔب ثەرِەً، پبوالر ٍوٌىٕي

 

جبھبْ ثەختي ٍبخػي ثىر ٔەرضە ئەِەش، 3525

. ْ ٍىراق، دىٕغب ثبال، ثەشلىٍۇر ھەلتي

 

دېگۈچي ئۇ تەٌۋە وىػي، " خۇدا ِەْ"3526

. ثۇ دۇَٔبٔي دەپ وەتتي، ئىت ئوخػىػي
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وىػىىىُ ثبً ئوٌطب، وىجىرٌىه لىٍۇر، 3527

. پەلىرٌىك ثىٍەْ ئۇ ِۇالٍىُ ثوٌۇر

 

ٍبالغىذاق تۇغۇٌذى، ئەر ٍېٍىڭ وېتۇر، 3528

. ٔىّەگە وېرەن ِبي، ئۇ ھبِبْ لبٌۇر

 

ۈْ ئبٌذىٕبرضەْ ئبٍب ئۆٌگۈچي، ٔىچ3529

. ئۆزۈڭ ئىىىي وۈٍٔۈن لؤۇق ثوٌغۇچي

 

ثىٍۇرضەْ، تىرىىٍىه ئۆٌۈِگە ئېرۇر، 3530

. ثۇ تۇرغبْ ئۆٌۈَ ثىر ۋالتٕي وۈتۇر

 

 –ئىػىه ئبچتي دۇَٔب، ٍۀە ثىر ئىػىه 3531

. وىچىه –ئۆٌۈَ ئىػىىي ئېچىٍۇر، وىرۇر چوڭ 
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پ، ئۆزۈڭ ئىىىي وۈٍٔۈن ئبۋۇرٔچبلٕي دە3532

. وۆٍەر ئوتمب ضبٌّب ئۆزۈڭٕي وۈچەپ

 

ثۇ دۇَٔب ۋاپبضىس، ثەخت ثي لبرار، 3533

. ٔىّە ثەرگەْ ئوٌطب، ٍبٔب تېس ئبالر

 

دېّەش ئۇ وىػىٕي لۇي ۋە ٍبوي خبْ، 3534

. ٔە ٍبخػي، ٍبِبٕٔي پەرق ئەتّەش ھبِبْ

 

  –ثىرىٕي لىٍىپ ثەگ، ٍبٔب ثىرىٕي 3535

. ئۆزىگە لىچمبرىپ تۇرار ھەر وۈٔي

 

وۆٌەڭگە وەثىذۇر دۇَٔب، لبرىطبڭ، 3536

. لبچبر ئۇ ئىسٌىطەڭ، ئۇ ئىسٌەر لبچطبڭ

 

ِۇڭب ئوخػبر ئەِذى لبراٌطب ثۇ ضۆز، 3537

: ثۇٔىڭ ِۀىطىٓ ئۇق، ئبٍب وۆڭٍي تۈز
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ثۇ دۇَٔب لبچبروىُ ئىسٌەروەْ ئۇٔي، 3538

. ئەگەر لبچطبڭ ئۇٔذىٓ، ئۇ ئىسٌەر ضېٕي

 

أب، ثۇ دۇَٔب ِېٍي دىٕغب ئۆچتۇر 3539ً

. ِېٍىڭ ٍەٍذۇ دىٕٕي، ضەْ وۆرگىٓ ِبٔب

 

ثىسەوٍەپ ثۇ دۇَٔب ئۆزىٓ وۆرضىتۇر، 3540

. ٍبضبٔغبْ وېٍىٕذەن دىٍٕي ئوٍٕىتۇر

 

وۆڭۈي ثەرضەڭ ثوٌۇر، ھبٍبضىس لېرى، 3541

. ٍبلبڭذىٓ، ثىتىّەش گەپٍىرى –تۇتۇۇپ ٍەڭ 

 

جبپبدۇر لىٍىمي، ئۇٔذا ۋاپب ٍوق، 3542

. ٍّۇ توٌۇقئۇ تۇرِبش ثىر ئەردە ئۈچ ئب
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وىّىىي وۆڭۈي ثەرگەْ ثوٌطب ئبڭب، 3543

. لىٍۇر زاٍە، ئەپطۇش، ھبٍبتىٓ ِۇڭب

 

ئەجەپ ٍبخػىذۇر ثۇ تىرىىٍىه وۈٔي، 3544

. ثىىبر ئىػمب ئىػٍەتطە ثوٌّبش ئۇٔي

 

ٍبخػىٍىمالر ئۈچۈْ دەضّبٍە،  –ھبٍبت 3545

. ئەً ئبٌىُ ئۇٔي ھىچ لىٍّب ضەْ زاٍە

 

دۇَٔب ِېٍي،  ثۇ ئۈچتىٓ ثۆٌەڭ ٍوق ثۇ3546

. ھبالي ٍب ھبراِذۇر ۋە ٍب غۈثھەٌي

 

ھبالٌغب ھېطبة ثبر، ھبراِغب ئبزاة، 3547

. گەر ئوٌطب غۈثھەٌىه، ضبلالْ ضەْ لبراپ

 

جبھبْ وىّي ضۆٍذۈرضە، لوغالر ئبخىر، 3548

. ئبۋۇتمبچ ھوزۇردا، ئۇ تبغالر ئبخىر
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ضۆٍۈٔچە ثىرٌە ئبضىراپ توٌۇق ضەِرىتۇر، 3549

. ىرە ثىٍەْ ٍبدىتۇرٍبٔب لبٍغۇ ھەش

 

ضۆٍۈٔچىٓ وۆرەرضەْ، ئبخىرى ئەٌەَ، 3550

. ئەٌەِذىٓ وېٍۇر ضوڭ ضۆٍٕچىىطي ھەَ

 

ئۇچي ثوٌطب ٔېّەت تۈۋى ِېھٕەت ئوي، 3551

. ثېػي ثوٌطب ِېھٕەت، ضوڭي ٔېّەت ئوي

 

ئىػىت، ثىر تەلۋادار ئوٍغبق ٔېّە دەر، 3552

: ٍىراق تۇر، ثۇ دۇَٔب تەگىۈزەر زەرەر

 

ٍٍىمىڭ، وۆر، پېمىرٌىمىذۇر، ضېٕىڭ ثب3553

. ضبڭب وىُ پېمىر ئوٌطب، غۇ ثبً ئېرۇر
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ضېٕي وىُ ٍىطە، ٍەٍطەْ ئېتىٓ ئۇٔۇڭ، 3554

. لبرا ٍەر لېتىذا ئبٌۇرضەْ ئۆچۈڭ

 

ثۇ تۈزگەْ ٔىساِىڭ ثۇزۇٌغۇچىذۇر، 3555

. ثۇ ٍىغمبٍٔىرىڭ ئۇ چېچىٍغىۇچىذۇر

 

ثۇ دۇَٔب ٍېمىٕذا وېتىپ لبٌغۇچي، 3556

. دۇَٔب ئېرۇر وەٌگۈچي ضەْ ئوٍغبْ، ئۇ

 

وېتۇچي ئۇ ھەر وۈْ ٍىرالالپ ثبرار، 3557

. وېٍۇچي وېٍىپ تېس ضبڭب ئۇٌىػبر

 

وېتۇچىگە ثەرِەش ثىٍىٍّىه وۆڭۈي، 3558

. وېٍۇچىگە ئبلىً ثوٌۇر ھبزىر ئوي

 

ئۆٌۈِٕي ثىٍەر ئەر، ضۆٍۈّٔەش ئۇزۇْ، 3559

. ئۆٌۈِٕي وۆرەر ئەر، ئبۋۇّٔبش ئۇزۇْ
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ٌغب ئۆً ضبٌّىغبْ، ٍۈرۇچي وىػي ٍو3560

. وۆچۈپ وەتىۈچي ئۆٍذە ِبي لوٍّىغبْ

 

جبھبْ ضبڭب چۈغىۈْ، ئۆزۈڭ ثىر لؤۇق، 3561

. ثۇ چۈغىۈٔذە ئۆزٔي ٍىٕىه تۇتمۇٌۇق

 

ھىچ ٍبخػي ئەِەضتۇر ثۇ دۇَٔب ِېٍي، 3562

. ئۇ وىّذە ثوٌۇروەْ، ئۆزگىرەر خۇٍي

 

ِېٍىٓ،  –ئۇ ِبٌۇ  ﹞161﹝ثەدەي لىٍذى ئبثذاي3563

. ئەتتي زاھىت ثۇ دۇَٔب ئۇٌىٓ ثىٍىپ تەرن

 

ضبڭب ثىر تۇزالتۇر وۆرۈّٔەٍذىغبْ، 3564

. ثۇ دۇَٔب ِېٍي ئۇ چېچىٍغۇچي داْ
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غبپىٍذۇر ثۇ ئىٕطبْ، ھىرىص ثەن وۆزى، 3565

ٔىچۈن تورغب چۈغّەش ثۇ ئىٕطبْ ئۆزى؟ 

 

ٔە دەٍذۇ، ئىػىتىىٓ، تەلۋادار ثېػي، 3566

: جبھبْ ئىػٍىرىذىٓ ضبلالٔغبْ وىػي

 

الچي وۆرۈّٔەش دېٕىٓ وۆرضىتۇر، تۇز3567

. ثىسەٌگەْ وېٍىٕذەن وۆڭۈي تەۋرىتۇر

 

ضەۋرىطىس، غبپىً ضەْ، ئبچىۆز ضەْ ئۆزۈڭ، 3568

. چولىطبڭ دإٔي گەر پۇتۇڭ ثبغٍىٕۇر

 

پۈتۈْ دۇَٔب ِېٍي ٍىغىٍغبْ ثىٍەْ، 3569

. ثەختتە ِىڭ ٍىً ٍبغىغبْ ثىٍەْ –ھوزۇر 

 

  –ٔە پبٍذا، ئبخىرى لبرا ٍەر تېگي 3570

. ثوٌۇر چۈغىۈْ ئبڭب لوڭۇر ٍەر ئوٍي
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وۆچۈرگەْ تىرىىٍىه ضبڭب چۈظ ئېرۇر، 3571

. ٔە لىٍطبڭ، تېگىػٍىه جبۋاثىڭ ثوٌۇر

 

ئۇ وۈْ پبٍذىطىسدۇر پۇغبٍّبْ ٍېطەڭ، 3572

. ٍىً، ئبً، وۈْ گۇۋادۇر ٔە ئىع ئەٍٍىطەڭ

 

جبھبْ تبتٍىغىىىُ ثۇ ئۈچ ٔەرضىذۇر، 3573

: رۇرثۇ ئۈچٕىڭ ٌەززىتي ثبراۋەر تۇ

 

ئىچّەن ئېرۇر ثۇ ئۈچٕىڭ ثىرى،  – ٍېّەن3574

. خوتۇٔذۇر ئۇ ثىرضي، ضۆٍۈٔطە ئېرى

 

ئۈچىٕچي، تەْ ضبلٍىك، تىرىىٍىه غۇدۇر، 3575

. ثۇ ئۈچ ئىچىرە ثۇ ثەن وېرەن ئېرۇر
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ثۇ ئۈچتە ثبر ئوٌغبْ ٌەززەت ھەِّىطي، 3576

. ثۆٌەن، ئۈچىە ٍەتّەش، ئەً ئەي وبتتىطي

 

ۇ ثىر ٌەززەتتۇر، لبٍبظ، ئىچّەن ئ –ٍېّەن 3577

. ۋە ٌېىىٓ ٍېٕىمي ٍبِبٔذۇر، ئبداظ

 

ئۈچ ثبرِبق ثىٍەْ ئۇ ثىر گبي ئۈچۈٔذۇر، 3578

. ئۇٔىڭذىٓ ٔېرى ثبرضب لبرٔىڭ توٌۇر

 

ٍىگەْ ئبظ ضىڭّىطە، ِىساج ثۇزۇٌۇر، 3579

. ثۇزۇٌطب ِىساج، ئەر وېطەي ثوپ ٍبتۇر

 

ئۆٌۈِذىٓ خەۋەردۇر وېطەٌٕىڭ ئىػي، 3580

. ەززەت ٍوق، ئەً ھوغَبر وىػيئۆٌۈِذە ي

 

خوتۇْ ٌەززىتي،  –ٍۀە ثىر ٌەززەتىي 3581

. ضوغۇق ضۇغب چۈغّەن ئۇٔىڭ ِېھٕىتي
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لىس ئېرۇر،  –ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ، وۆر، ئوغۇي 3582

. ثۇ ٍۈوٕي وۆتۈرِەن ِۇغەلتٍىىتۇر

 

ئىػىت، ثۇ ثېَتىٕي ئېَتمبْ ٔېّە دەر، 3583

: لىس، خوتۇْ ئەر وۈچىٕي وېطەر –ئوغۇي 

 

خوتۇْ ثىرٌە ضۆھجەت توال ثەن تبتىك، 3584

. ضوغۇق ضۇغب چۈغّەن جبپبضي لبتتىك

 

ٌەززەت ٔەدە ثوٌطب جبپبضي ثىٍٍە، 3585

. چۈچۈن لبٍذا ثوٌطب، وېٍۇر ضوڭ ئبچچىك

 

تىرىىٍىه تبتىغي ئەگەر غۇ ئېرۇر، 3586

. ثۇ دۇَٔب تبتىمطىس، جبپب ٍوٌىذۇر
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َ، غىرىٓ ھەَ تبتٍىمتۇر تىرىىٍىه وۈٔۈ3587

. تېتىمطىس لىٍۇر ئبخىر ئبچچىك ئۆٌۈَ

 

ثۇ دۇَٔب تبتٍىمي غۇ ئۈچ ٔەرضىذۇر، 3588

. ئۇٔىڭىي جبۋاثي ئىػىتتىڭ ٔەدۇر

 

ثۇ دۇَٔب ٍېغىذۇر، ۋۇجۇت ثىر ٍېغي، 3589

. ﹞162﹝ثۇ ئىىىي ٍېغىٕىڭ ٍېَىغٍىك ئبغي

 

ئۈچىٕچي، غەٍتبٔذۇر، ئوغۇرالٍذۇ دىٓ، 3590

. ْئبِبْ لىٍطۇْ خۇدا ثۇالر زىَٕىذى

 

  –ثۇالر ئىچرە لبتتىك، ٍبِبٔراق ٍېغي 3591

. ٔەپص، چىمبرۇر پىتٕە ھەر چېغي –ۋۇجۇت 

 

خۇدا ئبتىٓ ئېَتمبٔذا غەٍتبْ لبچۇر، 3592

. ثۇ دۇَٔبٔي لوٍطبڭ ئۇ، ضۀذىٓ لبٌۇر
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ثۇ ٔەپطىٕي ٔىچۈن ٍوق لىٍىػمب ثوٌۇر؟ 3593

. ِەگەروىُ ئۆٌۈَ تۇتطب، لبٌطب لبٌۇر

 

ٔب دەپتۇ ٍبخػي ثەن، ثىٍىٍّىه ثىر دا3594

: دأبالر ضۆزىٕي ثەن ئبڭالظ وېرەن

 

ِېٕي ٔەپص لبٍغۇغب ضېٍىپ ئەِگەتۇر، 3595

. ئبرا وۈٌذۈرۇر، وۆر، ئبرا ٍىغٍىتۇر

 

تىٍەپ ئبرزۇضىٕي وېسەرِەْ جبھبْ، 3596

. گبھي ئبچ گبھي توق ٍۈرەرِەْ ھبِبْ

 

ثىر ئبرزۇغب ٍەتطە وۈتەر ثىرىٕي، 3597

. ق ھۆوّىٕيئۇٔي تبپطب ضۈرەر توٌۇ
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ثبضبٌّبٍّەْ ٔەپطىّٕي ھىچ چبغذا ِەْ، 3598

. ثېطىپ ثەر رەھىٍّىه ئىگەَ ئۇٔي ضەْ

 

ٍبِبْ پەضىەظ وېٍۇر ثۇ ٔەپطٕىڭ ئۆزى، 3599

. ضېّىس تۇتمبٔطىرى چىمبر ِۈڭگۈزى

 

غبظ ئبت ضەِرىطە، ئۇ ِۈڭەر ھەَ ئبزار، 3600

. ئۇرۇپ ٍەرگە ئۇٔذىٓ لبچبرئىگەضىٓ 

 

ئىت دىجبْ لبرىغىٓ،  ثۇ ٔەپطىە ئبۋچي3601

. ثىٍّەش ئۇ ضەِرىطە ئىگەضي ھەلمىٓ

 

لوضبق توٍطب ئبۋغب ٍۈگۈرِەش ثوٌۇر، 3602

. ئىگەضي راٍىغب ئۇ ِبڭّبش ثوٌۇر

 

ثۇ ٔەپطٕىڭ ئوخػىػي وىچىه ثبٌىذۇر، 3603

. تۈغىە ٍۈگۈرۇر –لوضبق توٍطب تەڭ 
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لوضبق توٍطب ثوٌغبً ثۇ ٔەپص ثىر ھورۇْ، 3604

. ْ ثەرِە ئورۇْئۇٔىڭىي راٍىغب ضە

 

تىرىىٍىه تبِبِەْ توٌۇق ئۈچال وۈْ، 3605

. ئۇٔىڭذىٓ ٔېرىطي ٔىچە چۈظ ٍب تۈْ

 

ثىرى تبڭٕب، ثىرضي ئۆتۈپ وەتىەْ تۈْ، 3606

ٍېتەرِۇ تبڭٕىغب ھبٍبتٍىك ثۇ وۈْ؟ 

 

ئۇٔىڭذىٓ ٔېرى ثۇ تىرىىٍىه ٔەدۇر، 3607

. تىرىىٍىه دەپ ئېَتّب، ئوچۇق ضۆز ثۇدۇر

 

  –ئۇ ثۇ ئەرٌىه ئوتىٓ خوتۇْ ضۆھجىتي 3608

. ئۆچۈرِەن ئۈچۈٔذۇر، ثىرەر ضبئەتتىٓ
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ثۇ ئوتٕي لبٔذالچە ئۆچەرضە، ئۆچەر، 3609

. ئۇ ضەتّۇ، چىراٍٍىك لۇچطىال ثوالر

 

ثۇ گبٌٕىڭ تبتٍىمي لوضبق توٍّبق ئوي، 3610

. لوضبق توٍطب ثوٌذى، تبرتّبق وېرەن لوي

 

لوضبق توٍطب ئبرپب ٍب ھبٌۋا ثىر ئوي، 3611

. ثبرچە ئېػىپ،توٌطب وىرەر ٍويلبٌۇر 

 

غېىەر، ھبٌۋا، ئبرپب ٍەپ ٍبتطب توٍۇپ، 3612

. لوپبر تبڭٕب ٍبٔب لوضبلي ئېچىپ

 

 –ِېٍي ٍوق ثوٌطىّۇ، وۆزى، وۆڭٍي توق 3613

: ثىر تەلۋا وەِجەغەي ٔە دەر، ثۇٔي ئۇق

 

ٍىذىڭطەْ غېىەرٌىه جبھبْ ٔېّىتي، 3614

. تېرىمٍە وىپەن ثوٌذى ئۈزۈَ تبلىتي
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توٍۇپ ئىىىىّىس تەڭال ٍبتتۇق وېچە، 3615

. ئۆتىۋەردى وەٌّىع وۈٔۈَ ضبئىتي

 

ِۆٌۈن،  –ھەر لبٔچە ٍىغبرضەْ دۇَٔب، ِبي 3616

. ئىىىي ثوز تېگەدۇر ضبڭب ثەٌگۈٌۈن

 

ثبً ثۇ ئىىىي ئۆٌۈِذىٓ وېَىٓ،  –پەلىر 3617

. ثبراۋەر ثوٌۇرٌەر لبرا ٍەر لېتىٓ

 

ئىىىي وۈٍٔۈن ئۆتەر ھبالۋەتٕي دەپ، 3618

ٔىچۈن ئبٌذىٕۇرضەْ تىرىىٍىه تىٍەپ؟ 

 

ئۆزۈڭ تىرغۇرضەْ دۇَٔب ٍىممىٍي، 3619

. ئۆٌۈَ تىرىػۇر، وۆر، ضېٕي تۇتمىٍي
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تىرىىٍىه وېتەر وۈٔذە، ضۀذىٓ لبچبر، 3620

. ٍبۋۇز ثۇ ئۆٌۈَ، وۆر، ئۇٌۇڭٕي لبزار

 

ئۆٌۇر غۈثھىطس، وۆر، تىرىه ٍۈرگۈچي، 3621

. لبٍۇ وۈْ ئۆٌۈغٕي ئەِەش ثىٍگۈچي

 

وىچىىتە وۈتەر ئەر چىمىػٕي ضبلبي، 3622

. ضبلبي چىمطب وۈتەر ثوٌۇغىٕي چبي

 

ئۆٌۈَ وەٌذى دېّەن ئبلبرضب ضبلبي، 3623

. ٔەپ لىٍّبش ئۆٌۈِگە ئوق ٍب لۇراي

 

لبراپ تۇرۇپ وۆٍذۈرِە ئۆزۈڭٕي وۈچەپ، 3624

. ئۆزۈڭ ئوتمب ئبتّب ثۇ دۇَٔبٔي دەپ

 

ي، ئو ﹞168﹝ثۇ دۇَٔب ِېٍىذۇر ئبچچىك ضۇدەن3625

. ٔىچە ئىچطە لبّٔبش، دىّبق ثوٌّبش ھوي
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لۇرۇق لۇِغب ئوخػبر ثۇ ئىٕطبْ ئۆزى، 3626

. دەرٍب وىرضە توٍّبش، ھىرىطٍىك وۆزى

 

ثۇ دۇَٔب ثىر ئبٌۋۇْ وۆزۈڭذىٓ ئۇچبر، 3627

. ضەْ لبٔچە لوغالرضەْ، ئۇ غۇٔچە لبچبر

 

لوٍۇپ وىُ ٔەپطىٕي لىٍطب ئىجبدەت، 3628

. ا پۇرضەتئۇ ثەرِەش وۆرۈّٔەش ٍېغىغ

 

ٔەپطىڭگە ھەۋەش لىٍّب، ئەگّە ثوٍۇْ، 3629

. ئبۋۇٔچي ثوٌۇر غەَ، تىٍەگي ئوٍۇْ

 

وۆچۈرگەْ تىرىىٍىه وېتۇر وەٌگۈضىس، 3630

. ٍۀە لبٔچىٍىه لبٌذى ئۇ ثەٌگۈضىس
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ثۇ تبپمبْ وۈٔۈڭٕي زاٍە لىٍّىغىٓ، 3631

. ئۆٌۈِگە تەٍَبرالْ، تبئەت ئەٍٍىگىٓ

 

غبٔغبْ وىػي، ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، ئو3632ً

: پۈتۈْ ثۇٌغىٕىػتىٓ ضۈزۈٌگەْ وىػي

 

وەچۈردۈڭ ثۇ ئۆتىەْ ئۆتىۈٔچي تۈٔۈڭ، 3633

. وېچەرِۇ ٍولّۇ ئۇ وېٍۇچي وۈٔۈڭ

 

وەچّىػىەر وېچەرٌىه ئبرا ثىر لؤۇق، 3634

. تىرىىٍىىىە ِۇٔچە زوراٍتّب ئوتۇڭ

 

ئۇزۇْ ثوٌذى ثۇٔذا تىرىه ٍبغىذىُ، 3635

. اٍرىذىُزاِبْ ئۆتىەچ ٔەپطٕىڭ پۇتىٓ ق

 

غەھەرگە ئۈٔذەٍطەْ ِېٕي،  –ثۈگۈْ وۀت 3636

ئەضىر لىٍطب ٔەپطىُ، ٔىجبتچىُ لېٕي؟ 
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ثۇ ٔەپص ثىر ٍېغي، ثەن لۇۋۋەتٍىه ٍېغي، 3637

. تۇزىمي –پۈتۈْ ٍەردە ئۇٔىڭ تورى 

 

تىٍەوىە لوٍّب، تىرىع لۇٔت ثىٍەْ، 3638

. پۀب ثەرِەش ثۇ ٔەپطىە ئەلىٍٍىك ئەرەْ

 

ىتىىٓ، ئۆزىٓ ثبضّىع ئەر، ٔېّە دەر ئىع3639

: ھبۋا ثوٍٕىٓ، ئۈگەْ، ئۆزىٓ تۇتّىع ئەر

 

ئەً ئبٌىُ ثۇ ٔەپطىە ئەضىر ثوٌّىغىٓ، 3640

. ئەضىر لىٍطب ٔەپطىڭ، لۇرثبْ ثوٌۇر دىٓ

 

ھەۋەضٍە لىٍطب ئىػىٕي،  –ھبۋاٍۇ 3641

. ثىٍىٍّىه دەپ ثوٌّبش ئۇٔذاق وىػىٕي
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ئەلىٍٍىك دىَىٍّەش ئۇ ئەرەْ ئبخىر، 3642

. وۆڭٍي تىرىه، ثوٌطب ٔەپطىە ئەضىرئەً 

 

وىّىىي ثۇ ٔەپطىە ٍوي لوٍطب ھبِبْ، 3643

. ثىٍىّطىس وىػي ئۇ، ثۇ روغەْ ئبٍبْ

 

ئەلىٍطىس وىػىٍەر غۇدۇر ئەً لبٍبظ، 3644

. ھەۋەضىە ئۆزىٓ لىٍطب ثبظ –ھبۋاٍۇ 

 

※         ※           ※ 

 

غۇ ٍبڭٍىغ ئېرۇرٌەر ثۇ دۇَٔب ِبٔب، 3645

. ْ ئېَتتىُ، چۈغەْ ضەْ ثۇڭبثبر ئەٍجىٓ ِە
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لىرىك ئۈچىٕىچي ثبپ 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب دۇَٔب ۋاضتىطي 

ثىٍەْ ئبخىرەتٕي تېپىع ِۇِىىٍٕىىىٕي 

ئېَتمبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

لۇتٍۇق ئەر، : ئۆگذۈٌّىع جبۋاثەْ دېذى3646

. ئىػىتتىُ ضۆزۈڭٕي، ضەْ ئېَتتىڭ ِەگەر

 

گۈٌۈن، ثۇٔي ھەَ ئبڭٍىغىٓ تېخي ثەي3647

. ثىٍىّگە، ئەلىٍگە ثۇ ضۆز ئۈٌگۈٌۈن

 

ٔىچە غۇٔذاق ئەرضە ثۇ دۇَٔب ھبٌي، 3648

. ئبچچىك لىٍّب ئۆزگە تىرىىٍىه ٍوٌي
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ثۇ وەڭ دۇَٔب ئۆزگە وۈچەپ لىٍّب تبر، 3649

. گۇٔبھىبر لۇٌغب خۇدا پەزٌي ثبر

 

ئبزاثي وۆپ ئەرضە رەھّىتىّۇ وۆپ، 3650

. گۇٔبھىبر ئۈچۈْ ئۇ رەخّەت ئەزىس خوپ

 

لورق ئبزاپتىٓ، وۈتىىٓ رەھّىتىٕي،  –لبتتىك 3651

. تبئەت ثىرٌە ٍەتىۈزەر ثۇ لۇٌٍۇق ئېتىٓ

 

وۀت لوٍۇپ،  –جبھبْ خەٌمي ثبرچە غەھەر 3652

. چىمىپ ئبٌطب تبغمب ثۈٍۈن ٍۈن ٍۈدۈپ

 

ثۇزۇٌغبً جبھبْ، ثبرچە لبٌغبً لۇرۇپ، 3653

. ئبدەَ ثبٌٍىرىذا وېطىٍگەً ئۇرۇق

 

اتتي ثۇ خەٌممە پۈتۈْ، ئىىىي ئۆً ٍبر3654

. ثىھىع ھەِذە دوزاق ثۇ ئىىىي ئورۇْ
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ٍۀە ھەِّە ئبدەَ ثۇ دۇَٔبٔي دەپ، 3655

. ئۇالپ وۈٕٔي تۈٔگە، ٍۈگۈرضە ھەدەپ

 

لوٍۇپ تبئەت، دېطە ِبي، ثوٌۇپ دوزىمي، 3656

. ٍۀە ثوظ لبٌّبش ئۇ تەڭرى ئۇجّىمي

 

خۇدا ثەردى لۇٌغب ئىىىي وۆز، لۇالق، 3657

. غب، ثىرىٓ ئبخىرەتىە، ثبقثىرىٓ دۇَٔب

 

ئىىىي لوي ثېرىٍذى ضۇٔۇپ تۇتمىٍي، 3658

. ثىرى دۇَٔبغب، ئبخىرەتىە ثىرى

 

ئبٍبق ثەردى ئىىىي، ٍۈرۈڭالر دىجبْ، 3659

. ثىرىٓ لوً ِۇٔذا، ثىرىٓ وۈچەپ ئۇ تبِبْ
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ئىٍّي وەڭ،  –ئەجەپ ٍبخػي ئېىتىّىع ثىٍىُ 3660

: ئىٍگي وەڭ –جبھبٔذا ئبتبٔغبْ ضېخي 

 

ئبٍب لۇي ئەلىٍٍىك، ئوٍغبق ثوٌغۇٌۇق، 3661

. گۇٔب ٍۇلّىطۇْ ثىً، ھوغَبر تۇرغۇٌۇق

 

ٍبرتتي خۇداٍىُ ثۇ ئىىىي جبھبْ، 3662

. ثىرىٓ تبپطبڭ ئىسدە ئۇ ثىرىٓ ھبِبْ

 

لبدىر ئبٌال ثبرٌىك ئبدەَ ئوغٍىٕي، 3663

. توق ٍبراتتي ئۇٔي –ثۇ ئبت ثىرٌە ئبچ 

 

ن، ثەدۀگە وىَىُ ھەَ لوضبلمب ٍىّە3664

. لېرىٕذاظ، تىرىىٍىه ئۈچۈْ ثۇ وېرەن

 

ثەدەْ ٍبپمىٍي توْ، توٍّبق ئۈچۈْ ئبظ، 3665

! تىرىىىە ثۇٔىڭذىٓ وېچىع ٍوق، لبٍبظ
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ھبالٌذىٓ تېپىپ ِبي ٍېّەوٍىه وېرەن، 3666

. ٍولطۇٌغب ثىر لىطىّىٓ ثەرِەوٍىه وېرەن

 

ٍوق ئەرضە وبغىي وىػىذە گبي غېّي، 3667

. ٌەر تېخيۋە ٌېىىٓ زۆرۈردۇر ثۇ غەَ

 

چۈچۈپ ٍۈر ھەِىػە خۇدا ئەدٌىذىٓ، 3668

. ھەِىػە ئۈِىت وۈت ئۇٔىڭ پەزٌىذىٓ

 

ثۇ لۇٌٍۇق غۇ ئىىىي ئبراضىذا، ثىً، 3669

. ٍېڭىٍّب ثۇ ٍوٌذىٓ، لۇٌٍۇلۇڭ غۇ خىً

 

توال ٍبخػي دەپتۇ ثىٍىُ ثەرگۈچي، 3670

: ئۈگۈت ئېَتمۇچي –ٔبدأغب ٔەضىھەت 
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ەت ئەٍٍىگىٓ، ئۈِىت ۋە خەۋپٕي ضەْ لبٔبئ3671

. ثۇ ئىىىي ئبرادا ٍوٌۇڭ تبٌٍىغىٓ

 

ئۆتەپ لۇٌٍۇلٕي، لىً خۇدا ثۇٍرۇغىٓ، 3672

. ثىھىػىە ئۇچۇپ وىر، وۆرگىٓ ھوزۇرىٓ

 

ثۇ ئىىىي لبٔبتتەوال ئوي،  –ئۈِىت، خەۋپ 3673

. وىُ ئۇچطب ثۇٔىڭٍە تبپۇر وۆوىە ٍوي

 

گۇٔبھىُ توال دەپ ئۈِىت ئۈزِىگىٓ، 3674

. دىٓ ئبغّىغىٓئىػۀىپ تبئەتىە ھەد

 

تبئەت لىً، ثۇ تبئەت ثۀذىٍىه پۈتۈْ، 3675

. تبئەت لىٍطۇْ ھەروىُ ثۀذىٍىه ئۈچۈْ

 

ھەق ئەِرىٓ ئەزىس ثىً، ئۆزۈڭٕي تۆۋەْ، 3676

. ئبغبر لەدرىڭ ضېٕىڭ ثۇٔىڭٍىك ثىٍەْ
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تبئەتىە ئۆزۈڭٕي گبداً ثىً، گبداً، 3677

. تبئەتىە گبداً ثىً، گۇٔبالرغب ثبً

 

ئۆزۈڭ،  –ٔي ثىً ئۆزۈڭٕي وىػي ٍبِب3678

. ِەگەر ٍبخػي ثوٌطب، ئۆزۈڭ ھەَ ضۆزۈڭ

 

※         ※           ※ 

 

دېذىُ ِەْ ثىٍگىٕىُ ضبڭب ِەْ ِبٔب، 3679

. ئەِەي لىً، تبڭٕب وۆر ئەجرىٕي ٍبٔب

 

لۇثۇي لىٍّىطبڭ ضەْ دېگۀىّٕي گەر، 3680

. ٍبٔبٍّەْ ئبٍب ِەرت ئەرەْ جبۋاة ثەر

 

ر، توال پبٍذا ٍوق، ئۇزۇْ ثوٌذى ضۆزٌە3681
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. ثۇٔىڭذىٓ ئۇزارضب ٍبٔب پبٍذا ٍوق

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ئودغۇرِىع ثېػىٕي لوٌىذا تۇتۇپ، 3682

. وۆتەردى ئبخىر ئۇزۇْ ئوٍٍۇٔۇپ

 

ئەً لبٍبغىُ وۆپ چەوتىڭ جبپب، : دېذى3683

. لېرىٕذاغٍىك ئەٍٍەپ، ضۆز ئېَتىپ ِبڭب

 

ضۆزٌىذىڭ،  تىٍەپ ٍبخػىٍىمالر ِبڭب،3684

. خۇدا ثەرضۇْ ئەجرىڭ، غېّىّٕي ٍېذىڭ

 

  –لبراپ وۆردۈَ، ئەِذى ثۇ ئىػتب ِبڭب 3685

. وۆرۈّٔەش چىمبر ٍوي، ئەً ِەرداْ توڭب
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ثۇ ئىػٕي خبٌىّبش دىً ئۇٔذىٓ لبچبر، 3686

. وۆڭۈي خبٌىّبش ئىػٕي لىٍّبق خەتەر

 

ئۆزىٓ ضۆٍذۇرگۈچي ھەَ وۆڭٍي ضۈزۈن، 3687

: دى ئىٍّي ثۈٍۈنٔە ٍبخػي ثىٍىُ ثەر

 

لبٍۇ ئىػٕي لىٍّبق ئىطتەرضەڭ ئۆزۈڭ، 3688

. وۆڭۈي ثىرٌە ئبۋاي وېڭەغىەْ ضۆزۈڭ

 

وىػىگە وېڭەظ ضبي، دېگىٓ ھەِّە ضۆز، 3689

. وۆڭۈي ئىطتىّەش گەر، ٍىراق تۇتمىٓ ئۆز

 

ئۆزۈڭ،  –جىّىذىٓ وۆٍۈِچبْ ئۆزۈڭگە 3690

. وۆڭۈي خبٌىّبش ئىػٕي لوً وەش ضۆزۈڭ

 

ضي ئىػٕي ٍبلتۇرِىطب گەر، وۆڭۈي لب3691ً

. چىمّبش ٔەپ ئۇٔىڭذىٓ، وۆڭٍي تىرىه ئەر
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وۆڭۈي خبٌىّىذى ثۇ ئىػٕي ضۆٍۈپ، 3692

. ئۆزۈَ ٍبٔذىُ ئەِذى ثۇ ئىػتىٓ ضوۋۇپ

 

وػىٍەر خىٍي ئەً، ئۈِۈدىُ غۇدۇر، 3693

. ئۆز ھبٌىُ ثىٍەْ لوً، ئۆزۈرۈَ غۇدۇر

 

ثېرەٌّەش خبٔغب ٔەپ پەزىٍەتٍىرىُ، 3694

. ھەروەتٍىرىُ –، ِىجەزىُ، ضۆز ٔە خۇٌمۇَ

 

وېچىپ دۇَٔبدىٓ ئۆزۈَ وەٌذىُ ثۇٍبْ، 3695

. ٍۀە ِەْ ٔىچۈوّۇ ثبراٍّەْ ئۇٍبْ

 

خۇدا تبئىتىگە ثېغىػالپ ئۆزۈَ، 3696

؟ ﹞168﹝وىػىگە تىۋىٕطبَ ٍبرارِۇ، تۇزۇَ
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ِېٕي لوً، خۇداغب ئىجبدەت لىالً، 3697

. تىٍەپ ٍبخػىٍىمٕي دۇئبچىڭ ثوالً

 

ن تىٍەضەڭ گەر ِۇغتبق ثوٌۇپ، وۆرۈغّە3698

. ِبڭب وەٌّە، ضېٕي ثبراً ئبختۇرۇپ

 

ِەْ ئەِگەن چېىەً، ضەْ ھوزۇردا تىرىً، 3699

. ئېٍىگ خىسِىتىٍە ئەٌگە ٔەپئي لىً

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ وۆٍۈِچبْ وىػي، 3700

: ٍېمٍٕىمي لىٍغبْ ئۇ ئىػچبْ وىػي

 

ھبٍبجبٍٔىٕىپ دىً، لوزغبٌطب وىػي، 3701

. دېّەن، تىٍەگەْ ئىػيٍېمىٓ وەٌذى 

 

وىػي ِبڭطب ِەلطەتىە ئۈِۈتٍىٕىپ، 3702

. تىٍەوىە ٍېتەر، ٍوٌذا لبٌّبش ھېرىپ
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تىٍەوىە ٍېتىػىە ئەر ثوٌطب دادىً، 3703

. ھېرىپ لبٌّبً، ثوٌۇر ِەلطەتىە ٔبئىً

 

توال ٍبخػي دەپتۇ ضۆٍۈتّىع وىػي، 3704

: ۋاپب ثىرٌە ِەغھۇر ِەھجۇپٍەر ثېػي

 

وۆڭٍۈڭ، ٍىراق ٍەر ٍېمىٓ، ٍېمىٓ ثوٌطب 3705

. ٍېمىٍٕىك ۋاپبضىٓ ئىطتە وۆڭۈٌذىٓ

 

غەرپىە ثىر ئۆرٌەَ ٍوي ئوي،  –غەرلتىٓ 3706

. ۋاپب ثىرٌە ثىٍطە ٍېمىٍٕىك ھەلىٓ

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 
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ئىػىتتىُ ضۆزۈڭ، : دېذىىىُ ئۆگذۈٌّىع3707

: ِەْ ئېَتبً، ئىػتىىٓ ضۆزۈِٕي ئۆزۈڭ

 

غۇ ثوٌطب، ئبٍب لبٍبظ، ثىً، گەر ِەلطە 3708

. ضېٕي زورٌىّبٍّەْ، ٍبرا لىٍّب دىً

 

ٍبخػي لبي،  –وېطىٍذى ضۆزۈَ، ضەْ ئىطەْ 3709

. ئېٍىگىە ثىتىه ٍبز، ٍۈزۈَ لىٍّب ھبي

 

ئەۋەتتي ئېٍىگ ئۆز لوٌذا ٍېسىپ، 3710

. ئۆزۈڭ ثبرِىطبڭّۇ، خەت ثەرگىٓ پۈتۈپ

 

ضۆزۈڭ ئۆٌچەپ ِبڭب ھەَ ثەرگىٓ جبۋاپ، 3711

. ً ِەْ ئىػىّٕي ئۇٔىڭغب لبراپلىال

 

تىٍىڭ ثىرٌە ضۆزٌە، ھەَ ٍبزغىٓ ثىتىه، 3712

. ثبراً خبْ لېػىغب، ئەً ئبٌىُ تىتىه
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لىرىك تۆتىٕچي ثبپ 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئېٍىگىە خەت ٍېسىپ 

ئەۋەتىۀٍىىي ثبٍبٔىذا 

 

ئەً ئبٌىُ تىتىه، : ئودغۇرِىع ئېَتتىىي3713

. ىتىهوۈتۈپ تۇر ثىر ئبز ضەْ، ٍبزاً ِەْ ة

 

※         ※           ※ 

 

لەغەز تېپىپ، ئېٍىپ ئۇ لەٌەَ،  –دۈۋەت 3714

. ٍبزا ثبغٍىذى خبٔغب ِەوتۇپ غۇدەَ

 

خۇدا ئبتي ثىرٌە ضۆزىٓ ثبغٍىذى، 3715

. ٍبراتمبْ، ئۆضتۈرگەْ، وەچۈرگەْ دېذى
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※         ※           ※ 

 

  –ضبٔب  –تىٍىّذە ھىطبثطىس وۆپ ھەِذۇ 3716

. داغب ٍىً، ئبً ھەَ ِبٔبئولۇٍّەْ خۇ

 

ئبً،  –ٍبراتتي لوڭۇر ٍەر، ٍېػىً وۆن، وۈْ 3717

. لبراڭغۇ، ٍورۇلٍۇق، پېمىر ٍبوي ثبً

 

ٍبراتتي ھىطبثطىس ثبرٌىك، تىرىه جبْ، 3718

. ثىرىٓ لوٍّبٍىٓ ئبچ، رىسىك ثېرىجبْ

 

ئۇ ثىردۇر، ٍبراتتي ئبٌەِٕي ئىىىي، 3719

. لېتىٍّبش ھىطبثمب ئۇٔىڭ ثىرٌىىي

 

ئۇ ثىر، ثبر غۈثىھطىس، لبٔذاق، لبٔچىطىس، 3720

. تۇغىطىس –چۈغۀّەن وېرەن دىٍذا تەڭ 
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ئۇٌۇغٍۇق ئبڭبدۇر، ثۈٍۈوٍۈن ئبڭب، 3721

. ئۇ لبدىر، ھبوىّذۇر، ھەِّىذىٓ ضىڭب

 

ٍبراتتي ثۇ ضبٔطىس جىّي لۇٌٕي ئۇ، 3722

. ئۇ ثەردى تىٍەگەْ ئىسزىتىٕىّۇ

 

چي، ثۇ گۈِجەزٌىه الً ئۆً، لبراڭغۇ ئي3723

. ٍورۇتتي لوٍبظ ثىرٌە لۇدرەت وۈچي

 

ٍېػىً وۆن ٍبراتتي ئىگىس وۆتىرىپ، 3724

. ئبً ھەِذە ٍۇٌتۇزٌە زىٕٕەت ثېرىپ –وۈْ 

 

تېگىذۇر لوڭۇر ٍەر ثىٍەْ ٍېػىً ضۇ، 3725

. ضۈزۈن ٍەي ثىٍەْ ئوتتۇر ئۇ –ئۈضتي ضۈپ 
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  –ھۆي ثىٍەْ ثۇ ئىططىك، ضوغۇلٕي  –لۇرۇق 3726

. ەٌممە رىسىمٕيٍبراغتۇردى، ثەردى خ

 

ئۆزى خبٌىغبٔچە ٍبراتتي تىٍەن، 3727

. وېرەن ثوٌّىذى ئبڭب ئبرلب ٍۆٌەن

 

تىٍەضە تبئەتطىس لۇٌىٓ لەدىرٌەر، 3728

. ثۇ تبئەت گبھي ٔەپ ثەرِەش، خبر وېتەر

 

ئۇ خبالپ ٔېّۀي، دېطە ثوي ثوٌۇر، 3729

. ٔە ثوٌطب لبرارى، چولۇَ ٍۈرىتۇر

 

غب توال، ضبالَ ِىڭ، ضۆٍۈٍِۈن رەضۇي3730

. ئۇ ٍبخػي ٍىتەوچي، دۇرۇش ٍوٌچىغب

 

ئېٍىگىە دۇئب ثىرٌە ٍبزدىُ ثىتىه، 3731

. ئطۀٍىه تىٍەٍّەْ، ضبالَ ئەً تىتىه
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ئېٍىگ ِەرھەِەت لىٍذى خەت ثىرٌە ضۆز، 3732

. ئولۇپ خەتٕي روغەْ ثوٌۇپ وەتتي وۆز

 

  –توال ٍبخػىٍىك ئۈزرە وۆپ ٔبضبت 3733

. تىپبتئۆگۈتٍەر لىٍٕىّىع ِبڭب ئىً

 

ٍۀە ۋەدە لىٍّىع توال ئەزگۈٌۈن، 3734

. ئىسزرەت، لەدىر، ئېھطبْ، ٍېّەن، وەٍگۈٌۈن

 

ٍۈرەرٌەر غۇ ئبرزۇ ثىٍە ثۇ ئىٕطبْ، 3735

. غۇٔي ئىطتەپ وېسەر جبھبٕٔي ھبِبْ

 

ئېرىػطەَ ثي خىسِەت ِەرھەِەتىە ِەْ، 3736

ٔىچۈن رازى ثوٌّبً ثۇ دۆٌەتىە ِەْ؟ 
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ۇضۇرۇِّۇ ثبر، ۋە ٌېىىٓ ثىر لبٔچە ق3737

. ئۆزۈَ ثبرضبَ ئبخىر زىَبٔي ثوالر

 

ثىرى، ِۀذە خىسِەت لىٍىع ئىٍّي ٍوق، 3738

. ثېرىپ ئىػٍىّىطەَ، ٍۈز ثوٌّبش ٍورۇق

 

ٍوضۇْ، خۇٌك،  –ٍوق ِۀذە ِۇٔبضىپ لبئىذە 3739

. ٍوضۇْ ثىٍّەش وىػي ئىػمب ٔبالٍىك

 

ئىىىىٕچي، ثۇ دۇَٔب جبپبچي، ثىٍذىُ، 3740

. اي ئبڭب ئەٍٍىذىُجبپبٔي ِەْ ئبۋ

 

خۇداغب ضېغىٕذىُ، ٔەپطىّٕي ٍىغذىُ، 3741

. دىٕىُ –وۈزەتطۇْ خۇداٍىُ ئىّبٔىُ 

 

ٍولۇَ،  –گېٍىّغب، ثوٍۇِغب ٍېتەر ثبر 3742

. وېرەوّەش ثبغمىطي، ئۇ ثوٌغبً ٍۈوۈَ
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گېٍىّغب ٍېّەوٍىه، ثوٍۇِغب وىَىُ، 3743

. ِبڭب وەَ ئەٍٍىّەش ٍبراتمبْ ئىسىُ

 

غبرتتي ئۇ تبوي ثۇ دەَ، ٍبراتتي، ٍب3744

. ئەً دۇَٔب ثېگي ئۇ ئبضىرار ٍۀە ھەَ

 

ضبڭب ثەردى دۇَٔب، دەرىغ تۇتّىذى، 3745

ضېخي ئۇ ئىگەَ ِبڭب ثەرِەضّىذى؟ 

 

ثبٍٍىمىُ،  –ٍبِبٕٔي، پېمىر  –پۈتۈْ ٍبخػي 3746

. ثىٍۇرِەْ خۇدادىٓ دەپ، ئەً ضېخىَىُ

 

خۇدا ئىػىگي تۇتتۇَ، لىٍۇرِەْ تبئەت، 3747

. خەٌك ٍىغىٍۇر ئىػه غۇ، پەلەتپۈتۈْ 
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ضبڭب ٍب ضېٕىڭ ئىػىگىڭگە ثېرىپ، 3748

ٔېّۀي تىٍەرِەْ ھبٍبتٕي ثېرىپ؟ 

 

خۇدأىڭ لۇٌي ثىس ھەر ئىىىىٍىّىس، 3749

. ثۇ لۇٌٍۇلتب ئوخػبظ ِەرتىۋىذە ثىس

 

لۇي لىٍطب لۇٌغب لۇٌٍۇق ٍبرالطىس ثوٌۇر، 3750

. خىسِەتچىگە خىسِەت لەدىرضىس ثوٌۇر

 

ھىّّىتي ثوٌطب ِۇٔذاق وېرەن، وىػي 3751

. وي، ھەق تبئىتىگە چىڭ تۇتطب ٍۈرەن

 

  –ثىر ئبٌىُ، ئەلىٍٍىك، ضۈزۈن پبن وۆڭۈي 3752

: وىػي ٍبخػي ئېَتىّىع، ثۇٔي ئبڭٍىغىً

 

توق ثوٌۇچي ئۈچۈْ،  –خىسِەت لىٍّب ئبچ 3753

تېۋىّٕبلمب ثىر ثۇت ئىسٌىّەن ٔىچۈْ؟ 
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  –ەْ تبئەت لىً خۇداغب ھبِبْ، تبپبرش3754

. وۈٔذۈزى ئوچۇق ئىػىگىٓ –وېچەٍۇ 

 

ثۇ تۆت ھبجىتىُ، خبْ، راۋا لىً ِبڭب، 3755

. لوٌۇڭ، خىسِەت ئەٍٍەً ضبڭب –ئوپۇپ ٍۈز 

 

تىٍەرِەْ تىرىىٍىٕىٕي ئۆٌّەٍذىغبْ، 3756

. ٍىگىتٍىه تىٍەٍّەْ لېرىّبٍذىغبْ

 

ھەِىػە وېطەٌطىس، ِېٕي ئەٍٍە ضبق، 3757

. ْ ٍىراقثبً ئەت، ئەٍٍە ٍولطۇي ثوٌۇغتي

 

ثۇ تۆت ٔەرضە ثەرضەڭ ضبڭب ئىع لىالً، 3758

. تۇتۇپ ثۇٍرۇلىڭٕي پىذاٍىڭ ثوالً
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ِبڭب ثەرضەڭ ئەگەر غۇالرٔي ئەً خبْ، 3759

. ثېرىپ لوي ضبڭب لۇي ثوالً ِەْ ھبِبْ

 

ثۇالرٔي ثېرىػىە وۈچۈڭ ٍەتّىطە، 3760

ٔېّە ئبرتۇلٍۇلۇڭ ثبر، ئېَىت ئەِىطە؟ 

 

ن، ثبر ٍىّەن، وىَىُ، ٍىّەن، وىَّەوىە وەٌطە3761

. ٍۀە الزىُ ئوٌطب، ثېرۇر ئۇ ئىسىُ

 

ئەزىسٌىه ۋە خبرٌىك خۇداىٓ ثوٌۇر، 3762

. ئۆٌۈَ ٍب تىرىىٍىه ھەَ ئبٔذىٓ ئېرۇر

 

ِۇٔي ٍبخػي ثىٍگەْ ئەلىٍٍىك وىػي، 3763

ٍۈرەرِۇ ثۆٌەوچە، ئەً خبٔالر ثېػي؟ 

 

ِېٕي ثىر خۇداٍىُ ئبضرىغىٕىذەن، 3764

. ئبٍب ئىطىً ثەگ ضەْ ئبضرىَبٌّبضطەْ،
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وېچىٍەر لوغذىػىُ وېرەوتۇر ضېٕي، 3765

. ئوچۇق ئېَتطبَ ضۆزۈَ، ئۇ لوغذار ِېٕي

 

ئۆزۈڭ توٍّغۇٔچە ِبڭب تەگّەش ئبظ، 3766

. ِېٕي ئۇ توٍغۇزۇر، ئۆزى ٍېّەش ئبظ

 

وېرەوّەش ئبرىچي، ِۇڭالٔطبَ ئۆزۈَ، 3767

. تىٍىُ تەۋرۀّەضتىٓ، ئۇ ئبڭالر ضۆزۈَ

 

ٍب ٍوي ثبغالر توضبٌّبش، ئىػىىچي ۋە 3768

. لىٍىپ وىجىر ثىراۋ زورٌۇق لىالٌّبش

 

وەچۈرِەضطەْ ضبڭب گۇٔب ئەٍٍىطەَ، 3769

. گۇٔب ئەٍٍىطەَ ِىڭ، وەچۈرگەً ئىگەَ
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ئىػتىىٓ، ٔېّە دەر گۇٔبوبر لۇٌي، 3770

: وۆڭۈي ضىرىٓ ئېچىپ ئۆتۈٔۈپ تىٍي

 

ئبٍب چىٓ ۋاپبٌىك، وۆٍۈِچبْ ئىسىُ، 3771

. ثۆٌەن تبپّىذىُ ضېٕىڭذىٓ وۆٍۈِچبْ

 

ئۆزۈَ لبٍغۇالٔطبَ ثېرۇرضەْ تىٍەن، 3772

. دىَەوي ٍولالرغب، ضەْ ئبرلب ٍۆٌەن

 

وېطەٌگە غىپبضەْ، غېّىّگە ضۆٍۈٔچ، 3773

. ِۇڭۇِغب تبٍبٔچطەْ، زېرىىطەَ ئبۋۇٔچ

 

لۇۋأچىُ، ئبۋۇٔچىُ، ضۆٍۈٔچىُ ئېرىغ، 3774

. ضۆٍۈٔچىڭ ئىچىذە تۇرۇر، ئەً ئۇٌۇغ

 

ەِذى ضبڭب ِەْ گۇٔب، توال لٍذىُ ئ3775

. ضېٕىڭ رەھّتىڭ ئبٌذىذا ئبز ٍبٔب
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گۇٔبٍىُ وەچۈرگىٓ، ضبڭب ٍوق زىَبْ، 3776

. ِېٕي لىَٕىّب، ٍوق ضبڭب ٔەپ ھبِبْ

 

گۇٔبٍىُ توال ثوٌطب، رەھّەتّۇ ثبر، 3777

. غۇٔي لىً، ضبڭب ثۇ توال ٍبرىػبر

 

ئەگەر لىَٕىطبڭ ضەْ، الٍىك ئبڭب ِەْ، 3778

. وەچۈرِەوىە ضەْ وەچۈرضەڭ الٍىمطەْ،

 

ثىٍۇرضەْ، ثىٍۇرِەْ ضېٕي ثىر ئىسىُ، 3779

. ثىٍۇرِەْ، ثىٍۇرضەْ ضېٕي ثىر دېذىُ

 

گۇضتبخّەْ، گۇضتبخٍىك ئبزاپمب ضبٌۇر، 3780

. ھېٍىُ ضەْ، ھېٍىٍّىك ضېٕىڭذىٓ وېٍۇر
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ئبِبٔەت، وېتۇچي ضۆٍۈٍِۈن ثۇ جبْ، 3781

. ثۆٌەوىە لوٍۇٌّبش ئبِبٔەت ھبِبْ

دۇَٔب ثىر ئۆتىۈٔچىذۇر، ئەً ئېٍىگ ثۇ 3782

. ھبٍبت وۈٔطبٍىٓ ئۇ وېّىَىپ تۈگىػۇر

 

ٔېّەگە ئىػۀىپ، ئۇِۇّٔبق ئۇزۇْ، 3783

. ٔېّەگە ضۆٍۈٔۈپ، گوٌٍىّبق ئۆزۈڭ

 

تۇظ ئبوب ٍب ئېٕي،  –ئبتبڭ وەتتي، تەڭ 3784

ئبٔبڭ وەتتي، ئوغٍۇڭ، لىسىڭ وۆر، لېٕي؟ 

 

ئۆٌگۀٍەرٔي وۆردۈڭ ضەْ ھەَ ئۆٌەرضەْ، 3785

. ەرگە ثىر وۈْ تىرىىّۇ جەزِەْوىرەر ً

 

غبپىً لبٌّب ئۇخالپ، ئوٍغبْ ضەْ ئەً خبْ، 3786

. ئۆزۈڭذىٓ وېَىٓ لوً ٍبخػي ئبت ھبِبْ
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زاٍە لىٍذىڭ ئەرضە وەچۈرگەْ وۈٔۈڭ، 3787

. زاٍە لىٍّب ئەِذى وېٍۇچي تۈٔۈڭ

 

ئبي ئۆتىەْ وۈٔۈڭذىٓ وېرەوٍىىىٕي، 3788

. وېٍەر، لىً تەٍَبرٌىمىٕي ﹞165﹝ووچۇتچي

 

ثۇ ھبٌىڭٕي وۆرۈپ تۇرغبچمب وۆزۈَ، 3789

. ٔىچۈوّۇ ثبراٍىٓ ضبڭب ِەْ ئۆزۈَ

 

ئۈزۈپ دىً جبپبٌىك جبھبٔذىٓ ثۇ دەَ، 3790

. ضېغىٕذىُ ۋاپبٌىك ئىگەِگە دىٍجەَ

 

لوٍۇپ ثەر، ئەً ئېٍىگ ِېٕي ضەْ ِبڭب، 3791

. دۇئبچي ثوالٍىٓ ثۇ ٍەردە ضبڭب

 

ٔىچۈن ٔەپ ثېرۇرِەْ ضبڭب ِەْ ئۆزۈَ؟ 3792

. ئۆزۈڭ ٔەپ ثەرگىٓ تۇت ضۆزۈَ –زۈڭگە ئۆ
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وىػىذىٓ چېىىٕذىُ، ئۆزۈڭ ھەَ چېىىٓ، 3793

. ضبڭب ٍب ِبڭب ٍوق پبٍذا وىػىذىٓ

 

ِەْ ئەِذى ثۇ لبٌغبْ وۈٔۈَ ضەرىپ ئېتىپ، 3794

. خۇداٍىُ ضۆٍۈٔچىٓ تىٍەرِەْ تېپىپ

 

ٍولۇَ، ثبغمب وېرەوّەش،  –ٍېتەرٌىه ثبر 3795

. توٍّبش ثۇ دۇَٔب تۈۋى ثىر پېتىك، ئۇ

 

ئۆِۈر وەتتي ثوراْ ضولمبٔذەن ئۆتۈپ، 3796

. ئوٍغبٔغبچ، وۆٍەرِەْ ئەِذى ئېچىٕىپ

 

پۈتۈْ ثوٌذى ئەگٕىُ، لبرٔىُ ثوٌذى توق، 3797

. پېتىپ وەتطۇْ دۇَٔب، ثۆٌەن ٔەپئي ٍوق
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: لبرٔي پۈتۈْ ئەر ٔە دەر –ئىػىت، ئەگٕي 3798

. ثوٌۇر ثەختىَبر ثەگ، دېطە ثبر ٍېتەر

 

خػي ئېَتّىع لبٔبئەتٍىه ئەر، توال ٍب3799

: لبٔبئەت ئىچىٕذە ثەخت لۇچمبْ ئەر

 

گېٍىّغب ٍىگۈدەن جبھبٔذا ٍىذىُ، ثەش، 3800

. ئىگىٍٕەرٔي ٍەتىۈٔچە، وىَذىُ وىَىُ، ثەش

 

ھبٍبتٍىىي ثوٌطبَ، ٍىّەوٕي تبپبرِەْ، 3801

. وېرەن ثوٌطب ثەرگەً ِبڭ ثىر ئىگەَ، ثەش

 

ىگ، لىچمىرضب ِېٕي ٔەپ ئېٍىػمب ئې3802ً

. ِېٕىڭذە ٔەپئىٍىه ئەلىً ٍوق ثىٍىه

 

دېطە ئەي ئىػىغب ٔەپ ثەرضۇْ وېٍىپ، 3803

. ٔەپئىٍىه ٍېرىُ ٍوق، ئېَتبً ِەْ وېطىپ
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ئەگەر ئىع لىٍىػتىٓ گەپ ئبچطبڭ ِبڭب، 3804

. لىٍۇر ِىڭ ئەر ئىػىٓ لبٍبغىُ ضبڭب

 

ئەگەر ٍبخػي دەر ثوٌطب ئېٍىگ ِېٕي، 3805

. اً ضېٕيئۆزۈڭ ٍبخػي ثوي، ثۇ ٍورۇتك

 

ِىڭ ئەزگۈ ئبٍبغٕي تۇتتمۇٔچە ضەْ، 3806

. ئۆزۈڭٕىڭ ٍبلبڭٕي تۇت ثىراق ئىطەْ

 

جبھبٔذا ئبتبٔغبْ ٔىچە خىً ئەرەْ، 3807

. ثىغىٍىّىع ئېٍىىىە ئۇالر ِىڭ تۈِەْ

 

ِېٕىڭذىٓ ئېٍىگىە ٔە پبٍذا تېگەر، 3808

. زەۋق ثەرِەش ثي پبٍذا ئىع لٍطب ئەگەر
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ئەِذى ضبڭب،  ئۆزۈَ ئۆزرى لوٍذۇَ ِە3809ْ

. لوٍۇپ ثەر ِېٕي ضەْ، ئېطٍىّب ِبڭب

 

ثۇٔىڭذىٓ ثۆٌەن ضۆز ٍۀە چبرىٕي، 3810

. لبٍبغىُ ئىػىتتي، دېگەً ثبرىٕي

 

※         ※           ※ 

 

تۈگەتتي ضۆزىٓ، تۇردى ثبغالپ ثىتىه، 3811

. ضۇٔۇپ ثەردى، ئبٌذى لبٍبغي تىتىه

 

※         ※           ※ 

 

ىٍەگىُ پۈتۈدۈَ ئۆزۈَ، ت –ضۆز : دېذى3812

. ئىػىتتىڭ ئەً ئېطىً، ئېَتىٍغبْ ضۆزۈَ

 

ئۆتۈٔگىٓ ئېٍىگذىٓ، ئىػىتطۇْ ثۇٔي، 3813
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. ئۈزۈپ لوي ئۇ لوٍطۇْ راٍىّغب ِېٕي

 

ئەٌچي ضۆز ئەپىېٍەر، جبۋاثىٓ وۈتەر، 3814

. ئىػىتتىڭڭ جبۋاثىُ ٍەتىۈز جەضۇر ئەر

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، ئۈچ ئوردا خېٕي، 3815

: ٌگە ِەغھۇر دۇرۇش ضۆزىٕيئۇٔىڭ ئە

 

ئەٍىپ ٍوق ئەٌچىگە ضۆزدىٓ ٍبّٔىطب، 3816

. ئبِبٔەت ضۆزٔي چىٓ، توٌۇق ضۆزٌىطە

 

: ِۇٔىڭذىّٕۇ خوپراق دەپتۇ تۈرۈن خېٕي3817

. راضت گەپ لىٍطب ئەٌچي، لىَٕىّب ئۇٔي

 

ثۇ ئەٌچىگە ثوٌّبش ئۆٌۈَ ٍب لىَىٓ، 3818

. ئىػىتىەْ ضۆزٔي ٍەتىۈزضە ئۇ چىٓ
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ٌچي دېگۀىُ غۇ خىً ئەٌچىذۇر، ثۇ ئە3819

. ٔىّىىي ضۆز ئېَتطب ئۇ ئۆٌّەً لبٌۇر

 

ئبِبٔەت لىٍىٕغبْ ضۆزىٓ ئېَتطب ئۇ، 3820

. لىٍىپ ئىھطبْ، ئۇٔي ِبختب، ضۆزۈَ غۇ

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

 –ضۆزۈڭ : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع، ئېَتتي3821

. ئىػىتتىُ، ٔېّە ضۆزٌىذىڭ ضەْ ئۆزۈڭ

 

ضەْ ٍبزدىڭ ئۇ خەتىە جبۋاثەْ ثىتىه، 3822

. ِبڭب ثەر، ثېرەٍّەْ، ئەً ئبٌىُ تىتىه

 

ِېٕىڭ ئەً لبٍبغىُ، غۈثھەَ غوي ثىراق، 3823

. ئېٍىگ لوٍّبش ضېٕي ئۆزىذىٓ ٍىراق
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 –ئەً خۇٌمي ِۇالٍىُ، ِېٕي ٍەْ خبْ 3824

. دەۋەتىە ئەۋەتىەً چولۇَ ثىگۇِبْ

 

، ئەگەر ثبرِىطبڭ، ئۇ وۆڭۈٌٕي ثۆٌۈپ3825

. وېچىىّەً ئەۋەتۇر ِېٕي ٍبٔذۇرۇپ

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

  –ئودغۇرِىع دېذىىىُ، لبٍبغىُ ِبڭب 3826

. ثۇ ضۆزٔي دېّەگىٓ ثوٌۇر دىً ٍبرا

 

ثۇ ٍەردىٓ ئۆزۈَ ھىچ ثبرِبضّەْ ئۇٍبْ، 3827

. ئۆزۈڭ لىَٕىٍىپ ھىچ وەٌّە ضەْ ثۇٍبْ
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تىٍەپ ثوٌّبش ئىػٕي تىٍەِەن ٍبِبْ، 3828

. وىُ لىٍطب ئبلّبش گەپ، ثوٌۇر خبر ھبِبْ

 

ٍبخػىٕي ضىٕبپ ثىٍگەْ ئەر،  –ٍبِبٔۇ 3829

: ۋە ئىٍّي توال زات، ئىػىت ٔېّە دەر

 

تېپىپ ئبٌّغۇرٔي ئىسدىّە وۈچەپ، 3830

. تىٍەپ ثوٌّىغۇرٔي تىٍىّە وۈچەپ

 

ٍېتەٌّەٍذىغبْ ٍەرگە ثبرِب ٍبٍبق، 3831

. ئەگەر ثبرضبڭ ئەِگەن چېىەرضەْ ھە دەپ

 

※         ※           ※ 

 

ٍۀە ئېَتتي ئودغۇرِىع ئەِذى ٍۈر، وەت، 3832

. ٍۀە وەٌّە لبٍتىپ، ئبٍب جەضۇر ِەرت
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ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

  –ضۆزۈَ : ئۆرە تۇردى ئۆگذۈٌّىع، ئېَتتي3833

. وېطىٍذى، ضېٕىڭذىٓ وېتەٍىٓ ئۆزۈَ

 

※         ※           ※ 

 

غۇرِىع لېرىٕذىػىٕي، ئۇزاتتي ئود3834

. ئبِبٔەت لىٍذى ھەَ ئۆز ثىٍّىػىٕي

 

ئېتىٓ ِىٕذى ئۆگذۈٌّىع، لبٍتتي ٍېٕىپ، 3835

. ئۆٍىگە وىٍىپ چۈغتي، ٍبتتي تىٕىپ

 

لۇٍبظ ٍەرگە ٍبٔذى، ٍوغۇردى ٍۈزى، 3836

. پۈروۀذى لبِغب پەٌەوٕىڭ ِەڭسى
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جبھبْ ضۈردى ٍۈزگە وۆِۈردەن ثوٍبق، 3837

. ۇخٍىذى ئوٍغبقوۆرەر وۆز ٍۇِۇٌذى ئ

 

ئۆگذۈٌّىػّۇ ٍبتتي تۆغەوٕي ضېٍىپ، 3838

. وۆتەردى ثېػىٓ ئبزال ئۇخالپ ئېٍىپ

 

غەرلتىٓ پۇتبلالٔذى ئوتتەن ٍېٍىٓ، 3839

. ٍورىذى جبھبْ ٍۈز ئبچمبٔذەن وېٍىٓ

 

لبٌمىٕي،  ﹞166﹝لوپۇپ وەٌذى ئۆرٌەپ ضىتب3840

. ﹞167﹝جبھبْ ِەڭسى ثوٌذى ثىر ئبق ئەردۀي

 

※           ※         ※ 

 

ئۆگذۈٌّىع ئوردىغب وىرى ئۆٍذىٓ چىمىپ، 3841

. ئېٍىگىە وۆرۈٔذى ئۆزى ٍوي تېپىپ
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ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

ئېٍىگ ئودغۇرِىػٕي ئبۋاي ضورىذى، 3842

. ضۆزۈڭٕي پىػػىمالپ ثبٍبْ لىً، دېذى

 

ٔېّە ضۆز ئېَتتي ئۇ، ٔە ثوٌذى ئىػىڭ؟ 3843

ىڭ؟ تىٍىگىڭ ٔە ثوٌذى، وېٍۇرِۇ ئەظ

 

※         ※           ※ 

 

ثىتىه ثەردى ئۆگذۈٌّىع ئبۋاي تۇرۇپ، 3844

. ئېٍىگ ئبٌذى، ئبچتي، ئولۇدى وۆرۈپ

 

لىساردى، ئۆڭذى، ئبٔذىٓ وۈٌۈِطىرىذى، 3845

. چۈِۈپ ئوٍغب ثىر دەَ خَبٌّۇ ضۈردى
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※         ※           ※ 

 

ثۇ لبٍبغىڭ ٍىرىه ضۆزٌىّىع، : دېذى3846

. ضەَ، تىىەْ ئىػٍىّىعِەْ تورلۇ ئەۋەت

 

زەرەر ٍوق ثۇ ضۆزدىٓ، دۇرۇش ضۆزٌىّىع، 3847

. دۇرۇش ضۆز ٍىرىىتۇر، ئۇ ٍىرىه ئېَتىّىع

 

تىٍي ثىرٌە ٔېّە ضۆز ئېَتتي لېٕي، 3848

. ِبڭب ئېَت ئىػىتىەْ، چۈغۀگىٕىڭٕي

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ئىػىتىەْ ضۆزىٓ خبٔغب ئەرىس ئەٍٍىذى، 3849

. ٌطب ضۆز، ئۆز ئەٍٕىٓ دېذىٔە ٍبڭٍىغ ثو
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ضۆز ئبرا ثوٌذى ٔەچچە خىً، : دېذى3850

. ئۇ ئېَتتي، ئىػىتتىُ ٍېتىػچە ئەلىً

 

پۈتۈْ ضۆزٌىرىّگە جبۋاة لىٍذى ضۆز، 3851

. دىَػطەَ توالراق، لبتتىك ٍۇِذى وۆز

 

ٔىچۈن ئەٍٍىطەِّۇ، ثۇٍبْ وەٌّىذى، 3852

. ئۈزۈپ ئېَتىپ ضۆزىٓ، وۆڭۈي ثەرِىذى

 

         ※  ※         ※ 

 

ئىػىتتي ئۇٔىڭ ھەر ضۆزىٓ، وۆر، ئېٍىگ، 3853

. ئىذى ثبرچە ضۆزى ئەلىً ۋە ثىٍىه

 

ٍۀە ئبرزۇ لىٍىپ، تەۋرۀذى وۆڭۈي، 3854

. وۆڭۈي تەۋرىطە گەر وىػىگە دەرت ئوي
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وۆرەرضەْ ٔە ٍبخػي دېّىع ئەر ثېػي، 3855

: ئەضىر ثوٌطب دىً، ئەروطىس ثوٌۇر وىػي

 

تۈْ تەْ ئۇٔىڭىي لۇٌي، وۆڭۈي ثەگ، پۈ3856

. ثېگي ٔە ثبرضب، ئۇ ٍوي لۇي ٍوٌي

 

وۆڭۈي جۇغمۇٍٔىٕىپ،تىٍەضە تىٍەن، 3857

. تىٍەوىە ئېرىػّەً، ئۇ تبپّبش ٍۆٌەن

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ئبٍب ئۆگذۈٌّىع، : ٍۀە ئېَتتي ئېٍىگ3858

. ضېٕىڭ ئۇ لبٍبغىڭ توٌۇق ئەر ئىّع

 

ى وبغىي، ئىػىتّىگەْ ثوٌطبَ ضۆزى3859ٓ
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. ِىجەزى، ئىٍّىٕي وبغىي –ٔە خۇٌمي 

 

ئىػىتىەچ، وۆڭۈٌگە ضىغذۇردۇَ ئۇٔي، 3860

. تىرىع ضەْ، تىٍەوىە ٍەتىۈزگىٓ ِېٕي

 

ئۆزۈِٕىڭ ئېٍىذە تىٍەن ئىطتىطەَ، 3861

ِۇٔبضىپ ثوٌۇرِۇ ئبڭب ٍەتّىطەَ؟ 

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ئۆگذۈٌّىع دېذىىىُ، ئبٍب خبْ، ثېگىُ، 3862

. ەٌمٕىڭ ضەرخىٍي، خۇٌمي ِۇالٍىُخ

 

ٍبٔبردا لبٍبغىّغب غۇ ضۆزٔي دېذىُ، 3863

. ئەۋەتىەً ِېٕي ٍۀە ضبڭب ثېگىُ
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ثۈگۈْ ثبر لەدىرٌەپ ئۇٔي، : دېذىُ ِە3864ْ

. ئۇ وەچّەش، ئبخىرى ئبپىرار ضېٕي

 

ئۈِۈدىّٕي وەضتي ٍۀە وەٌّە، دەپ، 3865

. ئۆزۈَ ثبرِىغبٍّەْ، وۈچەپ ٍۈرِە، دەپ

 

ٔىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي ئېٍىگ

 

ئۇلتۇَ، ئىػىتتىُ ضۆزۈڭ، : ئېٍىگ ئېَتتي3866

. ثۇ ضۆز ئىػمب ئبغّبش، ئبۋۇتّب ئۆزۈڭ

 

ٔىچۈن ثەگ ثوٌۇر ئۇ تىٍەگىٓ تىٍەپ، 3867

ٍېتەٌّەً لبٌطب وىُ، ئبرزۇضىٕي ٍەپ؟ 

 

ئۇ لبٔذاق ثوٌۇر ئەي چوڭي ۋە خبٔي، 3868
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ثۇ ئەي ئىچرە ئۆتّەش ئىىەْ پەرِبٔي؟ 

 

ەلىمي ئۇٌۇغٍۇق ٔىػبٔي غۇدۇر، ھ3869

. تىٍەگەْ تىٍەوتە ئۇ ھەضطە ئبٌۇر

 

دىٍي ئبرزۇ لىٍطب ھەر ٔەرضىٕي، 3870

. ٍەتىۈزِەن تىٍەوىە ئۇٔي –داۋاضي 

 

وېطەي ثوٌذى ٍەْ ثۇ ئبرزۇ ِبڭب، 3871

. ثۇٔي ئەٍِىّىطە، ثبراٍّەْ ئبڭب

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، ثۇ ثېَتٕي ئولي، 3872

: ەً وۆڭٍۈَ توليئۇٔىڭ ِۀىطىٓ ئۇق، ئ

 

داۋا ثبر،  –ھەرلبٔذاق وېطەٌگە دورا 3873

. ئۇٔي ئەٍِىگۈچي ھېىىّّۇ چىمبر
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وۆڭۈي ئبغرىطب گەر ثىر ئبرزۇ ثىٍەْ، 3874

. تىٍەگي تېپٍطب، غۇ غىپب ثوالر

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ئېٍىگ ثەختىَبر، : دېذىىىُ، ئۆگذۈٌّىع3875

ر؟ داۋاضي تېپىٍّبش جبھبٔذا ٔە ثب

 

ئىطەْ،  –ئۇزۇْ ٍىً ٍبغىطۇْ ئېٍىگ تىچ 3876

. ئۆزۈِٕي لىالٍىٓ پىذا ضبڭب ِەْ

 

ئېٍىگىە دىگۀتىُ ثۇ ضۆزٔي ئۆزەَ، 3877

ٔە پبٍذا ثۈگۈْ ِىڭ پۇغبٍّبْ ٍېطەَ؟ 

 

ئىػىتىىٓ، ئەلىٍٍىك وىػي ٔېّە دەر، 3878
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: ضۆزۈڭ ضۆزٌە ثبٍمبپ، ضەْ ئەً ثبتۇر ئەر

 

ڭ ٔەپئي وۆپ، ثۇ تىً ضۆز لىٍّىطب، ئۇٔي3879

. ئۆوۈٔذۈردى تىً ِېٕي ضۆزٌەپ لوٍۇپ

 

ئېَتىٍّبضتب ثۇ ضۆز ضبڭب لۇي ئېرۇر، 3880

. ئەگەر ضۆزٌىطەڭ ضەْ ضېٕي لۇي لىٍۇر

 

ثبٍمبپ لىً ضۆزۈڭٕي، ضەْ ئبٌذىرِىغىٓ، 3881

. ضۆز ئېَتطبڭ ئبٌذىراپ، پۇغبٍّبْ وېَىٓ

 

ئودغۇرِىع ئېذى ثىر ٍېتىٍگەْ ئبدەَ، 3882

. وە ٍوق ئەردى غۈثھەَلىچمبرضب وېٍىع

 

ئېٍىگ ثىر تىٍەضە، ِىڭ تىٍەر ئىذىُ، 3883

. ِبڭب وۈٔذە ھەر خىً ٔەپ تېگەر دېذىُ
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تىٍىگىُ ئۇٔىڭٍە ثىر ئۆتّەن ئىذى، 3884

. لوٌغب ئىػٍىّەن ئېذى –تۇتۇپ لوٌٕي 

 

ئۇٔي لبٔچە لبتتىك تۇتۇپ ئۈٔذىطەَ، 3885

. تۇرۇپ ئبٌذى غۇٔچە، ھىچ لبٌّىذى تەَ

 

الزىُ ئوٌطب، ثبراً ِەْ ٍۀە،  ثېرىع3886

. ٔە ضۆز الزىُ ئوٌطب، لىالً ِەْ ٍۀە

 

ئېٍىگّۇ ٍۀە خەت ٍېسىپ ثەرضىىەْ، 3887

. ثۇ خەتٕي ئولۇپ ئۇ، ِبڭب پۈتطىىەْ

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ئەۋەتتىُ دېذى خەت ئېٍىگ ثىر ٍوٌي، 3888
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. ثۇ خەتىە جبۋاة لىٍذى تبظ ۋە تۆٌي

 

اً ِەْ ئبڭب ٍۀە خەت، ٔىچۈوّۇ ٍبز3889

. ئۆزۈڭ ضەْ ئەً تېتىه، خەت ئورٔىذا خەت

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ئۆگذۈٌّىع دېذىىىُ، ئەً ئېٍىگ لۇتي، 3890

. ھەرلبٔذاق ثوٌطىّۇ، ثىر ِەوتۇپ پۈتي

 

ثۇ ئەٌچي لبٔذاق تەِىىٓ ثوٌطىّۇ ئوي، 3891

. ثىتىه ثوٌّىطب، ضۆزگە پۈتّەش وۆڭۈي

 

ىػىگە دەٌٍىذۇر ثىتىه، ئىػۀّەش ن3892

. دەٌىً ثوٌطب، ھىٍە تبپبٌّبش ئىتىه
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ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ئبرىسۇ لىٍطبڭ ئەگەر ضەْ، : خبْ ئېَتتي3893

. ئېچىپ ضۆز ٍوٌىٕي ٍبزاً خەتٕي ِەْ

 

ٍبزاً خەتىە، ثوپتۇ ثۇ ضۆزٌەرٔي ِەْ، 3894

. ئىػۀىپ خەتىىال لبٌّب، تىرىع ضەْ

 

ضە، ضۆزٌەرضەْ ئبڭب، ٔە ضۆزٌەظ وېرەن3895

. ئۇٔي ثىر ئىالجٍە وەٌتۈرگىٓ ِبڭب
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لىرىك ثەغىٕچي ثبپ 

وۈٔتۇغذى ئېٍىگٕىڭ ئودغۇرِىػمب ئىىىىٕچي 

لېتىُ خەت ٍبزغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

دۈۋەت ثىرٌە لەغەز ضورىذى ئېٍىگ، 3896

. لوٌغب لەٌەَ ئبٌذى، ٍبزدى ثىتىه

 

خۇدا ئبتي ثىرٌە ضۆزىٓ ثبغٍىذى، 3897

. تمبْ، ئۆضتۈرگەْ، وەچۈرگەْ دېذىٍبرا

 

دېذى ِىڭ ضبٔب ئوي لبدىر تەڭرىگە، 3898

. ئەگرىگە –ئەزەي ھۆوّي ٍۈرۈتىەْ تۈز 

 

پبن، لېتىػطىس ئېرۇر،  –ئۇ ثىردۇر، ئېرىغ 3899

. لىٍۇر ٍولٕي ثبر ئۇ، ثبرٔي ٍوق لىٍۇر



  -814 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

ئۇٔي ثىر ثىٍىپ ضەْ، ِبختب، دىٍذە پۈت، 3900

. ى ئەِىٓ تۇتتىٍٓ –ئىجبدەت لىً، وۆڭۈي 

 

ٔېّۀي ئىرادە لىٍطب ئۇ، لىٍۇر، 3901

. ٔېّۀي دېطە ثوي، دېگۀي ثوٌۇر

 

جىّي جبٔي ثبرغب ئۇ رىسلىٓ ثېرۇر، 3902

. تىرىه لىٍغىٕىذەن، ئۆٌۈَ ئېۋەتۇر

 

ئەزىسٌىه ۋە خبرٌىك ئۇٔىڭ ھۆوّي ئوي، 3903

. ئۇٌۇغٍۇق، وىچىىٍىىىە ئۇ ئبچتي ٍوي

 

ٍوق،  ئۇٔىڭىي خبھىػىٕي ثىٍگۈچي3904

. ٍۈرىتەر لبزاضىٕي توضمۇچي ٍوق

 

  –تۈِۀّىڭ ضبالِىّٕي دوضت ئەٌچىگە 3905
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. ٍەتىۈزضۇْ خۇدا ئۇ، دۇرۇش ٍوٌچىگە

 

ئەضھبثٍىرىگە ضبالَ،  –پۈتۈْ ٍبرۇ 3906

. تەوىۈزگەً خۇداٍىُ ئۈزِەضتىٓ داۋاَ

 

ئەۋەتتىُ ئەً ئەلٍي تبِبِي وبِبي، 3907

. ضبڭب وۆپ ضبالِىُ، ِەدھىُ، ضوراپ ھبي

 

ضوراپ ھبي ۋە ئەھۋاي پۈتۈدۈَ ثېتىه، 3908

ٔىچۈورەن تۇرۇرضەْ ئەً ئبٌىُ تىتىه؟ 

 

لبٍبغىي، ضبڭب ِەْ ئەۋەتىەْ ئىذىُ، 3909

. ضېٕي دەۋەت ئەردى تۈپىي ِەلطىذىُ

 

ئۆزۈڭ خبٌىّبپطەْ ثۇٍبْ وەٌگىٍي، 3910

. ِېٕىڭ ثىرٌە ئۇچراپ، ٍۈزۈَ وۆرگىٍي
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زۈڭ، خېتىّگە جبۋاة ضۆز ٍېسىپطەْ ئۆ3911

. لبٍبغىڭّۇ ئېَتتي ضەْ ئېَتمبْ ضۆزۈڭ

 

ئولۇدۇَ خېتىڭٕي،ئۇلۇٌذى ضۆزۈڭ، 3912

. ضۆزۈِٕي ئىػىتىىٓ، لبچۇرِبً ئۆزۈڭ

 

غېىەردى چۈچۈورەن ضۆز ئېَتتىُ ضبڭب، 3913

. زەھەردەن ِبڭب –جبۋاپ وەٌذى ئبچچىك 

 

ِېٕىڭ ضۆزٌىرىّٕي ٍۀە ئبڭٍىغىٓ، 3914

. ْوۆٍۈِچبْ ٍىگىت ئەً دىٍذا ئوٍٍىغي

 

زاھىتٍىك ئېتىٕي ئۆزۈڭ خبٌىذىڭ، 3915

. ٍۈرۈپ تبغ لېتىذا، غۇ ثوٌذى ئېتىڭ

 

ٍېَىٍذى ئېتىڭ غۇ غۆھرەتٍە، لبرا، 3916
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. ثۈٍۈن ثەٌگۈ ثوٌذى وىػىٍەر ئبرا

 

غۇ ئبتچۈْ ئىجبدەت لىٍۇرضەْ ھەدەپ، 3917

. ٔەضىۋەڭٕي زاٍب لىٍّب ضەْ وۈچەپ

 

تبئەتىە چۈغطە ئەي وۆزى ثىر ٍوٌي، 3918

. ٌغبً ثۇ تبئەت، ٍىمىٍغبً ئۇٌيثۇزۇ

 

ٍېپىغٍىك وېرەوتۇر خۇدا تبئىتي، 3919

. ثۈگۈّٔۇ ئەٌگە ضىر ثوٌطۇْ غۇ پېتي

 

ضۆٍۈٍِۈن لۇٌىٕي ٍوغۇردى خۇدا، 3920

. تؤۇٌّبش ثۇ لۇٌالر خەٌك ئبٌذىذا

 

ئۇ لۇٌّۇ ثىٍەٌّەش ئۆزىٕي ئۆزىٓ، 3921

. خۇداغب ٍېغىّۇ ۋە ٍبوي ٍېمىٓ
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وۀت ئىچىذە تىرىً،  – ثۇٍبْ وەي، غەھەر3922

. لېتىً –ضېٕي ثىٍّىطۇْ خەٌك، ئبرىالظ 

 

ئۆزۈڭٕي توٍۇٔذۇر ھبالي ِبي تېپىپ، 3923

. ئبچٕي توٍذۇر، وىَىٍّەر ثېرىپ –ٍېٍىڭ 

 

ھبالي ِبي تبپمبْ ئەر ھەر ئىىىي جبھبْ، 3924

. ٍىّەن ۋە وىَىّذىٓ لىطىٍّبش ھەرئبْ

 

ثۇ ضۆزٔي ئىػىت، ئەً ِبڭب وەٌّىگەْ، 3925

: زى پبن، ئىٍىٍّىه ثىر زات دېگەْئۆ

 

ثۇ دۇَٔب ِېٍي گەر ٍبخىػىغب چۈغەر، 3926

. ھەر ئىىىي جبھبْ ئۇ ھبالۋەت وۆرەر

 

تېپىپ دۇَٔب ِېٍىٓ ٍىَىع ثىٍّىطە، 3927
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. ثوٌۇر ثەن ئېغىر ٍۈن ٍۈدۈپتۇ دېطە

 

خۇدا لۇٌٍىرىغب ٔەپئي ثەر، ھېىىُ، 3928

. دېگىٓ ئەر، وىػىگە ٔەپئي ثەرضە وىُ

 

ېٕي ِەْ ِۇضۇٌّبْ پبٍذىطىٕي دەپ، ش3929

. ثۇ ٍەرگە لىچمبردىُ، ئەً زاھىت، وۈچەپ

 

ثۇٍبْ وەي، ٔەپئي ثەر وىػىگە، ٍبرا، 3930

. ٔەپئىطىس ئۆٌۈن ئوي تىرىىٍەر ئبرا

 

ئۆز ٔەپئىٓ دېگۀٍەر ئبدەَ ثوٌۇرِۇ؟ 3931

. ئەي ٔەپئىٓ دېطە وىُ چىٓ وىػىذۇر ئۇ

 

ِېٍىٕي تبراتّبق ضېخىٍىك ئەِەش، 3932

. ضېخي غوي پىذا لىٍطب جبْ تۀٕي، ثەش
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وۆٍۈِچبْ ئەِەش ئوي ئۆزىٕي دېگەْ، 3933

. وۆٍۈِچبْ غۇوي، ئەي ٔەپئىٓ ئىسٌىگەْ

 

وىػي ٍبخػىطي دەر، ئۇ ٍبخػىالر وىُ؟ 3934

. ھېىىُ –ِبڭب دەپ ثەرگىٓ ئەً ئبٌىُ 

 

وىػي ٍبخػىطي دەر، وىّذۇر ئۇ ٍبخػي، 3935

. خػيوىػي دەردىگە داۋا ثوٌطب، غۇ ٍب

 

ئەً وۆڭٍي ضۈزۈن ئەر، ئەً ئىٍّي توال، 3936

. لبراپ وۆر ثۇ ضۆزگە، ئەلٍىڭٕي ئۇال

 

لبرا ضەْ، ثۇ ئېَتمبْ ضۆزۈَ راضتّىذۇر، 3937

. راضىت ئوٌطب ھەۋەش لوً، وېٍىپ ِۇٔذا تۇر

 

ئۇزۇْ ضۆزٌىطە ضۆز، ئۇ زېرىىتۇرۇر، 3938
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. ئەلىٍٍىك وىػىٍەر ضۆزىٓ ئبز لىٍۇر

 

