
  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

دۇئا 
ئالالھىم! 

چۈشۈپ  ئۇۋىســـىدىن 
كهتــكهن قۇشــقاچــقا بهك 
ئـىچـىم ئـاغـرىدى. ھهمـمه 
ئـــــادهمـــــلهرنـــــىڭ، 
ھايۋانـاتـالرنـىڭ، قۇشـالرنـىڭ 
ئـىسسـىق ئۆيـلىرى بـولسۇن! 
ھېچكىم سـوغۇقـتا سـىرتـتا 
قـالـمىسۇن! بـىزنـى ئـاكـامـغا 
مېھـرىبـــان  ئـــوخـــشـاش 
كـىشـىلهردىن قـىلـغايسـىز! 
نـامـرات، بـىچـارىلهرگه تـامـاق 
ۋه ئـىسسـىق ئۆي بېرىدىغـان 
كىشىلهردىن قىلغايسىز!    

ئامىن!                

كۈنده بىر ساۋاب 

  بۈگۈن ئـاكـام بـىلهن بـىلـله 
يهرگه چۈشۈپ كهتــكهن بــىر 
كــىچــىك قۇشــنى ئۇۋىســىغــا 
سېلىپ قـويـدۇق. دادام بـىزنـى: 
«سـاۋابـلىق ئـىش قـىپسـىلهر» 
دهپ ماختاپ كهتتى.          

  

رامىزاننىڭ 17 - كۈنى 

بۈگۈنمۇ ئـاپـامـنىڭ تهمـلىك تـامـاقـلىرى بـىلهن ئـىپـتار 
قـىلـدۇق. ئـىپـتار قـىلـىۋېتىپ: «رامـىزان ئېيى پهقهت ئۆتۈپ 
كهتـمىسـىكهن» دهپ ئـويـالپ كهتـتىم. ئـىپـتاردىن كېيىن ئـاكـام 
بـىلهن تېشىدا ئـويـنىغـانـدا ئۆيـىمـىزنـىڭ يېنىدىكـى دهرهخ تۈۋىده 
كـىچـىكـكىنه بـىر قۇش كۆردۈم. ئـاكـامـدىن: «قـانـىتـى تۇرۇپ 
نېمىشـقا ئۇچـماي يهرده يـاتـىدۇ؟» دهپ سـورىسـام، ئـاكـام: 
«ئۇۋىســىدىن يــىقــىلــىپ چۈشۈپتۇ. كــىچــىك بــولــغاچــقا 
ئۇچـالـماپتۇ» دېدى. ئـاكـام قۇشـقاچـنى ئـاسـتا ئېلىپ، دهرهخـكه 
يـامـىشـىپ چـىقـىپ، ئۇۋىسـىغـا قـويۇپ قـويـدى. ئـاكـام 

نېمىدېگهن مېھرىبان - ھه!        
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سۆيۈملۈك بالىالر:  

بۈگۈن سىلهرگه مۇقهددهس زهمزهم سۈيى ھهققىده سۆزلهپ بېرهيلى: 

نـاھايـىتـى نۇرغۇن يـىلـالر بۇرۇن ئـالـالھ پهيـغهمـبهرلـىرىدىن ئـىبـراھىم ئهلهيھىسـساالمـغا 

ئـايـالـى ھاجهر ۋه ئـوغـلى ئـىسـمائـىلـنى مهكـكىگه ئېلىپ كېلىشـنى بۇيـرۇغـان ئـىكهن. ئۇ 

چـاغـالردا مهكـكه سۇ يـوق، قۇرغـاق بـىر يهر بـولۇپ، ئـىنـسانـالر يـاشـىمـايـدىكهن. ئـىبـراھىم 

ئهلهيھىسـساالم ئـايـالـى بـىلهن ئـوغـلىنـى شۇ چۆلـگه، يهنـى مهكـكىگه قـويۇپ قـايـتىپتۇ. ئـاز 

ۋاقـىتـتىن كېيىن ئـانـا - بـالـىنـىڭ يېنىدىكـى تـامـاقـلىرى ۋه سۈيـى تۈگهپتۇ. ئۇالر ئۇسـساپ، 

چـاڭقاپ كېتىپتۇ. بـوۋاق ئـىسـمايـىل يـىغـالشـقا بـاشـالپتۇ. ھاجهر ئـانـىمـىز بـوۋىقـىنـىڭ 

ئۇسسۇزلۇقـتىن ئۆلۈپ كېتىشـىدىن ئهنسـىرهپ، چـىدىيـالـماي ئـورنـىدىن تۇرۇپتۇ - ده، 

ئۇيـاق - بۇيـاقـقا قـاتـراپ، يۈگۈرۈشـكه بـاشـالپتۇ. ھاجهر ئـانـىمـىز تۇرغـان يهرده سهفـا ۋه 

