
  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

دۇئا 
ئالالھىم! 

دۇنـيانـىڭ ھهمـمه يېرى 
گۈلـلهرگه تـولۇپ كهتسۇن! 
ھهمـمه يهرده كېپىنهكـلهر، 
ئـىشـچان ھهرىلهر ئۇچۇپ، 
گۈلـلهرگه قـونۇپ، ئهتـراپـنى 
تېخىمۇ گۈزهل قـىلـىۋهتسۇن! 
گۈلــلهر تېخىمۇ چــىرايــلىق 
ئېچىلـىپ، كېپىنهك ۋه ھهره 
دوسـتلىرىغـا ئهڭ مهززىلـىك 

پۇرىقىنى تارقاتسۇن!                   

ئامىن!                       

كۈنده بىر ساۋاب 

مهكـــتهپـــتـىن  بۈگۈن    
قـايتقۇچه يـول بـويـىدا ئېچىلـىپ 
كهتــكهن مــامــكاپــالردىن بــىر 
دهسـته يـاسـاپ، ئـاپـامـغا بهردىم. 
ئــاپــام بهك خۇشــال بــولۇپ 

كهتتى.     

  

رامىزاننىڭ 19 - كۈنى 

مهھهلـلىمـىزدىكـى بـاغـچىدا ھهر خـىل رهڭلىك، چـىرايـلىق 
گۈلـلهر ئېچىلـىپ كېتىپتۇ. گۈلـلهرنـىڭ پۇرىقـىنـى بهك يـاخشـى 
كۆرىمهن. ئـىشـچان ھهرىلهر بـىزگه شۇ چـىرايـلىق گۈلـلهردىن 
تـاتـلىق ھهسهلـلهرنـى يـاسـاپ بېرىدۇ. ئـاپـامـدىن ئـاڭلىسـام، 
سۆيۈملۈك پهيـغهمـبىرىمـىزنـى ئـالـالھىمـىز بهك يـاخشـى 
كۆرگهچـكه، پهيـغهمـبىرىمـىزگـىمۇ خۇددى گۈلـلهرنـىڭكىدهك 
خۇش پۇراقـالرنـى بهرگهنـىكهن. بۇنـى ئـاڭلىغـانـدىن بۇيـان 
گۈلـلهرنـى، كېپىنهكـلهرنـى، ھهرىلهرنـى كۆرسهمـال پهيـغهمـبهر 

ئهلهيھىسساالمنى ئوياليدىغان بولدۇم.                                                             
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سۆيۈملۈك بالىالر:  

بـــاشـــالپ ســـىلهرگه  بۈگۈنـــدىن 

مۇھهمـــمهد  پهيـــغهمـــبـــــىرىمـــىز 

ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ھايـاتـلىقـىدىكـى دوسـتلىرى 

— كــىچــىك ســاھابــىلهر ھهقــقىده گۈزهل 

خـاتـىرىلهرنـى سۇنـىمـىز. پهيـغهمـبىرىمـىز كـىچـىك 

سـاھابـىلهرنـى بهكمۇ يـاخشـى كۆرهتـتى. كـىچـىك 

سـاھابـىلهرمۇ پهيـغهمـبىرىمـىزگه بهك ئـامـراق 

ئــىدى. ئۇالر بــىر - بــىرىنــى قهدىرلــىگهن 

دوستالردىن ئىدى.                               

ئهنهسنىڭ سىرى 

ھاۋا ئـوچۇق، ئـاپـتاپ چـىقـقان بـىر كۈن ئـىدى. كـىچـىك سـاھابه ئهنهس دوسـتلىرى بـىلهن 

كـوچـىدا ئـويـناۋاتـاتـتى. شۇ چـاغـدا پهيـغهمـبىرىمـىز ئۇالرنـىڭ يېنىغـا كهلـدى ۋه سـاالم بهردى. 