ي ئەِذى ثۆٌەن ضۆزٌىّە، ثۇ ضۆز ثەش لي3939

. ئەلىً ۋە ئىٍىّگە لبرغي ضۆز دېّە

 

ٍۀە لبٔذالىي ثبغمب لبٌّىع ضۆزۈَ، 3940

. لبٍبغىڭ دېگەٍىىُ، تبپػۇردۇَ ئۆزۈَ

 

※         ※           ※ 

 

ئۇ خەتٕي تۈگەتتي، تۇردى ثەن چىگىپ، 3941

. لۇرۇتتي ثۇ خەتٕي ئىٍٍىك ٍەي ئېطىپ

 

تبِغىالپ،  لوٌىغب ئبٌذى ئۇ خەتٕي3942

. ضۇٔۇپ ثەردى، ئۆگذۈٌّىع ئبٌذى ئۇالپ

 

※         ※           ※ 
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: ٍۀە ئۆگذۈٌّىػىە لبراپ ئېَتتي خب3943ْ

. ثۇ خەتٕي ثېرىپ، ضۀّۇ لىٍغىٓ ثبٍبْ

 

ٔە الزىُ وۆرۈٌطە، تىرىع، لىً غۇٔي، 3944

. وۀتىە وەٌتۈر دەۋەتٍەپ ئۇٔي –غەھەر 

 

وېٍىپ، تىٍەگي ٔە ثوٌطب، ثۇ ٍەرگە 3945

. ئۇٔي ِەْ ثېرەٍىٓ پۈتۈْ تەي لىٍىپ

※         ※           ※ 

 

ئۆگذۈٌّىع تۇرۇپ،  -ثبظ ئۈضتىگە، : دېذى3946

. ئۆٍگە وەٌذى ثۇ ٍبخػي ئەظ ٍۈرۈپ

 

وېٍىپ چۈغتي، ئوٌتۇردى ئۆٍگە وىرىپ، 3947

. ٍىذى، ئىچتي، تىٕذى، ثىر ئبز دەَ ئېٍىپ
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ٍوغۇردى ٍۈزىٓ ٍەرگە رۇِي لىسى، 3948

. جبھبٕٔىڭ تۈضي ثوٌذى زەڭگي ٍۈزى

 

ھبۋا ئبٌذى پۈتىۈي لبرا لۇظ ئوڭي، 3949

. جبھبٔغب توٌذى ھەَ لبرا لۇظ ٍۇڭي

 

تۆغەن راضالپ ئۇ ٍبتتي ئوٍالپ ئۇزۇْ، 3950

... وۆرۈغىەچ لبٍبغمب ٔېّىٍەر دېطۇْ 

 

ٍۇِۇپ وۆز ثىر ئبزال، ئوٍغبٔذى ٍبٔب، 3951

. وۆٍۈپ ئۆچىەْ وۆِۈردەن لبرا تۈْ ِبٔب

 

لېچىپ ئۇٍمۇ، لوپتي ئۇ ئۆرە ثوٌۇپ، 3952

. لبرا تۈْ وۆتەرگەْ ئىتەگىٓ تۇرۇپ

 

لۇٍبظ لوپتي ٍەردىٓ وۆتەرىپ ثېػىٓ، 3953
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. ئوچۇق ٍۈز وۈٌەردەن وۆرضەتتي چىػىٓ

 

لوپۇپ ئبٌذى تبھبرەت، ئولۇپ تبڭ ٔبِبز، 3954

. دۇئب لىٍذى ئبٔذىٓ ٍۀە ئۇ ثىر ئبز

 

رھبي، ئېتىٕي تولۇتتي ئوغالٔغب دە3955

. ئۆٍذىٓ چىمتي ھەَ وۈٌۈپ ئۇ خۇغبي

 

لبٍبغي لېػىغب ئۇ ثبرغبچ ٍېمىٓ، 3956

. ٍىرالتب چۈغتي ئبتتىٓ، ئۇ ضبلالپ ھەلىٓ

 

※         ※           ※ 

 

ثېرىپ چەوتي ئىػىىٕي ئبضتب غۇدەَ، 3957

. تبئەتٕي لوٍۇپ، لوپتي لېرىٕذاغي ھەَ

 

ئىػىىٕي ئبچتي تېس ئۇ ئۇتتۇر چىمىپ، 3958
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. َ لىٍذى، تۇتتي لوٌىٕي ئېٍىپضبال

 

ئېٍىپ وىردى ئودغۇرِىع لوٌىذىٓ تۇتۇپ، 3959

. ئورۇْ ثەردى تۆردىٓ لەدىرٌەپ، ئوپۇپ

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

ئەً لبٍبغىُ ٔىچۈْ ئەِگىذىڭ؟ : دېذى3960

. ثىٍۇرِەْ، ِبڭب ضەْ ثىىبر وەٌّىذىڭ

 

وېطىپ ضۆزٌىذىُ ِەْ، ئىػىتتىڭ ئۇٔي، 3961

ىّىػمب لىَٕبٍطەْ ثەن زورالپ ِېٕي؟ ْ

 

ٔە دەٍذۇ ئىػىتىىٓ، ثىٍىُ ثەرگۈچي، 3962

: ٍبخػىٕي ضىٕبپ ثىٍگۈچي –ٍبِبٔۇ 
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وىػىٕي ضىٕبغمب ثىر وۆرِەن ٍېتەر، 3963

. ثىٍىػىە تىٍەن، ضۆز ئىػىتّەن ٍېتەر

 

وۆرۈپ ِىص، ئبٌتۇٕٔي ئبٍراٌّىطب ئەر، 3964

. ئېٍىپ ئبزغىٕب تبغمب ضۈرىتّەن ٍېتەر

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

ئۆگذۈٌّىع دېذىىىُ، لبٍبغىُ، لبرا، 3965

. ِبڭب وبٍىپ، لىٍّب وۆڭٍىٕي ٍبرا

 

خىسِەتچي وۆز ئبچطب ثېگىٕي وۆرۇر، 3966

. ٔېّە دېطە ثەگٍەر غۇٔىال لىٍۇر

 

  –ئېٍىگىە خېتىڭٕي ثېرىپ، ھەَ ضۆزۈڭ 3967
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. ٔي تىٍذا ِەْ ئېَتتىُ، ٔە ئېَتطبڭ ئۆزۈڭ

 

ضۆزۈڭگە جبۋاثەْ ئۇ ثەردى ثىتىه، 3968

. دەپ خەتٕي چىمبردى ھەَ ضۇٔذى ئىتتىه

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

ئېٍىپ خەتٕي ئودغۇرِىع ئبچتي تۇرۇپ، 3969

. ئولۇدى ثۇ خەتٕي، ئوٍالٔذى وۆرۈپ

 

ئەً لبٍبغىُ ٔەدۇر وەَ ٍېرىڭ؟ : دېذى3970

ِېٕي غۇٔچە لبتتىك ئىسٌەٍذۇ ثېگىڭ؟ 
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لىرىك ئبٌتىٕچي ثبپ 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىع ثىٍەْ ئىىىىٕچي 

لېتىُ ِۇٔبزىرە لىٍغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

جبۋاثەْ ئۆگذۈٌّىع ضۆزگە ئېچىپ تىً، 3971

. ئەً لبٍبغىُ ئىػىت ضۆزٔي، ثىً: دېذى

 

وي، خبٕٔىڭ تىٍەگي ضبڭب ٍبخػي ئوي، 3972

. تىٍەر ٍبخػىٍىك ئىچىرە ئۇ ٍبخػي ٍوي

 

وي، ثۇٔذا ئىجبدەت لٍىع، ثىٍۇرضە3973ْ

. ِۇرات ٍبخػىٍىمالر ئىػىگىٓ ئېچىع

 

غەھەردە ئېَتمبٍٔىرىّذەن،  –ٍۀە وۀت 3974

. ٔىچە خىً ٍبخػىٍىك ثبر، ئەً ئەر ٍۈرەن
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  –ٍبِبْ ئەرِەش ئەِذى ثۇ دۇَٔب لۇتىٓ 3975

. تېپىپ، ثىٍطە ٍبغبغٕي، چىمبرضب ئېتىٓ

 

ئەً زاھىت، ئىطتەرضەْ ئۆزۈڭ ئبخىرەت، 3976

. ضبۋاثي ثوٌۇر ھەَ ٍبخػي ئبلىۋەت

 

ٌېىىٓ دۇَٔب ِېٍىٓ دېّەگىٓ ٍبِبْ، 3977

. ٍىطە، ثەرضە ئەٌگە ضۆٍۈٔگەً ھبِبْ

 

ٍۀە ٍبخػي ئېَتمبْ ضېخىٍەر ثېػي، 3978

: ثۇٔي ئبڭٍىغىٓ ضەْ، ئەً ٍبخػي وىػي

 

جىّي ٍبخػىٍىممب ٍوٌچي ئېرۇر ِبي، 3979

. جىّي دەرتٍەر ئۈچۈْ ئەِچي ئېرۇر ِبي

 

ئبڭ ثوٌۇر ئەرٔىڭ ثوٌطب ِېٍي،  –ثىٍىُ 3980
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. پۈتۈْ ٍبخػىٍىممب ٍېتەدۇر لوٌي

 

ثۇ ِبي ثىرٌە ئبدەَ تىٍەضە تىٍەن، 3981

. ٍېػىً وۆوىە ئۆرٌەر، ِبي ٍبخػي ٍۆٌەن

 

تبۋار،  –تىٍەگىڭ ھەج ئوٌطب، وېرەن ِبي 3982

. غبزىٍىك تىٍەضەڭ ِبي ئىػمب ٍبرار

 

ېٍي، ئېٍىپ، ثەرِەوىە ٍوق ثوٌطب ئەر 3983َ

. پۈتۈْ ٍبخػىٍىممب لىطمىذۇر لوٌي

 

ِۇغۇ ٍبخػىٍىمٕي لوٍبرضەْ ٔېچۈْ، 3984

ٔەضىھەتٕي تۇتّبضطەْ ٔىچۈْ؟  –ثۇ پۀذۇ 

 

ئىجبدەتىە لبٔذاق ئىػۀطە ثوٌۇر، 3985

. تەِۀٕب ئبڭب لوٍطب لۇرۇق لبٌۇر
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خۇدأي تبئەت ثىرٌە تبپّبش لۇٌي، 3986

. ٔبھبٍەت ٔبزۇن ٍوي تبئەتچي ٍوٌي

 

ٔىچە ِىڭ تبئەتچي تېۋىٕذى ٍىٍىٓ، 3987

. چىمبر جبْ ِەھەٌذە ٍۇتتۈردى ٍوٌىٓ

 

ٔىچە ِىڭ تبئەتطىس گۇٔبوبر لۇٌي، 3988

. ئبخىرلي تىٕىمتبق ئوڭػبٌذى ٍوٌي

 

  –تبئەت ئىچرە غبت  –ثىٍۇرِەْ، ئىجبدەت 3989

. ثوٌۇر ئۇ خۇداٍىُ، ئبتب ئۇٌۇغ زات

 

وىػي گەر ثىٍّىطە چىٓ تبئەت ٔىّە، 3990

. ِبش لىٍغىٕي ئىجبدەت ٔېّەئۇلبي

 

غۇڭب، تبپّبق ئۈچۈْ ٌەززەتٕي توٌۇق، 3991
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. لىٍىع الزىُ جىّي تبئەتٕي توٌۇق

 

لبراپ وۆر، ثۇ ضۆزٌەرٔي ئېَتتىُ ضبڭب، 3992

. غۇ ٍبڭٍىغ ئەِەضّۇ، جبۋاة ثەر ِبڭب

 

ئەگەر ِۇٔذاق ئوٌطب ِەْ ئېَتمبْ ضۆز، 3993

. لىً ئىمرار، ضۆزۈَ تۇت، ئبٍب وۆڭٍي تۈز

 

ھەۋەضىە ثېرىٍّە، وۆڭۈٌٕي وۆٔذۈر، 3994

. وىػىگە لوغۇي ھەَ تىٕچ ٍبغبپ ٍۈر

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ئەً لبٍبظ، : جبۋاثەْ ئودغۇرِىع دېذى3995

. ِېٕي غەِگە ضبٌذىڭ، زەھەر ثوٌذى ئبظ
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لىالٍىي پەرەز، ِەْ ضۆزۈڭ ئبڭٍىذىُ، 3996

. ئېٍىگىە ثېرىپ ِەْ خىسِەت ثبغٍىذىُ

 

خىسِەتتە ئەڭ ئبۋاي ٍوضۇْ ثىٍگۈٌۈن، 3997

. خۇٌمي، ضۆزى ئۇٍغۇْ وەٌگۈٌۈن –ِىجەز 

 

ئۇ ثىٍطۇْ وىرىع، چىمّبق، تۇرۇظ، ئوٌتۇرۇق، 3998

. ئەر خىسِەت ثىٍّىطە، چىىەر رۀج لۇرۇق

 

خىسِەتٕي ثىٍگەْ ئەر، ئبڭال ٔېّە دەر، 3999

: ضىٕبپ ثىٍگىٕىذىٓ ئۈچٕي وۆرضىتەر

 

چي گەر ئوٌطبڭ ضەْ ئۆزۈڭ، ثەگٍەرگە خىسِەت4000

. وۆڭۈي، تىٍٕي تۈز تۇت، وۆزەتىىٓ ضۆزۈڭ

 

ئۇضۇي ھەَ ٍوضۇْ ثىرٌە ئىػٍەغٕي ئۆگەْ، 4001
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. ثۇ خىسِەتٕي ثىٍطەڭ ٍورۇٍذۇ ٍۈزۈڭ

 

ثوٌۇپّەْ وىػىذىٓ ٍىراق ِەْ ئۆزۈَ، 4002

. ٍوضۇْ ۋە ئۇضۇٌطىس لىٍغىُ، ضۆزۈَ

 

ثېگىڭگە ٔىچۈن ئىع لىالالٍّەْ ِەْ، 4003

. ٌىك ِبڭب ثۇ ئىػىه، لبرا، ضەٍْېپىغ

 

ٔېّىػمب وۈچەٍطەْ ِېٕي ثەن تۇتۇپ، 4004

لىً ثەگىە خىسِەت دەپ ضۆزۈِٕي ثۇزۇپ؟ 

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

  –ھەً ثۇ ضۆز : جبۋاثەْ ئۆگذۈٌّىع ئېَتتي4005

. ئورۇٍٔۇق ئەِەضتۇر، ئبٍب وۆڭٍي تۈز
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ضېٕىڭذىٓ ٍوضۇٕٔي ئېٍىگ وۆتۈرۇر، 4006

. ېرەن ثوٌطب ئوٌتۇر ۋە ٍب ئۆرە تۇرن

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

 –ثۇ ضۆز : جبۋاة ثەردى ئودغۇرِىع، ئېَتتي4007

. تبزا ٍبخػي ئەرِەش، ئەً لىٍىمي تۈز

 

تۇراِذۇ ضبڭب ۋە ِبڭب ٍبرىػىپ، 4008

ٍوضۇٕٔي چۈغۀّەً تۇرِبق ھبڭۋېمىپ؟ 

 

ۈْ، ٍۇرتٕي تەرتىپىە تۈزِەن ئۈچ –ثۇ ئەي 4009

. ثۇ ثەگٍەر تىىٍۀذى ضۈزۈغىە ئبجۇْ

 

وىػىٍەر ئەي تۇتۇظ ۋە ثەگ ئىػىچۈْ، 4010
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. تۈزەپ چىمتي لبٔۇْ، ئۇضۇي ھەَ ٍوضۇْ

 

ئۇزاتتي ثۇٔىڭ ثىرٌە ثەگٍەر لوٌىٓ، 4011

. ٍۈرۈتتي ئەلىً ثىرٌە ھەَ ثۇٍرۇلىٓ

 

توال ٍبخػي دەپتۇ جبھبْ ئېٍچىطي، 4012

: ثىٍىٍّىه، ئەلىٍٍىك خەٌك ثبغچىطي

 

جبھبْ تۇتمۇچي ئەر ئەلىٍٍىك وېرەن، 4013

. ٍۇرتٕي ضوراغمب وېرەن ثەن ٍۈرەن –ئەي 

 

ثۇ ئىىىىطىذىٓ ضوڭ خبدىّالر ئۈچۈْ، 4014

. ثىٍّەوٍىه زۆرۈردۇر ئۇضۇي ۋە لبٔۇْ

 

ثۇٔىڭ ثىرٌە ثەگٍەر چوڭبٍتۇر وۈچىٓ، 4015

. ٍېڭىپ ٍبۋٌىرىٕي ئبالر ھەَ ئۆچۈْ
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ۈزىّىس، لبٔۇْ ثىرٌە تەرتىپٕي ثىس ت4016

ٍبراغمبٍّۇ ثۇززاق ئۇٔي ئۆزىّىس؟ 

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

ئەً لبٍبظ، : جبۋاثەْ ئۆگذۈٌّىع دېذى4017

. ئەِەش ثۇ لېَىٓ ئىع، ٍىطە ضىڭۇر ئبظ

 

ٍوضۇٕٔي ئۆزۈَ ثىٍىّەْ،  –ثۇ لبٔۇْ 4018

. ئۇٔي ئېَتبٍىٓ ِەْ، ئۆگەْ ئەِذى ضەْ

 

ۇر، وىػي ثىٍّىگۀٕي ئۆگۀطە ثى4019ً

. ثىٍىع ثىرٌە ئىٕطبْ تىٍەوىە ٍېتۇر

 

ِۇڭب ئوخػىتىپ ئېَتتي ئٍىّي ئوچۇق، 4020
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: ثۇ ضۆزٔي تۇتّىغبٕٔىڭ ثٍىّي پۇچۇق

 

ثىٍىٍّىه تۇغۇٌّبش وىػي، ئۆگىٕۇر، 4021

. تۇغۇٌۇپ ضۆزٌّەش تىً، تۇرۇپ ضۆز لىٍۇر

 

وىػي ئۆگىٕىع ثىرٌە ئبٌىُ ثوٌۇر، 4022

. رثىٍىُ ثىٍطە ثبرچە ئىػالر ئوڭٍىٕۇ

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

  –گەر ضېٕىڭ : جبۋاثە ئودغۇرِىع دېذى4023

. تىٍەگىڭ غۇدۇر، ٍوق تىٍەگىُ ِېٕىڭ

 

ضبٌۇرضەْ ثۇ وۈْ غەَ ئىچرە ضەْ ِېٕي، 4024

. ثۇ خىسِەت ٔىچۈوتۇر، لېٕي ئېَت، لېٕي
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وۆڭۈٌگە وىرۇرِۇ ضۆزۈڭ تىڭالٍىٓ، 4025

. ٍىٓئۆرگۀىپ ثوٌۇرِۇ، ئۆزۈَ ئبڭال

 

ِبڭب ئېَتمىٓ ئەِذى لبٔۇٔالر ٔىچە، 4026

. ثىر ئېتىچە –ٍوضۇٕٔي ضبٔبپ ثەر ثىر 

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

: ثۇ ئۆگذۈٌّىع ئېَتتي ِۇغۇٔذاق جبۋاة4027

. توٌۇق توغرا ضۆز لىٍىذڭ ئەِذى جبٔبة

 

ئەلىٍغە ٍىراق ئىذى ئبۋاي ٍوٌۇڭ، 4028

. ۇڭلوپۇپطەْ دۇرۇضٍۇلمب ئەِذى ئۇي

 

ئەلىٍٍە ثۈگۈْ،  –ِەْ ئېَتبً، ئىػىت ئبڭ 4029
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. ئۆگۀگىٓ، ٍېػىٍطۇْ ضبڭب ثۇ تۈگۈْ

 

ئۆگۀّەوچي ثوٌطبڭ، ئەگەردە ئۆزۈڭ، 4030

. تۇرۇپ غۇن، ضۆزۈَ ئبڭال، ثەش لىً ضۆزۈڭ
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لىرىك ٍەتتىٕچي ثبپ 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب ثەگٍەرگە 

ٍٔىرىٕي ٍوضۇ –خىسِەت لىٍىػٕىڭ لبئىذە 

ئېَتمبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

ئېرۇر ئىىىي تۈرٌۈن خىسِەتچي وىػي، 4031

: وۈْ ئىػي –خىسِەتتە تۈزەٌگەً وۈٔذىٓ 

 

ثىرى، ثبٌىٍىك ۋالتب ئػمب وىرۇر، 4032

. ثىرى، چوڭ ثوٌۇپ ثۇڭب ِۀطۇپ ثوٌۇر

 

ثۇ ئىىىي خىٍىذىٓ ٍبخػىرالي غوي، 4033

. وىچىه خىسِەت لىٍىپ تۈزەتطە وۆڭۈي

 

ۈْ ضبڭب ئېَتبر ضۆزۈِٕي ئۆزۈَ، ثۈگ4034
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. وىچىىتىٓ ثبغالثبْ لىالً ثۇ ضۆزۈَ

 

ثوٌۇر ئبخىر خبَ، ضۆز ثوٌطب ٍېپىك، 4035

. ٔىّىىي خبَ ئوٌطب، وەٌتۈرەر ئبغرىك

 

ٍېتىٍّەن تىٍەضەڭ پۇغۇرغىٓ ضۆزۈڭ، 4036

. دۇرۇضٍۇق تىٍەضەڭ توغرا ثوي ئۆزۈڭ

 

دېطە وىُ خىسِەتىە ئبچبٍىٓ ئىػىه، 4037

. ئۇ خىسِەت وىرىػىەً وىچىهلىٍىػمب 

 

ٍوضۇْ، ئۆگۀطۇْ ئۇضۇي،  –ثىٍىپ لبئىذە 4038

. چىمّبق ثىٍەْ ھەَ ئەدەپٕي ئوي –وىرىپ 

 

تەٍَبر ئوٌطۇْ ئىػمب ضەھەردە تۇرۇپ، 4039

. دىً، ِۇالٍىُ ثوٌۇپ –وىچىه تۇتطۇْ تىٍۇ 
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ئۇ خىسِەت لىٍغۇٌۇلتۇر ٍۈگرەپ ٍۈرۈپ، 4040

. ئۇ وۆرۈپوۆزٔي ئىتته لىٍغبً  –لۇالق 

 

خىسِەت لىٍغبً ئۆزىذىٓ ئۇٌۇغمب ئۆزى، 4041

. تۇتۇپ چىڭ تىٍىٕي، وۈزەتطۇْ ضۆزى

 

ِۇغۇٔذاق ثىجىرضە ئەگەر ئىع وىچىه، 4042

. ثېگىگە ٍېمىٕالپ، ئبضبٔالر وېچىه

 

وىرىع ھەَ چىمىػتب، ئۆتۈٔچتە ئۇ دەي، 4043

. لبئىذىٍەرگە ئۇ لىٍغبً ئەِەي –ٍوضۇْ 

 

ئۆرٌەپ وىچىىٍەر، غۇ ھبٌغب ئېرىػطە 4044

. ٔە ئىػمب ٍبرارىٓ ثېگي ثەٌگۈٌەر

 

تېتىه ھەَ ئۇز خۇٌۇلٍۇق ثوٌطب خبدىُ، 4045
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. ئۆتۈٔچىە ٍبرار، تېس وۈٌۈپ ثەختي ھەَ

 

جەضۇر ِەرگەْ ئوٌطب، ثوٌۇر ئولَبچي، 4046

دۇرۇش ثوٌطب خۇٌمي، ثوٌۇر تبِغىچي، 

 

خۇٍي پبن، ٍۈزى ھەَ گۈزەي ثوٌطب گەر، 4047

. لي، ئەً ئۇز وۆڭۈي ئەرثوٌۇر ثەگىە ضب

 

ھىطبة، خەتٕي ثىٍطە غەزٔىچي ثوٌۇر، 4048

. ئەگەر ثوٌطب ئبلىً، پۈتۈوچي ثوٌۇر

 

ثۇالردىٓ لبٍطىطىغب ئۇالغطب وىػي، 4049

. دىممەتٍە ئەٍّىٕىپ، ئۇز لىٍغبً ئىػي

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال، خىسِەت لىٍغۇچي، 4050

: خىسِەت ٍەتىۈزۈپ ئۇ تىٍەن تبپمۇچي
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ٍۈز ثەگىە تۇرضبڭ ئۆزۈڭ،  –ۈزِۇ ئەگەر 4051ً

. توال ثەن ئەٍّىٕىپ، وۈزەتىىٓ وۆزۈڭ

 

ھەروىتىڭ، ئۆزەڭٕي وۈزەت،  –تۈزەپ خۇٌك 4052

. وۆڭۈي، تىٍٕي رۇش تۇت ۋە لىطمبرت ضۆزۈڭ

 

تۈزۈٌۇر ثۇ خىسِەت ثىٍەْ تۈرٌۈن ئىع، 4053

. لوغۇٌغبً خىسِەتٍە ضبڭب ٍبخػي ئەظ

 

ۈڭ، ٔىچۈن ٍبخػىٍىمٕي تىٍەضەڭ ئۆز4054

. خىسِەت لىً، ٍورۇتمبً ثۇ خىسِەت ٍۈزۈڭ

 

ثېگىڭگە روثىرو تۇرضبڭ ئۇ زاِبْ، 4055

. لۇالق تۆردە ثوٌطۇْ، وۆزۈڭ ٍەر ضبٍبْ

 

لوٌۇڭٕي لوۋۇغتۇر، پۇتۇڭٕي تۈزۈپ، 4056
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. ثو ضوي لوي ئۈزە ئوڭ لوٌۇڭٕي لوٍۇپ

 

ئىػىىتىٓ وىرۇردە وىر ئوڭ پۇت ثىٍەْ، 4057

. ثىٍەْئەِىر لىٍطب ئبڭال پبراضەت 

 

ئۆتۈٔچىڭ لىالردا تۆۋەْ تبغال لوي، 4058

. ئىىىي تىس ثىٍەْ چوڭ، ضىٍىك، ٍۇِػبق ئوي

 

ئوڭ ٍبلمب ئۇٔذا لىَب ثبلّىغىٓ،  –چەپ 4059

. ئۆزۈڭ ئەٍّىٕىپ تۇر، ضۆزىٓ ئبڭٍىغىٓ

 

ضوئبي ضورضب ضۀذىٓ، دېگىٓ ضۆزٔي چىٓ، 4060

. جبۋاة ثەرضە، ٍبرٌىمٕي راضت ئىػٍىگىٓ

 

رِە ثوغمب، ضەْ ئىچّە ھبراق، ثىىبر ٍۈ4061

. ٍبراِطىس، ٍبِبْ ئىػتىٓ ئوٌغىٓ ٍىراق
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ئىػىتىەْ ضۆزۈڭٕي ئىػىتّىگەْ ثوي، 4062

. وۆزۈڭ وۆرگەْ ئىػٕي ضەْ وۆرِىگەْ ثوي

 

خىسِەتىە ِۇغۇٔذاق ٍبراضب وىػي، 4063

. ئېػىپ ثەختي وۈٔذە، تۈزىٍەر ئىػي

 

ثىرى توپ چېرىىىە ثوٌۇر توپ ثېػي، 4064

. ات ئۈزرە ثوٌۇر ئەي ثېػيثىرىطي ئ

 

ثوٌۇر ثىرىطي ھبجىپ، لۇِبٔذاْ ثىرى، 4065

. ثىرى وبتىپ ثوٌۇپ، ٍبزار ضىرٌىرى

 

ٍېتىػطە خىسِەتتە ثۇ ئورۇٔغب ئەر، 4066

. ئۇٌۇغٍۇق تېپىپ ئۇ ِەلطەتىە ٍېتەر

 

ثىرى ئەلٍي ثىرٌە وېڭەغچي ثوٌۇر، 4067
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. ٌىك ئۇٔۋأىٓ ئبٌۇر"وۆن ئبٍۇق"ثىرى 

 

، ﹞169﹝، ثىرى چبغرى ثەگ﹞168﹝ئىٕبچ ثەگ ئۇ ثىرضي4068

. ﹞171﹝، ثىرى چبۋٌي ثەگ﹞170﹝ئۇ ثىرىطي تېىىٓ ثەگ

 

ثوٌۇر ئەي ثېگي،  ﹞173﹝، ٍۇغرۇظ﹞172﹝ثىرى ٍبثغۇ4069

. لىٍۇر ثىرى ٔبِطىس ِۇغبۋۇرٌىگي

 

غۇ ٍەرگە لەدەردۇر خبدىُ دەرجىطي، 4070

. ثۇٔىڭذىٓ ٍوق ئبرتۇق ئۆضەر رۇتجىطي

 

ھبٌغب ثەگ ئۆز خبدىّىٓ، ٍەتىۈزضە غۇ 4071

. ئبدا لىٍذى دېّەن ئۇ خبدىُ ھەلمىٓ

 

ٍىتىپ ثۇ ئورۇٔغب خىسِەت لىٍطب ئەر، 4072

. ثېگي ٔەپ ئېٍىپ وۆپ، ئبرزۇغب ٍېتەر
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ثىر گۇضتبخ ئەر چىمطب ثۇ دەرجىگە، 4073

. ئۇٔىڭذىٓ زىَبْ چوڭ تېگەر ثېگىگە

 

: ثىر ئبلىً ۋە ھېىىُ ئېَتّىع ٍبخػي ثەن4074

. ثۇ دەرىجە ثەرِەش وېرەن تبالٍىممب

 

ِۇٔىڭذىّٕۇ ٍبخػي دېّىػتۇر ثىٍىُ، 4075

: لوٌۇڭٕي ثىٍىّطىسگە ثەرِە ثېگىُ

 

ئەلىٍطىس وىػىٍەر ثىٍىّٕي ثۇزار، 4076

. ثىٍىّطىس وىػي خەٌمٕي ۋەٍراْ لىالر

 

ثىٍىّطىسگە ثەرضە ثەگ ئۈضتۈْ ئورۇْ، 4077

. ثېگىگە ِۇخبٌىپ وېٍۇر، ثىً ثۇرۇْ

 

ٍەتطە ثىٍىّطىس وىػي، ئۇٌۇغٍۇلمب 4078
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. ئىگەضي ثېػىٕي ٍەر، ئي ئەي ثېػي

 

  –وېرەن ثەگىە غۇڭب خىسِەتچي لۇٌىٓ 4079

. ثىٍىّي تېڭىچە چوڭبٍتطب ئۇٌىٓ

 

ھەروەتتە لۇٌٕي ضىٕبپ وۆرگۈٌۈن،  –ئىع 4080

. لبراپ ئەلٍىغە، ضوڭ ئورۇْ ثەرگۈٌۈن

 

لۇي ئوٌطب ثېگىگە ضبدىك، وۆٍۈِچبْ، 4081

. اڭب لىٍطب ئېھطبْثوٌۇر توغرا ثەگ ئ

 

ٔەدەٍذۇ ئىػىتىىٓ، لبٔۇْ تۈزگۈچي، 4082

: لبٔۇْ ثىرٌە ثەگٍىه ئىػىٓ لىٍغۇچي

 

ٔىچە لۇي چوڭبٍطب لۇي ئبتىذۇر لۇي، 4083

. چوڭبٍتمبْ ثەگ ئبٌذىذا خىسِەتچي ئوي
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وىچىه ثوٌطب لبٔچە ثەگ ئبتىذۇر ثەگ، 4084

. خىسِەتچي ئبتىذىٓ ثەگ ئبتي خوپ ئوي

 

لەدىرٌەپ ثۈٍۈن ثوٌغبْ ئەر، ئي ثەگٍەر 4085

. ثېگىڭٕي ھەلىر وۆرِە، وبتتب لەدىر ثەر

 

ثۇ ثەگٍەر ثىٍەْ ضەْ ئۆچەغّە تۇرۇپ، 4086

. ٍبِبْ ضۆزٌىّە، ضۆزٌە ٍبخىػي وۆرۈپ

 

ثەخت، ئۇزۇٔذۇر ثۇ ثەختٕىڭ لوٌي،  –ئۇالر 4087

. ئوت، وۆٍذۈرەر ئۆزۈڭ ثىر ٍوٌي –ئۇالر 

 

  – ئۇالردۇر زاِبٔە، زاِبٔە ثىٍە4088

. ٍبراغّبق وېرەن ئەر ضۆٍۈٔۈپ وۈٌە

 

تېخي ٍبخػي دەپتۇ ضىٕبپ ثىٍگەْ ئەر، 4089
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: خىسِەت ثىرٌە ئۆرٌەپ، تىٍەن تبپمبْ ئەر

 

ضبڭب ثبلطب ثەگٍەر وۆزىٍە وۈٌۈپ، 4090

ضۆٍۈّٔە ئۇٔىڭغب ئۆزۈڭ گوي ثوٌۇپ، 

 

خىسِەتىە وۈۋۀىپ، ِەغرۇرالّٔب ضەْ، 4091

. رۈپٍېڭىٍطبڭ، لبرار ثەگ لبپبغىٓ تۈ

 

وىچىه، چوڭ ٍب ِەغھۇر ئبتبٔغبْ ئېرۇر، 4092

. ئېٕىمىىُ، خىسِەتچي خىسِەتي تۇرۇر

 

تىرىع، ثەگىە خىسِەتتە ٍېڭٍىّبضمب ضەْ، 4093

. خىسِەتٕي لىٍػتب ٍوٌذىٓ ئبزِب ضەْ

 

ٍېمىٓ تۇتطب لبٔچىىي ثەگٍەر ضېٕي، 4094

. ئۆزۈڭٕي ئۇٔۇتّب ۋە ٍۈرگىٓ وؤي
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ڭ لورلۇپ تۇر، ٔىچە ٍبخػي وۆرضە، ئۆزۈ4095

. ئۇٔي تۇتّب ھەِرا، لبراپ لىَبتۇر

 

ثوٌۇر ئوت ثەزىذە، ثەزەْ ضۇ ثوٌۇر، 4096

. گبھي وۈٌذۈرەر، گبھي ٍىغٍىتۇر

 

: ثۇ ئۈچ ٔەرضىٕي لىٍّب خوغٕب ٍېمى4097ٓ

. وۆٍەر ئوت، ئبلبر ضۇ، ثۇ ثەگ غۆھرىتىٓ

 

ثۇ ثەگٍەر گوٍبوي جەضۇر ئبرىطالْ، 4098

. ىپەوطىّبِْبختبپ ثەرضە ٍۇِػبر ثىر ً

 

ھەلىر وۆرضەڭ ئبچچىمٍىٕۇر، ثبظ وېطەر، 4099

. توِۇرٔي تېػەر، وۆر، غوراپ لبْ ئىچەر

 

غەزەپ چبغذا ثبرِب ثېگىڭگە ٍېمىٓ، 4100
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. ئەگەر ثبرضبڭ خبرٌىك ٍېتەر ضبڭب چىٓ

 

ضوراٌغبٔذا ضۆزٌە، لىچمبرغبٔذا وىر، 4101

. ضبالِەت تىرىٍگىٓ، ھبِبْ ثوي ئېغىر

 

اڭالپ ئىػىتّەضىە ضبي، توال ضۆزٔي ئ4102

. وۆزۈڭ وۆرضە ثبلّب، ئۇٔي وۆرِەً لبي

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال، ئۆزىٓ تۇتمبْ ئەر، 4103

: وىرىپ ئۆز پەٍتىذە ئۆتۈٔچ لىٍغبْ ئەر

 

ثوالر ئۇ لەدىرٌىه توال، " وىر"دېطە 4104

. ٍۈزۈڭگە توال ضەت ثوال" چىك"دىطە 

 

وۆزۈڭٕي وۈزەتىىٓ، ئۆزۈڭٕي تۇتۇپ، 4105

. ۇتمبْ ئەر ئەزىس دۇَٔبدائۆزىٕي ت
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: ٍىراق تۇر ئۈچ ئىػتىٓ ثوٌطب تىرىػىپ4106

. ثىرى، لىٍّب ثەگٍىه، ضۆز ئېَتتىُ وېطىپ

 

ٍۀە ثىرىطي ٍبٌغبْ، ئبچىۆزٌۈن ثىرى، 4107

. ئېرۇر ٍولٍۇق ثۇ ئۈچٕىڭ ئۇچي ۋە تۈۋى

 

ئۇغػبق ضۆز لىٍّب ضەْ وىػىٕي چېمىپ، 4108

. دۇرۇش ضۆزٌە، تۇرِب ثبرىٕي ٍېپىپ

 

ئېرىغ تۇت ئۆزۈڭٕي ضەْ ِۇِىىٓ لەدەر، 4109

. ثۇ ثەگٍەر ئېرىغذۇر، ئېرىغٍىك ضۆٍەر

 

ضبراٍغب وىرگۀذە ثبٍمبپ چېچەْ ٍۈر، 4110

. ضېٕي وىُ لەدىرٌەر، ئۇٔي ئەزىس وۆر

 

وۆرەڭٍەپ لوٌۇڭٕي ضېٍىىپ وىرِىگىٓ، 4111
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. ئىٍىه ئبي ضبالِٕي، غبپىً ثوٌّىغىٓ

 

رٔۇڭٕي ثىً، ئۆزۈڭ ئوٌتۇرار ثوٌطبڭ ئو4112

. ضىٍىك ثوي، وىػىٍەرٔي رۀجىتّىگىً

 

تۈوۈرِە، گېٍىڭٕي لبلىرتّب لبتتىك، 4113

. ٔبدأٍىك ثوٌۇر ئۇ، ٍولبتۇر تبتىك

 

ثبداغمبٕٔي لۇرِب، ٍبٔچە ٍبتّىغىً، 4114

. لبلبلالپ لبتتىك ئۈْ ثىٍەْ وۈٌّىگىً

 

ٍۀە تىرٔبق ئبٌّب، ِىٕگەغتۈرِە پۇت، 4115

. ېٕىڭذىٓ ئۇ لۇتلىٍىپ خبر، لبچۇرغبً ش

 

ضېٕىڭذىٓ ثۈٍۈوٍەر ِەگەر لىٍطب ضۆز، 4116

لۇالق ضبي ئۇٔىڭغب، ئۆز ضۆزۈڭٕي ئۈز 
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دۇرۇش ضۆزٌە ضۆزٔي، ٍۈزۈڭ ضۆٍىٕۇر، 4117

. ئۆزۈڭگە ِۇٔبضىپ ضۆز ئېَتطبڭ ثوٌۇر

 

ئىچىپ ِەش ثوٌۇپ لەضىرگە وىرِىگىً، 4118

. ثوٌۇر ئىچىۈچي ئۇ ٍبراِطىس، جبھىً

 

ۆزىٕي وۈزەتّىطە گەر، ئىػىت، ئەر ئ4119

: ئۇٔىڭىىُ ثېػىٕي ثۇ ئۈچ ٔەرضە ٍەر

 

ثىرىذۇر ثۇ ثەگٍەر ضۆزىٓ تۇتّبق ثەن، 4120

. وۈزەتطە ئۇٔي ئۆز غىرىٓ جبٔىذەن

 

ئىىىىٕچي ضبدالەت، ئەٌگە ثوي وؤي، 4121

. ئۆزىٓ ثەن وۈزەتّەن توپۇالڭ وۈٔي

 

ئۈچىٕچي، ضبراٍذا تۈز تۇتّبق ئۆزىٓ، 4122
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. اِطىس ئىػالردىٓ وۆزىٍٓىراق لىٍّبق ٍبر

 

ثۇ ئۈچتە لبٌطب گەر غەپٍەتتە وىػي، 4123

. ثۈٍۈن ثوٌطب لبٔچە، وېطىٍگەً ثېػي

 

ضبراٍذا ٍۈرۇچي ئي تەثئي ٔبزۇن، 4124

. ۋالىت وەٌّىگۈٔچە وۆرۈّٔىگۈٌۈن

 

تۇظ ثىٍەْ،  –ئەگەر ئوٌتۇرارضەْ ئۆز تەڭ 4125

. وىرىپ ثبر غۇئبٔال لىچمىرىع ثىٍەْ

 

ضوئبي ثەرضە ثەگٍەر ضبڭب، لبچبْ ثىر 4126

. ئي ثبتۇر ٍىگىت ضۆز ئۇزارتّب ئبڭب

 

ضوراپ لبٌطب، ئېَتمىٓ ثىٍگۀىڭ ئۆزۈڭ، 4127

. ضۆزىٓ وەضطە، لوٍغىٓ، ئۇزارتّب ضۆزۈڭ
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ئەگەر ئبغمب ثەگٍەر لىچمبرضب ضېٕي، 4128

. ئەدەپ ثىرٌە ئبظ ٍە، ثەن ئۈگەْ ثۇٔي

 

ٍېّەوٕي ئبي ئوڭ لوي ثىٍەْ، ئي ھېىىُ، 4129

. ئبۋاي ئېَت ثىطّىٍالھىر راھّبٔىررېھىُ

 

وىػىٕىڭ ئبٌذىغب لوٌۇڭ ضۇّٔبغىً، 4130

. ئي زېرەن، ئۆز ئبٌذىڭذىىىٕي ٍېگىً

 

چىمبرِب پىچبق ھەَ ضۆڭەن غبجىّب، 4131

. وىػىٕي ئىٕذىّە، ٍېّەن ئۇزاتّب

 

ٍېّە توٍّۇغۇردەن ئبٌذىراپ تىمىپ، 4132

. ئبٍبٌالردەن ٍۀە تۇرِب ٔبز لىٍىپ

 

لبٔچە توق ئوٌطبڭ ٍېگىٓ ثەگ ئېػي، ھە4133
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. ثۇ ثەگٍەر ئېػىذۇر ئىسزەتٕىڭ ثېػي

 

ٔىچۈن ئىػمب ضەْ ثۇٍرۇٌطبڭ ئۆزۈڭ، 4134

. ضەِىّي ئىػٍە ضەْ، پبرالٍذۇ وۆزۈڭ

 

ثىر ئبٌىُ دېّىع ثۇ ئەجەپ ٍبخػي گەپ، 4135

: ثۇ گەپتىٓ ضبپ ئبٌتۇْ وەثي تېگەر ٔەپ

 

ھەلىمەتتە ثەگٍىه ضبڭب تەگطە گەر، 4136

. ىٍىُ ثىرٌە ئىع لىً، ئي غۆھرەتٍىه ئەرة

 

تېڭي ٍوق ثىر ٍبثغۇ ثوٌطبڭّۇ ضەْ، 4137

. ۋاپب لىً، ٔىچە وۈچىە توٌطبڭّۇ ضەْ

 

ئەگەر تەگطە ٌەغىەر ثېػىٍىك ضبڭب، 4138

. ضېخي ثوي، تۇر ئوٍغبق، ئبٍب ِەرت توڭب
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لبٌطب تېگىپ،  ﹞175﹝، ئوْ ئوتبغ﹞174﹝ضبڭب خە4139ًٍ

. اي، ِبي تبرتىپلىٍىچ، ٍبٔي لوٌغب ئ

 

ۋەزىرٌىه تېگىپ، لوي گەر ثوٌطب ئۇزۇْ، 4140

. ھېٍىُ ثوي، تۈزِە ضەْ ھىچ ٍبِبْ لبٔۇْ

 

وېڭەغچي ثوٌۇروەْ، وېڭەظ ثەرضۇْ ئوي، 4141

. ٍېڭىٍطب ثېگي، ئۇ ئبٍبْ لٍطب ٍوي

 

ٌۇق تېگىپ لبٌطب گەر، "وۆن ئبٍۇق"ئبڭب 4142

. وۈزەتطۇْ ئۆزىٕي، ثبغالر ثەخت وەِەر

 

ٍەت ٍب ٌەغىەر ثبظ ثوٌطبڭ ئۆزۈڭ، ۋىال4143

. دۇرۇش ثوي، چىچەْ لىً لۇالغىڭ، وۆزۈڭ

 

ئۆزۈڭ ئوٌطبڭ ھبجىپ، پبرا ئبٌّىغىٓ، 4144
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. پەلىر، تۇي، ٍىتىٍّەر ضۆزىٓ تىڭالغىٓ

 

غەزىٕە ئىػىگە گەر لوٍطب ضېٕي، 4145

. ئىػۀچٍىه ۋە چىٍٕىك ثىٍە لىً ئۇٔي

 

ئەگەر خبش وبتىپٍىك لىٍۇرضەْ ئۆزۈڭ، 4146

. وۆڭۈي ضىرى ثەن تۇت، چىمبرِب ضۆزۈڭ

 

غۇالردۇر ئۇٔۋأٍىك خىسِەت لىٍغۇچي، 4147

. ثۆٌەوٍەر ثۇالرغب تەۋە ثوٌغۇچي

 

تېخي ثبر ٍۀە ثىر لبٔچە ئىػچىالر، 4148

. تۆغەوچي ۋە لۇغچي ٍەْ ئبغچىالر

 

ثۇ ٍبڭٍىغ ئىػالردىٓ ٍىراق ثوي، ٍىراق، 4149

. جبپبضي ِىڭ ئوٌطب، ھوزۇر ثىر ثىراق
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تىٍەضەڭ ئۆزۈڭگە دائىُ ئېھتىراَ، 4150

. وىػىٕي ئەزىسٌە ضەْ، ئەً ِۆھتىرەَ

 

ئۇٌۇغٕي ئۇٌۇغالپ، لىً ھۆرِەت ئبڭب، 4151

. دۆٌەت، ئۇٌۇغٍۇق ضبڭب –وېٍۇر ثەخت 

 

ٔېّە دۇٍذۇ ئبڭال، لېرىالر ضۆزى، 4152

: لېرى ضۆزى تۇتطب، ئېچىٍغبً وۆزى

 

ئۇٌۇغمب ھۆرِەت ثۇ، جبھبْ لبٔۇٔي، 4153

. ۇغ وەٌطە لوپۇپ وۈتۈپ ئبي ئۇٔيئۇي

 

وېرەوتۇر وىچىىتىٓ ئۇٌۇغمب ھۆرِەت، 4154

. ئۇٌۇغّۇ وىچىىىە لىٍۇر ئەٍٕىٕي

 

※         ※           ※ 



  -864 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

  –ثۇدۇر : ئۈزۈپ ضۆزٔي ئۆگذۈٌّىع، ئېَتتي4155

. وي ثەگ ۋە خىسِەتچي غۇ ٍبڭٍىغ ثوٌۇر

 

ِەْ ئېَتتىُ، ضەْ ئبڭالپ ئۆگۀذىڭ ئۇٔي، 4156

. دىڭ توٌۇق ھەَ خىسِەت ٍوٌىٕيچۈغەْ

 

لىٍىع ثەگىە خىسِەت غۇ ٍبڭٍىغ ثوٌۇر، 4157

. ئەگەر ضىڭطە خىسِەت، ثەخت ئىػىه ئبچۇر

 

ثۇ خىسِەت پبٍذىٍىك، ثىٍطەڭ ئۇٔي، ثەش، 4158

. ثىٍىپ ثەگىە ثوٌغٓ ئۆزۈڭ ٍېمىٓ، ثەش

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

دېذىىي ئودغۇرِىع ثېرىجبْ جبۋاة، 4159
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. ئىػىتتىُ ضۆزۈڭٕي، ئي ئبٌىجبٔبپ

 

تېخي ثىر ضۆزۈَ ثبردۇر ئېَتبً ضبڭب، 4160

. ئۇٔي ئەِذى ئېَتىپ ثېرەرضەْ ِبڭب

 

خىسِەتىگە غەھەرگە وىرضەَ،  –ئېٍىگ 4161

. ئۇٔىڭ ئىػىىگە وۈٔذە ثېرىپ ٍۈرضەَ

 

ئۇالر ھەروىتىٕي ثىٍگۈٌۈن، ئبداظ، 4162

. ئۇالر ثىرٌە ئۆتەر تىرىىٍىه، لبٍبظ

 

خبدىٍّەرگە غەوطىس لوغۇٌّبق وېرەن، 4163

. ئۇالرغب ٍبرغب ٍبغىّبق وېرەن

 

ثۇٔي ھەَ ضەْ ثبٍبْ لىً ثۈگۈْ، 4164

. ئۇلبٍىٓ ئۇالرغب لوغۇٌّبق ٍوٌىٓ
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لىرىك ضەوىىسىٕچي ثبپ 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ضبراً ئەھٍي ثىٍەْ لبٔذاق 

ِۇئبِىٍذە ثوٌۇظ توغرىطىذا ئېَتمبٍٔىرى 

 

ئەضٍىطەَ، : ىجبۋاثەْ ئۆگذۈٌّىع دېذ4165

. وېرەوٍىه ئېرۇر، ئي لېرىٕذاظ ثۇ ھەَ

 

ثۇٔىّۇ ضبڭب ئەِذى ئۆگەتىۈٌۈن، 4166

. ٔىچۈن ٍۈرگۈٌۈوتۇر، ئۇٔي ثىٍگۈٌۈن

 

تىرىىٍىه ئۇالرٌە ئۆتەر، ئي لبٍبظ، 4167

. لبٍۇضىٓ لبٍبظ تۇت، لبٍۇضىٓ ئبداظ

 

ضبراً ئەھٍي ثىرٌە چىمىػّبق وېرەن، 4168

. ق وېرەنلېتٍّبق، وېٍىػّەن، ثېرىػّب
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ضبراً ئەھٍي ثىرٌە ٍبراغّىطبڭب گەر، 4169

. ھبٍبتىڭ تېتىمطىس ثوٌۇر ٍبخىػي ئەر

 

ٔەدەٍذۇ، ئىػىتىىً، خىسِەت لىٍغۇچي، 4170

: ٔىساَ ثىرٌە دەرگبھ ئىػىٓ تۈزگۈچي

 

ٍېمىٍٕىك تىٍەضەڭ ئۆزۈڭ ثەگ ثىٍە، 4171

. ضبراً ئەھٍي ثىرٌە ٍېمىٍٕىك تىٍە

 

ِەْ دېطەڭ،  ئۆزۈڭگە ئۇٌۇغٍۇق تبپب4172ً

. ئەً ئۇز ئەر، خبدىُ ثىرٌە خوپ ئۆت ئۆزۈڭ

 

ٍېمىٓ وۆرضە لبٔچە ثەگٍەر گەر ضېٕي، 4173

. ٍبراغمىٓ خبدىُ ثىرٌە، ٍۈرگىٓ وؤي

 

ضبراً ئەھٍىذۇر دەي ئۈچ گۇروھ وىػي، 4174
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: ثۇالر ثىرٌە ئۆتەر تىرىىٍىه ئىػي

 

ثىرىذۇر ئۆزۈڭذىٓ چوڭالر، ئۇٌۇغالر، 4175

. ، ثەختىڭ ئېچىالرئۇالرغب ئىػٍىطەڭ

 

ئۇالرٔي ئۇٌۇغال، لەدىرٌە ضۆزىٓ، 4176

. ضېٕي ٍبخػي وۆرگەً ٍۇرۇتۇپ ٍۈزىٓ

 

ثىٍىٍّىه ھېىىٍّەر خوپ ئېَتىّىع گۈزەي، 4177

. ھېىىٍّەر ضۆزىگە ضەْ لىٍغىٓ ئەِەي

 

وىچىىىە ئۇٌۇغٍۇق ئۇٌۇغذىٓ وېٍۇر، 4178

. خىسِەت لىٍطب چوڭغب، وىچىه لۇت تبپۇر

 

زىٓ تۇت، ئىػىٓ لىً، ٍۈگۈر، ئۇٌۇغالر ضۆ4179

. ضۆزىٕي تۇتمبْ ئەر تىٍەوىە ٍېتۇر
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ئۇٌۇغالر ئېرۇر ثەخت، ضەْ ئىطتطەڭ ثەخت، 4180

. خىسِەتىە تۇتمۇ ثەخت، ضەْ خىسِەتىٓ ئەت

 

تۇغۇڭ ثبر ضېٕىڭ، ئي لبٍبظ،  –تېخي تەڭ 4181

. ٍىرالالتطبڭ ٍېغي، ٍېمىٕالتطبڭ ئبداظ

 

ي وىػىٍەر، تۇغۇڭذۇر ثۇ خي –ئەغىڭ، تەڭ 4182

. جبۋاثمب ِۇٔبضىپ جبۋاثٕي ثەر

 

ٍۀە ثىرضي ضۀذىٓ ئېرۇرٌەر وىچىه، 4183

. ثۇالر ثىرٌە ئۆتىەً ئبچچىك ٍب چۈچۈن

 

تىرىػمىٓ، وىچىىىە ثوزەن ثوٌّبغىً، 4184

. تىٍىڭٕي تېَىپ تۇت، ھەزىٍٍەغّىگىً

 

خىسِەت لىٍطب ِبي ثەر، گۇٔب لىٍطب ئۇر، 4185
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. ئىػمب تۇر لوٍۇپ ثەرِە ثوغمب، ثۇٍرۇپ

 

دوضت، لوٌذاغٕي وۆپ تۇت، لېتىً،  –ئبداظ 4186

. توال ثوٌطب دوضت، ِبختبر لبٔچە تىً

 

وىػىٕي چۈغۀّەً ٍېغي لىٍّبغىً، 4187

. ٍېغىٍىك وىػي خۇظ ئۆتّەش، ثۇٔي ثىً

 

ٍېغي ثوٌطىّۇ ئبز، توال زېَىٕي، 4188

. دېّەش ثۇ تىٍىُ ھىچ پبٍذىٍىك ئۇٔي

 

ئبڭال، ٔېّە دەر،  ئبٍب وۆڭىٍي ئوٍغبق،4189

: ٍېغي ۋەجىذىٓ وۆپ زىَبْ وۆرگەْ ئەر

 

ٍېغي ثىر ثوٌطىّۇ، ِىڭذۇر زېَىٕي، 4190

. ِىڭ ثوٌطىّۇ دوضت، ئبز دەپ ثىً ئۇٔي
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وىػي وۆرِىذى پبٍذا دۈغّۀذىٓ، 4191

. ئەگەر وۆرضە وۆردى ئۆزىذىٓ ئۇٔي

 

ٔىچۈن ئىػٕي لىٍطب ضبڭب لوٌذىػىڭ، 4192

. وٌۇر ٍوٌذىػىڭضەْ ھەَ لىً غۇٔي، خوظ ة

 

ئۆزۈڭٕىڭ تىٍىڭٍە ضەْ ئوٌغىٓ ئبداظ، 4193

. وىػي تەڭتۈغىگە ثوٌۇر ئۇ ئوخػبظ

 

ٍبِبٕٔي لىٍّب ئەظ، لېچىپ ٔېرى ثبر، 4194

. ٍبِبْ ھەِرا ضېٕي ٍوٌذىٓ ئبزدۇرار

 

ئۆزۈڭ ٍبخػي ئبتٍىك ثوالٍّەْ دېطەڭ، 4195

. ٍبِبٔغب لوغۇٌّب، تىرىػمىٓ ئۆزەڭ

 

ئۇٍۇرٌە ٍۈرەر،  جىّي جبٕٔي وۆردۈ4196َ
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. لۇرۇت ئۇٍۇرىٓ ثىٍەر –وىػي، ٍىٍمي، لۇظ 

 

ٔېّەدەر، ئىػىتىىٓ، ثۇ خبٔالر ثېػي، 4197

: ٍبِبٕٔي ئۆتىەْ ٍېػي –ضىٕبپ ٍبخػي 

 

ئبرا،  ﹞177﹝وۆردۈَ ئۇچبر لبق ﹞176﹝ضىغۇرچۇلٕي4198

. تېڭىگە لبراضبَ، ئىىىىطي لبرا

 

، ﹞178﹝لوغۇغب لوغۇٌّبش، لبراپ وۆر، ٍۇغبق4199

. ارا لۇظ ئۇ ئبق لۇظ ثىٍەْ ثەن ٍىراقق

 

ئۇچبر لۇظ ثىٍىپ ئەظ، ئۇٍۇر تۇتتي، ثىً، 4200

. وىػي ضەْ لۇغۇٌۇر وىػىڭ ئبٍرىغىً

 

ئېرۇر ئىىىي تۈرٌۈن ٍېمىٍٕىك ئىػي، 4201

: غۇ ئىىىي ئىع ئۈچۈْ تۇتبر دوضت وىػي
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ثىرى، ٍوٌذاظ تۇتبر تەڭىرٌىه ئۈچۈْ، 4202

. ئۈچۈْثۇٔىڭذا ئورۇْ ٍوق ئەگرىٍىه 

 

تۇتبر دوضتٕي ٔەپئي ئۈچۈْ ئۇ ثىرى، 4203

. ثۇ دوضتٍۇق ٔېگىسضىس، ئېرۇر ِەججۇرى

 

ئەگەر تەڭرىٍىه ئەغٕي تۇتطبڭ ئۆزۈڭ، 4204

. ٍۈوىٓ ٍۈد، ئبچچىك لىٍّب، پۈرِە ٍۈزۈڭ

 

ِۇٔىڭ پبٍذىطىٓ ِۇٔذا وۈتّە، چىذا، 4205

. ثۇٔىڭ ئەجرىطىٓ تبڭٕب ثەرگەً خۇدا

 

ٌطب دوضتٍۇق ئەگەر، جبھبْ ٔەپئي چۈْ ثو4206

. لېتىٍّب، لېتىٍطبڭ لوي ئۈز ئۇٔىڭذىٓ ئەر

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، ئبداظ تۇتمبْ ئەر، 4207
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: زەرەرىٓ ضىٕبپ وۆرگەْ ئەر –ئبداظ ٔەپئي 

 

ئبداغٕي ضىٕب ضەْ زەرەر، پبٍذىذا، 4208

. ضىٕبٌطب ثۇ ھبٌذا، ئىطىً ثەن ئبڭب

 

ئبداظ وۆڭٍي ثىٍّەن تىٍەضەڭ ئۆزۈڭ، 4209

. وۆزۈڭ –ىىتۈر ئۇٔي، تۈر ئبڭب لبظ تېر

 

ضۆٍۈپ، ضۆٍّىگۀٕي ثىٍەٍّەْ دېطەڭ، 4210

. ثىٍىٕگەً ِۇھىُ ثىر ٔەرضە ضورىطبڭ

 

ئبغۇ ئىىىي ئىػتب لبپبق تۈرِىطە، 4211

. ثوٌۇر ئۇٔذاق ئەرٔي جبْ دوضتۇَ دېطە

 

لوغۇٌّب پىتٕىخورغب، ثبرِب ٍېمىٓ، 4212

. ئۇٔىڭىىُ، تىٍىذىٓ چىمبر ئوت چېمىٓ
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جبھبْ پىتٕىطٕي تېرەر پىتٕىچي، 4213

. ئۇٔىڭ ضەْ ثېػىٓ وەش، ئبٍب ِەرت، ضېخي

 

تبِبخورغب ثوٌّب ٍېمىٓ ضەْ تېخي، 4214

. ضبڭب ئۇ، غۈثھطىس، ثوٌۇر ثىر ٍېغي

 

تبِبخور ضېٕىڭذىٓ وۆرضە ٔەپئٕي، 4215

. ئبتبٍذۇ ضېٕي ئۇ ئبوب ٍب ئىٕي

 

ئەگەر وۆرِىطە ٔەپ ئۇ ئۆرۈپ ٍۈزىٓ، 4216

. ۆرِىگۀذەن تبرتبر ئۇ ئۆزۈىٓتۇغۇٌۇپ ن

 

ئبداظ تۇت،  –تبِبضىس وىػىٕي دوضت 4217

. ٍبغبپ غەِطىس ئۆزۈڭ، ئىػەْ ئبڭب، پۈت

 

  –ئبداظ، لوٌذاظ، لېرىٕذاظ ضۆٍۈٔچ، لبٍغۇدا 4218
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. ٍبخػىذا –ثېرۇر ٔەپ وىػىگە ٍبِبْ 

 

تېخي وۆپ ٍېمىٍٕىك تىٍەضەڭ ئۆزۈڭ، 4219

. ۈزۈڭٍىذۇر ٔبْ ثىٍەْ تۇز، ئوچۇق تۇت ً

 

ثۇ ئىىىي لىٍىمتىٓ ئبٌۇر زەۋق وىػي، 4220

. ٍبخػي وۈٔذە لىٍۇر ئۆز ئىػي –ٍبِبْ 

 

ثۇڭب ئوخػىتىپ ضۆز ئېَتىّىػتۇر ثىٍىُ، 4221

: ثۇ ضۆزگە ئەِەي لىً، خۇٌمي ِۇالٍىُ

 

ٍۈزۈڭٕي ئوچۇق تۇت وىػىگە وۈٌە، 4222

. ٔېٕىڭٕي ٍىذۈرگىٓ، چۈچۈن ضۆز ثىٍە

 

وىي لىٍىك، وىػىٕي لىٍۇر لۇي ثۇ ئي4223

. ثۆٌەن تبپّىذىُ ِەْ، ضەْ ئوٌطب تىٍە
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ٍېغي ھەَ وۆرەرضەْ، ئىىىي خىً ئېرۇر، 4224

: ٍېغي ثوٌطب ئەرگە تۇزاق لۇرۇٌۇر

 

ثىر دىٓ ٍوٌىذا ئۇ دۈغّەْ ثوٌۇر، 4225

. وبپىر، ٍېغىٍىمٕي دائىُ لىٍۇر –ثۇ 

 

ثىر ٍبۋ ثوٌۇرٌەر زەرەر، پبٍذا دەپ، 4226

. اٌّبق تىٍەپٍېغىٍىك لىٍۇر ئوي ئۆچ ئ

 

ئۇ وبپىرغب لبتتىك دۈغّەْ ثوٌغۇٌۇق، 4227

. ئۆزىٕي ثۇ ئىػمب پىذا لىٍغۇٌۇق

 

پبٍذا چۈْ ثوٌطب دۈغّەْ تېخي،  –زىَبْ 4228

. ئبڭب لوً پبٍذىٕي، ٍبراظ، ئي ضېخي

 

ئەگەر ٔەپ ٍەتطە دۈغّەْ ثوٌغبً ٍېمىٓ، 4229
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. ثوٌۇپ ٍوق زىَبٔي، ٍېتەر پبٍذا چىٓ

 

ٍېمىٓ لىً، ٍبراظ،  ٍېغىٕي تىرىػىپ4230

. ضبالِەت تىرىٍگىٓ، ثوٌۇر ضبق ثۇ ثبظ

 

دۈغّۀٍىىتە ٍولتۇر پبٍذا، ثۇٔي ثىً، 4231

. لوٌۇڭٕي ثىٕەپ ئىػمب ضەْ ضۇّٔىغىً

 

ئىػىڭ ٍبخػي ئىػٍە، تبپّب ضەْ ٍېغي، 4232

. ٍېغىٍىك وىػىٕىڭ وۆپ ثبظ ئبغرىمي

 

ئبداظ تۇت وىػىٕىڭ تبٌالپ ٍبخػىطىٓ، 4233

. وضتۇڭ، پۇغبٍّبْ وېَىٍٓبِبْ ثوٌطب د

 

توٌۇق ئەر تىٍەضەڭ ٍېمىٓ ثوٌغىٍي، 4234

: ئىىىي خىً وىػي ثبر ثۇڭب ٍەتىىٍي
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ثىرى، ئەضٍي ٍبخػي، وىػي توٌغۇٔي، 4235

. تېپٍطب ئبداظ تۇت، ئي ئەر ضەْ ئۇٔي

 

ثىرى، تەلۋاداروىُ، خۇدأي ثىٍۇر، 4236

. وىػىٍىه غۇٔىڭذەن وىػىذىٓ وېٍۇر

 

ىىىي خىً ئەرگە توال، ٍېمىٕالظ غۇ ئ4237

. ٍبٔبر ٍبخػىٍىمالر غۇالردىٓ ضبڭب

 

ٍبِبْ ئبت وىػىذىٓ ٍىراق ثوالر توال، 4238

. ثۇ ٍبڭٍىغ وىػىٍەر لىٍىمي لبرا

 

لبراغب ٍوٌۇلّب، ئبٍب لىٍمي ئبق، 4239

. ٍۇلۇرٌەر ثۇ ئبلمب لبرا تېسال، ثبق

 

ثىٍىٍّىه ِۇغبۋۇر خوپ ثەردى ثىٍىُ، 4240
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: ولىطب ئبٌىُثوٌۇر ئېھتىَبتچبْ ئ

 

لوغۇٌّب ٍبِبٔغب، ئي ٍبخػي وىػي، 4241

. ثوٌۇر خۇٌمىڭ ٍبِبْ ئۇٔىڭ ئوخػىػي

 

ضەرە ئەر،  –ٍبِبٔغب ٍۇٌۇلّب، ئي خىً 4242

. ٍبِبْ ئبت ثوٌۇرضەْ، زىَبٔي ٍېتەر

 

ٍبراِطىس وىػىذىٓ ٍىراق تۇ لېچىپ، 4243

. ٍبلبڭذىٓ تۇتبر ئۇ ٍبراِطىس وېٍىپ

 

  –تبٔغبْ وىػي توال وۆردۈَ ٍبخػي ئب4244

. لوغۇٌغبچ ٍبِبٔغب، ثۇزۇٌذى ئىػي

 

ٍبِبْ ئەظ تۈپەٍٍي توال ٍبخػي ئەر، 4245

. لېٍىپ تۆھّەتىە وۆپ، ٍۈزىٓ وەتىۈزەر
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دۇر، " لبرغي"ثۇ ثەگٍەر ئۆٍىٕىڭ ئېتي 4246

. ئبرا لبرىػىذۇر –ئەھٍي ئۆز " لبرغي"ثۇ 

 

ثۇ دەرگبھتب وۆپرەن ھەضەتچي ثوٌۇر، 4247

. ٌطب ئۇرۇظ لوزغىٍۇرھەضەت لبٍذا ثو

 

ضېٕىڭذىٓ ئۇٌۇغالر وۆرەٌّەش ضېٕي، 4248

. خبر ئوٌغبچ، ٍېَەرضەْ پۇغبٍّبٕٔي

 

تۇغۇڭ،  –وۆرەٌّەش ضېٕي ٍۀە تەڭ 4249

. وۆرۈّٔەً ٍبخػىٍىك، لبراٍغبْ وۈٔۈڭ

 

ضېٕىڭذىٓ وىچىىّۇ ھەضەتٍەر لىٍۇر، 4250

. ضبڭب ٍبخػىٍىمٕي وۈتّەش، ئۆچٍىٕۇر

 

لبرىػىذۇر،  –لبرىّۇ  ضبراً ئەھٍي غۇڭب4251
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. ئىىىىطي لبرىػالغطب، ئۇ ثىرىطي ئۆٌۇر

 

تىرىػمىٓ ضەْ ئەِذى ئەً وۆڭٍۈَ وۈٔي، 4252

. وىػىگە ھەضەت لىٍّب، ٍۈرگىً وؤي

 

ھەضەت ثىر وېطەٌذۇر، داۋاضي ئۇزاق، 4253

. ئۆزى ٍەپ، ضىسەر ئۇ ئبداق –ئۆزىٕي 

 

ٍبِبْ،  –خۇدا ھۆوّي ثبرچە ئۇ ٍبخػي 4254

. ھەضەت، توضبٌّبش ھبِبْ خۇدا ثەرضە

 

ٔە پبٍذا وىػىگە ھەضەت ئەٍٍىّەن؟ 4255

. ھەضەتخور ئبخىرى وېطەٌٍىه، دېّەن

 

وۈچۈڭ ٍەتطە ھەِّىگە ٍبخػىٍىك لىً، 4256

. ٍبٔبر ٍبخػىٍىك ھەَ غۈثھە لىٍّبغىً
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وىػىٍەر ضۆٍۈٔطە، ضۆٍۈٔگىٓ ھەَ، 4257

. لبٍغۇ ٍەتطە گەر، ٍىگىً ضۀّۇ غەَ –غەَ 

 

ٍبخػي ثوٌغبً، ضېٕي ِبختىػبر، ئېتىڭ 4258

. ضبڭب لۇغۇالً، دەپ ثبرى ئبٌذىرار

 

ئۆزۈڭگە تبپّب ٍبۋ، تىرىػمىٓ لبٍبظ، 4259

. ئبداظ –توال تۇتمىٓ ئەِذى لېرىٕذاظ 

 

ئەگەر چىمطب دۈغّەْ ثىرەرتە ضبڭب، 4260

. ضەْ غبپىً لبٌّب تۇزاق لۇر ئبڭب

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال، ٍېغىالغمبْ ئەر، 4261

: ِىٕىٕي تۆۋەْ لىٍغبْ ئەرٍېڭىپ دۈظ

 

وەِطىتّە دۈغّۀٕي، زور ۋە ثۈٍۈن ثىً، 4263
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. تبٍبق تۇتطب ٍبۋ، ئەٍٍە لبٌمبْ توِۇر

 

ئەظ ٍۈوىٓ ٍۈد، لىطّب وۆڭٍىٕي،  –ئبداظ 4264

: ضۆزۈِٕي ئۇٔۇتّب، چىڭ تۇتمىٓ ثۇٔي

 

ئەغىڭ ثوٌطب دۈغّەْ، جبٔغب لەضت لىٍۇر، 4265

. ۋە ٍب توپٍىغبْ ٔەق ِېٍىڭٕي ئبٌۇر

 

تېػىڭٕي ئبداغىڭ ثىٍۇر،  –ئىچىڭٕي 4266

. تبغٕي ثىٍگەْ ئبٌۇر –ِېٍڭٕي ثۇ ئىچ 

 

ئەگەر ئۇ تىٍەضە ضۇٔبر ِبٌغب لوي، 4267

. تىٍەضە جېٕىغب لىالر لەضتٕي ئوي

 

ئۆزۈڭٕي ٔىچۈورەن وۈزەتطەڭ ئۆزۈڭ، 4268

. وۈزەت ھەِرىَىڭٕي ۋە ثەش لىً ضۆزۈڭ
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ٍىٓ، ئبداظ تۇتّبق ئبضبْ، وۈزەتّەن لې4269

. ٍېغي ثوٌّبق ئبضبْ، ٍبراغّبق لىَىٓ

 

تېٕىڭ،  –دۈغّۀٍىه ئەر ئوٌطبڭ، ضبلال جبْ 4270

. ئۇٔىڭذىٓ لۇتۇٌّبق ئېرۇر ثەن لىَىٓ

 

لېتىٍّب ئىىىىي خىً ئەرگە، ٍىراق تۇر، 4271

: لېتىٍطبڭ وۆر ئەِذى، چبتبق چىمبرۇر

 

پبضبتچي،  –ثىرىذۇر چېمىّچي، پىتٕە 4272

. ئۆز ِۀپەئەتچي ثىرى، ئىىىي ٍۈزٌۈن،

 

ٍۀە ضەْ تۇتّىغىٓ ِەٍخورٔي ئبداظ، 4273

. ۋاپبضىس ثوٌۇر ئۇ، لىٍۇر دىٍٕي غەظ

 

وۆڭۈي ثەرِە خۇدثىٓ دوضتمب ھىچمبچبْ، 4274
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. ئەگەر تەگّىطە ٔەپ، ثوٌۇر ٍبۋ ھبِبْ

 

ٍېمىٍٕىك تىٍەضەڭ وىػىذىٓ ئۆزۈڭ، 4275

. لبرا رەٍىگە، دېّە ھبجەت ضۆزۈڭ

 

اغبٍّەْ دېطەڭ، خۇغبي ھبٍبتتب 4276ً

. تىرىػمىٓ، ھەضەتتىٓ ٍىراق ثوي ئۆزۈڭ

 

دېطەڭ ضەْ لىالٍىٓ دۈغّۀٕي لۇي، 4277

. ضبپ ئبٌتۇْ ثېرىپ ضەْ، ضبلبٌذىٓ ئىً

 

ٍىرالالتّبلچي ثوٌطبڭ، ٍېمىٕٕي ئۆزۈڭ، 4278

. ٔېّە ضورضب ثەرِە، ٍىرىه لىً ضۆزۈڭ

 

ئۇزۇْ ثوٌطۇْ دېطەڭ ثۇ ئۆِرۈڭ ھبِبْ، 4279

. ە، ٍىذۈر تۇز ۋە ٔبْضېخي ثوي ھەِىع
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ضۆٍۈٍِۈن ثوٌۇغٕي تىٍەضەڭ ئۆزۈڭ، 4280

. وۆڭۈي، تىً ثىرىىتۈر، چۈچۈن لىً ضۆزۈڭ

 

تىٍەضەڭ ئۆزڭگە ھبِبْ ئەزىسٌىه، 4281

. لەدىرٌە وىػىٕي، ئەً خۇٌمي ضىٍىك

 

توٌۇق ثبً ثوٌۇغٕي ئىطتەرضەْ ئەگەر، 4282

. ئۆزۈڭ لىً لبٔبئەت، ٔەضىۋەڭ ٍېتەر

 

ۇٍٔەر دېطەڭ ضەْ ئۆزۈڭ، ِېٕي ِبختىص4283

. خۇٌمٕي ئۇز لىً، ئوچۇق تۇت ٍۈزۈڭ –ِىجەز 

 

غۇ ٍبڭٍىغ ثوٌۇر ئوي وىػي ئەضٍىطي، 4284

. وىػي ثەٌگىطي –وىػىگە وىػىٍىه 

 

وىػي ئەضٍىٕي ثىٍّەن تىٍەضەڭ ئۆزۈڭ، 4285
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. لىٍمىٕي وۆرگىٓ، ئېچىٍغبً ضۆزۈڭ

 

توال ٍبخػي دەپتۇ ثۇ ثېَىت ئېَتمۇچي، 4286

: ا ثىرٌە ئىطپبت لىٍغۇچيضۆزىٓ ِەْ

 

وىػي ئەضٍي ثىٍّەن تىٍطەڭ ئوچۇق، 4287

. ثۇ ئىػمب گۇۋاھتۇر وۆڭۈي، تىه، لىٍىك

 

خۇٍي ٍبخػي، وۆڭٍي، تىٍي ثوٌطب تۈز، 4288

. ٔەضەثىگە گۇۋاھ ثۇ ئېٕىك –ھەضەپ 

 

لوغۇٌّب ٔبدأغب، ئەً ئەضىٍي ئېرىغ، 4289

. تۆوەر ئبثرۇٍىڭٕي ضېٕىڭذىٓ ئېرىغ

 

ۇ ئىػتىىٓ، لبٔۇٍٔۇق وىػي، ٔە دەٍذ4290

: ٔبدأذىٓ ٍىراق ئۇ ئبلىٍالر ثېػي
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ئەدەپطىس پەضىە ضەْ لوغۇٌّب ئوغۇي، 4291

. پۈتۈْ غەۋغب غۇالردىٓ وېٍۇر، تىٕچ ثوي

 

ِىجەزى چۇش، لوپبٌغب ثوٌّب ٍېمىٓ، 4292

. غەزەپٍۀطە ثۇزغبً ٍېمىٍٕىك ھەلىٓ

 

وۆڭۈٌٕىڭ ضىرىٕي ئبچّب وىػىگە، 4293

. لوٍۇرٌەر زەخّەت ئىػىگەگەر ئبچطبڭ، 

 

ئېػىپ ثبرغبً دېطەڭ ٍېمىٍٕىمىىُ، 4294

. تبِبضىس ٍبغب ضەْ، ئەً ئبٌىُ، ھېىىُ

 

تىٍەضەڭ ھەِىػە ثوٌۇظ غبدىّبْ، 4295

. ثوٌۇپ تۈز، ھوزۇردا ٍبغب ضەْ ئبِبْ

 

ئەزىس ثوٌغبً دېطەڭ ئۆزۈڭ ھەَ ضۆزۈڭ، 4296
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. لىطىٍّب ھەر ئىػتب، لۇتۇٌذۇر ئۆزۈڭ

 

ثرۇً ثىٍەْ دېطەڭ ضەْ ھبِبْ، ٍبغبً ئب4297

. ٍبٌغبٕٔي چىمبرِب تىٍىڭذىٓ ھەرئبْ

 

لەٍەردە وۆتىرىٍطە دەۋٌەت ثېػي، 4298

. ئۇڭب ضەْ ثۇٌۇغمىٓ، ئي ٍبخػي وىػي

 

ئۆچەغّە ثۇ دۆٌەت ثىٍەْ، ضەْ ٍبراظ، 4299

. ٍبراغّىطب دۆٌەت لىٍۇر زەھەر ئبظ

 

تىٍەضەڭ ضۆزۈڭٕىڭ ئۆتىۈر ثوٌۇغىٓ، 4300

. زٌە ضۆزٔي توغرا، چىٓضوراٌغبٔذا ضۆ

 

وىػىٍەرٔي چبلّب، لۇرۇق ضۆزٌىّە، 4301

. وىٕە ضبلٍىّب ھەَ ئۇغػبق ضۆز دېّە
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ثورأذەن ئېرۇر ضۆز وۆڭۈي ئبغرىتۇر، 4302

. وۆڭٍي ئبغرىغبْ ئەر ضېٕي ٍوق ئېتۇر

 

ئۆزۈڭذىٓ ئۇٌۇغٕىڭ ضۆزىٕي لىٍّب رەت، 4303

. ٍىرىه لىٍّب ثەرگەْ جبۋاثىڭ پەلەت

 

لەدىرٌە ئۇٔي ھۆرِەت ئەت،  ئۇٌۇغٕي4304

. ضبڭب ھەَ ئۇٌۇغٍۇق وېٍىپ ٍۇلمبً ثەخت

 

ثېرىع،  –تۇغۇڭ ثىرٌە لىً وەي  –ضەْ ئۆز تەڭ 4305

. ثېرىع –لېتىٍغىٓ، لوغۇٌغىٓ، لىً ئېٍىع 

 

لەدىرٌە ئۇٔي ضەْ، لەدىرٌىطە چىٓ، 4306

. ھەلىرٌە، ھەلىر وۆرضە ثبرِب ٍېمىٓ

 

لٕي لىً، ئۇالر لىٍطب لبٔذاق، ضەْ ئبٔذا4307
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. چۈچۈن ضۆزٌە ضۆز، چۈچۈن ضۆزٌىگىً

 

پۈتۈْ ٍبخػىغب ثوي ضەْ ٍبخػي وىػي، 4308

. ٍبِبٔغب ثوي ٍبِبْ، ٍبِبٍٔىك تۇغي

 

توال ٍبخػي دەپتۇ لبٔۇْ ثىٍگەْ ئەر، 4309

: لبٔۇْ ثىٍەْ ئەٌٕي تۈزگەْ ئەر –ٔىساَ 

 

ضېٕي ضىس دېطەٌەر، ئۇٔي ضىس دېگىً، 4310

. ۆزٌىگىًئۇٔىڭذىّٕۇ ٍبخػي جبۋاة ش

 

تۆۋەْ ثوٌّىغىً،  ﹞179﹝لىَب ٍبڭمۇضىذى4311ٓ

. ضېٕي ضەْ دىطىٍەر، ئۇٔي ضۀٍىگىً

 

※         ※           ※ 

 

ثۇ خبدىُ ضۆھجىتي ئبغۇٔذاق ثوٌۇر، 4312
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. لوغۇٌّبق تىٍەضەڭ داۋاضي غۇدۇر

 

دېذىُ ِەْ ثۇالرٔي، ئىػىتتىڭ ئۆزۈڭ، 4313

. وۆڭۈي ئىچرە ضبلبال، ئۇزاتّب ضۆزۈڭ

 

دغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي ئو

 

: جبۋاثەْ ئودغۇرِػي دېذىىي ثۇ ضۆز4314

. ئىػىتتىُ ِەْ ئەِذى، ئبٍب وۆڭٍي تۈز

 

ِۇٔىڭذىٓ ثۆٌەن ثبر ٍۀە ثىر ضۆزۈَ، 4315

. ئۇٔي ھەَ دېگىً ضەْ گۈزەي ٍۈزٌۈگۈَ

 

وۀت ئبرا،  –وىرەر ئوٌطبَ ئەِذى غەھەر 4316

. خەٌممە لوغۇٌّبق وېرەوتۇر ِبڭب
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ٔىچۈورەن ٍۈرەٍىٓ ئۇالر ثىٍەْ ِەْ؟ 4317

. ثۇٔي ھەَ ئۇالپال ضۆزٌە ِبڭب ضەْ

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

وۆڭٍي تۈز، : ئۆگذۈٌّىع جبۋاثەْ دېذى4318

. دەرۋەلە، وېرەوٍىه ئېرۇر ئۇغجۇ ضۆز

 

وېرەوٍىه ثۇ ضۆزٔي دېذىڭ ضەْ ِبڭب، 4319

. ئىػىتىىٓ، ِۇٔي ِەْ ئېَتبىٓ ضبڭب
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لىرىك تولمۇزىٕچي ثبپ 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب ئبۋاَ ثىٍەْ 

لبٔذاق ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇر توغرىطىذا 

ئېَتمبٍٔىرى 

 

ئبۋإِىڭ ِىجەزى تبِبِەْ ثۆٌەن، 4320

. ثىٍىُ، ئەلٍي، خۇٍي ئېرۇر ئۆزىذەن

 

ثودۇْ،  –لىٍىمطىس ثوٌۇرٌەر ثۇ ئبِّب 4321

. لوغۇٌغبٔذا ثوٌّبش لبٔۇْ ٔە ٍوضۇْ

 

ە ٌېىىٓ ثوٌۇّٔبش ثۇالرضىس ھىچ ئىىع، ۋ4322

. ضۆزۈڭ ٍبخػي ثوٌطۇْ، تۇتّب ئۇٔي ئەظ

 

ئبۋاَ لىٍمي ثبرچە ثوٌۇر لبپمبرا، 4323
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. وۈزەتىىٓ، ئۆزۈڭٕي لىٍّب ضەْ لبرا

 

ئبۋاَ پەٍٍي ئۇچطىس چۇۋۇٌّبق ئېرۇر، 4324

. ئىػي ھەَ ھەروىتي خۇٍىذەن ثوٌۇر

 

ق، ٍېَىػٕىي ثىٍۇر، ثەش، لوضبق ثوٌطب تو4325

. لبٍغۇرضي ٍوق –گېٍىذىٓ ثۆٌەن غەَ 

 

ٍوٌذىٓ ئبداغّبً ضىٕبپ ٍۈرگەْ ئەر، 4326

: ئبۋاَ خۇٌمي ئۈچۈْ، ئىػىت ٔېّە دەر

 

لبٍغۇضىذۇر لېرىٓ،  –ئبۋإِىڭ غېّي 4327

. ئۇٔىڭىىُ ھەروىتي غۇ ثىر گبي ئۈچۈْ

 

تبالً خەٌك ئۆٌۈپ غۇ ثىر گبي ئۈچۈْ، 4328

. لبرا ٍەر لېتىذا ئبالر ئوت ئۆچۈْ
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ئبۋاَ لبرٔي توٍطب، ثىۋاغتۇر تىٍي، 4329

. ئۇرۇٔغبً تۇتّىطبڭ چىڭ، ھبوىُ ثوٌغىٍي

 

ئۇالرغب ٍۀىال لوغۇي، ئي لبٍبظ، 4330

. ئىچّەن، ئبظ –ثېرىپ تۇر ئۇالرغب ٍېّەن 

 

لىٍىپ ضۆزٔي ٍۇِػبق، ٔېّە ضورضب ثەر، 4331

. ثېرۇچي ئبٌۇر ئۆز پبٍذىطىٓ وۆرەر

 

ىڭٕي وۈزەت، توال ضۆزٌىّە ضۆز، تى4332ً

. توال ضۆزدە ثوٌّبش لەدىر ۋە لىّّەت

 

ٔېُ دەٍذۇ ئبڭال، ئۇزىٓ تۇتمبْ ئەر، 4333

: تۇتۇپ ثەن تىٍىٕي، ئىٍىُ ثىٍگەْ ئەر

 

پۈتۈْ ضۆزٔي ضۆز دەپ ضۆزٌەۋەرِىگىٓ، 4334
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. وېرەن ضۆزٔي ئوٍالپ، ئورۇٍٔۇق دېگىٓ

 

ثىر ئبلىٍٕي وۆردۈَ، ئۇ ئبز ضۆزٌىذى، 4335

. پ، وۆپ پۇغبٍّبْ ٍېذىتوال ضۆزٌىذىُ دە
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ئەٌٍىگىٕچي ثبپ 

پەٍغەِجەر ئەۋالتٍىرى ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە 

ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا 

 

خبدىُ ۋە ثەگ خبضٍىرىذىٓ تبغمىرى، 4336

: لوغۇٌّبلمب تېگىع وىػىٕىڭ ثىرى

 

ئۇرۇغي ئېرۇر،  –پەٍغەِجەر ئەۋالدى 4337

. ثۇالر لەدىرٌۀطە، ضبئبدەت وېٍۇر

 

ق ضۆً ئۇالرٔي وۆڭۈي تېگىذىٓ، لبتتي4338

. ثېرىپ ِبي، ئبي ٍبخػي خەۋەر ھبٌىذىٓ

 

ثۇالردۇر ئەھٍي ثەٍت، رەضۇٌغب لبٍبظ، 4339

. ھەثىپ ئەٌچي ھەلمي ئۈچۈْ ضۆً ئبداظ
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ضۈرۈغتۈرِە ئىچ ھەَ تېػي، ئەضٍىٕي، 4340

. ٔبچبر ضۆزٌىطە گەر، ضۈرۈغتۈر ئۇٔي
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ئەٌٍىه ثىرىٕچي ثبپ 

ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا  ئبٌىّالر

 

ٍۀە ثىر گۇرۇھ ئۇ ئبٌىّالر ئېرۇر، 4341

. ئۇالر ئىٍّي خەٌمٕىڭ ٍوٌىٓ ٍورۇتۇر

 

لبتتىك ضۆً ئۇالرٔي لەدىرٌە ضۆزىٓ، 4342

. توال ٍبوي ئبزدۇر ئۆگەْ ثىٍگىٕىٓ

 

ٍبراِطىسٔي لىٍپ پەرق ئۇالر،  –ٍبراٍِىك 4343

. پبوىسە ٍوٌٕىال غۇالر –تۇتبر پبن 

 

ئۇالرٔىڭ ئىٍّىٕي ئۆگەْ، تىرىع، ثىً، 4344

. لىٍىپ ٍبخػىٍىك وۈت، ئۇزارتّىغىٓ تىً
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ئېرۇر چىٕذىٓ ئۇالر ثۇ دىٓ تۈۋرۈوي، 4345

. ئۇالرٔىڭ ئىٍّي، چىٓ غەرىئەت وۆوي

 

ٍوق ئەرضە جبھبٔذا ھېىىُ، ئىٍىٍّىه، 4346

. تېرىپ، ئۈّٔەش ئەردى ٍەردە ٍىگۈٌۈن

 

أذا چىراق، ئۇالر ئىٍّي ثوٌذى جبھ4347

. ٍوي ئبزِبش وېچىذە ٍورىطب چىراق

 

ِېٍڭذىٓ ثېرىپ تۇر چۈچۈن ضۆز ثىٍە، 4348

. ٔېٕىڭٕي، خىسِەت لىً وۈٌە –ٍىگۈز ئبظ 

 

پەش ضۆز ئېَتّب، تۇرغىٓ ئەٍّىٕىپ،  –ئىگىس 4349

 ﹞100﹝.زەھەردۇر ئۇالرٔىڭ گۆغي لبي ثىٍىپ

 

تۇزڭٕي ٍىذۈر،  –لوپبي ضۆزٌىّە، ئبظ 4350
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. دىرٌەپ، ئەزىسٌەپ وۆتۈرئۇالرٔي لە

 

ضۆزىٕي، ئىػٍەت ئىٍّىٕي،  –ئىػىت گەپ 4351

. پەٍٍىٕي –ٍبِبٔالپ ٍۈرِە ضەْ خۇٍي 

 

ئۇالردىٓ وېرەوي ضبڭب ئىٍىّىذۇر، 4352

. ٍېتەوٍەپ، ضبڭب ھەق ٍوٌىٓ وۆرضىتۇر

 