مهرۋه دهپ ئـىكـكى ئېگىزلـىك بـار ئـىكهن. چـارىسـىز قـالـغان ئـانـا يـاردهم قـىلـىدىغـان بـىرهرى 

چىقىپ قاالرمۇ دهپ سهفا بىلهن مهرۋهنىڭ ئارىسىدا توختىماستىن يۈگۈرۈپتۇ.                                                                                 
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يۈگۈرىۋېرىپ، ھېرىپ ھالـىدىن كېتىپتۇ ۋه ئـامـالسـىز بـوۋىقـىنـىڭ يېنىغـا قـايـتىپ 

كهلـگهنـده بـىر مۆجـىزىنـى كۆرۈپ، كۆزلـىرىگه ئـىشهنـمهي قـاپتۇ. بـوۋىقـى ئـىسـمائـىلـنىڭ پۇتـى 

تۇرغـان يهردىن سۇ چـىقـىۋاتقۇدهك. ھاجهر ئـانـىمـىز سۇنـى كۆرۈپ بهكمۇ خۇشـال بـولۇپ 

كېتىپتۇ ۋه سۇنـى بهرگهن ئـالـالھقا ئـىچ - ئـىچـىدىن رهھمهت ئېيتىپ كېتىپتۇ. سۇنـى 

ئېقىپ كهتـمىسۇن دهپ، سۇغـا قـاراپ ئۆزنـىڭ تـىلـىدا: «زهم! زهم! زهم! زهم!» دېگهچ، 

سۇنـىڭ ئهتـراپـىنـى تـاش، تـوپـىالر بـىلهن تـوسۇپتۇ. بۇ سۇ ھاجهر ئـانـىمـىز بـىلهن بـوۋىقـىنـى 

قۇتقۇزۇپ قــاپتۇ. كېيىن بۇ يهردىن ئۆتۈپ كېتىۋاتــقان بــىر كــارۋان بۇ سۇنــى كۆرۈپ 

ھهيـران قـاپتۇ، ھاجهر ئـانـىمـىز ئۇالرغـا كهچۈرمـىشـلىرىنـى سۆزلهپ بېرىپتۇ. ئۇالر ھاجهر 

ئـانـىمـىزنـىڭ رۇخسـىتـى بـىلهن ئۇ يهرده تۇرۇپ قېلىپ، سۇنـىڭ ئهتـراپـىدا بـىر يېزا بهرپـا 

قـىپتۇ ۋه بۇ سۇنـىڭ ئـىسـمى زهمـزهم بـوپتۇ. ئـىبـراھىم ئهلهيھىسـساالمـدىن ۋه ھاجهر 

ئانىمىزنىڭ تىرىشچانلىقىدىن ئالالھ مهمنۇن بولغاچقا، ئۇالرغا بۇ سۇنى بهرگهنىدى.                                                                                     

بــالــىالر! زهمــزهم سۈيــىنــىڭ ھېكايــىســىدىن نېمىنــى ئۆگهنــدىڭالر؟ ئــىبــراھىم 

ئهلهيھىسـساالم ئـالـالھنىڭ بۇيـرۇغـىنـىنـى قـىلـدى. ھاجهر ئـانـىمـىزمۇ قـارشـىلـىق قـىلـماي 

بـالـىسـى بـىلهن شۇ چۆلـده قـالـدى. ئـالـالھ ئۇالرنـىڭ پـىداكـارلـىقـىدىن مهمنۇن بـولۇپ، 

ئۇالرنـى سۇ بـىلهن قۇتقۇزدى. شۇنـىڭدىن بۇيـان زهمـزهم  قۇرۇمـاس بۇالق بـولۇپ، 

سـانسـىزلـىغـان كـىشـىلهرنـىڭ تهشـنالـىقـىنـى قـانـدۇرۇپ كهلـمهكـته. پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم: 

«زهمـزهم سۈيـى نېمه ئۈچۈن ئـىچـىلـگهن بـولـسا، شۇنـىڭغا يـارىشـا پـايـدا قـىلـىدۇ» دېگهن 

ئىدى، يهنى زهمزهم ئۇسسۇزلۇقنى قالدۇرىدۇ، كېسهلگىمۇ شىپا قىلىدۇ.               
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ئوماق بالىالر:  

قـاراڭالر! ھهجـگه بـارغـان بۇ بـاال شـىپـالـىق زهمـزهم سۈيـىدىن قـانغۇچه ئـىچـىپتۇ. بۇ 

رهسىمنى ئۆزۈڭالر ياخشى كۆرگهن رهڭلهر بىلهن بوياڭالر.  

  