چۈنـكى، ئۇ ھهر دائـىم كـىچـىك بـالـىالرنـى كۆرسه سـاالم بېرهتـتى. بـالـىالرمۇ شـوخـلۇق ۋه 

خۇشاللىق بىلهن: 

ــ ۋهئهلهيكۇم ئهسساالم، ــ دېيىشتى. 

پهيـغهمـبىرىمـىز ئهنهسـنى يېنىغـا چـاقـىرىپ، ئۇنـىڭغا بـىر نهرسـىلهرنـى دېدى، قـارىمـاقـقا ئۇنـى 

بـىر ئـىشـقا بۇيـرۇغـانـدهك قـىالتـتى. ئهنهس ئـويۇنـىنـى تـوخـتاتـتى - ده، يۈگۈرگهن پېتى كېتىپ 

قالدى، ئهمما نهگه ماڭغىنىنى ھېچكىمگه دېمىدى، چۈنكى بۇ بىر سىر ئىدى. 

  

كىچىك

ساھابىلهر



تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

ئۇ كۈنى كهچته ئهنهس ئۆيىگه بىر ئاز كهچ قالدى، ئانىسى قىزىقىپ سورىدى: 

ــ ئهنهس، نهلهرده يۈردۈڭ، باالم؟ 

ــ پهيغهمبىرىمىز ماڭا بىر ۋهزىپه تاپشۇرغان، شۇڭا كهچ قالدىم، ــ دېدى ئهنهس. 

ــ ھه، نېمه ۋهزىپىدۇ ئۇ؟ بهك قىزىقىپ قالدىم، ــ دېدى ئانىسى. 

ئهنهس ئـانـىسـىدىن ھېچنهرسـىنـى يـوشۇرمـايـتتى، بـىرهر كۆڭۈلسـىزلـىك بـولـغىنـىدا، تۇنـجى 

بـولۇپ ئـانـىسـىغـا دهيـتتى. لېكىن بۇ سـىرنـى ئـانـىسـىغـا ئېيتمىدى، چۈنـكى بۇ پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ 

سىرى ئىدى. 

ــ ئېيتالمايمهن، چۈنكى بۇ بىر سىر! ــ  دېدى ئهنهس. 

ئانىسى ئهنهسنىڭ بۇ جاۋابىدىن ناھايىتى سۆيۈندى ۋه: 

ــ ئاپىرىن ساڭا! پهيغهمبىرىمىزنىڭ سىرىنى ھهرگىز باشقىالرغا ئېيتما! ــ دېدى. 

ــ ھهرگـىز، ھهرگـىز ئېيتمايـمهن، ــ دېدى ئهنهس ۋه ھهقـىقهتهن بۇ سـىرنـى بـىر ئۆمۈر 

ھېچكىمـگه تـىنـمىدى. ھهتـتا ھېچقانـداق سـىرىنـى يـوشۇرمـايـدىغـان ئـانـىسـىغـىمۇ دهپ 

بهرمىدى...  

 

      سۆيۈملۈك بــالــىالر! ئهنهســتىن نېمىنــى ئۆگهنــدىڭالر؟ ئۇ 

پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ سـىرىنـى ھېچكىمـگه ئېيىتـماي سـاقـالپتۇ. 

سىلهرمۇ باشقىالرنىڭ سىرىنى ساقلىياالمسىلهر؟ 
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ئوماق بالىالر:  

سـىلهرنـىڭ نـاھايـىتـى كۆپ دوسـتلىرىڭالر بـارغۇ دهيـمهن. قـايسـى دوسـتۇڭالر بـىلهن 

ئهڭ كۆپ بـىلـله ئـويـنايسـىلهر؟ تۆۋهنـدىكـى كـاتهكـچىگه ئۆزۈڭالرنـى ۋه دوسـتۇڭالرنـى 

ســىزىپ بېقىڭالر. ئېسىڭالردا بــولسۇن، دوســتلىرىمــىز ئــالــالھنىڭ بــىزگه بهرگهن 

سوۋغىتى، بۇ سوۋغاتنى قهدىرلهڭالر - ھه!           

                

  

دوستۇم ئىككىمىز 