ئۇالر لوً پبدىطي ئىچرە ضەروەدۇر، 4353

. ئۇ ثبغالپ ِبڭطب لوً تۈز ٍوٌغب ٍۈرۈر

 

ي ھەَ ئۇالر ثىرٌە ضەْ ٍبخػىالظ، لوغۇ4354

. لوتبتمبً ضبڭب ئىىىي دۇَٔب تۇتبظ
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ئەٌٍىه ئىىىىٕچي ثبپ 

تېۋىپالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا 

 

ثۇالدىٓ ثۆٌەوّۇ ٔەچچە گۇرۇھ ثبر، 4355

. وۆرەرضەْ ثىٍىّذە، پەرلىذە گەپ ثبر

 

ئۇالردىٓ ثىرضي تېۋىپالر ئېرۇر، 4356

. ضٍەگە داۋاالر لىٍۇروې –پۈتۈْ دەرت 

 

ٍۀە ثەن وېرەن ضبڭب ثۇ وىػي، 4357

. ئوڭػبٌّطب ئۇٔىڭطىس تىرىىٍىه ئىػي

 

تىرىه ثوٌطب ئبدەَ ئۇ وېطەي ثوٌۇر، 4358

. تىۋىپالر وېطەٌگە داۋاالر لىٍۇر
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وىػىچۈْ ئۆٌۈَ لوٌذىػي،  –وېطەٌٍىه 4359

. وىػىگە ئۆٌۈَ ثبر، ھبٍبت ئوخػىػي

 

وۆرۈپ، تۇت ٍېمىٓ، ئۇالرٔي ضەْ ٍبخػي 4360

. ئۇالردۇر وېرەوٍىه، وۈزەت ضەْ ھەلمىٓ
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ئەٌٍىه ئۈچىٕچي ثبپ 

ئەپطۇٔچىالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ 

ثبٍبٔىذا 

 

ثۇالردىٓ لبٌطب، ثبردۇر ئەپطۇٔچىالر، 4361

. جىٍٕىك وېطەي داۋاالۋچىالر –پەرى 

 

ئبغۇالر ثىٍەْ ھەَ لوغۇٌّبق وېرەن، 4362

. ىك وېطەٌٕي ئولۇتّبق وېرەنجىًٕ –پەرى 

 

دېطەڭ گەر پبٍذىطي ٍېتىػطۇْ ِبڭب، 4363

. ٍبخػي ثوال ئۇالرغب، ئبٍب ِەرت توڭب

 

تىۋىپالر تەْ ئبٌّبش ئۇالر ضۆزىٕي، 4364

. ئۇالرِۇ، تىۋىپمب ئۆرەر ٍۈزىٕي



  -907 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

دورا ٍەپ وېطەي ضبلىَبر، : ثىرى دەر4365

. لبچبر جىٓ، ئېطىٍطب تۇِبر: ثىرى دەر
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ئەٌٍىه تۆتىٕچي ثبپ 

چۈظ ئۆرىگۈچىٍەر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ 

ثبٍبٔىذا 

 

ٍۀە ثىر ئىٍىّذۇر ثۇ چۈظ ئىٍّي ئوي، 4366

. چۈغۇضەڭ، ئۆرۇچي ئبچبر ٍبخػي ٍوي

 

وىػي ئۇخٍىغبٔذا ِەگەر چۈظ وۆرەر، 4367

. ئۆرۈغٕي ثىٍطە، تېس دىگۀي وېٍەر

 

، ثۇ چۈظ ئۆرگۈچىٍەر ئۇٔي ئۆرىطە خوپ4368

. ٍۈرەر ٍبخػىغب، ئەر لبٌۇر خوظ ثوٌۇپ

 

ثىّۀە ثوٌطب چۈظ ۋە ٍب ثەن ٍبِبْ، 4369

. ثېرىپ ضەدلە ئۆزىٓ وۈزەتطۇْ غۇئبْ
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  –لبرا، چۈظ ئىٍّىٕي رەھٍّىه خۇدا 4370

. لۇٌىغب ٍبخػىٍىك دەپ لىٍذى ئبتب

 

چۈغۈڭ ٍبخػي وۆرضەڭ، ضۆٍۈٔگىٓ ھبِبْ، 4371

. ٍبِبْ ثوٌطب ھەلمە ضېغىٕغىٓ غۇئبْ

 

پېمىرٌەرگە ثەرضەڭ وۈِۈظ، ِبي تبۋار، 4372

. خۇدا خبٌىطب گەر ثبالٔي توضبر

 

ٔېّەگە جورضب، چۈظ ِبڭبر غۇڭب، 4373

. ئبٍب چۈظ ئۆرۈگۈچي، وۆڭۈي ثۆي ثۇڭب

 

وىػىىىُ، ثۇ چۈغٕي ٍبخػىغب جورار، 4374

. ئىٍىُ ۋە ِېھىرٌە ٍبخػىٍىك لىالر

 

ثۇالرٔي ھەَ ٍبخػي وۆرۈپ، تۇت لبٍبظ، 4375



  -910 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

. ٌەضەڭ لبٍبظ تۇت، تىٍەضەڭ ئبداظتي

ئەٌٍىه ثەغىٕچي ثبپ 

ِۇٔەججىٍّەر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ 

ثبٍبٔىذا 

 

ثۇالردىٓ ضوڭ ئەِذى ثۇ ٍۇٌتۇزچىذۇر، 4376

. وۆرەرضەْ، ثۇ ٍوي ثەن ئىٕچىىە ئېرۇر

 

ٍىً، ئبً، وۈْ ھىطبثي ثۇالردىٓ ثوٌۇر، 4377

. وېرەوٍىه ئېرۇر ثۇ ھېطبة، ئەً جەضۇر

 

ولي ھۀذىطۀي دېطەڭ ثىٍەٍىٓ، ئ4378

. ئېچىٍغبً ھېطبة ئىػىگي غۇٔذىٓ وېَىٓ

 

توٌۇق ثىً وۆپەٍتىع، ثۆٌۈظ ۋە وەضىر، 4379

. وبِبٌغب ٍېتىػتە ئىّتىھبٔذۇر ثىر



  -911 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

ضەْ ٍبخػي ثىً،  ﹞182﹝ٍب تۀطىفٕي ﹞181﹝ثۇ تەزئىف4380

. لىً ﹞183﹝ئەگەر ثىٍطەڭ ئبٔذىٓ ضبٔبق جەزىر

 

ئوت،  ﹞185﹝، ِىطبھەتىە﹞184﹝ٍۀە جەِئي تەفرىك4381

. ٍەتتە لبت پەٌەوٕي ثىر تبي چۆپچە تۇت

 

تىٍەضەڭ ٍۀە ضەْ ئبٌگىجرأي ئۇق، 4382

. ئىػىگىٕي ضوق ﹞186﹝ٍۀە ئولٍىذىطىٕىڭ

 

ثۇ دۇَٔب، ئبخىرەت ئىػىٕي، ئىػەْ، 4383

. لىٍۇر ثۇٔي ئبٌىُ ھېطبثالظ ثىٍەْ

 

ثۇزۇٌطب ھېطبة گەر، ئەً ٍبخػي وىػي، 4384

. ً ھەر ئىىىي دۇَٔبٔىڭ ئىػيثۇزۇٌغب

 

ثوٌۇرضەْ ئۆزۈڭ گەر ثىر ئىع ئىػٍىّەن، 4385
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. ٍبخػي ۋالٕي ھېطبثالظ وېرەن –ٍبِبْ 

 

وۈْ، ئبٍٕىڭ لۇتٍۇلي ھەَ ٔەضٍىرى ثبر، 4386

. ِۇثبرەن چبغٕي تبپ، ئەً لەٌجي پبن ئەر

 

: توال ٍبخػي دەپتۇ ثىٍىٍّىه لېرى4387

. ئىػىڭٕي ثىٍىٍّىىىە دەپ لىً، ٍۈرى

 

ثىٍىُ ثىرٌە ئىٕطبْ ئىػىٓ ثبغٍىطب، 4388

. تبپبر ِەلطىذىٕي ٔىچۈن ئىػٍىطە

 

ھەر ئىػتب پبٍذىٍىك ئبۋاي ئىٍىُ ئوي، 4389

. وېَىٓ لبٌطب ئىٍىُ، ٍەتّەش ئىػمب لوي

 

ئۇالردىٓ ضورا، تېس پۈتۈپ وەتّە چىٓ، 4390

. ثىٍۇچي خۇدادۇر، ضەْ تۇت ئۇٔي چىڭ

 



  -913 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

ٍبراظ،  ثۇالرغب ھەَ ٍبخػي لبرا، ضە4391ْ

. تىٍىڭٕي تېَىپ تۇت، دىٍىٓ لىٍّب غەظ
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ئەٌٍىه ئبٌتىٕچي ثبپ 

غبئىرالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا 

 

وېٍۇر ئەِذى غبئىر، ثۇ ضۆز تەرگۈچي، 4392

. وىػٍەرٔي ِبختبپ ۋە ھەَ ضۆوىۈچي

 

لىٍىچتىٓ ئىتتىىرەن ثۇالرٔىڭ تىٍي، 4393

. ۇر ٍوٌيلىٍذىّٕۇ ٔبزۇوراق تەپەوه

 

ٔەپىص ھەَ تىرەْ ضۆز دېطەڭ ئۇلبٍىٓ، 4394

. ثۇالردىٓ ئىػىتىىٓ، ئۇلۇٌۇر وېَىٓ

 

وۆرەرەضەْ، دېڭىسگە وىرۇر وىػىذەن، 4395

. گۆھەر، ئىٕجۇ، ٍبلۇت چىمبرۇر، دېّەن
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ئۇالر ِبختىطب، ئەٌگە تبرار غۇ پېتي، 4396

. ئەگەر ضۆوطە وىّٕي، ضېطىَذۇ ئېتي

 

ثۇالرٔي لبٍبظ، توال ٍبخػي تۇتمىٓ 4397

. ثۇالرٔىڭ تىٍىغب ئىٍىّٕب، ئبداظ

 

ئەگەر ِبختىٍىػٕي تىٍەضەڭ ئۆزۈڭ، 4398

. ثۇالرٔي ضۆٍۈٔذۈر، ثەش ئەِذى ضۆزۈڭ

 

ٔېّۀي تىٍەضە، ثەرگىٓ ضەْ تۈگەي، 4399

. ئۇالرٔىڭ تىٍىذىٓ ئۆزىٓ ضېتىۋاي
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ئەٌٍىه ٍەتتىٕچي ثبپ 

ا دىھمبٔالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذ

 

ٍۀە ثىر گۇرۇھ ئۇ دىھمبٔالر ئېرۇر، 4400

. ثۇالر ثەن وېرەوٍىه وىػىٍەر تۇرۇر

 

ثۇالر ثىرٌە ھەَ ضەْ لوغۇي ۋە لېتىً، 4401

. گېٍىڭ توغرىطىذا ضىمىٍّبً تىرىً

 

پۈتۈْ جبٔي ثبرغب ثېرۇر پبٍذىٕي، 4402

. تبپبر ھەِّە ئبٔذىٓ ٍېّەن تەِىٕي

 

ۇر، پۈتۈْ جبٔي ثبر ئبچ ثوٌۇر ھەَ تو4403ً

. تىرىه ثوٌطىال ئبڭب ِۇھتبج ئېرۇر
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ضبڭب ھەَ، غۈثھە ٍوق، وېرەن ثۇ وىػي، 4404

. پۈتەروىُ، ئۇٔىڭٍە گېٍىڭٕىڭ ئىػي

 

ئبغۇالر ثىٍەْ ھەَ لوغۇي ئي لبٍبظ، 4405

. گېٍىڭ پبن ثوٌۇپ ھەَ ھبالي ثوٌغبً ئبظ

 

ٔېّە دەر ئىػتىىٓ تەلۋادار ثېػي، 4406

: غيپۈتۈْ ئىػٕي تەدىجرٌە لىٍغبْ وي

 

ئىٕچىىە ۋە تۈز ٍوي تۇتمبٍّەْ دېطەڭ، 4407

. ئي پبن دىً وىػي، ثوٌۇر گبٌغب ھبالي ٍېطەڭ

 

ثوالً تەلۋادار ِەْ دېطەڭ ثەٌگۈٌۈن، 4408

. گېٍىڭٕي، ئىگىٕٕي ھبالي ئەتىۈٌۈن

 

دېطەڭ ثبً ثوالٍىٓ، پېمىر ثوٌّبٍىٓ، 4409
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. تىرىػمىٓ، ضەْ ھەرگىس زىٕب لىٍّىغىٓ

 

ئۆزۈڭ لەدىرٌىه،  ثوٌۇغٕي تىٍەضەڭ4410

. پبضبتتىٓ ٍىراق لبچ، ئي خۇٌمي ضىٍىك

 

ٍىٍتىسىڭٕي پبضبتٍىك لىرار،  –تۈپىڭ 4411

. ثۇ ٍبخػي ئىسىڭٕي پبضبتٍىك ثۇزار

 

ضبئبدەتٕي تبپمبْ پبضبتتىٓ لبچبر، 4412

. ھەر ئۆچىەْ ئوتٕي ثۇ پبضبت ٍبٔذۇرار

 

ئەجەپ ٍبخػي دەپتۇ ضىٍىك خۇٍٍۇق ئەر، 4413

: لب لوٌي ٍەتىەْ ئەرثىٍىُ ثىرٌە ئىع

 

پبضبتٕىڭ ٍېٕىغب ٍېمىٓ ثبرِىغىً، 4414

. پبضبت ٔەدە ثوٌطب خبرٌىك غۇٔذا، ثىً
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پبضبت ثىرٌە دۆٌەت تۇراٌّبش، لبچبر، 4415

. تۈٔەپ ئۆتطە ِېھّبْ ضەْ تبڭ لبٌّىغىً

 

ثۇ دىھمبْ وىػىٍەر ثوٌۇر لوٌي وەڭ، 4416

. خۇدا ثەرگىٕىذىٓ تۇتبر دىٍٕي وەڭ

 

  –اٌۇرٌەر تۈِۀّىڭٍىغبْ ٔەضىجە ئ4417

. ٍۈرۇچي ٍەر ئبغٕي، ئۇچمبٍٔىرى داْ

 

ثۇالرغب لوغۇٌغىٓ، لېتىٍغىٓ ئۆزۈڭ، 4418

. لىٍىپ ٍبخػي ضۆزٔي، ئوچۇق تۇت ٍۈزۈڭ
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ئەٌٍىه ضەوىىسىٕچي ثبپ 

ضودىگەرٌەر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا 

 

ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي تىجبرەتچىذۇر، 4419

. ت ئۇ تىّٕبً پبٍذا تبپۇرضب –لىٍىپ ئبي 

 

جبھبٕٔي وېسەرٌەر تىرىىٍىه تىٍەپ، 4420

. ئەلىً، وۆڭىٍىٕي ثىر خۇداغب ئۇالپ

 

ئۇالرغب لوغۇي، لىً وېٍىع ھەَ ثېرىع، 4421

. ٔېّە ئىطتىطە ثەر، ئېٍىع ھەَ ثېرىع

 

ئۇالردا ثوٌۇر ثۇ جبھبْ ئبرزۇضي، 4422

. خەٌك وۆروي، ضەرخىً جىّي ٍبخػىطي
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غەرپىە ٍۈرۈپ ئبٍٍىٕۇر،  – غەرلتى4423ٓ

. تىٍەگىڭ ٔە ئوٌطب ضبڭب وەٌتۈرۇر

 

تۈِەْ خىً غەزىٕە، جبھبْ تبڭطۇلي، 4424

. ئۇالردا ثوٌۇر، ئي ثىٍىٍّىه ضېخي

 

ئەگەر وەزِىطە ضودىگەرٌەر جبھبْ، 4425

لبرا لبِب جۇۋا وىَەتتىڭ لبچبْ؟ 

 

توزۇتّبش ثوٌطب چبڭ لىتبْ وبرۋىٕي، 4426

ەْ خىً ئبغي؟ لەٍەردىٓ وېٍەتتي تۈَ

 

وېسىپ گەر ضودىگەرٌەر ٍۈرِىطىذى، 4427

ثۇ ئۈٔچە تىسىمٕي وىُ وۆرەر ئىذى؟ 

 

ضبٔبۋەرضەَ ئەِذى ِىطبي تۈگىّەش، 4428
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. ئۇزاتّبً ضۆزۈِٕي، لىالً ئەِذى ثەش

 

تىجبرەتچي ھەِّە ِۇغۇٔذاق تۇرۇر، 4429

. ئېچىپ ضەْ ئىػىىٕي، لوغۇٌطبڭ ثوٌۇر

 

ٍبخػي تۇت، تىرىع ضەْ، ئۇالرٔي توال 4430

. وېتەر ٍبخػي ٔبِىڭ ٍىرالالرغب، پۈت

 

غۇالردۇر جبھبٔغب ئېتىڭ ٍبٍغۇچي، 4431

. ٍبخػىٕي ھەَ تبرلبتمۇچي –ٍبِبٔۇ 

 

توال گەر ئۇ لٍطب ضوغبت،  –ضبڭب ئبز 4432

. جبۋاثەْ ضۆٍۈٔچٍىه لىٍىپ ضەْ ئۇزات

 

پبٍذىٕي،  –زىغىالپ ھېطبثالر زەرەر 4433

. ەْ ثۇٔيلوغۇٌطبڭ، ٔەزەردە تۇتمىٓ ش
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ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، جبھبْ وەزگەْ ئەر، 4434

: ثېػىذىٓ وۆپ ئىػالر وېچىپ ئۆتىەْ ئەر

 

تىٍەضەڭ ئېتىڭٕي جبھبٔغب ٍېَىع، 4435

. ِۇضبپىرٔي ٍبخػي وۈتۈغىە تىرىع

 

ئبتبّٔبق تىٍەضەڭ ئۆزۈڭ ثەٌگٍۈن، 4436

. ضودىگەرگە ٍبخػي ٔەضپ ثەرگۈٌۈن

 

ئوغۇي،  تىٍەضەڭ ئۆزۈڭگە ٍبخػي ئبت،4437

. ِۇضبپىر ۋە وبرۋاْ ئۈچۈْ ٍبخػي ثوي

 

ثۇ ٍبڭٍىغ لېتىٍغىٓ ضودىگەر ثىٍە، 4438

. ٍبغب، ٍبخػي ئبتٍىك ثوٌۇپ ضەْ وۈٌە
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ئەٌٍىه تولمۇزىٕچي ثبپ 

چبرۋىچىالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا 

 

ثۇالردىٓ وېٍەر ضوڭ ثۇ چبرۋىچىالر، 4439

. پۈتۈْ ٍىٍمىالرغب ثوٌۇر ثبغچىالر

 

ثۇالر ثەن ئبلىۆڭۈي، چىٓ راضتچىً ئېرۇر، 4440

. وىػىگە ٍۈوىٕي ٍۈوٍىّەش ثوٌۇر

 

  –ئبت، ئبٍغىر ۋە ٍۈن  –وىَّەن، ئۇالغ  –ٍېّەن 4441

. توغۇچي ثۇالردىٓ چىمبر ثەٌگۈٌۈن

 

لىّىس، ضۈت، ٍب ٍۇڭ، ٍبغ، لېتىك ٍب لۇرۇت، 4442

. ثىطبت ٍب وىگىس ھەَ ھوزۇر ئۆٍگە تۇت
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اٍذىٍىك وىػىٍەر تبِبَ، ثۇالردۇر پ4443

. توال ٍبخػي وۆرگىٓ ئۇالرٔي ثوتبَ

 

لېتىٍغىٓ، لوغۇٌغىٓ، ٍىذۈر ھەَ ئىچۈر، 4444

. دۇرۇضٍۇق ئىچىٕذە تىرىىٍىه وۆچۈر

 

ٔېّە ضورضب ثەرگىٓ، وېرەن ثوٌطب ئبي، 4445

. ئۇالر ھىٍە ثىٍّەش، وۆردۈَ ئۇغجۇ ھبي

 

ثۇالردىٓ تىٍەِە ثىٍىُ ٍب ٍوضۇْ، 4446

. ۇر تۈز، ئەً خۇٌمي پۇزۇِْىجەزى ئېر

 

ئۇالرغب لوغۇٌطبڭ، ئۆزٔي تۇتۇپ ئبي، 4447

. ثۇالردۇر ٍوضۇٔطىس، ئۇضۇٌطىس، لوپبي

 

ضۆزڭٕي ٍبخػي لىً، ئبداظ ثوٌّبغىً، 4448
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. ثۇ ئبددى وىػىٍەر، ثىٍىّطىس، جبھىً

 

توال ٍبخػي دەپتۇ لبٔۇْ تۈزگۈچي، 4449

: خەٌممە لوغۇٌۇپ ضىٕبپ ثىٍگۈچي

 

ى ئبرتۇق ٍېمىٓ تۇتّبغىً، ثىٍىّطىس4450ْ

. لىٍۇر لىٍّبش ئىػٕي، ٍېمىٓ تۇتطب، ثىً

 

ِۇٔىڭذىّٕۇ ٍبخػي ئېَتىّىػتۇر ثىٍىه، 4451

: ثىٍىُ ثىرٌە ئىػمب تەگىۈزگىٓ ئىٍىگ

 

تۇت ئۆزٔي، ثىٍىّطىسگە ثوٌّب ٍېمىٓ، 4452

. ٍبغبر ثەخت ئىچذە تۇتطب ئەر ئۆزىٓ

 

لوپبٌذۇر ثىٍىّطىس ضۆزى، خۇٌمي ھەَ، 4453

. اق تۇر، تېسىپ ٍۈر ثىٍىّطىسدىٍٓىر
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غۇ ٍبڭٍىغ ثوٌۇرٌەر ثۇ چبرۋىچىالر، 4454

. لوغۇٌطبڭ، ضۆزۈَ ضبڭب ٍوٌچي ثوالر

 

  –ٍبغبپ لبٔذاق، ھەضطە ئېٍىػٕي ٔىچۈن 4455

. ثبٍبْ لىٍذىُ، ضبڭب ثۇٔي ثەٌگۈٌۈن
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ئبتّىػىٕچي ثبپ 

ھۈٔەرۋۀٍەر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ 

ثبٍبٔىذا 

 

ٍەْ ثىر گۇرۇھ ئۇ ھۈٔەرۋەْ ئېرۇر، 4456

. تىرىىٍىه ٍوٌىذا ھۈٔەرٌەر لىٍۇر

 

وېرەوٍىه وىػىٍەر ٍۀە ثۇ ضبڭب، 4457

. ثېرۇر پبٍذا ٍىگىت، ٍېمىٓ ثوي ئبڭب

 

تۆِۈرچي، ئۆتۈوچي، ٍۀە تېرىچي، 4458

. ٍب ضىرچي، ثوٍبلچي، ٍب ئولچي، ٍبچي

 

ثۇ دۇَٔب زىٕٕىتي ثۇالردىٓ ثوٌۇر، 4459

. اڭ ئىػالر ثۇالردىٓ وېٍۇرجبھبٔذا ت
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ضبٔبۋەضە وۆپتۇر، ضۆزۈَ ئۇزىرار، 4460

. ئۈزەٍّەْ ضۆزۈِٕي، ئۆزۈڭ ضەْ ئبڭمبر

 

ئبغۇالر ثىٍەْ ھەَ لوغۇي ھەَ لېتىً، 4461

. ئۇالرٔي ضۆٍۈٔذۈر، ضۆٍٕچتە تىرىً

 

ئىػىڭٕي لىٍطب، ئىع ھەلمىٕي تېس ثەر، 4462

. ٍىذۈرگىٓ، ئىچۈرگىٓ، ئبغٕي وەڭرۇ ثەر

 

ەٍىپ لىٍّىطۇٍٔەر ضېٕي خەٌك ئبرا، ئ4463

. ئېتىڭ ثۇزۇٌّىطۇْ، ثۇڭب خوپ لبرا

 

ٍۀە ٍبخػي دەپتۇ ثىٍىٍّىه، ضۈزۈن، 4464

: خەٌممە وۆٍۈِچبْ ۋە وۆڭٍي تۈزۈن

 

تىرىىٍىه تىٍەِە، ٍبخػي ٔبَ تىٍە، 4465
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. وېرەن ٍبخػي ٔبَ ثۇ تىرىىٍىه ثىٍە

 

ئۆزۈڭ ئۆٌطەڭ ئبخىر ثۇ ٔبِىڭ لبٌۇر، 4466

. اخػي ثوٌطب ھبٍبت تەَ ثېرۇرئېتىڭ ً

 

ٍبِبٍٔىك ثىٍە وىُ ئېتىٓ داغٍىطب، 4467

. ئۇڭب ٍبخػىرالتۇر تىرىه تۇرِىطب

 

ھبٍبت دەضّبٍىذۇر، تىٍە ٍبخػي ئبت، 4468

. ٍبِبٍٔىك لىٍّب، ٍبخػي ثوي ئۆِۈرثبت
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ئبتّىع ثىرىٕچي ثبپ 

پېمىرالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ثبٍبٔىذا 

 

وېَىٕىي پېمىرالر ئېرۇر، ثۇالردىٓ 4469

. لىٍىپ ٍبخػىٍىمالر، ٍىذۈر ھەَ ئىچۈر

 

ئۇالردۇر دۇئبچي ضبڭب، ئي لبٍبظ، 4470

. توال ٍبخػي ٔەرضە دۇئب، ئي ئبداظ

 

تىٍەِە ئۇالردىٓ جبۋاپمب تبۋار، 4471

. جبۋاثەْ ثېرۇر جۀٕەت پەرۋەردىگبر

 

※         ※           ※ 

 

وىػي،  غۇدۇر ئەٌذە تۈرٌۈن لوغۇٌغۇ4472
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. ئىػىڭ ثوٌطب ٍبوي ئۇالرٔىڭ ئىػي

 

وۆٍۈِچبْ ثوٌۇپ ھەي لىٍطبڭ ئىػىٓ گەر، 4473

. ضبڭب ھەَ ٍېمىٕالپ وېٍەر وىػىٍەر

 

ئىىىي ئبٌەِذە ٍبخػي ثوٌۇرضەْ ئۆزۈڭ، 4474

. ئېتىڭ ٍبخػي ثوٌغبً، تبراٌغبً ئۈٔۈڭ
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ئبتّىع ئىىىىٕچي ثبپ 

ئۆٍٍۈٔۈغٕىڭ لبٔذاق ثوٌۇغي ثبٍبٔىذا 

 

ئەگەر ئۆٍٍۈٔۈغٕي خبٌىطبڭ ئۆزۈڭ، 4475

. تبٌٍىۋاي خىٍىٕي، ئىتتىه لىً وۆزۈڭ

 

تېگي ٍبخػي ثوٌطۇْ تۇخۇَ ھەَ ئۇرۇغ، 4476

. ئۇٍبتچبْ ۋە تەلۋا ئۆزى ثەن ئېرىغ

 

تىرىع، ئۆً لىسىٕي ئبي، لوي تەگّىگەْ، 4477

. ضېٕىڭذىٓ ثۆٌەن ئەر ٍۈزىٓ وۆرِىگەْ

 

گەً، ضېٕىال ضۆٍۈپ، ثبغمىٕي ثىٍّي4478

. ٍبراِطىس، لىٍىمطىس ئىػالر لىٍّىغبً

 



  -934 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

خوتۇْ ئبٌطبڭ ئبٌغىٓ ئۆزەڭذىٓ تۆۋەْ، 4479

. ئېطىٍّب ئىگىسگە ئەضىر ثوٌۇرضەْ

 

ئىػىتىىٓ، ٔېّە دەر ضىٕبغبْ وىػي، 4480

: ضىٕبغبْ وىػىٕىڭ پىػػىمتۇر ئىػي

 

خوتۇْ ئبٌطبڭ ئبٌغىٓ، تۆۋەْ، توغرىٕي، 4481

. ؤيضۆٍۈٔچ ثىرٌە ئۆتىەً ھبٍبتىڭ ن

 

چىراٍٍىمٕي دېّە، خۇٌمي ئۇزٔي دە، 4482

. وي خۇٌمي ٍبخػي ثوٌطب، ٍورۇتمبً ضېٕي

 

خوتۇْ ئبٌّب، ئبٌطبڭ ئۆز تېڭىڭٕي ئبي، 4483

. ئي، ئەرٌەر ئەرى ضەْ تەلۋادارٔي ئبي

 

گۈزەي خۇٍٕي ئىطتە، ئبختبرِب جبِبي، 4484
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. خۇٍي ٍبخػي ثوٌطب، تبپبر ئۇ وبِبي

 

ئبٍب ضەْ ئىٕطبْ، گۈزەٌٍىه لىذىرىغبْ 4485

. ئۇٔي لوً، ٍۈزۈڭٕي لىٍّب زەپىراْ

 

دېطە وىُ ئۆٍٍىٕەً، ئەً ئەرٌەر ثېػي، 4486

: ئبالر غۇ تۆت خىٍذىٓ ثىرىٓ ئۇ وىػي

 

ثىرى، ثبً خوتۇٕٔي ئبٌّبلٕي ئىطتەر، 4487

. ئۇ ثىرضي، چىراٍٍىك ئۈچۈْ وۆز تىىەر

 

ٍۀە ثىرضي، ئىطىً ٔەضەپٍىه تىٍەر، 4488

. لۇۋأىپ ٍۈرەر ئۇٌۇغٍۇق ئېتىغب

 

ثىرى، ئىطتەر ٔەپىص، تەلۋادارىٕي، 4489

. ئۇٔي تبپطب ثبغالر ئبڭب وبرىٕي
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ثۇالرٔىڭ ئوثذىٕىٕي ِەْ ئېَتبً ضبڭب، 4490

: ئبٌۇر ثوٌطبڭ خوتۇْ، لۇالق ضبي ِبڭب

 

ئبٍب ثبً خوتۇٔغب ئىٕتىٍگۈچي جبْ، 4491

. ئەضىر ثوٌّب ئبڭب، ئي ئبٌىُ ئىٕطبْ

 

پ، تىٍىٓ ئۇزارتۇر، ئۇ ِبٌغب ضۆٍۀي4492

. ئۇٔىڭ راٍي ضېٕي ھەر ووٍغب ضبٌۇر

 

گۈزەٌٕي تىٍەگەْ، ئي ئەر ٍبخػىطي، 4493

. ئۇٔي ئبٌطبڭ ٍبغبر ئەٌٕىڭ وۈٌىىطي

 

چىراٍٍىك ئبٍبٌٕي پۈتۈْ خەٌك ضۆٍەر، 4494

. ئۇٔي تەڭرى پەزٌي ضبلٍىطب ِەگەر

 

ئەً ئەضٍي ثۈٍۈوىە ئىٕتىٍگۈچي ضەْ، 4495
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. ٔىڭٍىك ثىٍەْئۆِرۈڭٕي خبر ئەتّە ثۇ

 

  –ٔەضٍي ثۈٍۈوٕىڭ ضۆزى ھەَ تىٍي  –ئۇرۇغ 4496

. ئۇزۇٔذۇر، ثوٌّب ضەْ خوتۇٕٔىڭ لۇٌي

 

ئەً تەلۋادار خوتۇْ ئىطتەر ثەگسادە، 4497

. تېپىٍطب ئۇ، ثوٌغبً تۆت غەرت ئىپبدە

 

تېپىٍطب تەلۋادار ٍبخػي ثىر چىػي، 4498

. غۀىّەت ثىٍىپ ئبي، ئەً ٍبخػي وىػي

 

ٍٍىك ئوٌطب ثېرۇر ِبي ٍىغىپ، تىٍەن ثب4499

. ثېَتمبً ضېٕي ئۇ لىسىً ٍۈز لىٍىپ

 

دۇرۇش خۇٍٍۇق ئوٌطب، گۈزەٌٍىه وېٍۇر، 4500

. خوتۇٕٔىڭ وۆروي ئەخالق، ثىٍىٍّىه ثىٍۇر
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ئېرىغ، تەلۋا ثوٌطب، ئۇ ئىطىً ثوٌۇر، 4501

. لبٌغبْ ئۈچ ٔەرضىّۇ ئۇٔىڭذا تېپىٍۇر

 

گىً، ھېىىُ ضەْ، ثىر تەلۋا خوتۇْ ئىطتي4502

. ئۇ ثوٌطب، ثوٌۇر جەَ ثۇ تۆت غەرتّۇ، ثىً

 

تېپٍطب ئەگەرچە ثۇ ٍبڭٍىغ چىػي، 4503

. تىرىع، لىٍّب زاٍە، ئي ثبتۇر وىػي
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ئبتّىع ئۈچىٕچي ثبپ 

پەرزۀتٍەرٔي لبٔذاق تەرثىٍَەظ ثبٍبٔىذا 

 

ئوغۇي،  –تۇغۇٌطب ضبڭب ئبً وەثي لىس 4504

. ئبڭب تەرثىَچي ضەْ ئۆزڭال ثوي

 

ئېرىغ ٍبخػىٕي ئبي ئىٕىگە لىٍىپ، 4505

. لىس ئۆضەر پبن ۋە ضبغالَ ثوٌۇپ –ئوغۇي 

 

لىسغب ئۆگەت ثىٍىُ ھەَ ئەدەپ،  –ئۇغۇي 4506

. ثېرۇر ثۇ ئبڭب ئىىىي دۇَٔب ٔەپ

 

ئوغۇٌٕي ئۆٍٍۀذۈر، لىسٔي ئەرگە ثەر، 4507

. ئەٌەِطىس، ئبٍب لۇتٍۇق ئەر –ٍبغب دەرت 
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ئۈگەت، پەزىٍەتٕي لوٍّبً ئوغۇٌغب 4508

. ئبڭب ِبي ثەرگۈضي ٍىغىپ پەزىٍەت

 

ثوظ ٍۈرِە ضەْ لوٍۇپ،  –ئوغۇٌٕي ثىىبر 4509

. ثىىبرچي ثوٌۇر ئۇ الغبٍالپ ٍۈرۈپ

 

لىسىڭ ئۆٍذە ئەرضىس ئۇزاق تۇرِىغبً، 4510

. ئۆٌەرضەْ پۇغبٍّبٔذا ضەْ ئبغرىّبً

 

ئبٍب لوٌذاظ، ئبداظ ضۆز ئېَتبً وېطىپ، 4511

. ضە وېتىپتۇغۇٌّبش ثوٌطب لىس، ٍب ئۆي

 

تۇغۇٌطب، ئبڭب ٍبخػي ٍەرٔىڭ تېگي، 4512

. ئۆٍي ثوٌطب خوغٕب ئۆٌۈن گۆرٌۈوي

 

خوتۇٔغب ثوي ئۆٍذە دائىُ وۈزەتچي، 4513
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. تېػىذەن ثوالٌّبش چىػىٕىڭ ئىچي

 

ئۆٍگە ٍبت وىرِىطۇْ، چىمّىطۇْ خوتۇْ، 4514

. ئبڭب چۈغطە ٍبت وۆز، ثۇزۇٌغبً پۈتۈْ

 

ِەش وۆڭۈي، وۆزۈڭ وۆرِىطە گەر، تەٌپۈ4515ْ

. وۆزۈڭ وۆرضە، وۆڭٍۈڭ ئبغبر، ئي ئوغۇي

 

وۆزۈڭٕي وۈزەتىىٓ، وۆڭۈي تبتّىغبً، 4516

. وۆڭۈي تبتّىطب، ئۆز ئەضىر ثوٌّىغبً

 

ئەر ثوٌّىطۇْ ھەرگىس ھەِذاضمبْ،  –ئبٍبي 4517

. ئەگەردە لوغۇٌطب ثۇزۇٌغبً ِىساْ

 

خوتۇٕٔي لۇٍّىغىٓ ضىرتمب چىممىٍي، 4518

. ۇرۇضٍۇق ٍوٌيٍولبتمبً چىمطب گەر د
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خوتۇٕٔىڭ ئەضٍي گوظ، وۈزەتّەن زۆرۈر، 4519

. وۈزەتّەً لوٍبرضەْ، ئۇ گۆظ ثۇزۇٌۇر

 

ئەزىس وۆر خوتۇٕٔي، ٔېّە دېطە ثەر، 4520

. ئۆٍۈڭ ئىػىگىٓ ئەت، ٍوالتّىغىٓ ئەر

 

ۋاپب ٍوق ثۇالردا ئەزەٌذىٓ ثىرى، 4521

. ٔە وۆرضە، دىٍىّۇ ئبغبر ئۇ ضېرى

 

تىٍگەْ ٍبغبچ، ئۇ گوٍب جبپبدا ٍې4522

. ٍىّىػي زەھەرٌىه، ئۇڭب ثوٌّب ئبچ

 

ٔىچە ِىڭ جەضۇر ئەر ٍىگىتٍەر ئۆزى، 4523

. خوتۇٔالر تۈپەٍٍي لۇرىذى ٍىٍتىسى

 

تبالً ئبثرۇٍٍۇق لىسىً ٍۈزٌۈن ئەر، 4524
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. خوتۇٔالر تۈپەٍٍي ئۆزى ثوٌذى ٍەر

 

تۈِۀّىڭ ئبتبلٍىك ثبھبدىرالرٔي، 4525

. ۇٔيخوتۇٔالر تىرىه ٍەرگە وۆِذى ئ

 

وۈزەتىىٍي ثوٌطۇْ ٔىچۈوّۇ تۇتۇپ، 4526

. وۈزەتطۇْ وۈزەتچي خۇداال ئۇتۇپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -944 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

ئبتّىع تۆتىٕچي ثبپ 

خىسِەتچىٍەر ثىٍەْ لبٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍىع 

ثبٍبٔىذا 

 

ٍۀە ٍبخػي تۇتمىٓ ثۇ خىسِەتچىٕي، 4527

. ئىچىۈ ثەر، لىً پۈتۈْ ئەڭٕىٕي –ٍىّەن 

 

ْ ٍۈوىٓ، وۈچىگە ِۇٔبضىپ ٍۈوٍە ضە4528

. ضېٕىڭذىٓ ضوراٍذۇ خۇدا ھىطبثىٓ

 

توال ئبرتۇق ئەِگەن ٍۈوٍىّە ئبڭب، 4529

. غەزەپ لىٍغۇضي ھەق ثۇٔىڭٍە ضبڭب

 

ئۇالرِۇ تبِبِەْ خۇدأىڭ لۇٌي، 4530

. زۇٌۇَ ئەٍٍەپ ئبچّب جەھۀٕەَ ٍوٌي
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ئۇٌۇغطەْ، ئۇالر ثوٌذى ضۀذىٓ وىچىه، 4531

. وىچىىىە ئۇٌۇغالر رېھىُ ئەتىۈٌۈن

 

ئۇٌۇغ ثوٌذۇڭ ئەرضە وىچىه تۇت وۆڭۈي، 4532

. ئۇٌۇغمب وىچىٍىه ٍبراغۇر، ئوغۇي

 

ئەلىٍٍىك ٔېّەدەر ضبڭب، ئبڭٍىغىً، 4533

: ئي دأب ثۇ ضۆزگە ئەِەي ئەٍٍىگىً

 

ثەگ ئوٌطبڭ ۋە ٍبوي خەٌممە ئۇٌۇق، 4534

. ئۆزىٕي ِۇالٍىُ، وىچىه تۇتمۇٌۇق

 

ئۆزۈڭٕي ئۇٔۇتّب، ھەق ٍوٌذىٓ ئبزِب، 4535

. ثەخت ٍوٌىغب ضەْ ضبٌّب توضبق وېٍەر

 

ئېرىغ تۇت ھبِبْ،  –ِۈٌىىڭٕي پبن  –ئۆٍۈڭ 4536
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. ئبٍب ِەرت، وېٍەر ثەخت ضبڭب ھەر زاِبْ

 

ٔېٕىڭ ۋە چېَىڭ وەڭرۇ لىً،  –ئېػىڭ، تۈز 4537

. ئېتىڭ ٍبخػي ثوٌۇپ، ثەختىڭ وېٍەر، ثىً

 

وىرىّگە ٍبرىػب چىمىُ ئەٍٍىگىً، 4538

. ٍوٌىٓ لىً چىمىُ ثوٌطب، دەرھبي وىرىُ

 

ثېرىّگە ٍۇِػبق ٍبخػي ثوي،  –ئېٍىّغب 4539

. ثوٌۇر ھەر زاِبٔىىُ، ضبڭب ئۇچۇق ٍوي

 

لوٌۇڭ لىطمب ثوٌۇپ لبٌطب ثىر ۋالىت، 4540

. زارالّٔب وىػىگە، ئەً ثبتۇر ٍىگىت

 

ئۇٔي دوضت ئبڭٍىطب، لوٌۇڭ تۇتّىغبً، 4541

. ضبڭب دوضت ئەِەضٍەر وۈٌۈپ تىّٕىغبً
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ٔي دوضت، لوٌذاظ ٍب لبٍبظ، وۆرەر خبر ضې4542

. ئۇٔىڭ ئبغرىغىذىٓ ثوٌۇر دىٍىڭ غەظ

 

وىػي ٍبخػىطىغب لوغۇي ھەَ لېتىً، 4543

. وىػي ثوي، وىػىٍەر ئبرا ضەْ تىرىً

 

لوغۇپ ِبي ثىراۋغب ضەْ ثوٌّب غېرىه، 4544

. لىسىً رەڭٍىه ثوٌۇر پۇغبٍّبٔذا ضېرىك

 

ئۆٍۈڭٕي ٍېمىٓ ضبٌّب چوڭ ٍوٌغب ضەْ، 4545

. ھەزەر لىً، زەرەر وۆرەرضەْ ئۇٔىڭذىٓ

 

تبغبر دەرٍب ٍب ثەگٕىڭ ثوٌّب خوغٕىطي، 4546

. ٍېمىٓ تۇرِب ھىطبرغب ئەلىً ئىگىطي

 

ثۇ ئۈچ خوغٕبٌىمتىٓ ضبڭب پبٍذا ٍوق، 4547
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. زىَبْ تەگطە ئۇٔي توضبر چبرە ٍوق

 

ئۆً ئبٌّبق تىٍەضەڭ خوغٕىغب لبرا، 4548

. ٍەر ئبٌّبق تىٍەضەڭ ضۈٍىٕي ئبرا

 

ٔغب لوغۇٌّبً ئبِبٍٔىمتب تۇر، ٍبِب4549

. ثوٌۇپ تۈز خۇٌۇلٍۇق، ئبغّبلتەن ٍۈگۈر

 

لبٔبئەت لىٍىپ ثبرغب، ثەگ ئبتىٓ ئبي، 4550

. لوٍۇپ ئۀذىػىٕي ٍبغب ضەْ خۇغبي

 

ئۆٌۈِٕي ئۇٔۇتّب، ئوٍغبق تۇت ئۆزۈڭ، 4551

. ئىگەڭٕي ئۇٔۇتّب، ئېچىٍغبً وۆزۈڭ

 

ضۆزۈڭٕي لىً ئوٍالپ، غېّىڭ ئبغّىغبً، 4552

. ە لىٍّب ۋالتىڭ، پۇغبٍّبْ ثوٌّىغبًزاً
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غۇرۇرالّٔب ئبرتۇق، الۋزا ثوٌۇرضەْ، 4553

. ثېخىً ثوٌّب ئبرتۇق، تىٍگە لبٌۇرضەْ

 

ِۇالٍىُ وۆڭۈي ئەر، ئىػىت ٔېّە دەر، 4554

: وىػىٍىىٕي لىٍغىٓ وىػىٍىه لەدەر

 

ئۆزۈڭ ٍبخػي ئبتٍىك ثوالً ِەْ دېطەڭ، 4555

. ضېخىٍىك لىٍىػمب تىرىع تۈرۈپ ٍەڭ

 

لىالً لۇي دېطەڭ ھۆر وىػىٕي ئۆزۈڭ، 4556

. ضېخي ثوي، تبراتمىٓ ِېٍڭىٕي ئۆزۈڭ

 

ثېػىُ وۆوىە ٍەتطۇْ دېطەڭ ضەْ تۇرۇپ، 4557

. ثىٍىٍّە ئورۇٔال ھەر ئىػٕي وۆرۈپ

 

جبھبٔغب ٍېَىٍطۇْ دېطەڭ ضەْ ئېتىڭ، 4558
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. ِۇضبپىرٔي وۈتىىٓ، تبرار غۆھرىتىڭ

 

ەڭ، ھوزۇرٔىڭ ئىچىذە ثوالً ِەْ دېص4559

. غەپٍەتٕي تبغال، ئەً ِۇالٍىُ، ئۆزۈڭ

 

ئەگەر ِەلطەت ئېرۇر ھەلمە ئىجبدەت، 4560

. ئىػىه ٍبپ، ثۇ ٔەپطىە ثەرِە ضەْ ِەدەت

 

دېطەڭ ٍبخػىٍىممب ئبالً ِەْ ٍېتىپ، 4561

. ثۇ ٔەپطٕي لىطىپ تۇت، ھەۋەضىٕي ثېطىپ

 

ٔە ٍبخػي دېّىػتۇر تەلۋا تۇتمۇچي، 4562

: ۇچيئەِەي لىً ئەً تەۋرەپ تۇرغ

 

ثۇ ٔەپطٕىڭ ثەرِە ضەْ تىٍەن ئبرزۇضىٓ، 4563

. تىٍەن تبپطب ٍەٍذۇ ئىگەضي ثېػىٓ
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ئبڭب ٍبخػي لىٍطب، ٍبِبٍٔىك لىٍۇر، 4564

. ٍبِبٍٔىك لىٍىٕطب، ئۇ ثوٍۇْ ئېگۇر

 

※         ※           ※ 

 

ئەً لبٍبظ، : ئۈزۈپ ضۆز ئۆگذۈٌّىع، دېذى4565

. ئبۋاَ خۇٌمي غۇٔذاق ئېرۇر، ئەً ئبداظ

 

دېذىُ ِەْ ثۇٔي ئەِذى، ئىػىتتىڭ ئۆزۈڭ، 4566

. ثۇٔي ئۇلطبڭ، ئوٌّبش ثۆٌەوچە ضۆزۈڭ

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

  –ثۇ ضۆز : جبۋاثەْ ئودغۇرِىع دېذىىي4567

. توٌۇق ئبڭٍىذىُ ِەْ، ئبٍب وۆڭىٍي تۈز
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ٍبٔب ثبر ضۆزىُ ِەْ ئېَتبً ضبڭب، 4568

. ْ ِبڭبئۇٔي ثەرگىٓ ئېَتىپ، ئېچىپ ضە

 

ئۆزۈَ ِەْ لوغۇٌطبَ وىػىٍەر ثىٍە، 4569

. ثېرىػىُ، وېٍىػىُ وېرەوتۇر وۈٌە

 

ِېٕي غۈثھەضىسوي، چبٍغب چبلىرۇر، 4570

. لىچمبرضبَ ِەْ ئۈٔذەپ، ئۇالرِۇ وېٍۇر

 

ثېرىپ چبٍغب لبٔذاق، ٔىچۈن ٍەٍّەْ ئبظ، 4571

ئۇالرٔي ٔىچۈن ھەَ لىچمىراً ئبداظ؟ 

 

ھەَ ثۇٔي،  ئوچۇلچە ثبٍبْ لىً ِبڭب4572

. ثۇ ئىػتىٓ ئبالً ِەْ تېگىع ھەضطىٕي
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ئبتّىع ثەغىٕچي ثبپ 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب زىَبپەتىە 

ٍوضۇٍٔىرىٕي ئېَتمبٍٔىمي  –ثېرىع لبئىذە 

ثبٍبٔىذا 

 

 –ثۇ ئىع ھەَ : جبۋاثەْ ئۆگذۈٌّىع دېذى4573

. وېرەن ئېرۇر، ئي لېرىٕذاظ، دىطەَ

 

ىٍٍىرى، چبلىرغبْ وىػىٕىڭ وۆپتۇر خ4574

. خىً ھەَ زىَبپەت تۈرى –ثوٌۇر خىٍّۇ 

 

ئۇالردىٓ ثىرىىىُ، ٔىىب توٍي ئوي، 4575

. ٍب ضۈٕٔەت توٍي ٍب تۇغۇٌطب ئوغۇي

 

تۇظ لىچمبرغبْ ٍب لوٌذاظ، ئبداظ،  –ٍب تەڭ 4576
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. چوڭ، ٍېمىٕالر ۋە ٍبوي لبٍبظ –وىچىه 

 

ٍب ئۆٌگەْ وىػىگە ٔەزىر ئبتىّبق، 4577

. تمب ئبظ تبرتّبقٍب ئۆضىەچ ِەرتىۋە، ٍب

 

  –ثىٍىع الزىُ ثۇالردىٓ لبٍطىطىغب 4578

. ثېرىع ۋە ٍبوي ثبرِبضٍىمٕي تەڭال

 

  –ئبداظ، لوٌذاظ، لبٍبظ، دوضتالر ئېػىٕي 4579

. ٍىّەن الزىُ ثېرىپ، وۆرگەچ ئەغىٕي

 

زىَبپەتتە ٍبتمب لبراپ تۇرغۇٌۇق، 4580

. ئبظ ئبزِۇ ٍبوي وۆپ دىممەت لىٍغۇٌۇق

 

ا ضبڭب ثەرضە زىَبپەت، ٍېمىٓ خوغ4581ٓ

. ۋە ٍب تەڭىرٌىه دوضت گەر لىٍطب دەۋەت
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ئۇالرغب ثېرىپ ضەْ، ضەْ ئبٌغىٓ وۆڭۈي، 4582

. ضۆٍۈٔذۈر ئۇالرٔي، ضۆٍۈْ، ئي ئوغۇي

 

ئەگەر خبش زىَبپەت ئبتبروەْ ضبڭب، 4583

. ٍەپ ئبغٕي خۇغبي لىً، ثېرىپ ضەْ ئبڭب

 

ثۇالردىٓ تبغمىرى ثوٌطب زىَبپەت، 4584

. ىك تۈزۈورەن، دىً چەوّىگەً دەرتثبرِبضً

 

ٍبتب ثوٌۇپ ئوٌتۇرۇق،  –وي ئۇٔذا ٍېرىُ 4585

. دىٍىڭ رۀجىپ لبٌۇر، ئەً ئىطىً ئۇرۇق

 

ٍب ِەضٍەر تۇتۇغۇپ جىذەي ثبغٍىغبً، 4586

. ئېػىڭ ضىڭّىگەً ھەَ دىٍىڭ ئبغرىغبً

 

دېّەن ثىر توٍۇَ ئبظ ۋە ئىچىۈٔي دەپ، 4587
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. ەپثېرىپ خبر ئەٍٍىّە ئۆزۈڭٕي وۈچ

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، گېٍىٓ ٍىممۇچي، 4588

: ئۆزىٕىڭ گېٍىغب ئىگە ثوٌغۇچي

 

گېٍىڭٕي وۈزەتىىٓ، ثوٌّب پەضىەظ ئەر، 4589

. دەپ گبٌٕي وىػىگە لوي ثوٌّب، ٍېتەر

 

توال وۆردۈَ ئەِذى ئەزىس وىػىٍەر، 4590

. گېٍىٕي ٍىغبٌّبً ثوٌۇپ وەتتي ٍەر

 

توال وۆردۈَ ئەٌذە چوڭبٍغبٍٔىٕي، 4591

. ئەضىر ئەتتي گېٍي، ٍەر لىٍذى ئۇٔي

 

توال ثبٍٕي وۆردۈَ لىٍىپ گبي ئەضىر، 4592

. ئۆزى وۆپ ثۇٌغىٕىپ ثوٌۇغتي پېمىر
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گېٍىڭغب ئەضىر ثوٌّب، ئي ٔەپطي چوڭ، 4593

. ئەضىر ثوٌطبڭ، تېپىٍّبش لۇتۇٌۇظ ٍوٌۇڭ

 

لبٍۇ تۈرٌۈن ئبغمب ثبرار ئىىۀطەْ، 4594

. ەٍْىگىٓ ئبٔذا ئبغٕي ئەدەپ ثىٍەْ ش

 

ٍوضۇٔطىس، ئەلىٍطىس، لىٍىمطىس وىػي، 4595

. ٍوضۇٍٔۇلٕي وۆرضە، گبڭگىرار ثېػي

 

ضېٕىڭذىٓ ئۇٌۇغ ئبغمب ضۇٔطب لوٌىٓ، 4596

. ٍوضۇْ غۇوي، لوٌۇڭٕي ئۇزاتمىٓ وېَىٓ

 

ضۇٔۇٌغبً ثىطّىٍال ثىٍەْ ئوڭ لوٌۇڭ، 4597

. ثوٌۇپ ثەروەت ٍېّەوتە، ثېَىطەْ ئۆزۈڭ

 

ئبٌّىغىٓ،  وىػىٕىڭ ئبٌذىذىٓ ٌولّب4598
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. ٔېّە ثوٌطب ئبٌذىڭذا غۇٔي ٍېگىٓ

 

پىچبلٕي چىمبرِب، غبجىّب ضۆڭەڭ، 4599

. ثوٌۇپ وەتّە چبپمبق، تۈزۈت لىٍّب ثەن

 

توق ئوٌطبڭّۇ لبٔچە ٍىگۈٌۈن ئۇ ئبظ، 4600

. ئېػىٍە وىػىگە ھۆرِەت لىً، ئبداظ

 

ٍىّەوٍىىٍەرٔي چىػٍەپ ئۇغػبق چبٍٕىغىً، 4601

. دىّىگىًلىسىك ئبغٕي ئبغسىڭذا پۈۋ

 

ضۈرۈّٔە ٍىّەوتە داضتىخبْ ضېرى، 4602

. تۈزەت خۇٌك، وەتّىطۇْ وىػي پەٍسٌىرى

 

ٍوضۇٔطىسٌىك غۇدۇر، ٍوضۇٍٔۇق ٍۈرى، 4603

. ٍوضۇٔطىس وىػىٕىڭ ٍېتەر زەرەرى
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: توال ٍبخػي ئېَتمبْ ٍوضۇٍٔۇق وىػي4604

. ٍوضۇْ ثىٍطە ئىٕطبْ ثوٌۇر تۆر ثېػي

 

ۇٔي ثبر، پۈتۈْ ٔەرضىٕىڭ تەرتىپ ٍوش4605

. ٍوضۇٍٔۇق ثوٌطب ئەر، ٍۈزى ٔۇرٌىٕبر

 

لبئىذە ئۇلّبش لىٍىمطىس وىػي،  –ٍوضۇْ 4606

. وىػىگە لوغۇٌطب، تۈزەٌّەش ئىػي

 

غىسأي زەۋەق ثىٍەْ ٍىگىٓ لوي ضۇٔۇپ، 4607

. وۆرۈپ ئۆً خبٔىّي ضۆٍۈٔطۇْ تۇرۇپ

 

وىػي لىٍطب ِېھّبْ ضېٕي ئەِگىٕىپ، 4608

. جىتىپزاٍە لىٍّب ئەِگىىىٓ ضەْ رەْ

 

دۇرۇش ضۆزٌىّىع، وۆر، ثىر وۆڭٍي ثىذار، 4609
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: ثۇ ضۆز وۆپ ِۀىٍىه ھەَ توال رەڭذار

 

وىػي وۆڭٍي ٔبزۇن گوٍبوي غىػەدۇر، 4610

. وۈزەت ثەن، لوپبي ضۆز لىٍّب ئۇ ضۇٔۇر

 

ٌەززەت وېتۇر،  –وىػي وۆڭىٍي ضۇٔطب، تەَ 4611

. ٍېمىٍٕىك تۈگەپ ھەَ ٔەپئي وېطىٍۇر

 

ەضەڭ وۆڭۈٌٕي ئبٍب، ٍېمىٍٕىك تى4612ً

. وۆڭۈي لبٌطب ثوٌغبً ٍېمىٍٕىك زاٍب

 

غىسأي ٍە ئۆٌچەپ، ٍېّە توال وۆپ، 4613

: ئبلىً ثىر ئەزىس ضۆز ئېَتتي ثۇڭب خوپ

 

توال ٍىگۈچىٕىڭ ئېػي ضىڭّىغبً، 4614

. ھەزىُ ثوٌّىطب ئبظ، ھەر ٍبْ ئبغرىغبً
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وېطەي گبٌذىٓ وېرەر، ئۇٔي چىڭ وۈزەت، 4615

. ئبز ٍە پەلەت –ڭػەپ، ئبز ٍىگىٓ ئبغٕي تە

 

وېتەر وۈچ ئەگەر لىٍطب ئبغرىك ھۇجۇَ، 4616

. ئۇٔي ئەٍِەتّىطەڭ، ئبٌذىرتبر ئۆٌۈَ

 

ٍبٔب ٍبخػي دەپتۇ داۋاچي ھېىىُ، 4617

ھېىىٍّەر ضۆزىٕي ٍبِبْ دەٍذۇ وىُ؟ 

 

وېطەٌذۇر ئۆٌۈِٕىڭ ثبظ خەۋەرچىطي، 4618

. وىػي ئبغرىذىّۇ، ئۆٌۈَ خوغٕىطي

 

ِېھٕەت، ئۆٌۈَ جبرچىطي،  –ال وېطەٌذۇر ثب4619

. ئۆٌۈَ زەۋلطىس ئېرۇر، ٍولتۇر ٍبخػىطي

 

وىػي ِەْ دېگۈچي ئبدەَ ثبٌىطي، 4620
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. ضوغۇق لبٍطىطي –وېرەن ثىٍطە ئىططىك 

 

ِىساجغب ٍبلمبٔي ثىٍىپ ٍىگۈٌۈن، 4621

. ِىساجغب ٍبلّىطب، ئۇٔي لوٍغۇٌۇق

 

ضوغۇلٍۇلٕي ئىچ ئبغطب ئىططىك ئەگەر، 4622

. ەر ئبغطب ئىططىك تۈزەرضوغۇلٍۇق ئەگ

 

ٍېػىڭ ٍبظ ثوٌۇپ، ئۆِرىڭ ئوٌطب ثبھبر، 4623

. ضوغۇلٕي وۆپ ئىػٍەت لېٕىڭ ضوۋۇتبر

 

ئبً ثوٌطب وۈز،  –ٍبغىڭ لىرىمتىٓ ئېػىپ، وۈْ 4624

. ئىططىك ٔەرضە ثىرٌە ِىساجىڭٕي تۈز

 

ٍېػىڭ ثوٌطب ئبتّىع، ۋالتىڭ ثوٌطب لىع، 4625

. ئەظئىططىمٍىك لىً، تۇتّب ضوغۇلٍۇلٕي 
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لۇرۇق ضوغۇق ئبغطب، ھۆي ئىططمٕي تبپ، 4626

. ثوٌۇر ثۇ ئىىىىطي ئۇٔىڭغب جبۋاة

 

ئېػىپ ثۇ ھۆي ضوغۇق گەر ضبٌطب زىَبْ، 4627

. ئبڭب ئىططىك لۇرۇق ثىٍەْ لبرغىالْ

 

ضوغۇق ثوٌطب تەثئىڭ ئىططىك وۈچەٍت، 4628

. ئىططىك ثوٌطب، ئبڭب ضوغۇلٍۇق ئىػٍەت

 

ِۆتىذىً،  ِىساجىڭ ئەگەروىُ ثوٌۇر4629

. ئىططىمٍىك، ضوغۇلٍۇق ئبرا چبرە لىً

 

ِىساجٕي غۇ ٍبڭٍىغ دۇرۇش تەڭػىطەڭ، 4630

. ھبٍبتىڭ ئۆتەر تىچ، ٍبغبرضەْ ئىطەْ

 

ٔېّە دٍذۇ تىۋىپ، ضۆزىٓ ئبڭٍىغىٓ، 4631
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: لوزاَ، ِۀىطىگە ئەِەي ئەٍٍىگىٓ

 

ِىساجىڭٕي ئېَتبً ئوچۇق ضبڭب، ثىً، 4632

. لىسىًضېرىك، ئبق، لبرادۇر ۋە ٍبوي 

 

ثۇالرٔىڭ ثىرىطي ثىرىگە ٍېغي، 4633

. ٍېغىالرٔي ثۇ رەڭ ثىٍەْ ئبٍرىغىً

 

ِىساج تەڭػىّەوىە ئەلىٍٍىك وېرەن، 4634

. ٍبراغطب ٔېّە، ئۇٔي ٍېّەوٍىه وېرەن

 

: وىػي ثىرٌە ھبٍۋاْ ئبٍرىّىطي غوي4635

. ِىساجىگە ِۇٔبضىپ ٍېطە، ئي ئوغۇي

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال ئەِذى ئبلطبلبي، 4636

: ئولۇپ تۇر ِۇٔي ضەْ، تۇرۇپ لبٌّب چبي
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لىرىممب وىرىپّۇ ِىساج ثىٍّىطە، 4637

. توٌۇق ھبٍۋاْ ئېرۇر گەرچە ضۆزٌىطە

 

ضىٕبپ ۋە وۆرۈپ ئەر ثىٍّىطە ثىٍىُ، 4638

. ئي پبڭ لەٌت، ثوٌّبش ئۇٔي ئىٕطبْ دېطە

 

وەچّىػتىٓ ئېٍىپ ئبڭ، خۇٌك تۈزەتّىطە، 4639

. ېطەثوٌۇر توغرا ئۇٔي ثىر ھبٍۋاْ د

 

ئۆتۈپ وۆپ زاِبْ ئەر ھېىىُ ثوٌّىطب، 4640

. ثوٌۇر ئبدەَ دېّەً، ثىر ھبٍۋاْ دېطە

 

ئەِچىٍەر،  –ٔە ٍبخػي دېّىع، وۆر، تىۋىپ 4641

. ضبق، وۈٌەر –ٍېطە ئبغٕي ئبز، ئەر، ئىطەْ 

 

، ﹞187﹝تىٍەضەڭ وېطەٌطىس ئۆِۈر، ئەً تېگى4642ٓ
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. دېگەْ دورٔي ٍېگىٓ" ئبز ٍە"ئېتي 

 

ھوزۇردا ئۇزۇْ ٍبغىّبق،  تىٍەضەڭ4643

 ﹞188﹝.ٍىگىٓ تىً گۆغىٕي، ئبٍب لەٌجي ضبق
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ئبتّىع ئبٌتىٕچي ثبپ 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب زىَبپەتىە 

چبلرىىع لبئىذىٍىرى توغرىطىذا ئېَتمبٍٔىرى 

 

لىچمىرِبق ثوٌۇرضەْ ئەگەر وىػىٕي، 4644

. لىچمىر، ٍبخػي لىٍغىٓ وۈتۈظ ئىػىٕي

 

وۆرپە، داضمبْ، لبچب تبزا لىً،  ضېٍىپ4645

. ئىچّىگىڭٕي ئوثذاْ خٍٍىغىٓ –ٍېّەن 

 

غىسأي ٍبضب پبن، ھەَ تبتٍىك لىٍىپ، 4646

. ٍىطۇْ زەۋلي ثىرٌەْ لوٌىٕي ضېٍىپ

 

چبلىرِىطبڭ ئبغمب لۇضۇر ثىر ثوٌۇر، 4647

. چبلىرضبڭ، وۆرگۀٍەردىٓ ثىرىٓ ٍۈز لىٍۇر
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ئىالج ثبر ٍېّەوٕي غۇڭب راضال خوپ، 4648

. ٍېٕىػطۇْ ِېھّبٔالر پۈتۈٍٔەً توٍۇپ

 

ئبداغىڭ، لبٍبغىڭ، ٍىراق ٍب ٍېمىٓ، 4649

. ئبغمب لىچمبرغىٓ وۈزەتىپ ھەلىٓ –تۇز 

 

وېٍەٌىگەْ وەٌگەً، ئەگەر وەٌّىطە، 4650

. وۆڭۈي لبٌّىغبً، وۆر ۋە ھەر ٔە ئىطە

 

ثوغۇز رۀجىىي،  –ثوٌۇر ثەن ٍبِبْ گبي 4651

. ويلبٌۇر ئۆٌگۈچىٍىه ئۆچي ھەَ وې

 

دىممەت لىً، ٍېتىػطۇْ تبِبق ھەِّىگە، 4652

. ٍبٔب تبرت غىسأي وېچىىىۀٍىگە

 

ٍېطە ئبظ وىػي ضوڭ ئىچىۈ تەڭٍىگىٓ، 4653
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. تۈگەتطە ٍۀە لبٍتب ھبزىرٌىغىٓ

 

ٔە ٍەردە ٍېّەن ثوٌطب، ئىچىۈ ھەَ وېرەن، 4654

. ٍېّەن ثىرٌە ئىچّەوٕي تەڭػىّەن وېرەن

 

ثوٌّىطب،  ٍېّەوٍىه ثبر ٍەردە ئىچىۈ4655

. ثوٌۇر ثىر زەھەر، ئۇق، ئۇ ئبغٕي ٍېطە

 

ثەر، تىٍەضە ِىساپ،  ﹞189﹝تىٍەضە فۇلب4656

. گۈي غبراة ثەر، تىٍەضە جۇالپ –ھەضەي 

 

ثېرىع الزىُ ثۆٌەن ٔېّۀي ٍبٔب، 4657

. ِېٕىڭذىٓ ضورىّب، ثۆٌەوتىٓ ضورا

 

ئۇٌۇغالر ٍەپ ثوٌۇ ٍىغىٍطب ٍېّەن، 4658

. تّبق وېرەنوىچىىٍەرگە ئبٔذىٓ ئبظ تبر
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ئبظ ٍەتطۇْ ھەِّىگە، وۆرۈپ تۇر ھبِبْ، 4659

. لېٍىپ ئبچ ٍبّٔىطۇْ ضېٕي تىٍٍىجبْ

 

غىسادىٓ وېَىٓ تبرت غىرٔىٍىه ٍىّىع، 4660

. ھۆي ٍىّىع لوً ۋە ئبزراق ضىّىع –لۇرۇق 

 

ٍىرتىع لىً، وۈچۈڭ ٍەتطە ٍىرتمىٓ ٍىپەن، 4661

. چۆچەن –ثېطىٍطۇْ چىع ھەلمي ثىٍەْ ضۆز 

 

اٍبلالغطب ِۇٔذاق زىَبپەت ئىػي، ئ4662

. ئىػىه ئبچ، توضّب ضەْ، گەر لبٍتطب وىػي

 

ثوٌۇر تۆت خىً تەوٍىپ لىٍىٕغبْ ئبدەَ، 4663

: ثبرۇر جبٍّۇ تۆت خىً ثوٌۇر، ئي ثوتبَ

 

  –ثىرى، ئبغمب تەوٍىپ لىٍىٕغبْ ھبِبْ 4664
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. ثبرۇر ۋە ٔە ثەرضە، ئىچەر، ٍەر ھەر ئبْ

 

لبرِبش وىػي، ثىراق، ئۆز ئۆٍىگە لىچ4665

. تبِبلٕي ئۆزىال ٍېَىػتۇر ئىػي

 

ٍبٔب ثىرضي، لىچرضب ئبغمب ثبرۇر، 4666

. ئېػىٓ ٍەپ ئۆزىّۇ ئۆٍگە لىچمىرۇر

 

ثىرىىىُ، وىػىٕىڭ ثبرِبش چېَىغب، 4667

. ئۆزى ھەَ وىػىٕي ئېَتّبش چېَىغب

 

ئۆٌۈن ئۇ، ئۇٔي ضەْ تىرىىتۇر دېّە، 4668

. تىرىىٍىىتە ھەرگىس ئبڭب لېتىٍّب

 

ٍۀە ثەزىٍەر ثبر ثبرِبٍذۇ پەلەت، 4669

. ضوٍۇپ لبٔچە ِبٌٕي، ثېرۇر زىَبپەت
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ثۇالرٔىڭ ئىچىٕذە ئەڭ ٍبخػىطي غۇ، 4670

. ھېىىُ، ئبٌىُ ِبختىغبْ لىٍىمّۇ غۇ

 

وېرەن ئبغمب ثبرغىٓ، وېرەن ثبرِىغىٓ، 4671

. ٍىغىپ گبٌٕي ئبز ٍە، ئىطەْ ٍبغىغىٓ

 

توال ٍېگەْ ئبدەَ وېطەٌچبْ ثوٌۇر، 4672

. ضېرىك ٍۈز، ٍبداڭغۇ، ئۆزىٓ خبر لىٍۇر

 

  –ِىساجٕي ثىٍگۈچي ئىٍّي وەڭ تېۋىپ 4673

: ضۆزى دەي وېٍۇر، وۆر، ِۇڭب ئوخػىػىپ

 

ئېغىسدىٓ وىرۇر ئبظ ثىٍەْ ثۇ وېطەي، 4674

. لېرىتۇر وىػىٕي ٍېػىذىٓ ئەۋەي

 

گېٍىڭٕي ٍىغىپ ضەْ، دائىُ ئىطەْ ٍۈر، 4675
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. ەيلىٍۇر ٍۈزٔي ضۇٌغۇْ وېطەي ھەر ِەھ

 

غۇ ٍبڭٍىغ ثوٌۇر، وۆر، زىَبپەت ئىػي، 4676

. زىَبپەت ئۆتىۈزضىٓ ٍب ثبرضۇْ وىػي

 

※         ※           ※ 

 

ثۇٔي ضۆزٌىذىُ ِەْ، ئىػىتتىڭ ئۆزۈڭ، 4677

. ٍېتەر دەپ ثىً ئەِذى، ئۇزارتّب ضۆزۈڭ

 

جبھبْ ھبٌي، ِىجەزى، ٍوٌىذۇر غۇالر، 4678

. وىػىگە لۇغۇٌّبق تىٍەضەڭ ئەگەر

 

ئەً وۆڭٍۈَ ٍورۇغي، ھەلمي ٍېمىٓ، 4679

. چۈغەْ ھەَ تبزا ئۇق ضۆزۈَ ِۀىطىٓ
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ئبتّىع ٍەتتىٕچي ثبپ 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە دۇَٔبدىٓ ٍۈز 

ئۆرۈپ ثبرغب لبٔبئەت لىٍىع ھەلمىذە 

ئېَىتمبٍٔىرى 

 

  –ضۆزۈڭ : جبۋاثەْ ئودغۇرِىع ئېَتتىىي4680

. ئىػىتتىُ، ئىػىت لبٍتب ثۇ ضۆز ئۆزۈڭ

 

وىّىىي ضەْ ئېَتمبٍٔىرى ئۆگىٕەر، 4681

. جبھبٔذا تىٍەن ۋە ئبرزۇغب ٍېتەر

 

ئىچىػٍىّۇ،  –ۋە ٌېىىٓ تىرىىٍىه ٍەپ 4682

. ﹞190﹝ثۇٔي ثىً ئبۋاي ضەْ، ئەً ئبٌىُ ثوگۇ

 

ئەِەش ِۇِىىٓ وىػي ئۇزۇْ چبغ لېٍىع، 4683
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ٔە الزىُ چېىىپ رۀج، غۇٔچە ِبي ٍىغىع؟ 

 

وىػي، ثۇ دۇَٔبٔي ئىسدەپ ٍۈگۈرضە 4684

. ئىجبدەت ئىػي –ٍېتىپ لبٌغبً تبئەت 

 

ثۇ وۈْ ضەْ ِبڭب وەٌگىٕىڭذىٓ ثۇٍبْ، 4685

. لبراپ وۆر، تبئەت ثبرچە لبٌذى ئۇٍبْ

 

لوغۇٌّبق ثىٍەْ ثىر وىػىگە ِبٔب، 4686

. زىَبْ غۇٔچە ثوٌطب، ِېٕي زورٌىّب

 

وۀتىە وىرضەَ ئەگەر ِەْ ئۆزۈَ،  –غەھەر 4687

. ەَ ضۆزۈَوىػي ثىرٌە ثوٌغبً ئىػىُ ھ

 

تبئەتٕي ٔىچۈوّۇ لىالرِەْ ئبدا، 4688

. ٍېپىٍغبً ئىػىه ٍبْ تەرەپتىٓ ِبڭب
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وېتىپ ٍبغٍىغىُ، ِەْ ثۇ وۈْ لېرىذىُ، 4689

. خۇدا تبئىتي، غۈوىرىٍە ٍبغىذىُ

 

ٍۀە لبٍتّبق ئۇ ثىھۇدىٍىه تبِبْ، 4690

ِۇٔبضىپّۇ ِبڭب، ِېھرىجبْ ئىٕطبْ؟ 

 

ئوگۇز، ٔە ٍبخػي ثىٍىُ ثەردى ئىٍّي 4691

: ئىػىتىىٓ ثۇٔي ضەْ، ئبٍب وۆڭٍي تۈز

 

ٍىگىتٍىىتە لىٍغىٓ لېرىٍىك ئىػي، 4692

. لېرىطب وېتەر وۈچ، لىالٌّبش ئىػي

 

ٍىگىتٍىىتە ھەلمە تىّٕبً تبئەت لىً، 4693

. لېرىٍىمتب ثوٌّبش ثۇ ئىع ٍبخػي، ثىً

 

وىچىىٍىتە ٍبخػي خۇٌك ٍوٌىٓ تۇت، 4694
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. تچوڭبٍغبْ چېغىڭذا ئۆچەر ئۇغجۇ ئو

 

ئەجەپ ٍبخػي ثىر پەٍت ٍىگىتٍىه چېغي، 4695

. پۈتۈْ ٍبخػىٍىمتىٓ ئۈٌۈظ ئبٌغىٍي

 

  -لېرىغبْ وىػىگە ٍبراغّبٍذۇ ثەن، 4696

. ثىھۇدىچە ٍبغالر ئىػىٓ ئىػٍىّەن

 

تىرىىٍىه ئۈچۈٔذۇر جبھبْ ٔەرضىطي، 4697

. ھبٍبت تۈگىطە، ثىتەر ِبي لبٍغۇضي

 

ھبٍبتٕىڭ ئبخىرالغتي ِبٌٕي ٍىغىپ، 4698

لبٌۇر وىّگە، وەتطە ٔەپەش وېطىٍىپ؟ 

 

  –ِبلۇي، ضەْ دېگەْ ثۇ ئېٍىگ خىسِىتىٓ 4699

. لىالً ھەَ ثىٍەً ئىع ۋە ئەي خۇٌمٍىرىٓ
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ٔېّە پبٍذا ئبخىر ئۆٌەر ثوٌطب ئۆز، 4700

. ضبڭب تەگىۈضىذۇر پەلەت ئىىىي ثوز

 

توڭۇپ گبھي تەرٌەپ ٍۈرِەوتىٓ ئۈِىت، 4701

: ٍىگىتپەلەتال ئىىىىذۇر، ِۇضۇٌّبْ 

 

ثىرى، دۇَٔب ٍىغىپ چوڭبٍتّبق ئۆزۈڭ، 4702

. ثىرى، ئەي ئىچرە ئبلتۇرِبق ضۆزۈڭ

 

ٔە ٍبخػي ئذى ثۇ ئىىىي تېپٍغبچ، 4703

. ٍبغبظ ثوٌطب ِەڭگۈ، ئۆٌۈَ تۇتّىغبچ

 

ئۆٌۈَ ئبٌذى ِۀذىٓ ثۇ ئىىىي ٌەززەت، 4704

ئەً ئبٌىُ، ثۇ دۇَٔب ِبڭب ٔە ھبجەت؟ 

 

ٌگۈضي، ثەختٍىه وىػىٕىڭ ثوٌۇر ثە4705



  -979 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

. ئۇٔىڭ ٍبخػىٍىمي ھەر وۈْ ئبغمۇضي

 

ئەگەر ثوٌطب ثەختطىس، وىػىٓ ضوۋىتۇر، 4706

. لېرىغبٔذا خۇٌمي ئۇٔىڭ ثۇزۇٌۇر

 

ٔە ٍبخػي دېّىع وەڭ ثىٍىٍّىه ھېىىُ، 4707

: ئىػىتىىٓ ثۇٔي ئەً لىسىً ٍۈزٌۈگۈَ

 

ثەختٍىه وىػىىىُ، چوڭبٍغبٔطېرى، 4708

. ثوٌۇپ ٍبخػي، لوٍۇر ٍبِبٕٔي ٔېرى

 

ئېٕىك ثىً غۇٔىىىُ، وىػي ثەختطىسى، 4709

. لېرىطب ھەَ ٍۈگرەر ھەۋەضىە ئۆزى

 

لېٕي ئۇ ثۇ دۇَٔب تىٍەپ تبپمۇچي، 4710

؟  ﹞191﹝ئۆزىگە تۆِۇر تۇر، غەھەر لۇرغۇچي
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لېٕي ئۇ گۇضتبخ ئىت دۇَٔب دەپ ٍۈرۈپ، 4711

ٍېػىً وۆوىە ئۇچمبْ لبرا لۇظ ِىٕىپ؟ 

 

؟ ﹞193﹝لېٕي ئۇ خۇداِەْ دېگۈچي جبھى4712ً

. خۇدا لىٍذى دەرٍبغب غەرق ئۇٔي، ثىً

 

؟ ﹞194﹝ثۇ دۇَٔب ِېٍىٕي ٍىغمۇچي لېٕي4713

. ِېٍي ثىرٌە وەتتي ٍۇتۇپ ٍەر ئۇٔي

 

غەرپىە لەدەر ثبرغۇچي،  –لېٕي غەرلتىٓ 4714

؟ ﹞195﹝ثۇ دۇَٔبٔي وېسىپ جبھبْ تۇتمۇچي

 

لېٕي ئۇ تبٍبغي ٍىالْ ثوٌغۇچي، 4715

؟ ﹞196﹝ۈچيدېڭىس ٍېرىٍىپ ئبڭب ٍوي ثەرگ
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لېٕي ئۇ پەرى، لۇظ ۋە ئىٕطبْ ئۆزە، 4716

؟ ﹞197﹝ئۇٌۇغ ثوٌغۇچي ئۇ خۇٌمي پبوىسە

 

لېٕي ئۇ، ئۆٌۈوٕي تىرگۈزگەْ وىػي؟ 4717

. ﹞198﹝ئۆٌۈِگە تۇتۇق ثوٌذى ئبخىر ئىػي

 

، ﹞199﹝لېٕي ئۇ، وىػىٍەر ئبرا خىً ئۇٌۇق4718

. ثوغبپ لبٌذى دۇَٔب، وېّىپ توٌۇلٍۇق

 

ئۆٌۈَ غۇ ھەِّىطىٕي، ئېٍىپ وەتتي 4719

ئەً پبوىسە لەٌىت، ئۇ لوٍبِذۇ ضېٕي؟ 

 

ِۇغۇٔذاق ئېرۇر ثۇ جبھبْ لۇٔۇٔي، 4720

. خبھي ضەْ ئەِەي لىً، خب لىً ئەوطىٕي

 

لبراپ وۆرگىٓ ئەِذى لوڭۇر ٍەر تۈۋى، 4721
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. ٔە ٍبڭٍىغ وىػي وىردى، توٌّبش ئۆٍي

 

ئېچىپ وۆرضەڭ ئەردىڭ لبرا ٍەر لېتىٓ، 4722

. ٔي ئەرٌەر جەضەتىٓ –وۆرەتتىڭ ٔي 

 

ٔي ثەگٍەر ٍبتۇرٌەر لبرا ٍەر ثوٌۇپ، 4723

. ٔي ئبٌىُ، ھېىىُ ضىڭذى ٍەرگە ئۆٌۈپ

 

لۇٌٕي ئۆزۈَ،  –ثىٍەٌّەٍّەْ ئبٍرىپ ثەگ 4724

. پېمىر، ثبٍٕىّۇ پەرق ئېتەٌّەش وۆزۈَ

 

ٍۈرگەْ لبٔچە ثبتۇر، جەضۇر ئبغرىّبً، 4725

. لبرا ٍەر لېتىذا ٍبتۇر ِىذىرِبً

 

ٍبڭٍىغ وىػىٍەر تۆغۀگۀذە ٍەر، غۇ 4726

ِەْ تىىچە ِەگەر؟  –لبٌۇرِىسِۇ ضەْ 
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تىٕىپ ئۆتىۈچي ثىر ٍوٌۇچي وىػي، 4727

. ۋاق ئىػي –ثۇ چوڭ ٍوٌغب لۇرِبش ئۇ ئۆً 

 

تىٍەن،  –ئۆزەِذىٓ تۈگەتتىُ ثۇ ئۈِىت 4728

. ٍۆٌەن –لوٍۇپ ثەر، خۇداٍىُ ِبڭب ٍبر 

 

، وىػىٕي لۇي ئەتّەن ھىرىطٍىك ئېرۇر4729

. ھىرضٍىمٕي لوٍذۇَ وۆزۈَ توق تۇرۇر

 

ٔە دەر ئبڭال، دۇَٔبٔي لوٍغبْ وىػي، 4730

: ۋاپبضىس ثۇ دۇَٔبغب توٍغبْ وىػي

 

جبھبٔذا تىٍەوىە ئېرىػتىُ ئۆزۈَ، 4731

. ھىرىطٍىك ٍۈزىذىٓ ٍۇِۇٌذى وۆزۈَ

 

ئۆزۈَ تەرن ئەتىەچ ثۇ دۇَٔب ئبرزۇضىٓ، 4732
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. تىٍەگىُ تۈگەدى، لىالً ثەش ضۆزۈَ

 

ثۇ دۇَٔب ئىچي ثىر تېرىٍغۇ ئېرۇر، 4733

. ٔېّە ئەوطە تبڭٕب غۇ ٔەرضە ئۈٔۇر

 

ئۇرۇغ ٍبخػي ثوٌطب ئۈٔەر ٍبخػىٍىك، 4734

. وەٍگۈٌۈن –ثوٌۇر ٍبخػىٍىك ئۇ، ٍىّەن 

 

ٍبِبْ ئۇرۇغ ئەوطە ٍبِبٍٔىك ئۈٔۇر، 4735

. ثوٍۇٔغب لىَبِەت وۈٔي ٍۈن ثوٌۇر

 

ئبرزۇٔي،  –ثۇ وۈْ لوٍّىغۇٔچە ھەۋەش 4736

. پبٌّبٍّەْ خوپٍۇق لىَبِەت وۈٔيتب

 

ضېٕي تبغٍىّبضتب، ئۇٔي تبغال ضەْ، 4737

. توٍۇغتىٓ ثۇرۇْ ئۇ، توٍۇظ ثبغال ضەْ
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ئۇٔي لوٍّىطبڭ ضەْ، ضېٕي ئۇ لوٍۇر، 4738

. ئۇڭب توٍّىطبڭ ضەْ، ئۇ ضۀذىٓ توٍۇر

 

لبٌۇر ثوٌطب ئبخىر، ٔە الزىُ جبھبْ؟ 4739

. لوٍبروەْ ضېٕي، ضەْ ئۇٔي لوً ھبِبْ

 

ثۇٔي لوً، تىٍە، ئۇ جبھبٕٔي تۇرۇپ، 4740

. ھوزۇردا ٍبغب ئۇٔذا ِەڭگۈ ثوٌۇپ

 

تىٍەضەڭ ٍبخػىرالٕي ِۇٔذىٓ ئوثذاْ، 4741

. ئىّىبْ ثوٌطب تبغال ضەْ ئىىىي جبھبْ

 

ٍۈرى، ئىىىي دۇَٔب ئىگەضىٓ تىٍە، 4742

. ٔە الزىُ ثو دۇَٔب، ٍبراٌغبْ ضېٕىڭ

 

، تۆرەتىۀٕي تبپطبڭ، تۆرەٌگەْ ضېٕىڭ4743
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. ٍبراتمبٕٔي تبپطبڭ، ٍبراٌغبْ ضېٕىڭ

 

تۆرەٌگۈچىذىٓ لورلّب، وۈتّە تىٍەن، 4744

. تۆرەتىۈچىذىٓ لورق، ئۇٔي ثىً ٍۆٌەن

 

ٍبراتمبْ ئىگەِگە لىٍّبً ئىجبدەت، 4745

ثوالِذۇ ِەخٍۇلمب لىٍىٕطب خىسِەت؟ 

 

ئىىىىذىٓ ثۆٌەوّەش خىسِەتچي ئىػي، 4746

. ٍبراپ ٍب خىسِىتي ٍۈوطەٌگەً ثېػي

 

ئەِگىىي،  –ۋە ٍبوي ٍبرىّبً خىسِەت 4747

. تىىٍىىي –وېتۇر ثىھۇدە ئۆِرى 

 

ثەگ وۆتۈرضە ئۇٔي،  –ٍبراپ خىسِىتي 4748

. ثوالٌّبش ئۆزىگە ئىگە غۇ وۈٔي
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گبھي ئبچ، گبھي توق ٍۈرِەن وېرەن، 4749

. ثېگي ٍبتطب، ئۇ ئەِگەن لىٍّبق وېرەن

 

ٍبراِبً لبٌطب گەر خىسِەتي ئۇ وۈْ، 4750

. اٍە، ئەپطۇش، ھبٍبتي پۈتۈْثوٌۇر ز

 

لېٕي ئېَت، خىسِەتچي ٔە پبٍذا ئبٌۇر، 4751

. ثۇ خىسِەت ئىچىٕذە ٔە ٌەززەت تبپۇر

 

، ﹞200﹝ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، ئىٍي ئەروىٕي4752

: ٍوضۇٔي –ئۇ ئېَتبر خىسِەتچي لبئىذە 

 

وۆرەرضەْ، لىَىٓ ئىع ثۇ ثەگٍەر ئىػي، 4753

. ھەرلبٔچە وۆپ ئىػٍەپ ٍبراِبش وىػي

 

ٍبراپ لبٌطب ئىع، ئۆزگە ئەروطىس ثوٌۇر، 4754
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. ٍبرىّىطب ئىع ئېتىجبرضىس لبٌۇر

 

خىسِەتىە وۈۋۀّە ئەً خبدىُ توال، 4755

. ثوٌۇر خىسِەت ئبخىر ثېػىڭغب ثبال

 

ضۆٍۈٔذى دېگۀچە، ضېطىتىپ ضۆوەر، 4756

. ئېچىٍذى دېگۀچە، لبپبغىٓ تۈرەر

 

ِىجەزىٕي ثوٌّبش توٌۇق ثىٍگىٍي، 4757

. ٍبلٍىرىٕي ثوٌّبش دېگىٍي ٔبچبر

 

جبھبْ ثىر ثورأذۇر، لبرا، ئەً ئوغۇي، 4758

. تۇرالطىس وۆٌەڭگە ئېرۇر، وۆرگىٓ ئوي

 

ضبراپ ئوي، لبراضبڭ وۆرۈٔۈپ تۇرۇر، 4759

. تۇتبٍّەْ دېگۀذە، ٍۈتۈپ ٍوق ثوٌۇر
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گىسەوٍە وېٍۇر، وۆر، ثۇ دۆٌەت لۇرى، 4760

. ۋاپبضىس، لبچبق ئۇ، ثوٌۇر تېس لېرى

 

وېرەن ثوٌّبش ئەِذى ثۇ دۇَٔب ِبڭب، 4761

. وىسىىتەن ثۇ ثەختٕىڭ ٔۆۋىتي، توڭب

 

ئىگەَ ٍبدى ثىر ئەظ، ٍېتەر خوغٍۇلي، 4762

. ٍېتەرٌىه ئبۋۇٔچىُ ئۇٔىڭ ثۇٍرۇغي

 

وىپبٍە لىٍّبضىەْ گەر ھەق ضۆٍگىٕي، 4763

. غەٍتبْ ثبر ٍېغىالغمىٍي –دۈغّۀىُ 

 

تىٍەگىُ خۇدادىٓ، ئۈِۈدىُ غۇدۇر، 4764

. ىغىٕبر ئىگەَ ئوي، لۇۋأچىُ غۇدۇرش

 

