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دۇئا 
ئالالھىم! 

ئــاپــامــدىن ئــاڭلىســام 
رامـــىزان ئېيىدا قـــىلـــغان 
دۇئــالــىرىمــىز تېزال قــوبۇل 
ســـىزدىن  بـــولـــىدىكهن. 
ئۆتۈنـسهم،  ئـىسسـىق ئۆيـى 
يــوق، قــورســىقــى ئــاچ 
كـىشـىلهرگه ئـىسسـىق ئۆي ۋه 
جـىق تـامـاق بهرسـىڭىز! مهن  
ئــىپــتارغــىچه قــورســىقــىم 
تهســـته  بهك  ئېـچـىپ 
چـىدايـمهن! ئۇالر ھهر كۈنـى 
ئــاچ قــالــىدىكهن،  ئۇالرغــا 
بهك ئىچىم ئاغرىدى.        

ئامىن!                     

كۈنده بىر ساۋاب 

بۈگۈن سـوھۇردا ۋه ئـىپـتاردا 
نـامـراتـالر ئۈچۈن دۇئـا قـىلـدىم. 
ئۇالرنــى تــونۇمــايــمهن، لېكىن 
ئۇالرغـا بهك ئـىچـىم ئـاغـرىيـدۇ ۋه 

دائىم ئۇالرنى ئوياليمهن.     

  

رامىزاننىڭ 20 - كۈنى 

نهچـچه كۈنـدىن بېرى مهنمۇ چـوڭ ئـادهمـلهردهك روزا 
تۇتتۇم. چـوڭالر بـىلهن بـىلـله نـامـاز ئـوقۇدۇم. دادامـدىن 
سۆيۈملۈك پهيـغهمـبىرىمـىز ھهقـقىده نۇرغۇن ھېكايـىلهرنـى 
ئـاڭلىدىم. ئـىپـتارلـىق داسـتىخـانـلىرىمـىزغـا نۇرغۇن مېھمانـالر 
كهلـدى. مهن بۇ يـىل رامـىزانـنى بهك گۈزهل ئۆتكۈزۈۋاتـىمهن. 
ئـارىالپ قـورسـىقـىم ئـاچـقىنـىنـى ئـاپـامـنىڭ قۇلـىقـىغـا ئـاسـتا دهپ 
قـويـىمهن، چۈنـكى رامـىزانـدا «قـورسـىقـىم ئـاچـتى» دېسه ئهيـىب 
بـولـىدىكهن. دۇنـيادا قـورسـىقـىمۇ تـويـمايـدىغـان نۇرغۇن كـىشـىلهر 
بـار ئـىكهن. بـىز كۈنـده ئـىپـتار قـىلغۇچه بـىرلـىكـته ئۇ كـىشـىلهر 

ئۈچۈن جىق دۇئا قىلدۇق.     

رامىزان خاتىرىسى – 20                 

بىچاره 
ئادهملهر!
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  سۆيۈملۈك بالىالر:  

    ئـاخشـىمـى يـاتـقانـدا بهزىده ئۇخـلىيـالـماي 

قـىيـنىالمسـىلهر؟ پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ كـىچـىك 

دوسـتى زهيـىدمۇ شۇنـداق بـوالتـتىكهن، لېكىن ئۇ 

پهيـغهمـبىرىمـىز ئۆگـىتـىپ قـويـغان دۇئـانـى ئـوقۇپ 

كهچـلىرى ئۇخـلىيـااليـدىغـان بـوپتۇ. سـىلهرمۇ بۇ 

دۇئــانــى ئۆگــىنــىۋېلىڭالر. ســىلهرگه ھهر 

كهچقۇرۇق شېرىن ئۇيقۇ ۋه تـاتـلىق چۈشـلهر يـار 

بولسۇن!                                           

ئۇيقۇ دۇئاسى 

زهيـىد كـىچـىك بـىر سـاھابه ئـىدى. پهيـغهمـبىرىمـىز ئۇنـى تـولـىمۇ يـاخشـى كۆرهتـتى، 

زهيـىدمۇ پهيـغهمـبىرىمـىزگه بهك ئـامـراق ئـىدى. ئهمـما زهيـىدنـىڭ بـىر دهردى بـار ئـىدى، 

ئۇ بـولسـىمۇ كېچىلـىرى پهقهتـال ئۇخـلىيـالـمايـتتى. پۈتۈن جـان - جـانـىۋارالر، يهنـى قۇشـالر 

دهرهخــته، قــوزىچــاقــالر قــوتــانــلىرىدا شېرىن چۈشــلهرگه غهرق بــولــىدىغــان، ھهتــتا 

تۆگىلهرمۇ ئۇخاليدىغان كېچىلهرده پهقهت زهيىدنىڭال ئۇيقۇسى كهلمهيتتى. 

زهيــىد يۇلتۇزالرنــى ســانــاپ بــاقــتى. يۇلتۇزالر نېمىدېگهن جــىق! ئۇ نــاھايــىتــى 

چارچىغان بولسىمۇ، يهنىال ئۇيقۇسى كهلمهيۋاتاتتى.  

بـىر كۈنـى ئهتـىگهنـده زهيـىد پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ يېنىغـا بـاردى، چۈنـكى كـىمـنىڭ بـىرهر 

دهردى بولسا پهيغهمبىرىمىزنى ئىزدهيتتى. 

  

كىچىك 

ساھابىلهر 
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— مهن كېچىلـىرى ئۇخـلىيـالـمايۋاتـىمهن، ئهي ئـالـالھنىڭ ئهلـچىسـى! ــ دهپ ھال 

ئېيتتى زهيـىد، ــ يـاتـىمهن، لېكىن ئۇيقۇم كهلـمهيـدۇ. پۈتۈن جـانـلىقـالر ئۇخـاليـدۇ، پهقهت 

مهنال ئۇخلىيالمايمهن. 

پهيـغهمـبىرىمـىز زهيـىدكه كېچىسـى يـاتـقانـدا مۇنـداق دۇئـا قـىلـىشـنى تـاپـىلـىدى: «ئهي 

يۇلتۇزالرنـى ھهرىكهتـلهنـدۈرگهن، ئـالهمـگه تـىمـتاسـلىق ئـاتـا قـىلـغان ئۇلۇغ رهبـبىم! 

كۆزلىرىمگه ئۇيقۇ، كېچهمگه ھۇزۇر بهرگىن!» 

شۇنـىڭدىن كېيىن زهيـىد ئۇخـالشـتىن بۇرۇن بۇ دۇئـانـى ئـوقۇشـنى ئـادهت قـىلـدى ۋه 

كېچىلىرى راھهت ئۇخاليدىغان بولدى. 
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ئوماق بالىالر:  

ئـاخشـىمـى ئۇخـلىغـانـدا دۇئـا قـىلـىشـنى ئۇنتۇمـاڭالر، بـوالمـدۇ؟ شۇنـداق بـولـغانـدا 

ئالالھ بىزگه چوقۇم راھهت ئۇيقۇ ۋه تاتلىق چۈشلهرنى بېرىدۇ. 

  

  