ئبرپب ئبظ،  –لوً ٍۇڭي، ثەش، غىسا  –تؤۇَ 4765
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. توٌۇق ثوٌذى دۇَٔب ِبڭب، ئەً لبٍبظ

 

ٔە دەر ثىر ِېھرىجبْ، ئىػىتىىٓ ضۆزى، 4766

: ِبوبٔي ئېرۇر غبر، تەلۋادار ئۆزى

 

ٔەضىۋەَ تېپىپ ِەْ جبھبٔذىٓ ثۇٔي، 4767

. ڭيٍىَىػىە وىپەوٕي، تؤغب لوً ٍۇ

 

وىپەن وۆپ ٌەززەتٍىه غىىەردىٓ ِبڭب، 4768

. ثۇ ئبق توْ ثبضبر ئۇ ٍىپەن ئورٔىٕي

 

ٍېّەن،  –لوضبق توٍغىچەدۇر ثۇ ئىچىۈ 4769

. تېرىك ٍبوي ئبرپب توٍبرٌىك دېّەن

 

ٍە ئبغٕي لېرىٕذاظ ئۆٌّەضىە تەڭ، 4770

. ثۇزۇٌغبً ِىساجىڭ گەر ئۇٍذەن ٍېطەڭ
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ىمتۇر جبزا، ضبپب لوغالغّب، لبتت –زەۋق 4771

. ضبپبٔىڭ جبۋاثي پبتمبلٍىك تبزا

 

ئبچچىك، چۈچۈن ئبغالر گبي تبتٍىمي ئوي، 4772

. ثۇ ٌەززەتىە ثېرىٍگەْ وىػي ٍىٍمي ئوي

 

وىػىٍەر ٍىپەن ٍب غبٍي توْ وىَەر، 4773

. ٍېپىٍطب تېٕىڭ ثەش لىً، ئەً ٍبخػي ئەر

 

ئىىىي وۈٔگە ثبرۇر،  –لېرىٓ توٍطب ثىر 4774

. ئىىىي ٍىٍغب ٍېتۇر – وىَىُ وەٍطە ثىر

 

ئۆزۈِٕي غۇ ئىىىي ئۈچۈْ لۇي لىٍىپ، 4775

وىػي خىسِەتىٓ لىٍطبَ ثوٌۇرِۇ ثىٍىپ؟ 

 

ئىگىس ئەرغتىٓ تبوي ٍەر ئبضتىغىچە، 4776
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. ٔېّە ثوٌطب ِۇھتبج ئېرۇر ئۇ ثبرچە

 

ِەگەر ثىر خۇدادۇر ئۇ ِۇھتبج ئەِەش، 4777

. ثىٍىپ ھبجەتٕي ئۇ رەھىُ لىالر، ثەش

 

ى خۇداغب ئۇٌۇدۇَ وؤي، وۆڭۈ4778ٌٓ

. تىٍەوچي ثوٌۇپ ِەْ، تىٍەرِەْ ئۇٔي

 

ئۇٔىڭ ثبرٌىمي غەوطىس ئبٍبٔذۇر ِبڭب، 4779

. وۆڭۈي پۈتتي، تىً زىىىر ئېَتبر ئبڭب

 

ِەْ ئىمرار ئۇ ثبردۇر، ئىطتەٍّەْ ھبِبْ، 4780

. ثىٍەٌّەٍّەْ لەٍەردىٓ تېپىػٕي ثۇئبْ

 

ئىگەِٕي ئىطتەٍّەْ، وۆزدە ئۇٍمۇَ ٍوق، 4781

. تبپطبِّۇ ٔىػبٔىٓ، ھىچ وۆرگۈٔۈَ ٍوق
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ئىطتىگەْ ئۇخٍىّبش، تىّٕبً ئىطتىگىٓ، 4782

. تبپبٌّبً لبٌذىُ دەپ ٍېتىپ لبٌّىغىٓ

 

ھەِىػە تىٍە، ٍوق تىٍەپ تبپمۇچي، 4783

. ٍوق ھەَ تبپّىذىُ دەپ ثىغەَ ٍبتمۇچي

 

تىٍەگۈچي تىّٕبً ٍۈگۈرضۇْ ھبِبْ، 4784

. تىٍەوىە ٍېتەٌّەش ئبراَ ئەپَبتمبْ

 

تىٍەگەْ ٔىچۈوّۇ تبپبٌّبً لبالر، 4785

تىٍەن وىُ تبپبر؟  –تىٕىپ ٍبتطب ئبرزۇ 

 

ئەڭ ئبۋاي ضۆٍۈٔۈپ ئۇ تىٍەدى ِېٕي، 4786

. ِەْ ئەِذى تىٍەرِەْ ئبٌذىراظ ئۇٔي

 

ئبۋاي ئۇ ئەزەٌذىٓ خبٌىغبچ ِېٕي، 4787
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. ِەْ ئەِذى ئىطتەٍّەْ پەلەتال ئۇٔي

 

، ِۇغۇٔذاق ئىگەِٕي ٔىچۈن ضۆٍّەٍى4788ٓ

تېپىػمب ئۇْ ِەْ ٔىچۈن غبغّبٍىٓ؟ 

 

ثېػىُ لبتطب غەِذىٓ ِبڭب ئەضمبتبر، 4789

. ثبال وەٌطە، ِېٕي ئۇ خبالش لىالر

 

ِېٕي تبٌٍىذى ئۇ ئەڭ ثبغتب خبالپ، 4790

. تىٍەٍّەْ غۇڭب ِەْ، ئۇٔي دىً ئۇالپ

 

ضۆزۈَ راضتي غۇ، ئوي ٍبراتتي ِېٕي، 4791

. ٍىگۈزدى، ئىچۈردى، چوڭبٍتتي ِېٕي

 

چېىىٕذىُ ثۇ خەٌمتىٓ، ضېغىٕذىُ ئبڭب، 4792

. ئۇ ھەِّە جەھەتتە پبٔبدۇر ِبڭب
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ئەگەر ٍەوىە لبٌطبَ ئىگەَ ٍبدى، ثەش، 4793

. ئۆزۈَ ٍبد ئېتەرگە ئىگەَ ئبتي، ثەش

 

  –ضېغىٕچىُ، ئبۋۇٔچىُ، ٍوٌۀچىُ، تبٍبٔچ 4794

. ئبچ –غۇ ثىرال ئىگەَ، ضبلالر ثوٌطبَ توق 

 

ۈزۈٌگەْ وىػي، ٔە دەر ئبڭال، وۆڭٍي ش4795

: ئىگەضي ثىٍەْ چىٓ تۈزەٌگەْ وىػي

 

وۆڭۈٌٕىڭ ضىرىٕي ئبچبرِەْ ضبڭب، 4796

. ئبرزۇ ثىرٌە ئۇچبرِەْ ضبڭب –تىٍەن 

 

لۇۋأچىُ، ضۆٍۈٔچىُ، ئبۋۇٔچىُ ئىگەَ، 4797

. جىّىذىٓ لوي ئۈزدۈَ، لبچبرِەْ ضبڭب

 

ئۇ دۇَٔبدا ئورٔۇڭ ثۇ دۇَٔب دا ثبر، 4798
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َ تبپبر؟ ثۇٔي لوٍّىغۇٔچە ئۇٔي وي

 

ٍۈز ئۆرۈپ، ثۇ دۇَٔبٔي تبغالظ زۆرۈر، 4799

. غۇ چبغذا ئۇ دۇَٔب لوٌۇڭغب وېٍۇر

 

ۋاپبضىس جبھبٕٔي چىڭ تۇتطب ثۇ ئبْ، 4800

ٔىچۈن تبپمبً وىػي ِەڭگۈٌۈن جبھبْ؟ 

 

خەتەرٌىه ثۇ دۇَٔب، غەرثىتي زەھەر، 4801

. ئىچىۈدە ئىطتە پبوىسٔي، ئەر –ٍىّەن 

 

چۈْ ٍبخػي جبً، ئۇ دۇَٔبدا تبپّبق ئۈ4802

. جبھبْ ئبرزۇضىٕي تبِبَ تبغٍىغبً

 

ھەلىمەت دەپ ثىٍگىٓ، ئەً ئۆگذۈٌّىػىُ، 4803

. ضبڭب ئېَتبً ئۆزۈِٕىڭ پۈتۈْ ثىٍّىػىُ
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ثۇ تۆتتىٓ تبِبِەْ ۋازوەچّەً وىػي، 4804

: ِۇٔۇ تۆتتە ٍبخػي ثوالٌّبش ئىػي

 

ثۇ دۇَٔب ئىػىٕي تەرن ئەتّەً توٌۇق، 4805

. ئىػي، ئەً ئوٌۇقلىٍىّٕبش ئۇ دۇَٔب 

 

وىػىذىٓ ٍىراق ثوٌّىغۇٔچە لبٍبظ، 4806

. لىٍىپ ثوٌّىغبً ھەلمە تبئەت، ئبداظ

 

ئۈزۈپ ئەتّىگۈٔچە ھەۋەش ثوٍٕىٕي، 4807

. رۇضٍۇق ٍوٌىٕي –تبپبٌّبش ۋۇجۇت ھەق 

 

راضتىٓ ھەق ضۆٍگۈضي وىرِىگي ئۈچۈْ، 4808

. چىمبر دىٍذىٓ جبھبٕٔىڭ ئبرزۇضي پۈتۈْ

 

ٌّبٔغب ثىر زىٕذاْ ئېرۇر، ثۇ دۇَٔب ِۇضۇ4809
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. وۆڭۈي ئۇز، ثۇ زىٕذأذا وۈتّە ھوزۇر

 

تىرىع، ثەرِە ٔەپطٕىڭ دېگەْ ٔەرضىطىٓ، 4810

. وىرەرضەْ دۇرۇش ٍوٌغب غۇٔذىٓ وېَىٓ

 

زاٍە لىٍّب ضەْ ثۇ ئۆتىۈٔچي وۈٔۈڭ، 4811

. ٍېٕىپ وەٌّەٍذۇ لبٍتب ئۆتىەْ تۈٔۈڭ

 

ۋالىت ثوٌطب زاٍە، پۇغبٍّبْ وېَىٓ، 4812

. ثوٌطب زاٍە، وەٌّەش ثبغمىذىٓ ھبٍبت

 

ٔېّە دٍذۇ ئبڭال، ثىٍىّي دېڭىس، 4813

: ئۆزى وەِتەر، ھېٍىُ ۋە وۆڭٍي ئىگىس

 

ثۇ ٍۇرتتىٓ ئۇ ٍۇرتمب وۆچۈچي وىػي، 4814

. وۆچ ئبٌذىٓ ئەۋەتطە تۈزىٍەر ئىػي
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وۆچٕي ئەۋەتطە وۆچۈغتىٓ ئبۋاي، 4815

. وۆچۈپ ثبرضب پبٍذا تېگۇر دەرِەھەي

 

ئەۋەت، خبھي ئەۋەتّىگىٓ، وۆچۈڭٕي 4816

. وۆچۈرضەْ ئبخىرى، غبپىً ثوٌّىغىٓ

 

ضەْ ِەٍٍي ثەگ ثوي ِەٍٍي ثوي ثىر لۇي، 4817

. لبالٌّبضطەْ ئۇزاق، ئۆٌۈَ توضبر ٍوي

 

ضەْ ِەٍٍي ِىڭغب وىر، ِەٍٍي ئوْ ضەوىىس، 4818

. ئۆٌەرضەْ، لوٍۇپ وەت ضەْ ثىر ٍبخػي ئىس

 

اً، ضەْ خبھي ثوٌغىٓ ثبً، خبھي ثوي گبد4819

. ئبً –ئۆتۈپ ٍەر ئۆِرىڭٕي ٍىٍالر ۋە وۈْ 

 

ثېػىڭ وۆوىە ئۇالٔطب ئۇٌۇغٍۇق ئېتي، 4820
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. ٍبتبر جبٍىڭ ثوٌۇر لبرا ٍەر لېتي

 

ھبٍبتٍىك تېپىپ ئەر، گەر زاٍە لىالر، 4821

. ئۆزىٓ ئوتمب ئبتبر، ھبٍۋاْ ضبٔىالر

 

ضبالِەت ثوٌۇپ ئەر زاٍە لىٍطب ٍبظ، 4822

. ر ئەً لبٍبظثۇ وۆروطىس تىرىىٍىه ثوٌۇ

 

لېرىٕذاظ، غېّىّٕي ٍىّە ضەْ ِېٕىڭ، 4823

. ٍىگىٓ ئۆز غېّىڭٕي، تۆوۈپ وۆز ٍېػىڭ

 

ثۇ دۇَٔب ئىػي چىڭ تۇزالچي ئېرۇر، 4824

. تۇزالمب ئېٍىّٕب، ضېٕي ثېىىتۇر

 

ثۇ وۈْ دۆٌەت وېٍىپ رەٍىڭچە ِبڭۇر، 4825

. ئۇڭب ضەْ ئىػۀّە، ٍبٔب تېس وېتۇر
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وۆرِە ٍىراق،  غەپٍەتتە ئۆٌۈِٕي ضە4826ْ

. چىمبر پىطتۇرِىذىٓ چىممبٔذەن ثىراق

 

توال ِىڭ غبپىٍٕي ثبضّىػتۇر ئۆٌۈَ، 4827

. توال ِىڭ توپالرٔي ثبضّىػتۇر ئۆٌۈَ

 

: ئىػىت، وۆڭٍي ئوٍغبق وىػي ٔېّە دەر4828

. ئۆٌۈِذىٓ ئوٌّب غبپىً، زەرەرى ٍېتەر

 

تبراتتي ئۆٌۈَ توال توپالرٔي، ثبق، 4829

. ۆز ٍېػىُ ثۇالقئۆٌۈِٕي ئەضٍىطەَ ن

 

ى، "ِەْ"ِەْ دىجبْ وۆوىە ئۇچّبق ثوٌغبٕٔىڭ 4830

. لبٌّىذى، وبر لىٍّبً ٌەغىەر ۋە ٍبراق

 

غبپىً ثوٌّب، ھبٍبت ثىٍىّٕەً ئۆتەر، 4831
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. وۈّٔۇ ھىچ چبغ لبٍتّبضمب وېتەر –ۋالىت 

 

ھوزۇرغب ئبۋۇّٔب، زاٍە ثوٌۇر وۈْ، 4832

. ﹞201﹝ثەختىە ئىػۀّە، تۇرالطىس ئوتۇْ

 

ثۈٍۈن ِەْ دېگۀٕي تۈگەتتي ئۆٌۈَ، 4833

. ئۇٌۇغ ِەْ دېگۀٕي ھەَ ئۇتتي ئۆٌۈَ

 

وۀتٍەرٔي تبالً،  –ئۆٌۈَ ثۇزدى غەھەر 4834

. ئۆٌۈَ ثۇزدى ٔۇرغۇْ لەضىر ۋە ضبراً

 

  –ٔىچە ِىڭ تىرىه ئۆٌذى، ٍەرگە توٌۇپ 4835

. ٍبتۇر وەٌّەگىّىسٔي ئبٔذا وۈتۈپ

 

ۆزۈڭ، لبراپ وۆر ئۇالرغب، ئېچىپ ضەْ ن4836

لىٍالالِطەْ پەرق لۇي ۋە ثەگٕي ئۆزۈڭ؟ 
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ئۇٌۇغٍۇق ئۆٌۈِگە ھىچ وبر لىٍّىذى، 4837

. ئۆٌۈِذىٓ لبچبرغب وىچىه ثوٌّىذى

 

ئەپىەتتي ئۆٌۈَ ئەزىس پەٍغەِجەرٌەرٔي، 4838

. داۋا، لۇراٌٍە ئۇٔي –توضبر وىُ ئەَ 

 

ئىػۀچطىس ئېرۇر ثۇ جبپبچي جبھبْ، 4839

. ى ٍبِبْۋاپبضىس ۋە گۇضتبخ ۋە پەًٍ

 

ٔىچۈن وەچطە وەچطۇْ، وېچەر تېس وۈٔي، 4840

. وؤي –ٍبِبْ، ٍبخػي ثوٌطۇْ ٍب ئەگرى 

 

توق ئوٌطبڭ وېچەر ھەَ ئبچ ثوٌطبڭ وېچەر، 4841

ثبً ثىٍەْ لۇٌٕي پەرق ئېتەر؟  –ثە ثەگۇ 

 

تۇرار ٔە ھوزۇرى، تۇرار ٔە ِېھٕەت، 4842
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ئەً ئوغالْ، ثۇ غبۋلۇْ غۇٔچە ٔە ھبجەت؟ 

 

ٍبخػي دەپتۇ ئبٌىُ، ئىٍّي وەڭ،  ئەجەپ4843

: لىٍىمي، ٍۈرۈغي ثىٍەْ وۆڭٍي تەڭ

 

ثىر ئبز ثەختىە ئىٕطبْ ئۇٔۇتبر ئۆزىٓ، 4844

. ٍېػىً وۆوتىٓ ئۈضتۈْ ٍۈرىتەر ضۆزىٓ

 

ٔي ثبتۇر ۋە ِەغرۇر غبٍذاٍغبٔالرٔىڭ، 4845

. ئۆٌۈَ وۆوطىٓ ٍبٔچىپ، چىمبردى وۆزىٓ

 

ثۇ ئەردى ضبڭب چىٓ وۆٍۈِچبٍٔىمىُ، 4846

. ۇٔي ضۆزٌىذىُ ِەْ ضبڭب، ئەً ضېخَىُة

 

وىّىىي ثىٍطە ثۇ ئەھۋاالتٕي چىٓ، 4847

. دۇَٔبغب ئۇ ئۆزىٕي لىٍّبش ٍېمىٓ

 



  -1005 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

ٍولبتتىُ ٍىگىتٍىه، ٍېتىٍذى ٍېػىُ، 4848

. ئىپبر وەتتي، وبفۇر پۈروۀذى ثېػىُ

 

ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئەً وىػي ٍبخػىطي، 4849

. ئۆٌۈِگە راضالّٔبق ئىػىُ ثوٌغۇضي

 

ۆٍۈٔچ وەتتي، تۇتتي ئۆٌۈَ لبٍغۇضي، ش4850

ئۆٌۈِذىٓ وېَىٓ ئىػي ٔىچۈن ثوٌغۇضي؟ 

 

ئەٌەَ ثىرٌە تۇرۇپ ئۆزۈَ،  -غۇ لبٍغۇ4851

 ﹞202﹝ثبراالٍّەْ ثەگىە ٔىچۈن، ئەً تۇزۇَ؟

 

ِېٕىڭذىٓ ئېٍىگىە ھىچ پبٍذا تەگّەش، 4852

. ٔېپي ٍەتطۇْ دېطە ھەَ ٔەپئي ٍەتّەش

 

ٔي، تىٍەضە ئەگەر ئۇ جبھبٍٔىك ِې4853
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. ِېٕي وەٌذى ثىٍطۇْ ۋە ٍۈرضۇْ وؤي

 

ثۇ ئبدەَ ئوغٍىٕي لۇدرەتٍىه ثبٍبت، 4854

: ٍبراتتي ئىىىي ئىع ئۈچۈْ لوٍۇپ ئبت

 

دوزالمب، ٍب جۀٕەت ثېگي ثوٌۇغمب، 4855

. ثۇ دۇَٔبدا خبر ٍب ئەزىس تۇرۇغمب

 

ئەزىسٌىه تىٍەضەڭ، ئۇ وۆرضەتتي ٍوي، 4856

. ئويخبرٌىمٕىڭ ٍوٌىٓ ھەَ ئبٍرىپ لوٍذى 

 

وېرەن ئەِذى لىٍّبق ئۆز ثۀذىٍىگىٕي، 4857

. تېپىپ تەۋپىك ھەلتىٓ ثېجىرضە ئۇٔي

 

ئەگەر تبپطب تەۋپىك خۇدادىٓ لۇٌي، 4858

. ئېچىٍغبً جىّىىي ٍبخػٍىك ٍوٌي
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غۇڭب تىرىػىپ لىٍطب تبئەت ثوٌۇر، 4859

. تۈِەْ ٍبخػىٍىك ئىػىگي ئېچىٍۇر

 

غۇالردىٓ ئىجبرەت ِېٕىڭ ثىٍّىػىُ، 4860

. اڭب ضۆزٌىذىُ ِەْ، ئەً لېرىٕذىػىُش

 

ضىٍەرگە پبٍذىٍىك ضۆزٌىرىُ وېرەن، 4861

. ئۆزۈِگە وۆرە ثۇ ضۆزٌىرىُ ئەزگۈرەن

 

تىٍەضەڭ ئبخىرەت ٍوٌي غۇدۇر، ئۇق، 4862

. دۇَٔبٌىك تىٍەضەڭ، ثىٍۇرضەْ توٌۇق

 

پەٌەن ثبلتي ضبڭب، وېٍىۋەردى لۇت، 4863

. ٔېّۀي تىٍەضەڭ، وېٍۇر ٍۀە، پۇت

 

ېٕىڭذە ٔە ئىع ثبر ٍبخػي دېگۈدەن، 4864َ
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لبٍبغىُ، ضىٍەرگە ٔەپئي لىٍغۇدەن؟ 

 

لوٍۇپ ثەرضۇْ ئېٍىگ ِېٕي تەڭرىگە، 4865

. دۇئبدا ثوالٍّەْ ئۇٔىڭ ھەلمىگە

 

ثىٍىُ دېطە ِۀذىٓ، غۇدۇر ثىٍگىٕىُ، 4866

. ئىػىتتىڭ، ئوڭب ئېَت، ٔېّە دېگىٕىُ

 

ضۆزۈِٕي تۇتۇڭالر، گەر تۇتّىطبڭالر، 4867

. تبڭٕب ثۇ وۈْ پۈتّىگىٕىڭالروېٍۇر 

 

ثىٍىّي دېڭىسدەن خوظ ئېَتتي ثىر ضۆز، 4868

: ئەِەي لىٍطب، وۈٌەر ثەخت ئىچرە ٍۈر

 

ثۇ وۈْ ضۆزۈَ، وۆر، ضبڭب ٍبر ثوٌۇر، 4869

. لىَبِەتتە ضبڭب ئەجرى ثبر ثوٌۇر
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تىرىع، ثوٌّب غبپىً، ئەِەي لىً ئبڭب، 4870

. ئەگەر تۇتّىطبڭ ثۇ دېگۀىُ وېٍۇر

 

ئېٍىگذىٓ ضورا ضەْ ئۆزۈرۈِٕي ِېٕىڭ، 4871

. ٔىچۈن ثوٌطب لىً ثىر ئىالجىٓ ئۇٔىڭ

 

ضبڭب ٍەتتي زەخّەت وېٍىپ ھەَ ثېرىپ، 4872

. خۇدا ثەرضۇْ ئەجرىڭ، ٍۈر وۈٔذەن ٍورۇپ

 

لېرىٕذاظ، دىٍىڭغب ئېغىر ئبٌّىغىٓ، 4873

. ِېٕي ئۆز ضۆٍگۈڭذىٓ چەتتە لوٍّىغىٓ

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

ئۆگذۈٌّىع جبۋاثمب تەۋرەتىەچ تىٍىٓ، 4874
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. دېذىىىُ، چۈغۀذىُ ھەلىمەت ٍوٌىٓ

 

ضۆزۈڭٕي ئىػىتتىُ، ئۇلۇپ تىڭٍىذىُ، 4875

. ضۆزۈَ وەضتىُ ئەِذى، ضۆزۈڭ دەڭطىذىُ

 

دۇرۇش ضۆزٌىذىڭ، ضۆز، ھەلىمىتي غوي، 4876

. ثۇٔىڭذىٓ ثۆٌەوي تبِبَ ئەگرى ٍوي

 

ھەلىمەت ضېٕىڭذە، ِېٕىڭذە ئوٍۇْ، 4877

. ئوٍۇٕٔي لوٍۇپ، چىٕغب ئىگەرِەْ ثوٍۇْ

 

ئۆزۈڭ ٍبخػي لبٌغىٓ، ِەْ ئەِذى وېتەً، 4878

. ھەر ئىىىي جبھبٔذا، ئەً ئەزگۈ تەٌەً

 

ضبڭب وۈچ ۋە تەۋپىمٕي ثەرضۇْ خۇدا، 4879

. ئۇٔۇتّب ِېٕي ھەَ ئەضٍە دۇئبدا
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ِېٕي ھەَ خۇدادىٓ تىٍىگىٓ تۇرۇپ، 4880

. خۇداٍىُ دىٍىّٕي ئبچمبً ئوٍغۇتۇپ

 

※         ※           ※ 

 

  –ضۆزىٕي تۈگەتىەچ ئورۇٔذىٓ تۇرۇپ 4881

. خوغالغتي، ئۆٍىگە ئۇ وەتتي ٍۈرۈپ

 

ئېتىغب ِېٕىپ، ئۆٍگە ئۇ لبٍتىپ وېٍىپ، 4882

. چۈغۈپ، ئۆٍگە وىرگەچ ثىر ئبز دەَ ئېٍىپ

 

ٍىذى، ئىچتي، تۇردى ئۇ ثىر ئبز ئوٍالپ، 4883

. ئىػىتىەْ ضۆزىٕي ئۇزۇْ پىػػىمالپ

 

لۇٍبظ ٍبپتي ٍۈزىگە لبرا چۈِجەٌىٓ، 4884

. جبھبْ ئبٌذى پۈتىۈي لبرا چبڭ رەڭىٓ
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ٍۈزىٓ ٍبپتي رۇِي لىسى چبچ ٍېَىپ، 4885

. لبراٍذى جبھبْ چبچ رەڭىٕي ئېٍىپ

 

ثوٌۇپ زەڭگي ٍۈزى پۈتۈْ ئبضّبْ، 4886

. تىٕىىپ لۇغالر، ٍبتتي ھەِّە ِبڭبر جبْ

 

تبھبرەت ئېٍىپ، ضوڭ خۇپتۀٕي ئولۇپ، 4887

. ئورۇْ ضبٌذۇردى، ٍبتتي، ئىػىٓ تۈگۈتۈپ

 

ثىر ئبز ئۇخٍىذى، ئوٍغبٔذى ٍبٔب، 4888

. ئىڭىػىەْ ئىذى پەضىە ِىررىخ ِبٔب

 

ٍبٔب وۆردى ھۆوەر ئىڭىػىەْ تۆۋەْ،َ 4889

. ﹞203﹝غەرلتىٓ چىمىپتۇ وۆتىرىٍىپ چبٍبْ

 

ٍۀە ٍبتتي، ئەِّب ئۇٍمۇ وەٌّىذى، 4890
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. لبراۋۇي وىػىذەن وۆزىٓ ٍۇِّىذى

 

خىَبي ضۈردى ثىر دەَ ٍېتىپ ئۇ ئوٍغبق، 4891

. ثۇ ئبضّبْ رەڭي ثوٌذى وبفۇر ثوٍبق

 

ضبِب ئبٌذى ئۀجەر رېڭىٕي ثىراق، 4892

. ئۈٔۈپ ٔەٍسە ٍەردىٓ، ٍېَىٍذى پۇتبق

 

لۇٍبظ ئۆرٌىذى، لوپتي ٍەردى توزاْ، 4893

. تولمۇز رەڭذە ھبي تۇغ ٍېمىٕالپ ھبِبْ

 

ئېٍىپ، ئۆگذۈٌّىع لوپتي ھەَ تبھبرەت 4894

. ئولىذى ٔبِبزىٓ، دۇئبضىٓ لىٍىپ

 

لىسىً ٔەٍسە ثىٍەْ چىممبٔذا لبٌمبْ، 4895

. توغرا غۇئبْ –ضبراٍغب وىردى ئۇ توپ 
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※         ※           ※ 

 

ئېٍىگ ئبڭالپ وەٌگىٕىٕي ثەردى ٍوي، 4896

. وىرىپ ئۇ ئېٍىگىە لوۋۇغتۇردى لوي

 

ئېٍىگ ئىٍّىذى، ئوٌتۇراق جبً ثېرىپ، 4897

. ردى ئورۇٔغب ئەدەپٍە، وېٍىپئۇ ثب

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

تۇرۇپ ثىر ئبز ئېٍىگ ضۆزىٓ ثبغٍىذى، 4898

. ئەً خۇٌمي ئۇز، ضۆزٌە، ٔېّە گەپ؟ دېذى

 

لبٍبغىڭ ٔە ئېَتتي، ٔە ثوٌذى ئىػىڭ؟ 4899

تىٍەگىڭ ٔە ثوٌذى، وېٍەِذۇ ئەغىڭ؟ 
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ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ثەْ ضۆزىٕي دېذى، ئۆگذۈٌّىع جبۋا4900

. ٔىّىىي ضۆز ثوٌطب، ئۆزىٕي دېذى

 

ئىىىَىٍەْ ٔېّەٌەر دېَىػىۀٍىىىٓ، 4901

. دېذى ئۇ ئېٍىگىە ئەٍٕەْ ھەِّىطىٓ

 

※         ※           ※ 

 

ئېٍىگ تۇردى ثىردەَ ئۆزى ئوٍٍۇٔۇپ، 4902

. تۆوۈپ ٍبظ وۆزىذىٓ، دىٍي ثۇزۇٌۇپ

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ئوي لبٍبغىڭ دۇرۇش ضۆزٌىّىع، : دېذى4903
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. ضۆز ئوي ضۆز تۇرۇروىُ، ئۇ ئېَتىّع، دېّىع

 

ثۇ وۈْ ثىس ئۆزىّىسگە زۇٌۇَ ئېتىپ، 4904

. ئبڭب ھەَ لىٍۇرِىس زۇٌۇَ، رۀجىتىپ

 

ثۇ دۇَٔب وېتەر، لبٍتب وەٌّەش ٍېٕىپ، 4905

. ئۆِۈر لبٔچىٍىه لبٌذى، ثوٌّبش ثىٍىپ

 

ھبْ، وېٍۇر توغرا، غۈثىھطىس، ِەڭگۈ جب4906

. ھوزۇر ٍبوي ئەِگەن ٍېمىٓ ئۇ زاِبْ

 

لەٍەردە ثوٌطب ثەخت، ھوزۇر غۇٔذادۇر، 4907

. وىػي ئورٔي، ئىسى ھەَ ٍبخػي ثوٌۇر

 

ئوٍغبٔغبْ ئىىەْ ئوي لبٍبغىڭ توٌۇق، 4908

. ئۇٔي ثىس لىچمبرِبلٕىڭ ئىّىبٔي ٍوق
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ھبۋاغب ئەضىرِىس ثۇ ثىس ھەِّىّىس، 4909

. ىّىسثىھۇدە ئۆتۈپ وەتتي ۋالىت وۈْ

 

ئىػىت ضەْ تىرىه دىً وىػي ٔېّە دەر، 4910

: ضبڭب ٍبخػي ضۆزٌەپ ٔەضىھەت ثېرەر

 

ٔەپىص دۈغّۀذۇر، ئەگەر تبپطب وۈچ،  –ھبۋا 4911

. ضېٕىڭذىٓ ئبٌۇر غۈثىھطىس، وؤب ئۆچ

 

ٔەپىص تىرىٍطە ئۆٌەر ثۇ وۆڭۈي،  –ھبۋا 4912

. وۆڭۈي ئۆٌطە تبئەت لبالر، ئەً ئوغۇي

 

ىس ئۆٌذى ثوٌغبً ثۇ وۈْ، ثىسٔىڭ وۆڭٍى4913ُ

. ٔەپىص ٍوغبْ لىٍذى ثەوّۇ ثوٍۇْ –ھبۋا 

 

  –ئۇٌۇغٍۇق، ثۈٍۈوٍۈن ثۇ دۆٌەت وۈٔي 4914
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. ئۇزۇْ توختىّبٍذۇ، ئەً وۆڭٍي وؤي

 

جبھبٕٔىڭ ھوزۇرى ئبز، وۆپ ِېھٕىتي، 4915

. ٌۀىتي –ئېرۇر وۆپ ثبظ ئبغرىمي، لبرغىع 

 

توال ٍبخػي دەپتۇ ثىٍىٍّىه وىػي، 4916

: اپ ثۇ جبھبٕٔي، ٍېتىٍگەْ ٍېػيضىٓ

 

ئۇٌۇغٍۇلمب ئبرتۇق وۈۋۀّە وۈٌۈپ، 4917

. ئۇٌۇغ ثوٌذۇڭ ئەرضە، ثبظ ئبغرىمي وۆپ

 

ضۆٍۈٔچ لبٍذا ثوٌطب، ثبالِۇ غۇٔذا، 4918

. ھوزۇر لبٍذا ثوٌطب، ِىڭ زەخّەتىە جۈپ

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 
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ئەً ئۆگذۈٌّىػىُ، : ٍبٔب ئېَتتي ئېٍىگ4919

: ِەلطەت ِۇٔۇ، ئۇٔي ئىػىتتىُ ئىذى

 

ِبڭب ٍبخػىٍىممب ضەۋەپچي ثوٌۇر، 4920

. تىرىٍگەٍّىىىٓ ثۇ وۆڭۈي ئەً جەضۇر

 

تۇرۇپ ئبٌذى وۆّٔەً، ثۇٍبْ وەٌگىٍي، 4921

. ٍبر، لبٍبظ ٍۈزىٓ وۆرگىٍي –ٍب دوضت 

 

لبراضبڭ، ئۇ ئېَتمبْ جىّي ضۆز وؤي، 4922

. ٍبٔب زورالغمب ثوٌّبش ئەِذى ئۇٔي

 

ا ھەَ ٍەتتي زەخّەت وۆپ ٍوي ٍۈرۈپ، ضبڭ4923

. دېذىڭ لبٔچە ضۆزٌەر، ھبردىڭ ٍۈگۈرۈپ

 

وۈتەٍٍي، وۆرەٍٍي ٍۀە ئەً ضېخي، 4924
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. زاِبْ ھبٌي ئبخىر ٔە ثوٌغبً تېخي

 

وېٍەر ئىع، لبرا تۈْ ئىچىذە تۇرار، 4925

. لوٍبظ ٍورىتبر –ئەً دوضتۇَ، ئۇٔي ٔۇر 

 

لۇرۇلٍۇق تۇرار ثۇ زاِبٔە ٍبضي، 4926

. ۇر گبھ، زەرەرى، گبھي پبٍذىطيتېگ

 

جىّي ئىػٕي لوٍغىٓ خۇدا ھۆوّىگە، 4927

. ۋالىت وەٌطە چۈغەر ئۆزى ئىسىگە

 

ثىر ئىػتىٓ ٔەتىجە، تەَ چىمّىطب گەر، 4928

. لوٍۇپ تۇر ئۇٔي، ئەً ئىٍّي تىرەْ ئەر

 

ئەگەغطە لبچبر، : ثۇ دۇَٔب خۇٍي غۇ4929

. لوٍۇپ لوٍطب ئبخىر، ضبڭب ٍوي ئبچبر
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ىر ئبز وۈتەٍٍي، ضىٕبٍٍي ئۇٔي، ة4930

. ٔە ثوٌغبً ئبخىر ھبي زاِبٔە وۈٔي

 

ٍۀە ثەٌىي ثىسٔي ئۇ ئىطتەر تۇرۇپ، 4931

. ئۆزىگە ٔېّە ٍبخػي، ئوٍالپ وۆرۈپ

 

※         ※           ※ 

 

غۇٔىڭ ثىرٌە ئېٍىگ ضۆزىٓ تۈگەتتي، 4932

. ئۆگذۈٌّىػّۇ ئبضتبال چىمىپ وەتتي

 

ىچە وۈْ وېَىٓ، غۇ ضۆزدىٓ ٍۀە ثىر 4933ْ

. ئبرلىطىٓ –ئېٍىگ ئوٍٍىذى ئػٕىڭ ئبٌذى 
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ئبتّىع ضەوىىسىٕچي ثبپ 

وۈٔتۇغذى ئېٍىگٕىڭ ئودغۇرِىػٕي ئۈچىٕچي 

لېتىُ دەۋەت لىٍغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

الزىُ ثوٌذى ثىر ئىع لىٍىػىڭ دىجبْ، 4934

. لىچمىرىتتي ئۆگذۈٌّىػٕي ثىر وۈْ ثۇ خبْ

 

وەٌّىذى، چبلىرتطبَ لبٍبغىڭ ِبڭب 4935

. ثۇ ئبرزۇغب ٍەتّەً وۆڭۈي تىّٕىذى

 

تىٍەگىُ ثۈگۈْ،  –لوٍۇپ ِەْ ثۇ ئبرزۇ 4936

. ثۆٌەن ٍوي تبٌٍىذىُ ئېرىػّەن ئۈچۈْ

 

غۇدرۇوي، ثۈگۈٔىي تىٍەگىُ ِېٕىڭ، 4937

. ثېرىپ ِەْ وۆرەٍىٓ ٍۈزىٕي ئۇٔىڭ
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ئۇ وەٌطۇْ ِبڭب، ٍب ثوالً ِەْ ثبرار، 4938

. ارزىَبرەت لىٍىػمب، ئبٍب ثەختىٌ

 

ٔەضىھەت لىٍىپ،  –وېىٍىپ ئۇ ِبڭب پۀذ 4939

. ٍېٕىپ وەتطۇْ ۋە لىٍطۇْ ئىػىٕي ثېرىپ

 

ِبڭب پبٍذا تەگطۇْ، ئۇڭب ٍوق زىَبْ، 4940

. تۇِبْ –ضۈزۈٌطۇْ ثۇ وۆڭٍۈَ، ٍولبپ چبڭ 

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ثۇ ضۆز چىٓ ئورۇٍٔۇق، ثەختىَبر جبٔبپ، 4941

. ۆگذۈٌّىع جبۋاپدەپ لبٍتۇردى ئ -ثوٌذى، 

 

ثۇ ئىػٕي لىالً، خبْ خبٌىطب ئۇٔي، 4942
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. لىالً دەۋەت ٍۀە ثۇٍرىطب ِېٕي

 

ثېرىپ ِەْ ثۇ ضۆزٔي ئۇڭب ٍەتىۈزەً، 4943

. ئېٍىگ ثبرِىطۇْ، ِەْ ئۇٔي وەٌتۈرەً

 

ٍبٔب خەت ئىٍتىپبت لىٍطۇٔىىُ ئېٍىگ، 4944

. ئىػۀطۇْ ئولۇپ، وەٌطۇْ ئۇ خۇٌمي تۈزۈن

 

غىە جبۋاثي ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّي

 

  -دەپ ئېَتتي ئېٍىگ،  -ٔە الزىُ ثۇ ِەوتۇپ، 4945

. ئۇٔىڭذىٓ ئىػۀچٍىه ئۆزۈڭ ضەْ تىتىه

 

ثۇ خەت چىٓ پۈتّىگەْ وىػىگە ثوٌۇر، 4946

ضېٕىڭذىٓ ئىػۀچٍىه ثۆٌەن وىُ ئېرۇر؟ 
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  –پۈتۈْ ئىػٕي ئەلٍي ثىٍەْ ئىػٍىگەْ 4947

: ئۇ ٍبغّب ثېگي، ئبڭال، ٔە ٍبخػي دېگەْ

 

ەر ئەٌچي ئىػۀچٍىه، ثىتىه ٔە وېرەن؟ گ4948

ئىػۀچٍىه تېپىٍطب ئىتىه ٔە وېرەن؟ 

 

تىٍىڭ ثىرٌە ضۆزٌە، ضۆزىٕي ئىػىت، 4949

ٍۀە خەت ٍېسىع، ئي تىتىه ٔە وېرەن؟ 

 

ئەِەش ئبٔچە ئىع ثۇ، ئېغىر وەٌگۈدەن، 4950

. توال ھۈروۈپ ئۇٔىڭذىٓ ٍىراق تەزگىذەن

 

تىه؟ ٔە الزىُ ِۇٔىڭچە ضۆزگە خەت، ئي4951

. ئىػۀچٍىه وىػىّطەْ، خەت ضەْ، ئي تىتىه

 

ئۇ وەٌطۇْ، وۆرۈغطۇْ ۋە لبٍتطۇْ ٍبٔب، 4952
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. ئۇٔي زورٌىّبٍّەْ، ئۇ ئەروىٓ ِبٔب

 

ثۇ ھبجەت ئۈچۈْ ِەْ ئەۋەتەً ضېٕي، 4953

. دەۋەت لىً چىراٍٍىك، زورٌىّب ئۇٔي

 

ثۇٍبْ وەٌّىطە ِەْ ثبٍبٍىٓ ئۇٍبْ، 4954

. اٍْۈزىٕي وۆرۈپال ٍبٔبٍىٓ ثۇً

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

  –تىٍەن : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع، ئېَتتي4955

. ٍۆٌەن –تەي ئوٌغبً، خۇدا ثوٌطب ٍبرۇر 

 

تىٍەوىە ئېرىػّەن ئۈچۈْ،  –ثۇ ئبرزۇ 4956

. ئۆزۈَ غەخطەْ لىٍۇرِەْ غەٍرەت پۈتۈْ
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جبٔبثي ئېٍىگ ھەَ تىٕىچ ثوٌطۇْ ئبِبْ، 4957

. رضۇْ ھبِبْخۇدا ثبرچە تىٍەگىٓ ثە

 

※         ※           ※ 

 

ئۇ چىمتي، ئبتالٔذى ئۆٍىگە ٍبٔب، 4958

. چۈغۈپ، وىردى ئۆٍگە، ٍېػىٕذى ِبٔب

 

لىسىً ٍۈز ثوٌذى پەٌەوٕىڭ ضېرىغ، 4959

. جبھبْ ثوٌذى ئبٌتۇْ رەڭٍىه ئېرىغ

 

لوٍبظ ضۈرۈتتي ٍۈزگە ضېرىك زەپىراْ، 4960

. ھبۋا رەڭ غىػىغب پۈروۀذى جبھبْ

 

ەغۇلالر لېػىذەن ثوٌۇپ ئبضّبْ، 4961َ

. زەڭگي تۈضىگە وىردى جبھبْ –ھەثەظ 
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ٍىذى، ئىچتي، ٍۇٍۇٔذى، لىٍذى ٔبِبز، 4962

. تۆغەن ضبٌذۇردى، ٍبتتي ئۇخالپ ثىر ئبز

 

ضېرىك ثۇٌجۇي ئۈٍٔۈن گۈزەي ضبٍرىذى، 4963

. چۆچۈپ ئوٍغبٔذى ئۇ، ئۇٍمۇ وەٌّىذى

 

ئوٍغبق ٍبتتي ثىر ئبز لۇاللٕي ضېٍىپ، 4964

. ئەجەپٍۀذى ثۇ ئۈٔگە ھەٍراْ لېٍىپ

 

لېچىپ ئۇٍمۇضي ثەن ئۇزاردى وېچە، 4965

. تەلەززا ثوٌذى تبڭغب ٍۇرۇپ ثوٌغۇچە

 

پەٌەن ٍىرتتي وەٍگەْ لبرا وۆڭٍەگىٓ، 4966

. وۆتەرىپ پەرۀجە، ئۇ ئبچتي ٍۈزىٓ

 

وۈٌۈپ ثبلتي ئۆرٌەپ گۈزەي لىس ٍۈزى، 4967
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. ٍورىذى جبھبٕٔىڭ ھەر ئىىىي ٍۈزى

 

لوٍبظ چىمتي ئۆرٌەپ، وۆرضەتتي ئۆزىٓ، 4968

. ٍورۇتتي ۋادى ھەَ دەرٍبالر ٍۈزىٓ

 

ٍبٔب لوپتي، ٍۇٍۇٔذى، وىَىٕذى تۈگەي، 4969

. ٔبِبز لىٍذى، ئۆزگە جورۇپ ٍبخػي پبي

 

※         ※           ※ 

 

ئبتىٓ تۇتتي، ِىٕذى ثىر ئوغالْ ثىٍە، 4970

. لبٍبغي ٍبلمب ِبڭذى خۇغبي وۈٌە

 

ارغىٕىذا ئېتىذىٓ چۈغۈپ، ٍېمىٓ ة4971

. ئىػىه ئبٌذىغب ثبردى ئبضتب ٍۈرۈپ

 

لوي ثىٍە،  –ئۇ چەوتي ئىػىىٕي ئبضتب 4972
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. لبٍبغي تۇٍۇپ چىمتي تېسٌىه ئىٍە

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

دېذى ئۆگذۈٌّىػىە ئۇ، چۈغىەچ وۆزى، 4973

. لبٍبغىُ ئۇزارتتىڭ ثۇ ئىػٕي ئۆزى

 

ئۆزۈڭٕي وۈچەپ؟  ٔىّبٔچە لىَٕبٍطە4974ْ

ٔىّبٔچە لېرىػتىڭ ِبڭب ضەْ ئۆچەپ؟ 

 

ٍۈرى، وەي وىرەٍٍي، ِبڭب ئېَت ضۆزۈڭ، 4975

ٔىچۈْ لبٍتب وەٌذىڭ ٍۀە ضەْ ئۆزۈڭ؟ 

 

※         ※           ※ 

 

ثۇ ئىىىي لبٍبظ ئۆٍگە وىردى تۇرۇپ، 4976
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. زاھىت لبرغي ئبٌذى لبپبغىٓ تۈرۈپ

 

ئۆگذۈٌّػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

ئەً تۇزۇَ، : وېٍۇچي لبٍبغي دېذى4977

. لبپبق تۈرِە، ئبۋاي ئىػىتىىٓ ضۆزىُ

 

ضېٕىڭ ضۆزٌىرىڭٕي ئېٍىگىە دېذىُ، 4978

. وېّىتّەً، ئۆزۈَ ھەَ رىجب ئەٍٍىذىُ

 

ئىػىتتي ئېٍىگ ضۆز، توٌۇق تىڭٍىذى، 4979

. ضۆزۈڭٕي ئىػىتىەچ ئۇزۇْ ئوٍٍىذى

 

لوٍۇپ ِەٍٍىڭگە ضېٕي، لبٍبظ، ئەِذى ئۇ، 4980

. ۆٌەن ثىر تىٍەوٕي ئۇ لىٍذى ئبرزۇة
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ِېٕي ئەٌچي لىٍىپ ئەۋەتتي ضبڭب، 4981

. ئەً ثبتۇر، ئۇٍبت لىٍّب ئەِذى ِبڭب

 

چېٕي ثبر،  –جىّي ٔەرضىٕىڭىىُ، چېىي 4982

. لبچۇرِب ثۇ ئۆٌچەِٕي، ئەً ٔبِىذار

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال، ئەلىٍٍىك تىٍي، 4983

: ثۇ ضۆز ھەر ٔەرضىٕىڭ لىَبضي، ئۇٌي

 

چىمبرِب ھىچ ئىػٕي ئۆٌچەِذىٓ ضەْ، 4984

. لبچبر ئىع، چىغىردىٓ ئۇ چىممبْ ئىىەْ

 

پۈتۈْ ئىػتب ئۆٌچەَ، ئۇضۇي، لبئىذە ثبر، 4985

. ثوٌغبً ئىطەْ –ھەر ئىػتب ئورتبھبي ثوٌطب 

 

ئېٍىگ لوٍذى ئەِذى ثۇرۇٔمي تىٍەن، 4986
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. تىٍەر ثىر زىَبرەتٕي، ضەْ ثوٌغىٓ ٍۆٌەن

 

ٍب ثبرغىٓ ئۆزۈڭ، ئۇ وەٌطۇْ لېػىڭغب، 4987

. ئبٍب وۆڭٍي وەڭ، ئۇ ثىر وۆرضۇْ ٍۈزۈڭ

 

ثۇٔىڭذىٓ زىَبْ ٍوق ضبڭب ئەً لبٍبظ، 4988

. ثوٌۇغمىٓ ِبڭب ضەْ، ئبٍب ثبغرى تبظ

 

ئېٍىگّۇ توال ٍبخػي ضۇٌتبْ ئېرۇر، 4989

. ٍولطۇي ۋە ئەٍپٍىىىە جبْ وۆٍذۈرۇر

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

  –دېذىىي ثۇ ضۆز  جبۋاثەْ ئودغۇرِىع4990

. ئەلىٍغە ِۇۋاپىك ئبٍب وۆڭٍي تۈز
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  –ِۇضۇٌّبْ لبٍبغىٕي ِۇضۇٌّبْ لبٍبظ 4991

. زىَبرەت لىٍۇر، ئەً ِبڭب لەٌىجذاظ

 

ثۇ ضۆزگە ئېگىٍذىُ، ثېرۇرِەْ ثوٍۇْ، 4992

. زىَبرەت لىالٍىٓ ئۇٔي ِەْ ثۇ وۈْ

 

  –ئۇڭب ثبرِىذىُ ِەْ ثۇٔىڭذىٓ ثۇرۇْ 4993

. ٍذا وۈتىەْ ئۈچۈِْېٕىڭذىٓ ئۆزى پب

 

ئۇٔي لوٍذى، تۇتتي دۇرۇضٍۇق ٍوٌىٓ، 4994

. وىرۇرِەْ دۇرۇضٍۇلمب، ثوٌغىٓ ئىّىٓ

 

ثبراٍّەْ ئېٍىگىە، ئېٍىگ وەٌّىطۇْ، 4995

. چېىەً ِەْ جبپب، ئۇ جبپب چەوّىطۇْ

 

ئەي ثېگي، خەٌك ئۇٌۇغي، تبِبَ،  –ئېٍىگ 4996
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. ئۇڭب لىٍغىٍۇلتۇر پۈتۈْ ئېھتىراَ

 

زەپ خۇً ضۆزىذە تۇرار، ثۇٔىڭٍە تۈ4997

. ٍبِبٔالر ئىسىٕي ئۇ ئەٌذىٓ ٍۇٍبر

 

ٔە دەٍذۇ ئىػتىىٓ، ئەً ئىٍّي دېڭىس، 4998

: ثىر ئبلىً ۋە تەِىىٓ، وۆڭٍي ثەن ئىگىس

 

پۇلراغب ۋاجىپتۇر ثېگي ٍبرٌمي، 4999

. وىچىه تۇتّىمي –لەدىرٌەپ ئۇٔي چوڭ 

 

ھۆرِەتٍەظ وېرەن ثەگ ضۆزىٓ ھەَ ئۆزىٓ، 5000

. ْ ھىٕذۇ لۇٌي ئوٌطب تېخيضېتىپ ئبٌغب

 

لەدىرٌەرِەْ ئەِذى ئېٍىگ ٍبرٌىمىٓ، 5001

. زىَبرەت لىٍۇرِەْ، ثوٌۇرِەْ ٍېمىٓ
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لېٕي لبٍىت، ئېٍىگىە ضەْ ٍەتىۈز ضۆزۈَ، 5002

. وېٍۇر دەپ ثبٍبْ لىً، ثبرارِەْ ئۆزۈَ

 

ٍېپىٕطب لبچبْ پەردە ٍورۇق جبھبْ، 5003

. ِەْ ئۇتتۇر ثبراً ئوي لەدىّىٌ ِبوبْ

 

وىػي وۆرضە وۈٔذۈزدە ضوڭذار ِېٕي، 5004

. ِېٕي ضۆزٌەپ ئوتمب ئبتبر ئۆزىٕي

 

ثبر ئەِذى ِېٕي ئۆٍذە ضەْ ضبلٍىغىٓ، 5005

. ثبرارِەْ، وۈت ثىر ئبز، ٍېتىپ لبٌّىغىٓ

 

ئەڭ ئبۋاي ضبڭب ِەْ تۇغەٍىٓ ثېرىپ، 5006

. وۆرەٍٍي ٔە لىٍّبلٍىغىٓ ئوٍٍىػىپ

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 
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ثوٌۇپ خوظ ثۇ ئۆگذۈٌّىع، لىٍذى جبۋاة، 5007

. ثەن گۈزەي ثۇ، ٍۀە ثەن ضبۋاپ: دېذى

 

ثبراٍىٓ ِەْ ئەِذى ئېٍگىە تۇرۇپ، 5008

. ثۇ ضۆزٌەرٔي ئېَتبً، ضۆٍۈٔطۇْ ئۇلۇپ

 

. ِېٕىڭذىٓ وېَىٓ چىڭ تۇت ئۇ ضۆزۈڭ5009

. لبرار لىٍغبْ پەٍتتە ٍېتىپ ثبر ئۆزۈڭ

 

※         ※           ※ 

 

زگە توختىػىپ ھەر ئىىىىطي، غۇ ضۆ5010

. خۇغبي چىمتي ئۆگذۈٌّىع، وۈٌۈپ چىھرىطي

 

※         ※           ※ 
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ئەً لبٍبظ، : لوغۇِچە لىٍىپ ئۇ، دېذى5011

. ٍېٕىپ ئبٌّب ضۆزىذىٓ ٍۀە، لەٌىجذاظ

 

لۇٍبظ ئوٌتۇرۇپ ٍۈز ٍوغۇرغبْ زاِبْ، 5012

. وۆِۈردەن لبرا تۈش ئبٌغبٔذا جبھبْ

 

ۈتەرِەْ، وەٌگىٓ ِبڭب، ضېٕي ئۆٍذە ن5013

. ٔە الزىُ ثوٌطب ِەْ ھبزىرالً ضبڭب

 

※         ※           ※ 

 

ئېتىٓ ِىٕذى، وەتتي ئېٍىگىە لبراپ، 5014

. چۈغۈپ ئبتتىٓ، وىردى ئۇ رۇخطەت ضوراپ

 

ئېٍىگىە دېذى ئۇ، ثۇ ئۇلمبْ ضۆزىٓ، 5015

. وۆزىٓ –ضۆٍۈٔذى ئېٍىگ، ئبچتي لبغىٓ 
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ئبٌي ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضو

 

ٍبخػي ثوٌذى، ثۇ ثىر ئىع ثبرى، : دېذى5016

. ضۆزۈڭذەن راش ئوٌطب گەر ئېَتمبٍٔىرى

 

ئۇ لبچبْ وېٍۇر؟ : ئېٍىگ ئېَتتي ٍۀە5017

ئي ئبٌىُ، لەٍەردە وۆرۈغطەن ثوٌۇر؟ 

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ثبغالٔغبٔذا تۈْ، : ئۆگذۈٌّىع ئېَتتىىي5018

. ۈٍْورۇق دۇَٔب ِەڭسى لبراٍطب پۈت

 

ِبڭب،  –ئۇ وەٌّەوچي ثوٌذى ئۆٍۈِگە 5019

. لبچبْ وەي دېطەڭ ضەْ، وېٍۇر ئۇ ضبڭب
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ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ئەِگەپ ٍۈگۈردۈڭ توال، : ئېٍىگ ئېَتتي5020

. ثۇ ئەِگەوىە ئەجرىڭ تەڭ ثەرضۇْ خۇدا

 

غەِىّىگە داۋا غۇ ئىذى،  –ِېٕىڭ دەرت 5021

. ىثۇ وۆڭٍىّٕي ئەِذى خۇغبي ئەٍٍىذ

 

وۈزەت ئۆٍذە، وەٌطە ضەْ ئبڭالت ِبڭب، 5022

. ِېٕىڭذىٓ لىچمۇرغۇچي ثبرغبً ضبڭب

 

لبٍبغىڭٕي ئېٍىپ ِبڭب وەي تۇرۇپ، 5023

. زىَبرەت لىالٍىٓ ٍۈزىٕي وۆرۈپ
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ثۇڭب ئوخػبر ئەِذى ثىر ئبٌىُ ضۆزى، 5024

: ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، ثۇ ضۆزٔىڭ ئۆزى

 

، وىػي وۆڭٍي دائىُ ثىر ئبرزۇ تىٍەر5025

. ئبۋۇٔغبً ئۇٔىڭغب ئېرىػىەْ لەدەر

 

تىٍەوىە توٌۇق،  –ئېرىػطە ثۇ ئبرزۇ 5026

. وۆڭۈٌذىٓ چىمبرۇر، ضۆزىٕي ئۈزەر

 

دىجبْ، " ثبظ ئۈضتىگە"ئۆگذۈٌّىع چىمتي5027

. وېٍىپ ئۆٍگە تۆغەن ضبٌذۇردى غۇئبْ

 

ٍۈزىٕي ٍوغۇردى پېتىپ ٍەرگە وۈْ، 5028

. لبراٍىپ، تۇِبْ توٌذى دۇَٔب پۈتۈْ

 

جبھبْ تۇي تؤىٓ وىَذى لبپبغىٓ تۇرۇپ، 5029

. لبراٍذى وۆن، غەٍتبْ ٍۈزىذەن ئۆڭۈپ
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تىٕىپ ِىذىرغبٔالر، ٍۇِۇٌذى وۆزى، 5030

. ئۈْ، تىرىىٍەر ضۆزى –وېطىٍذى غەپە 
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ئبتّىع تولمۇزىٕچي ثبة 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىع ٍېٕىغب 

وەٌگۀٍىىي ثبٍبٔىذا 

 

ىع ئبضتبغىٕب، تۇرۇپ وەٌذى ئودغۇر5031َ

. وۈتۈپ ئبٌذى ئۆگذۈٌّىع ئۇٔي ِبٔب

 

ضبالِالغتىٍەر لوي ئېٍىػىپ غۇئبْ، 5032

. وىرىػتي ئۆٍگە ثۇ ئىىىي پبن ئٕطبْ

 

چبً ثېرىپ ئوثذاْ ٍىذۇردى وۈتۈپ،  –غىسا 5033

. ئەۋەتتي ئېٍىگىە وىػي، ئۇلتۇرۇپ

 

ئىػىتىەچ ئېٍىگّۇ ٍبٔذۇرۇپ جبۋاة، 5034

. ٌىك ئۇالپلىچمبرتتي ئۇالرٔي ٍېمىٓ
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ٍەتّىػىٕچي ثبپ 

وۈٔتۇغذى ئېٍىگٕىڭ ئودغۇرِىع ثىٍەْ 

وۆرۈغىۀٍىىي ثبٍبٔىذا 

 

ئىىىىٍَەْ تۇرۇپ ثبردى ئېٍىگ تبِبْ، 5035

. وۆرۈپ لبرغي ئبٌذى ئېٍىگ غۇ زاِبْ

 

ضبالَ لىٍذى ئېٍىگ ئەڭ ئبۋاي وۆرۈپ، 5036

. ئىٍىگ ئبٌذى زاھىت ضبالِٕي تۇرۇپ 

 

زاھىت ثىٍە،  ئېٍىگ لوي ئېٍىػتي ثۇ5037

. ئەھۋاي ضورادى، ضۆٍۈٔچ وۈٌە –ھبي 

 

ئورۇْ ثەردى ثەوّۇ ئۆزىگە ٍېمىٓ، 5038

. وۆرضەتتي لەدىرٌەپ وۆٍۈِچبٍٔىمىٓ
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ضەْ ئودغۇرِىع وۆپ جبپب چېىىپ، : دېذى5039

. لىَٕبٌذىڭ پىَبدە ثۇ ٍەرگە وېٍىپ

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

  –ۈَ وۆز: جبۋاثەْ ئودغۇرِىع ئېَتتىىي5040

. ضېٕي وۆرگەچ، ئۇٔۇتتۇَ جبپبٔي ئۆزۈَ

 

ئۆزۈَ ئبرزۇالپ وەٌذىُ ئەِذى ضبڭب، 5041

ٔىچۈن ٍەتىەً ئەِگەن ئەً ئېٍىگ ِبڭب؟ 

 

وىػي ئۆز تىٍەگىچە ٍۈرضە ثېرىپ، 5042

. ٍېتەر ئبرزۇغب تېس، لبٌّبش ھېرىپ

 

ٍبثغۇضي،  ﹞204﹝ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ ثووە5043

: ضيجبھبٔغب ٍېَىٍغبْ ئەلىً داڭمي
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ٍىراق ٍەر ٍېمىٕذۇر، دىً لىٍطب ئبرزۇ، 5044

. تىٍەوىە ٍېتەر ئەر ئېٕىك تېسال ئۇ

 

وىػي ِبڭطب ٍوٌغب خبالپ، ئبرزۇالپ، 5045

. ٍېتەر تېس ئۈِىتىە ٍېمىٍٕىك ئۇالپ

 

وۆڭۈي تبرتّىغبْ ٍەرگە لوٍطب ئبٍبق، 5046

. ٍېمىٓ ثوٌطب ٍەر لبٔچە، ثوٌغبً ٍىراق

 

ِېھٕەت چېىەر،  ٍبٍبق ِبڭطب ٍوٌٕي ئۇ،5047

. دىً تبرتىپ ِبڭطب ٍوي ئۇ، ِېھٕەت وېتەر

 

وۆڭۈي ثىرٌە وەٌذىُ، ئي ئېٍىگ ضبڭب، 5048

. ٔىچۈْ زەخّەت چېىەً، ٔەزەر ضبي ثۇڭب
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وۆڭۈي وىّٕي ضۆٍطە، تىٍەضە، لبرا، 5049

. ٍىراق ثوٌطب لبٔچە ٍېمىٕذۇر ئبرا

 

ئېٍىگٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

  –تىٓ ئبۋاي ضبڭب ضۆزٌەظ: ئېٍىگ ئېَتتي5050

. ئېَتبر ثىر ضۆزۈَ ثبر، جبۋاة ثەر ِبڭب

 

ضەْ ئەِذى وۆڭۈي ثىرٌە وەٌذىڭ ِبڭب، 5051

ۋە ٌېىىٓ ثۇ لبٔذاق ئىع ثوٌذى توڭب؟ 

 

ثىٍۇرضەْ، ضبالَ پەزٌي ثەن چوڭذۇر ئوي، 5052

. وىُ ئبۋاي ضبالَ ثەرضە ئبچتي ثۇ ٍوي

 

ِېٕي وۆرگۀىڭذە ضبالَ لىٍّىذىڭ، 5053

ضبۋاثىٓ ٔىچۈْ وۈتّىذىڭ؟ ثۇ پەزىً 
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ئودغۇرِىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

  –ضبالَ : جبۋاثەْ ئودغۇرِىع ئېَتتىىي5054

. ثىٍىپ لىٍّىذىُ، ِەْ ثبغتب ئېھتىراَ

 

ضبالِذۇر وىػىگە ئىطۀٍىه ٍوٌي، 5055

. ضبالٍِە لوٍۇٌۇر ئىطۀٍىه ئۇٌي

 

ئبِبْ،  –ضبالِذۇر وىػىگە ئىّىٍٕىه 5056

. ثوٌۇر ئۇغجۇ جبْلىٍىٕطب ضبالَ، ضبق 

 

ثۇڭب ئوخػىػىپ وەٌذى ئەِذى ثۇ ضۆز، 5057

: ئىػىتىىٓ ِۇٔي ضەْ، ئەً وۆڭٍي تۈز
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ئبِبْ ثەردى ئەٌگە ضبالَ ثەرگۈچي، 5058

. ضبالِەت ثوٌۇر ئۇ ئىٍىه ئبٌغۇچي

 

، ﹞205﹝ضبالَ ضبلالر ئبِبْ وىػي غەررىذى5059ٓ

. ضبالِەتٍىه ئبٌذى جبۋاة لىٍغۇچي

 

ىٓ وېرەوتۇر ضبالَ، وىچىىىە ئۇٌۇغذ5060

. غۇ ثىرٌە جىّي ئىع ثوٌۇرٌەر تبِبَ

 

وىچىه تۇتطب، لىٍطب ئۇٌۇغالر ضۆزى، 5061

. ضبالِەت ٍبغبپ ھەَ لۇتۇٌغبً ئۆزى

 

وىچىه ثوٌطب ئىّىٓ ئۇٌۇغ غەررىذىٓ، 5062

. ضبالِەتٍىه تېپىپ ئۇٔىڭ خەٍرىذىٓ

 

ِېٕىڭذىٓ ئېٍىگىە تېگەر غەر لبچبْ، 5063

ېگەر ٔە زىَبْ؟ وىچىىّەْ، وىچىىتىٓ ت
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ئېٍىگ لوٌي ثبرچە خەٌممە ئۇزۇْ، 5064

. ٔە لىٍطب لىٍۇر، گەر ئۇ تۈرضە ٍۈزىٓ

 

  –ٔەزەر ضبي، ئەً ئىٍّي وەڭ ئبٌىُ، ئبۋاَ 5065

. ثەگٍەرگە غۇٔىڭچۈْ لىٍّبٍذۇ ضبالَ

 

ِېٕي ضەْ ئەڭ ئبۋاي خىسِەتىە چىٍالپ، 5066

. ٍېٕىڭغب لىچمىردىڭ توال ئبرزۇالپ

 

ىذىُ ِەْ، ضۆزۈڭ تۇتّىذىُ، لوثۇي لى5067ٍُ

. ثۇ ئبٌذاِچي دۇَٔبغب ِەْ پۈتّىذىُ

 

 –ئۇٔي لوٍذۇڭ ئەِذى، زىَبرەت ئۈچۈْ 5068

. لىچمىردىڭ ِېٕي، وەٌذىُ ئەِذى ثۇ تۈْ
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ٍۀە ئەٍّىٕەتتىُ وېٍىػتىٓ ضبڭب، 5069

. ضبالِىڭ ئبِبْ ثەردى ئەِذى ِبڭب

 

ٍۀە ثبغتىىي ضۆزگە ٍبٔغبٍّۇ دەپ، 5070

. ر ئىذىُ غۇڭب ۋەھىّە ٍەپھؤۇز لورلب

 

توٌۇق پۈتتۈَ ئەِذى ھەلىمي ضبڭب، 5071

. ضېٕىڭذىٓ تېگۇر خوپ ٔەضىۋە ِبڭب

 

ئېٍىگٍٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

 –ثەگىە ثوٌۇر ثەن ٍبِبْ : ئېٍىگ ئېَتتي5072

. ٍېٕىپ ئبٌطب دېگەْ ضۆزىذىٓ لبچبْ

 

ثوالٌّبش ثەھىرِەْ ھىچ چوڭٍىغىذىٓ، 5073

. ئېَتمبْ ضۆزىذىٍٓېٕىپ ئبٌطب ئۆزى 
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جبھبٔغب ئېٍىگ ثوٌّىطۇْ ئوي وىػي، 5074

. ضۆزى ثوٌطب ٍبٌغبْ، غەزەپٍىه ئىػي

 

ٔىچۈن ثەگ ثوٌۇر ئوي خەٌممە ئۇٌۇق، 5075

ضۆزى ثوٌطب ٍبٌغبْ، لوٌي، وۆر، لۇرۇق؟ 

 

ِۇٔىڭذىّٕۇ خوپراق ثىٍىُ ضۆزٌىّىع، 5076

. ٍېٕىپ ئبٌطب ضۆزدىٓ، لبچبر ثەخت، دېّىع

 

ٍبِبٔىذۇر ئېَتطب ٍبٌغبْ، وىػىٕىڭ 5077

. لىٍىپ ۋەدە ٍبٔغبْ ٍبِبٔذىٓ ٍبِبْ

 

توال ٍبخػي دەپتۇ دۇرۇش ضۆزٌۈن ئەر، 5078

: دۇرۇش ضۆزٌۈن ئەرگە خۇدا ثەرضۇْ ئەجىر
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ثەگ راش ضۆز ثوٌغۇٌۇق ۋە تبّٔبش وېرەن، 5079

. ضۆزىذە تۇرِبضٕي ئەر دېّەش وېرەن

 

ثىر ئېَتمبْ ضۆزىذىٓ ٍبّٔبٍذۇ ئەرەْ، 5080

. ۆزىذىٓ ٍبٔغۇچي خوتۇٔذۇر، دېّەنش

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

 –ئېٍىگ : جبۋاة ثېرىپ ئودغۇرِىع، ئېَتتي5081

. ثۇ ٍبخػي لىٍىمالرغب ٍەتىۈزدى ئىٍىگ

 

ضبڭب ثەرضۇْ خۇدا ٍۀە ھەَ ئوغۇق، 5082

. ثۇ ٍبخػي لىٍىمالر ۋە ثۇ ٍبخػي خۇٌك

 

ثۇ ثەگٍەر خەٌمٕىڭ خىٍىذۇر ئۆزى، 5083

. دەن خىً ئوٌغبً خۇٌك ھەَ ضۆزىئۆزى
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: ثېرىپ تەٌىُ ثىر ئبٌىُ غۇٔذاق ئېَتۇر5084

. ثېگي ٍبخػي، ئبدىً ثوٌطب، خەٌك ثېَۇر

 

ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، ثىر ئبق چبچٍىك ئەر، 5085

: جبھبٕٔي وۆچۈرگەْ ئۇزۇْ ٍبغٍىك ئەر

 

لىً ٍبخػي خۇٌمىڭٕي، جبھبْ تۇتمۇچي، 5086

. ۈچيثۇ ثەخت وەٌگۈچي ۋە ھەَ وەته

 

لىٍىپ ئىجتىھبت ضەْ، لبزاْ ٍبخػي ئبت، 5087

. ۋاپب لىٍىّىغبً ثەخت، وۆرۇر ضېٕي ٍبت

 

ئەً لۇدرەت ضبھىجي لىٍّب ٍبِبٍٔىك، 5088

. ضۆزدە ٍبخػي ثوٌغىٓ داۋاٍِىك –لىٍىك 
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ٍۈز ئۆرە لۇدرەت ضبھىجي لىٍّب ٍبِبٍٔىك، 5089

. ضۆزدە ٍبخػي ثوٌغىٓ داۋاٍِىك –لىٍىك 

 

ٌك ٍۈوىٓ ٍۈد، لىً ئەزگۈ ھبِبْ، ثۇ وۈْ خە5090

. وېٍۇر ٍبخػىٍىك تبڭٕب، ئۆتىەچ زاِبْ

 

ثورأذەن وېچەر ثۇ تىرىىٍىه وۈٔي، 5091

. ئىػۀچطىس ئېرۇر ثەخت، تبغالر ئۇ ضېٕي

 

ئېٍىگٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

ئي ئىٍّي چوڭ ئۇق ثۇٔي، : ئېٍىگ ئېَتتي5092

. تىٍەگىُ غۇ، ئبچ ٍبخػىٍىك ٍوٌىٕي

 

ِۇٔچە لبتتىك تۇرۇپ ئىطتىذىُ،  ضېٕي5093

. ئي وۆڭٍۈَ تولي، غۇ ئىذى ِەلطىذىُ
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ِەگەر ئەزگۈٌۈوىە ئېرىػّەن ئۈچۈْ، 5094

. ٔەضىھەت پۈتۈْ –ِبڭب ئەٍٍە پۀذۇ 

 

چۆرەِذە وىػي وۆپ، گېٍىذۇر غېّي، 5095

. دۇرۇش، چىٓ، وۆٍۈِچبْ ٍولتۇر، ئەً ضېخي

 

تىٍەوىە،  –ٍېتەر ثەگٍەر جىّي ِەلطەت 5096

. ەٌّەش وۆڭۈٌگە ئەرزەر ٍۆٌەوىەٍېت

 

ثۇ دەرگبھتب ثىر توپ وىػىٍەر ٍۈرەر، 5097

. ۋە ٌېىىٓ ٍبراٍِىك ِبڭب ٍوق ثىرەر

 

ثۇڭب ئوخػبپ وېٍەر ثۇ ثېَىت، ئەً ضېخي، 5098

: ئولۇٍچۇ دېطەڭ ضەْ ِۇغۇٔي ئولۇ
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توالدۇر وىػي دەپ ٍۈرۇچي ضبٔي، 5099

وىػىگە ٍبراٍِىك دېطەڭ، ئۇ لېٕي؟ 

 

ثىر وىػي ِىڭ وىػىٕىڭ ئىػىٓ،  لىٍۇر5100

. توال ِىڭ ٍىغىٍطب لىالٌّبش ئۇٔي

 

※         ※           ※ 

 

ئەً ئودغۇرِىع، ثۇ ئېٍىگ ٍبٔب، : دېذى5101

. ٍىغىٍّىع خۇدا پەزٌي ضۀذە ِبٔب

 

ئېتىڭغب ٍبرىػب خۇٌمىڭّۇ پۈتۈْ، 5102

. تىٍەن، ثەختىڭٕي ھەق توٌۇق ئەٍٍىطۇْ

 

ثەر ئۈٌۈگ،  خۇدا ثەرگىٕىذىٓ ِبڭب5103

. تىرىٍطۇْ وۆڭۈي، ٔەپىص ثوٌطۇْ ئۆٌۈن
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ئودغۇرِىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ئەً ثەگ، : جبۋاة ثەردى ئودغۇرِىع، ئېَتتي5104

. تېػىّٕي وۆرەرضەْ، ئۇ ِبختىغۇدەن

 

ئەً لۇدرەت ضبھىجي وۆرضەڭ ئىچىّٕي، 5105

. ثۇ وۈْ ٌۀەت ئولۇپ، لوغالٍتىڭ ِېٕي

 

ٌىك ئېتي، تبلبٌذى ِبڭب ثۇ زاھىت5106

. ِبڭب ثوٌذى ثۇ ئبت تبئەت ئبپىتي

 

ِېٕي ٍوق لىٍغۇچي غۇ ئبتىُ ئېرۇر، 5107

. غۇ ئبتىُ ئۈچۈْ ٔەپىص ِبڭب ثەگ ثوٌۇر

 

ثىسەدىُ وىػىٍەر وۆرەرگە دۇوبْ، 5108

. ئۇٔىڭذا تىجبرەت، پبٍذا ٍوق ھبِبْ
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ئېٍىگ ضەْ لبرىّب وىػي تېػىغب، 5109

. ئىچىگە لبرا ھەَ ِەخپي ئىػىغب

 

ٍۈزى،  –لوغۇٕٔىڭ تېػي ٍبوي رەڭگي 5110

. ھىذى، ِەڭسى وۆروەَ ٔە چبغٍىك ئۆزى

 

ثي تەَ ثوٌطب ٌېىىٓ ئىچىذىٓ لوغۇْ، 5111

. ﹞206﹝ئۇٔي تبغالظ وېرەن، ئي چبلمبْ ضوغۇْ

 

: ٔېّە دەر ئىػىت ئەِذى وۆڭٍي ئوٍغبق5112

. ثىسەپ ئىچىٕي، تېػىڭغب ثەرِە ثوٍبق

 

دە ثوٌۇر، پۈتۈْ ٔەرضە ئۈضتۈٍٔۈوي ئىچي5113

. ئىچي ثوٌّىطب، تبظ ٍبراِطىس لبٌۇر
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ئېٍىگٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

ئي ضۈزۈن، : جبۋاة ثەردى ئېٍىگ دېذى5114

. ئىچىڭّۇ تېػىڭ ثىرٌە ثىردەن تۈزۈن

 

ٍېٕىىەتتىڭ ٍۈوۈڭ، دۇَٔبٔي لوٍۇپ، 5115

. ئىٍىٕذىُ ِەْ ئەِذى ئېغىر ٍۈن ٍۈدۈپ

 

، ثۇ دۇَٔب ئىػي لىٍذى ِەغغۇي ِېٕي5116

تبئەت لىٍغىٍي ھەلمە ۋالتىُ لېٕي؟ 

 

ِبڭب ثەر ٔەضىھەت، ئۆزۈِٕي تۇتبً، 5117

. لۇتبتطۇْ ضۆزۈڭ چىٓ، ئۆزۈَ ضبپ ثوالً

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 
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- دەپ جبۋاة لىٍذى ئودغۇرِىع،  -ئبٍب ثەگ، 5118

. پۈتۈْ ٍبخػىٍىممب ٍبخػىٍىمٍە ٍېتىع

 

، خۇدا لۇٌٍىرى ئىچرە ِۀذەن ٍبِب5119ْ

. ئىٍي ئىٍّي دېڭىس، ٍوق ئېرۇر ھىچمبچبْ

 

ِېٕىڭذىٓ ٍبِبٔراق خۇدا لۇٌىٕي، 5120

. ئەگەر ئىسدىطەڭ ضەْ، تبپبرضەْ ِېٕي

 

ِېٕىڭ ضۆزٌىرىُ پبٍذا لىٍغبً ٔىچۈن؟ 5121

ئۆگۈتۈَ ضبڭب ٔەپ لىالرِۇ تۈزۈن؟ 

 

غۇڭب ِەْ ئىگەِذىٓ ئۈِىت ئۈزِىذىُ، 5122

. ئەپۇ ئەٍٍەر گۇٔبٍىُ غۇ ثىرال ئىسىُ

 

ٔە دەٍذۇ ئىػىتىىٓ، گۇٔبوبر لۇٌي، 5123

: گۇٔبٍىٓ تىٍەپ ئۆزرە ئېَتىپ تىٍي
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گۇٔبوبر، جبۋاثىبر، لۇٌۇڭّەْ ٔبداْ، 5124

. لبراٌطب گۇٔبٌىك ئۆزۈَ ِەْ ھبِبْ

 

ضېٕىڭذىٓ ثۆٌەن ٍوق ضېغىٕبر ئىگەَ، 5125

. گۇٔبٍىُ وەچۈرضەْ، ٍۆٌە ثەخت تبِبْ

 

ئېٍىگٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

ئەً ئوٍغبق، : ۋاثەْ دېذىىىُ ئېٍىگجب5126

. ثۇ خۇٌمۇڭ ِبڭ ثەردى ئەزگۈ ثوٍبق

 

ئۆزۈڭٕي ٍبِبٔراق ثىٍەرىڭ ئۈچۈْ، 5127

. خەٌك ئىچرە ٍبخػي ئېرۇرضەْ ثۇ وۈْ
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وۆڭۈي، تىً ئېرىتتىڭ، ئېرىذىڭ ئۆزۈڭ، 5128

. ئۈگۈت ثەر، ِبڭب ٔەپئي لىٍطۇْ ضۆزۈڭ

 

ئي ٍبخػي لىٍىمٍىك، پۈتۈْ ئىػي چىٓ، 5129

. اڭب ثىر ٔەضىھەت غەپمەت ئەٍٍىگىَٓ

 

خۇدا ٍبخػىٍىمالرٔي ثەردى ضبڭب، 5130

. ئي ٔبِىذار، ئبً ٍبخػي ٍوٌٕىّۇ ِبڭب

 

ئي ٍبخػي وىػي وەي، ئۈگۈتٍە ِېٕي، 5131

. خۇدا ئەجىر ثەرضۇْ لىَبِەت وۈٔي
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ٍەتّىع ثىرىٕچي ثبة 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئېٍىگىە ٔەضىھەت لىٍغبٍٔمي 

ثبٍبٔىذا 

 

: اثەْ ئودغۇرِىع ئېَتتي ئېٍىگىەجبۋ5132

. ٍېتىػتۇرضۇْ ضېٕي ھەق ھەر تىٍەوىە

 

ثۇ ِەغئوَ، ئىچي ثوظ، ئۆتۇچي جبھبْ، 5133

. لېرىتتي لبٔچە ثەگٕي، ئۆزى ٔەۋجۇۋاْ

 

ضېٕىڭذەن لبٔچە ثەگٕي ئۇ ئۆتتي ضۆٍۈپ، 5134

. ضبڭب ثوٌذى تەٍَبر، وېتەر تېس لوٍۇپ

 

ئۇٔىڭغب ھەلىمي وۆڭۈي ثەرِىگىٓ، 5135

. اپب ئەٍٍىّەٍذۇ ھەلىمي، چېىىٓۋ
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ِېٕىڭذىٓ ئۈگۈت ضبڭب الزىُ ئەِەش، 5136

. ئي ئىٕطبْ، پەٌەوٕىڭ ئىجرىتي، ثەش

 

ضېٕىڭذىٓ ثۇرۇٔمي جبھبْ تۇتمۇچي 5137

! لېٕي، ٔەگە وەتتي، لېٕي ئۇ وۈچي

 

ئۇالر ٔەگە وەتتي لبراپ ئوٍٍىغىٓ، 5138

. ضېٕىڭّۇ وېتىػىە وۈٔىڭذۇر ٍېمىٓ

 

ئەِذى ثۇ ثەگٍىه ئورۇْ، ضبڭب تەگذى 5139

. تەٍَبرالْ ئىػىڭگە، ئۇ تۇرِبش ئۇزۇْ

 

ئۇالرغب ٔېّە پبٍذا لىٍغبْ ئىىەْ، 5140

. غۇٔي لىً، ٌەززىتىٓ تبڭٕب وۆرەرضەْ

 

ئۆوۈٔذى ئۆٌەردە ئۇالر ٔېّىذىٓ، 5141

. تىٍەپ ٍبخػىٍىك ضەْ، ٍىراق تۇر ئۇٔذىٓ
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ثىٍىٍّىه ھېىىُ ٍبخػي ئېَتىپتۇ ثەن، 5142

: ۆزىذۇر ٍبلۇت، ئۈٔچىذەنثىٍىٍّىه ش

 

ئۆٌگۀٕي وۆرگۀّۇ ھىچ لبٌّبش تىرىه، 5143

. ئۆٌۈِگە تەٍَبر تۇر، ثوٌّب خۇٌمي ٍىرىه

 

ئۆٌۈِٕي ثىٍىپ ضەْ، ٍۈرگەْ ئەً غبپىً، 5144

. تۈگەر ثۇ ھبٍبت، ئۆز ٔەضىۋەڭٕي ثىً

 

غبپىٍٍىمتب ٍۈرگەْ ئەً ئىطتەن لۇٌي، 5145

. ھوجۇَ لىٍّىطۇْ ئۇ، وېٍۇر ئبٌغىٍي

 

لبراپ وۆر وەچۈرگەْ وۈٔۈڭٕي ثۇ وۈْ، 5146

. ئەلىً ثىرٌە ئوٍال، چۈظ ثوٌذى ثۇ تۈْ

 

 



  -1067 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

ئەگەر لىٍغبْ ئوٌطبڭ ئۆزۈڭ ئەزگۈٌۈن، 5147

. ئۆزۈڭگە تبپبرضەْ ئەجىر ِەڭگۈٌۈن

 

زاٍە لىٍغبْ ئوٌطبڭ ئۆِۈرٔي ئەگەر، 5148

. وۈْ پۇغبٍّبٍٔە ثوي ئبھ چېىەر –تۈٔۇ 

 

ئبرزۇالپ، تېپىٍّبش داۋاٍِىك ھبٍبت 5149

. ٍىگىتٍىه وۈچىّۇ ٍبّٔبش لبٍتىالپ

 

زاٍە لىٍّب ثۇ ثبر وۈٔۈڭٕي، لبرا، 5150

. ئۆٌۈِگە ھبزىرالْ تبئەتىە ئبٌذىرا

 

ئەً ئېٍىگ لبراپ وۆر ضېٕىڭذىٓ ثۇرۇْ، 5151

ئبتبڭ ثەگ ئىذى ئەٌذە وۈچٍۈن پۈتۈْ، 

 

، ٌەغىىرى ثبر ئىذى، ﹞207﹝غەزىٕە، ھەغە5152َ

. ق ٍبغىذىتىٍەگىٓ تېپىپ لبٔچە ۋا
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ئۆٌۈَ تۇتتي ئبخىر، ئەپىەتتي ئۇٔي، 5153

. ﹞208﹝ئۇڭب لىٍّىذى پبٍذا چوڭٍۇق ئۇٔي

 

ئبتبڭ ئۆٌذى، وەتتي، ضبڭب ثەردى پۀذ، 5154

. لۀذ –ئبتب پۀذى تۇتطبڭ، ثوٌۇر غېىەر 

 

ثۇڭب ئوخػبر ئەِذى، ئىػىت، ئۇغجۇ ضۆز، 5155

: ٍېتەر پبٍذا ئۇٔذىٓ، ثوٌۇر ضبڭب وۆز

 

  –چبغذا ئبتبڭ ۋە ثەٌىي غۇئبْ ئۆٌەر 5156

. دېگۀذۇر، وۆر، ئوغٍۇَ ثوي ئوٍغبق ھبِبْ

 

ئۆٌۈَ تۇتتي، وەتتىُ، وېٍەر ضبڭىّۇ، 5157

. تىرىػمىٓ، وېَىٓ ضەْ ٍبخػي ٔبَ لبزاْ
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ئبتبٔىڭ، ئبٔبٔىڭ ئۆٌۈِي توٌۇق، 5158

. لىسغب پۀذدۇر، ثۇٔي ٍبخػي ئۇق –ئوغۇي 

 

دى، ئبتبڭٕي، ئبٔبڭٕي ئۆٌۈَ لوٍّي5159

. ۋالىت وەٌطە ضېٕي ھەَ لوٍبرِىذى

 

جبپب لىٍذى دۇَٔب ئۇالرغب تېتىپ، 5160

. ۋاپب لىٍغبٍّۇ ضبڭب، لىٍىك ئۆزگەرتىپ

 

ئەزىس تۇت ھبٍبتٕي، وېرەن ئىػمب ضبي، 5161

. لىٍىپ ئەٌگە ئېھطبْ، ضبۋاثىٕي ئبي

 

ئۆتەر وۈٔذىٓ ئبٌغىٓ وېرەوٍىىىٕي، 5162

. تەٍَبرالْ، زاِبْ ھەَ تۈگىتەر ضېٕي

 

ئۆزۈڭ ٍۈددۈڭ ِۇٔچە خەٌك ٍۈوٍىرى، 5163

. تۇر ئوٍغبق، غبپىً ثوٌّب، ھۇغىَبر ٍۈرى
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توال ئبچ ثۆرىٍەر ٍىغىٍذى ضبڭب، 5164

. وۈزەت لوٍٕي ثەن، ئەً ھۆوۈِذار توڭب

 

وېچەضي ئېٍىڭذە ثىرى لبٌطب ئبچ، 5165

. ضورار تەڭرى ضۀذىٓ ئۇٔي، وۆزٔي ئبچ

 

ثۇ وۈْ، چىراغذەن ٍبٔۇرضەْ ئەً ئېٍىگ 5166

. ئەً پبن لەٌىپ، ٍورۇغي ثۆٌەوٍەر ئۈچۈْ

 

تۈگىطە ھبٍبتىڭ ٍېتىٍطە ٍېػىڭ، 5167

ٔېّە پبٍذا ثېرەر ضېٕىڭ ئۇ وىػىڭ؟ 

 

ئۆزۈڭ ئوتمب ئبتّب وىػىٍەرٔي دەپ، 5168

. وۆٍذۈرِە ئۆزۈڭٕي ثىٍىپ ضەْ وۈچەپ
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ئۇٌۇغٍۇق، ثۈٍۈوٍىه ثۇ ثەگٍىه تۈگەي، 5169

. ِەھەي لبٌۇر، ثۇ ئۆٌۈَ ئىػىه ئبچمبْ

 

دۇرۇش ثوي، دۇرۇضٍۇق ثىٍەْ ھۆوۈَ لىً، 5170

. تۇراالٍذۇ ثەگٍىه ئۇزۇْ ئۆرە، ثىً

 

ئىٍىّي زور،  –ثېرىپتۇ ٔە ٍبخػي ثىٍىُ 5171

: ئۇٔىڭغب ئەِەي لىً ۋە غۇ ٍوٌذا ٍۈر

 

چىڭىتّبق تىٍەضەڭ ثۇ ثەگٍىه ئۇٌىٓ، 5172

. ھۆوۈِذە چىڭ تۇتمىٓ ئبداٌەت ٍوٌىٓ

 

جبھبٕٔي ٍبٔب،  تبپبٍّەْ دېطەڭ ئۇ5173

. ئبداٌەت ٍوٌىٓ تۇت، ضۆزۈَ ثەش، ِبٔب

 

دېگۈچي غورۇرالّٔىغىٓ، " ثەگّەْ"ئي5174

. دۆٌەت، چېىىٓ –ۋاپبضىس ئېرۇر دۇَٔب 
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ئىػۀّە ثۇ دۇَٔب، ثەخت ثىۋاپب، 5175

. ئىػۀچطىس ئېرۇر، وۆر، ئۇ لىٍّبش ۋاپب

 

ضبراً،  –ئەً ئېٍىگ ثۇ لەضىر، ثۇ ئوردا 5176

. لەت ثىر تۇراٌغۇٌۇق جبًضبڭب تەگىەْ پە

 

ضېٕىڭذىٓ ثۇرۇٔالر چۈغۈپ ئۆتتىٍەر، 5177

. تۇراٌّبً ِۀسىٍذە وۆچۈپ وەتتىٍەر

 

ئورۇْ،  –ضبڭب تەگذى ئەِذى ثۇ ئوردا 5178

. ئەۋەتىىٓ وۈچۈڭٕي ئۆزۈڭذىٓ ثۇرۇْ

 

ثۇ وۈْ ِۇٔذا لىٍّب لەضىر ھەَ ضبراً، 5179

. ئبً –ضېٕي ھەَ لوٍّىغبً ئۆتىۈٔچي ٍىً 
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اتبر جبٍىڭ ئېٕىك ثىٍىٕىپ تۇرار، 5180ً

. ثىسە ٍبخػىٍىمٍە ئۇٔي، ٔبِىذار

 

ِېٕىڭ دەپ ثىٍۇرضەْ ثۇ لەضىرٔي ثۇ وۈْ، 5181

. لبراضبڭ، ھەلىمەت ئەِەش ثۇ، چۈغەْ

 

ئىػىتىىٓ، ٔېّە دەٍذۇ ثۇ لەضىر ضبڭب، 5182

: لبراٌطب، تبزا راضتٕي دەر، ئي توڭب

 

ثۇٔي ئېَتبدۇرضەْ ِېٕىڭ دەپ ِېٕىڭ، 5183

ىچۈْ دەٍطەْ ئۇٔذاق، ٔىچۈن ئۇ ضېٕىڭ؟ ْ

 

، !"چىك:"ضېٕىڭذىٓ وېَىٕىىٍەر دەر ضبڭب5184

". ِېٕىڭذۇر ِېٕىڭ:"وىرِەوٕي وۈتۈپ دەر

 

ئي دۇَٔب ثېگي، زىٕذاْ ئۇغجۇ جبھبْ، 5185

! ئۇ، ئۀذىػطىس ثوٌّىغبْ –ثۇ زىٕذاْ 
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ثۇ زىٕذأذا ئبرتۇق تىٍەِە ضۆٍۈٔچ، 5186

. ھەَ ئبۋۇٔچضۆٍۈٔچ ئورٔي جۀٕەت ئېرۇر 

 

ئۆتەر ثۇ ھوزۇرٔي ھوزۇر ثىٍّىگىٓ، 5187

. ئۆتەر ثۇ ضۆٍۈٔچٕي ضۆٍۈٔچ دېّىگىٓ

 

ضبئبدەت ِۇغۇٔذاق، ئۇ تۇرِبش، لبچبر، 5188

. ٍىغىٍغبْ ِېٍڭٕي پۈتۈٍٔەً چبچبر

 

ئۇ دۇَٔبٔي ثىٍگىٓ ثىر ِەڭگۈ ِبوبْ، 5189

. ٍۈزۈڭٕي ئۇڭب لىً، لوٍۇپ ثۇ جبھبْ

 

تىٍە ِەڭگۈٌۈن، لوٍۇپ ئبرزۇ، ھوزۇر، 5190

. ثۇ ِەڭگۈ ھوزۇرچۈْ جبپب چەوىۈٌۈن
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خۇدا پەزٌىٓ چۈغەْ، ٔەزەر ضبي، لبرا، 5191

. ٔىچۈن ٍبخػىٍىمالر لىٍىٕذى ضبڭب

 

ضېٕي خەٌك ئۈزە ئۇ لىٍذى ھۆوۈِراْ، 5192

. ثېرىپ ئبرزۇ، ضۆزۈڭ ئۇ لىٍذى راۋاْ

 

ضېٕىڭذەن ۋۇجۇتٍۇق تەڭرى لۇٌٍىرىٓ، 5193

. رۇرضەْ ثبرىٓضبڭب لىٍذى ِۇھتبج، وۆ

 

ئەً ئېٍىگ، غۈوۈر لىً ثۇڭب ضەْ ثۇ وۈْ، 5194

. ثوي ٍبخػي لىٍىمٍىك، خۇدا خەٌمىچۈْ

 

ئبداٌەت ئۈچۈْ تىىتي تەڭرى ضېٕي، 5195

. ئبدىً ثوي، ئبداٌەت ثىٍە تۇر، لېٕي

 

پۈتۈْ ئىػٕي ئەلىً، ئىذران ثىٍەْ لىً، 5196

. ھبۋاغب ثېرىٍّە، تىرىه ضبلال دىً
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ۈچۈْ ضەْ ثوٌۇپ ِېھرىجبْ، پۈتۈْ خەٌك ئ5197

. چوڭغب ئبدىً ھۆوۈَ لىً ھەر ئبْ –وىچىه 

 

ثۇزۇٌطب خەٌمٕىڭ خۇٍي ئۆزگۈرۈپ، 5198

. تۇتۇپ لبتتىك، تۈزەت ئۇٔي تەوػۈرۈپ

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، ئي ثىٍّي دېڭىس، 5199

: ثىٍىُ ثىرٌە ئىػٍەپ لىساتمىٓ ِېڭىس

 

ثۇ وۈْ ٍبخػي ثوٌطۇْ دېطەڭ ثبرچىطي، 5200

. ٍبخػي ثوٌغىٓ، ئي ئەي وبتتىطيئۆزۈڭ 

 

دېطەڭ ثۇٌغۇٔىػالرٔي ثوٌطۇْ ضۈزۈن، 5201

. ضۈزۈي ضەْ، وېَىٓ خەٌمىّۇ ثوٌغبً تۈزۈن
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ثبظ، لبٍبلمب ِبڭطب ئەي ثېػي،  –ثەگٍەر 5202

. ئبڭب ئەگىػۇرٌەر ثۇ ثبرچە وىػي

 

ثۇزۇٌطب خەٌك، ئۇٔي ثۇ ثەگٍەر تۈزەر، 5203

؟ ئۇٔي وىُ تۈزەر ثەگ ثۇزۇٌطب ئەگەر

 

تۈزەپ ئۆز لىٍىمىڭ، خۇٍۇڭٕي تۈزەت، 5204

. تۈزەٌۇر خەٌمّۇ، ئۆزۈڭ راھەت ئەت

 

ٍبراٍِىك ئىػالرٔي تىٍەضەڭ ئۆزۈڭ، 5205

. ٍبراِطىسٔي تبغال، وېطىٍذى ضۆزۈڭ

 

، ﹞209﹝جبھىٍغب لوغۇٌّب، پبضبتتىٓ ٍىرا5206

. ثۇ ئىىىي لىٍىمتىٓ ثوٌۇر ئەر لبرا

 

ٔىپ، ٍبراِطىس ٍبۋۇز ٔەڭ ٍۈرِە ئىسدى5207

. ٍبراِطىسٌىك لىٍّب ضۆز ئېَتتىُ وېطىپ
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ھوزۇرغب ثېرىٍّە، ھبراق ئىچّىگىً، 5208

. وېچىىطىس دېڭىسدۇر ثۇ ئىىىىطي، ثىً

 

لىٍىمىڭ توغرا تۇت، خۇٌمىڭٕي ضىٍىك، 5209

. ئەلىً ٍوٌذاظ ئوٌطۇْ، وېڭەغچىڭ ثىٍىه

 

پەزىٍەتٕي زۆرۈر لىً، دۇرۇش تۇت وۆڭۈي، 5210

. ثبضّب ٍوي ئۆزۈڭٕي ئۇٔۇتّب، خبتب

 

وۆڭۈٌٕي وىچىه تۇت، غۇرۇرالّٔىغىً، 5211

. لوغۇْ، خبدىُ وۆپ دەپ وېجىرٌۀّىگىً

 

ٔي ِەغرۇر، تەوەثجۇر، جەضۇر ئەرٌەرٔي، 5212

. ئۆٌۈَ تۇتتي تۇپرالمب وۆِذى ئۇٔي
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ٍۀە ٍبخػي دەپتۇ ثىر ئبٌىُ ثۈٍۈن، 5213

: ثىٍىٍّىه ضۆزىٓ تۇتطب ثوٌۇر ئىع تۈزۈن

 

 دەپ وۆرەڭٍىّىگىً، غەزىٕەَ توال5214

. لوغۇْ، خبدىُ وۆپ دەپ غۇرۇالّٔىغىً

 

وۈچىگە وۈۋۀىپ وۆورەن وەرگۈچي، 5215

. ، ثىً﹞210﹝لىالٌّىذى چبرە ثىر پبغىغب

 

غەزەپٍۀّە ئىػتب، ئۆپىەڭ ثېطىۋاي، 5216

. غەزەپ وەٌطە، گوٍب گبچب ثوٌۇۋاي

 

ئبٌذىراپ لىٍّب ئىع، ِەگەر دىٓ ئىػي، 5217

. ئبٌذىراپ وىػي تبپبٌّبش پبٍذىٕي

 

لىٍۇر چبغذا ئېھطبْ توال ئبٌذىرا، 5218

. ئېغىر ثوي تبٍبلالظ، ثېرىػتە جبزا
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ھەروەتتە، ثوٌّب ٍېٕىه،  –ھوٌۇلّب ضۆز 5219

. ھېٍىُ دەپ ئبتىٍۇر ھەر ثىر ضەۋىرٌىه

 

ضېخي ثوي، خەٌممە ثېرىپ ِبي، ٍىذۈر، 5220

. ثېخىً ثوٌطب ثەگٍەر ئېتٕي ثۇزۇر

 

ضەْ، ئۆزٔي چىڭ تۇتۇپ،  ٍىرىه ضۆزٌىّە5221

. ٍىرىه ضۆز لوٍۇر خەٌك دىٍىٓ توڭٍۇتۇپ

 

ضۆزۈڭ ثوٌطۇْ پۈتۈْ وىػىگە چۈچۈن، 5222

. پىػبٔەڭ ٍورۇق تۇت، ٍۈزۈڭٕي ئوچۇق

 

خىٍي ضەْ خەٌمٕىڭ، خۇٌمىڭٕي ئۇز لىً، 5223

. تىً_ تۈزەتىپ خۇٍۇڭٕي، رۇش لىً وۆڭۈي 
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  –ئبۋاَ ٍبخػي ثوٌطب، ئۇٔۇڭ ئەزگۈضي 5224

. ۈڭگە ثوٌۇر، ئي خەٌىك ثەٌگۈضيئۆز

 

ثۇ ثەگٍەر خۇٍىٕي ئۇز لىٍطب ئەگەر، 5225

. ئېٍي ٍبخػي ثوٌۇپ، تۈِۀّىڭ ضۆٍۈٔەر

 

  –ٍبِبْ ثوٌطب ثەگٍەر ھەروىتي، ٍۀە 5226

. ٍبِبٔالر وۈچىَىپ، ثۇزار ئۀئۀە

 

ٍبِبْ ثوٌّب، ٔبِىڭ ٍبِبْ لىٍّىغىً، 5227

. ٍبِبٕٔي لىطىپ تۇت، ضەْ ٍوي لوٍّىغىً

 

ٍبِبٍٔىك زەھەردۇر، ٍېّە ثۇ زەھەر، 5228

. زەھەرٔي ٍەپ ثوٌّبش، تىرىىٍىه وېتەر

 

ئەلىٍٍىك وىُ ئوٌطب، ئۇٔي تۇت ٍېمىٓ، 5229

. ثىٍىٍّىه ضۆزىٓ تۇت، ئبدا لىً ھەلمىٓ
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پۈتۈْ چىٓ، دۇرۇش، ٍبخػي ٔبَ وىػىٍەر، 5230

. ئۆزۈڭگە ٍېمىٓ تۇت، ئۇڭب ئىػٕي ثەر

 

ۋاپب، تۇراق،  ثۇ ِەوىبر جبھبٔذا ٍوق5231

. غبپىً ثوٌّب، ضبلالْ، ٍوٌي ثەن تبٍغبق

 

ٍبضبٔىپ لىٍىپ جىٍۋە دىٍٕي ئبالر، 5232

. وۆڭۈي ثەرگىٕىڭذە ٍۈز ئۆرۈپ لبچبر

 

ئۆٌۈِٕي ئۇٔۇتّب، چەوّە وۆپ ئبرِبْ، 5233

. ضېٕي ثبضّىطۇْ ئۇ، ئەً ضبھىپمىراْ

 

ئۇخٍىّب ثۇ غەپٍەت ئىچرە، ئەً خبلبْ، 5234

. ىىىە، ئەً ئىطىً جبِْەش ثوٌّب ثۇ ثەگً
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ثۈگۈٔىي ھوزۇرغب ئبٌذأّىغىٓ ضەْ، 5235

. لىَبِەت ھوزۇرىٓ تىٍە زەۋق ثىٍەْ

 

ضۆٍۈٔچي ئۇزۇٔذۇر، ھوزۇرى توال، 5236

. ِبٔب غۇ ھوزۇرٔي ھوزۇر دەپ ثوال

 

تىٍەضەڭ ئەزگۈٌۈن، راھەت، ئەزگۈ ثوي، 5237

. توال ٔېّەت ئىچرە ٍۈرى، ِەڭگۈ ثوي

 

ىٓ ثىٍىُ تبپمبْ ئەر، ٔە دەٍذۇ ئىػىته5238

: ثىٍىُ ثىرٌە ئەٌذە ئەزىس ثوٌغبْ ئەر

 

خۇدا ثەرضە ئىسزەتٕي ٍوق غبٍىتي، 5239

. توال رەھّەتىذە ئۆزۈڭ راھىتي

 

ئەگەر لبچطبڭ ئۇٔىڭذىٓ خبرٌىمىڭ ئېٕىك، 5240

ثۇ خبرٌىممب وىّٕىڭ ٍېتەر تبلىتي؟ 
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ئېٍىگ ضەْ تىۋىپمب ئوخػبرضەْ ثۇ وۈْ، 5241

. خەٌك پۈتۈْ –ر ئبغرىك ضبڭب ِۇھتبج ئېرۇ

 

ثىر چەوىەچ زۇٌۇَ، ثەختي لبرادۇر، 5242

. ثىرى ٍولٍۇق غېّىذە ثىٕەۋادۇر

 

ثىرى ئبچ، ئۇ ثىرضي ٍبالڭغبچ ٍۈرۇر، 5243

. غەِذە پىغبٔالر چېىۇر –ثىر لبٍغۇ 

 

ضېٕىڭذە تۇرۇر، وۆر، ثۇٔىڭ دورىطي، 5244

. ئۇضتىطي –داۋاالت ثوٌۇپ ضەْ ھېىىُ 

 

داۋاضىٓ لىٍّطبڭ گەر،  –ثېرىپ دورا 5245

. ضېٕىڭذىٓ ثۇ خەٌممە پبالوەت وېٍەر
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لىَبِەتتە تەڭرى ضېٕىڭذىٓ ضورار، 5246

. خبالضىڭ ئۈچۈْ لىً جبۋاثٕي تەٍَبر

 

تىرىىٍىه وېتىپ تېس، ثۇ ثەگٍىه لبالر، 5247

. ضبڭب الزىّي غۇ ٍبخػي ئبت ثوالر

 

ئېٍىگ، ثۇ جبھبْ ثىر تېرىٍغۇ ئېرۇر، 5248

. ٌۇڭ غۇٔىال ئبٌۇرٔېّە تەرضە، لو

 

ٍۈرى، ٍبخػىٍىك لىً، تېرى ئەزگۈٌۈن، 5249

. ضبڭب ٍبخػي ثوٌغبً ھبِبْ ِەڭگۈٌۈن

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال، ئبٌىُ ئېٍچي ثەگ، 5250

: ثۇ ثەگٍىه ئىػىٕي ثىٍۇر ٍوٌچي ثەگ

 

  –خەٌك چوڭي ثوٌغبْ ئەً ثەگ، وىچىه دىً 5251

. غىرىٓ ضۆز ثوٌۇغٕي ئۆزگە ثەدەي لىً
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ظ ثوٌغۇچي لوٌي ئۈضتۈْ وىػي، ئي، ثب5252

. ئەڭ ئبۋاي ثىٍىُ ثىرٌە لىً ھەر ئىػي

 

ثىٍىُ ثىرٌە ئىػٍە پۈتۈْ تۈرٌۈن ئىع، 5253

. پۈتۈٍٔەً ئىٍىّذىٓ وېٍۇر وۆروٍۈن ئىع

 

وېتەر وەٌّەٍذىغبْ ثوٌۇپ ثۇ جبھبْ، 5254

. ئۆزۈڭ ٍبخػىٍىك لىً ٍولبٌّبٍذىغبْ

 

لبٌۇر دۇَٔب ئبخىر، تۇغۇٌغبْ ئۆٌۇر، 5255

. ٍبخػي ثوٌطۇْ ثىر ٔبِي لبٌۇر –اِبْ ً

 

ٍبِبٔغب لوغۇٌّب، ٍبِبْ وۆٍذۈرۇر، 5256

. ئېتىڭ ٍبخػي ثوٌطب، ٍبخػي ئىس لبٌۇر
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ئېٍىگ ضەْ ثوي ئوٍغبق، تىرىػمىٓ ھبِبْ، 5257

. غەپٍەتتە ٍۈرگۀگە تېگەدۇر زىَبْ

 

ثۇ ثەگٍىه ئبضبضي ئوٍغبلٍىك ئېرۇر، 5258

. ٌۇرثۇ ثىرٌە ئۇ دۇَٔب ھەَ لوٌغب وې

 

غبپىً ثوٌّب، ثوٌطبڭ ثۇ ثەگٍىه وېتەر، 5259

. ھەر ئىىىي جبھبٔذا غبپىً ئبھ  چېىەر

 

دۈغّەْ لىٍّب ئۆزگە، ٍبٔب تۆوّە لبْ، 5260

. ثۇ ئىىىي گۇٔبدىٓ داتالر چىمطب جبْ

 

ئۆزٔي ھبراِذىٓ وېرەن توضّىمي، 5261

. ھبراَ ٍېگۈچي ئورٔي دوزاق تېگي

 

ىجبْ، جىّىىي وىػىگە ضەْ ثوي ِېھر5262

. ئبزدۇرِب ٍوٌذىٓ، ضەْ ئۇرِب زىَبْ
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ِەً ئىچّە، پبضبتتىٓ ٍىراق لېچىپ تۇر، 5263

. ثۇالرئوردا، لەٌئە، ضبرإٍي ثۇزۇر

 

ئۆٌۈِگە تۇغۇٌۇر تۇغۇٌغبْ وىػي، 5264

. لوٍۇر ٔبِىذىٓ ئىس ثۇ ئۆٌگەْ وىػي

 

تۇتبِچە تىرىىٍىه ئبخىر ٍولىالر، 5265

. االرٍبخػىذۇر، وۆر، ثىر ئبتي ق –ٍبِبْ 

 

ئبۋۇٔچ ثىرٌە گوٌالٍذۇ دۇَٔب ضېٕي، 5266

. ضېٕي ئۇخالتّىطۇْ، تۇر، ئۇ غەپٍەت وۈٔي

 

ثۇ غەپٍەت وىػىٕي ئۇخالتمۇچىذۇر، 5267

. وىػىىىُ گەر ئۇخالر ھەِّە ئىع لبٌۇر
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ئىذى ئبٌّىطب ئەرٔي غەپٍەت تۇتۇپ، 5268

. لىالتتي ئىجبدەت پەرىػتە ثوٌۇپ

 

ضۆزىٕي،  توال ٍبخػي ئېَتمبْ ئبٌى5269ُ

: ئي، وۆڭٍي ئوچۇق ئەِذى ئۇلمىٓ ثۇٔي

 

، ﹞211﹝غبپىٍٍىك پۈتۈٍٔەً ضۆٍۈٔچي تەرەپ5270

. ثۇ غەپٍەتتە ئۇخالر وىػىٍەر ئەجەپ

 

غبپىً ثوٌّب، ضېٕي ئۇخالتّىطۇْ ئۇ، 5271

! ثۇ غەپٍەت ئۇٍمۇضىذىٓ ضبلال ٍب رەة 

 

لۇاللىڭ،  –ئىتتىه ثوٌطۇْ ئەٌذە وۆز 5272

. وۆٍۈِچبٍٔىمىڭ پۈتۈْ خەٌىممە ٍەتطۇْ

 

ثوٌۇر ئبخىر ضبڭب خۇدادىٓ ضوراق، 5273

. گۇٔبوبرغب خۇدا ضورالي توزاق
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دىممەت لىً، ٔېّە دەر تەلۋادار وىػي، 5274

: تەلۋادار ضۆزىٓ تۇتطب تۈزىٍەر ئىػي

 

ئەً ثەڭۋاظ ٍۈرگۈچي خەٌك ئۆوتىّي، 5275

. جبۋاثي تەٍَبرال، ثبر ھەق ضورىمي

 

، ﹞212﹝وبر ِەئَۇپِەٍٍىچە ٍۈرگەْ ئي گۇٔب5276

. ضورار ثىر وۈٔي ھەق ضورالچي ثوٌۇپ

 

ئىچّەن ثىٍە،  –ئەً ئۆِۈر ئۆتىۈزگەْ ٍەپ 5277

. ھېطبثمب تەٍَبرالْ، چىمىع ٍوي تىٍە

 

ضورىغۇچىذۇر ئۇ، خۇدا ھەِّىٕي، 5278

لۇتۇالر ٍېرىڭ ثبرِۇ لېچىپ لېٕي؟ 
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لىٍىچ ھەَ تبٍبق، ئي ئېٍىگ ضۀذىذۇر، 5279

. ٍبِبٔالرغىذۇر ثۇ لبِچب، جبزاالر

 

ٍبِبٍٔىمىٕي تبوي لوٍّىطب ٍبِبْ، 5280

. وېّەٍتّە جبزأي، ئۇ لبِچب ھبِبْ

 

تۈزەٌّەش ٍبِبٔالر تبٍبق ٍەپّۇ گەر، 5281

. ضبلالٔغىٓ ئۇالردىٓ ضەْ ِۇِىىٓ لەدەر

 

ٍبِبْ ثوٌطب ئېٍىگ جبھبٕٔي ثۇزار، 5282

. توضۇچي ثوٌّىطب ٍوٌذىٓ ئبزار

 

ەڭ ئېتىۋار، ئەزىسٌەپ ٍبخػىٕي ثەرش5283

. ثوٌۇر خەٌك پۈتۈْ ٍبخػي، ئي ٔبِىذار

 

ئوٍۇٔغب ئبۋۇّٔب، وۈزەتىىٓ ئۆزۈڭ، 5284

. ھوزۇرغب ضۆٍۈّٔە، لبٌذى ئبز وۈٔۈڭ
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ھۆوۈَ لىً دۇرۇضٍۇق ثىٍەْ ضەْ دۇرۇش، 5285

. تۇرار ثەگٍىه ئۆرە لبٔۇْ ثىٍەْ رۇش

 

وۈچۈڭ ٍەتىىٕچە تىرىػمىٓ ئۆزۈڭ، 5286

. ۇداغب ئۆزۈڭزاٍە وەتطە، ئۆزىر ئېَت خ

 

ٔېّە دەر ئبڭال، خەٌممە ثبظ ثوٌغۇچي، 5287

: لبٔۇْ ثىرٌە ئەٌذە غۆھرەت تبپمۇچي

 

ئبٍب ثەگ، تىرىػمىٓ وۈچۈڭ ٍەتىىچە، 5288

. لبٔۇٕٔي خەٌممە ٍەتىۈز ئوڭىچە

 

لۇضۇرۇڭ وۆرۈٌطە، ئېَت ئۆزۈڭٕي ضەْ، 5289

. وېچە –تىٍىڭ ثىرٌە تەۋثە لىً وۈٔذۈز 
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ْ وۆِۈظ غەزٔىٕي، توال ٍىغّب ئبٌتۇ5290

. ٔېّە ثوٌطب ثەرگىٓ ئۈٌەغتۈر ئۇٔي

 

ئۆٌۈَ تۇتطب لبٌغبً ضېٕىڭذىٓ ثۇ ِبي، 5291

. لىس لۇراي –ٍبِبٍٔىممب لىٍۇر ئوغۇي 

 

تىرىىٍىىتىٓ ئبۋاي ئەۋەت ِبٌٕي ضەْ، 5292

. ھېطبپتىٓ لۇتۇٌۇپ ضبۋاة ئبٌىطەْ

 

توال ٍبخػي ئېَتىّىع خەٌمٍەر ثېگي، 5293

: ە ئەي ثۈٍۈويخەٌك ئىچرە ٍبخػي ۋ

 

غەزىٕە توپٍىغبْ ئي دۇَٔب ثېگي، 5294

. ئۆزۈڭذىٓ وېَىٓ ضەْ لوٍّىغىٓ ئۇٔي

 

  –ھوزۇرى ثبغمىغب، ھىطبۋاى ضبڭب 5295

. ثوٌۇر، ئەً ِوٍطىپىت، تبرتّب دەردىٕي



  -1094 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

ئبٍب خەٌك ئىچرە ثبً ثوٌغبْ خىً ئەرەْ، 5296

. ضبۋاپ تبپ ِېٍڭىٕي تبرلىتىع ثىٍەْ

 

وۆڭۈي ثەرِىگىٓ، ۋاپبضىس جبھبٔغب 5297

. جبپب لىٍغبً ئبخىر، ثىٕب لوٍّىغىٓ

 

  –ئي، خەٌمتىٓ ئبۋاي ثەگ ثوٌغبْ ضەْ، ثۇرۇْ 5298

. تبغال ثۇ ثەگٍىىٕي، راضال ثىر ئورۇْ

 

ئەً ئبچىۆز، تبِبخور، ئبٍب ثېخىً ئەر، 5299

. ئۆٌۈِذىٓ ثۇرۇْ ِبي ئۈٌەغتۈرۈپ ثەر

 

ئۆٌۈَ تۇتطب ئبخىر، پبٍذىطىس ِېٍىڭ، 5300

. ِبي، ضبڭب ٍوق ٌەززىتي ئۇٔىڭ لبٌۇر
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ئېٍىگ، ئبز ٍەپ غىسا، وۆپ لىً ئىجبدەت، 5301

. ثوٌۇپ وەَ ضۆز، ئۆگەْ ثبرچە پەزىٍەت

 

پېمىر، تۇي، ٍىتىّٕي لۇرۇغذا ئبِبْ، 5302

. غۇ چبغذا ثوٌۇر چىٓ لبٔۇْ ٔبِبٍەْ

 

ٍېمىٓ تۇتّب ئۇغػبق گەپٍىه ضۇخۀچىٓ، 5303

. لىٓپىتٕىخور ثوٌطب لبچ، وەٌتۈرِە ٍې

 

وىػي زىَبٍٔىمي،  –ِۇغۇٔذاق وىػي 5304

. زىَبٍٔىك وىػىٕي ٍېغي ثىً، ٍېغي

 

وۆزى ئبچمب ثەرِە ئورۇْ، ئىمتىذار، 5305

. ئۇ غەوطىس، تۈزۈٌگەْ ئېٍڭٕي ثۇزار

 

دوزالتىٓ ٍىرالالغمب تىرىػمىٓ ئۇدا، 5306

. ھبِبْ ٍبخػىٍىك لىً، ضبلبالٍذۇ خۇدا
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 –ڭ ثۈگۈٔىي وۈٔۈڭذىٓ ئەتىىي وۈٔۈ5307

. پۈتۈْ ٍبخػي ثوٌطۇْ ئەتىىي تۈٔۈڭ

 

ثىر ئبٌىُ ِۇالٍىُ ثەن ٍبخػي ئېَتىّىع، 5308

: لىٍۇر ھەر ئىػىڭٕي ٍېسىپ ضۆزٌىّىع

 

ثۇ وۈٕٔىڭ ھېطبثبت وۈٔي،  –لىَبِەت 5309

. دۇرۇضٍۇق ثىٍەْ ٍۈر، چۈغۈٔىپ ئۇٔي

 

غبپىً ثوٌّب ئۇخالپ، تۇرغىٓ ضەْ ئوٍغبق، 5310

. ئۇٍمۇٔي ئوٍغبق تۇت وۆزۈڭٕي، ئۇٔۇت

 

لبرىػىذۇر، " داٌي"دۇَٔب " داٌي"ثۇ دى5311ٓ

. ٍېمىٕالغّبش، ٍوٌي وېطىػّەش ئېرۇر
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ثۇ دىٓ دۇَٔب ثىرٌە ثىرىىّىىي تەش، 5312

. لبۋۇغّبش ئىىىىطي، ثۇٔي ثىٍطە، ثەش

 

ٍېمىٕالغطب ثىرى، ئۇ ثىرضي تېسەر، 5313

. تەڭ تۇضب ئىىىىطىٓ وىػي ٍوي ئبزار

 

ا ٍبِغۇر ضبٔب، ثۇ دۇَٔبٔي ثوراْ 5314ً

. گۈرۈٌذەپ ثىر ئبز ئۇ، توختبر تېس ٍبٔب

 

ثەخت وەٌطە دەرگبھىڭ ئبدەِگە توٌۇر، 5315

. وۆڭۈي ثەرضەڭ ئبڭب، ثۆٌەوىە ثېرۇر

 

ثېَىذىُ دېطەڭ ضەْ، ثوٌۇرضەْ پېمىر، 5316

. ئەزىسِەْ دېطەڭ، خبر لىالر ٍەر ئبخىر

 

جبھبْ تولٍۇلي ثبرچە ئبچٍىك ئېرۇر، 5317

. چي لىَىٍٕك ئېرۇرھوزۇرى، ضۆٍۈْ
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ئېٍىگ، لبتتىك ئۇرۇظ ئۆز ٔەپطىڭ ثىٍەْ، 5318

. تىٍەگىٕي ثەرِە، زەۋلالٔذۇرِب ضەْ

 

ھەِّىذىٓ ٍبِبٔراق ٍېغي غۇ ئېرۇر، 5319

. لىٍطبڭ ٍبخػىٍىك گەر، ٍبِبٍٔىك وېٍۇر

 

ۋاپب لىٍطبڭ ئبڭب، ئۇ ئەٍٍەر جبپب، 5320

. جبپب لىٍطبڭ ئبڭب، ئۇ ئەٍٍەر ۋاپب

 

ەڭ ثۇ ٔەپطٕي، ئىسزەت تبپۇر جبْ، خبر ئەتص5321

. ثىٍىُ ثەگ ثوٌۇپ، وۆر، ئەلىً ثوٌۇر خبْ

 

ثۇ ٔەپىص ثىر ٍېغىذۇر، جبھبْ ثىر ٍېغي، 5322

. لۇرۇلٍۇق ثۇ ئىىىي ٍېغي تۇزىمي
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ثۇ ثەختىە وۈۋۀىپ غورۇرالّٔىغىٓ، 5323

تىرىىٍىىىە ئبرتۇق ئىػۀّە، چېىىٓ، 

 

ثۈٍۈوٍۈن، ئۇٌۇغٍۇق ھبِبٔە ئۆتەر، 5324

. ثۇ دۆٌەت ئوتىّۇ ھىچ لبٌّبً ئۆچەر

 

ئىػىتىىٓ، ئۇ ئىطىً ثۈٍۈن ٔېّە دەر، 5325

: وۆٍۈِچبْ ضۆزىٓ تۇتطب پبٍذا تېگەر

 

ثۇ ثەگٍىىىە توال ِەغرۇر ثوٌّىغىٓ، 5326

. ئۆزۈڭٕي وۈزەت وۆپ، وىجىر لىٍّىغىٓ

 

ثۇ پەضىەظ جبھبٕٔي لوغال، ٔېرى ضۈر، 5327

. ْثېرۇر ھەق ئبٔذا تۈرٌۈن ٔېّەت، ٍىگي

 

ئېٍىگ ثەن خىٍال ثۇ ئۈچ خىً وىػىٕي، 5328

: وېَىٓ تبپػۇر ئبڭب لىالر ئىػىٕي
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ثىرى لبزى، ثوٌطۇْ ئۇ ثەن پبن ئېرىغ، 5329

. ۋە تەلۋا ثوٌطۇْ ئۇ، خەٌممە پبٍذىٍىك

 

ئىىىىٕچىطي خەٌپەت، توٌۇق ثوٌطۇْ چىٓ، 5330

. تېپىپ خەٌك ثەختىٕي، وۈْ وۆرضۇْ ئىّىٓ

 

خىً ئوٌّبق وېرەن،  ئۈچىٕچي ۋەزىر، ثەن5331

. ٔە تەگطە تېگۇر خەٌممە ثۇٔذىٓ، دېّەن

 

ثۇ ئۈچ ئىػىٕىڭ ئوٌطب وىػىطي وؤي، 5332

. تېپىپ خەٌك پبراغەت، ٍورۇٍذۇ وۈٔي

 

تۈزەٌىپ ئېٍىڭ ھەَ خەٌك ثېَىغبً، 5333

. ئۇ چبغذا ضبڭب خوپ دۇئب ٍوٌٍىغبً
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ثۇ ئۈچ ئىػتب ثوٌطب ٍبراِطىس وىػي، 5334

. ِّە خەٌمٕىڭ ئىػيٍبراِطىس ثوٌۇر ھە

 

ِۇڭب ئوخػۇغۇپ وەٌذى ئەِذى ضۆزۈَ، 5335

: ئىػىتىىٓ ِۇٔي ضەْ گۈزەي ٍۈزٌۈگۈَ

 

ۋەزىردۇر ئۇ ثەگٕي ٍېتەوٍۈگۈچي، 5336

. خەٌك، ضبلچي، خىسِەتچىگە ٔىساَ تۈزگۈچي

 

ثۇرۇٔذۇلٕي ۋەزىر گەر تبرتطب تەتۈر، 5337

. ثوٌۇر تەتۈر ھەِّە دەپ ِەْ ئېَتمۇچي

 

ېَىغٍىك گوٍب ثىر داضمبْ، ثۇ دۇَٔب 5338ً

. وىػىٍەر ٍەر ئۇٔذىٓ ٔېّەتٍەر ھبِبْ

 

وي ثىسدىٓ ثۇرۇٔمي ئەۋالت وەٌذىٍەر، 5339

. ئۇٔىڭذىٓ ٍېذى، توٍذى، ئۆٌۈپ وەتتىٍەر
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ٍبتۇر ثىر توپ وۈتۈپ ِەھػەرٔي ھبِبْ، 5340

. لىچمىرۇر، ثبرارِىس ثىسِۇ ثىگۇِبْ

 

تېخي ثىر گۇرۇھىذۇر لېرىٕذىىىٍەر، 5341

. زدىٓ وېَىٓ ئۇ داضمبٔغب وېٍەروي ثي

 

وېتىػٕي وۈتەر ئەِذى ثىسدىٓ ثۇالر، 5342

. ثېرىػٕي وۈتەر، ثوتبَ، ثىسدىٓ ئۇالر

 

ثۇ وۈْ ثىسگە تەگذى ثۇ داضتىخبْ ٍېّي، 5343

. ٍېّەوٍىه تېخي –ثېرۇر لبٔچە وىَّەن 

 

چبلىرار ئۇ تبِبْ ثىسٔي ئۆٌگۀٍەر، 5344

. الروەت، دەپ لوغالٍذۇ تۇغۇٌّىغبْ –لوپ 
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ئۇ ثىرضي چبلىرار، ئۇ ثىرضي لوغالر، 5345

ثۇ ئىىىي ئبرادا وىُ راھەت تبپبر؟ 

 

ئېٍىگ ثوٌّب غبپىً، ئۈِىت ضۈرِە وۆپ، 5346

. ئي ئىطىً، ثوٌۇّٔبش ئۇزۇْ ۋالىت تۇرۇپ

 

ھبراِغب لوغۇٌّب ئېٍىگ، ئۆزٔي تۇت، 5347

. لبراٍتۇر وۆڭىٍىٕي ھبراَ، ثۇٔي پۇت

 

ضەڭ ٔبِىذار، تەلۋادار ثوالٍچۇ دې5348

. ھبالي ٍە، ھبالٌغال ثوي ھەضطىذار

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال، ھبالي ٍېگەْ ئەر، 5349

: تەلۋاٌىك ثېػىذۇر ھبالي دېگەْ ئەر

 

ھبالي ٍېگەْ ھەلمە گۇٔب ئەٍٍىّەش، 5350

. ھبالي ٍە، ئۇٔي لىً تبڭٕب ئوزۇق، ثەش
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وىّٕىڭىي گېٍي، ئەگىٕي ثوٌطب ئېرىغ، 5351

. ٍي ئېرىغئېرٍىذۇ ئۇٔىڭذىٓ گۇٔب

 

ئېرىغٍىك تىٍەضەڭ، پبن تۇت گبٌٕي ثەن، 5352

. ئېرىغ ثوٌطب ثۇ گبي، ٔەپئي دەرٍبدەن

 

دېّە ئۆز ٔەپئىڭ ضەْ، ئەي ٔەپئىٕي دە، 5353

. ئۆزۈڭ ٔەپئي ئەٌٕىڭ ٔەپئي ئىچىذە

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، ئۇٌۇغ وۀت ثېگي، 5354

: ئىذراوي –پۈتۈْ ئىػمب ٍەتىەْ ئەلىً 

 

، ئەٌگە ثەخت ثەخىع لىٍّبق وېرەن، ثەگذۇر ثەخت5355

. ثەخت تبپطب ئەي لبرٔىٓ توٍذۇرِبق وېرەن
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ثۇ ثەگٍەر دېڭىسدۇر، تۈۋى ئۈٔچىٍىه، 5356

. دېڭىسگە ٍېمىٕالر ثېَىّبق وېرەن

 

وۆِۈغٍۈن،  –ثۇ ثەگٍەر ثىر تبغذۇر ئبٌتۇْ 5357

. وۆِۈظ وبْ لبزغۇچي ثېَىپ وەتىۈٌۈن

 

ٌغۇٌۇق، ثۇ ثەگ پبٍذىٍىك ھەَ ضېىخ ثو5358

. جبھبٕٔىڭ خەٌمٕي ئۇ توق لىٍغۇٌۇق

 

لۇٍبغتەن ِۇٔەۋۋەر ثوي، ئي ھېىىُ ثەگ، 5359

. ضبٍەڭذە ئەي تبپطۇْ وىَىُ ھەَ ٍېّەن

 

ئبِبٔەت ٍۈوٍىذى ثوٍٕىڭغب خۇدا، 5360

. ضوراٍذۇ، ئۇٔي ضەْ ضبلال، لىً ئبدا

 

ئي ئېٍىگ، ئۆزۈڭگە ئۆزۈڭ وۆر لبراپ، 5361

. ٔچىالپتوپالٍطەْ ئۆزۈڭگە ِبٌٕي ِۇ
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دېڭىسدىىي گۆھەر تۈگىّەش ضبڭب، 5362

. تۈۋىذىىي ئۈٔچە ٍېػىّەش ضبڭب

 

وۈِۈظ،  –لوڭۇر ٍەر لېتىذا ئبٌتۇْ 5363

. تېرەرضەْ، تىٍەگىڭ غەزىٕە لۇرۇظ

 

گۆھەر،  –ثۇ تبغالر لبتىذە جبۋاھىر 5364

. لېسىپ ٍەتىۈزەٌّەش ضبڭب، ئەً پبن ئەر

 

ار، لوڭۇر ٍەردە ئۈٔگەْ ئۇ دأالروي، ة5365

. تېرىپ توٌذۇرىطەْ ئۇٔىڭذىٓ ئبِجبر

 

ئۇچبرٌىك، ٍۈرەرٌىه ھەَ ضۇدا ثېٍىك، 5366

. لۇتۇٌّبش ضېٕىڭذىٓ ئەً ِۈغىۈي لىٍىك
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ٍۈرەر وبرۋاْ جبھبٔذا ئەٌٍەر وېسىپ، 5367

. ٍىپەن، ضەۋضەر، تىَىٓ ئبٌذۇرىطەْ تېرىپ

 

جبھبْ تبڭطۇلي،  – ﹞214﹝، تۇزى رۇِي﹞213﹝لەضەپ5368

وٌّبش غەزٔەڭ لبزٔىمي، ضبڭب وەٌطە، ت

 

ِبٔب،  ﹞217﹝، ئبرغۇٔغب﹞216﹝، ثۆوتەي﹞215﹝وەۋەي تبزى5369

. ئولۇر توٌذى، توٍّبش ئبچىۆزٌۈن ٍبٔب

 

، ﹞218﹝ٍىغىٍذى تۈِۀّىڭ ضۈپەتطىس تېتىر5370

. داالدا توال ئبت، ئولۇردا لېچىر

 

تبغالردا ٍەرٔي لبپالپ لوً،  –ٍۈرەر لىر 5371

. ِۇالٍىُ خۇً لۇي، چۆرە، خىسِەتچىڭ ئەً

 

، ﹞219﹝تەضىەٍذە ٍۈرگەْ ئۇ ٔۇرغۇٍٔىغبْ لوتۇز5372

. ئۆوۈز –تۈزٌەڭذە ٍۈرەر وۆپ ئىٕەن، ئۇً 
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تبغ تېىە،  –لىَبالردا ٍۈرگەْ وىَىه 5373

. ثۆوە –ضېٕىڭذىٓ لۇتۇٌّبش، ئي ثبتۇر 

 

، ئبق وىَىه، ﹞220﹝چىػي، ئەروەن تبغ ئۆچىە، ئىۋى5374ٓ

. ەزٌىهضبڭب تۈگّەش ٍەَ، ئي ئۇز ِىج

 

تۇتۇٌطب لۇالْ ٍب ٍبۋا وۆن تىىە، 5375

. ضبڭب وەٌتۈرۇرٌەر غۇئبْ، ئي ثۆوە

 

ثۆرى، تۈٌىە، توڭگۇز، ئېَىك، ئبرىطالْ، 5376

. ئۇالر ئبۋدا ضۀذىٓ لۇتۇٌّبش ھبِبْ

 

ٍۇغبق،  –لورداً ئۆٌطۇْ ٍب تۇرٔب  –لوغۇ 5377

. ﹞221﹝ٍب توً، ٍۈگذىه ۋە ٍبوي تودٌىچ ٍب لبق
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ۇچبر لبرا لۇظ توپٍىرى، ھبۋادا ئ5378

. لبچبٌّبش ضېٕىڭذىٓ، ئبٍب وۆن ثۆرى

 

لبچۇرِبش ئۇچبرٌىمٕي ضېٕىڭ لۇغٍىرىڭ، 5379

. ٍۈرگۈزِەش ٍۈرەرٌىىٕي ئبٌغۇر ئىتٍىرىڭ

 

ئبتبٌىك، ئبتبضىس لبٌۇر ئۇ ٍبٌغۇز، 5380

. ئبٔبٌىك، ئبٔبضىس ثوٌۇر ثىر ئۆوطىس

 

ِۇغۇٔچە جبھبْ ھەِّە ٍەتّەش ضبڭب، 5381

. تۈگەرضەْ، ئي ثبتۇر توڭب تۈگىّەش،

 

ئوِۇِەْ غۇ ثىر لۇر وىَىُ، گبٌٕي دەپ، 5382

. ثۇ دۇَٔبٔي ٍىغذىڭ، وېتەرضەْ ئۆٌۈپ

 

جبھبْ ٍىممىٕىڭذىٓ ٔە پبٍذا ثوٌۇر، 5383

. ئېٍىپ جبٕٔي ئەجەي ٍىٍتىسىڭ لۇرۇر
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لبراپ وۆرضە ھەِّە ھىرىطٍىك ئېرۇر، 5384

ثۇ ئبچىۆز وىػىٍەر لبچبّٔۇ توٍۇر؟ 

 

ە دەر ئىػىتىىٓ، وۆزى توق وىػي، ٔې5385ُ

: وۆزى تولٍۇق ئېرۇر ثۇ ثبٍٍىك ثېػي

 

تبِبَ ئۆتطە ئبچىۆز لوٌىغب جبھبْ، 5386

. ِۇھبٌذۇر ئۇٔي ثبً دېّەوٍىه ھبِبْ

 

دەر، ئۇ وىّىذۇر ئبتبٌّىع گبداً، " گبداً"5387

. وۆزى ئبچ گبداً غۇ ھەر لبٔچە ثبً

 

ثبً ئوٌطب ئبچىۆزٌەر، ئبڭب پبٍذا ٍوق، 5388

. ئېچىٕغىٓ وۆزى ئبچمب، ئەً وۆڭٍي توق
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وۆزى ئبچمب ٍەتّەش پۈتۈْ ثۇ جبھبْ، 5389

. لبٔبئەت لىٍغبٔالر ثەخىتٍىه ھبِبْ

 

وۆزى ئبچ وىػي ِبٌغب توٍّبش وۆزى، 5390

. ِەگەر توٌّىغۇٔچە لبرا ٍەر توزى

 

ئي ئېٍىگ، غۇدۇر ِېٕىڭ ثىٍگۀٍىرىُ، 5391

. ضبڭب ضۆزٌىذىُ ثبرچە ئۇلمبٍٔىرىُ

 

ثۇٔي ضۆزٌىذىُ ِەْ، ئىػىتتىڭ ئۆزۈڭ، 5392

. وۆڭۈي ٍبخػي ئۇلطب، ئېچىٍغبً وۆزۈڭ

 

ضۆزۈَ تۇتطبڭ تېگەر تبڭٕب پبٍذىالر، 5393

. ثوٌۇر ٍۈن ضبڭب ئۇ تۇتّىطبڭ ئەگەر

 

ئەلىٍٍىك ٔە دەٍذۇ لۇالق ضبي ئبڭب، 5394

: ئەگەر ئبڭٍطبڭ ئۇ ٔەضىھەت ضبڭب
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ثېرۇر پبٍذا ٔەضىھەت وىػىگە پۈتۈْ، 5395

. ٔەضىھەت ٌولّب لىً، تىٍەضە ٍىطۇْ

 

ثۇ ٌولّب ٍېَىػٕي ئەگەر ثىٍّىطە، 5396

. لوٍۇپ ثەر، لوغۇٌّب، وۆٍەر ئوت ٍېطۇْ

 

ئېٍىگٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

ثۇ ضۆزٌەرٔي ئبڭالپ ئېٍىگ ٍىغٍىذى، 5397

. ئەً ئىٕطبٔالر ئبرا ٍبخػىطي، دېذى

 

پبراغەت،  –تېپىپطەْ، ئەً ھوغىَبر، راھەت 5398

. ٌذى ثۇ ثەگٍىىىُ ِبڭب پبالوەتثو
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ِەْ ئەِذى چۈغۀذىُ، ئېچىٍذى وۆزۈَ، 5399

. ئۆزۈِٕي ثۇ ئوتمب ئېتىپ ِەْ ئۆزۈَ

 

ھەق ٍوٌذىٓ ئېسىپّەْ ئۆزۈَ، ئي ئۇٌۇق، 5400

. ِبڭب توغرا ٍوٌىٓ دېذىڭ ضەْ توٌۇق

 

ضەْ ئەِذى ئودغۇرِىع ِبڭب لىً دۇئب، 5401

. ٍبخػىٍىممب تەۋپىك ھەق ثەرضۇْ ِبڭب

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

: ئودغۇرِىع جبۋاثەْ دېذى ئۇ ثەگىە5402

. خۇدا تەۋپىك ثېرىپ، ٍەتىىٓ تىٍەوىە

 

تىرىع، ئەلٍىڭ ثىٍەْ ٍېڭىطۇْ ھبۋا، 5403

. ھەۋەضتىٓ ٍېڭىطە، ثوٌۇر ئەر ٍبۋا
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ضېٕي ٍوق ئېتەر غۇ ٔەپطبٔي ٌەززەت، 5404

. وەچ ئۇٔذىٓ، دېّەً ضەْ، وەچّەن ِۇغەلمەت

 

ثۇ دۇَٔب ئېرۇر وؤب، توالِۇ لېرى، 5405

. ﹞222﹝توال ثەگٕي ئۆتىەزدى ثۇ خۇٌمي تۇرى

 

لېرىتتي ضېٕىڭذەن توال ئەرٌەرٔي، 5406

لوٍبرِۇ ئۇزاق ۋالىت تىرىه ئۇ ضېٕي؟ 

 

ئۇالر وەتتي، لبٌذى ضبڭب ِۇغۇ جبً، 5407

. تەٍَبرالْ، ۋالىتٕي ضەْ زاٍە لىٍّبً

 

ٍغبْ، ئۆٌۈِٕي ئۇٔۇتّب، ئي ئېٍىگ ئو5408

. وېٍۇر تېسال ثىر وۈْ، ضەْ لىٍّب گۇِبْ
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ئەً ئېٍىگ، ئۇٔۇتّب ئۆزٔي، ھۇغىَبر تۇر، 5409

. ئۇٔۇتطبڭ ئۆزۈڭٕي، ئەضٍىڭ ئوٍالپ وۆر

 

ئۇٔۇتطب ثۇ ئىىىي ٔېّۀي گەر ئەر، 5410

. دۇرۇش ٍوي ئۇٔىڭذىٓ ٍىرالالپ وېتەر

 

ئۆزىٕي ثىٍگەْ ئەر ئىػىت ٔېّە دەر، 5411

: ضىر لىٍغبْ ئەرھەۋەضٕي ئەلىٍگە ئە

 

ئۆٌۈِٕي ئۇٔۇتّب، گۆردۇر ئورٔۇڭ، ثىً، 5412

. ٔي ضەْ تەورار لىً" ئۆزۈڭٕي ئۇٔۇتّب"

 

دېّە، " ِەْ"دىٓ تۆرەٌگەْ ئۆزۈڭ " ِۀي"5413

. ئەگەر ِەْ دېطەڭ ضەْ، لىّّىتىڭ غۇ، ثىً

 

وۆرۈّٔەً ئۆٌۈَ پىطتىرِىطىذا تۇرار، 5414

. ئەگەر چىمطب ٍوٌٕي ئبزِبً تبپبر
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چب ثوٌّىطب ھىچ تىرىىىە ئەگەر،  جب5415

. ثۇ ئبچچىك ئۆٌۈِگە ثىر لبراظ ٍېتەر

 

ثەش ئەردى ئۆٌۈِذىٓ وېَىٕال ٍبٔب، 5416

. لبرا ٍەر لېتىذا چىرىّەن ِبٔب

 

ثۇٔىڭذىٓ ثۆٌەوّۇ ٍبٔب ئىع توال، 5417

. ئۆٌۈَ وەٌطە وۆرەر ثبرچە ثىر ٍوي

 

ثۇ ھبٌٕي چۈغۀگەْ جىّي ئبلىً ئەر، 5418

ئوزۇغىٓ ٍەر؟  –ئۇخالپ، ئبظ  ٔىچۈوّۇ تىٕىچ

 

ٔە دەٍذۇ ئىػتىىٓ، ئىٍىُ ثەرگۈچي، 5419

: ئىٍىُ ثىرٌە ھىّّەتٕي چوڭ تۇتمۇچي
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زوراٍىت ھىّّەتىڭٕي، ئىگىس ئەٍٍە دىً، 5420

. ثۇ دۇَٔبٔي تبغال، ئۇٔىڭذىٓ چېىىً

 

ثۇ دۇَٔب ئۇ زىٕذاْ، ئىچىذۇر ٍىالْ، 5421

. ثۇٔي لوً، ٍوۇرق چىٓ جبھبٔغب ئۇالْ

 

لبرا ٍەرگە پۈگەت ثۇ پبن جبْ لېپي، 5422

. لبرا ٍەر غۇٔىڭٍە توٌۇر، ئەً ضېخي

 

ثۇ دۇَٔب ثىر زىٕذاْ، لبراڭغۇ لۇدۇق، 5423

. ئۇٔىڭذا پبالوەت ۋە ِېھٕەت توٌۇق

 

ٔە تىٕىچٍىك تىٍەرضەْ ثۇ زىٕذاْ ئبرا، 5424

. ٔېّە ئبرزۇالٍطەْ دىٍىڭغب لبرا

 

ضەْ لوً ثۇ ثىر ضىمىُ توپىٕي تبغالپ، 5425

ئۇٌۇغ ِەڭگۈ ٍۈرت وۈت، ٔە الزىُ ضبراپ؟ 



  -1118 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

غۇثبر چبڭ توزأذى ٔېرى تبرت ئۆزۈڭ، 5426

. ضۈزۈن ِەڭگۈ ئەي وۈت، ئېچىپ ضەْ وۆزۈڭ

 

  –ٔىچە ِىڭ ٍبغىطبڭ، ئبخىر ئۆٌۈَ 5427

. دە تۇتبر ئۇ ضېٕي، ئي وؤۇَ –وېٍەر 

 

  –وۆپەٍگۀچە دۇَٔب ِېٍي، دەرتٍىرى 5428

. ەر ئەرىتېخىّۇ ثوٌۇر وۆپ، ئي ئەري

 

ٔىچە ِىڭ ٍىً ٍبغبپ ئەر تبپطب تىٍەن، 5429

. ٍبٔب لبّٔبش ئبرزۇ وۆڭۈٌذىىىذەن

 

ئي وۆڭٍي ئېرىغ ضەْ، ٔە دەٍذۇ لبرا، 5430

: زاِبٔە ئولي ثىرٌە وۆڭٍي ٍبرا
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  –وىػي ِىڭ ٍبغىطب، تىٍەوىە توٌۇق 5431

. ٍېتەٌّەش ئۆزىگە وېرەوىە توٌۇق

 

ۇالپ، تىٍەر ھەر تىٍەوٕي، وىػي ئبرز5432

. تىٍەوىە ٍەتىۈچە ثوٌۇر ئۇِۇ ٍوق

 

ثۇ ضۆز پبٍذىطي جىمٍىمتب ئەِەش،  5433

. ٍب ضۆز ھەٍرەتتە ئبڭالغتب ئەِەش

 

  –ثۇ ضۆز پبٍذىطي غۇ ئىػىتىىٕىي 5434

. تۇتۇپ چىڭ، ئەٍٍىطە دۇرۇش ئۆزىٕي

 

※         ※           ※ 

 

توال ضۆزٌىذىُ ضۆز ئىػىتتىڭ تۈگەي، 5435

. ئبي، لىٍىپ ضەْ ئەِەيئۇٔىڭ پبٍذىطىٓ 
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تۇتبٌّبً تىٍىُ ئۆزٔي، وۆپ ضۆزٌىذى، 5436

. ضۆزۈَ ئبزٌىّىذى لەدرى ئبزٌىذى

 

ئېٍىگ، ضبڭب تەۋپىك ثەرضۇْ ئۇ ثبٍبت، 5437

. پۈتۈْ ٍبخػىٍىممب لوٌۇڭٕي ئۇزات

 

تىٍەگىڭ ثېرىپ ھەق وۈزەتطۇْ ضېٕي، 5438

. دۇئبدا ئۇٔۇتّب، ئي ئېٍىگ ِېٕي

 

       ※           ※  ※ 

 

ضۆزىٕي ئۈزۈپ ئۆرە لوپمبْ ئىذى، 5439

. دېذى" ثىر ئبز ئوٌتۇر" ئېٍىگ توضتي، 

 

ئىچىۈ، تۈرٌۈن ئېػي،  –چىمبردى ٍېّەن 5440

! تېتىپ وۆر ئەً ٍبخػي وىػي : دېذىىىُ
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  –ضۇٔۇپ لوي ئودغۇرِىع ئېٍىپ ٌولّىذىٓ 5441

. ئىچىۈدىٓ –ئىچتي ئبزاراق ٍېّەن  –ٍىذى 

 

تبرتتي، وۆپ ٍىّىذى، ٍىّەوتىٓ لوٌىٓ 5442

. خۇداغب لىٍپ غۈور، زىىىر ئەٍٍىذى

 

※         ※           ※ 

 

ئۆرە تۇردى ئودغۇرِىع لىٍذى ضبالَ، 5443

. ئېٍىگ ئۆرە لوپتي ئېٍىپ ئېھتىراَ

 

تۇرۇپ چىمتي ئودغۇرِىع ئۇٔذىٓ ٍۈرۈپ، 5444

. ئېٍىگ چىمتي ثىٍٍە ئۇزاتّبق ثوٌۇپ

 

ٌىػىپ، ئېٍىگ ثىرٌە خوغالغتي لۇچبق5445

. ئېٍىگ لبٍغۇرۇپ لبٌذى لوي ئېٍىػىپ

 



  -1122 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

※         ※           ※ 

 

ٍۀە تبغ ضېرى ِبڭذى ئۇٔذىٓ تۇرۇپ، 5446

. لبٍبغىّۇ ثىٍٍە ِبڭذى، لوٌىٓ ئوپۇپ

 

ٍبٔذۇردى لبٍبغىٓ، وۆرۈڭ ئودغۇرِىع، 5447

. خوظ ئېَتىپ ٍبٔذى ھەَ وۆرۈڭ، ئۆگذۈٌّىع

 

ئۆٍگە ٍېٕىپ وەٌذى وۆڭٍي ضۇٔۇق، 5448

. لبٍغۇ ثىرٌە وۆزدە ئۇٍمۇ ٍوق –ەٌەَ ئ

 

※         ※           ※ 

 

وۆتەردى ِەغرىمتىٓ ئۆز ثېػىٕي وۈْ، 5449

. جبھبْ ئبلمۇ تۈضىە وىردى پۈتۈْ
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لۇٍبظ لوپمبچ وۆوطىٓ ئۆرە وۆتۈرۈپ، 5450

. ضېپىٍگۀذەن جبھبٔغب وبفۇر توٌۇپ

 

پەرىػتە ٍۈزىذەن ٍورىذى جبھبْ، 5451

. ثوٌذى ئبضّبْ وبفۇر ضەپىەْ وەثي

 

※         ※           ※ 

 

لوپۇپ تېس ئورٔىذىٓ ئۆگذۈٌّىع ٍبٔب، 5452

. ئېٍىپ تبھبرەت، ٔبِبزٔي چىٓ لىٍذى ئبدا

 

تؤىٓ وەٍذى، ئبتالٔذى ئۆٍذىٓ چىمىپ، 5453

. ٍۀە لەضىرگە ثبردى ئۇٔذىٓ ٍېٕىپ

 

لەضىرگە وىردى ئۇ ئېتىذىٓ چۈغۈپ، 5454

. وىرىپئېٍىگ ئىٕذىذى، ئۇ وۆرۈٔذى 
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ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

ئېٍىگ ضورىذى ئبۋاي ئودغۇرِىػىٓ، 5455

. ٔىچە ۋاق تۇرغىٕىٓ، لبچبْ وەتّىػىٓ

 

ئي ئۆگذۈٌّىػىُ، : ٍۀە ئېَتتي ئېٍىگ5456

. ئبچچىك ثوٌذى ئەِذى ِبڭب، ٍەر ئېػىُ

 

ٔىچۈورەن ٍبغبرِەْ ثۇٔذىٓ ثۇٍبْ، 5457

. ْچۈغۈپ ثبرِبلتب ٍەٌىەَ تۆۋۀٍەپ ھبِب

 

ثۇ ثەگٍىه، ثۇ خەٌمٕىڭ ٍۈوي ٔە وېرەن، 5458

. ٍۈرەن ٍىٍتىسىٓ لىردى ثۇ لبٍغۇ ثەن

 

خبدىّطىس خەٌمٕي ثبغمۇرۇپ ثوٌّبش، 5459

. ثەگٍىىٕىڭ ئىػٍىرىٓ ثەگّۇ لىالٌّبش
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تبۋار،  –خبدىُ ئۈچۈْ، غەوطىس، وېرەن ِبي 5460

. ثۇ ِبي ثوٌّىطب، ئەر ٍىغىٍّبش ثوالر

 

وەر ثېػي ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، ثىر ٌەظ5461

: ھبٍبتىٕي ثەگ ئىػىغب ثەرگەْ ئەر

 

غەزىٕە ۋە ٌەغىەر ثەگٕىڭ وۈچىذۇر، 5462

. ثۇ ئىىىي ثىٍەْ ئەر ئۆز ئۆچىٓ ئبٌۇر

 

ثوٌۇر ثەگ ثۈٍۈن ثۇ ئىىىىطي ثىٍە، 5463

. تەخت زوراٍۇر –جەَ ئوٌطب ثۇ ئىىىي، تبج 

 

لوغۇْ ٍىغّبق ئۈچۈْ توال ِبي وېتەر، 5464

. جەثىر ئۆتەر –ِبٌٕي زۇٌۇَ  ٍىغىع ۋالتىذا
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ِېٕىڭ ثىرٌە ثوٍۇَ ثبر، ثىرال لوضۇغۇَ، 5465

ٔىچۈْ ِۇٔچە ٍۈوٕي ٍۈدەرِەْ ئۆزۈَ؟ 

 

پېمىر ثوٌطىّۇ لبٔچە ئبچ لبٌّبش ئوي، 5466

. ئۆچ ئبٌّبً تىرىىتىٓ ئۆٌۈَ لوٍّبش ئوي
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ٍەتّىع ئىىىىٕچي ثبپ 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە ِەٍِىىەتٕي ئىذارە 

لىٍىع ئۇضۇٌٍىرى ھەلمىذە ئېَتمبٍٔىرى 

 

ئېٍىگ، : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع، ئېَتتي5467

. پۈتۈْ ئىػىگە تەدثىرٌە ضۇٔطۇْ ئېٍىگ

 

ئېغىسدىٓ چىمبرِب ٍبِبْ ضۆزٌىٕي، 5468

. ئي ئىٍّي دەرٍب، ھەق وەچۈرِەش ئۇٔي

 

ثۇ ثەگٍىىىٕي وۈچەپ ئبٌّىذىڭ تىٍەپ، 5469

. ەپخۇدا ثەردى پەزٌي ثىٍەْ ثەٌگۈي

 

لەدىرٌەپ ضېٕي، ثەردى ثەگٍىه ضبڭب، 5470

. ئەً ئىٍّي وەڭ، لىٍغىٓ ضەْ غۈورى ثۇڭب
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تۈزەپ دىٍٕي پبوالپ، تېۋىٓ ھەلمە ضەْ، 5471

. ئبداٌەت ۋە غەپمەتٕي لىً خەٌممە ضەْ

 

ھەۋەضٕي ئەلىً ثىرٌە ثبضمىٓ ئۇتۇپ، 5472

. ثىٍىُ ثىرٌە ٍبٔچىمىٓ ٔەپطىڭٕي تۇتۇپ

 

، ثىٍُ ثەرگۈچي، ٔېُ دەر ئىػىتىى5473ٓ

: ٔەپطىٕي ثبضمۇچي –ثىٍىُ ثىرٌە ھبۋا 

 

تۈزەٌّەن تىٍەضەڭ، ھەۋەش ثوٍٕىٓ وەش، 5474

. تۈزىٍۇر ئەگىرٌىه گەر ئۆٌطە ھەۋەش

 

تىرىع، ثوٌّىغىٓ ضەْ ھەۋەضىە ئەضىر، 5475

. ٔەپىص ئېرۇر ثۇ دىٓ ئوغرىطي، ثەش –ھبۋا 

 

ئي ئېٍىگ، ٔىچۈْ ثۇٔچە ئبجىس ئۆزۈڭ، 5476

ضب ثبرچە ٍبخػىٍممب لوٌۇڭ؟ ٍېتىپ تۇر
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ٔىچۈْ لبٍغۇرارضەْ ِۇغۇٔچە لبتتىك، 5477

لىٍۇرضەْ ھبٍبتىڭ ٔىّىػمب ئبچچىك؟ 

 

لوغۇْ وۆپ،  –غەزىٕە توال ھەَ خبدىُ 5478

. ھەر ئىػمب ثىٍىُ، ئەلىً ثبر ٍوٌچي ثوٌۇپ

 

خبدىّٕي ضۆٍۈٔذۈر غەزىٕەڭ ثىٍە، 5479

. ئۇالردىٓ ِىڭ ئبرزۇ ئۆزۈڭگە تىٍە

 

دەر، ئبڭال، جەڭ لىٍغبْ جەضۇر ئەر،  ٔېّە5480

: وۆِۈظ ثەرضە ئۇ ٍبۋٔي ٍېڭەر –ئبٌتۇْ 

 

تىٍەضەڭ ئۈضتۈٍٔۈن ئەگەر ھەر زاِبْ، 5481

. خبدىّٕي خۇظ ئەت، ِبختب، ثەر غەۋق ھبِبْ
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خوغبي لىٍىپ ئۇالرٔي، ضەْ لوٍطبڭ تىٍەن، 5482

. وېٍىپ ِەلطەت، ئېگەر ثبظ ٍبۋِۇ غۇئبْ

 

َ ضۆٍۈٔذۈر ئۇٔي، خبدىّٕي وۆپەٍت ھە5483

. غىرىٓ جبٕٔي ثەگەً ضبڭب ثىر وۈٔي

 

ٌەغىەر ثىٍە،  –وبپىر ٍبۋٔي ٍبٔچي الۋ 5484

. تۇتۇپ دىٍٕي پبن، وۈچٕي ھەلتىٓ تىٍە

 

وبپىرچۈْ خبدىُ تۇت ۋە ٌەغىەر، توٌۇَ، 5485

. ثۇ جەڭذە ئۆٌطە گەر، ئۇ ثوٌّبش ئۆٌۈَ

 

ِۈٌىي وۆٍذۈر، ثۇتٕي ٍىمىت،  –ئۆٍي 5486

. ِەضچىت –ىغب لۇرغىٓ جبِە ئۇٔىڭ ئورْ

 

لىسىٕي، لىٍىپ لۇي دېذەن،  –ئەضىر ئبي ئوغۇي 5487

. ئېٍىپ ئوٌجىالر غەزىٕە لۇرِبق وېرەن
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ئېچىپ ئىطالِٕي ضەْ غەرىئەتٕي ٍبً، 5488

. ثوٌۇپ ٍبخػي ئۆزۈڭ، ٔبِىڭ تبراٌغبً

 

ِۇضۇٌّبٔغب تەگّە، ئۇزارتّب ئېٍىگ، 5489

. ئبڭب ھەق داۋاگەر ئېرۇر، ئەً ئېٍىگ

 

ِۇضۇٌّبْ ِۇضۇٌّبْ ثىٍۀذۇر لبٍبظ، 5490

. لبٍبغمب تولۇّٔب، داۋاَ ٍبخػىالظ

 

لبٔۇْ تۈز خەٌممە، ھوزۇر ئەٍٍىطۇْ، 5491

. ضبڭب ٍبخػىٍىمٍە دۇئبالر دېطۇْ

 

ثېرۇر تەڭرى ئەجرىڭ، خوغبٌٍىك ضبڭب، 5492

. ضېٕىڭ ثوٌغبً ئىىىي جبھبْ، ئي توڭب

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 
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ئوثذاْ دېذىڭ ضەْ ثۇٔي، : ىگ ئېَتتيئې5493ً

. خبالٍتىُ ئۆزەِّۇ لىٍىػىٕي غۇٔي

 

لېٕىىىٓ ثۇٔي لىٍّبلمب ئەظ، ئي ئەر، 5494

. لىٍىػمب ثۇٔي ضەْ ِبڭب ٍبرى ثەر

 

ضۈزۈپ خەٌمٕي ئبۋاي ئەٌٕي تۈزگۈٌۈن، 5495

. تبغمي ئىػمب دىممەت ئەتىۈٌۈن –ئىچىي 

 

خوغبي ئەٍٍە دوضتالرٔي ئېھطبْ لىٍىپ، 5496

. ضېٕي ضۆٍّىگۀٍەرْ ھەٍذە ضۈرۈپ

 

ثۇٔىڭذا ئبۋاي ئەي تۈزەتّەن وېرەن، 5497

. پۈتۈْ ِەٍخبٔىالرٔي ثۇزِبق وېرەن
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تۈزەت لبٔۇْ ثىٍەْ ضەْ خەٌمٕي توٌۇق، 5498

. ثوٌۇٔطۇْ ٍبراِطىس لىٍىك ئەٌذە ٍوق

 

ٔىچۈن ئەي تۈزەرِەْ ٍېتىػّەً ئۆزۈَ، 5499

. ئىع ئۈضتىگە ئىػتۇر، ٍۇِۇٌّبش وۆزۈَ

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ئي ثەگ، : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع ئېَتتي5500

. ثۇ ئىػالرٔي ضوزِب پۈتۈْ ئىػمب تەگ

 

ٔىچۈْ ئۇزارتۇرضەْ لىٍۇر ثۇ ئىػىڭ؟ 5501

. توال ضوزِب ئىع لىً، وېتەر ثۇ ٍېػىڭ

 

ثۇ وۈْ لىٍّىطبڭ، ئەتە ٍۀە ئىع ثوٌۇر، 5502

. رئىع ئۈزرە ئىع ئوٌطب ٍىغىٍىپ لبٌۇ
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ثۈگۈٔىي ئىػٕي ئەتە ئۈچۈْ لوٍّىغىً، 5503

. ئەتە ئىع ثوٌطب، ئۇ لبٌۇر ٍۀە، ثىً

 

تۈزەپ تۇر، ضۈزۈپ تۇر ثۇ ئەي ئىػٍىرىٓ، 5504

. وۆرەرضەْ ئەتە ئەي ثىٍەْ ھوزۇرىٓ

 

ٍبِبْ ثوٌّب، ٍبِبٕٔي ٍبِبٔغب ٍۈرۈت، 5505

. ٍبِبٔالرٔي ھەِّە ئېٍڭذىٓ ئېرىت

 

ۇرۇش تۇت خۇٌك، دۇرۇش ثوي، دۇرۇش لىً، د5506

. ئەگرىّۇ لىٍىك –تۈزەتۇر ٍبِبٔۇ 

 

  –ئۇ تەتۈر لىٍىمٍىك زەرەرٌىه وىػي 5507

. ٍبِبْ، تۈگّىگۈٔچە ئوڭالّٔبش ئىػي
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ٍبِبٔغب ٍۇٌۇلّب ثبال ٍۇلۇغبر، 5508

. دۇرۇضالر ثىٍەْ ضەْ ٍبغىغىٓ ثىذار

 

ٔېّە دەر ئىػتىىٓ، دۇرۇش، وۆڭٍي تۈز، 5509

: ْ خۇٌمي ئۇزوۆڭۈي، تىً، لىٍىمي، پۈتۈ

 

ٍبِبٔغب لوغۇٌّب ۋە ٍۈرگىٓ وؤي، 5510

. ئەگرىٍە ثوٌطب لبراٍۇر وۈٔي –تۈز 

 

وىُ لىٍطب ٍبِبٍٔىك ثبالغب لبٌۇر، 5511

. ٍوٌۇق ھەلمە توغرا لىَبِەت وۈٔي

 

ئي ئېٍىگ، لوغۇْ ٍىغ، ثۆٌەن چبرە ٍوق، 5512

. ئۇالر ثىرٌە ثەگٍەر ضۈزەر ثوٌغۇٍٔۇق

 

ېھطبْ لىٍغۇٌۇق، خبدىّالرٔي توپالپ ئ5513

. پېمىرٔي لىٍىپ ثبً، ئبچٕي توٍغۇزغۇٌۇق
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خىسِەت لىٍغۇچىالر ئۈِىتٍە لىٍۇر، 5514

. ئۈِىت ئۈزضە خىسِەتچي تۇرِبش وېتۇر

 

ئي ئېٍىگ، خىسِەتچي ٔەچچە تۈرۈٌۈن ئوي، 5515

: ئىػٍەت ئىٍغبپ، ئبٍرىپ، ئبداغّىطۇْ ٍوي

 

ئبثرۇرً،  –ئۇالردىٓ ثىروىُ تىٍەر ٍۈز 5516

. ثۇ تىٍەگىٓ ضەْ لبٔذۇرۇپ لوً ئۇٔىڭ

 

ِبي تىٍەر،  –ٍۀە ثىرضي ضۀذىٓ تبۋار 5517

. تبۋار ثەر، پىذا جبْ ئەٍٍىطۇْ ئۇالر

 

ٍۀە ثىرضي ئىطتەر ھەَ ِبي ھەَ غەرەپ، 5518

. ئۇٔۋاْ تەٌەپ –لىالر ئبت ۋە توْ ھەَ ٔبَ 
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ئۇ ثوٌطب ثىر جەضۇر ئبڭب وۆِۈظ ثەر، 5519

. غەھەر –ا وۀت لىٍىچ ئۇرضۇْ، ئبٌطۇْ ضبڭ

 

ثىٍىٍّىه، ئەلىٍٍىك ثوٌطب پبن ٍۈرەن، 5520

. ثېرىپ ِبي، لەدىرٌەپ، ئبۋاٍالظ وېرەن

 

ئۇ زاٌىُ، ٍبِبْ ثوٌطب، وۆتەرِە ئۇٔي، 5521

. ٔوپۇز ثەرِە ئەٌذە، ئىڭرىتبر ضېٕي

 

وۆتەرِە، ثېَىتّب، ٍبِبْ ئۆوتەِٕي، 5522

. زەھەر لىٍغبً ضبڭب دورا ۋە ئەِٕي

 

: ۇ ئبڭال ثۆوە ٍبثغۇضئېّە دەٍذ5523

. ئبجىسالر ثېَىطب ثبظ ئەگّىگۈضي

 

ٍبِبٕٔي ثېَىتّب، جەضۇر ھۆوۈِراْ، 5524

. ٍبِبْ ثوٌطب گەر ثبً خۇٍىٕي ثۇزار
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لوٌي لىطمب ثوٌطب ھەتتب ٍبخػىالر، 5525

. ثۇ ِۇھتبجٍىك ثىٍەْ خۇٍىٕي ثۇزار

 

ِۇھتبج ئوٌطب ٍبخػي لىٍىمٍىك وىػي، 5526

. غىٍىك تۇغيثۇزار خۇٌمىٕي ئۇ، ٍبخ

 

تۈزەر خۇٍىٕي ٍبِبْ، ئۇ تۇتۇٌطب خبر، 5527

. لىٍىمىٕي تۈزەر ٍبخػي، ثەرضە ئېتىۋار

 

وۆٍۈِچبٕٔي تۇتمىٓ ئۆزۈڭگە ٍېمىٓ، 5528

. ئۇٍبتطىسٔي ئۆزگە ٍېمىٓ تۇتّىغىٓ

 

  –زەرەرٌىگي وىُ ئۇ، پبٍذىٍىمي وىُ 5529

. ئبٍرىپ تبٌٍىغىٓ ضەْ، ئەً ئبٌىُ ھېىىُ
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ِەضٕي ضەْ ئبجرىُ لىٍىپ تۇت، ضۆً –ضۆٍەر 5530

. ضۆٍگۀٍەرگە دوضت ثوي، دۈغّۀٍەرگە ئوت

 

ٍىراق لىً ضۆٍۈٔچىڭ تىٍەِەش وىػىڭ، 5531

. ضۆٍذۈرِە ئۇٔي ھەَ ثەرِە ھىچ ئىػىڭ

 

ضبدالەتٕي خىَبٔەت ثىٍەْ لوغّىغىٓ، 5532

. ٍبراِطىس، ٍبراٍِىمىٕي ثىرت تۇتّىغىٓ

 

ڭ، ثىر ئىػٕي ئىىىي غەخىطىە ثۇٍرىّب تە5533

. لىٍىّٕبً لبٌۇر ئىع ئىتتىرىع ثىٍەْ

 

ئىػىڭٕي ئىع ثىٍگەْ وىػىٍەرگە ثەر، 5534

. لىٍىػٕي ثىٍّەضە، ضۇٔۇپ لبٍغۇ ٍەر

 

خىسِەت دەپ ثۆٌۈپ ثەرِە ھەر وىّگە ئىع، 5535

. ئۆزۈڭ ٔەپئىگە ئەر تۇتۇغمب تىرىع
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ئەي ٔەپئىٓ تىٍە ھەَ ئۆز ٔەپئىڭ تىٍە، 5536

. ئىگەثبغٍىٕىپ ٍۈرِە ضەْ وىػي ٔەپ

 

وىػي وۆڭٍىگە ثبلّب ٔەپئىگە دەپ، 5537

. ئەي ٔەپئىٓ تىٍە، ئۆزٔي ثۇزِب وۈچەپ

 

ضبڭب پبٍذا لىٍغبٔغب ثەر پبٍذىٕي، 5538

. ٍىراق لىً ئۆزڭذىٓ ثىٕەپ وػىىٕي

 

لەدىرٌە پبٍذىٍىك ثوٌطب ئەگەر ئەر، 5539

. ئي ئېٍىگ، ئۇٔىڭغب وېرەن ئىػٕي ثەر

 

، غۇدۇر، لىٍىػمب تېگىىع ئىع، ئي ئېٍىگ5540

. ثۇالرٔي ئىػٍەضەڭ، ئېٍىڭ تۈزۈٌۇر
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ئېتىڭ ٍبخػي ثوٌطب، لۇتۇٌذۇڭ ئۆزۈڭ، 5541

. لبٌۇر ضۀذىٓ وېَىٓ ئېتىڭ ھەَ ضۆزۈڭ

 

تەختىڭ تۈزىٍۇر،  –ثېَىپ خەٌك، ِەِىٍىىەت 5542

. غەزىٕۀي لبٔچە دېطەڭ تېپىٍۇر

 

ئىػىتىىٓ، وۆٍۈِچبْ وىػي ٔېّە دەر، 5543

. وەٌگەْ ئەردىٍي ثىرٌە تىٍي ئوخػبظ 

 

لبٍۇ ئەي ثېگي ثوٌطب ٍبخػي وؤي، 5544

. ئۇ ئەي خەٌمي ثېَىپ، تۇغۇٌغبً وۈٔي

 

خەٌك ثبٍٍىمي ثەگىە ثبٍٍىك ئېرۇر، 5545

. خبھي ضەْ ئۇٔي تۇت، خبھي ضەْ ثۇٔي

 

وۀت ئىچىذىٓ ئوغرىٕي ئېرىت،  –غەھەر 5546

. ِۇضبپىرٔي ئىّىٓ ٍۈرىت –وبرۋأۇ 
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ۋإٔي ضەْ، ٍولبت ئەي ئىچىذە زورا5547

. تۈگەت ٍۇرت لېػىذا لبرالچىٕي ضەْ

 

ٍبِبٕٔىڭ خۇٌمىٕي جبزاال تۈزەت، 5548

. ٍبِبٔغب ٍبِبٍٔىك ٍبراغۇر پەلەت

 

ٍبِبٔغب ٍب زۀجىر ٍب زىٕذاْ وېرەن، 5549

. تب ٍبخػي ثوٌطۇْ ئەروىٓ، ئي داۋا ٍۈرەن

 

ئېرۇر ٔەچچە خىً ِەٍِىىەت خەٌمي ئوي، 5550

. ٍورۇغبً ٍويوېرەوتۇر پەرق ئېتىع، تب 

 

ئبٌىُ تۇرۇر،  –ئۇالردىٓ ثىرى ثىٍگە 5551

. ئبٌىّالر ثىٍەْ ئەرگە دۆٌەت وېٍۇر
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لەدىرٌە ثۇالرٔي، ٔېّە دېطە لىً، 5552

. غەرىئەت ٍوٌىٓ تۇت، ثوٍۇْ ثەر، ئېگىً

 

ئوزۇق ثېرىپ،  –ضبلال ضەْ ھەلمىٕي، ئبظ 5553

. لبٌّىطۇْ ئەً دأب، ئۇالر لىطىٍىپ

 

الر ئىٍىُ ئۆگەتطۇْ، ئبضبٍىػتب ئۇ5554

. ثىٍىّطىس ئۇالردىٓ ثىٍىُ ئۆگۀطۇْ

 

ثۇالردىٓ وېَىٓ ِوتۇضۇپالر ئېرۇر، 5555

. ئۇالر ئەٌذە وۈچٍۈن ثوٌغبً، ئي جەضۇر

 

ثىىبرچي ۋە پبضىمٕي تۇتطۇْ لىطىپ، 5556

. ِەضچىتٕي جبِبئەت ثىٍەْ توٌذۇرۇپ

 

ٍبٔب ثىر گۇرۇھ ئۇ خىسِەتچىٍەردۇر، 5557

. ڭب لبرىػي ثوٌۇرتوضبپ تۇتّىطبڭ ضب
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  –ثۇالر ٍۈن وۆتەرِەش، ئۇالرٔىڭ ٍۈوىٓ 5558

. ٍۈدىطەْ ئۆزۈڭ، ضەْ ثىٍىپ ئەِگەوىٓ

 

خەٌك لبرا،  –ثۇالردىٓ وېٍۇر ضوڭ ئبۋاَ 5559

. لبٔۇْ ثىرٌە ئۇالرغب ضەْ ئوثذاْ لبرا

 

ثۇالر ئۈچ گۇرۇھتۇر، پەرق ئەتطەڭ ثوٌۇر، 5560

: زۇٌۇَ لىٍّب، لىٍطبڭ پبالوەت وېٍۇر

 

ثۇ ئۈچٕىڭ ثىرىىىُ ئۇ ثبٍالر ئېرۇر، 5561

. خەٌمٕىڭ وۈچٍۈگي غۇالر، ئەً جەضۇر

 

وېٍىذۇ ئۇالردىٓ ضوڭب ئورتب وىػي، 5562

. ثۇالر لىٍّبٍذۇ ئۇ ثبٍالر ئىػي
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وېٍۇر ئۇٔذىٓ وېَىٓ خەٌك ٍولطۇٌٍىرى، 5563

. وۈزەتىىٓ ئۇالرٔي ضەْ ئەڭ ئىٍگىرى

 

ٍۈتىۈزِە ثۇ ثبٍالر ٍۈوىٓ ئورتىغب، 5564

. چۈغەر ثۇالر ثۇزۇٌۇپ خبراپ ھبٌىغب

 

پېمرگە ٍۈتگۈزِە ئورتىالر ٍۈوىٓ، 5565

. ئۆٌەر ئبچتىٓ، ثۇ ھبي لىرىپ ٍىٍتىسىٓ

 

وۈزەتطەڭ پېمىرٔي ئۇ ئورتب ثوٌۇر، 5566

. ثىر ئبز تىٕطب ئورتب ئۇ ثبٍٍىك تبپۇر

 

پېمىر ئورتب ثوٌطب، ثوٌۇر ئورتب ثبً، 5567

. ًثبً ئوٌطب ئورتىالر ثۇ ئەي ثېَىغب

 

تۈزۈٌۈپ ثۇ ئەي، خەٌىمّۇ تبپمبً ھوزۇر، 5568

. ضبڭب غۇ چبغذا وۆپ دۇئبالر ثوٌۇر
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ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال، ئۈچ ئوردۇ خېٕي، 5569

: تىٍە ٍبخػي ٔبَ، ئي ئۆٌۇچي، لېٕي

 

وىُ ئۆٌطە وېتەردە لوٍۇپ ٍبخػي ٔبَ، 5570

. ئبڭب ٍبخػي ٔبَ دۇئب ثوٌۇرٌەر داۋاَ

 

خػي دۇئب، ئۆٌۈپ وىُ لبٌۇر ثوٌطب ٍب5571

. تۇغۇٌغبْ ثوٌۇر ئۇ ٍېڭي ھبٍبتمب

 

خبھي ٍەر ئبضتىذا، ٍب ئۈضتىذە تۇر، 5572

. ئۆزۈڭ ٍبخػي ٔبَ ثىٍەْ ئبتبٔطبڭ ٍېتۇر

 

وېرەوتۇر ٍبخػي ئبت، ئۆٌەر ثۇ ۋۇجۇت، 5573

. لبٌۇر ِەڭگۈ ٔبِىڭ، ثوٌطب تەْ ٔبثۇت
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ضېٕىڭذە پۇلرأىڭ ھەلمي ئېرۇر ئۈچ، 5574

: چ ئىػٍەتّە وۈچثۇ ھەلٕي ئۆتەضەْ، ھي

 

ثىرى ئۆز ئېٍىڭذە وۈِۈغٕي پبن ئەت، 5575

. وۈزەت ﹞223﹝ئەً ئىٍّي وۆپ ئەرضەْ، ئبٍبرىٓ

 

ثىرى، توغرا لبٔۇٕٔي خەٌمىڭگە ثەرَ، 5576

. ثىرى ئەزِەوٕي ئەٌذىٓ وۆتەر –ثىرىٓ 

 

ئۈچىٕچي، ئىّىٓ لىً پۈتۈْ ٍوٌٍىٕي، 5577

. ٍولبتمىٓ لبرالچي ۋە ئوغرىٕي

 

  –ەٌمٕىڭ ھەلٍىرىٓ، وېَىٓ ئۆتەپ ثۇ خ5578

. ئۆزۈڭّۇ ئەً ِەرداْ، ھەلمىڭ تىٍىگىٓ

 

پۇلراالر ئۈزە ثبر ضېٕىڭ ئۈچ ھەلمىڭ، 5579

: ئۇالردىٓ ضورا، ئبچ ئەِذى لۇاللىڭ
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ثىرى، ٍبرٌىمىڭٕي ئەزىس تۇتطبٌەر، 5580

. ٔېّە ثوٌطب تېسدىٓ ئۇٔي لىٍطبٌەر

 

ئىىىىٕچي، غەزىٕە ھەلىٓ توضّىطب، 5581

. ھەلٕي دەي چبغذا تبپػۇرضب ئەً ِەرداْ،

 

ئۈچىٕچي، ٍېغىغب ٍېغي ثوٌطبٌەر، 5582

. ضېٕي ضۆٍگۈچىٕي ئۇ ھەَ ضۆٍطەٌەر

 

ئۆتۈگەْ ثوٌۇرضەْ ئۆزۈڭ ھەلٍىرىٓ، 5583

. ئۇالرِۇ ئۆتىگەْ ثوٌۇر ئۆز ھەلمىٓ

 

ئۇ ئۇٌۇغ، ثەگ غۇٔذاق ٍۈرِىگي وېرەن، 5584

. پۇلراِۇ ئبغۇٔذاق ثوٌّىمي وېرەن
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ق ثەگىٕىڭ خوۋٌىمىٓ وۆرەر، خەٌك غۇٔذا5585

. ھوزۇر ئىچرە ثەگىّۇ غۆھرىتىٓ ٍبٍبر

 

ئەً ئېٍىگ، غۇالردۇر ضېٕىڭ دۆٌىتىڭ، 5586

. لطىّىتىڭ –ھەَ ئىىىي جبھبٍٔىك ئۈٌۈظ 

 

ئبٌىُ تۇرۇپ،  –ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثىٍگە 5587

. ثىٍىُ ثەرضۇْ ئەٌگە ئىخالضّەْ ثوٌۇپ

 

ٍۀە لوٌي وۈچٍۈن ثوٌۇ ِوتۇضۇپ، 5588

. الرٔي ٍىغطۇْ جبِبئەت وېسىپٍبِبْ

 

ضودىگەر وۈزەتطۇْ ئبِبٔەتٍىرىٓ، 5589

. ھۈٔەرۋەْ ٍېتىػتۇرضۇْ غبگىرتٍىرىٓ

 

دىخبٔالر تېرىٍغۇغب لىٍطۇْ ئەجرىٕي، 5590

. چبرۋىچي وۆپەٍتطۇْ چبرۋىٍىرىٕي
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ِبٔب لبٌذى ضبڭب خىسِەت لىٍغۇچىالر، 5591

. ثۆرى، ٍبۋغب لبرغي لوٍۇٌغۇچىالر

 

ٍۈٔذۈر ضەْ ئېھطبْ لىٍىپ، ثۇالرٔي ضۆ5592

. ئۇالرٔي ثۆٌەن ئىػمب ٍۈرِە ضېٍىپ

 

ٔەپئىگە ِۇٔبضىپ ئېھطبٔالر تبرات، 5593

. لەدىرٌەپ، ثېَىت ھەَ وۈچىٕي زوراٍت

 

ٍېغىغب، ثۆرىگە لوراي راضٍىطۇْ، 5594

. ثوٌۇپ دوضتمب ئۆز، ٍبۋغب ئۆٌۈَ ٍوٌٍىطۇْ

 

ثوٌۇر تبٌٍىٕىٍغبْ پۈتۈْ ئەغٍىرىڭ،  5595

. تۈزۈٌگەً پۈتۈْ ئىػٍىرىڭ ضۈزۈٌگەً،
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ثوٌۇر ضبڭب ئىىىي جبھبْ خوۋٌىمي، 5596

. ضېٕىڭ ثوٌغۇضىذۇر تەڭرى خوغٍۇلي

 

دۇرۇضٍۇق غۇدۇر، وۆر، دۇرۇش ثوي وؤي، 5597

. تىٍەوىە ٍەتىۈزگەً دۇرۇضٍۇق ضېٕي

 

ضېٕي تەڭرى ضۆٍگەْ دۇرۇضٍۇق ئۈچۈْ، 5598

. ﹞224﹝دۇرۇضتۇرْ ثۆٌەن لىٍّب خەٌىممە ئۆچۈْ

 

ئىػىتىىٓ، ٔېّە دەٍذۇ وۆڭٍي ٍورۇق، 5599

: ثۇٔىڭ ِۀىطذۇر ثۇ ضۆزگە ئېٕىك

 

دۇرۇضٍۇق ئۈچۈْ وۆن ئبٍبلتب تۇرۇر، 5600

. چۆپ ئۈٔۇر –تەۋرۀّەش ئۈچۈْ ٍەردە ئوت 

 

تەۋرۀّە، دۇرۇش تۇر، وۆڭۈي تۇت دۇرۇش، 5601

. دۇرۇش ئىىىي دۇَٔب دۇرۇضٍۇق تبپۇر
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غىُ، ئي ئېٍىگ، غۇالردۇر ِېٕىڭ ثىٍّي5602

. ضبڭب ئېَتتىُ ئەِذى ئىچىُ ھەَ تېػىُ

 

  –ھەر ئىىىي جبھبْ، ئەً، لىالرٌىك ضۆزۈَ 5603

. ِۇغۇالر ئىذى، ئېَتتىُ ئەِذى ئۆزۈَ

 

ثۇ دۇَٔب ِېٍي ھەِّىطىال لبٌۇر، 5604

. ئۆٌۇرضەْ، ئېتىڭ ٍبخػي ثوٌطب ثوٌۇر

 

لبٌۇر ثۇ جبھبٕٔىڭ ھەِّە ٔەرضىطي، 5605

. ال لبٌغۇضيئۆٌۇرضەْ ٍبخػي ٔبَ تبپ، غۇ

 

ثىر ئبٌىُ ثۇٔىڭغب لىَبضەْ لىٍىپ، 5606

: غۇ ِۀب ئۈزە ضۆز ئېَتىّىع ئوخػىتىپ
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ئېتىُ ٍبخػي ثوٌطۇْ، ئۆزۈَ ئۆٌطەِّۇ، 5607

. تىرىه ئۆٌەر ئبخىر، ئېتىُ لبٌطۇْ ئۇ

 

تىرىع، ٍبخػىٍىك لىً، ٍبخػي ئبت تىٍە، 5608

. ئۆزۈڭ ِەڭگۈ، ئبتىڭ تىرىه ثوٌطۇْ ئۇ

 

※           ※         ※ 

 

ئېٍىگ ئبڭالپ ثۇ ضۆزٔي ضۆٍۈٔذى ثەن، 5609

. وۆڭٍۈ وۆوطي ٍورۇپ، ٌەززەتٍۀذى ثەن

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ئۇ ِبختبپ، ئبٌمىػالپ ئۆگذۈٌّىػٕي وۆپ، 5610

. دېذىىىُ، ضەْ ئېَتتىڭ ثىٍگىٕىڭٕي خوپ
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ثۇ وۈٔذىٓ ثۇٍبْ ثەرضە تەۋپىك خۇدا، 5611

. رٔي ئەٍٍەً ئبداضەْ ئېَتمبْ ثۇ ضۆزٌە

 

ِبڭب ثەردى ضۀذەن ٍبردەِچىٕي رەة، 5612

. وۈتەرِەْ ثېرىر ثبغمب ِەلطەتٕىّۇ دەپ

 

تىٍەگىڭ تۈگەي،  –خۇدا ثەرضۇْ ئبرزۇ 5613

. ئۈِىذىُ توٌۇق لىٍذىڭ، ئي ٍبخػي پبي

 

وۆٍۈِچبْ ثوٌۇپ ضەْ، ئەً وۆڭٍي ٍېمىٓ، 5614

. داۋاٍِىك ٍبردىّىڭ لىً ثۇٔذىٓ وېَىٓ

 

چىٓ پۈتەرِەْ ئىػىٕىپ ئۆزۈَ،  ضبڭب5615

. ضۆزۈڭٕي ٍوغۇرِب، وۆروەَ ٍۈزٌۈگۈَ

 

لۇٍبغتەن ٍورىغبْ لۇٍبظ ِبڭب ضەْ، 5616

. ِەْ ئەِذى ضبٍەڭذە ئەٍجىُ وۆرەرِەْ
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ئەجەپ ٍبخػي ئېَتىّىع دىٍرەثب وىػي، 5617

: وۆڭٍي ثىردەن ثىر ئبغٕب وىػي –تىٍي 

 

لىً ئەٍٕەن ئۇٔي وىّگە پۈتطە وۆڭۈي، 5618

. غىە ئۆز ئەٍىجىڭٕي تۇتمىٓ ئۇدۇيوۆرۈ

 

وۆٍۈِچبْ وىػي ئۆزگە ئەٍٕەن ثوٌۇر، 5619

. خۇً تۈزىٍۇر -ئۇڭب ثبلطب خۇٌۇق

 

ٍېمىٓ ثوٌطب وىّٕىڭ دىٍي وىّگە چىٓ، 5620

. ئۇڭب پۈتۈوٍۈن گەر ٍېمىٓ ثوٌطب چىٓ

 

ضۆزۈڭٕي ئىػۀگۀگە ئېَتطبڭ ثوٌۇر، 5621

. ضۆزىٕي ئىػۀگۀٕىڭ تۇتطبڭ ثوٌۇر

 

     ※      ※         ※ 
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ئۆگذۈٌّىع ئىػىتىەچ، وۆر، ئېٍىگ ضۆزىٓ، 5622

. ، ٍورۇتتي وۆزىٓ"خوظ"ضۆٍۈٔذى، دېذى 

 

ئېٍىگ ئۈزدى ضۆزىٓ راھەتىە چۈِۈپ، 5623

. لوپۇپ چىمتي ئۆگذۈٌّىع ئبٔذىٓ تۇرۇپ

 

※         ※           ※ 

 

غۇٔذىٓ ثىرى خبْ راھەتٕي لوٍۇپ، 5624

. ەن ٍۈدۈپتۈزەتتي ئېٍىٓ تۈزدى ئەِگ

 

  –ٍبِبٕٔي ٍىراق لىٍذى، ٍبخػىٕي ئوي 5625

. ئۆزىگە ٍېمىٓ لىٍذى ھەَ ثەردى ٍوي

 

تۈزۈٌذى خەٌك ھەَ ضۈزۈٌذى ئېٍي، 5626

. جىّىپ تىٕچالٔذى ٍىً، ئبً، وۈْ تىٍي
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ھبٍبت غىرىٕەٌەغتي ئەي ٔەپئي ثىٍە، 5627

. ھوزۇردا ضۆٍۈٔذى ئېٍي خوظ وۈٌە

 

ىه لىٍىپ، ئېٍىگ ئۆگذۈٌّىػٕي لەدىري5628

. جىّي ئىػٕي ثەردى ئۇڭب ئىػىٕىپ

 

※         ※           ※ 

 

غۇ ھبٌذا ئۆگذۈٌّىع ٍۈردى ثىر زاِبْ، 5629

. ئەٌەَ ئىچرە ئۇ ھبِبْ –پىػىپ لبٍغۇ 

 

ئىػىٓ،  –ئۆزىگە ثبلتي، وۆردى لٍىمىٓ 5630

. تىرىىٍىه، ٍىگىتٍىه زاٍە لىٍّىػىٓ

 

، وۆوطي، وۆزى –ئېچىٍذى ٍورۇپ وۆڭٍي 5631

. ئېرىتّبق تىٍەدى وۆڭۈٌٕىڭ توزى
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ٍەتّىع ئۈچىٕچي ثبپ 

ئۆگذۈٌّػىٕىڭ ئۆتىەْ ھبٍبتىغب ئېچىٕىپ 

تەۋثە لىٍغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

غەپٍەت ئىچرە وۈٌە، : ٍۈرۈپّەْ دېذى5632

. تىرىىٍىه زاٍە ثوٌذى غەپٍەت ثىٍە

 

تىرىىٍىه وۈچي لبٌذى ِۀذىٓ وېتىپ، 5633

. ېتىپھبضب لوٌغب ئبٌذىُ ھبٍبت تەرن ئ

 

وەتتي ئىطىت وۈٔۈَ، : ئۆوۈٔذى، دېذى5634

. تىرىىٍىه تۈگەدى، لبراٍذى تۈٔۈَ

 

ٔېّەتٕي ھۆوۈزدەن ٍېذىُ،  –ِەْ ئبرزۇ 5635

. ثىٍىپ ثىٍّەٍىٓ ِەْ ئۇٍذەن ٍبغىذىُ
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غەپٍەت ئىچرە ٍۈرۈپّەْ وۈٌۈپ، : دېذى5636

. وۈٔۈِٕي ثىھۇدە ٍۈرۈپ ئۆتىۈزۈپ

 

رن ئېتىپ، ٍىگىتٍىه وۈچي وەتتي ِېٕي تە5637

. ئېچىٕىپ –لېٍىپّەْ ٍىگىتٍىىىە وۆٍۈپ 

 

تىرىىٍىه تۈگەدى، ٍېمىٕالپ ئۆٌۈَ، 5638

. ئۆٌۈِگە چبرە ٍوق ئۆتۈغىە ٍوٌۇَ

 

چېچىُ ثوٌذى غۇڭمبر تۈضىذەن ئبال، 5639

. ضبلىٍىُ وۈزدىىي ئوتتەن ثوٌذىال

 

ئبپئبق ئۈٔچىٍەر،  -ئوتتۇز ئىىىي چىػىُ  5640

. ى ئۇٌەرئۈزۈٌذى ٍىپي، وۆر، چېچىٍذ

 

وۆرەتتي وۆزۈَ وۈْ چۈغىەْ ٍەرٔي ھەَ، 5641

. لبراٍذى، وۆرەٌّەش تۇرغبْ ئەرٔي ھەَ
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لۇالق ضبٌطبَ ئبڭالر ئىذىُ وۆپ ٍىراق، 5642

. ئىػبرەت لىٍۇرِەْ ثۇ وۈْ لوٌٍە، ثبق

 

لبرا ئەِذى لۇزغۇْ تۈضىذەن ثېػىُ، 5643

. لوغۇ لؤذى ثبغمب، ٍېتىٍذى ٍېػىُ

 

  –دى، خۇداغب ثۇ وۈْ ٍبٔبر ۋالتىُ ئوي5644

. ضېٍىپ ئۈْ ٍىغالٍىٓ گۇٔبٍىُ ئۈچۈْ

 

ِەْ ئەِذى تۇرۇپ ھەق تەرەپىە ٍبٔبً، 5645

. گۇٔبٍىُ ئۈچۈْ ِەْ ِەغپىرەت ضوراً

 

ٍبراِطىس ئىػٍىرىُ تبغالٍىٓ پۈتۈْ، 5646

. ضۆزٌىگەً ثۇ وۆڭٍۈَ غۇثبردىٓ ثۇ وۈْ

 

※         ※           ※ 
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ٔي غۇ تبپ، تىٍەدى ئۇ تەۋثە لىٍّبق5647

. خۇداغب ضېٕىغٕغبچ، گۇٔبٍىٓ ضوراپ

 

ئبٌذىراپ وەتّەٍىٓ، : ٍۀە ئوٍٍىذى5648

. زىَبٍٔىك، ئۇٔي لىٍّبٍىٓ –ئبٌذىراظ 

 

ئەڭ ئبۋاي ثۇ ئىػتب وېڭەغّەن وېرەن، 5649

. ٍبراِطىسٌىك ئۆزدىٓ تۈگەتّەن وېرەن

 

لىٍىع الزىُ ھەر ئىػٕي وېڭەغٍە ثىٍىپ، 5650

. ار ئۆوۈٔۈپوېڭەغّەش وىػي ئۇ ئىڭر

 

ٔەثي،  –ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال، پەٍغەِجەر 5651

. ئەِي –ھەِّە ئىػٕىڭ داۋاِي  –وېڭەظ 

 

 



  -1162 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

ٍېمىٕالر ثىٍەْ ضەْ ئەٍٍىگىٓ وېڭەظ، 5652

. ٍېػىٍگەً وېڭەظ ثىرٌە ھەر تۈرٌۈن ئىع

 

وېڭەظ ثىرٌە تۈزىٍۇر وىػىٕىڭ ئىػي، 5653

. پۇغبٍّبٍٔىك ئوٌغبً وېڭەغّەش وىػي

 

ىغب ِەْ ئەِذى ثبراً، لبٍبغىُ لېع5654

. ئۇٔىڭٍە ثۇ ئىػتب وېڭەغٍەر لىالً

 

ئۇ ِبلۇي دېطە ِەْ لىالً ئۇغجۇ ئىع، 5655

. ئۇ ِبلۇي دېّىطە لوٍبً ثۇ وېڭەظ

 

وىػي ئۆز ئىػىٕي ثىٍەٌّەش وۆرۈپ، 5656

. وېرەن ثبغمىالرغب ئېَتّبق ئىػىتتۈرۈپ

 

وېڭەغطە وىػىذە ثىٍىُ وېڭىَۇر، 5657

. ، ئىع ئوڭۇروېڭەغىە لوغۇٌطب ثىٍىُ
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ئىػىتىىٓ وېڭەغٍىه وىػي ٔېّە دەر، 5658

: وىػي ئۆز ئىػىٕي وېڭەغٍە ئېتەر

 

ٔە ئىع لىٍّبق ئوٌطبڭ وېڭەظ ئەر ثىٍە، 5659

. وېڭەغّەش وىػىذىٓ ٍىرالٍىك تىٍە

 

ٔىچۈن ئىػٕي لىٍطبڭ وېڭەظ ثىرٌە لىً، 5660

. وېڭەظ ثىرٌە وۈتىەْ تىٍەوٍەر وېٍە

 

ضەھەر تۇرۇپ، وېچە ٍبتتي، ٍۇٍۇٔذى 5661

. ئبتىٓ ِىٕذى، ئېٍىگىە ثبردى ٍۈرۈپ

 

ئېٍىگ ٍبٔىغب وىرىذى رۇخطەت ضوراپ، 5662

. ئورۇْ ثەردى ئېٍىگ ئۇٔي لەدىرٌەپ

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە ضوئبٌي 
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  –ِەْ ثۇ وۈْ : ئېٍىگذىٓ ئۆتۈٔۈپ دېذى5663

. لبٍبغىّغب ثبرغۇَ وېٍۇر ثەش، پۈتۈْ

 

ْ ئۇٍبْ، ئەگەر ثوٌطب رۇخطەت ثبراٍّە5664

. زىَبرەت لىٍىپ تېس ٍبٔبٍّەْ ثۇٍبْ

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ثبرغىٓ، ئي ئىٍّي تبِبَ، : ئېٍىگ ئېَتتي5665

. ئۇڭب ٍەتىۈزۈپ لوً ِېٕىڭذىٓ ضبالَ

 

ئۇٔۇتّطۇْ ھەرگىس دۇئبدا ِېٕي، 5666

. ضىرىٕي خۇداغب دەي ئبچمبْ وۈٔي
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خۇدادىٓ ضوراپ ثەرضۇْ گۇٔبٌىرىُ، 5667

. ا ثىرٌە ثەٌىي وەچۈرگەً وەرىُدۇئ

 

دىجبْ، " ِبلۇي"ٍېٕىپ چىمتي ئۆگذۈٌّىع 5668

. ئۆٍىگە وېٍىپ چۈغتي ھەَ غبدىّبْ

 

جبھبْ ٍۈزى ئبٌذى ئبٌتۇْ رېڭىٕي، 5669

. لۇٍبظ زەپىراْ لىٍذى ٍبلۇت ئوڭىٕي

 

تۇرۇپ وۆن لېػىٕي لبراٍتتي ٍۈزىٓ، 5670

. تۇتۇپ ثبغٍىذى ثبرچە ئىٕطبْ وۆزىٓ

 

ز لىٍذى، ٍبتتي تۆغەوىە وىرىپ، ٔبِب5671

. خَبٌغب چۈِذى ھەَ ثىر ئبز وۆز ٍۇِۇپ

 

ثىر ئبز ئۇخٍىذى، ٍبتتي ثىر ئبز ئوٍغبق، 5672

. ئوً تۇغٍىرى تىىٍۀذى ثىراق –خىَبي 
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تۆغەوتە ٍۀە ٍبتتي ئۇخٍىذى وۆپ، 5673

. ٍېتىپ ٍبٌغۇز ئۆزى ئوٍغبٔذى چۆچۈپ

 

ٍۇِۇٌّىذى لبٍتب ھەر ئىىىي وۆزى، 5674

. تىپ ئوٍغبق ئوٍالپ، زېرىىتي ئۆزىٍې

 

تۇغۇپ،  ﹞225﹝لبراپ وۆردى ئبۋاي لبرا لۇظ5675

. لوپۇپ وەٌذى ٍەردىٓ ئۇ ئوتتەن ثوٌۇپ

 

تۇغۇٌۇپ،  ﹞226﹝وېَىٓ ٍىٍذىرىك ۋە ئبٍغىر5676

. لوغۇٌذى ئىرىٕتىر ئۆزىٓ وۆرضۈتۈپ

 

ضەھەر لۇغي لوپتي ئەگىپ ئۇچۇپ، 5677

. ئولۇپ ﹞227﹝ٔبۋا لىٍذى ضبٍراپ ِىساِىر
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  –وۆتەردى ثېػىٓ، وۆردى غەرىمتە لۇٍبظ 5678

. لوپۇپ ٍەردىٓ ئۈضتۈْ وۆتەرِىع ئۇ ثبظ

 

ٔۇ ٔەٍسە چېچىٍذى ٍەردىٓ پۇتبلالپ، 5679

. پەٌەن ِەڭسى ئوتتەن ثوٌذى ٍىٍىٕجبپ

 

جبٔبْ وۈٌگەْ وەثي ٍورىذى جبھبْ، 5680

. تبراپ لبٍغۇ، غبتٍىك ثوٌذى ٔبِبٍەْ

 

ى، ٔبِبز ئۇلىذى، ٍۀە لوپتي ٍۇٍۇٔذ5681

. دەپ تبلمب جؤىذى" چۇ"ِىٕىپ ئبتمب 

 

ثېرىپ ٍەتىەچ، ئۇ ئبضتب چەوتي ئىػىه، 5682

. لوٍۇپ تبئەت لبٍبغي، ئبچتي ئىػىه

 

ضبالَ ثەردى دەرھبي ِبٔب ئۆگذۈٌّىع، 5683

. ئىٍىه ئبٌذى ضبالِىٓ ھەَ ئودغۇرِىع
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وۆرۈغىەچ، ئۆً ئىچرە وىردىٍەر غۇدەَ، 5684

. تي، ضوراپ ضوئبي ھەَلبٍبغي ضۆز ئبچ

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

ٍۀە وەٌذىڭ ٔىچۈْ، لبٍبغىُ؟ دېذى، 5685

. تېخي ثىس وۆرۈغىۀگە ئبً توٌّىذى

 

چۈغىۈٔرەن وۆرەرِەْ روھىڭٕي ضېٕىڭ، 5686

. ضېرىغراق وۆرەرِەْ لىسىً ئۇ رەڭىڭ

 

ٔېّە لبٍغۇ تەگذى، ٔە وەچتي ھبٌىڭ؟ 5687

. ضەْ ئبچمىٓ تىٍىڭ ِبڭب ضۆزٌىگىٓ ضۆز،

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 
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لبرا، : جبۋاة ثېرىپ ئۆگذۈٌّىع، ئېَتتي5688

. زاِبْ ئولي ئېتىپ لىٍذى دىٍٕي ٍبرا

 

ٍورۇتطب وۆڭۈٌٕي ئۆگۈتٍە زاِبْ، 5689

. وۆڭۈي ئۆٌگەْ ئوٌطب تىرىٍۇر ھبِبْ

 

ئۆزۈَ غبپىً ئەردىُ، دىٍىُ ئۇخٍىغبْ، 5690

. ئوٍغبتتي زاِبْ ِېٕي پۀذى ثىرٌە

 

وۆڭۈي وۆزى ثىرٌە لبراپ ثبٍمىذىُ، 5691

. ئۆزۈَ ٍوٌذىٓ ئېسىپ، ِەْ تېڭىرلىذىُ

 

تىرىىٍىه تۈگەپ ثوٌذى ٍۈوۈَ ئېغىر، 5692

. گۇٔبدىٓ ٍبٔبر ۋالىت ثوٌذى ئبخىر
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ھبٍبتىّچە لىٍذىُ وىػي خىسِىتي، 5693

. غبپىً ئۇخٍىذىُ، لبٌذى ھەق تبئىتي

 

ىرىىٍىه وېتۇر، وېٍىۋەردى دۇَٔب، ت5694

. تىرىىٍىه تۈگەر، وۆر، ثۇ دۇَٔب لبٌۇر

 

جبھبٕٔي تىٍەدىُ ھبٍبتٍىك ئۈچۈْ، 5695

ھبٍبتطىس ٔە ھبجەت ثۇ گۇضتبخ ئبجۇْ؟ 

 

وېچەر ِبٔب غۇٔذاق ثۈگۈٔىي وۈٔۈَ، 5696

تبپبرِۀّۇ ئۆزۈَ وېٍىچەن تۈٔۈَ؟ 

 

چېچىُ ثوٌذى ٍبزدا لۇرىغبْ لبلػبي، 5697

. غتي ضبلبيھەَ غۇڭمبر تۈوىذەن چبرال

 

وېرەن تبڭٕب ئۈچۈْ تەٍَبرٌىك لىٍىع، 5698

. ئي زېرەن، تۈزەتّەوىە ئەتىىي ئىع
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ثۇڭب ئوخػىػىپ وەٌذى ئەِذى ثۇ ضۆز، 5699

: ئەِەي لىً ثۇ ضۆزگە، ئبٍب وۆڭٍي تۈز

 

ثۇ ئۆتىەْ تىرىىٍىه پۇغبٍّبْ ئۆزۈَ، 5700

. وۈٔۈَ لبٔچە لبٌذىىىٓ، ئبً ٍۈزٌۈگۈَ

 

ۇش ٍىگىتٍىه وۈٔي، زاٍە وەتتي ئەپص5701

. زاٍە وەتّىطۇْ ئەِذى لبٌغبْ تۈٔۈَ

 

تەٍَبرالْ ثۈگۈْ ئەتىىي ئىػمب ضەْ، 5702

. ثىٍىٍّىه ِبڭب ٔە دېذى، ئبڭال ضەْ

 

غبپىً ئوٌّب، ثۇ وۈْ تبئەت لىً وىػي، 5703

. ثۈگۈٔىي ئەتىىي ئۈچۈْ تەٍَبرٌىك ئىػي
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ٍىذىُ، ئىچتىُ ئۇٍذەن، ٍۈردۈَ ِەْ ثىىبر، 5704

. ٔي رىَبزەتتە تۈزضەَ ثوالرۋۇجۇدىُ

 

ٔېّەت ٍىذى، ضەِرىذى،  –ئۇ وۆپ ئبرزۇ 5705

. ئۇٔي ٍبدىتبٍّەْ دەي ۋالتي وەٌذى

 

تىٍەوىە وۆرە،  –توال ٍبتتي راھەت 5706

. ثۇ وۈْ ئەِذى ئبٍبلتب ئۆرە

 

ئۆزىگە لىٍذى ٍبۋ ئۇ وۆپ وىػىٕي، 5707

. لىالً خوظ ئۇالرٔي تۈزەپ ئىػىٕي

 

رتتىُ وىػىٍەرگە وۆپ، لوي ھەَ تىً ئۇزا5708

. ثۇ وۈْ ثۇ تىٍىُ ئۆزرە ئېَتطۇْ تۇرۇپ

 

وىػىٍەرگە ئبزار ثەردىُ ھىطبثطىس،  5709

. ثېرەً ئۆزگە ئبزار ِەْ ئەِذى، ئەزىس
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ٔبداْ ثىر لبچبلّەْ، ئىگەِذىٓ لبچبق، 5710

. جىّىىي گۇٔبغب وۆِۈٌگەْ ثىراق

 

ثۇ وۈْ تەۋثە ثىرٌە ٍبٔبٍّەْ ِبٔب، 5711

. ۆزۈرۈَ تىٍەٍّەْ ِبٔبئىگەِذىٓ ثۇ ئ

 

ئۆٌۈَ تۇتّىغبْ چبغذا تبئەت لىالً، 5712

. ئۆٌۈَ تۇتطب، تبئەت لىٍىپ ثوٌّىغبً

 

ثىر ئىٍّي وەڭ وىػي، ئىػىت ٔېّە دەر، 5713

: ئي ثبغرى لبتتىك، ئۇ ٔەضىھەت ثېرەر

 

ٍىغ ئۆزٔي ئۆٌۈِذىٓ ئبۋاي، ھەلمە ٍبْ، 5714

. ئۆٌۈَ تۇتطب پبٍذا ثەرِەش پۇغبٍّبْ
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ۇٔۇتّبً ئۇٔي، ثوي تەۋثىگە تەٍَبر، ئ5715

. غبپىً ثوٌّب، ئۆٌۈَ ٍبلبڭذىٓ تۇتبر

 

ٍىگىتٍىه چېغىڭذا ضەْ لىً ئىجبدەت، 5716

. لۇۋۋەت –لېرىطبڭ وېتۇر ھەِّە وۈچ 

 

غۀىّەت ھبٍبت، لىً تبئەت ئبٌذىراپ، 5717

. ئۆٌۈَ تۇتّىغبْ ئىىەْ، تۇر ئوٍغبق لبراپ

 

ەت ئەت، ئۆٌۈَ تۇتّىغبٔذا ئوٍغبْ، دىمك5718

. ئۆٌۈَ تۇتطب پبٍذا ٍوق، وۆرگىٓ پەلەت

 

ِەْ ئەِذى ضبڭب وەٌّذىُ ئبٔذىٓ تۇرۇپ، 5719

. ثۇ ئىػمب وېڭەظ ثەر، ئوثذاْ ئوٍٍۇٔۇپ

 

وۆٍۈِچبْ لبٍبغىُ ئەً جەضۇر توڭب، 5720

. ٔە لىٍّبق وېرەوتۇر، ضەْ ئېَتمىٓ ِبڭب
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ٍەتّىع تۆتىٕچي ثبپ 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذٌۈِىػىە وېڭەظ 

ٌىىي ثبٍبٔىذا ثەرگەْ

 

  –لبٍبظ : جبۋاة ثېرىپ ئودغۇرِىع ئېَتتي5721

. ضۆزۈِٕي ئىػىتىىٓ، ئبٍب لەٌىجذاظ

 

لىٍىپطەْ توال ٍبخػي ٔېَەت ئۆزۈڭ، 5722

. خۇدا ثەرضۇْ تەۋپىك ٍورۇتطۇْ وۆزۈڭ

 

پەلەت ثىر ئىٍىّال ٍېتىػّەش ثۇڭب، 5723

. لىٍىػمب تېگىػٍىه ٍۀە ئىع توال

 

ئىػىت، ئېَتبٍىٓ،  ئۇالردىٓ ثىرىىىُ،5724

. ھبزىرٌىك وۆرۈپطەْ ئەِەي ئەٍٍەگىٓ
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ثۇ وۈْ ئبٔذا تۇرِبق ضبڭب ٍبخػىراق، 5725

. ٍۀە ِۇٔذا تۇرِبق ِبڭب ٍبخػىراق

 

ثۇ وۈْ ضۀذىٓ ئەٌگە ٍېتەر پبٍذا وۆپ، 5726

. ثۇ پبٍذا ثۇزۇٌطب لبغبٍذۇ ضۆوۈپ

 

ئېٍىگ لىٍذى ئەٌگە لوٌۇڭٕي ئۇزۇْ، 5727

. ر ٔبَ ئبٌذىڭ پۈتۈْلىٍىپطەْ ٍبخػىٍىمال

 

خەٌك تبپتي راھەت، تۈزەٌذى ئېٍي، 5728

. دۇئب ثىرٌە تىّٕبش رەئىَە تىٍي

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، ٔەپئىٍىه وىػي، 5729

: ٔەپئىٍىه وىػىذۇر وىػىٍەر ثېػي

 

وىػىٍەر ئبرا، وۆر، وىػي ئوي ثوٌۇر، 5730

. ئۇٔىڭذىٓ وىػىٍەر وۆپ پبٍذا ئبٌۇر
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غىذۇر ثىسار، ٔەپئىطىس وىػىذىٓ وي5731

. ٔەپئىٍىه وىػىذىٓ ٔەپئي ئەٌگە وېٍۇر

 

ٔىَەت ٍبخػي لىٍطب وۆڭۈٌذە وىػي، 5732

. جبھبٔذا ثوٌۇر، وۆر، تىٍەوتەن ئىػي

 

ٔىَەت ٍبخىػي ثوٌطب، ٍبخػىٍىك ثوٌۇر، 5733

. لىالٌّىطب ھەَ ئۇ ضبۋاثىٓ تبپۇر

 

ئىّىٍٕىه ۋە لبٔۇْ ئەي راھىتىذۇر، 5734

. ْ ضۆٍۈٔۇرئېٍىگ ھەَ خەٌك ھەَ ضۀذى

 

لبٔۇْ ۋە ٔىساِالر ئىػمب ئېػىپ وەڭ، 5735

. رەڭ –ٍولبٌذى ٍبِبٔالر، تۈگەپ ھىٍە 
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ئەگەردە وېٍۇرضەْ ثۇالرٔي لوٍۇپ، 5736

. پۇغبٍّبْ ثوٌۇرضەْ، ئۇ ئىع ثۇزۇٌۇپ

 

ٔىساَ،  –ٍۀە تېگىػىٍگەً ثۇ لبٔۇْ 5737

. ثۇزۇٌغبً ئۇ ئىػالر تبِبَ ۋەضطبالَ

 

ر ٍبِبْ ئورٔىغبً، ئورٔىڭغب ضېٕىڭ ثي5738

. خەٌمٕي ئېسەر، ھىچ ھوزۇر لبٌّىغبً

 

ٍبِبْ ٍوٌغب تبرىتمبً ئېٍىگٕي ٍبِبْ، 5739

. ٍبِبْ ئىػالر لىٍىپ، لوٍۇر ئىس ھبِبْ

 

ضېٕىڭذىٓ ضوراٍذۇ ثۇٔي ثىر ثبٍبت، 5740

. ٍۀە لبٌذۇرۇظ ثبر ثىرەر ٍبخػي ئبت

 

ٍبِبٔذىٓ لبچ، ٔىسإِي تۈزِە ٍبِبْ، 5741

. ِب ھەَ ثەرِىگىٓ ٍبٍْبِبٔغب ثوٌۇظ
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ٔە دەٍذۇ ئىػىت، وۆڭٍي، لىٍىمي وؤي، 5742

: ضبڭب لىٍذى ٔبضبت، ئۇٔۇتّب ِۇٔي

 

ٍبِبٔغب لوغۇٌّب، تۇتّب ٍبِبْ ٍوي، 5743

. ٍبِبٍٔىك لىٍغۇچىغب ثوٌۇغّبش ثوي

 

ٔىسإِي ٍبخػي تۈز ھەَ ٍبخػىٍىك لىً، 5744

. ٍبِبٍٔىك وۆرِەً ئىىىي دۇَٔب تىرىً

 

ى تەۋپىك ھەق ٍبخػىٍىممب، ضبڭب ثەرد5745

. جىّىىي ٍبخػىٍىمٕي ھەَ لىٍىػمب

 

ِۇغۇ ٍبخػىٍىمٕي ٔىچۈْ ثۇزارضەْ، 5746

. ئي وۆڭٍي تىرىه، ضەْ زىَبْ وۆرەرضەْ
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ثۇزۇپ ئەي ٔەپئىٕي ۋە پبٍذاڭ لوٍۇپ، 5747

. ٔە خوۋٌۇق تىٍەرضەْ ثۇ ٍەردە تۇرۇپ

 

ثۇ ٍەر ِبڭب خوپراق دېگۀتىُ ئۆزۈَ، 5748

. ا دەً، گۈزەي ٍۈزٌۈگۈَضەۋەثىٓ ضبڭ

 

دۆٌەت تېپىپ وۆرِىگەْ،  –ئۆزۈَ دۇَٔب 5749

. ئبرزۇغب ھەَ وۆڭۈي ثەرِىگەْ –تىٍەن 

 

خەٌك ثىرٌە ثىٍٍە ھەروەت لىٍّىذىُ، 5750

. ٍب ثەگٍەرگە الٍىك لىٍىك ثىٍّىذىُ

 

ئۆزۈَ وۆرِىذىُ ِەْ جبھبْ ِبٌىٕي، 5751

. ٍب ٍبخػي ٍبِبْ ٍب وىػي ھبٌىٕي

 

ضبَ ثۇ ھبٌەت ئۇٍبلمب ثبرضبَ، ثىٍىپ تۇر5752

. ثوٌۇر ثەن ٍبِبْ ھەَ تبئەتٕي لوٍطبَ
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وۈِۈظ،  –وىػي وۆرِىگەْ ثوٌطب ئبٌتۇْ 5753

. وۆرۈپ تبپطب خۇٌمي ثوٌۇر ِىڭ ضۆوۈظ

 

  –جبھبٕٔي وېسۇچي لىتبْ وبرۋىٕي 5754

: ثېػي، ٔەدەر ئىػىت ئۇٔي ﹞228﹝ئۇ ضبرتالر

 

ي، وەِجەغە –پېمىرٌىمتب ئۆتىەْ گبداً 5755

. ثېَىطب لوٍۇر ئۇز خۇٌمىٕي دەي

 

تېپىپ لبٌطب ثبٍٍىمٕي ٍولطۇي ئەگەر، 5756

. دۇرۇضٍۇق ٍوٌي تېس ئۇٔىڭذىٓ وېتەر

 

ثۇ ثەخت وۆرِىگەْ گەرچە دۆٌەت تبپۇر، 5757

. خۇٍي ثۇزۇٌۇپ ئەٌگە ئبپەت ثوٌۇر
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ھۆوۈِذار ثوٌّىغبْ گەر ثوٌطب ھبوىُ، 5758

. تىٍىٍە ئۇ خەٌممە زاٌىُ –ثوٌۇر لوي 

 

دۆٌەتىە توٍۇپ،  –ضەْ ئوٌطبڭ، ثۇ دۇَٔب 5759

. ثېطىپ ضەْ وۆڭۈٌٕي، ٔەپطىڭٕي لوٍۇپ

 

وۆزۈڭ توٍذى وۆڭٍىّۇ ھوزۇرٌۇٔۇپ، 5760

. ٍۈرۈرضەْ ئېٍىگ ثىرٌە ٍبخػي ثوٌۇپ

 

ثۇ ھەلتە ضبڭب  تەڭرى پەزىٍي ئىذى، 5761

. ثېرىپ ٍبخػىٍىمالر ضېٕي خوغٍىذى
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ٍەتّىع ثەغىٕچي ثبپ 

توغرٌىك، ئبدەِگەرچىٍىىىە  توغرىٍىممب

ئبدەِگەرچىٍىه لىٍىع ثبٍبٔذا 

 

ثۇ ثىر تۈرٌۈوىذۇر، ٍۀە ثىرضىٕي، 5762

: ئىػىتىىٓ، ئېچىپ ِەْ ئېَتبٍىٓ ئۇٔي

 

ئۇٔۇتتۇڭّۇ ٍبوي ضىر لبٌذىّۇ گەپ؟ 5763

ثۇ ئىػمب تۇتۇٔذۇڭ ٔە پبٍذىطىٕي دەپ؟ 

 

ثىٍۇرضەْ جبھبٔذا ثۇ ِبختبظ توال، 5764

. وىػىگە ثوالئەزىسىُ، ۋاپبٌىك 

 

جبھبٔذا ثوٌۇروەْ لبٔۇْ ۋە ٔىساَ، 5765

. ثەٌگىطي وىػىگە وىػىٍىه تبِبَ
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وىػي ٍبخػىٍىممب لىٍۇر ٍبخػىٍىك، 5766

. ثىرىگە ئوْ ھەضطە لبٍتۇرِبق ئېٕىك

 

ٔەضىٍذە وىّىىي ئبتبدىٓ ئىطىً، 5767

. ئۇٔىڭذىٓ وېٍۇرٌەر پبٍذا ئەٌگە، ثىً

 

ۇ، ئبٔب ئبٌطب ٍوغۇرۇٔچە ئوغرى ش5768

. ئوغۇي تۇغطب ئەٌگە ثوٌۇر ئبپەت ئۇ

 

وۆر ئەِذى ئېٍىگٕىڭ ٍبخػىٍىمٍىرىٓ، 5769

. وىَّەن ٔېّەتٍىرىٓ –ضەْ ئبٌذىڭ ٍېّەن 

 

  –ثۇ پەزىً، ئبڭ، ثىٍىُ ھەِّىگە ئېٍىگ 5770

. ضەۋەة ثوٌذى، ضبڭب ئېچىٍذى ئىػىه

 

ئۇٌۇغ لىٍذى ئۇٔۋاْ ٔبَ ثىٍەْ ضېٕي، 5771

. ىٕيضبڭب ٍبخػىٍىممب ئېچىپ ئىػه



  -1185 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

  –ئەً وۆڭٍي تىرىه ضەْ ثۇ ٍبخػىٍىمٕي 5772

ئۇٔۇتتۇڭّىىىٓ ٍب ٍبٔذۇرغۇٌۇلٕي؟ 

 

ٍىرىه ضۆزٌىذىُ ِەْ، لېرىٕذاظ، لبرا، 5773

. ئبچچىمالّٔب لىسىرىپ، دىً ئەتّە ٍبرا

 

دۇرۇش ضۆز ٍىرىىتۇر، وۆڭۈٌگە ئبچچىك، 5774

. ضىڭذۈرضە ئۇٔىڭ ٔەپئي ثوٌغبً تبتٍىك

 

ىرىه ثوٌطب ضۆز، تېرىىّە ئەگەرچە 5775ً

. دۇرۇش ضۆز ٍىرىىتۇر، ٍىرىه ثوٌّب ئۆز

 

ثۇڭب ئوخػبپ وېٍۇر ئەِذى ثۇ ضۆزۈَ، 5776

: ِۇٔي ضەْ ئبڭٍىغىٓ، گۈزەي ٍۈزٌۈگۈَ
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دۇرۇش ضۆز ئۇ ئبچچىك، ضىڭذۈرگىٓ ئۇٔي، 5777

. ثېرىپ تبڭٕب ٔەپئىٓ خۇظ ئەتىەً ضېٕي

 

دۇرۇش ضۆز وۆڭۈٌگە، وۆر، ئبچچىك ٍىرىه، 5778

ۆز دۇرۇش ئۇ، دۇرۇش ضۆز لېٕي؟ ٍىرىه ش

 

ضەْ ئوغالْ وىچىه چبغذا ئۆٌذى ئبتبڭ، 5779

. ئبڭ –لۇچّىغبْ ئىذىڭ ثەخت، تېپىپ ثىٍىُ 

 

ئېٍىگ تەرثىَەتىە ئبٌغبٍٔىغىچۈْ، 5780

. وىػىٍەر لبتبرى ضەْ ئبٌذىڭ ئورۇْ

 

دېذەن ھەِّىطي،  –ئبت، ئبٍغىر، ضۇ، ٍەر، لۇي 5781

. اپمىطيئېٍىگذىٓ وېٍىپ، ئبچتي ثەخت ق

 

جىّي ٔېّەت ٍبخػىٍىممب ئېرىػىتىڭ ئۆزۈڭ، 5782

. تبراٌذى ئېتىڭ ئەٌذە ِەغھۇر ئۈٔۈڭ



  -1187 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

ٍبرارِۇ ئەِذى ضبڭب لبٍتب تۇرۇپ، 5783

ٍۈزۈڭ ئۆرىطەڭ ضەْ، ٍېغىذەن ثوٌۇپ؟ 

 

تېگەر پبٍذا چبغذا ضەْ ئۇٔذىٓ لېچىپ، 5784

. ٍىرالالغطبڭ لبٌۇر دىٍي ئېچىػىپ

 

ٌىمٕي ضبڭب، ئېٍىگ لىٍذى ثبر ٍبخػي5785

وېرەوّەضّۇ جبۋاة، ئەً ِەغھۇر ئبڭب؟ 

 

ضېٕي وۆرضە ِبختبپ ئەي ئبٌمىػٍىطۇْ، 5786

. ۋاپبدار دەپ ئېتىڭ ئەٌگە تبرىطۇْ

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، وىػي ٍبخػىطي، 5787

: وىػىٍىه ئېرۇر چىٓ وىػي ثەٌگۈضي
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وىػىٍىه لىً، ئي ئەر، ئۇٌۇغ وىػي ثوي، 5788

. ۇتتي ٍويوىػىٍىىىە غۇٔذاق وىػي ت

 

وىػي ثوي، وىػىگە وىػىٍىىٕي لىً، 5789

. وىػي ئبتىٓ ئۆزىگە ضۈپەت ئەٍٍەگىً

 

ئېٍىگ ٍبخىػٍىك لىٍذى ِىڭالپ ضبڭب، 5790

. جبۋاثەْ ھبزىرال ٍبخػىٍىك ئبڭب

 

وىػي ئۇ وىػي ٍبخػىطي،  ﹞229﹝ٍبٔۇتٍۇق5791

. خەٌمٕىڭ خىٍىذۇر، وىػي ثەٌگىطي

 

ر ثبال، ئىذىڭ ضەْ ثىٍىّطىس، ٔبداْ ثي5792

. ٍۆٌەپ ھەَ ٍۈوطەٌتتي ثەختىە ِبٔب

 

تېٕىڭ،  –پىذا لىً ضەْ ئەِذى ئبڭب جبْ 5793

. تۈْ لىً ئۇٔىڭ –ضەْ ٍبتّب، ئىػىٕي وۈْ 
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ئۇ ٍبخػىٍىك ئۈچۈْ ضەْ لىً ٍبخػىٍىك، 5794

. ثېرۇر تەڭرى ھەَ ضبڭب ھەَ ثىً، ٍبخػىٍىك

 

وىػىٍىه لىٍغۇچي وۆٍۈِچبْ ثىر ئەر، 5795

: ضەْ ئبڭال، ٔېّە دەر ئي وۆڭٍي ٍېمىٓ

 

ٍىطەڭ وىُ ئېػىٕي، ضەْ لىٍغىٓ ئىػىٓ، 5796

. وۆٍۈِچبٍٔىك ئبرتبر، ھبالي ٍە ئېػىٓ

 

ئبغٕىڭ ھەلمىٕي وىػي،  –وۈزەتىپ تۇز 5797

. ٍىذۈرگەْ وىػىگە پىذاالر ثېػىٓ

 

ٍېتىپطەْ تىٍەوىە، تېپىپ ٍبخػي ٍوي، 5798

. ئبڭب ٍبخػىٍىمٍە پبٍذىٍىك ثوي
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تبۋار پۈروۀذىڭ ئۆزى،  –ۇْ وىَىپ دۇرد5799

. ھەضەتخورٌىرىڭٕىڭ لبِبغتي وۆزى

 

ضەْ ئەِذى ئېٍىگىە وەٌتۈر ٍبخػي ئبت، 5800

. وۆرۈپ ٍبۋ ضىسىٍطۇْ، ئەگطۇْ ثوٍۇْ ٍبت

 

تۈِەْ ئبرزۇ، ٔېّەت تبپتىڭ تىٕىچٍىٕىىپ، 5801

. ثوٍۇٕٔي ٍوغبرتتىڭ ثۇلبدەن لىٍىپ

 

وۈچۈڭٕي ضەْ ئىػٍەت ئېٍىگ ئىػىغب، 5802

. ٍطۇْ دۇئبالر ئۇزۇْ ٍېػىغبوۆپە

 

جبھبْ ِبٌي ٍىغذىڭ، ثوٌذۇڭ ئۆزۈڭ ثبً، 5803

. ﹞230﹝ِىٕذىىڭ ھەَ ئبرغىّبق ٍبٔب تبزى تبً

 

ئېٍىگىە پىذا لىً ثۇ ِبي ئىػٍىتىپ، 5804

. تىٍەوىە ئېرىػطۇْ ِەڭسى لىسىرىپ



  -1191 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

ئېٍىگ تەختىە چىمطۇْ ثۇ وۈْ ثەھوزۇر، 5805

. رئېٍىگ ثبظ دۈغّىٕي، ثوٌطۇْ ٍەر ئوپۇ

 

لوٌۇڭٕي ئۇزارتتي، ضۆزۈڭٕي راۋاْ، 5806

. دۈغّۀٍەر ھبِبْ –لبراٍذۇ ضبڭب دوضت 

 

ئبغۇر ئەِذى ٍبخػي دۇئبٔي ئبداظ، 5807

. ضېٕىڭ ثوٌذى دۆٌەت ئۇزۇْ ثوٌغبً ٍبظ

 

ئىطىً وىػي لىٍۇر غۇٔذاق ئەزگۈٌۈن، 5808

. ئوي ئبتي جبھبٔذا لبٌۇر ِەڭگۈٌۈن

 

ڭ تىٍي، توال ٍبخىػي ئېَتىّىع ئەرەثٕي5809

: ثىٍىػىە وىػي ئەضٍىٓ ئبچّىع ٍوٌي

 

 



  -1192 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

ھەروىتي گۇۋا،  –وىػي ئەضٍىگە ئىع 5810

. ھەروەت ٔە ئوٌطب، ئەضىٍي غۇ ثوال –ئىع 

 

ھەروىتي ئۇز،  –وىُ ئۇ ئەضٍي ٍبخػي ئىع 5811

. ٍبِبٕٔىڭ ئەضٍىگە ئۆز خۇٌمي گۇۋا

 

ئېٍىگ خۇٌمي ئۆزگەرضە، ئەً ِۇالٍىُ، 5812

. رىپ ضەْ ثىٍىُئۇٔي ٍبٔذۇر،تۈزەت، ثې

 

پۈتۈْ ٍبخػىٍىمالر ئېٍىگ لېػىذا، 5813

. ئۇٔي تەرىه ئېتىپ ضەْ لبٌّب تېػىذا

 

وېڭەظ ضبٌذىڭ ئەِذى ئىػۀىپ ِبڭب، 5814

. ئۆزۈَ ثىٍگىٕىّٕي دېذىُ ِەْ ضبڭب

 

ِەْ ئېَتمبٍٔىرىُ ھەَ ئۆزۈڭ ثىٍّىػىڭ، 5815

. لىَبضالپ وۆرەرضەْ، ٍۈرۈغىەً ئىػىڭ
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ىػمب جبۋاثي ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرَ

 

ضۆٍۈٔۈپ، لېرىٕذاظ، دېذى ئۆگذۈٌّىع، 5816

. ثۈٍۈوٍەر غۇ ٍبڭٍىغ ثوٌۇغمب تېگىع

 

توال ٍبخػي ئېَتتىڭ ثۇ ضۆزٌەر ثۇ وۈْ، 5817

. ٍېػىٍذى ِبڭب ثۇ تۈگۈٌگەْ تۈگۈْ

 

  –ِبڭب پەردەٌىه ئەردى ثۇ ضۆز، ئېچىپ 5818

. ٍېػىپ –وۆتەردىڭ ثۇ پەردۀي ضۆزٌەپ 

 

تىٍەن،  –ئەِذى ثۇ ئبرزۇ ئۆزۈَ لوٍذۇَ 5819

. خۇداٍىُ ثوٌۇپ ثەرضۇْ ئبرلب ٍۆٌەن
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وۈزەتطۇْ ئىگەَ، تۇتطۇْ وۆڭٍۈَ تۈزە، 5820

. خۇٍۇَ ھەَ پەٍٍىّٕي تۈزٌۈن ئۈزە

 

دۇئب ثىري ضەْ ھەَ ِەدەت ثەر ِبڭب، 5821

. ئۇٔۇتّب، ِېٕي ضەْ، ضۆز ئېَتتىُ ضبڭب

 

※         ※           ※ 

 

ئبٍبلتب ئۆرە،  ضۆزىٓ وەضتي، لوپتي5822

. خوظ ئېَتتي، ئبتالٔذى، ٍبٔذى ٍوي ٍۈرە

 

ئۆٍىگە وىٍىپ چۈغتي، وىردى ٍۈرىپ، 5823

. غىساالٔذى، دەَ ئبٌذى ثىر ئبز تىٕىپ

 

پەٌەن تۇي تؤىٓ وېَذى ثبغالپ ثېٍىٓ، 5824

. چېچىٕي ٍېَىپ، ٍبپتي ٍورۇق ٍۈزىٓ
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لۇٍبظ ٍەغتي ثوٌغبً ئۆرۈگٍۈن چېچي، 5825

. ئبٌذى دۇَٔب ئىچي لبِب، لۇٔذۇز رەڭ

 

تۆغەن ضبٌذۇردى، ٍبتتي ثىر ئبز ضوزۇٌۇپ، 5826

. غىرىٓ ئۇخٍىذى خېٍي ۋالىت تىٕىچٍىٕىپ

 

ئوٍغبٔذى، لبراپ وۆردى وۆتىرىپ ثېػىٓ، 5827

. وۆرضەتتي پەٌەن لىس وۈٌەردەن چىػىٓ

 

لۇٍبظ ثبظ وۆتەردى ٍۈز ئبچتي ٍېڭي، 5828

. جبھبْ ئبٌذى ھەر ٍبٔذا ئبق لۇظ رەڭي

 

لوپۇپ تېس ئۆگذۈٌّىع تبھبرەت ئېٍىپ، 5829

. ئولىذى ٔبِبز، ضوڭ ٔبٔۇغتب لىٍىپ

 

ِىٕىپ ئبتمب ِبڭذى لەضىرگە ٍبٔب، 5830

. ئېٍىگ لبغىغب وىردى توغرىٓ ِبٔب
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ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

ئېٍىگ ئبٔذىٓ ئودغۇرِىػٕي ضورىذى، 5831

. ضبالِەتّۇ ئۇ وبِىً ئىٕطبْ؟ دېذى

 

ى لىٍذىّۇ ثبٍبْ؟ دۇئب لىٍغىٕى5832ٓ

. دۇئبدۇر خۇدادىٓ ثبالغب ئبِبْ

 

دۇئب ثىرٌە ئىٕطبْ تبپۇر ئەزگۈٌۈن، 5833

. دۇئب ثىرٌە جۀٕەت ثوٌۇر ِەڭگۈٌۈن

 

جبھبٔذا ٍوق ئوٌطب ثۇ ٍبخػي دۇئب، 5834

. ٍبِبْ ٍەر چۆوەتتي ئبپەت ئبضتىغب

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 
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: جبۋاثەْ ئۆگذۈٌّىع ثۇ ضۆزٔي دېذى5835

. ثىٍىُ ثىرٌە ئېٍىگ ھەلٕي ضۆزٌىذى

 

لبٍبغىُ ثۇ وۈْ ئۇٔذا ٍبٌغۇز ئۆتەر، 5836

. ئۇ ِۇڭٍۇق دۇئبدا ثىسٔي ٍبد ئېتەر

 

ثىسدىّٕۇ غبپىٍراق ثۆٌەن وىُ ثوٌۇر؟ 5837

. لىٍۇرِىس گۇٔب ثىس، ئۇ دۇئب لىٍۇر

 

ثۇ وۈْ ئۇ ئېٍىگىە وۆٍۈِچبْ ثوٌۇپ، 5838

. تىٍىذىٓ چۈغۈرِەش دۇئبالر ئولۇپ

 

ئۇٔىڭذىٓ وۆٍۈِچبْ تېخي وىُ ثوٌۇر، 5839

. لوٍۇپ ئۆز غېّىٓ، ثىس ئۈچۈْ لبٍغۇرۇر
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ثىسٔىڭذىٓ غبپىٍراق، ئېٍىگ، وىّذۇر ئوي؟ 5840

. ۋالىت زاٍە، تبئەتىە تەگّەٍذۇ لوي

 

ٔېّەت ثىٍەْ،  –ضەِرىتىپ ۋۇجۇت ئبرزۇ 5841

. ٍېتىپّىس ئبۋۇٔۇپ ثۇ راھەت ثىٍەْ

 

ٍىالْ،  –ً لۇرت ثۇ تەْ ئۆٌگەً ئبخىر، ٍىگە5842

. ئۆوۈٔچتىٓ ثۆٌەن ٍوق چىمىپ ثبرضب جبْ

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ ئەلىٍٍىك ضۆزى، 5843

: ثۇ ضۆزگە ئەِەي لىٍطب، وىپبٍە، لوزى

 

ٍىالْ،  –ضەِرىگەْ ۋۇجۇتمب تەٍَبر لۇرت 5844

. ضۆٍۈٔطەڭ لبٔچە ضەْ ئۆتىۈٔچي ِېھّبْ

 

چۈغۈڭذەن وېچەر ثۇ تىرىىٍىه وېتەر، 5845

. ەر وۈْ گۇۋادۇر ھبِبْثۇٔىڭغب ئۆت
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ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

  -دېذى ئۆز جبۋاثىذا ثەگ،  -ئەً ئبلىً، 5846

تۇتۇپ ئۆزٔي ٔىچۈن ضبلٍىّبق وېرەن؟ 

 

ضېٕىڭذىٓ وۆٍۈِچبْ وىػي ٍوق ِبڭب، 5847

. پۈتۈْ چىٓ ئىػۀىپ ٍۈرەرِەْ ضبڭب

 

ِەْ ئەِذى ٍبتۇرِەْ ئۆً ئىچرە غبپىً، 5848

. ئي ئىٍّي وبِىً ئىػىُ تبغمىردا،

 

وۆزۈَ ضەْ، لۇالغىُ ھەَ ئبڭال، وۈزەت، 5849

. ٔىّىىي ٔبالٍىك ثوٌطب ضەْ تۈزەت
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وېرەن ثوٌطب ٍبردەَ ِېٕىڭذىٓ ضبڭب، 5850

. تەدثىر ئبڭب –ِبڭب ئېَت، لىالً چبرە 

 

ثىرى ثىٍە،  –خبدىّالر چىمىػطۇْ ثىر 5851

. ِەغغۇي لىٍّب ِېٕي، ضۆٍۈٔچىُ تىٍە

 

ضۇْ خەٌمتىٓ لوٌىٕي زاٌىُ، ٍىراق تۇت5852

. ثىٍىّطىس ٍبِبْ ئۆٌطۇْ، لبٌطۇْ ئبٌىُ

 

ثېَىطۇْ ھەَ خەٌك، ھەَ تۈزەٌطۇْ ئېٍىُ، 5853

. ئۇٔىڭ غۈورىٓ ئېَتطۇْ ِېٕىڭ ثۇ تىٍىُ

 

ئۆگذۈٌّػىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

دەپ ثەردى جبۋاة،  -ئۆگذۈٌّىع ئبٍب ثەگ، 5854

. خۇدا ثەرضۇْ تەۋپىك، ئي ئبٌي جبٔبپ



  -1201 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

تىٍەگىُ ئىذى غوي، وېرەگىّّۇ غوي، 5855

. ٍبخػي ٍوي –ئېچىپ ثەرضۇْ تەڭرى توغرا 

 

ٍبغبضۇْ ئېٍىگ ثەخت ئىچىذە راھەت، 5856

. ِبڭب لبٌطۇْ ئەِگەن، ثبظ ئبغرىك ۋە دەرت

 

ضبڭب لىٍذىُ ئەِذى ئۆزۈِٕي پىذا، 5857

. ئەً ئەٌچي ئۇٌۇغ ضەْ ھوزۇردا ٍبغب

 

ۈْ، ثىرال ھبجىتىُ ثبر ضېٕىڭذىٓ ثۇ ن5858

. لوثۇي لىً غبدىّبْ، ئىچىڭذىٓ چۈغۈْ

 

ثىٍۇرضۀىي، ثەگ وىّٕي تۇتطب ٍېمىٓ، 5859

. ٍولىٓ –لىٍۇر غەٍۋەت وىػي ئۇٔىڭ ثبر 
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ِېٕي لبٔچىٍىه ٍبخػي وۆرضەڭ ئۆزۈڭ، 5860

. چېمىّچي چبلطب گەر، تۈرۈٌۇر ٍۈزۈڭ

 

جەضۇر ثىر ثبتۇر ئەر، ئبڭال ٔە دېّىع، 5861

: ضۆزٌىّىع ثۇ پۀذ ۋە ٔبضبتٕي ثىٍىپ

 

وىػي وۆڭٍي گۆغتۇر، ضېطىپ ثۇزۇٌۇر، 5862

. ئۇٔي ثەن وۈزەتّەن وېرەن، ئەً جەضۇر

 

ھەر لبٔچە غەٍۋەتٕي ئبڭٍىّبش ثۇ ئەر، 5863

. چېمىّچي ئبراغب وىرضە ئۆزگۈرەر

 

ھەر لبٔچە ئەلىٍٍىك ھوغىَبر ثوٌطب ثەگ، 5864

. چېمىّچي ٍېغىٓ ثوٌطب، تېگەر زىَبْ ثەن

 

لۇي ئېرۇر،  –ۋۇجۇت ئۇ ئەضىر  ثەگ، –وۆڭۈي 5865

. ئىططىپ ثەزىطىگە، ثەزىطىگە ضوۋۇر
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لبرغي ٍېغي،  –وىػي تەثئي تۆت لبرِۇ 5866

. ﹞231﹝ثىرى وۈٌذۈرۇر، ثىرى لىٍۇر ئۇْ چوغي

 

ثىرى غبغىطب، ثىرى ثېطىمٍىك تىٍەر، 5867

. ثىرى ٍىغٍىتىپ، ئۇ ثىرى وۈٌذۈرەر

 

خۇغبٌٍىك دېگەْ چبغذا غەَ وەٌتۈرەر، 5868

. اپىٍىك دېطە ثۇ خۇغبي وۈٌذۈرەرخ

 

ِۇڭب ئەٍّىٕۇرِەْ، ئەً ضبھىپمىراْ، 5869

. چېمىّچي ثۇ ئىتالر چبلطب ٔبگىھبْ

 

دىٍىڭ ضىمىٍىپ، ئۆزگۈرەرضەْ ئۆزۈڭ، 5870

. وېتەر زاٍە خىسِەت، ئۆرەرضەْ ٍۈزۈڭ

 

 



  -1204 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

تىٍەگىُ غۇدۇر ھەَ ئۆتۈٔچىُ ضبڭب، 5871

. ِېٕي وىّىي چبلطب دېگىٓ ضەْ ِبڭب

 

تەوتىگىچە تەوػۈرگىٓ ضوراپ،  –گي تې5872

. ٔە چىمطب لبرار ثەر غۇٔىڭغب لبراپ

 

ضبڭب وىّىىي چبلطب ئىػىتىىٓ ضۆزىٓ، 5873

. ضۈرۈغتۈر ئبضبضىٓ، چىٓ ۋە ٍبٌغبٔىٓ

 

توال ٍبخػي دەپتۇ وىػىٍەر ثۇرۇْ، 5874

. ضۆز ئبڭال، ٌېىىٓ دىٍذا ثەرِە ئورۇْ

 

تېخي ٍبخػي ِۇٔذىٓ دېَىٍگەْ ثۇ ضۆز، 5875

: ەي لىً ثۇٔىڭغب، ئبٍب ٍبخػي ئۆزئەَ

 

جىّي ضۆزٔي ئبڭال، وېرەوىٕي ئبي، 5876

. وېرەوطىس ضۆز ئوٌطب، ٍىراق تبغال، لبي
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ٍبٌغبٔىٓ،  –ئىػىت ضۆزٔي، تەوػۈر راضۇ 5877

. ٍبٌغبٕٔي جبزاال، لوثۇي لىً چىٕىٓ

 

ثۇ ٍبٌغبٔچي ثىرٌە ثۇزۇٌۇر ئبجۇْ، 5878

. دۇرۇش چىٓ وىػي تۇت، ئي لىٍي ئۇزۇْ

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ئي وىػي، : جبۋاة ثېرىپ ئېٍىگ دېذى5879

. راۋا ثوٌذى ھبجەت تىٍەگىڭ تۇغي

 

ضبڭب ثەردى ئىٕطبٔىٍَىمٕي ثبٍبت، 5880

. وۆڭۈي، تىً، لىٍىك ھەَ دۇرۇش ثوٌذى ئبت
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ضېٕىڭذىٓ لبچبْ وەٌگەً ٍبِبٍٔىك، 5881

. ئۇ ئبق ضۈ ثىٍەْ وىردى ٍبخػي لىٍىك

 

ئبٌىُ وىػىىىُ، چبلطب گەر ضېٕي، ئەً 5882

. ثىٍۇرِەْ ئۆزۈِگە ثىر دۈغّەْ ئۇٔي

 

لبچبْ ئبڭٍىغبٍطەْ ئۇالرٔىڭ ضۆزىٓ، 5883

. ئەگەر ضۆزٌىطەٌەر توال ٍب ئبزىٓ

 

ٔىچۈن ثوٌغبً ئەٌذە ئۇ ئېٍچي ئۇٌۇق، 5884

ٍبخػىٕي پەرق ئەتّەش ئوچۇق،  –ٍبِبٔۇ 

 

ثوٌۇرِۇ ئۇٔي خەٌك ئۈزرە ثەگ دېطە، 5885

. ەَ ئەگرىٕي ئەلىٍي پەرق ئەتّىطەتۈز ھ

 

لبچبْ ئەي ضوراروىُ، ئۇ ثەختي لبرا، 5886

. ضىٕبغبْ وىػىٕي ضىٕبضب ٍبٔب
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ٔىچۈن تبپمبً ئبرزۇ، لبٔۇٔچي ھبوىُ، 5887

. ٍبٌغبٕٔي دائىُ –ئبٍراٌّبش ثوٌطب راضت 

 

خۇدادىٓ ِبڭب چىٓ ئبتب ضەْ ثۇ وۈْ، 5888

. ٍېػىٍذىي ضېٕىڭٍە ھەِّە چىڭ تۈگۈْ

 

خىسِەت لىٍذىڭ ئبرتۇق وۆٍۈِچبٍٔىغىٓ، 5889

. ٔبْ ھەلىٓ –ئۆتۈدۈڭ ِبڭب ضەْ تۇزۇ 

 

ِبڭب ئىػٍەپ ئۆتىەْ ھبٍبتىڭ ئۈچۈْ، 5890

. وېرەن ٍبخػي جبۋاة ثېرىػىُ ثۇ وۈْ

 

ئىػىتىىٓ، خەٌمٕىڭ ٍبخػىطي ٔەدەر، 5891

: دۇرۇضٍۇق ثىٍەْ ئەي ئىچرە ِەغھۇر ئەر
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وىػي ٍبخػىطىذۇر وىػىٍەر ثېػي، 5892

. وىػىٍىه لىٍغۇچي وىػىگە تۇغي

 

وىػىگە جبۋاة لىً وػىٍىىە تەڭ، 5893

. غۇٔىڭچۈْ ئبتبٌذى وىػي دەپ وىػي

 

ئۆگذۈٌّػىٕڭ ئېٍگىە جبۋاثي 

 

  –ئېٍىگ : جبۋاثەْ ئۆگذۈٌّػي دېذىىى5894ُ

. ھوزۇرالٔطۇْ، ٍەتىۈزضۇْ ئەٌگە ثىٍىه

 

خۇدا ٍبخػىٍىك ثەرضۇْ ئىىىي جبھبْ، 5895

. ٍەتطۇْ ھەر زاِبْ ئبرزۇضىغب –ئۈِىت 

 

پەٌەن دەۋر لىٍطۇْ ئۇٔىڭ ِەٍٍىچە، 5896

. ٍۈرضۇْ زاِبٔە تىٍەوٍەرگىچە
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ئي وۆڭً دۇرۇش، پبن، خۇٌمي ِۇالٍىُ، 5897

. ئىطەْ ثوي، ٍبغب ضەْ ثەختتە دائىُ

 

ِبڭب تەگذى ضۀذىٓ پۈتۈْ ٍبخػىٍىك، 5898

. وەٍگۈٌۈن –ئىسزەت ٍبوي ثبٍٍىك ٍىّەن 

 

ِەھىەَ ثبغٍىذىُ،  خىسِەتىە ثىٍىّٕي5899

. ئىگەَ ثەرضۇْ تەۋپىك ِبڭب، ئەً ئبٌىُ

 

ثەختىَبر ثەگ، ئۆگذۈٌّىع ٍبٔب، : دېذى5900

. خۇدا ٍبخػي ئېتىڭٕي ٍبٍذى ِبٔب

 

تىٍە ٍبخػي ٔبَ، ھەق ثەردى ضبڭب ثەخت، 5901

. ثەخت تبپمبْ ئوٌطبڭ، وۆڭۈي ٍبخػي ئەت
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ھەِىػە ثوالً ثىر ِەغھۇر ثەگ دېطە، 5902

: ۇٔۇ تۆتتىٓ ئبٌّبق ھەضطەوېرەوتۇر َ

 

ثىرى، تىً دۇرۇش ثوٌطب، ضۆزى پۈتۈْ، 5903

. ثىرى، لۇتٍۇق لبٔۇْ تەتجىك لىٍىٕطۇْ

 

ئۈچىٕچي، ئوچۇق لوي ۋە ثوٌطۇْ ضېخي، 5904

. ٍېتىپ تۇرضۇْ ئەٌگە وۆٍۈِچبٍٔىمي

 

تۆتىٕچي، لەٍطەرٌىه ثىٍەْ ئىػٍىّەن، 5905

. ٍبۋ ثوٍٕىٓ ئېگىػىە جەضۇرٌۇق وېرەن

 

ٍۇ ثەگ ثۇ تۆت ئىع توٌۇق لىٍّىطب، لب5906

. چۈغەر ِەٍِىىەت چۈغىۈْ ھبٌغب راضب

 

غۇدۇر ئەِذى ثەگٍىه ئىػي ٍىٍتىسى، 5907

. ھەروەت ئىسى –غۇدۇر ٍبخػي ثەگٕىڭ ئىع 
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ثۇ ٍوٌٕي ثۇزِب ضەْ، ِۇغۇ ئىسدا ٍۈر، 5908

. ثۇ ئەردى ضېٕىڭذە ثۇرۇٔمىذىٓ لۇر

 

لبٍۇ ثەگ ثۇٔىڭذىٓ ثۆٌەن ٍوي تۇتبر، 5909

. ٔەضىجىٓ ئبالٌّبش ئۇ، ثەگٍىه ثۇزار

 

ئي ئېٍىگ، ثۇ ئۈچ خىً وىػىٓ ئەزىسال، 5910

: ِەْ ئېَتبً، ثۇٔي ضەْ دىممەتٍە ئبڭال

 

ثىرى، لەھرىّبْ، لۇرچ ٍۈرەوٍىه ئەرەْ،ق 5911

. لىٍىچ ثىرٌە ئەٌگە ٔەپ ثېرەر تۈِەْ

 

ئىىىىٕچي، ھېىىُ، ئبٌىُ، ئېٍچي وىػي، 5912

. ئەي ئىػي وېڭەغىە ٔەپئىٍىه، تۈزەر
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ئۈچىٕچي، زىرەن ئۇضتب وبتىپ ئېرۇر، 5913

. وىرىُ ھەَ چىمىُ ثىٍطە، غەزىٕە ثوٌۇر

 

ثۇالرٔي ضەْ خىٍالپ، پەرلٍك تۇت ھبِبْ، 5914

. لەدىرٌە، ٔەپئىگە لىً الٍىك ئېھطبْ

 

ثبرا، ثبرا تۈزىٍۇر پۈتۈْ ئىػٍىرىڭ، 5915

. ئېٍىڭ ئبرتىپ ھبِبْ، وېڭەٍگەً ٍېرىڭ

 

غي ثوٌغبً، ئبتىٕىپ ئۆزۈڭ، ئېتىڭ ٍبخ5916

. جبھبْ خەٌمي وۆرِەن تىٍەگەً ٍۈزۈڭ

 

ئەجەپ ٍبخػي دەپتۇ وىػي ثىٍگىطي، 5917

: وىػي ئۆٌطە، ئۆٌّەش ثۇ ٔبَ ٍبخػىطي

 

ٔە ٍبخػي ثوٌۇر ثىر ٍبخػي ٔبَ تېپىپ، 5918

. وىػي ئۆٌطە ئبتي ٍولبٌّطب ثوٌۇپ
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تىرىىتۇر، ٍبخػي ٔبٍِىك ئەر ئۆٌگەْ ثىٍەْ، 5919

. ئۇ لبرا ٍەردە ٍبتمبْ ثىٍەْ چىرىپ

 

تىرىىٍىه تىٍەِە، ٍبخػي ٔبَ تىٍە، 5920

. ئېتىڭ ٍبخػي ثوٌطب تىرىىطەْ، وۈٌە

 

ھبٍبت ٔېّەدۇر، ٍبخػىٍىك ئوي ٔەدۇر؟ 5921

. ئي ئبٌىُ، ھېىىُ ضەْ ِبڭب چۈغۀذۈر

 

ئېرۇر ٍبخػىٍىك ئۇ، دۇرۇضٍۇق چىٕي، 5922

. تىرىىٍىه دەي غۇدۇر، وۆرەرضەْ ئۇٔي

 

ىُ لىٍطب ٍبخػي لىٍىك ئۇ ثوٌذى تىرىه، ن5923

. وىّىىي ٍبِبْ خۇٌك، ئۇ ئۆٌذى تىرىه

 

 



  -1214 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

وېتەر دۇَٔب، ثۇ ٍبخػي لىٍىك وەتّىگەً، 5924

. ثۇ ٍبخػي لىٍىمٕىڭ ئىسى ئۆچّىگەً

 

ۋاپبضىس جبھبٕٔىڭ ئۆرۈٌطە ٍۈزى، 5925

. وېرەن ثوٌغۇضي ٍبخػىٍىك، ئي لوزى

 

ضەْ، ئەً ئېٍىگ، گوي ثوٌّب، ثۇ دۇَٔبغب 5926

. ۋاپبضىس ئېرۇر ئۇ، ثۇٔي ضەْ چۈغەْ

 

ثۇ دۇَٔب ئىػي ئۇ ئوٍۇٔذەن ئېرۇر، 5927

. دېطەڭ ضەْ ئبٍبغىٓ، ئۇ ثبغىٓ ثېرۇر

 

ئوٍۇٔغب لوغۇٌّب پەلەت، ئي جەضۇر، 5928

. لوغۇٌطبڭ ئوٍۇٔغبق ثوٍۇْ ثبغٍىٕۇر

 

ٔەزەر ضبي، وىتبثتب پۈتۈٌگەْ ثۇ خوپ، 5929

: تۇپئي ھوغىَبر، ئۇٔي ضەْ لبٌّب ئۇٔۇ
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ثۇ دۇَٔب ئىػي، وۆر، ئوٍۇٔذۇر ئوٍۇْ، 5930

ئوٍۇٔغب لېتىٍّب، ٔە الزىُ ئوٍۇْ؟ 

 

ئىگەڭ ٍبرٌىمىٓ لىً، ئۆزۈڭ لوٌٍىغىٓ، 5931

. ئەگەر لىٍّىطبڭ ضەْ، تەٍَبر تۇت ثوٍۇْ

 

※         ※           ※ 

 

  –ِبٔب ئي ئېٍىگ، ِەْ ٔە ثىٍطەَ غۇٔي 5932

. ىتېػىٓ –ثبٍبْ لىٍذىُ ضبڭب ئىچي  

 

ضۆزۈَ تۇتطبڭ تۇتمىٓ، ئەگەر تۇتّىطبڭ، 5933

. وۆرەرضەْ، غۈثھىطىس، ِبڭب پۈتّىطبڭ

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 
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تەۋپىك تىٍەرِەْ تۇرۇپ، : ئېٍىگ ئېَتتي5934

. خۇدادىٓ ثۇ ئىػمب، وۆڭۈي تۈز لىٍىپ

 

ِەدەت،  –ثېرەر خبٌىطب تەڭرى ٍبرۇ 5935

. تِبڭب ِەخپي ئوٌطب ، ئۇٔي ٍورۇق ئە

 

تىرىع ضەْ، ضىرتتىىي جىّي ئىػمب ثبق، 5936

. ئوٍغبق ئوي، ئىتتىه لىً لۇالق، وۆزٔي ضبق

 

وۈچۈڭ ٍەتىۀىٓ لىً، لبرىّب ِبڭب، 5937

. ٍۀە لبٌطب، ٍبردەَ لىٍۇرِەْ ضبڭب

 

※         ※           ※ 
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ضۆزىٓ وەضتي ئېٍىگ، تىٍي غۈن ثوٌۇپ، 5938

. پثۇ ئۆگذۈٌّىع چىمتي ھەَ ئبضتب تۇرۇ

 

ئبتىٓ ِىٕذى، وەٌذى ئۆٍىگە ٍبٔب، 5939

. چۈغۈپ وىردى ئۆٍگە، ٍېػىٕذى ِبٔب

 

وېچە ٍبتتي، ئەرتە ٍۀە ئبتٍىٕىپ، 5940

. ثېرىپ لەضىرگە وىردى ئبتتىٓ ئىٕىپ

 

لىٍىپ غەٍرەت ئۆگذۈٌّػي غۇٔذىٓ ثۇٍبْ، 5941

. تۇرۇپ تىه ئىػٍىذى تىّٕبً ھەر زاِبْ

 

ھبْ، خەٌك تبپتي راھەت، تۈزەٌذى جب5942

. پبراغەتتە ئېٍىگ ثوٌذى غبدىّبْ

 

توٌۇپ ئەٌگە ٍبخػي دۇئب ثىرٌە ضۆز، 5943

. ئېتي لبٌذى ِەڭگۈ ثوٌۇپ ٍۈتىۈضىس
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لبرا، ٍبخػي لبٔۇْ ئەجەپ ٍبخػىذۇر، 5944

. لبٔۇْ ثىرٌە ثەگٍىه ئۇ ئۆرە تۇرۇر

 

ثۇ ٍبڭٍىغ ثەگ ئوٌطب ثۇ خەٌك ثبغچىطي، 5945

. ىئەي ثبرچىص –راھەتىە ئېرىػۇر ٍۇرت 

 

خەٌك ثوٌطب ئىتبئەتچي، خۇٌمي وؤي، 5946

. ثۇٔىڭ ثىرٌە ثەگٕىڭ ٍورىغبً وۈٔي

 

ثۇ ثەگٍەر خۇدادىٓ لوٍۇٌغبْ ئېرۇر، 5947

. خەٌك ٍبخػي ثوٌطب، ثېگي خوپ ثوٌۇر

 

ٍبِبْ لىٍطب خەٌك، ثەگ ھەَ ٍبِبْ لىٍۇر، 5948

. ٍبِبٔغب ٍبِبْ لىٍطب، ئۇ توضۇٌۇر
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ٌمىٓ تۈزەر، خەٌك تۈزضە پەٍٍىٓ، ثەگ خۇ5949

. لىٍىك تۈزضە ثەگ، پبن ئەرٌەر ئەي ضۈزەر

 

※         ※           ※ 

 

ٍۀە غۇ ھبٌذا ۋالت، وۈْ ۋە ئبً، 5950

. گۈزەٌٍۀذى دۇَٔب، خەٌك ثوٌذى ثبً

 

، ﹞232﹝چبڭ تبرىذى ھەَ وەتتي تبڭۇق –تۇِبْ 5951

. ﹞233﹝تۈزەٌذى، ضۈزۈٌذى جىّي ثۇٌغبٔۇق

 

اغب ٍبٔب، غۈوۈر لىٍذى ئېٍىگ خۇد5952

. توال ھەِذى ثىرٌە ئولىذى ضبٔب
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ٍەتّىع ئبٌتىٕچي ثبپ 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئبغرىپ لېٍىپ ئۆگذۈٌّػىٕي 

چبلىرغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

ثۇ وۈٍٔەر ثىرىذە، ئۆگذۈٌّػي وېچە، 5953

  –ثېػىٓ لوٍذى ئۇخالً دىجبْ، ئبڭغىچە 

 

ئىػىىتە ۋالىراپ ثىرى ئۈٔذىذى، 5954

. دېذى" چىمىپ وۆر "وىػي ثۇٍرۇپ، ئىتتىه 

 

خىسِەتچىٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ثىر ئەر تۇرار، : خىسِەتچي وىرىپ ئېَتتي5955

. ضۆزۈَ ثبر، وىرەً دەپ رۇخطەت ضورار

 

ئۆگذۈٌّػىٕىڭ خىسِەتچىگە جبۋاثي 
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  –ضۆزى : چىممىٓ ۋە ئېَتمىٓ: ٍۀە ئېَتتي5956

ٔىّىىەْ، ٔەدەروەْ، وىّىەْ ئۆزى؟ 

 

ىگە ضوئبٌي خىسِەتچىٕىڭ خەۋەرچ

 

ٍۀە چىمتي خىسِەتچي، دېذى ضۆزىٓ، 5957

. ٔەدىٓ وەٌّىػىٓ ھەَ تىٍەوىٓ ئۆزىٓ

 

خەۋەرچىٕىڭ خىسِەتچىگە جبۋاثي 

 

ئودغۇرِىع ئەۋەتتي ِېٕي، : دېذى ئۇ5958

ضۆزۈَ ثبر، لبٍبغىٓ وۆرەٍىّەْ، لېٕي؟ 

 

خىسِەتچىٕىڭ ئۆگذۈٌّػىىە جبۋاثي 
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، ئۇلۇپ وىردى، ئېَتتي ٔېّە دېگۀى5959ٓ

. لبٍبغي ئۇٔىڭذىٓ خەۋەر ثەگۀىٓ

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ خەۋەرچىگە ضوئبٌي 

 

لوپۇپ تۇردى ثەن تېس، ئۇڭب ثەردى ٍوي، 5960

. ئۇ ئەر وىردى، دەرھبي ضبالَ لىٍذى ئوي

 

لەٍەردىٓ وېٍۇرضەْ دىجبْ ضورىذى، 5961

. ٔىّەدۇر تىٍەگىڭ، ئەً ھېىىُ دېذى

 

خەۋەرچىٕىڭ ئۆگذۈٌّػىىە جبۋاثي 

 

ئودغۇرِىع ئەۋەتتي ِېٕي، : ۇدېذى ئ5962

. ِبڭب وەٌطۇْ ئۇ، ثىر وۆرەً دەر ضېٕي
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ئېغىرالغتي ھبٌي، ٍبتۇر ئىٕجىمىٓ، 5963

. ثېرىپ وەي لېػىغب، ئي وۆڭٍي ٍېمىٓ

 

ئۆگذۈٌّػىٕىڭ خەۋەرچىگە جبۋاثي 

 

وېٍە، : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع ئېَتتي5964

. ٔېّە ثوٌطب ٍىگىٓ ثبراٍٍي ثىٍٍە

 

ٌّىػىە جبۋاثي خەۋەرچىٕىڭ ئۆگذۈ

 

  –ئۇٔۇتّبً دېذىىىُ، لبٍبظ ھبٌي ثەن 5965

. ٍبِبٔذۇر، ئەً ئبٌىُ، ٍوٌغب چىمبردەن

 

ِەْ ئبۋاي ثبراٍىٓ ضېٕىڭذىٓ ئۇزا، 5966

. ئبرلبِذىٓ ثبرارضەْ، ئي وۆڭىٍي تبزا
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※         ※           ※ 

 

ئۆگذۈٌّىع ئػىىتىٓ ٍبٔذى ٍېٕىػالپ، 5967

. ۋۇالپتېڭىرلبپ لبٌذى ئۇ لوٌىٓ ئۇ

 

تۇرۇپ ئۆٍگە وىردى ئۇ ثەن لبٍغۇٌۇق، 5968

. ضۆٍۈٔچ وەتتي، ثوٌذى غەِي ثەن ئۇٌۇق

 

ٍېتىپ ثبلتي، ٌېىىٓ ئۇٍمۇ وەٌّىذى، 5969

. تۈٔي ثوٌذى ٍىٍچە، تۈگەپ ثوٌّىذى

 

وۆزىٓ ٍۇِذى ثىر ئبز ثوٌۇپ ئۇخٍىّبق، 5970

. ئۇچۇپ ئۇٍمۇضي وەتتي وۆزدىٓ ٍىراق

 

تۇردى ٍب، ٍۀە تۇردى، ثىرەر ئوي5971

. ضېرىك تبڭ ئېتىػمب ثبغالپ لۇردى ٍب
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چىچەوٍىىتە ثۇٌجۇي ٍوچۇْ ضبٍرىذى، 5972

. ئۈدۈوٍۈن ئىػىتتي، دىً ٍېٍىٕجىذى

 

※         ※           ※ 

 

ئېتىٓ ِىٕذى ِبڭذى لېرىٕذاظ ضېرى، 5973

. ٍۈزٌىرى –ثېرىپ وىرىذى، ئوپتي ئۇ لوي 

 

لبٍبغىٓ وۆردى ئۇ ئۇزۇٔۇپ ٍبتۇر، 5974

. ۋاضىٓ ٍېپىٕىپ، ٍېڭىٓ ٍبضتىٕۇرجۇ

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب ضوئبٌي 

 

ئەً لبٍبغىُ، ٔە ثوٌذى ضبڭب؟ : دېذى5975

. دىٍىُ ثوٌذى وۆرگەچ ضېٕي وۆپ ٍبرا
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ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ئي لبٍبغىُ وۆرۈٔەر ٍوٌۇَ، : دېذى5976

. ئۆٌۈَ تۇتمىغي تۇتتي، وېتەرِەْ ئۆزۈَ

 

ضېٕىڭ ثىر وۆرەٍىٓ دىجبْ،  ٍۈزۈڭٕي5977

. ضېٕي ئەِگىتىپ ِەْ لىچمبرتتىُ ثۇٍبْ

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

ئەً جبٔىُ دىجبْ، : جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع5978

. ثوٌۇر دۇچبر وېطەٌگە ھەر تىرىه جبْ

 

ٍبِبٍٔىك ئوٍٍىّب، ضەْ تىٍڭٕي ٍىغ، 5979

. گۇٔبغب وبپبرەت ثوٌۇر ثۇ ئبغرىك
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وىٓ، ثىٍىٍّىه وىػي ٔېّە دەر، ئىػىت5980

: تۇزإٔي وۆڭۈٌذىٓ ثىٍىُ ٍوق ئېتەر

 

گۇٔبغب وبپبرەت وېطەٌٍىه ضبڭب، 5981

. گۇٔبضىس وىػي وىُ؟ دېگٓ ضەْ ِبڭب

 

گۇٔبٍي تۆوۈٌۇر، وىػي ئبغرىطب، 5982

. تۈگۈضە گۇٔب ئەر لۇرتۇٌغبً، توڭب

 

توال،  –گۇٔب ئەٍٍەر ھەِّە وىػي ئبز 5983

. ىػي وەَ ثوالجبھبٔذا گۇٔبضىس ن

 

ضبلبٍۇر وېطەٌىڭ، ثوٌۇرضەْ ئېطەْ، 5984

. گۇٔبٍىڭ ئېرىغبً، ضبۋاپ تبپبرضەْ

 

ٔىّىػمب تىٍىڭذىٓ چىمبر ٍبِبْ ضۆز، 5985

ئۆٌۈغٕي لەٍەردىٓ ثىٍذىڭ، وۆڭٍي تۈز؟ 
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ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّػىىە جبۋاثي 

 

  –ضەۋەة : جبۋاة ثېرىپ ئودغۇرِىع، ئېَتتي5986

. ٍبْ لىٍذى رەةئۆٌۈِٕي چۈغۈِذە ئب

 

چۈغۈردۈَ، چۈغۈِذە ثىٍىٕذى ِبڭب، 5987

. ئۆٌۈرۈَ ئۇلۇٌذى ِبڭب، ئي توڭب

 

ٍبخػي لبزأي ثىٍذۈرضە خۇدا،  –ٍبِبْ 5988

. ئبٍبْ ئەٍٍەر ئۇٔي ٍبتطب ئۇٍمۇدا

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

  –ثۇ ضۆز : جبۋاة ثېرىپ ئۆگذۈٌّػي، ئېَتتي5989

. ئبٍب وۆڭٍي تۈزھەَ ٍبخػي ئەِەضتۇر، 
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وىػي ھەر ئبغرىمتىٓ گەر ئۆٌطە ئىذى، 5990

. تىرىه وىػي لبٌّبٍتتي ٍەردە زادى

 

ھبٍبت ئىٕطبْ ئوغٍي ئۇ ئبغرۇر ئۆزى، 5991

. وېطىٍّەش ھەر ئبغرىك ثىٍەْ ٍىٍتىسى

 

وىػي ٍبتطب ئۇخالپ ئۇ چۈغٍەر وۆرۇر، 5992

. ٍبخػي ئۆرۇر –ئۇٔي تەدثىرچىٍەر ئۇز 
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ەتتىٕچي ثبپ ٍەتّىع ً

ئۆگذۈٌّػىٕىڭ ئودغۇرِىػمب چۈظ تەثىرىٕي 

ئېَتمبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

وېرەن ٍبخػي ثىٍّەن ثۇ چۈظ ئىٍّىٕي، 5993

. لىٍىپ ئېھتىَبت، خوپ ئۆرىطە ئۇٔي

 

وۆپ خىٍٍىك ئېرۇر ثۇ چۈظ ئۆرىّەن، 5994

. ئي تەِىىٓ ئەر، ئۇٔي ثىٍّەوٍىه وېرەن

 

ثىٍىّطىسگە چۈغٕي ئېچىپ دېّىگىٓ، 5995

. وېچۈوتۇرِەً ئۇٔي ثىٍگۀگە دېگىٓ

 

وېچەدىىي چۈظ تەثىرى ثبغمبدۇر، 5996

. ٍۀە وۆرضە وۈٔذۈز، ئۇ ثبغمب ثوٌۇر
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وۆرەرضەْ، ثۇ چۈظ ئىٍّٕٕىڭ غەرتي وۆپ، 5997

. ئبۋاي ثىٍگۈٌۈن ثۇٔي ئەلىً ٍۈرۈتۈپ

 

ئۆزۈڭچە ئۆرىّە وۆرگەْ چۈغۈڭٕي، 5998

. ھەَ ئېَتّب وۆرۈٔگەْ وىػىگە ئۇٔي

 

رىۋەرِە چۈظ دەپ چۈغٕىڭ ھەر ثىرى، ئۆ5999

. ئي ئبٌىُ، ثۇ چۈغٕىڭ وۆپتۇر تەثىرى

 

ئۆرىۋەرِە چۈغٕي، ثىٍىُ ثىرٌە ئۆر، 6000

. لىَبضەْ ِۀىطىٓ چۈغۈٔۈپ وۆر

 

وىػي چۈظ چۈغىطە ئۆرۈغىە ثبرۇر، 6001

. ئۆرۈظ ثىٍّىگۀذە ٔەپئي ٍولىٍۇر

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ ثىٍىّي دېڭىس، 6002

: لىً، لىسارضۇْ ِېڭىسثۇ ضۆزگە ئەِەي 
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چۈغۈڭ ئۆرى خوپ، چۈظ ئۆرۈغىە ثبلۇر، 6003

. ثىٍىپ تۈپ ۋە ئەضٍىٓ ئەلىً ثىرٌە وۆر

 

ٍبِبْ ئۆرىّە چۈغٕي، زىَبٔي تېگۇر، 6004

. ٔىچۈن ئۆرىطە چۈغٕي ئۇ غۇٔذاق ثوٌۇر

 

تبالً چۈغٍەر ثبروي، غىساغب لبرار، 6005

. ئۇ ثوٌطب ٍبراِطىس، چۈظ خۇٔۇن ثوالر

 

ا ثىر چۈغىي، ئۇ پەضىٍگە لبرار، ٍب6006ْ

. وۈچەٍطە تبدۇضي ئبڭب ئۇ ثبلبر

 

ثبھبر پەضٍي ثوٌۇپ، وىچىه ثوٌطب ئەر، 6007

. وۆرۈٔطە لىسىً ھەِّە ھەَ لوڭۇر ٍەر
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ئۇٔىڭ لبٔي وۈچەٍگەْ ثوٌۇر ثەٌگۈٌۈن، 6008

. دېگىٓ ضەْ ئۇٔىڭىي لېٕىٓ ئبٌغۇٌۇق

 

گەر ئوٌطب پەضٍي ٍبز، چۈظ وۆرضە ٍىگىت، 6009

. ﹞234﹝چۈغىطە ضېرىك، ھبي ٍب وۆروۈَ ئوگىت

 

ئېػىپتۇر ئۇٔىڭ، ئي ھېىىُ ضەپراضي، 6010

. ضۈرگە ھەَ تەرۀجىۋىً ئۇٔىڭ دورىطي

 

وۈز پەضىٍي چۈغطە ئورتب ٍبظ ثىر ئەر، 6011

. چولۇر، تبغ، لۇدۇق ٍب لبرا ٔەرضەٌەر

 

ضەۋداضي وۈچەٍگەْ ثوٌۇر، ئەً لبٍبظ، 6012

. ئبداظ ٍىطۇْ دورا ِېڭە ضبپالغمب،

 

لىع پەضٍي ثوٌۇپ چۈظ وۆرضە گەر لېرى، 6013

. ئبلبر ضۇ چۈغىطە ٍب ِۇز، لبر، تۆٌي
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ئۇٔىڭ ثەٌغەِي، وۆر، وۈچەٍگەْ ثوٌۇر، 6014

. ٍىذۈرضە ثوٌۇر–ئىططىمٍىك ئىچىرۈپ 

 

ئېٍىػّبْ، ثىتەرتىپ چۈغٍەردۇر ثىرى، 6015

. جەضۇر ئەر ثۇٔىڭ ٍوق ئېرۇر تەثىرى

 

چۈغىطە غۇٔي،  ٔېّە ئوٍالپ ٍېتىپ،6016

. ثوٌۇر ئۆرىّىطە ثۇ خىً چۈغٍەرٔي

 

ٍۀە ثىر چۈغىي، ئۇ غەٍتبٔي چۈغتۇر، 6017

. ثۇ چۈظ وۆرگۈچي غۇضٍە لىٍطب ثوٌۇر

 

ھۆٔەرٔي ثىروىُ چۈغىذە وۆرۇر، 6018

. ئۇٔىڭ تەثىرى ٍوق ئېرۇر، ئي جەضۇر
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ثۇالرٔىڭ ثبرچىطىٓ ثىٍّەوٍىه زۆرۈر، 6019

. ثوٌۇر ئبٍرىپ تبٌالپ ئبٔذىٓ ئۆرىطە

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، چۈظ ئۆرۇر ھېىىُ، 6020

: ضوراضۇْ ئۆزى چۈظ وۆرگەْ ثوٌطب وىُ

 

ثىٍىپ ٍبوي ثىٍّەً ثۇ چۈظ ئۆرىّىگىً، 6021

. ٔىچۈن ئۆرىطە چۈغّۇ ثوٌۇر دەي غۇ خىً

 

ئەگەر غەَ چۈغطە ثوٌۇر خوغچىٍىك، 6022

. خوغبٌٍىك چۈغطە وېٍۇر لبٍغۇ، ثىً 

 

ثۇ چۈظ تەدثىرى، ئەِەش ثىرال خىٍذا 6023

. ئي تەِىىٓ، چۈغۀّەن وېرەن ھەر ثىرى

 

ئبۋإِىڭ چۈغىگە تەثىر ثۆٌەوتۇر، 6024

. ثۆٌەوتۇر ثەگ چۈغىٕىڭ تەثىرى، وۆر
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ضۆٍۈٔچ وۆرضە چۈغتە ئوٍۇْ ٍب ئۇضۇي، 6025

. ئېچىٍغبً ئەٌەَ ۋە لبٍغۇ ئۈچۈْ ٍوي

 

ٍۀە ٍىغٍىطب چۈغتە وۆرضە ئەٌەَ، 6026

. غەَ –تىپ لبٍغۇ ھوزۇردا ٍبغبر ِىڭ، وې

 

ٍۀە ثەزى چۈظ ثبر تەثىرى ئۇٔىڭ، 6027

. ثۆٌەوىە ثوٌۇر، ٔەپئي ثوٌّبش ضېٕىڭ

 

وىػىگە لبراپ چۈظ تەثىرى ثوٌۇر، 6028

. ئبڭب ثوٌطب الٍىك، ئەلىً چۈظ ئۆرۇر

 

ثۇ چۈغىي، وىػي وۆرضە ضبغالَ ثوٌۇر، 6029

. غۇ چۈظ ثەزىٍەرٔي وېطەٌّۇ لىٍۇر
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ثۇالرٔي لبٍبظ، ثىٍىػٍىه وېرەوتۇر 6030

. ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ضەْ ئۆرى چۈظ، ئبداظ

 

ٔىچۈوتۇر چۈغۈڭ ئۇ، ضەْ ئېَتمىٓ ئېچىپ، 6031

. ثېرەً تەثىر ئبڭب ِەْ ئبجرىُ لىٍىپ
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ٍەتّىع ضەوىىسىٕچي ثبپ 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّػىىە چۈظ 

وۆرگٍٕىىىٕي ئېَتمبٍٔمي ثبٍبٔىذا 

 

تىٍىٓ،  جبۋاة ثېرىپ ئودغۇرِىع ئبچتي6032

. چىٓ لۇالق ضبي، ئۇٔي ضۆزٌەٍىٓ: دېذى

 

غوتب وۆردۈَ ئېگىس، ئەٌٍىه ۋاخٕىٍىك، 6033

. ئبٌذىّذا تۇراتتي ٍبٔتۇ لوٍۇغٍۇق

 

ثىرىذىٓ ئۆرٌەپ،  –چىمىپ ثبردىُ ئبڭب ثىر 6034

. ضبٔبپ تب ثبغمىچە ۋاخٕب ٔەچچە دەپ

 

ضۇ ثەردى ِبڭب،  ﹞235﹝ثېػىذا ثىر ئەتچي6035

. تتىُ، لبٔذىُ ئبڭبئېٍىپ ئىچتىُ تۈگە
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وېَىٓ وۆوىە ئۇچتۇَ، ئىگىس ٍۈوطىٍىپ، 6036

. ٍولبٌذىُ ئۆزۈَ ئۇٔذا ئۆرٌەپ ضىڭىپ
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ٍەتّىع تولمۇزىٕچي ثبپ 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىع چۈغىگە تەثىر 

ثەرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا 

 

ثۇ چۈظ، : جبۋاة ثېرىپ ئۆگذۈٌّىع ئېَتتي6037

. ەوّۇ خۇظتوال پبٍذىٍىمتۇر، ئېرۇر ة

 

ٔىّىػمب ثېرۇرضەْ تەثىر ثوٌّىغۇر؟ 6038

. ئەً ئبلىً، ثۇ چۈغىي، ئۆرۈغىە ِبڭۇر

 

جىّي چۈغتە ئۆرٌەظ ئەزىسٌىه ثوٌۇر، 6039

. ثۇ ئۆرٌەظ تېڭىچە ئۇٌۇغٍۇق ثوٌۇر

 

ئىگىسٌەپ چۈغطە ئۆضەر دۆٌىتي، 6040

. ئەزىسٌىه تېپىپ ثەن ئبغۇر غۆھرىتي
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لۇتي،  -غۇتىغب چىمبردەن ئېػىپ ثەخت6041

. ئۇٌۇغٍۇلٍە ئەٌذە ٍېَىٍغبً ئېتي

 

گۇۋادۇر ثۇ ضۆزگە تۆۋۀذىىي ضۆز، 6042

: لوٍۇپتۇر ئۆرۇچي ئۆرۈپ ئۇٔي ئۇز

 

غوتب چۈغتە ئىسزەت ٍۈوطەٌگەْ لەدەر، 6043

. ھەر ۋاخٕب تېڭىچە ثوٌۇر ِۆتىۋەر

 

ٔىچە چىمطب ئۆرٌەپ غۇٔچە لەدر تبپۇر، 6044

. جبھبْ ِبٌي، تەٌەً ۋە ثەختىە ٍېتەر

 

لبچبدىىي ضۇٔي ئىچىىٕىڭ پۈتۈْ، 6045

. ھبٍبت ٍىٍتىسىڭ ثوٌغۇضىذۇر ئۇزۇْ

 

ئۇچۇپ وۆوىە ئۆرٌەپ توٌۇق چىممىٕىڭ، 6046

. خۇاد ثەرگۈضىذۇر ئۇِىت لىٍغىٕىڭ
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ضەوطىٕىچٕي ثبپ 

ئودغۇرِىػٕىڭ ثۇ چۈغىە ثبغمب تەثىر 

ثەرگٍٕىىي ثبٍبٔىذا 

 

  –ثۇ چۈغۈَ : جبۋاثەْ ئودغۇرِىع دېذى6047

. ئۇ ئەِەش، ئەزىس ٍوٌذۇغۇَتەثىرى 

 

ئۆزۈڭ وۆرگەْ ئوٌطبڭ ثۇ چۈغٕي ٍېتىپ، 6048

. غۇ ئەردى تەثىرى، دېذىڭ ضەْ ٍېػىپ

 

وي ثبرچە ھىّّىتىڭ دۇَٔب ئۈچۈٔذۇر، 6049

. ثۇ دۇَٔب تىٍەگەْ، ثۇ دۇَٔب تبپۇر

 

لېچىپ ِەْ ئۆزۈَ ثۇ جبھبٕٔي لوٍۇپ، 6050

. ثۇ ٍەردە ٍۈرەرِەْ جبپبالر ٍۈدۈپ
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ئۆرىّىذىڭ ضەْ ثۇ چۈغٕي ِبڭب،  توٌۇق6051

: ئىػىتىىٓ، ثۇ چۈغٕي ئۆرەً ِەْ ضبڭب

 

ئىگىس ۋاخٕىٍىك ثىر غوتب وۆرگىٕىُ، 6052

. ئېرۇر ئەً لبٍبظ ئۇ تىرىه ٍۈرگۈٔۈَ

 

غوتبٔىڭ ثېػىغب لەدەر ئۆرٌىذىُ، 6053

. وي ئۆِرۈَ تۈگەتتىُ، رىسلىّىٕي ٍىذىُ

 

ثېػىغب چىممبٔذا، ئۇ ئەتچي وېٍىپ، 6054

. ۇٔي ثەردى، ئىچىپّەْ ئېٍىپِبڭب ش

 

  –ئۇ ئەتچي ئېرۇر، وۆر، ئبتبٌىمٕي 6055

. ئبتبضىس لىٍغۇچي، ئي پبن، ثىً ثۇٔي

 

  –ئۇ ئەتچي ئېرۇر، وۆر، ئبثبدأٍىمٕي 6056

. ثۇزار ھەَ ٍۈرۈتّەش ٍۈرگەْ جبٍٔىمٕي
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لبچبدىىي ضۇٔي توٌۇق ئىچىػىُ، 6057

. ٔي جورۇپ ھبٍبتمب، ئۇزارتتىڭ ٍېػىُ

 

اتٍىك ئىذى ضۇ ضەْ ئېَتمبْ وەثي، ھب6058ً

. ٍېرىّي ئىچىٍىپ، لبٌطب ٍېرىّي

 

ٍېرىّذىٓ ئىچىپ لوٍطبَ ئەردىُ ٍېرىُ، 6059

. ٍېرىُ لبٌغبً ئەردى تىرىىٍىىىُ

 

ئىچىپّەْ ئۇ ضۇٔي تبِبِەْ ثىراق، 6060

. ضبق –تۈگىذى ھبٍبتىُ، ضەْ لبي ئىطەْ 

 

ٔېّە دەر ئەلىٍٍىك ھېىىُ، ئبڭٍىغىٓ، 6061

: ضۆزىٓ ضۆزگە ئبضبش دېگىٓ ھېىىٍّەر
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گەر چۈغتە ثىر لبچب ضۇ ئىچطە ٍېرىُ، 6062

. تەگەدى تىرىىٍىه ٍېرىّي ٍېرىُ

 

ئەگەر ئىچطە ضۇٔي تۈگىتىپ ئېرىغ، 6063

. تۈگەدى تىرىىٍىه، لېسىٍذى لەثرەَ

 

ٍۇلرى ئۇچۇپ ھەَ غبٍىپ ثوٌغىٕىُ، 6064

. ٍېػىً وۆوىە ئۆرٌەپ ضىڭىپ وەتىىٕىُ

 

ۈن جبْ لېپىذىٓ چىمىپ، ئېرۇر ئۇ ضۈز6065

. وېتىپ لبٌذى، وەٌّەش ٍېرىگە ٍېٕىپ

 

خۇدا چۈغتە ثىٍذۈردى ئەِذى ِبڭب، 6066

. ئۆٌۈِگە تەٍَبرٌىك وېرەن، ئي توڭب

 

ثۇ چۈغٕىڭ ٍورۇغي غۇ ٍبڭٍىغ ئېرۇر، 6067

. ثۆٌەوچە ئۆرەرضەْ ِبڭب، ئي جەضۇر



  -1246 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

تەضەٌٍي ثېرەرضەْ ٍبضبپ وۆڭٍۈِٕي، 6068

. ئەِي –وق دورا ئۆٌۈَ تۇتتي ئەِذى ً

 

ئۇ وۆڭٍي تىرىه ضەْ دىممەت ثىرٌە وۆر، 6069

. گۆر –لوڭۇر ٍەرٔي لىٍذى ئۆٌۈَ دۆۋە 

 

  –ٔىچە لەضىر، ئوردا، ثېسەوٍىه ضبراً 6070

! ٔي ثۇزدى ئۆٌۈَ، لىٍذى ۋەٍرأە، ۋاً 

 

ٔىچە ثبتۇر، ِەغرۇر ثۈٍۈن ثەگٍەرٔي، 6071

. ئۆٌۈَ ٍەرگە تىمتي تىرىه، وۆر ئۇٔي

 

وۈچٍۈن ثىٍەوٍەر توپالپ ٍىممىٕىٓ، ٔي 6072

. ئۆٌۈَ ئبٌذى، چبچتي، تبراتتي ثبرىٓ
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تبڭ ئەرِەش ئۆٌۈَ، تۇغطب ئىٕطبْ ئۆٌۇر، 6073

. جىّىىي تىٕبرٌىك ئۆٌۇچي ئېرۇر

 

ئبجبٍىپي غۇوي، ئۆٌۇچي ثۇ جبْ، 6074

. ئۇٔۇتۇپ ئۆٌۈِٕي ئۇرار الپ ھبِبْ

 

غبپىٍذۇر ثۇ ئىٕطبْ، ثىٍۇر ئۆٌىػىٓ، 6075

. اش ئۆزىذىٓ غەپٍەت ئۇٍمۇضىٍٓولبتُ

 

ئۆٌۈَ ھەق ئېرۇر، ٍوق ئۆزگە ئبِبٌىُ، 6076

. ٔە ثوٌغبً ئۆٌۈِذىٓ وېَىٓ ثۇ ھبٌىُ

 

غۇدۇر ئۀذىػەَ، ئي وۆڭۈٌذاظ ئەغىُ، 6077

. ئۆٌۈِذىٓ وېَىٓ ھەق ئوڭٍىطۇْ ئىػىُ

 

لبٔبئەت لىٍىپ ثبرغب وەچۈردۈَ وۈٔۈَ، 6078

. ھوزۇر، ِېھٕەت ئۆتتي، ٍورۇدى تۈٔۈَ
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لوٌۇَ لىطمب تۇتتۇَ، تبۋار ٍىغّىذىُ، 6079

. ئبرزۇالرغب وۆڭۈي ثەرِىذىُ –ھبۋا 

 

ثۇ وۈٕٔي چۈغۀگەچ، ئۆزۈَ ٍۈوٍىرىُ، 6080

. ٍەڭگىتّەن تىٍەدىُ ثبرچە گۇٔبٍىُ

 

ٔېُ دەٍذۇ، ئبڭال، ثىٍىُ ثەرگۈچي، 6081

: ٔبضبت لىٍغۇچي –وۆٍۈِچبْ ثوٌۇپ پۀذ 

 

ٍۈوۈڭ، تىرىع، ثوٌّب غبپىً، ٍېٕىىٍەت 6082

. تۈزەت ئۆزٔي، لىٍذىٓ ٔبزۇوتۇر ٍوٌۇڭ

 

ثۇ وۈْ ٍبتّب، لىَٕبي، ئىػىڭ تەٍَبر ئەت، 6083

. وېچۇچي جبپبٔي ئۇٔۇتمىٓ ئۆزۈڭ
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ئي چىٓ وۆٍۈِچبْ لبٍبظ، : ٍۀە ئېَتتي6084

. وېتۇرِەْ، ضوڭۇِذىٓ ثبرۇرضەْ ئبداظ

 

ضبڭب ثىر لبٔچە ضۆز ضۆزٌەپ ئۆتەٍىٓ، 6085

. ڭذىٓ وېَىٓئۇٔۇتّب ئۇٔي ضەْ ِېٕي

 

تىرىىّەْ، وۆٍۈِچبٍٔىمىُ ثوٌطۇْ ئۇ، 6086

. ئۆزۈِذىٓ وېَٓ ثۇ ضۆزۈَ لبٌطۇْ ئۇ
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ضەوطەْ ثىرىٕچي ثبپ 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ٔەضىھەت 

لىٍغبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

ضۆزۈَ غۇ لبٍبغىُ، غبپىً ثوٌّىغىٓ، 6087

. ھبٍبتٕي ٍبِبٔغب زاٍە لىٍّىغىٓ

 

ۇق ٍوٌىٓ، توغرا ثوي، ٍولبتّب دۇرۇض6088ً

. تىٍەوىە ئىٍتىەً ضېٕي ئۇغجۇ ٍوي

 

وۆٍۈِچبْ ثوي جىّي تىٕبرٌىك ئۈچۈْ، 6089

. تۈزەپ دىً، تىٍڭٕي ضەْ ھەلمە تېۋىٓ

 

غېّىڭٕي لىطمب لىً، تبئەتٕي ئۇزۇْ، 6090

. غبغمبٔذا تەِىىٓ ثوي، غەپتە تۈزۈْ
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ئۆٌۈِٕي ئۇٔۇتّب، تەٍَبرٌىمىٕي لىً، 6091

. ئەضٍىڭٕي ثىً –تۈپ  ئۆزۈڭٕي ئۇٔۇتّب،

 

ثۇٌغبّٔب دۇَٔبغب ھېرىطٍىك لىٍپ، 6092

. لبٌۇر ثۇ، وېتۇرضەْ، ئۆوۈٔچە ئىڭرىپ

 

خۇدا ھۆوّىگە وۆْ، ٔە وەٌطە وۆتەر، 6093

. خەٌممە ٔەپئي لىً، پەٍىت تبپطبڭ ئەگەر

 

دۇرۇش ضۆزٌە ضۆزٔي توٌۇق لىً پۈتۈْ، 6094

. ﹞236﹝ثوٌۇر ضۆزى ٍبٌغبْ وىػي ئوتۇْ

 

ٍۈز، ئىططىك ضۆز، خۇٍۇڭ ٍبخػي لىً،  وۈٌەر6095

. وېٍۇر ثەخت ئبٍٍىٕىپ دەۋر ضبڭب، ثىً

 

ٔبْ ٍىذۇر،  –ضېخي ھەَ ِۇالٍىُ ثوي، تۇز 6096

. وىػي ئەٍجىٓ ئبچّب، ٍوغۇر ضەْ ٍوغۇر
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ٍىغ ٔەپطىڭ، غەزەپتە ثبضمىٓ ئۆزۈڭٕي، 6097

. گەر ٔەپطىڭ ئەگرىگە ِبڭطب ٍىغ ئۇٔي

 

ٔەپئي وۈت، ئۆزۈڭ ٔەپئي وۈتّە، خەٌك 6098

. ٍۈوۈڭٕي ٍۇددۈرِە ئەٌگە، ئۆزۈڭ ٍۈد

 

، ﹞237﹝ِبي ثبرىٕي لىً ئۆزگە ٍۇٌۇغ –تبۋا 6099

. خەٌمٕي ضۆٍۈٔذۈر، ئەً ئىٍّي ئۇٌۇغ

 

وىػىٕىڭ خىٍي ئۇ وىػي لۇتمۇزار، 6100

. ضۆٍۈٔچتىٓ تىٍەپ ئۆز جبٔىٓ پىذاالر

 

توال ٍبخػي ئېَتىّىع وىػي ٍبخػىطي، 6101

: ىىىرٌىه وىػيئەلىٍٍىك، ثىٍىٍّىه، پ
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وىػىٍەر خىٍىذۇر پبٍذىٍىك وىػي، 6102

. خەٌمٕىڭ ئۇٌۇغي وۆٍۈٍِىه وىػي

 

وىػىٍىه دېگەْ ئبت ئىىىي ٔەرضىذۇر، 6103

. وۆٍۈِچبْ ثوٌۇظ ھەَ ضېخىٍىك ئېرۇر

 

لبرا ئېَتبر ئەلىً ثۇٔىڭذىّٕۇ خوپ، 6104

: ئەلىٍٕىڭ ٍوٌىٓ تۇتطب پبٍذىطي وۆپ

 

ۇر ئوي ضېخي؟ ضېخي دەپ ئبتبرٌەر، وىّىذ6105

. ضېخي جبْ پىذاالپ، ئۆتەر ئەر ھەلمي

 

ضېخىٍىك ئەِەضتۇر تبراتّبق وۈِۈظ، 6106

. خەٌممە جبٔپىذا ثوٌۇظ –ضېخىٍىك 

 

ئېمىتطب ضېخي ئەر خەٌممە تبۋار، 6107

. ئېمىپ خەٌك ئۇٔىڭغب وېٍپ توپٍىٕبر
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جبھبْ غۆھرىتي ئىىىي ٔەرضە ئېرۇر، 6108

. ۇرثىرى ِبي، ثىرضي ٍۈز ئبثرۇً ثوي

 

تېپىپ ئىىىىٕي ِىڭ ٍىً ٍبغىطب تۈگەي، 6109

. ئۆٌۈَ تۇتطب ئبخىر، ئۆزگە ثوٌۇر ھبي

 

زورىَۇر،  –ئبۋاَ ئىػٍىطە، ثەگ ئۆضەر 6110

. ئۈزەڭگۈ ثبر ئەرضە ٍۈگەْ چىڭ تۇتۇر

 

ثۇدۇر دۇَٔب، دۆٌەت ۋە خەٌك ھبٌٍىرى، 6111

. تېپىٍّبش، تېپىٍطب ثوٌۇر ثەگ لېرى

 

ئېتىڭ ھەَ وۆچەر، وۆچۈرضەْ، ضېٕىڭ ئۇ 6112

. وۆچۈرگۈچي ئۆٌۈَ، ئبخىر وېٍەر
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ضبراً،  –وۆچۇچي وىػي لىٍّبش ئوردا 6113

. ئبً –ٍۇرۇچي وىػي ٍوٌذا لبٌّبش ٍىً 

 

ئۆزۈڭٕي ٍوٌۇچي ھىطبپال لبٍبظ، 6114

. خۇغبي ثوٌّب ئبرتۇق ھەَ ئوٍٕبتّب لبظ

 

وېتۇچي ئېرۇر ثۇ جبھبْ لبٌغۇضىس، 6115

. ەٌگۈضىسئۆٌۇچي ئېرۇر جبْ، وۈٔي ة

 

تۇرۇپتۇ تەٍَبر ثۇ ئۆٌۈَ تىرٔىمي، 6116

. غبپىً ٍۈرگىٕىڭذە ئىالر لبرِىمي

 

  –ثىر ئبغتۇر، ضەْ ٍېگۈچىٕىڭ  –ثۇ دۇَٔب 6117

. ئېتىٕي ئۆزۈڭ ئېَت، چبِبَ ٍوق ِېٕىڭ

 

لوغالغّب ضەْ ئبرزۇ، ضەْ لىٍّب ھەۋەش، 6118

. غەٍۋەتتىٓ تىٍىڭ ٍىغ، ثوٌغىٓ گبچب، ثەش
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وىػي، ئبڭال، ٔېّە دەر،  دىٍي ثىذار6119

: ئەِەي لىٍطب ثۇڭب، دۇچىەٌّەش زەرەر

 

ثۇ ئبرزۇغب لوغٍىّبق ثەن تبتٍىك ئېرۇر، 6120

. ضوراغي ثۇٔىڭ تبڭٕب لبتتىك ئېرۇر

 

تبتٍىممب تېتىمطىس، چۈچۈوىە ئبچچىك، 6121

. ئۆرٌەغىە چۈغۈظ ثبر، ئىگىسگە ثبتىك

 

لىٍىمتب دەي لىسغب ئوخػبٍذۇ ئبجۇْ، 6122

. ٌذىّىطۇْ، ئەً خۇٌمي تۈزۇْضېٕي ئب

 

توال ٍەٌگە ثەردى ضېٕىڭذەوٍەرٔي، 6123

. وۆچۈردى ئېٍىگذەن توال ثەگىٍەرٔي
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وۆز ئبچتي ضىٍەرگە، ئۇ لوي ثەردى، ثىً، 6124

. ئي خۇٌمي ضىٍىك ضەْ ثوٌّىغىٓ غبپىً

 

ٔېّە ثەرگەْ ئوٌطب، ٍۀە ئبٌغبً ئۇ، 6125

. ٔېّە ٍىممبْ ئوٌطب، ٍۀە چبچمبً ئۇ

 

ٔىچە وۈٌطە ثىر وۈْ ٍۀە ٍىغٍىتبر، 6126

. ٔىچە تۈزضە ثىر وۈْ ئۆرەر ۋە ثۇزار

 

لىٍىمي جبپبدۇر، ِىجەزى جبھىً، 6127

. ٔۇرى ئبز، توالضي تۈتۈْ ئۇٔي ثىً

 

ثىسۀىپ وىػىگە ئۆزى وۆرضىتۇر، 6128

. وۆڭۈي ثەرگىٕىڭذە پۇتۇڭ ثېىىتۇر

 

غېىەر ثىرٌە ئبضىراپ، ثېرۇر ضوڭ ئبغۇ، 6129

. ۋاپبضىس ثۇ ثەخت خۇٍي غۇ ئەً ئبٌىُ،
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ٔە دەٍذۇ ئىػىتىىٓ، تەلۋاالر ثېػي، 6130

: چۈغۀگىٓ، ئي دۆٌەت ئىگەضي وىػي

 

لبٌۇر جبھبٔغب ضەْ ثەرِە وۆڭۈي، 6131

. ئەً ۋەزِىٓ لىٍىمٍىك، جبپبچىذۇر ئوي

 

خىً ثىر ئەر،  –ئەلىً، ئبڭ، ثىٍىّذە ضەرە 6132

: ٔېّە دەر. ئەجىپ ٍبخػي ئېَتىّىع، ئىػىت

 

ۋاپبضىس ثەختٕي وۆرۈپ ئبزِىغىً، 6133

. ئۆزگىرىپ تۇرار ثەخت، ئىػۀچطىس ئۇ، ثىً

 

دۆٌەت وۈٔي،  –وۆٌەڭگە ئېرۇر دۇَٔب 6134

. وۆٌەڭگە ئۇ ثىر ٍەردە تۇرِبش وؤي

 

 



  -1259 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

دىٕىڭٕي ئەزىس تۇت، ثۇ دۇَٔبٔي خبر، 6135

. ئي ئىٍّي دەرٍب، دىٓ لەدىرٌىه لىالر

 

چۈغەْ، ھوزۇرغب گوي ثوٌّب، ضۆٍۈّٔە، 6136

. خۇدا ٍبدى ثىرٌە تبئەت لىً پۈتۈْ

 

دۆٌەت، لبٍبظ،  –ضېٕي ِەضت لىٍّىطۇْ ثەخت 6137

. ھوغۇڭ ٍىغمبچ، غەوطىس، توٌۇر وۆزگە ٍبظ

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ خەٌمٕىڭ ثېگي، 6138

: ضۆزىٕي ضىٕبغبْ، ٍېتىٍگەْ ئوگي

 

وىّٕىىي ِەضت لىٍطب ثىر دۆٌەت، وېٍىپ، 6139

. ەن ٍېرىٍىپلوڭۇر ٍەردە ئىڭرار ٍۈر

 

ثوٌۇپ ِەش ئۇٌۇغٍۇلمب وىُ وۈۋىٕەر، 6140

. لبرا ٍەر تېگىذە جبزاضىٓ ٍەر
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ٍىگىتٍىه ٍب ثبٍٍىك ٍب ثەخت ِەضٍىىي، 6141

. ﹞238﹝غبراپ ِەضٍىگىذىٓ ٍبِبْ، ئەً ثەوي

 

ھبرالىەظ ِەش ئوٌطب ھبرالٕي ئىچىپ، 6142

. ئۇخالپ لوپطب تۈزىٍەر ھوغىٕي تېپىپ

 

ت ئەگەر وىػىٕي، ِەش لىٍطب ثۇ دۆٌە6143

. ئوٍغبّٔبش، ئۆٌۈَ تۇتّىغۇٔچە ئۇٔي

 

ئېتىڭ ثوٌذى لۇي، لىٍّب ثەگٍەر ئىػي، 6144

. ئۆزۈڭ لۇٌٍىمي لىً، ئي ٍبخػي وىػي

 

تۇرِبٍذۇ توال ثۇ تىرىىٍىه وۈٔي، 6145

. ئۇزۇْ جبٍغب ٍەتّەش ثۈٍۈوٍۈن ئۈٔي
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ٔىچە ِىڭ ٍبغبضب، ئۆز ئۆٌگىچىذۇر، 6146

. ٌگىچىذۇرئۇالٔغبْ ئەزاالر ئۈزۈ

 

ثۇڭب ئوخػبر ئەِذى ئىػىت ئۇغجۇ ضۆز، 6147

: تۇتۇپ دىٍذا ِەھىەَ، ھەرگىس ئۆرِە ٍۈز

 

ٔېّەتىە ٍەتطەڭّۇ گەر،  –جىّي ئبرزۇ 6148

. تېپىپ ئبثىھبٍبت ئىچطەڭّۇ گەر

 

لوٌۇڭ ٍەتىۀذىّۇ ٍۇٌتۇزغب ھبِبْ، 6149

. ثېػىڭ وۆوىە تەگطە، ئورۇْ ضبڭب ٍەر

 

تبً، ئي لبٍبظ، ضبڭب توغرا ضۆزٔي ئې6150ٌ

ٔىچۈّٔۇ ٍوغۇراً ِەْ ئەً وۆڭۈٌذاظ؟ 

 

ٔىچۈن ضۆٍّەش ئىٕطبْ ثۇ دۇَٔب ِېٍىٓ، 6151

ئۇ ٔېّەت، گۈزەي ٍۈز ۋە ئىػۋەٌىرىٓ؟ 
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راھەت، ٔېّەتٕي لوٍغبچ ھبِبْ،  –ھوزۇر 6152

. ِبڭب ٍبپتي ئىػىىىٕي ۋاپبضىس جبھبْ

 

جبھبْ ھەلتىٓ ئەرٔي ٍىراق تبغٍىغبً، 6153

. غالرٔي لىٍذۇرِىغبًتوضبپ ٍبخػي ئي

 

ئبٌىُ غۇ تەغۋىػتە دۇَٔبٔي لوٍۇپ، 6154

. جبھبٕٔي وېسەر ھەَ جبپبٔي ٍۈدۈپ

 

لبٍۇضي ٍۈرەر تبغذا ئۆڭىۈر ئۆٍي، 6155

. ٍەپ ٍىٍتىس، ئىچەر ئۇ ھەَ ٍبِغۇر ضۈٍي

 

لبٍۇضي ثبٍبۋأذا ٍۈرەرٌەر وېسىپ، 6156

. خۇدادىٓ لۇرلۇغۇپ ئۀذىػە ضېسىپ
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جۇي ٍۈرەر دۈِچىَىپ، ثىرى، ئەگٕي جۇي6157

. ثىرى زار، وېسەر ٍۇرت، وۆزى ٍبظ تۆوۈپ

 

ثىرى، ئبظ ٍىّەضتىٓ ئۆزىٓ ٍبداتۇر، 6158

. ثىرى، تۈٔذە ٍبتّبً ئبٍبلتب تۇرۇر

 

ِۇغۇٔذاق ٍۈرەرٌەر ئوٍغبٔغبْ وىػي، 6159

. ثىس ئۇخالپ ٍبتۇرِىس، غبپىٍالر ثېػي

 

ضەْ ئەِذى وۈزەتىىٓ ئۆزۈڭٕي لبٍبظ، 6160

. دۇَٔب، ئۆزۈڭ ئەِذى ثبظ ضېٕىڭ ثوٌذى

 

ھەۋەش ثبش، ئەلىً ثىرٌە ٔەپص ثوٍٕىٓ وەش، 6161

. ئەلىً ثىرٌە ئەرٌىه ٔىػبٔي ثۇ، ثەش

 

ثۇ ئىىىي ثىٍەْ ئەر ئۆزىٓ ٍۇلبتۇر، 6162

. ثۇڭب وىُ ئەضىر ثوٌطب، وۆپ جبپب چېىۇر
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ِبٔب ِەْ وېتۇرِەْ ثۇ وۈْ ئبٍرىٍىپ، 6163

. پضېٕىڭ ھەَ ٍوٌۇڭ غۇ، وەي ئەزگۈ لىٍي

 

ٍبِبٔغب لوغۇٌّب، پەٍٍي ٍبخػي ثوي، 6164

. ٍبِبْ ئىىىي ئبٌەَ پبالوەتتە ئوي

 

ٔېّە دەر ئىػتىىىٓ، ٍېتىٍگەْ وىػي، 6165

: ئۆٌۈِذىٓ ئبۋاي ئىع رۇضٍىغبْ وىػي

 

ثۇغرىذەن وۈچ ثىٍەْ ٍبِبٍٔىك لىٍغبْ، 6166

. ٍبِبٍٔىك لىٍّب، ئۇ زەھەردۇر ھبِبْ

 

تىّي، ئي ثىػەَ ھەروەتٍىه خەٌك ئۆن6167

. ئۆٌۈَ وېٍۇر، تېس لىً ضەْ ئۇٔىڭ ئەِي
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ٔي، "ِەْ"ٔي لوً، "ِەْ"ئبٍب ِەْ دېگۈچي 6168

. ئۆٌۈِگە تەٍَبرالْ ئۇ دەٍذۇ ضېٕي

 

ئي ئبچىۆز ۋە پىخطىك، ثۇ دۇَٔب لۇٌي، 6169

. ئۆٌۈَ خىرىص لىٍّبلتب ضېٕي تۇتمىٍي

 

دېذى ِۇڭ ئىچىرە وېتۇرِەْ،  -لبٍبغىُ، 6170

: ە ئېچىٕۇرِەْثۈگۈْ ئىىىي ٔەرضىگ

 

ثىرى، ھەق تبئەتي ِېٕىڭذىٓ لبٌۇر، 6171

. ئىىىىٕچي، ئىگەَ ٍبدى تىٍذىٓ وېتۇر

 

ثۇ وۈْ ٍبوي تبڭٕب ٍۇِۇٌطب وۆزۈَ، 6172

. دۇئبٍىڭغب ھبجەت ثوٌۇرِەْ ئۆزۈَ

 

دۇئبدا ئۇٔۇتّب ِېٕي، ئي لبٍبظ، 6173

. ِېٕىڭذىٓ وېَىٓ ضەْ وېٍۇرضەْ تۇتبظ
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ِٕي ِېٕىڭ، ِبٔب، ئەً وۆرەرضەْ ھبٌي6174

. ضبڭب ئىجرەت ئۇ، لىً داۋاضىٓ ئۇٔىڭ

 

ئۆٌۈَ وەٌذى ٍېتىپ، غەِىىٓ وېتەرِەْ، 6175

. وېٍەر ضبڭب ِۀذىٓ وېَىٓ، ضەْ ئىػەْ

 

ثۇ وۈْ ئبٍرىٍۇرِەْ، جېٕىُ ِۇڭٍىٕبر، 6176

. لوغۇٌغبٍّىس لبچبْ ثىس، تەڭرىُ ثىٍەر

 

ٔېّە دەٍذۇ ئبڭال، ئۆٌۇچي وىػي، 6177

: ە ئۇرغبْ ثېػيئۆٌەردە ئىڭراپ ٍەرگ

 

، ﹞239﹝ئۆوۈٔچە ئۆٌەرِەْ، ئبلبر وۆز ٍۇٌۇ6178َ

. تبتٍىمٕي تېتىمطىس لىٍۇر ثۇ ئۆٌۈَ
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ئۆٌۈِذىٓ ضوڭ ئەرٔي ئىىىي ٍوي وۈتەر، 6179

ثۇٔىڭذىٓ لبٍطىطي ثوٌۇروىٓ ٍوٌۇَ؟ 

 

ئەً جبْ لېرىٕذاظ، لبرا، : ٍەْ ئېَتتي6180

. غېّىُ ٍەپ ِېٕىڭ، لىٍّب وۆڭٍۈڭ ٍبرا

 

ئبھ، وۆڭۈي ثۇزِب ِۀذىٓ وېَىٓ، دېّە 6181

. ثېطىپ ئۆزٔي، تىرىع، دۇئب ئەٍٍىگىٓ

 

ٍىغب ضبٌّب ئبرتۇق، توضبپ تۇت ئۆزۈڭ، 6182

. خۇدأىڭ ئەِرى ثۇ، ثەش لىٍغىٓ ضۆزۈڭ

 

لېٕي ٍبٔغىٓ ئەِذى، ٍېٕىپ ئۆٍگە ثبر، 6183

. لبٍغۇ ثىرٌە وۆڭۈي لىٍّب تبر –ئەٌەَ 

 

زۈَ، ضبڭب ئېَتتىُ ئەِذى وېرەوٍىه ضۆ6184

. ضۆزۈِٕي ئۇٔۇتّب، ئي وۆڭٍي تۈزۈَ
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ئېٍىگىە دېگىٓ ضەْ ِېٕىڭذىٓ ضبالَ، 6185

. ئبخرلي ضبالَ ثۇ، ئي ئىٍّي تبِبَ

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب جبۋاثي 

 

: جبۋاة ثەردى ئۆگذۈٌّىع، ئېَتتي تۇرۇپ6186

ٔىچۈوّۇ وېتەرِەْ ضېٕي ِەْ لوٍۇپ؟ 

 

ۇڭ، ئېغىر ثۇ وېطەي ثىرٌە ئۆزۈڭ ٍبٌغۇز6187

ٔىچۈوّۇ لىٍۇرضەْ پبن ٔەضىً ئۆزۈڭ؟ 

 

ئودغۇرِىػٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

دەپ ئودغۇرِىع ئوي، " ِبڭ"ٍۀە ئېَتتي 6188

. ِېٕىڭىي غېّىّٕي ٍېّە، ئي ئوغۇي
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ئىگەَ ٍبدى تەضەٌٍي ئۈچۈْ ِبڭب ثەش، 6189

. تۈزەر ھەر ئىػىّٕي، ِېٕي تبغٍىّبش

 

  ئەزىس لىٍطب وىّٕي خۇدا ٌۇتپىذىٓ،6190

. ثوٌۇر ٍبخػي ثبرچە ئىع ئبٔذىٓ وېَىٓ

 

توال ٍبخػي دەپتۇ دۇرۇش ضۆزٌۈن ئەر، 6191

: ئىػىٓ ثبغتب وۆرگەْ ئىتتىه وۆزٌۈن ئەر

 

ئىٕبٍەت ئېتەر،  –خۇدا وىّگە ٍبردەَ 6192

. ئۇٔىڭ ثوٌذى دۇَٔب، ضبئبدەت وېٍەر

 

خۇدا پەزٌي وىّگە ٍېتىٍطە تۈگەي، 6193

. ى ھبيتبپبر ئىىىي دۇَٔب، ثوٌۇر ٍبخع
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خۇدا وىّٕي تبغالپ ئەتطە، ئەً جەضۇر، 6194

. وۆن ثۆرى ۋە ٍب ئىت ثبرى تەڭ ثوٌۇر

 

لبٍبظ، : ئۈزۈپ ضۆزٔي ئودغۇرِىع ئېَتتي6195

. لېٕي، وەت، ئېطەْ تۇر، توال تۆوّە ٍبظ

 

※         ※           ※ 

 

ئۆگذۈٌّىع لوپتي ۋە لبٍبغىٓ لۇچۇپ، 6196

. ئوپۇپ ٍېػىٓ ٍەرگە تۆوتي، ئۇ ٍىغالپ

 

ٍىغي ثىرٌە چىمتي ئۇ ئبٔذىٓ تۇرۇپ، 6197

. ئېتىٓ ِىٕذى وەٌذى، ئۆٍگە ٍۈزٌۈٔۈپ

 

چۈغۈپ وىردى ئۆٍگە غەِذە ثۇرچۇٌۇپ، 6198

. ضۆٍۈٔچي وېتىپ، دىً لبٍغۇغب توٌۇپ
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ٔە چبغٍىك زەئىپ ثۇ، وۆر، ئىٕطبْ ئۆزى، 6199

. ضۆٍۈٔچي ئبز، ھەر ئىع لبٍغۇ ٍىٍتىسى

 

ۆٍۈٔچ وۈٌذۈرۇر، تىٍەوىە ئېرىػطە ش6200

. ئەگەر لبٍغۇ وەٌطە ھەضرەت ٍىغٍىتۇر

 

گەر وۆرضە ضۆٍگىٕىٓ ضۆٍىٕۇر وۈٌۈپ، 6201

. لبٌۇر ئبٍرىالر چبغذا غەِىىٓ ثوٌۇپ

 

خۇغبٌٍىمٍە ثەزەْ ثەزٌەٍذۇ ۋىطبي، 6202

. گبھي ٍىغٍىتۇر، وۆر، پىرالتب تۈگەي

 

جبھبٔذا پىرالتىٓ لبتتىك ٔېّەدۇر؟ 6203

. ىسدىٓ چوڭمۇرپىراق لبٍغۇضىذۇر دېڭ

 

تىرىىٍەر جۇدا ثوٌطب لوۋىػۇر ٍۀە، 6204

. تىٍەپ ئىطتەپ، لبٍتب وۆرىػۇر ٍۀە



  -1272 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 

ئۆٌۈَ ثبرچىذىّٕۇ لبتتىمراق پىراق، 6205

. ئۆٌۈَ چبرەضىسدۇر، ٍوق لبرغي ٍبراق

 

پۈتۈْ ئىع پىرالي ٍېمىٓ ٍب ٍىراق، 6206

. ئۆٌۈِٕىڭ پىرالي ٍىراق ثىر پىراق

 

ۇ ثېَىت، ئولي، ثۇڭب ئوخػبر ئەِذى ة6207

: ئولۇضبڭ، ئېچىٍغبً ِۀبضي تېخي

 

ھەِّىذىٓ لبتتىمراق ئۆٌۈَ ئوي پىراق، 6208

. تۆوەر ٍبظ پىرالٕي وۆرۇچي لبراق

 

لوغۇٌّبق ئۈِىت ثبر ئبٍرىٍطب تىرىه، 6209

. ئۆٌۇچي ۋىطبٌىذىٓ ئۇ غەوطىس ٍىراق

 

※         ※           ※ 
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ئبز، ٍىذى، ئىچتي ئۆگذۈٌّىع تىٕجىپ ثىر 6210

. تۇرۇپ ئورٔىذىٓ ضوڭ، ئولۇدى ٔبِبز

 

لۇٍبظ ٍەرگە پبتتي، ٍوغۇردى ٍۈزىٓ، 6211

. پەٌەن ثبغٍىذى ئىطتىّەوٕي ئىسىٓ

 

تۆغەن ضبٌذۇردى،ٍبتتي، ئۇخالٌّىذى، 6212

. لبٍغۇ ثىٍە وۆزىٓ ٍۇِّىذى –ئەٌەَ 

 

لوپۇپ چىمتي ئىػىىىە، تۆوۈٌذى ٍبغي، 6213

. جبھبْ ِەڭسى ثوٌغبْ گوٍب ھەثەغىطي

 

ٍېٕىپ ئۆٍگە ٍۀە تۆغەوىە وىرىپ، 6214

. ٍېتىپ ئبٌذى ثىر ئبز تەضەٌٍي تېپىپ
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ٍوغۇردى ٍۈزىٓ ٍەرگە رۇِي لىسى، 6215

. جبھبْ ِەڭسى ثوٌذى ئۇ زەڭگي ٍۈزى

 

وەٌّەً ئۇٍمۇضي،  تۇردى ثبلتي ٍبٔب، 6216

. لىڭغبٍغبْ ھۆوەر، تۈْ ئبخىرى ِبٔب

 

وۆزىٓ وۆوىە تىىتي لبرادى ئۇزۇْ، 6217

. چ ٍورۇً دېّىذى، لبرا ئىذى تۈْھي

 

ٍېتىپ ئبٌذى ئبزراق ئوٍغبٔذى تۇرۇپ، 6218

. ٍېػىً وۆوىە ثبلتي ثېػىٓ وۆتۈرۈپ

 

لوپۇپ ئۆرٌىذى،  ﹞240﹝ئۀە غەرلتە لبرىمۇظ6219

. ٍېغي ئوت وۆتەرگۀذەن ئوت چبلٕىذى

 

وۆتەردى ئۆرە ثبظ ٍبٔب،  ﹞241﹝ٍىتىىە6220ْ

. ٌذى ِبٔبئىگي﹞243﹝ئبٍغىرغب  ﹞242﹝ٍىٍذىرىك
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ثېػي ئىٕذى ٍەرگە ٍېمىٓ،  ﹞244﹝ئېرۀتىر6221

. لۇٍبظ ثبظ وۆتەردى ئۇ چبچتي ٔۇرىٓ

 

※         ※           ※ 

 

تبرأذى ئېرىغ،  –ٍۀە لوپتي، ٍۇٍۇٔۇپ 6222

. ئولىذى ئېرىغ ﹞245﹝ٔبِبز لىٍذى، ۋىردىٓ

 

ئبٌتۇْ رەڭگە وىردى دۇَٔبٔىڭ رېڭي، 6223

. اْ ئوڭيٍېٍىٕذەن لىساردى ثۇ ئبضُ

 

تؤٕي وىَىپ تېس، ئېتىٕي ِىٕىپ، 6224

. ٍۀە لەضىرگە ثبردى ئۆٍذىٓ ِېڭىپ

 

چۈغۈپ وىردى تېسدىٓ ئۇ لەضىرگە ِېڭپ، 6225

. لىچمبردى ئېٍىگ، وىردى وۆڭٍىٓ ٍىغىپ
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ئېٍىگ ئۆگذۈٌّىػٕي وۆردى لبراپ، 6226

. خبراپ –ئىذى ثۇ خوپ ئەرٔىڭ وۆڭٍي غەظ 

 

ى ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبي

 

ھبٌىڭ ٔىچۈن، ئېَىت لېٕي، : ئېٍىگ ئېَتتي6227

. ئەً ثېطىك ئەر، غەِىىٓ وۆرەرِەْ ضېٕي

 

ٔېّە دەرت ضېٍىپطەْ وۆڭۈٌگە ثۇ وۈْ، 6228

. وۆرەرِەْ ٔىػبٔىٓ، پىػبٔەڭ تۈگۈْ

 

لىسىً ِەڭسىڭ ٔىچۈْ ثوٍبٌذى ضېرىك؟ 6229

ضبڭب ثەردى دۇَٔب ٔە ئۀذىػەٌىك؟ 
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ېخي ٍۈزىٓ، ضېٕىڭذىٓ ئۆرِىذى ثەخت ت6230

. ۋاپبضىس جبھبْ ثەخت ٍورۇتۇر وۆزىٓ

 

ثېمىپ چەرخ دەۋر ئېتەر رەٍىڭگە توڭب، 6231

. تۇغبر ۋالت، ئبً، وۈْ ھەَ تىٍەوچي ضبڭب

 

وۆزۈَ،  –ضبڭب تۈرِىذىُ ِەْ ثۇ لبغىُ 6232

. وۈٌەر ٍۈز تۇتبرِەْ، ضۆٍۈٔچٍىه ئۆزۈَ

 

لبٍغۇٔي؟  –ضبڭب وىُ ضبٌذىىىٓ ثۇ دەرت 6233

. ھبٌىڭ، دېگىٓ ضەْ ئۇٔئېّە وەچتي 

 

ٔىچۈن لبٍغۇ ۋالتي ئېرۇر ثۇ، ئوغۇي؟ 6234

. ﹞246﹝ِبڭب ئېَت، ثىٍەً ِەْ، ئەً خۇٌمي ئبِۇي

 

ئەگەر تەگطە لبٍغۇ ۋە ِېھٕەت ضبڭب، 6235

لبچبْ ثوٌغىطىذۇر خۇغبٌٍىك ِبڭب؟ 
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ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

جبۋة ثېرىپ ئۆگذۈٌّىع ئېَتتي ضۆزىٓ، 6236

. ضەٌي، ھبٌىٓ ٔەٌىگىٓلبٍبغي وې

 

ئۆزى ثبرغبٔىٓ ھەَ ٔەٌەر وۆرگۀىٓ، 6237

. دېذى پۀذىٕي ھەَ ٔەٌەر ئېَتمىٕىٓ

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 

 

ثۇزۇپ وۆڭٍىٓ ئېٍىگ، تۆوۈٌذى ٍېػىٓ، 6238

. ۋەً ئىطىت، ئەردى ٍبخػي وىػي: دىذى

 

ثېغىػالضۇْ تەڭرى ئۇٔىڭ جبٔىٕي، 6239

. لبٔىٕي – لۇرۇتّبضۇْ ئبٔذىٓ ئېتي
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ھبٌي ٔىچۈوتۇر ئۇٔىڭ، : ٍۀە دېذى6240

ٔىّىػمب لوٍۇپ وەٌذى وۆڭٍۈڭ ضېٕىڭ؟ 

 

ئۇٔي وىُ وۈتەر، وىُ وېطەٌىٓ وۆرۇر؟ 6241

ئۇ ٍبٌغۇز، وېطەي ھبٌذا لبٔذاق ٍبتۇر؟ 

 

ٔەچۈْ لىٍّىذىڭ ضەۋىر، ئۇٔىذا تۇرۇپ، 6242

ئۇٔي وىّگە لوٍذۇڭ، ، غۇ ھبٌذا وۆرۈپ؟ 

 

وە جبۋاثي ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگ

 

: ثۇ ضۆز. جبۋة ثېرىپ ئۆگذۈٌّىع ئېَتتي6243

. دېذىّّەْ ئۇٔىڭغب، ئي ئىٍّي ئوگۇز
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ِېٕي ھەٍذەپ توال، ضۆزۈَ تۇتّىذى، 6244

. ضۆزىٓ لبٍرىپ وۆردۈَ، وۈچۈَ ٍەتّىذى

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

تەڭرى وۈزەتطۇْ ئۇٔي، : ئېٍىگ ئېَتتي6245

. ئۇٔي غىپبٌىك ثېرىپ ھەَ لوپبرضۇْ

 

وۆڭۈي،  –خۇداغب ثبغٍىغبْ ئۇ ئەلٍۇ 6246

. وي زاٍە لىٍّبش ثىر خۇدا، ئي ئوغۇي

 

لبٍۇ لۇي گەر ئۆرۈپ ھەِّىذىٓ ٍۈزىٓ، 6247

. ٍبراتمبْ خۇداغب تبپػۇرضب ئۆزىٓ

 

ثي غۈثھە، لورۇغذار ئۇٔي ثىر ثبٍبت، 6248

. ثېرەر ھەَ تىٍەگىٓ، تبپبر ٍبخػي ئبت
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وخػبر ثۇڭب، ثۇ ضۆزٔي ئىػىت ئەِذى ئ6249

: تۇتۇپ ضەْ وۆڭۈٌذە، ئەِەي لىً ئۇڭب

 

خۇداغب ضېغىٕغىٓ، ھەِّىذىٓ ئۈزۈي، 6250

. وۆڭۈي، تىً ئېرىغ تۇت، لىٍىمتب ضۈزۈي

 

خۇدا ثەرگۈضىذۇر پۈتۈْ تىٍەوٕي، 6251

. غەٍتبٔغب ئوت ئبچمىٓ، خۇداغب تۈز ئوي

 

ئەً ئۆگذۈٌّىػىُ، ثەش، : ئېٍىگ ئېَتتي ٍە6252ْ

. ۇغب ٍۈرگۈٌۈن ئەِەشلبٍغ –چۆوۈپ غەَ 

 

ئۇ ٍبخػي وىػىذى، ٍبخػىالر ثېػي، 6253

. ئەگەر ئۆٌطە، تۈزگەً ھەق ئۇٔىڭ ئىػي
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ئەً ھېىىُ، تبڭٕب ثۇ ھەَ ثىسگە وېٍۇر، 6254

تبپبرِىس ٔېّە ھەَ ھبٍبت ٔە ثوٌۇر؟ 

 

ئىطىت، ثىس ٍىگىتٍىه زاٍە لىپتىّىس، 6255

. ٍبِبٔذىٓ ٍبِبْ تەْ، ئەلىً، دىٍىّىس

 

گەْ تىرىىٍىه ثۇ وۈْ ثوٌذى چۈظ، وەچۈر6256

. تۇظ –ٔىچۈن وەچىەْ ئوٌطب، جبۋاة تېڭي 

 

زاٍە لىٍّىغۇٌۇق ثۇ لبٌغبْ ئۆِۈر، 6257

. ھەۋەضىە وۆڭۈٌٕي ثەرِەضٍىه زۆرۈر

 

ٔىچۈن لىٍطىّۇ، جبْ ئبخىرى ئۆٌۈر، 6258

. ئۆٌۈِذىٓ وېَىٓ ِىڭ پۇغبٍّبْ ثوٌۇر

 

ثۇ وۈٔذىٓ ثۇٍبْ تبغمىردا تۇرۇپ، 6259

. ەردىٕي وۆر وۆٍۈِچبْ ثوٌۇپخەٌك د
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تىرىع لۇتمۇزۇغمب ئۆزۈڭٕي، ِېٕي، 6260

. ثېرەر ھەق ئەجرىگە خوۋٌۇق ٍوٌىٕي

 

ئىػىتىىٓ، ٔېّە دەر ثىر خۇٌمي ئبِۇي، 6261

: خۇدا لۇٌٍىرىغب ِېھرىۋاْ وۆڭۈي

 

، ﹞247﹝لىٍۇر ٍبخػىٍىك وىُ، ثىر ٍبخػي ٍبٔۇت6262

. ثېرۇرۇ ھەق، ئەً ٍبخػي وۆزۈڭٕي ٍورۇت

 

ٍبِبٍٔىك لىٍۇر وىُ، ئۆزىگە لىٍۇر، 6263

. ٍبِبٍٔىك جبۋاثي ٍبِبٍٔىك ثوٌۇر

 

ٍبِبٍٔىك تىٍەضەڭ، ِەٍٍىڭ ئۇٔي لىً، 6264

. جبۋاثي ئىڭرىتۇر ئۇٔىڭ ضېٕي، ثىً
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ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ھەر ثبرى، : ئۆگذۈٌّىع ئېٍىگىە دېذى6265

ثوٌۇپ تۇرضب غۇٔذاق ٔەضىھەتٍىرى، 

 

ە لبٔۇْ ٍبخػي تبِبِەْ، ثوٌۇر ئەٌذ6266

. لىٍۇر ھەق ثۇ ثەگٍىىٕي ئۆرە جەزِەْ

 

ئېٍىگ ثەخت ئىچىذە ٍبغىطۇْ ئۇزۇْ، 6267

. پىذا ثوٌطۇْ جېٕىُ، ۋۇجۇدۇَ پۈتۈْ

 

ئۆٌۇچىگە ٍبخػي ئبتتەن ٔېّە ثبر، 6268

. غۇ ئبتٕي ِەڭگۈ لىٍغبً پەرۋەردىگبر

 

تۇرۇپتۇ ھبزىر ثۇ ئۆٌۈَ تۇتمىٍي، 6269

. ئۇخالپ ٍبتمىٍيئۆزۈڭٕي لوٍّبغىٓ 
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توال ٍبخػي دەپتۇ ثىٍىٍّىه تىٍي، 6270

: غۇ ٍبڭٍىغ ثوٌۇرٌەر تەلۋادار ٍوٌي

 

ٍوغۇرۇْ وۈتەر ثۇ وۆرۈّٔەش ئەجەي، 6271

. ثبضۇر ٔىتۇٍۇق تۇرضب ئۈِىتتە دەي

 

ٍبخػي ھەِّە لبرا ٍەر ثوٌۇر،  –ٍبِبْ 6272

. ٍېتىٍطە پۈتۈٌگەْ ئەجەٌي ئەزەي

 

ثي ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋا

 

ثەرضە ھەق تەۋپىك ِبڭب، : ئېٍىگ ئېَتتي6273

. لىالً غۇ ٍوٌذا ِەْ ھۆوۈِٕي ئىجرا

 

※         ※           ※ 
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ئېٍىگ ضۆزىٓ وەضتي، ئۆزىٓ توختۇتۇپ، 6274

. ٍېٕىپ چىمتي ئۆگذۈٌّىع ئۇٔذىٓ تۇرۇپ

 

ضەۋىر لىٍذى ئۆگذۈٌّىع ثىر لبٔچە وۈْ، 6275

. ئۀذىػە پۈتۈْ –ئىچىگە ضېٍىپ غەَ 

 

لېرىٕذاظ غېّىذە توال لبٍغۇرۇپ، 6276

. ضىسىپ وەتتي ئۆزى ضېرىك ٍۈز ثوٌۇپ

 

چىذاٌّىذى ئبخىر لېرىٕذىػىغب، 6277

. ٍۀە ثبرغۇضي ثەن وەٌذى لېػىغب

 

تۇرۇپ ثبردى ئېٍىگ ٍېٕىغب، ٍۈرۈپ، 6278

. لىچمىرىذى ئېٍىگ، ئۇ وۆرۈٔذى وىرىپ

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە ضوئبٌي 
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ِەْ ثۇ وۈْ، : ىٓ، دېذىئۆتۈٔذى ئېٍىگذ6279

. ٍبرآٍ لبٍبغٕي زىَبرەت ئۈچۈْ

 

ٔىچۈوىىٓ ھبٌي، ِەْ وۆرەٍىٓ ئۇٔىڭ، 6280

. تىرىه ثبرِىىىٓ ئۇ لبٍبغىُ ِېٕىڭ

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ثبرضبڭ، ثەن ٍبخػي ثوٌۇر، : ئېٍىگ دېذى6281

. لبٍبغٍىك، ٍېمىٍٕىك زىَبدىٍىػۇر

 

اٌىٓ ضورا، لېٕي ثبر، ِېٕىڭچۈْ ھەَ ھ6282

. ئبۋۇت وۆڭٍىٕي ضەْ، وېطٍىٓ لبرا

 

※         ※           ※ 
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تۇرۇپ چىمتي ئۇٔذىٓ ٍېٕىپ، " خوظ"دىجبْ 6283

. تىٕىُ ئبٌذى ثىردەَ ئۆٍىگە وېٍىپ

 

غىساالٔغبچ ثىر ئبز، ٍۀە ئبت تولۇپ، 6284

. لبٍبغي تبِبْ ِبڭذى لبٍغۇ ٍۇتۇپ

 

ٍبٍبق ِبڭذى ٍېمىٓ ثبرغبٔذا چۈغۈپ، 6285

. ئىجبزەت ضورىذى ئىػىىتە تۇرۇپ
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ضەوطەْ ئىىىىٕچي ثبپ 

لۇِبرۇٔىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ئودغۇرِىػٕىڭ 

ئۆٌگۀٍىىىٕي ئېَتمبٍٔىمي ثبٍبٔىذا 

 

چىمىپ،  ﹞248﹝لبٍبغي ِۇرىذى لۇِبرۇ6286

. ضبالَ لىٍذى وۆزدىٓ ٍبغٍىرى ئېمىپ

 

لېرىٕذاظ، لبرا، : ٍېمىٓ وەٌگەچ دېذى6287

. ْ، لىٍّب دىً ٍبراخۇدا ثەرضۇْ ئەجرى

 

لبٍبغىڭ ئۆتۈپ وەتتي تبغالپ ئبجۇْ، 6288

. تىرىً ضەْ ھوزۇردا، ٍبغب ضەْ ئۇزۇْ

 

ئبھ ئۇرِب، چىذا، ئەِذى تۇت ئۆزٔي ثەن، 6289

. تىرىىىە ئبِبي ٍوق ئۆٌۈِذىٓ ثۆٌەن
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تۇغۇٌغبْ ئۆٌۇر، ثۇ غېرىٓ جبْ وېتۇر، 6290

ٔە لۇي ۋە رەضۇٌالر لبٌۇر؟  –ٔە ثەگۈ 

 

َ ثىس ئۈچۈْ ھەَ تەٍَبر، ثۇٔي ئۇق، ئۆٌۈ6291

. ئۆٌۈِگە لۇراي ٍب ٍبراغ چبرە ٍوق

 

※         ※           ※ 

 

ئۆگذۈٌّىع ئۇٔي ئىػىتىەچ، ئۈْ ضەپ ٍىغٍىذى، 6292

. ٍېػىٕي ئېمىتىپ ئۆزىٕي ئۇردى
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ضەوطەْ ئۈچىٕچي ثبپ 

لۇِبرۇٔىڭ ئۆگذۈٌّىػىە تەزىَە 

ثىٍذۈرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا 

 

ئبچّب ھبزا، : ۇ توضبپ ئېَتتيلۇِبر6293

. ثوي ھەق ھۆوّىگە تىً ۋە دىٍذىٓ رىسا

 

جىّىگە ئۆٌۈِٕىڭ وېٍەر وۈٔي ثبر، 6294

. ئۇ ئۆٌذى، ضەْ ھەَ ثوي ئۆٌۈِگە تەٍَبر

 

ٔىّىػمب لىٍۇرضەْ ٍىغب، ئي ئوغۇي، 6295

ضولتي وىُ، زەرثە ئۇرغبْ وىُ ئوي؟  –ئۇرۇپ 

 

ئۇڭب تەڭرى ثەرگىٕي روھىٌ راۋاْ، 6296

. ۀە ٍبٔذۇرۇپ ئبٌذى، وەتتي ئۇ جبًْ
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ئۇ لبٍتىپ وېٍۇچي ئەِەضتۇر ٍبٔب، 6297

. ضەْ ھەَ ثىسِۇ لبٍتىپ وېتەرِىس ِبٔب

 

تۇر، لبٍبغىڭ گۆرىٓ وۆرگىٕب، : دېذى6298

. زىَبرەت لىٍىپ ضەْ ٍۀە لبٍتمىٕب
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ضەوطەْ تۆتىٕچي ثبپ 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئودغۇرِىػمب ِبتەَ 

ٔىذا تۇتمبٍٔىمي ثبٍب

 

تۇرۇپ ثبردى، وۆردى لبٍبغي گۆرىٓ، 6299

. لۇچۇپ ٍىغٍىذى، تۆوتي ٍبغىٓ ثبرىٓ

 

ئي لبٍبغىُ ِبڭب ثبق تۇرۇپ، : دېذى6300

. ثۇ ھەضرەتٍىرىُ ئۆچطۇْ ٍۈزۈڭ وۆرۈپ

 

ئۈِىت ثىرٌە وەٌذىُ ضېٕي وۆرگىٍي، 6301

ٔەچۈْ ٍۈز ٍوغۇردۇڭ، وۆرۈّٔىگىٍي؟ 

 

جبْ،  – ئي وۆڭٍۈَ تبجي، ثۇ غىرىٓ جبٔغب6302

ٔىچۈوّۇ ٍبغبر ضۀطىس ثۇ روھ راۋاْ؟ 
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چۈغۈِذىّۇ وۆردۈَ ضېٕي ِەْ ٍېتىپ، 6303

. وۆزۈِذىٓ ٍولبتتىُ، ٍولبٌذىڭ ٍۇتۇپ

 

( تېىطىت ئۈزۈن)
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 ضەوطەْ ثەغىٕچي ثبة

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە تەزىَە 

ثىٍذۈرگۀٍىىي ثبٍبٔىذا 

 

ئىػىتتي ئېٍىگ، وەٌذى ضبراٍذىٓ تۇرۇپ، 6304

. ئۇڭب تەزىَەت لىٍذى وۆڭٍىٓ ثۇزۇپ

 

ئۆگذۈٌّىع ئەلٍىڭگە وەي، : ئېٍىگ ئېَتتي6305

. دۇئب ثىرٌە لىٍغىٓ ٍبردەَ ھەر ِەھەي

 

خۇدا ٍبرٌىمبضۇْ ئۇ ئودغۇرِىع، 6306

. وەچۈرضۇْ ئۇٔىڭذىٓ خبتب لىٍّىػىٓ

 

خۇدا ئەجرى ثەرضۇْ ثۇ لبٍغۇڭ ئۈچۈْ، 6307

. ثوٌۇپ رازى، ئوتتىٓ ضېٕي ضبلٍىطۇْ
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ئىػىىٕي ئېتىپ ضەْ ٍۀە ٍوي وېطىپ، 6308

. ٍۈزۈڭ ٍوغۇرۇپطەْ، تىٍىڭ ثېىىتىپ

 

ٍبراغّبش ضبڭب ھىچ ثۇ ٍبڭٍىغ لىٍىك، 6309

. ثۇ خىً ھەروەتتە ثوٌّبش ھىچ ئەلىٍٍىك

 

ِبڭب ئېَتمىٓ، ضبڭب وىُ ئىػٍەتتي وۈچ، 6310

وىُ ئبچچىك لىٍذى ٍب وىُ ضبلٍىذى ئۆچ؟ 

 

ئۆزە،  خۇدا ھۆوّي ئەردى لبٍبغىڭ6311

. ٍۈرۈتتي لبزاضىٓ، ضەْ پەٍٍىڭ تۈزە

 

ٍىغب ٔە ئۈچۈٔذۇر، ٔەچۈْ ئىڭراِبق، 6312

. ئەِەش ٍبخػي خۇٌۇق ثۇ، وېرەن تبغٍىّبق

 

تۇغۇٌغبْ ئۆٌەر ئوي، چىممۇچي چۈغۇر، 6313

. ٍۈرۇچي تىٕۇر ئوي، ثېرۇچي ئبٌۇر
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لبٍبغىڭ ئۆٌۈِي ضبڭب ثوٌطۇْ پۀذ، 6314

. ثوٌغبً لۀذضەثىر لىً، ضبۋاپ تبپ، غېىەر 

 

تىرىه لبٌغۇچي،  –ئۆٌۈِٕي وۆرۇچي 6315

ئىجرەت ئبٌطب ئەردى، لېٕي ئبٌغۇچي؟ 

 

  –لبرا ِېٕي : ئۆٌۈن پۀذىگە ثبق، دەر6316

. ئۆٌۈَ تۇتتي، وەتتىُ، تۇتبر ئۇ ضېٕي

 

ِۇڭب ئوخػبر ئەِذى ثۇ ثېَىتٕي ئولي، 6317

: ئولۇپ ٍبخػي ضبلال دىٍىڭذە تېخي

 

ڭ ئۆٌگۈچىٍەر، ضېٕىڭذىٓ ثۇرۇْ ِي6318

. دەپ، ضبڭب پۀذ ثېرەر" ِبڭب ثبق، ِبڭب"
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ٍۈرۈپ غەپٍەت ئىچرە ئبۋۇٔذۇَ توال، 6319

! ئۆٌۈَ تۇتتي، وەتتىُ، ضبڭبِۇ وېٍەر

 

※         ※           ※ 

 

ئېٍىگ ئودغۇرِىػٕي ٍۀە ضورىذى، 6320

. ٔىچۈن ئۆٌذى، ثىٍگۀىڭٕي ئېَىت، دېذى

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ئېٍىگىە ئەرىس ئەتتي ٔەٌەر وۆرگىٕىٓ، 6321

. ئۆٌەردە ۋەضىَە پۈتۈپ لوٍغىٕىٓ

 

لوپۇپ ئۇ، ھبضب ثىرٌە ئىۋرىك ئېٍىپ، 6322

. ئېٍىگ ئبٌذىغب لوٍذى ٍبدىىبر لىٍپ

 



  -1299 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

ثۇ لبٍبغٕىڭ ِبڭب لوٍغىٕي، : دېذى6323

. ِۇغۇدۇر ئۇٔىڭذىٓ ِىراش لبٌغىٕي

 

ئېٍىگ ئبٌطۇْ ثۇ ٍبدىىبرٌىمتىٓ ثىرەر، 6324

. لۇتبتمبً ثۇ وۈْ ھەَ تبڭٕب ٔەپ تېگەر

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋثي 

 

ئېٍىگ لوي ضۇٔۇپ ئبٌذى لوٌىغب ھبضب، 6325

. ثۇ ٍبدىىبرٌىك لۇتبتطۇْ ِبڭب: دېذى

 

ئىۋرىمٕي ضەْ ئبٌغىٓ، ضېغىٕطبڭ ئۇٔي، 6326

. غۇٔىڭ ثىرٌە ئەضٍە ئۇٔىڭ ٍۈزىٕي

 

※         ※           ※ 
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ى، وۆر، ثۇ ئۆگذۈٌّىع، ئىۋرىمٕي ئبٌذ6327

. دىٍي ثەن ثۇزۇٌغبچ تۆوۈٌذى ٍېػي

 

※         ※           ※ 

 

وۆرگىٓ ثۇ ئىجرەت ثۇ وۈْ، : ئېٍىگ ئېَتتي6328

. ٍېتەرٌىه ھەَ ئبلىً ئبڭٍىك ئەر ئۈچۈْ

 

ئۇ ئبٔذاق ٍبغبدى، تۈگەدى جبھبْ، 6329

. ئي پبن دىً، لبٌذى ثۇ دۇَٔبٌىك ھبِبْ

 

ۇز وىػي ٔېّە دەر، ئىػىتىىٓ، خۇٌمي ئ6330

: ئبڭ ثىٍەْ لىٍغبْ ئەر –ھەر ئىػٕي ئەلىً 

 

توال ثوٌطب ئبغّبش ثۇ دۇَٔب ِېٍي، 6331

. ئبز ئوٌطبِۇ لبٔچە ٍېتەر ئۆز ٍوٌي
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جبھبٕٔىڭ پەزٌي ثىر، لۇضۇرى ِىڭذۇر، 6332

. ٔىچۈن ئۆتىۈزضە وىػي، ئۇ غۇٔذاق ئۆتۇر

 

ئۆٌۈِذىٓ وېَىٓ ِبي وۆپٍۈن ٔە وېرەن؟ 6333

. ر ضۆٍۈٔەر، ضېٕىڭذىٓ ثۆٌەنٍىگۀٍە

 

لبٍبغىڭ ئېتىپ تەرن جبھبْ ِېٍىٕي، 6334

. وىَىپ جۇٌذۇر، ٍىذى ئبرپب ٔېٕىٕي

 

غۇ ھبٌذا ٍبغىذى، ئۆٌۈپ لبٌّىذى، 6335

. تەٍَبرتبپالرغب ِبٌّۇ لبٌذۇرِىذى

 

وۈْ، ٍېٕىىٍەپ ٍۈوي،  –تىرىػتي وېچە 6336

. ئۆتۈپ وەتتي ئۇٔذىٓ جبھبْ ئەِگىىي

 

ئىػىٕي، لۇتۇٌذى ثۇ وۈْ، ئۇ لىٍذى 6337

. ٔە ئوٌغبً ثىسٔىڭ ھبي، ٍېػىٍّەش تۈگۈْ
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※         ※           ※ 

 

ئېٍىگ ئەٍٍەپ توال ٍبخػي ٔەضىھەت، 6338

. ثوغبتتي ئىچىٕي ھەَ تبپتي راھەت

 

ئېٍىگ ثبردى ٍۀە لەضىرگە تۇرۇپ، 6339

. چۈغۈپ وىرىذى ئۆٍگە ئۇ غەِىىٓ ثوٌۇپ

 

※         ※           ※ 

 

ئۆگذۈٌّىع ٔېچە وۈْ ِبتبٍِەر تۇتۇپ، 6340

. ئبخىر تبپتي ھۇغىٓ، ثۇ غەِٕي لوٍۇپ

 

ئەٌەِٕي ِبٔب،  –ئۇٔۇتتي ثۇ لبٍغۇ 6341

. ٍىذى، ئىچتي، وۈٌذى، ضۆٍۈٔذى ٍبٔب
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توال ٍبخػي دەپتۇ خەٌك ثبغالر ئەر، 6342

: ثىٍىُ ثىرٌە خەٌمٕىڭ ئىػىٓ ئىػٍەر ئەر

 

غەَ،  – ضېٕي لبٔچە لىٍطب ئەضىر لبٍغۇ6343

. وۈٌەر ثۇ وۆزۈڭ، ٍىغٍىطب لبٔچە ھەَ

 

جبھبْ لبٔۇٔي غۇ ئۇزۇٔذىٓ ثۇٍبْ، 6344

. ٍبِبْ –ئۆتەر لبٔچە تۇرضب ھەَ ٍبخػي 

 

ئۆگذۈٌّىػّۇ لىٍذى ِبتەِٕي تبِبَ، 6345

. ئىػىگە وىرىػتي ئۇ لبٍتب داۋاَ

 

ھىرىطٍىك ثىرٌە ئۇ خىسِەت ثبغٍىذى، 6346

. ئۇالپ تبڭٕي تۈٔگە ئىػىٓ ئىػٍىذى

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ضوئبٌي 
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ئېٍىگ ئۆگذۈٌّىػٕي ثۇ وۈْ ئۈٔذىذى، 6347

. ھبٌىٓ ضورىذى –ٍۇرتٕىڭ ئەھۋاٌىٓ  –ئەي 

 

ئەي ھبٌي ٔە، ٍۇرت ھبٌي ٔەدۇر؟ : دېذى6348

زاِبٔە ۋە وۈٍٔەر ٔىچۈگرەن وېچۇر؟ 

 

  –لۇاللطەْ، ئىػىّٕي پۈتۈْ  –ِبڭب وۆز 6349

. ۇ وۈْضېٕىڭذىٓ تىٍەرِەْ، ئىػىه ئبچ ة

 

غەَ،  –ضبڭب ٍەتتي ثۇ ٔەچچە وۈْ لبٍغۇ 6350

ضەْ ئىػٍەٌّىذىڭ، لبٔذاق ئىػالر ثۇ دەَ؟ 

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 
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ئي ثەگ، : ئۆگذۈٌّىع جبۋاثەْ دېذىىي6351

. خەٌك ھبٌي ٍبخػي، دۇئب ئبرتمۇدەن

( تېىطىت ئۈزۈن)

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

( تېىطىت ئۈزۈن)

 

ضۆز، گبي ۋە وۆز ھەَ غەھۋەت ئوتي، : ىثىر6352

. ثۇالردۇر وىػىگە، تبئەت ئبپىتي

 

وىّىىي ٍىغطب گبي ۋە ئبز ضۆزٌىطە، 6353

. ٍبراِطىسٔي ئۆزدىٓ ٍىراق ئەٍٍىطە

 

ئبرزۇضىغب ھەَ ثوٌطب ئىگە،  –ھەۋەش 6354

. غەزەپ ۋالتىذا ثوٌطب ئۇ چىڭ ئۆزىگە
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ئەلىٍٍىك غۇدۇر ھەَ ثىٍىٍّىه غۇدۇر، 6355

. ىً ۋە تەِىىٓ ئەر ئبڭب ئېرىػۇرئبق

 

  – ﹞249﹝ئەلىٍٍىك وىػىٍەر ضۆزى ئوگىىذەن6356

. دۇرۇش، تۈز ثوٌۇر ئۇ ئۆزى ثەٌگۈٌۈن

 

ٍبراِطىسغب تۇتّبش ئۆزىٕي ٍېمىٓ، 6357

. وېرەوطىسٔي وۆرِەش، ٍۇِبر ئۇ وۆزىٓ

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە جبۋاثي 

 

ثەوّۇ گۈزەي ضۆزٌىرىڭ، : ئېٍىگ ئېَتتي6358

. ِي ھەَ ٔەپئىٍىه ئېرۇر ضۆزٌىرىڭضەِي

( تېىطىت ئۈزۈن)

 

ئۆگذۈٌّػىٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 
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( تېىطىت ئۈزۈن)

جبپبچي ۋە گۇضتبخ ئېرۇر ئۇغجۇ ٔەپىص، 6359

. جبپبغب جبپبلىً، تۇتۇپ ئۆزٔي، ثەش

 

وىػي ٍبخػىٍىك لىٍطب ٔەپطىىە، ضۆٍۈپ، 6360

. جبپب غۇٔچە ئەٍٍەر ٍبِبٍٔىك ئۇرۇپ

 

دەپتۇ وىػي ضەرەضي،  توال ٍبخػي6361

: ثۇ ضۆزٔىڭ جبپبچي ۋۇجۇد چبرەضي

 

ۋاپب وىّگە لٍطبڭ، جبپبغب تەخ ئوي، 6362

. جبپبچي جبپبضىٓ لىٍۇر ثىر وۈْ ئوي

 

وىّي ٍبخػي تۇتتۇڭ، ضەْ لورق ئۇٔىڭذىٓ، 6363

. ئىڭراتمبً ٍبِبٍٔىك ثىٍەْ ضېٕي غۇي
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ٍبِبٔذۇر ثۇ ئۈچٕىڭ، ئېٍىگ، ضېّىسى، 6364

. لۇظ، ثىرى ٔەپص ئۆزى ثىرى ئىت، ثىرى

 

ضبالً ٍوٌغب دېطەڭ، ئبچ لوٍّبق وېرەن، 6365

. وىرىپ ٍوٌغب ئېگەر ھەَ ثوٍٕىٓ، دېّەن

 

ٍوٌىٓ لىطّىطب لۇظ، ئۇ داْ ئىسٌىّەش، 6366

. ضېّىس ثوٌطب ئىت توق، ئبۋىٓ ئبۋىٍىّبش

 

ثوٌۇر ثىر ثۇغرىذەن توٍۇپ، لبٔطب ٔەپىص، 6367

. ثەش لبچبر، ٍبخػىٍىمٕي تبغالر، لوٍّب،

 

لۇغۇڭ ئبۋٌىّىطب، ثىر ئۆردەن زەرەر، 6368

. ئىتىڭ ئبۋٌىّىطب، ثىر ضەۋضەر وېتەر
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وىرىپ ٔەپص ثۇغرىغب، ثوٍٕىٓ ٍوغٕىتبر، 6369

. ضېٍىپ ئوتمب ضېٕي ئۈٍٔۈن ٍىغٍىتبر

 

گبداً،  –ھوزۇردا ٍۈرەرٌەر، وۆر، ٍولطۇي 6370

. ثبرىغب لىٍىپ غۈور، ئۆتەر وۆڭٍي ثبً

 

ٍۇپ گەر ئەگٕي پۈتەر، گېٍي ئبغمب تو6371

. لىٍىپ ھەلمە تبئەت، ئىػىٕي ئېتەر

 

  –ثۇ دۆٌەت، ثۈٍۈوٍۈن، ثۇ ثەخت وىػىٕي 6372

. تەوەثجۇر لىٍۇر، لوٍذۇرۇر ئىػىٕي

 

غۇرۇر لۇٌٕي ئەٍٍەر خۇدادىٓ ٍىراق، 6373

. ثۇ خىً ٍوٌٕي تۇتّبش ئبلىٍالر ھىچ ۋاق

 

پېمىرِۇ ئۆٌۇر، وۆر ۋە ثبٍّۇ ئۆٌۇر، 6374

. گە ئېٍىپ، لبرا ٍەر ثوٌۇرئىىىي ثوز
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لۇتىٍۇر پېمىر ئۆٌطە، ِېھٕەت تۈگەر، 6375

. ثبً ئوٌطب لبٌۇر ِبي، ٍۈن ئېٍىپ وېتەر

 

ثۇڭب ئوخػبر ئەِذى ثۇ ضۆز ثەٌگۈٌۈن، 6376

: ثۇ ضۆزدىٓ ئۆزۈڭگە ئۈٌۈظ ئبٌغۇٌۇق

 

ئي ٔېّەت ئىگەضي، ئۆٌۈَ ِېھٕەتىڭ، 6377

. ئي ِېھٕەت ئىگەضي، ئۆٌۈَ ٔېّەتىڭ

 

لىر ئۆٌطە لۇتىٍۇر، وېتۇر ئەِگىىي، پې6378

. ئۆٌۈَ تۇتطب، ثبً، ثبر ھېطبة ثەرِىگىڭ

 

ئېٍىگٕىڭ ئۆگذۈٌّىػىە ئېَتمبْ ضۆزى 
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  –ثۇ دۇَٔب ئىچي : ٍۀە ئېَتتي ئېٍىگ6379

. ٍىالٔي، چبٍبٔي توال دېگۈچي

 

ٍېَىػىە ئېػي ئبز، زەھەرٌىرى وۆپ، 6380

. ِبختبرٌىك ٍېرى ئبز، لبغبر ٍېرى وۆپ

 

ئبلىً لوي ئۇزۇتۇپ ئبٌۇر ٔەرضە وەَ، 6381

. ئبٌىُ ئبچ ئېرۇر، ئبز ٍىّەوٍىىٍىرى ھەَ

 

ثىٍىّطىسگە جۀٕەت ئېرۇر ثۇ جبھبْ، 6382

. ھوزۇردا ئۇ ِۇھتبج ئەِەش ھىچ زاِبْ

 

ئبلىٍغب تىىەْ ثىرٌە دۇَٔب توٌۇق، 6383

. ئبٍبق ثبضطب ضبٔچبر، دىممەت لىٍغۇٌۇق

 

ى، ئبغۇدۇر ثىٍىٍّىىىە دۇَٔب ئىچ6384

. غۇڭب ئبظ ٍىَەٌّەً ئبجىسالر وۈچي
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لىس لوٍۇپ،  –غۇڭب لبچتي زاھىت ئوغۇي 6385

. غۇڭب وەتتي ئبثىذ، ثىر ئبثىذ ثوٌۇپ

 

ِۇڭب ثىس ئىٍىٕغبْ تۇرۇرِىس ثۇ وۈْ، 6386

. خۇدا ثىسٔي ثۇٔذىٓ ئبِبْ ئەٍٍىطۇْ

 

ئۆگذۈٌّىػٕىڭ ئېٍىگىە جبۋاثي 

 

ثۇ ضۆز ئېرۇر چىٓ، : ئۆگذۈٌّىع دېذىىى6387ُ

. توٌۇق، ھەَ ئەلىٍغە ِۇۋاپىك ٍېمىٓ

 

ھەروەتتە خۇٌمىغب ئوخػبر ثۇ جبھبْ، 6388

. گوٍبوي ئەجذىھب ٍەپ توٍّبٍذىغبْ
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ئۆزى غەخطەْ ئبضىرار، ئۆزى ضەِرىتۇر، 6389

. ئۆزى ٍەپ گۆغىٕي ۋە ئبجىسٌىتۇر

 

دىممەت ثىرٌە لبراپ وۆرضە ھبٌىٕي، 6390

. لبٌۇر ھەٍرەتتە وىػي گەر ئۇلطب ئۇٔي

 

ئبدەَ ثىرٌە ھبۋا جبھبٔغب چۈغۈپ، 6391

. ئۇرۇغ چبچتي دۇَٔب ئىچىگە وېٍىپ

 

ئۇالردىٓ ثۇٍبْ تب ِۇغۇ ۋالمىچە، 6392

. ٔي ئەرٌەر وېٍىپ وەتتي، ثەگٍەرگىچە

 

تۇغۇٌذى ثىرى ئبٌىُ، ثىرى لەھرىّبْ، 6393

. ثىرى تىه لىَبدەن ِەغرۇر ھەر زاِبْ

 

ثىرىذۇر ئەلىٍٍىك، دأىػّەْ پۈتۈْ، 6394

. تەٌۋە، ئەخّەق، ثىرىذۇر ھورۇْ ثىرى
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تۇغۇٌذى لبٔچە ئەٌچي، دەۋەتچي ئبِۇي، 6395

. خۇدا ھۆوّي ثىرٌە ثبٍبْ لىٍذى ٍوي

 

ثىرى ئبز ٍبغبدى، ثىراۋالر ئۇزۇْ، 6396

. ثىرى ثبظ وۆتەردى، زوراٍتىپ ضۆزىٓ

 

لبٍۇضي ٍبراتمبْ ھەلمە لبرغي ثوپ، 6397

. ٍېغىذەن ئوق ئبتتي ٍبٍىٕي لۇرۇپ

 

ى ثۇ ثېَىتٕي، ئىػىت ٔېّەدەر، ئوق6398

: ئۇٔىڭغب ِۇٔبضىپ تۈزەت ئۆزٔي ئەر

 

خبھي ئبٌىُ ئوي، خبھ ٍبغب وۆپ زاِبْ، 6399

. خبھي وۆر ھوزۇردىٓ ئېٍىپ ضەْ جبھبْ
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ئبخىرى ئۆٌەرضەْ، لبرا ٍەر ثوٌۇپ، 6400

. ئۆٌۈَ تۇتطب ٍبلبڭ، ٍەٍطەْ پۇغبٍّبْ

 

ٔي ئبٌىُ، ھېىىٍّەر، ٔي ٍبخػىالر وېٍىپ، 6401

. وېتىػتي ئەثىذى ٍبغبٌّبً لېٍىپ

 

ثۈگۈْ وۆر، جبھبٔغب وەٌّىگەْ وەثي، 6402

. لبرا ٍەر لېتىذا ٍبتبرٌەر ئۆٌۈپ

 

ٔە ٍبڭٍىغ، ٔە تۈرٌۈن وىػي وەٌذى، وۆر، 6403

. لبرا ٍەر ئۇالرٔي ٍىذى، ٍۇتتي، وۆر

 

ثېسەٌگەْ ضبراً، ئوردا، لەضىرٔي لوٍۇپ، 6404

. لبرا ٍەر توغۀىپ ٍبتۇرٌەر وۈتۈپ

 

ئۇالر ئۇٍمۇدىّۇ، ئۈٔي ٍوق، تىٕي، 6405

ٔىچۈوىىٓ ھبٌٍىرى، ثىٍۇچي لېٕي؟ 
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ثۇ وۈْ ِۇھتبج ئۇالر ھە ئەزگۈٌۈوىە، 6406

. لوٌي ٍەتّەش ٍېّەوٍىه، ئىچىۈٌۈوىە

 

ٍبتۇرٌەر پۇغبٍّبٔذا ئىٕجىمٍىػىپ، 6407

. وۈتۈپ ٍبخػىٍىمٕي ِىڭ ئبرزۇ لىٍىپ

 

خۇدا ثەردى ثۇ وۈٕٔي ثىسگە ثۈگۈْ، 6408

. ٍە لىٍطب ثوٌّبش، پۇرضەتٕي پۈتۈْزا

 

خۇدا ثىسگە تەۋپىك ئبتب ئەٍٍىطۇْ، 6409

. پۈتۈْ ٍبخػىٍىممب، ئي ٍبخػي لبٔۇْ

 

※         ※           ※ 

 

ئۆگذۈٌّىع ئېٍىگٕي ِەدھىٍَىذى، 6410

. ئۇزۇْ ٍبغىغىٓ، ئي ھېىىُ ثەگ، دېذى
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ضېٕىڭطىس ثۇ ئبٌەَ لۇرۇق لبٌّىطۇْ، 6411

. خۇدا ھىچ ئۈزِىطۇْٔەضٍىڭٕي  –ئۇرۇغ 

 

ئبرزۇ،  –ٔېّە ثوٌطب ضۀذە تىٍەن 6412

. ضبڭب ئۇ ئىػىىٕي ئېچىپ ثەرضۇْ ئۇ

 

تىٍەگىڭ تېخي،  –ٔىّە ثوٌطب ئۈِىت 6413

. توٌۇق ثەرضۇْ تەڭرى، ضبڭب ئي ضېخي

 

ضۆٍۈٔچ ثىرٌە خۇغبي ٍبغب ضەْ ئۇزۇْ، 6414

. پبراغەپ ئىچىرە ئۆت، ئەً خۇٌمي تۈزۇْ

 

دەن وىػىٍەر ئۆٌۈپ، دەرىخب، ضېٕىڭ6415

. لبرا ٍەردە ٍبتطب ضۆڭەن ئۇۋۇٌۇپ

 

 



  -1318 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

 –ٔە چبرە، خۇداٍىُ ثۇ دۇَٔب ئىػي 6416

. ِۇغۇٔذاق ٍبراتّىع، ئي خبٔالر ثېػي

 

ئۆزۈڭ ٍبخػىٍىمالر لىٍغبچ ھەر زاِبْ، 6417

. گەر ئۆٌطەڭ، دىَىٍّەش ئۆٌذى ھىچمبچبْ

 

خبھي ئۆي ۋە خبھي ٍبغب ضەْ ئۇزۇْ، 6418

. ا ٍېَىٍذى پۇزۇْئېتىڭ ٍبخػىٍىمت

 

وۆپەٍطۇْ دوضتٍۇرۇڭ، ضەْ ضۆٍگۀٍىرىڭ، 6419

. چېچىٍطۇْ دۈغّىٕىڭ، وېڭەٍطۇْ ٍېرىڭ

 

※         ※           ※ 

 

ٍەر ئوپتي، تۇرۇپ چىمتي، وەضتي ضۆزىٓ، 6420

. ئېتىٓ ِىٕذى، ئۆٍگە ئۆرىذى ٍۈزىٓ
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وېٍىپ چۈغتي وىرىذى ئۆٍگە ٍۈرۈپ، 6421

. ز دەَ ئېٍىپٍىذى، ئىچتي، ٍبتتي ثىر ئب

 

ٍۀە لوپتي  ئەرتە ئىػىٓ ثبغٍىذى، 6422

. ثېرىپ ثۇٍرۇق، وۈزەتتي، ئۆزى ئىػٍىذى

 

لىٍپ تۈز وۆڭۈي، تىً، تۈزدى ھەروىتىٓ،  6423

. پۈتۈْ ئەگرىٍەرِۇ، تۈزەتتي خۇٍىٓ

 

تۈزەٌذى جبھبْ، ئبرتتي ٍبخػي دۇئب، 6424

. لۇتبتتي وۈٔي ئەٌٕىڭ وۆپەٍگەچ دۇئب

 

لبٌذى ئۇ ٍبخػي ئېتي، ئۇالر ئۆٌذى، 6425

. ھۆرِىتي –ٍولبٌّبش ئۇالرٔىڭ ئېتي 

 

※         ※           ※ 
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ٔەزەر ضبٌغىٓ ئەِذى ثۇ ٍبڭٍىغ وىػي، 6426

. ھە، پەرىػتە ئىػي –وىػىّۇ، ثوالر 

 

ئۇ چبغذا ئۇالر گەر دېَىٍطە ئبدەَ، 6427

. ثۈگۈٔىي خەٌك ٔېّە، لېٕي ئېَىت ثۇ دەَ

 

ئىىۀّىس ئەگەر،  ئي ئبٌىُ، ثىس ئىٕطب6428ْ

. گۇِبٔطىس، پەرىػتە ئېرۇرٌەر ئۇالر

 

پەٍٍي ھەِذە ضۆزى،  –ئۇالرٔىڭ خۇٍي 6429

. چۈغۀّەن ئېرۇر ثىر ضبئەدەت ئىسى

 

ئەلىٍٍىك ئۇلبر ئوي، ثىٍىٍّىه ثىٍۇر، 6430

. ئۆٌەر، غەوطىس، ئىٕطبْ، ثۇ دۇَٔب لبٌۇر

 

ثۇ لبٌغبْ ۋالىتٕي زاٍە ئەٍٍىّەً، 6431

. ىذىٓ ھىچ ٔەپ تەگّىگەًتبئەت لىً، ئۆزگ
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ضېٕىڭذىٓ ثۇرۇٔالر ئۆٌذى، وۆز وۆرۇر، 6432

. ثۇٔىڭذىٓ ئۇٌۇغ پۀذ ٍۀە ٔە ثوٌۇر

 

ئوردا، ضبراٍالر پۈتۈْ،  –لبٌۇر لەضىر 6433

. لىالٌّبش ثۀت ئۇٔي ھىچ لوٌذا ئۇزۇْ

 

ٔىچە لەضىر، ئوردا، ٔىچە چىڭ ٔورا، 6434

. ئۆٌۈَ ثۇزدى، لبٌذى لبرا ٍەر، لبرا

 

ثوضتبٍٔىٕي،  –غەھەر، ثبغ  –ٔىچە وۀت 6435

. ئي تىرىه، لۇرۇتتي ئۆٌۈَ، وۆر ئۇٔي

 

لبٌۇر لەضىر، ئوردا، ضبراً ثوظ ضبڭب، 6436

. لىالرضەْ تەضەررۇپ، لبٌذى دەپ ِبڭب
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توال ٌەغىىرى ثبر جبھبٔذار لېٕي، 6437

. لبرا ٍەر ثوٌذى ئۇ، لېٍىپ ٌەغىىرى

 

دى، لېٕي وۆزى ئبچ ثەگ، ئېٍىُ ئبز دې6438

. توال ئەٌٕي ئبٌذى، ثەھىر ئبٌّىذى

 

لېٕي ثبغمىالرٔىڭ ٍېرىٓ وۆزٌىگەْ، 6439

. غۇالچ ٍەردە ٍبتۇر ئەِذى ئىڭرىجبْ

 

لېٕي ئوي ِۇضۇٌّبْ لېٕىٓ تۆوىۇچي، 6440

ٔىچۈن ٍەرگە وىرى، لېٕي ئۇ وۈچي؟ 

 

لېٕي ئۇ پىتٕىخور، ثوھتبٔچي وىػي، 6441

. ٔىچۈن ثوٌذى ئۇ لبرا ٍەر ئوخػىػي

 

ۇَٔب دەپ ئۇرۇغمبْ ئۇرۇغمبق لېٕي، د6442

. ثۇ دۇَٔب لبٌذى، ئۇ ئۆٌذى ئبخىرى
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لېٕي ِبٌٕي لوٍّبً ٍىغمبٔالر تبِبَ، 6443

. ٔەضىجي ثوٌذى ثەش، پەلەت ئىىىي خبَ

 

لېٕي ئۇ توال ٍەر تىٍىگەْ وىػي، 6444

. لبرا ٍەر ٍېپىٕذى، تۈگەدى ئىػي

 

جبھبْ ھبٌي پۈتىۈي ِۇغۇٔذاق تۇرۇر، 6445

. ٌە وۆرگىٓ، ئىػىه ئېچىٍۇرئەلىً ثىر

 

ھوزۇرى ِۇغەلمەت، خۇغبٌٍىمي غەَ، 6446

. ئەزىسٌىمي خبرٌىك، ئبۋۇٔچي ئەٌەَ

 

  –ٔېّە وەٌطە ٍۈد ضەْ، داتالّٔب، ِەگەر 6447

. دە وېتەر –ھبالۋەت ٍب ِېھٕەت ئۆتەر 
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ئبٍب، ئەً جبپبغب ضەۋرى لىٍغۇچي، 6448

: ئىػىتىىٓ، ٔېّە دەر ثىٍىُ ثەرگۈچي

 

ٔېّەت ئىگەضي غۈوۈر لىً، ٍىگىً، ئي 6449

. ئي ِېھٕەت ئىگەضي ضەثرى لىً، ئىگىً

 

ضەثرى لىٍطبڭ ِېھٕەت ثوٌۇر ٔېّىتىڭ، 6450

. ثوٌۇر ٔېّەت ئبرتۇق، غۈوۈر لىٍطب، ثىً

 

※         ※           ※ 

 

  –ئي ئبٌىُ لبراپ وۆر، ثۈگۈٔىي زاِبْ 6451

. ھبٌەت پۈتۈٍٔەً ثۇ ئبْ –ئۆزگەردى، ئىع 

 

ىٍىٍّىه خبر ئوٌذى، چەتٍەتتي ئۆزىٓ، ة6452

. ئەلىٍٍىك گبچب ثوٌذى، ئبچّبش تىٍىٓ
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پەش وىػي،  –وۆپەٍذى ئەي ئىچرە ٍبِبْ 6453

. ٍبۋاظ ثوٌذى دەپطۀذە، چۈغتي ثېػي

 

  –ٍۈزىٕي غبراپتب ٍۇغبْ ثىٕبِبز 6454

. ئبتبٔذى ٍىگىت ئەر تېپىپ ئىّتىَبز

 

پىطمي ئىگەضي ئبتبٌذى ئەرەْ،  –پبضبت 6455

. ﹞250﹝ِەً ئىچّەش وىػىٍەر ئبتبٌذى ضبراْ

 

ٔبِبز، روزا ثىرٌە ٍۈرۇچي وىػي، 6456

. ِۇٔبپىك ئبتبٌذى، ئي ثەگٍەر ثېػي

 

ھبالي ثىتتي پۈتىۈي، ھبراَ غوٌذىذى، 6457

. ھبراَ ٍەر وۆڭۈٌىٕي لبرا لبپٍىذى

 

ھبالٌٕىڭ ئېتىال لبٌذى، ئۆزى ٍوق، 6458

. ھبراَ ثوٌذى لبرالچي، تۇٍغۇچي ٍوق
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لېٕي ثۇ ھبرإِي ھبراَ دېگۈچي، 6459

. ھبرإِي لوٍۇپ ثىر ھبالي ٍىگۈچي

 

ھەلىمي تەلۋادار وىػي وىُ، لېٕي، 6460

. لىَبِەت وۈٔي ثبر ٍورۇتۇر وۈٔي

 

ھبراَ ثىرٌە ئبرتۇق لبراٍذى وۆڭۈي، 6461

ھبالٌٕي لەٍەردىٓ تبپبرضەْ ئوغۇي؟ 

 

ثۇڭب ئوخػىػىپ وەٌذى ئەِذى ثۇ ضۆز، 6462

: اڭال، ئبٍب وۆڭٍي تۈزثۇٔي ٍبخػي ئ

 

ھبراَ ثىرٌە وۆڭۈٌۈَ لبرا ثوٌذى وىر، 6463

. ثىٍىّگە ئەِەي لىٍّىذىُ ٍۈزدە ثىر
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ئېگىٍّەش ۋۇجۇدۇَ ھەۋەضىە ئەضىر، 6464

. ِەْ تبئەت لىٍّىذىُ، ئبچبً ئەِذى ضىر

 

جبھبْ پەٍٍي پۈتىۈي ثوٌذى ثۆٌەن، وۆر، 6465

. وىػي وۆڭٍي تىٍذىٓ ثوٌذى ثۆٌەن، وۆر

 

اپب وەتتي خەٌمىتىٓ، جبپب غوٌذىذى، ۋ6466

. ئىػۀچە لىٍغۇدەن ثىر وىػي لبٌّىذى

 

ۋاپب وەتتي خەٌمتىٓ، جبپب ئبٌذى ئىس، 6467

. ئىػۀچ ۋە تبٍبٔچمب الٍىك وىػي لىس

 

تۇلمبٍٔىك، ٍېمىٍٕىمٕي تبغالپ لبٍبظ، 6468

. ضبدالەتٕي ئەتتي تەرن ٍبخػي ئبداظ

 

ن، وىچىىتە ئەدەپ ٍوق، ئۇٌۇغذا ثىٍي6469

. لوپبٌالر وۆپەٍذى، ٍولبٌذى ضىٍىك
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ٍبرِبق ئۈچۈْ،  –ٍېمىٍٕىك ثوٌذى، ثەش، پۇي 6470

لېٕي ئىع لىٍۇچي دۇرۇش، ھەق ئۈچۈْ؟ 

 

ئبِبٔەت ئېتي ثبر، لېٕي لىٍغۇچي، 6471

ٔەضىھەت ضۆزى ثبر، لېٕي تۇتمۇچي؟ 

 

لىٍۇچي وىػي،  ﹞251﹝ِەرۇپ –لېٕي ئەِىر 6472

لېٕي ئۇ ٍبِبٍٔىك توضۇچي وىػي؟ 

 

ضودىگەر ئبِبٔەت ۋەضپىٓ ٍولبتتي، 6473

. ئۈگۈت تەرن ئەتتي –ھۈٔەرۋەْ ٔەضىھەت 

 

ثىٍىٍّىه لىالٌّبش دۇرۇش ضۆزىٕي، 6474

. ئۇٍبت وەتتي، ٍبپّبش ئبٍبي ٍۈزىٕي
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دۇرۇضٍۇق وەتتي، وەٌذى ٔىچە ئەگرىٍىه، 6475

. ﹞252﹝لېٕي، لبٌّىذى ثىر وىػي تەڭرىٍىه

 

وٌذىٍەر، وىػي ثبرچە ٍبرِبق لۇٌي ة6476

. وۈِۈظ وىّذە ثوٌطب ثوٍۇْ ئەگذىٍەر

 

جبِبئەت وۆپ ئەردى، ثۇ ِەضچىتٍەر ئبز، 6477

. توال ثوٌذى ِەضچىت، جبِبئەتٍەر ئبز

 

ٔېّە دەر ئىػىتىىٓ، ثىر تەلۋا وىػي، 6478

: ثۇٔي دىٍذا تۇت، ئەً ٍبخػىالر ثېػي

 

لېٕي ثىر دۇرۇضٍۇق لىٍغۇچي لېٕي؟ 6479

ى لېٕي؟ خۇداٌىك ئۈچۈْ ئىع لىٍغۇچ

 

جبھبْ ثبغتىٓ ئبخىر ثۇزۇٌذى پۈتۈْ، 6480

وۆرۈپ تبڭ لبٌغۇچي ئەر ثبرِۇ ِۇٔي؟ 
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ِۇضۇٌّبْ ئۆچەغىپ، گۆغىٓ ٍىَىػۇر، 6481

. ٍېتىپ تىٕچ، وۇپبرالر راھەت وۆرىػۇر

 

ثۇالٔذى، تبالٔذى ِۇضۇٌّبْ ِېٍي، 6482

لېٕي ئەر، ھبرإِي ثىٍىپ ٍەتىۈچي؟ 

 

غبۋلۇٔي، ئۇخالتّبش وېچەٌەردە پبضبت 6483

. لۇرئبْ، ثەن ئبزدۇر ئۈٔي –لېٕي ئىٍّۇ 

 

وۆڭۈٌٍەر لېتىػتي، تىٍالر ٍۇِػىذى، 6484

. دۇرۇضٍۇق ئۆزى وەتتي، لبٌذى ھىذى

 

ئبتبٌىك لىٍۇر، وۆر، ئبتبغب ئوغۇي، 6485

. ئوغۇي ثەگ ثوٌۇپ، وۆر، ئبتب ثوٌذى لۇي
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ئېغىرالغتي تۇرِۇظ، وۆپەٍذى تەغۋىع، 6486

. ق، ئبزالپ ضۆٍۈٔۈظئېػىپ وەتتي ھىرىطٍي

 

پېمىر، تۇي، ٍىتىٍّەرگە غەپمەتچي ٍوق، 6487

. جبھبْ ئۆزگەردى ھەٍراْ ثوٌغۇچي ٍوق

 

توال ٍبخػي ئېَتىّىع ئبٌىُ ئىٍّي وەڭ، 6488

: جبھبٕٔي ضىٕبغبْ ضېخي لوٌي وەڭ

 

ئبخىرالغتي دۇَٔب، ثۇزۇٌذى لبٔۇْ، 6489

. ٍبِبٕٔي وۆرۈپ ھەَ ٍبخػىالر ثۈگۈْ

 

ۇلبر، وۆر، ثىٍىٍّىه ثىٍۇر، ئەلىٍٍىك ئ6490

. ثۇزۇٌذى جبھبْ، ثىً، ئۆتۈپ ئبً ۋە وۈْ

 

لىس لوٍۇغتي ئبتب ھۆرِىتي،  –ئوغۇي 6491

. ضۆوۈظ ثوٌذى ئەرگە لېرىٍىك ئېتي
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ئۆزگەردى جىّىىي ٔىساَ ۋە لبٔۇْ، 6492

. لبرا ثىرٌە ئبق ثوٌذى پەرلطىس پۈتۈْ

 

ثۇ ھەِّە لىَبِەت ٔىػبٔي ئېرۇر، 6493

. ٔطە وېٍۇچي وېٍۇرٔىػبٔي وۆرۈ

 

وۈزەتطۇْ ثىر ئبٌال ثۇ ئىّبٔىّىسٔي، 6494

. ٍولبٌطۇْ ثۇ پىتٕي ثبال، ٍبِبْ ئىس

 

※         ※           ※ 

 

ٍىً ئبتّىع ئىىي ئەردى تۆت ٍۈز ثىٍە، 6495

. تۈگەتتىُ ضۆزۈِٕي پۈتۈپ ئۈٌگۈٌە

 

ٍېتىػچە ئەلٍىُ پۈتۈدۈَ تۈگەي، 6496

. ئبيئولۇغبْ، ئىػىتىەْ ئۆزۈڭ ھەضطە 
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ھەروەت ٍوٌۇڭ،  –ٔىچۈن ثوٌّبق وېرەن ئىع 6497

. ئېَتىپ ثەردىُ ئبزراق، ثېىىتىىٓ ئۇٌۇڭ

 

ثۇدۇر دىٓ ٍوٌي ھەَ دۇَٔب ٍوٌي، 6498

. ِۇغۇ ٍوٌچە ٍۈرگىٓ، ئبزِب ھىچ ٍوٌي

 

تىٍەضەڭ ثۇ دۇَٔب، ٍوٌىذۇر ِۇغۇ، 6499

. دىطەڭ ئبخىرەتٕي ھەَ ٍوٌي ِۇغۇ

 

ثېرۇر وۈچ، ئۆزۈڭ لوٌٍىغىٓ لىً، خۇدا 6500

. لبٍۇضىٓ تىٍەضەڭ، تىٍە، لىٍّب ئۈچ

 

ئىالھب ثۇ ضۆزٔي ئۆزۈَ ثبغٍىذىُ، 6501

. تىٍەگىُ ٔە ئەردى، ثىٍۇرضەْ ئىسىُ
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غۆھرەت، ٍبخػي ئبت،  –تىٍەگىُ ئەِەش غبْ 6502

. وىػي ٔەپئي وۈتتۈَ، ئۆز ئوٌطۇْ ٍب ٍبت

 

ئولۇچي ئولۇضب، ِېٕي ٍبد ئېتەر، 6503

. اضىٓ ثېرەرِبڭب ھەَ دۇئ: ئۈِىذىُ

 

تىٍەگىُ ثۇ ئەردى، ئۈِىذىُ غۇال، 6504

. ئولۇغبْ ِبڭب ثىر دۇئبدا ثوال

 

تىٍەگىُ ضۆزٌەپ ثۇ ضۆزٔي ٍبزدى لوٌۇَ، 6505

. ثۇ تىً ۋە لوٌۇِغب ھەَ ثبردۇر ئۆٌۈَ

 

لوي ھەَ تىً ٔىػبٔي ِبٔب غۇ ثىتىه، 6506

. ضبڭب لوٍذۇَ ئەِذى پۈتۈپ، ئەً تىتىه

 

لۇپ تىرىىٍەر، ئۇٔۇتّب ثۇٔي ضەْ ئو6507

. لوٍۇپ دۇَٔبٔي ِەْ ٍېپىٕغبٔذا ٍەر
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※         ※           ※ 

 

ئي ِەڭگۈ ثىھبجەت ئىگەِطەْ ئۇٌۇغ، 6508

. ﹞254﹝وەچۈرگۈْ ئۆزۈڭ ضەْ ثۇ ِۇھتبج لۇٌۇغ

 

گۇٔبٍىُ توال، ٍوي ئبزغبْ ثۀذىّەْ، 6509

. گۇٔبٍىُ وەچۈرگىٓ، ثىرال ئىگەَ ضەْ

 

. ئىگە ثويئىگەَ ضەْ رەھىٍّىه،ِبڭب 6510

 

، ﹞255﹝لۇٌۇڭّەْ، ئىگەَ ضەْ ِبڭب، ئي غوپۇر6511

. ِېٕي ئەپۇ ئەت ضەْ گۇٔبٍىُ وەچۈر

 

وەچۈرگىٓ ٍۀە ھەِّە ِۆِىٍٕەرٔي، 6512

. غەرلتىٓ غەرپىە لەدەر ھەِّىطىٕي
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گۇضتبخّەْ، گۇضتبختىٓ گۇضتبخٍىك وېٍۇر، 6513

. رەھىٍّىه ئېرۇرضەْ، گۇٔبھىُ وەچۈر

 

ڭ ھىذى تبرىٍۇر، ئىپبردىٓ ئىپبرٔي6514

. ئېرىغطىس پۇراق چېچىٍۇر ﹞256﹝پەٌىذدىٓ

 

ضەْ، ِبڭب ضەْ ئۈِىت،  –ئۈِۈدىُ ضۀال 6515

. ئۈِىت ئۈزِىگەٍّەْ، ضۀذىٓ ئي ئۈِىت

 

گۇٔبوبر لۇٌۇڭّەْ، لىٍغىٕىُ جبپب، 6516

. ۋاپبٌىك ئىگەِطەْ، ِبڭب لىً ۋاپب

 

جبپبدىٓ جبپبال وېٍۇر، ئي ئىسىُ، 6517

. ۆٌەن ثىٍّىذىُۋاپبدا ۋاپبدىٓ ة

 

وەچۈرضەْ ئۆزۈڭ ثبرچە ِۆِىٍٕىٕي، 6518

. ئۇالر ھۆرِىتچۈْ ئەپۇ لىً ِېٕي
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تۈِەْ ِىڭ ضبالِىُ، ٍەتىۈز ئەٌچىگە، 6519

. ئۇ غوي ٍبخػي رەھجەر دۇرۇش ٍوٌچىغب

 

ئۇٔىڭ تۆت ٍبرىغب ِېٕىڭذىٓ ضبالَ، 6520

. ٍەتىۈزگىٓ، ئىالھب، تۇتبظ ۋە داۋاَ
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E 

Ⅰ 

ئېچىٕىپ، لېرىٍىك ھەلمىذە  ٍىگىتٍىىىە

ئېَتىمبٍٔىرى 

 

، ﹞257﹝ئۆتۇچي ثۇٌۇتتەن، ٍىگتٍىىٕي ئىذتى6521ُ

. ٍەي ئۆتەردەن ھبٍبتٕي تۈگەتتىُ –ثوراْ 

 

ئىطىت ھەً ٍىگىتٍىه، ئىطىت ھەً ٍىگىتٍىه، 6522

. ﹞258﹝تۇتۇظ ثىٍّىذىُ ِەْ ضېٕي تېس لبچىتتىُ

 

ٍۀە وەٌگىٓ ئەِذى ٍىگىتٍىه ِبڭب ضەْ،  6523

. چۇز تۆغەتتىُ –تبً ئبٌمىٕىّذا، ئبغي تۇ

 

ئىطىت، ثۇ ٍىگىتٍىه لېٕي، ٔەگە وەتتي؟ 6524

. تىٍەپ تبپّىذىُ ِەْ، غۇٔچە تىٍەٍتتىُ
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ھبٍبت تبتٍىمي ئۇ غىرىٓ جبْ ضۆٍۈٔچي، 6525

. ﹞259﹝ٍىـگىتٍىىتەن ئەزگۈ ٍوق ئەروەْ، ئبٍتتىُ

 

  –وىچىىٍىه ٌەززىتىٓ، ٍىگىتٍىه ھوزۇرىٓ 6526

. ﹞260﹝ِەْ ئەِذى تۇتبٌّبً وۈرەتتىٍُۈتۈردۈَ، 

 

لېرىٍىمتب ئەٍىپ لوق ئىذى توغرا ئۆتطەَ، 6527

. ئىطتىىىُ، ئۆِۈرٔي ئەجەپ زاٍە ئەتتىُ

 

ئچىٕۇرِەْ ضبڭب ئەً ٍىگىتٍىه، ! دەرخ6528

. جىّي ئۇزٌۇلۇِٕي ٍولبتتىڭ، ٍولبتتىُ

 

لىسىً ئەردى ِەڭسىُ تبِبَ ئەرغىۋأذەن، 6529

. ْ ضۈرۈتتىُثۈگۈْ ئبڭب زەپەر ئۇرلي
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ئىپبردەن لبرا ثبغمب ِەْ وبفۇر پۈروۈدۈَ، 6530

. توٌۇٔذەن توٌك ٍۈزٔي ٔەگە ئەۋەتتىُ

 

ٍورۇق ٍبزدەن ئەردىُ تۈِەْ رەڭ چىچەن، 6531

. خبزاْ ثوٌذىّىىىٓ، ھەِّىٕي لۇرۇتتۇَ

 

تۈز،  –لېَىٕذەن ثوٍۇَ ئەردى، ئولتەن دۇرۇش 6532

. ثوٌۇپ ئەگرى ٍبدەن ئېگىٍذىُ، ئىڭػىتىُ

 

ئىطىت، زاٍە لىٍذىُ تىرىىٍىه ئبۋۇٔچىٓ، 6533

. پۇغبٍّبٔذا لبْ ٍبغٕي وۆزدىٓ ئېمىتتىُ

 

وىچىىٍىه وەچۈردۈَ، ٍىگىتٍىه ٍۈتتۈردۈَ، 6534

. وۈٔۈِٕي لبراٍتتىُ، ئۆزۈِٕي چۆوۈتتۈَ

 

ئىچّەن ئوٌطب، ٍىذىُ، ئىچتىُ ضۆٍۈٔذۈَ،  –ٍىّەن 6535

. ھەۋەش لوغٍىػىپ ِەْ تۈِەْ چبڭ توزىتتىُ
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ٔىچە لۇغمب، ئبۋغب ئبۋۇٔذۇَ، ضۆٍۈٔذۈَ، 6536

. ئۇچبر لۇغتەن ئبتالرٔي دۆڭىذە ٍۈگۈرتتىُ

 

ئبداظ، لوٌذىػىّغب غىرىٓ جبٔىذەن ئەردىُ، 6537

. گەر ئوٌطب رەلىجىُ توضۇٔذەن ھۈروۈتتىُ

 

وبٍىپ تىٍٍىذىُ ِەْ ٔىچەٌەپ وىػىٕي، 6538

. گۇٔبضىسغب لوي ھەَ تىٍىّٕي ئۇزارتتىُ

 

چە ِەْ ٍبۋٔي ٍەڭگەْ ئەردەن، وېرىٍذىُ غۇ6539ْ

. ثوٌۇپ ِەغرۇر ئۆزٔي لىَبدەن غبداٍتتىُ

 

  –ئىچىپ ِەش ٍبتمبْ ئەردەن، ئوٍغبٔغىٕىّذا 6540

. ضېسىپ ئبزغىٕىّٕي، خۇدادىٓ ئۇٍبتتىُ
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خۇدا تبئىتي لبٌذى، وىػي خىسِىتىچۈْ، 6541

. وېسىپ ِەْ جبھبٕٔي، ٍوٌذىٓ ئېسىمتىُ

 

ۈردۈَ ٔىچە ِەْ، ئبرزۇ لوغالپ ٍۈگ –ھەۋەش 6542

. لۇترىغبْ ثۆرىذەن جبھبٕٔي ئىڭراتتىُ

 

وىػىٕي تۇتۇپ ِەْ، وۈچەپ پۇٌىٓ ئبٌذىُ، 6543

. ثېرىپ ئبزار ثىرىگە، ثىرىٕي رۀجىتتىُ

 

ِبڭب تەڭرى ئېَتطب ٔىچۈن لىٍذىڭ ئبٔذاق، 6544

. ثوٌۇر ٔە جبۋاثىُ، ٔبھبٍەت ئۇٍبتتىُ

 

لبٍۇ تەٌۋە خۇٌمي ثوٌۇر ِۇٔذىٓ ئبرتۇق، 6545

ق .ثوٌۇپ گوي ئۆتەر وۈٔگە، ئۆِرىُ تۈگەتتىُ

 

ضۆٍۈٔچ وەتتي، ثۇ ِېھٕەتّۇ وەتطە ئەردى، 6546

. ثىىبر وەتتي وۈْ، ئبً، ئۆوۈٔچتە ثېطىمتىُ
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ثوٌذۇَ، ﹞262﹝ٍب لەٍطەرچە﹞261﹝لىالً پەرەزوي، وىطرا6547

. ئبدتەگ ثېَىػّۇ ٍبضبتتىُ –ٍب غەدداد 

 

ەً، ئىطىۀذەردەن ئبٌذىُ جبھبٕٔي پۈتۈ6548ًٔ

. ٔوھ ئۆِرۈٔي پۈتۈْ ٍبغىذىُ، ٍبغبتتىُ

 

ئەرضەَ ئۆزۈَ،  ﹞263﹝چېمىٕذەن لىٍىچٍىك ھەٍذەر6549

. ٍب رۇضتەِذەن جبھبٔغب داڭمىُ تبراتتىُ

 

ثوٌۇپ ٍبوي ئەٍطب ئۇچۇپ وۆوىە چىمتىُ، 6550

. ٍب ٔوغىرۋأذەن لبٔۇْ ئەدىً ٍۈرۈتتىُ

 

ٍب غەزىٕەَ توٌۇق ثوٌذى لبرۇْ ِېٍىذەن، 6551

. ھبثي رېطتەن توِۇر غەھەر ٍبضبتتىٍُب ئەش
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ٔە پبٍذا ثۇالردىٓ، وىردىُ ئبخىر ٍەرگە، 6552

. جبھبْ لبٌذى، ِەْ ئىىىي ثوز ئىٍە وەتتىُ

 

ٍبالڭغىذاق تۇغۇٌذۇَ، غۇ خىً ٍەرگە وىرگۈَ، 6553

ٔەچۈْ دۇَٔبغب ئۆزٔي ِۇٔچە ئىططىتتىُ؟ 

 

ئۆتەر دۇَٔب ئۆتتي ثوراْ ضولمىٕذەن، 6554

. ﹞264﹝ئۆزٔي غبپىً ثبضتتىُپبٔي دۇَٔبغب 

 

ٔە لىٍذىُ ٍبخػىٍىك ھبٍبتمب پبٍذىٍىك، 6555

. تىرىىٍىىتە دإٔي ٔە ٍەرٌەرگە ئەوتىُ

 

ٔېّە تەرگەْ ئوٌطبَ، ئۇٔي ئورغۇَ ئبخىر، 6556

. ٔېّە ئورغبْ ئوٌطبَ، ئۆزۈِگە تېتىتتىُ

 

ٍىگىتٍىه لبچۇردۇَ، لېرىٍىممب چۈغتۈَ، 6557

. ر تبراتتىٍُۀە ٍبٔغىٓ ئەِذى، ٔە ضۆزٌە
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ئۇزۇْ تۈٔذە ٍبتّبً، تېۋىٓ تەڭرىگە ضەْ، 6558

. ئوٍغبْ، ٍىغال تىّٕبً، گۇٔبغب ثېطمتىُ

 

لۇرت ٍېّي ثۇ ثەدۀٕي،  –ٍىالْ، لوڭغۇز 6559

. ثۇ ٔېّەت ثىٍەْ ٔىچۈن غۇٔچە ضەِرىتتىُ

 

ئەً، ِەش ۋۇجۇدۇَ ئوٍغبْ، ٍىغال ضەْ تىّٕب، 6560

. َتېۋىٓ ھەلمە، ثوٌّىطب ئۆزٔي ٍولبتتي

 

لېرىٍىك لورۇپ تۇتتي، ٍبغٍىك ٍولبٌذى، 6561

. ھبٍبت تەِي وەتتي، ثبرار ٍوي تۈزەتتىُ

 

توال وؤب دۇَٔب وۆپ ئبٌذىذى خەٌمٕي، 6562

. ئۇٔىڭ لبٍطىطىٓ دەً، ٔىّبٔچە ضۆٍەتتىُ
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ِېٕي ئەٍٍە ئوٍغبق ئەً رەثجىُ، ئىگەَ ضەْ، 6563

. ِېٕي لوغٍىّب ضەْ، دىٍىّٕي ئېرىتتىُ

 

َ وەچۈرگۈچي ثىرال ئىگُ ضەْ، گۇٔبٍي6564

. وەچۈرگىٓ ِېٕي ضەْ، گۇٔبٍىُ ئۇٔۇتتىُ
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Ⅱ 

زاِبٕٔىڭ ثۇزۇلٍۇلي ۋە دوضتالرٔىڭ جبپبضي 

توغرىطىذا 

 

لوپبً ِەْ، ِبڭبً ِەْ، جبھبٕٔي وېسەً ِەْ، 6565

. جبھبٔذا ۋاپبٌىك ئېرۇر وىُ، تبپبً ِەْ

 

وىػي لىطٍىمي ثوٌذى، ئىطتەً لەٍەردىٓ؟ 6566

. ىٍەپ تبپمبٌي ثوٌطب ئىطتەپ وۆرەً ِەْت

 

جىّي ئبرزۇ تبپتىُ، وىػي تبپّىذىُ ِەْ، 6567

. ثۇ ئبرزۇٔي تبپطبَ ٍۈزىگە ثبلبً ِەْ

 

ۋاپب لەھتي ثوٌذى، جبھبٔغب توٌۇپ جەۋر، 6568

. ۋاپب وىّذە ثبروىٓ، ِەْ ئبزراق تىٍەً ِەْ
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ئەگەر تبپطبَ ئەردى ۋاپبٌىك ضېخي ئەر، 6569

. وەِذە، وۆزگە ضۈرەً ِەٍْۈدۈپ ئۇٔي ٍەي

 

ئەگەر تبپّىطبَ ِەْ ۋاپبدار وىػىٕي، 6570

. ٍبۋاٍي وىَىه ثىرٌە ئۆِۈر ضۈرەً ِەْ

 

ٍىّەن ئوت وۆوي ثوٌطب، ٍبِغۇر ضۈٍي، ثەش، 6571

. لىٍىپ لۇِٕي تۆغەن، تبغبر توْ وېَەً ِەْ

 

ثوٌۇپ ٍبوي ۋەھػي، ثبٍبۋأذا ٍۈگرەپ، 6572

. ەً ِەْوىػىذىٓ ٍىرالالپ، جبھبٔذىٓ ٍۈت

 

ثۇ ھەَ ثوٌّىطب گەر، ثۇ دۇَٔبٔي تبغالپ، 6573

. ئېمٕذەن ئبلبً ِەْ، غبِبٌذەن ئۇچبً ِەْ

 

ئىگەَ، ِۇڭغب چۆِذۈَ، ۋاپبضىسغب ئۇچراپ، 6574

. ۋاپبٌىك وىُ ئوٌطب، غىرىٓ جبْ ثېرەً ِەْ
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وىػي ئبتي لبٌذى، ٍولبٌذى وىػىٍىه، 6575

. لبٍبْ وەتتي وىػىٍىه، وەٍٕىذىٓ ثبراً ِەْ

 

لىذىردىُ، جبھبٔذا وۆٍۈِچبْ وىػي ٍوق، 6576

. وۆٍۈِطىسگە وۆڭىٍۈِٕي لبٔذاق ئۇالً ِەْ

 

وۆزۈِذەن ٍېمىٓ وۆرضەَ ِەْ وىّٕي ئۆزگە، 6577

. غەٍتبٔذەن ٍبۋ ثوٌذى، ئۇٔي ٔە لىالً ِەْ

 

وىّي ضۆٍذۈَ ئەرضەَ، غىرىٓ جبٔچە تۇتتۇَ، 6578

. جبپب وەٌذى ئۇٔذىٓ، وىّٕىّۇ ضۆٍەً ِەْ

 

وۆڭٍي ثىٍّەوىە گۇۋا ئىذى تىً،  وىػي6579

. وۆڭۈي، تىً ئبال ثوٌذى، وىّگە پۈتەً ِەْ

 

 



  -1350 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

ثۇ وۈْ ِۇٔذە وىّٕي لىالً ئۆزگە ھەِرا، 6580

. پۈتۈپ وىّگە ٍبوي وىّٕي دوضت تۇتبً ِەْ

 

ثېرەً وىّگە وۆڭۈي، ِۇڭۇَ وىّگە ئېَتبً، 6581

. ِەْ ِۇڭالٔذىُ ئەِذى ثىر ئبز ِۇڭ تۆوەً ِەْ

 

ىػىّذىٓ ئۈِىت تبپّىذىُ ِەْ، ئبداظ لوٌذ6582

. لبٍبظ لىٍىمي ٍبتتەن، ٔىچۈن تىً ئبچبً ِەْ

 

ئەگەر ئبٔت ثىٍەْ ثوٌطب، ئىػۀچ، ئىّىٍٕىه، 6583

. ثۇ ئبٔتٕي تۇتمۇچي وىُ؟ ئۇٔي ئەر ئبتبً ِەْ

 

ٔبٕٔىڭ ھەلمىٕي ضبلبالۋچي ثبرِۇ؟  –تۇزۇ 6584

. وۈِۈظ، جەۋھەر، ئبٌتۇْ ثىٍەْ غەرق لىالً ِەْ

 

خوٌۇِالر،  –ضۆٍۈٔچىە ھەِرا خوغٕب  –ى، غەَ لې6585ٓ

. ثېرىپ ثبرٌىمىّٕي، ِەْ ئۆٍذىٓ چىمبً ِەْ
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لوٌذىػىّذىٓ وىّىُ ثبر ئىػۀچٍىه،  –ئبداظ 6586

. ئۇٔي ِەْ لىٍىپ ثەگ، ئۆزۈَ لۇي ثوالً ِەْ

 

وىػي تبپّىذىُ ِەْ، ِۇڭالٔذىُ ٍبٌغۇز، 6587

. ضىسىپ وەتتىُ غەِذە، ضۆٍۈٔۈپ وۈٌەً ِەْ

 

ۇزۇٌذى ٔىچۈْ خەٌك، ٔىسإِي ئىتىپ تەرن، ة6588

. ٔىچۈن ثىر زاِبٔغب لبٌذىُ، لبٍبْ وېتەً ِەْ

 

ٍب تەٌۋە ٍب ئەخّەق ثوٌۇپ ئبٍٕىذىُ ِەْ، 6589

. ٔىّە ضۆزٌىذىُ ِەْ، ضەْ ئېَىتمٓ، ئۇلبً ِەْ

 

ٍب ضەۋدا وۈچىَىپ ثۇزۇٌغبّٔۇ ِىڭەَ، 6590

. وۆرۈٔذىّّۇ وۆزگە غۇٔذاق، دورا ئىچەً ِەْ
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ِبڭب دۇچىەٌذىّۇ ٍبوي غۇٔذاق وىػىٍەر، 6591

. ئۆزۈَ ٍبوي تەتۈرِۇ، ثۇٔذىٓ ٍبٔبً ِەْ

 

ۋاپبدىٓ لوٍۇپ ئبت ئۆتىۈچىٍەر لېٕي، 6592

. لېٕي ئۇالر؟ ئەپطۇش، ِەْ ثىر ِبختبً ِەْ

 

  –ئۇالر لوٍغبْ لبٔۇْ، ٍوضۇْ، لىٍىمالرٔي 6593

. ثۈگۈْ وبغىي وۆرضەَ ئىذىُ، خوظ ثوالً ِەْ

 

ا تۈزضۇْ ٍوضۇْ، لىٍىك، لبٔۇْ، ٍب ثوٌّىص6594

. ھېٍىُ تۆرگە ئۆتطۇْ، جبھىٍٕي ضۈرەً ِەْ

 

لبٔۇّٔۇ ھەَ،  –جىّي ٍبخػي وەتتي، ٍوضۇْ 6595

. رەزىً لبٌذى، ٍبخػىٕي ٔەدىٓ تبپبً ِەْ

 

ثوٍي ثبرٔىڭ جىّىطي گەر ثوٌطب ئٕطبْ، 6596

. پەرىػتە ئىذىّۇ ئۇالر، ٔە ثىٍەً ِەْ
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ر ثىرٌە ئۆزۈَ، ئۇالر وەتتي، لبٌذىُ ثۇال6597

. ٔىچۈوّۇ ٍۈرەً ِەْ، ٔە ئىػمب ٍبراً ِەْ

 

ٔىچە ضۆزٌىطەَ ِەْ تۈگّەش ٍۀە ضۆز، 6598

. لىالً ثەش، ضۆزۈڭ ثبرِۇ، ئەِذى وېتەً ِەْ

 

تبپبٌّىذىُ ِۇٔذا ئۆزگە ٍبخػىٍىمٕي، 6599

. ٍۇرتٕي تبغالپ، وىػىذىٓ لبچبً ِەْ –غەھەر 

 

ر، ئبتىُ ثىٍّطۇٍٔەر، ِېٕي وۆرِىطۇٍٔە6600

. تىٍەپ تبپّىطۇٍٔەر، ضۆزۈِٕي وېطەً ِەْ

 

چبٍبٔذەن چبلۇرٌەر، چىۋىٕذەن غورارٌەر، 6601

. ئىتتەن لبۋارٌەر، لبٍطىطىٕي ئۇراً ِەْ
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ئەٌەَ ٍەتتي ِبڭب ثۇ جبھىٍالر ئبرا، 6602

. تۈْ ٔىچۈن ٍۈن ٍۈدەٍّەْ –پۇغبٍّبٔذا وۈْ 

 

جبپبالر،  –ِبڭب وەٌّىطۇْ ھەِّە جەۋرۇ 6603

. پەضٍەردىٓ ٍىرالراق تۇراً ِەْ ثۇ گۇضتبخ،

 

ئىالھب، ٔەضىپ لىً ئۇ ضۆٍۈٍِۈن رەضۇي، 6604

. ۋە تۆت ٍبر دىذارىٕي ِەْ ثىر وۆرەٍّەْ
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Ⅲ 

وىتبة ئىگىطي ٍۈضۈپ خبش ھبجىپٕىڭ 

ئۆزىگە ٔەضىھىتي 

 

ثىٍىُ ثىً، ئۆزۈڭ ثوي تۆردە ئوٌتۇرا، 6605

. ثىٍىّذۇر وىػىگە ئۇ ِەھىەَ تۇرا

 

ٍۈرەن، تىً ٔىّىگە ٍبرار،  ثىٍىّطىس6606

. ثىٍىُ ثىرٌە ضۇدەن ئوِۇِغب ٍبرا

 

ٔىچە ثىٍگەْ ئوٌطبڭ، ٍەْ ھەَ تىٍە، 6607

. ثىٍىٍّىه ٍېتەر، وۆر، تىٍىىە، ضورا

 

ثىٍۇرِەْ دېطەڭ، ضەْ ثىٍىّذىٓ ٍىراق، 6608

. ثىٍىّطىس ضبٔبٌذىڭ ثىٍىٍّىه ئبرا
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ثىٍىُ ثىر دېڭىسدۇر، ئۇچي ٍوق تۈۋى، 6609

. ِۈرگەً ضۇ ضۇٔذەن غورأىچەٌىه ضۈ

 

ثۇ ئىٍّىڭ ثىٍەْ ثبظ ئۆزۈڭگە ٍبٔۇر، 6610

. ثۇ ثىٍّەش ئۆزڭٕي ئۆزۈڭذىٓ ٍىرا

 

ثىٍىُ ثىً، وىػي ثوي ئۆزۈڭٕي چوڭبٍىت، 6611

. ٍب ھبٍۋاْ ئبتبٌغىٓ وىػىذىٓ ٍىرا

 

ثىٍىٍّىه خىَبٌچبْ، ئېچىٍّبً ٍۈرەر، 6612

. ثىٍىّطىس ضۆٍۈٔچتىٓ وۈٌەر لبتمبرا

 

ن غەَ ئىچرە ٔىچۈوّۇ وۈٌەر، ثىٍىٍّي6613

. ضەْ، ئوٍٕبلالپ ٍۈرە ﹞265﹝ضوغۇق –ثىٍىّطىس 

 

وىػۀٍىه، ٍۈرەٌّەش ئبزات،  –ثىٍىٍّىه 6614

. ثىٍىّطىس تىٍەوىە ثېرىگەْ، لبرا
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وىػۀٍىذىڭ ئبٌىُ، ثىٍىّطىس ئبزات، 6615

. وىػۀٍۀطە ئۇ گەر چىڭىت، لبرا

 

ِبٔب لوٌٕي ضۇٔذۇَ ئىٍىّٕي تىٍەپ، 6616

. ﹞266﹝ضۆزگە تىسىپّەْ ئۇرا –پ ضۆزٔي لېتي

 

ثۇ تۈروي ضۆزٔي وۆردۈَ ٍبۋاٍي وىَىه، 6617

. ئۇٔي ئبضتب تۇتتۇَ، ئۆگەتتىُ ئبرا

 

ضىالپ ئەروىٍەتتىُ، وۆڭۈي ثەردى تېس، 6618

. تېخي ثەزى لورلۇپ، ھۈوۈپال تۇرا

 

ضۆز ئبٌذىُ لوٌۇِغب چىممىٕچە ِەْ، 6619

. وېٍىۋەردى خۇظ ھىذ ئىپبردەن پۇرا
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دۇرۇش ضۆزٌىذىُ ضۆز، ئبچچىك ھەَ ٍىرىه، 6620

. دۇرۇش ضۆز وۆتەرگەْ ئۇ ئبلىً، لبرا

 

ئولۇچىغب ئبرتۇق ئېغىر وەٌّىطۇْ، 6621

. ﹞267﹝ئۆزۈِٕي ِەْ ئېَتتىُ ئېچىپ ھەَ ٍورا

 

دۇرۇش ضۆزدىٓ ئۆزگە ضۆزٔي ضۆز دېّە، 6622

. لبرا –ئەگرى پەرلي ئېرۇر ئبق  –دۇرۇش 

 

 ﹞268﹝ئەردى تۆت ٍۈز ثىٍە،ٍىً ئبتّىع ئىىىي 6623

 ﹞269﹝.ثۇ ضۆز ضۆزٌىذىُ ِەْ تۇتۇپ جبْ ضۈرە

 

توٌۇق ئوْ ضەوىىس ئبٍذا تۈگەتتىُ ثۇ ضۆز، 6624

. ٍىغىپ ضۆز تبٌٍىذىُ ھەَ تىسدىُ تېرە

 

ئېچىٍغبً چېچەوتەن ئىپبر ھىذ پۇرار، 6625

. تىسىپ ضۇٔذۇَ ثۇٔي تبِبِالپ پۇرا
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ٔىچە ضۆزٌىطەوىُ، تۈگەرِىذى ضۆز، 6626

. ئبلبر توختىّبضتىٓ ثۇاللالر ئبرا

 

ٍۈضۈپ، ضەْ ٍبراٍِىك، دۇرۇش ضۆزٔي ئېَىت، 6627

. ٍبراِطىسٔي ٍوغۇر، زەرەرٌىه، لبرا

 

توال ضۆزٌىذىڭ ضۆز، ضۈٍي وەتّىطۇْ، 6628

. توال ضۆزدىٓ ئىٕطبْ زېرىىىپ ثبرا

 

جبھبْ ثىۋاپبدۇر، خۇٌمي ئىػۀچطىس، 6629

. رائي ئبلىً، ئۇٔىڭذىٓ ٍىراق تۇر، ٍي

 

ضەْ ئەِذى ٍېپىػتىڭ ثۇ دۇَٔبغب چىڭ، 6630

. تىرىع، ئۇٔذىٓ ئۈزگىٓ وۆڭۈٌٕي، ثۇرا
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ئىػّٕە جبھبٔغب، ئىػّٕە ئبرتۇق، 6631

. خۇداغب ضېغىٕغىٓ لبتتىك ٍبٌۋۇرا

 

ۋاپبضىس جبھبْ وۆپ خەلٕي تبغٍىذى، 6632

. ھەق ٍوٌذىٓ ئبداغتي ٔي ئەرٌەر، لبرا

 

ۈٌۈپ، راضالٔذى ضبڭب ھەَ ثىسۀىپ، ن6633

. لبتمبرا –ئبگبھ ثوي، ضۆٍّە ثەن وۈٌۈپ 

 

  –ٔىچە دۇَٔب ٍىممبْ جبھبْ ثەگٍىرىٓ 6634

. ئۆٌۈَ تۇتتي، وەتتي، وۆزى تەٌّۈرە

 

وۈٔۈَ، ...ٍىگىتٍىه زاٍە ثوٌذى، ئىطىت ھە6635ً

. تۈگەر ثۇ تىرىىٍىه، ئۆوۈْ، لبٍغۇدا

 

ٔىچە ِىڭ ٍبغىطب، ئبخىر ئۆٌگۈٌۈن، 6636

. ﹞270﹝ٌۇر ئبرلبرأىچە ٍىغطب دۇَٔب لب
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ضبڭىال ضېغىٕذىُ، خۇدا ضەْ وۈزەت، 6637

. ﹞271﹝ثۇ غەپٍەت ئۇٍمۇدىٓ ِېٕي ئودغۇرا

 

ئۇٍبتطىس لۇٌۇڭّەْ، گۇٔبٍىُ توال، 6638

. رەھىٍّىه ضېٕىڭذىٓ وېٍۇرٌەر ثەٌگۈرە

 

ضېٕىڭذىٓ لېچىپ، ضبڭب لىٍذىُ گۇٔب، 6639

. ضېغىٕذىُ ثۈگۈْ ِەْ ضبڭب ٍبٌۋۇرا

 

ٔذىڭ ئەً ِۇھتبج ۋۇجۇت، ٔىّىگە ئىػە6640

. ٔىّىگە تبٍبٔذىڭ، وۆزۈڭذە وۆرە

 

پەٍٍىڭ تۈزەت،  –ٍوٌۇڭٕي تۈزەتىىٓ، خۇً 6641

. ثوي ئىىىي جبھبٔذا تۆردە ئوٌتۇرا
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ضۆٍۈٔچ ثىرٌە توٌغبْ ثۇ دۇَٔب پۈتۈْ، 6642

. ثۇٔي لوً، ٍۀە ثىر جبھبٔغب لبرا

 

تىٍڭٕي، گېٍىڭٕي ٍىغ، وۆپ ئۇخٍىّب، 6643

. ۇالق ئەت، ثوي راھەت تۇراوۆزۈڭ ٍۇَ، ق

 

جىّي ِۆِىٕٕي ضەْ وەچۈر، ئەً خۇدا، 6644

. ﹞272﹝توال رەھّىتىڭذىٓ توٌۇق تۇرغۇرا

 

ٍەتىۈزگىٓ رەضۇٌغب تۈِەْ ِىڭ ضبالَ، 6645

. ﹞273﹝ئۇٔىڭ تۆت ٍبرىغب ٍۀە ئەرتۇرە

 

 

 

 

 

 



  -1363 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

ئىساھبتالر 

. ھۆوّذار، پبدىػب، خبْ( ئۇ.ق) –ئېٍىگ ﹞1﹝

. ِۇٔبضىپ الٍىك،( ئە) –ضبزا ﹞2﹝

. ئبٌالٔىڭ ثىر ضۈپىتي( ئە) –زۇٌجەالي ﹞3﹝

. رىسىك( ئە) –روزى ﹞4﹝

. ھەِّە، پۈتۈْ، ثبرچە( ئۇ.ق) –لبِۇغ ﹞5﹝

. ئەٌٕىڭ ثېػي، خبْ، ھۆوۈِذار( ئۇ.ق) –ثەگ ﹞6﹝

. ضەٌتۀەت ضىردىػي( ئە) –ئۀطۇي ِەِبٌىه ﹞7﹝

. توغرا، دۇرۇش، ھەق( ئۇ.ق) –وؤي ﹞8﹝

. خۇدا( ئۇ.ق) –ثبٍبت ﹞9﹝

. ثبالضبغۇْ غەھرىٕىڭ ثىرخىً ئبتىٍىػي –لۇز ئوردۇ ﹞10﹝

. ِۇوبپبت(ئە)–خىٍئەت ﹞11﹝

. ئەپۇ لىً، وەچۈر (ئۇ.ق)–ٍبرىٍمب ﹞12﹝

. دىذار (ئە)–ٌىمب ﹞13﹝

. ئىگەَ، تەڭرىُ (ئۇ.ق)–ئىسىُ ﹞14﹝

. ٍولبٌّبق، زاۋاي تبپّبق (ئە)–پۀب ﹞15﹝
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ىطپبتالٔغبْ ئىٕطبٕٔىڭ ئۆز ۋۇجۇدىذا ئ (ئە)–ھەلمۇٌَەلىٓ ﹞16﹝

. ھەلىمەت

. گۇۋا، غبھىت (ئۇ.ق)–تبٔۇق ﹞17﹝

. ئبٌال ھەِّە جبٍذا ھبزىر، ھەِّە جبً ئۇٔىڭغب ئورۇْ دېّەوچي﹞18﹝

ئەلىً ثىٍەْ ئوٍٍىّب، چۈٔىي لبٔچە ئوٍٍىطبڭّۇ ِبھَىتىگە ﹞19﹝

. ٍېتٍەٌّەٍطەْ، دېّەوچي

. ئەٌچي، پەٍغەِجەر –ضبۋچي ﹞20﹝

ٔي ئبٍرىػتب ثەن ِبھىر، ئبدىً ھەق ثىٍەْ ٔبھەق (ئە)–پبرۇق ﹞21﹝

. دېگەْ ِۀىذە ثوٌۇپ ئۆِەرگە ثېرىٍگەْ ٌەلەَ ئىذى

. پەٍغەِجەرٔىڭ غەرىئىتىٕي خەٌممە چۈغۀذۈردى، دېّەوچي﹞22﹝

. ئۇي، ٔېگىس، ئبضبش (ئۇ.ق)–وۆن ﹞23﹝

. ئوت، ضۇ، ھبۋا، تۇپرالتىٓ ئجبرەت تۆت ِبددا (ئۇ.ق)–تۆت تبدۇ ﹞24﹝

. ق ۋە تەثئىتي ضوغبق ثىر خىً دورائبق، خۇغپۇرا –وبفۇر ﹞25﹝

. غبِبي (ئۇ.ق)–ئېطىٓ ﹞26﹝

ثۇرجمب ثۆٌگەْ،  12ئۆتّۈغتىىي ِۇٔەججىٍّەر ئبضّبٕٔي ﹞27﹝

لوزا، ئۇً، لوظ وېسەن، ٍوٌۋاش، : ثۇٔىڭ ئۇٍغۇرچە ئبتىٍىػي

تبرازا، چبٍبْ، ٍبچبق، ئوغالق، ضوغب، . تىّطبخ، ثۇغذاً ثېػي

. ، لوزا ثبھبرٔىڭ ثبظ ئېَيدېّەن لىػٕىڭ ئبخىرلي ئېَي. ثېٍىك
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. غبئىر ثۇ ٍەردە لىع وېتىپ ثبھبر وەٌذى دېّەوچي

. توق لىسىً رەڭٍىه(ئۇ.ق)–ٍىپۇْ ﹞28﹝

. ثىر خىً لۇظ ٔبِي، لىً لۇٍرۇلّۇ دېَىٍىذۇ(ئۇ.ق)–لىً ﹞29﹝

. ثىر لۇظ ٔبِي (ئۇ.ق)–وووىع ﹞30﹝

. لبلبلٍىّبق (ئۇ.ق)–لبتمبرا ﹞31﹝

. ى ثىٍەْ ضبٍرىذى، دېّەوچيلبرا لۇچمبچ ئۇچٍۇق تۇِػۇق﹞32﹝

داۋۇت پەٍغەِجەرٔىڭ ِۇلبَ ثىٍەْ ئولۇغبْ (ئە)–ضۈرى ئەثرى ﹞33﹝

. زاثۇر ضۈرىٍىرى

. ضەۋضەر (ئۇ.ق)–ئبش ﹞34﹝

. تۈۋرۈن، ھبِي، تبٍبٔچ (ئە)–ِۇئىٓ ﹞35﹝

. چۇٌۋۇر (ئۇ.ق)–ئورن ﹞36﹝

. ثىر خىً لۇظ ٔبِي –راٍي ھىٕذى ﹞37﹝

. ثىر خىً لۇظ ٔبِي –لەٍطەرى ﹞38﹝

. ضوغبت، ھەدىَە (ئۇ.ق)–ئبرِىغبْ ﹞39﹝

. لىَبِەتىىچە دېّەوچي﹞40﹝

. ٌولّبٔذەن ئۇزۇْ ئۆِۈر وۆرۈغٕي دېّەوچي –ٌولّبْ ٍىٍي ﹞41﹝



  -1366 -                                                        ۇثىٍىهغلۇتبد

. خەۋەرچي؛ چبرٌىغۇچي (ئۇ.ق)–ٍەزەن ﹞42﹝

. ٍۇٌتۇزى( ضبتۇرىٓ)زۇھەي  (ئۇ.ق)–ضەوۀتىر ﹞43﹝

. ٍۇٌتۇزى( ٍۇپىتېر)ِۇغتىرى (ئۇ.ق)–ئوڭبً ﹞44﹝

. ٍۇٌتۇزى( ِبرىص)ِېرىخ  (ئۇ.ق)–وۇرۇد ﹞45﹝

. ٍۇٌتۇزى(. ۋېٕېرا)زوھرا، چوٌپبْ  (ئۇ.ق)–ضەۋىت ﹞46﹝

. ٍۇٌتۇزى(  ِېروۇرى) ئبتبرۇت –ئبرزۇ ﹞47﹝

 .ئبً (ئۇ.ق)–ٍبٌچىك ﹞48﹝

ثبھبر ثۇرچي؛ ئەضەد، ضەرەتبْ، ضۇٔجۇي  –ھەِەي، ضەۋر، جەۋزا ﹞49﹝

دى، وۈز ثۇرچي؛ جە –ٍبز ثۇرچي؛  لەۋىص، ِىساْ، ئەلرەپ  –

. لىع ثۇرچي –دەٌۋە، ھۇت 

. لوي (ئۇ.ق)–ئىٍىگ ﹞50﹝

. ٍەظ (ئۇ.ق)–ٍبز ﹞51﹝

. روغۀٍىه، ضۀئەتٍىه (ئە)–پبضبھەت ﹞52﹝

" ئبدەَ" لەدىّمي ئۇٍغۇرچىذا  –ٍبٌڭۇق ٍبوي ٍبالڭۇق ﹞53﹝

ضۆزىذىٓ ئېٍىٕغبچمب، ٍۀي ئېسىپ، " ٍېڭىً"ثۇ ضۆز . دېّەوتۇر

. ٍېڭىٍىپ تۇرغۇچي دېّەوچي

. ٔبدىر، ئبز تېپىٍىذىغبْ – ئەزىس﹞54﹝
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. چۈغتي (ئۇ.ق)–ئىٕذى ﹞55﹝

 .ٍبخػىٍىك (ئۇ.ق)–ئەزگۈٌۈن ﹞56﹝

. ضۇالٌىطىٕىڭ زاٌىُ غبھي" پىػذادىَبْ"ئىرإٔىڭ  –زاھھبن ﹞57﹝

. ضۇالٌىطىٕىڭ زاٌىُ غبھي" پىػذادىَبْ"ئىرإٔىڭ  –پەرىذۇْ ﹞58﹝

 .لورغبْ، لەٌئە (ئۇ.ق)– تۇرا﹞59﹝

 .ۈظ، ھەضطەئۈي (ئۇ.ق)  -ئۈٌۈگ﹞60﹝

. لەھرىّبْ ئەر، ٍىگىت (ئۇ.ق)–توڭب ئبٌىپ ئەر ﹞61﹝

ئەضىردە ٍبغىغبْ ۋە  -6ِىالدى ( ٔوغرىۋاْ) –ٔوغىٓ راۋاْ ﹞62﹝

. ئبداٌەت ثىٍەْ تؤۇٌغبْ ئىراْ غبھي

ئىطالِذا، ٍەتتە ٍبغمب توغّىغبْ ثبٌىالرٔىڭ لىٍّىػي ﹞63﹝

. پەرىػتىٍەر تەرپىذىٓ ٍېسىٍّبٍذىغبٍٔىمىٕي، دېّەوچي

لەدىّمي وىػىٍەر ِبددىالرٔي ئبرالغتۇرۇپ  (ئە)–وىّىَب ﹞64﹝

ِىطىٕي ئبٌتۇٔغب ئبٍالٔذۇرۇظ ِۇِىىٓ دەپ ئوٍٍىغبْ ۋە ثۇضبھەدىىي 

. دەپ ئبتىغبْ" وىّىَب"ئىٍىّٕي 

. ٍوٌذاظ، ھەِرا (ئۇ.ق)–ئەظ ﹞65﹝

. ٍبِبْ، ۋەھػي(ئۇ.ق)–ٍبۋۇز ﹞66﹝

. ئبلمۇ (ئۇ.ق)–لوغۇ ﹞67﹝
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ِۇھەِّەت پەٍغەِجەرٔي . ۈن، دوضتضۆٍۈًِ (ئە)–ھەثىپ ﹞68﹝

. دېّەوچي

. ضبٌّبق، ٍەغّەن  (ئۇ.ق)–چۇچۇي ﹞69﹝

. ِۇالٍىُ، ضىٍىك، ٍۇِػبق (ئۇ.ق)–ئوڭبً ﹞70﹝

. ثەخت، دۆٌەت، ضبئبدەت، ِۇثبرەن (ئۇ.ق)–لۇت ﹞71﹝

.  ثېرىػمب تەٍَبرالٔذى (ئۇ.ق)–ئىتىٕذى ئىتىه ﹞72﹝

. ئېھطبْ لىٍطۇْ ِۀىطىذە -خەٍر  –ئېچىٕطۇْ ﹞73﹝

. لۇضۇر، وەِچىٍٍىه (ئۇ.ق)–ِۇْ ﹞74﹝

. پەزىٍەت (ئۇ.ق)–ئەردەَ ﹞75﹝

. تۈزۈن، ٍبخػي، ئىطىً (ئۇ.ق)–تۈزۈْ ﹞76﹝

. وەِەر، ثەٌۋاغ (ئۇ.ق)–لۇر ﹞77﹝

. لىص، وەَ؛ لىس ثبال (ئۇ.ق)–لىس ﹞78﹝

. خىسِەت(ئۇ.ق)–تبپۇغ ﹞79﹝

. ئبٌذىرىّبق، ئبٌذىراڭغۇٌۇق لىٍّبق –غبغّبق ﹞80﹝

. تبڭ لبٌذىُ، ھەٍراْ لبٌذىُ (ئۇ.ق)–تبڭٍىذىُ ﹞81﹝

. ئبِراق، ضۆٍۈٍِۈن دېگەْ ِۀىذە (ئۇ.ق) -لوزى ﹞82﹝
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. ثىرەر ٔەرضىٕي ثبغالٍذىغبْ ثبغ –ثبغ ﹞83﹝

ضبئبدەت  –لەدىّمي ِۇٔەججىٍّەرٔىڭ لبرىػچە، ئبً ثەخت ﹞84﹝

. ثۇ ٍەردە ِۇغۇ پىىىرىٕي ئېَتّبلچي. ٍۇٌتۇزى لبتبرىغب وىرەتتي

. ٍۆتىىٍىپ، ئبٍٍىٕىپ تۇرغۇچي، تۇرالطىس(ئە)–ِۇٔمەٌىپ ﹞85﹝

ھىٕذىطتبٔذىٓ چىمىذىغبْ ثىر خىً ئبچچىك،  – ئۇراغۇْ﹞86﹝

 .زەھەرٌىه ئۆضۈٍِۈن

 .لوراَ تبظ(ئۇ.ق)– لۇرۇَ﹞87﹝

. تۇرغۇْ، لىّىرٌىّبش(ئە)–ضبثىت ﹞88﹝

. وۈچۈٔۈپ(ئۇ.ق)–وۈچۈْ ﹞89﹝

. ەخىصئىٍي ۋىالٍىتىذە ٔبَ چىمبرغبْ ِەغھۇر ظ –ئىال ئبتٍىمي ﹞90﹝

. ثەختٍىه (ئۇ.ق)–لۇتۇْ ﹞91﹝

وۈِۈظ لوغۇپ ئىػٍۀگەْ ٍىپەن  –ئبٌتۇْ  (ئۇ.ق) -ئبغي ﹞92﹝

. رەخت، غەزىٕە

. جۇڭگودىٓ چىمىذىغبْ ثىر خىً رەڭذار تبۋار –چۇز ﹞93﹝

. ئەلىً، ئىذران(ئۇ.ق)–ئوگ ﹞94﹝

. دۇَٔب، جبھبْ (ئۇ.ق) -ئبجۇْ ﹞95﹝

. ٍبز پەضٍي (ئۇ.ق) -ٍبً ﹞96﹝
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. زەھەر لبٍتۇرۇش دورىطي (ئە) -تەرٍبن ﹞97﹝

. ثىر خىً دورا، ٍۀي ِۇِىَب (ئە) -غەٌىطە ﹞98﹝

. ثىر خىً دورا( ضبٔطىىىرىتچە) –ِبترىذۇش ﹞99﹝

. چوڭمۇرٌۇق، ئبزگبي، ئوٍّبْ (ئۇ.ق) -ثبتىك ﹞100﹝

. تبتٍىك، ٌەززەت (ئۇ.ق) -تبتىك ﹞101﹝

. ثەدەي –پىذا ﹞102﹝

. تۇرغبٍْۈرۈپ تۇرغبْ، ِېڭىپ  –ٍۈرۈگٍۈن ﹞103﹝

. دەرِەن –دورا  (ئۇ.ق) -ٍەَ  –ئوت ﹞104﹝

. ثەڭۋاظ –ٍبۋا ﹞105﹝

. ئىسزەت (ئە) -ئىس ﹞106﹝

. ثۇ ٍەردە دەضّبٍە ِۀىطىذە (ئۇ.ق) -ِۇْ ﹞107﹝

. تبڭٕب، ئبخىرەت (ئۇ.ق) -ٍبرىٓ ﹞108﹝

. ِۆٌۈن –ٔەرضە ، ِبي  (ئۇ.ق) -ٔەڭ ﹞109﹝

ِۀىطىذە  ٍۇرت ِۀىطذە غبئىر ِەخٍۇق (ئۇ.ق) -لؤۇَ ﹞110﹝

. ئىػٍەتىەْ

. لؤبٌغۇ، ئۆتەڭ (ئۇ.ق) -تۇغۇْ ﹞111﹝
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. ضبلالّٔبق، ھوغَبر ثوٌّبق (ئۇ.ق) -ضبلىٓ ﹞112﹝

. توال، جىك، وۆپ (ئۇ.ق) -ئووۇظ ﹞113﹝

. ضەۋاپ، ۋىٍۋىً، ئېسىتمۇ( لۇِۇي غىۋىطي) –ئبٌۋۇْ ﹞114﹝

. ثبغپبٔبضىس (ئۇ.ق) -ئووطۇز ﹞115﹝

. ر جبًئورۇْ، تۇرا (ئۇ.ق) -تۇرۇق ﹞116﹝

. ٍبراق –لۇراي  (ئۇ.ق) -توٌۇَ ﹞117﹝

. ثۇ ٍەردە ئبٌىُ ِۀىطىذە –تىتىه ﹞118﹝

. پبٍذا، ِۀپەئەت (ئۇ.ق) -ئبضىغ ﹞119﹝

. تبٌالٔغبْ، خىً (ئۇ.ق) -ِۇِتبز ﹞120﹝

. ئۆگذۈٌّىػٕي دېّەوچي –ئۇٔي ﹞121﹝

. تۈروي لەثىٍىٍەرٔىڭ ثىرى –ٍبغّب ﹞122﹝

. پىذا (ئۇ.ق) -ٍۇٌۇغ ﹞123﹝

. تۇِبْ، توزاْ –توغي ﹞124﹝

. ثېرىٍگەْ، ئېھطبْ لىٍىٕغبْ (ئە) -ئبتب ﹞125﹝

ئەرٌەرٔىڭ ئەرۀي، جەضۇرى؛ ضېرىَە  (ئۇ.ق) -ئەر ثوزى ﹞126﹝

. ٍىٍپىسى
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. ثۇ ٍەردە توغرا، دەي دېگەْ ِۀىذە (ئە) -ضبۋاپ ﹞127﹝

. غبئىر ثۇ ٍەردە ثەگ ئېتي ثىٍىُ ثىٍەْ ثبغٍىك دېّەوچي﹞128﹝

ن تۈرۈوٍەرٔىڭ ئورخۇْ ۋادىطىذىىي وۆ –ئوتۇوەْ ﹞129﹝

. ِۇلەددەش ئبٔب ۋەتىٕي

ئىذران؛ ئىىىىٕچي،  –ثىرىٕچي، ئەلىً  (ئۇ.ق)ئوگ ضۆزى ﹞130﹝

غبئىر ثۇ . ِبختبظ؛ ئۈچىٕچي، چوڭ ِۀىٍىرىذە ئىػٍىتىٍەتتي

. ضۆزدىٓ ئۇضتىٍىك ثىٍەْ پبٍذىالٔغبْ

. ئبلىً، ِۇغبۋۇر (ئۇ.ق) -ئوگە ﹞131﹝

. ە، ثبٍٍىكغەزىٓ (پ) -گۀج ﹞132﹝

. خەٌك (ئۇ.ق) -ثودۇْ ﹞133﹝

. گۇٔب (ئۇ.ق) -ٍبزۇق ﹞134﹝

خۇدا ئبٌەِٕي (. ضبلٍىغۇچي تبختب) ٌەۋھۇي ِەھپۇز ﹞135﹝

ٍبرىتىػتىٓ ئىٍگىرى ثىر تبختب ثىٍەْ لەٌەِٕي ٍبرىتىپ، لەٌەَ 

غبئىر ثېَىتتە غۇٔي . ثىٍەْ تبختىغب ھەِّە ئىػٕي ٍبزغبْ

.  دېّەوچي

 .لؤۇچي، ِېھّبْ (ئۇ.ق) ( -لؤبق)لؤۇق﹞136﹝

. دۈغّۀٕىڭ ئبٌذىٕمي لىطىّي(ئۇ.ق) -تۇتغبق ﹞137﹝

. ِۇھبپىسەتچي لىطىُ (ئۇ.ق) -ٍۇرتۇغ ﹞138﹝
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. خەۋەر؛ ئەضىر ِۀىطىذە –تىً ﹞139﹝

. ئىچي ثوظ، وبۋان (ئۇ.ق) -لىۋچبق ﹞140﹝

. ٔەرضە (ئۇ.ق) -ٔەڭ ﹞141﹝

. ٔيئبتٍىك ئوٍٕىٍىذىغبْ توپ ئوٍۇ (ئۇ.ق) -چەۋگەْ ﹞142﹝

. ٍۇٌتۇز ئىٍّي –ٔۇجۇَ ﹞143﹝

. تۈرۈوّەْ چوڭٍىرىغب ثېرىٍگەْ ئۇٔۋاْ –وۆن ئبٍۇق ﹞144﹝

. لىٍىػمب تېگىػٍىه ئىع (ئۇ.ق) -ئىتىه ﹞145﹝

. گېئوِېرىَە (ئە) -ھۀذىطە ﹞146﹝

. تەثىئەت، ِىجەز، زات ِۀىطىذە (ئۇ.ق) -تبدۇ ﹞147﹝

. چيغبراپذار، ئىچىٍّىه ثبغمۇرغۇ (ئۇ.ق) -ئىذىػچي ﹞148﹝

. دەرٍب (ئۇ.ق) -ئوگۇز ﹞149﹝

. ِبختبپ (ئۇ.ق) -ئوگۇپ ﹞150﹝

. ئۆتىۈٔچي دۇَٔب (ئە) -پبٔي ﹞151﹝

. دۇَٔب ئىػٍىرىذىٓ وۆڭٍىٕي ئۈزدى، دېّەوچي﹞152﹝

. ضېخي، ِەرت (ئۇ.ق) -ئبغي ﹞153﹝

. دورىطي (ئۇ.ق) -ئوتي ﹞154﹝
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. غەھەر، ٍۇرت (ئۇ.ق) -وۀت ﹞155﹝

. ِېتبفورا، وۆچّە –ِبجبز ﹞156﹝

. ھەثەغٍەرٔىڭ ٍۈزىذەن لبرا ئبضّبْ دېّەوچي –لبرا زەڭگي ﹞157﹝

 –وۈِۈغتىٓ ئىػٍۀگەْ، ئىگەر  –ئبٌتۇْ  (ئۇ.ق) -ئۇضتەَ ﹞158﹝

. جبثذۇق

. تۈروي لەثىٍىٍەرٔىڭ ثىرى –چىگىً ﹞159﹝

. ھەزرىتي ئبدەِٕي دېّەوچي﹞160﹝

. تەرىمەت ئەھٍي، دەرۋىع؛ خەتٕە لىٍغۇچي (ئە) -ئبثذاي ﹞161﹝

. تۆر (ئۇ.ق) -ئبغ ﹞162﹝

. دېڭىس ٍبوي تۇزٌۇق وۆي ضۇٌىرىذەن دېّەوچي﹞163﹝

. ئىطىً تەثىئەتٍىىىُ (ئۇ.ق) -تۇزۇَ ﹞164﹝

. وۆچتۈرگۈچي، وۆچۈرۈپ ِبڭغۇچي (ئۇ.ق) -وۆچۈتچي ﹞165﹝

ٔۇر ٔەٍسىطي، غبئىر وۈٕٔىڭ ئۆزىٕي لبٌمبٔغب،  (ئۇ.ق) -ضىتب ﹞166﹝

. چېچىٍىپ چىممبْ ٔۇرٔي ٔەٍسىگە ئوخػىتىذۇ

. ئۈٔچە، گۆھەر( ضبٔطىىىرتچە) –ئەردۀي ﹞167﹝

. ِۀطەپ ٔبِي (ئۇ.ق) -ئىٕبٔىچ ثەگ ﹞168﹝
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. ِۀطەپ ٔبِي (ئۇ.ق) -چبغرى ثەگ ﹞169﹝

. ِۀطەپ ٔبِي (ئۇ.ق) -تېىىٓ ثەگ ﹞170﹝

. ِۀطەپ ٔبِي (ئۇ.ق) -چبۋٌي ثەگ ﹞171﹝

خەٌك ئىچىذىٓ چىمىپ، خبلبٔذىٓ ئىىىي  (ئۇ.ق) -ٍبثغۇ ﹞172﹝

. تۆۋە تۇردىغبٔالرغب ثېرىٍىذىغبْ ئۇٔۋاْدەرىج 

. ِۀطەپ ٔبِي (ئۇ.ق) -ٍۇغرۇظ ﹞173﹝

. ثىر توپ ٌەغىەر (ئە) -خەًٍ ﹞174﹝

. ئوْ چبدىر ثبغٍىمٍىمي (ئۇ.ق) -ئوْ ئوتبغ ﹞175﹝

. لۇظ ٔبِي –ضىغۇرچۇق ﹞176﹝

. غبزٔىڭ ثىر تۈرى –لبق ﹞177﹝

. غبزٔىڭ ثىر تۈرى –ٍۇغبق ﹞178﹝

ئبۋازٔىڭ تبلمب ئۇرۇٌىػىذىٓ  (ئۇ.ق) -لىَب ٍبڭمۇضي ﹞179﹝

. چىمىذىغبْ  ئەوىص ضبدا

( ٍبِبْ تەرەپٍىرىٕي ضۆزٌەظ)ئىطالِذا ثىراۋٔىڭ غەٍۋىتىٕي﹞180﹝

غبئىر غەٍۋەت . ئۇٔىڭ گۆغىٕي ٍىَىع ثىٍەْ ئوخػبظ ثوٌىذۇ

.  لىٍّب دېّەوچي

. ئىىىي لبتالظ، لبتٍىّب (ئە) -تەزئىف ﹞181﹝
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. ئېٍىعوېّەٍتىع،  (ئە) -تۀطىف ﹞182﹝

. ٍىٍتىس تېپىع (ئە) -جەزىر ﹞183﹝

. ئېٍىع –لوغۇظ  (ئە) -جەِئي تەفرىك ﹞184﹝

. ٍەر ِەٍذأي (ئە) -ِىطبھەت ﹞185﹝

. لەدىّمي ٍۇٔبْ ھېىىٍّىرىذىٓ ثىرى –ئولٍىذىص ﹞186﹝

. غبھسادە (ئۇ.ق) -تېگىٓ ﹞187﹝

. تىٍىڭٕي ٍىغ دېّەوچي﹞188﹝

. ثىر تۈرٌۈن غبراپ –فۇلب ﹞189﹝

. دأب، ھېىىُ (ئۇ.ق) -ثوگۇ ﹞190﹝

. غەدداتٕي دېّەوچي﹞191﹝

. ٔەِرۇتٕي دېّەوچي﹞192﹝

. فىرئەۋىٕٕي دېّەوچي﹞193﹝

. لبرۇٕٔي دېّەوچي﹞194﹝

. ئطىۀذەر زۇٌمەرٔەٍۇٕٔي دېّەوچي﹞195﹝

. ِۇضب پەٍغەِجەرٔي دېّەوچي﹞196﹝

. ضۇالٍّبْ پەٍغەِجەرٔي دېّەوچي﹞197﹝
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. ئەٍطب پەٍغەِجەرٔي دېّەوچي﹞198﹝

. ۇھەِّەت پەٍغەِجەرٔي دېّەوچيَ﹞199﹝

. ئىٍي راٍؤىٕىڭ چوڭي، ٍۇرت چوڭي –ئىٍي ئەروىٕي ﹞200﹝

. گۇضتبخ؛ ئەھّىَەتطىس (ئۇ.ق) -ئوتۇْ ﹞201﹝

. پبن لەٌىجٍىه وىػُ (ئۇ.ق) -تۇزۇَ ﹞202﹝

. ٍۇٌتۇز ٔبِي( ئەلرەپ) –چبٍبْ ﹞203﹝

. لەھرىّبْ، جەضۇر، ثبتۇر (ئۇ.ق) -ثۆوە ٍبوي ثۇگە ﹞204﹝

. ٍبِبٍٔىك (ئە) -ر غە﹞205﹝

. تبغ تېىىطي (ئۇ.ق) -ضوغۇْ ﹞206﹝

. ضەٌتۀەت داغذۇغىٍىرى (ئە) -ھەغەَ ﹞207﹝

. غۆھرىتي -ئۈٔي﹞208﹝

(. ثۇٍرۇق پېئىً)ٍىرالالظ (ئۇ.ق) -ٍىرا ﹞209﹝

. ٔەِرۇت ۋەلەضي وۆزدە تۇتىٍىذۇ﹞210﹝

. خۇغبٌٍىك، ٔەغئە، ھوزۇر (ئە) -تەرەپ ﹞211﹝

. ٌۇق، ئەٍپٍىهلۇضۇر (ئە) -ِەئىَۇپ ﹞212﹝

. ھىٕذىطتبْ غبٍىطي (ئە) -لەضەپ ﹞213﹝
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. وىّخبپٍىرى( ۋىسأتىَە)رۇَ (ئە) -تۇزى رۇِي ﹞214﹝

. ٍۈگۈرۈن ئەرەپ ئېتي( پ) –وەۋەي تبزى ﹞215﹝

. ثىر خىً چىراٍٍىك ئبت (ئۇ.ق) -ثووتەي ﹞216﹝

. ٍبۋا ئەت ثىٍەْ ٔەضىٍٍۀگەْ ئبرغىّبق (ئۇ.ق) -ئبرغۇْ ﹞217﹝

. ھىڭگبڭ، چىػي تۆگە (ئۇ.ق) -تېتىر ﹞218﹝

. لوتبز (ئۇ.ق) -لوتۇز ﹞219﹝

. وىَىىٕىڭ ثىر خىٍي (ئۇ.ق) -ئىۋىٓ ﹞220﹝

لۇظ  (ئۇ.ق) -لورداً، ٍوغبق، توً، ٍۈگذىه، تودٌىچ، لبق ﹞221﹝

. ٔبِىٍىرى

. تېتىمطىس، لىٍىمي ضوغبق (ئۇ.ق) -خۇٌمي تۇرى ﹞222﹝

. وۆِۈظ پۇٌٕىڭ ضبپٍىمي -ئبٌتۇْ (ئە) -ئبٍبر ﹞223﹝

. ئۆچٍۈن –ئۆچۈْ ﹞224﹝

. ٍۇٌتۇزى( ٍۇپىتىر)ِۇغتىرى –لبرالۇظ ﹞225﹝

. ٍۇٌتۇز ٔبٍِىرى – (ئۇ.ق)ٍىٍذىرىك، ئبٍغىر، ئىرىٕتىر﹞226﹝

. ضۈرە ئەثرى (ئە) -ِىساِىر ﹞227﹝

. ضودىگەر –ضبرت ﹞228﹝
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ٍبخػىٍىممب ٍبخػىٍىك لىٍغۇچي  (ئۇ.ق) -ٍبٔۇتٍۇق وىػي ﹞229﹝

. وىػي

. ن ئەرەپ ئېتئەضىٍٍي –تبزى تبً ﹞230﹝

. غەۋغب لىٍّبق (ئۇ.ق) -ئۈْ چوغي ﹞231﹝

. ئېسىٍىع –زۇٌۇَ، ئېسىع  (ئۇ.ق) -تبڭۇق ﹞232﹝

. لبالٍّمبٔچىٍىك، ئىطَبْ، توپالڭ (ئۇ.ق) -ثۇٌغبٔۇق ﹞233﹝

. ئۇگۇتىٍغبْ، تبٌمبْ لىٍىٕغبْ –وۆروۈَ ئوگىت ﹞234﹝

. لبضطبپ (ئۇ.ق) -ئەتچي ﹞235﹝

. ضتبخ، پەش، رەزىًجبھىً، گۇ (ئۇ.ق) -ئوتۇْ ﹞236﹝

. فىذىَە، وبفبرەت لۇرثبٍٔىمي (ئۇ.ق) -ٍۇٌۇغ ﹞237﹝

. ِۇضتەھىەَ، ضبغالَ، ثەن، پۇختب (ئۇ.ق) -ثەوي ﹞238﹝

. ثۇالق (ئۇ.ق) -ٍۇي ﹞239﹝

. ٍۇٌتىسىذىٓ وىٕبٍە( ٍۇپىتىر)ِۇغتىرى  –لبرالۇظ ﹞240﹝

. چوڭ ئېَىك ٍبوي ٍەتتە لبرالچي ٍۇٌتۇز –ٍىتىىەْ ﹞241﹝

. چوڭ پىطب ٍۇٌتۇزى –ىك ٍىٍذىر﹞242﹝

. ضىرىئوش ٍۇٌتۇزى –ئبٍغىر ﹞243﹝
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. ِۇغتەرى ٍۇٌتۇزى –ئېرۀتىر ﹞244﹝

. ثەٌگىٍىه چبغالردا ئولۇٌىذىغبْ دۇئب( ئە) –ۋىردىٓ ﹞245﹝

. ثېطىك –تەِىىٓ، ۋەزِىٓ، ئېغىر ( ئۇ.ق) -ئبِۇي ﹞246﹝

. جبۋاة( ئۇ.ق) -ٍبٔۇت ﹞247﹝

. ت،ِىراشۋەضىَەت، ٔەضىھە( ئۇ.ق) –لۇِبرۇ ﹞248﹝

. ِبختىغۇدەن( ئۇ.ق) –ئوگىىىذەن ﹞249﹝

. پىخطىك( ئۇ.ق) –ضبراْ ﹞250﹝

. ٍبخػىٍىممب ثۇٍرۇِبق( ئە) –ِەرۇپ  –ئەِىر ﹞251﹝

. خۇداگوً –تەڭرىٍىه ﹞252﹝

. ئۈچىٕچي ثىر ٍوٌٕي ئىسدەپ ٍۈرِە –لىٍّب ئۈچ ﹞253﹝

. لۇي، ثۀذە( ئۇ.ق) –لۇٌۇغ ﹞254﹝

. ئوپۇ لىٍغۇچي( ئە)–غوپۇر ﹞255﹝

. پبضىىٕب ٔەرضە( پ) –پەٌىذ ﹞256﹝

. ئۆتىۈزۋەتتىُ( ئۇ.ق) –ئىذىتىُ ﹞257﹝

. لبچۇرۋەتتىُ( ئۇ.ق) –لبچىتتىُ ﹞258﹝

. ضورىذىُ، ضۈرۈغتۈردۈَ( ئۇ.ق) –ئبٍتتىُ ﹞259﹝
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. لوٌذىٓ چىمىرۋەتتىُ( ئۇ.ق) –وۈرەتتىُ ﹞260﹝

. ئىراْ غبھٍىرىٕىڭ ئۇٔۋأي –وىطرا ﹞261﹝

. ٔىڭ ئۇٔۋأيرۇَ غبھٍىرى –لەٍطەر ﹞262﹝

. ھەزىرىتي ئېٍٕىڭ ٌەلىّي –ھەٍذەر ﹞263﹝

. ثبضتۇردۇَ( ئۇ.ق) –ثبضىتتىُ ﹞264﹝

. تبغ ئۆچىىىطي –ضوغۇْ ﹞265﹝

. رەتٍەپ –ئۇرا ﹞266﹝

. ٍورۇتۇپ، ئىساھالپ –ٍورا ﹞267﹝

. ھىجىرىَە تۆت ٍۈز ئبتّىع ئىىىىٕچي ٍىٍي﹞268﹝

. جبْ ثىٍەْ تىرىػىپ( ئۇ.ق) –جبْ ضۈرە ﹞269﹝

. ئبرلىذا( ئۇ.ق) –رلبرا ئب﹞270﹝

. ئوٍغىتىپ( ئۇ.ق) –ئودغۇرا ﹞271﹝

. ثەھرِەْ لىٍىپ( ئۇ.ق) –تۇرغۇرا ﹞272﹝

. ئۇالغتۇرۇپ –ئەر تۆرە ﹞273﹝
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