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دۇئا 
ئالالھىم! 

ئـاڭلىسـام ۋهتهنـده بهك 
جـىق بـالـىالر ئـاتـا – ئـانـىسـىز 
قــاپتۇ. ئۇالرغــا ئــىچــىم 
ئـاغـرىيـدۇ. ئۇالرنـىڭ ئـاتـا - 
ئـانـىسـىنـىڭ سـاق سـاالمهت 
قـــايـــتىپ كېلىشـــىنـــى 
تـىلهيـمهن. ئۇالرمۇ مهنـدهك 
ئــاتــا - ئــانــىســى بــىلهن 
خۇشــال - خۇرام ئۆتسۇن!  
ئۇ بـالـىالرنـى ئۆز پـانـاھىڭىزدا 
سـاقـلىغـايسـىز! بـىزنـى يـالغۇز 
قويمىغايسىز!               

ئامىن!                     

كۈنده بىر ساۋاب 

بۈگۈن ھويـلىدا ئـويـناۋاتـسام 
يـــامغۇر يېغىپ كهتـــتى. مهن 
دهرھال ئــاپــام يۇيۇپ، يېيىپ 
قـويـغان كـىيـىمـلهرنـى يـىغـىپ 
ئهكىرىۋهتتىم.                    

  

رامىزاننىڭ 22 - كۈنى 

دادامـنىڭ دېيىشـىچه، بۈگۈن گېزىتـكه ئۇيغۇرالر ھهقـقىده 
يهنه خهۋهر بېسىلــىپتۇ. جــىق ئــادهمــلهر ھازىر بــىزنــىڭ 
ۋهتـىنـىمـىزدىكـى ئـىشـالرنـى بـىلـىدۇ، بـىزگه ھېسداشـلىق قـىلـىدۇ ۋه 
يـاردهم قـىلـىۋاتـىدۇ.  ۋهتهنـنى ئـويـلىغـانـدا كۆڭلۈم بهك يېرىم 
بـولـىدۇ. لېكىن ئـالـالھنىڭ بـىزگه چـوقۇم يـاردهم قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى 
ئـويـالپ ئۈمـىدكه تـولـىمهن. ئـىپـتاردىن كېيىن ھويـلىغـا چـىقـتىم. 
ئـاسـمانـدا چـىرايـلىق يۇلتۇزالر كۈلۈپ تۇرۇپتۇ. ئۇالر خۇددى 
مـاڭا مهدهت بېرىۋاتـقانـدهك تۇيۇلـدى. مهن  گۈزهل كۈنـلهرنـىڭ 
كېلىدىغـىنـىغـا ئـىشـىنـىمهن ۋه رامـىزانـدا ئـالـالھقا كۆپـلهپ دۇئـا 

قىلىمهن.                       
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سۆيۈملۈك بالىالر:  

بۈگۈن سـىلهرگه پهيـغهمـبىرىمـىز مۇھهمـمهد 

ئهلهيھىسـساالمـنىڭ نهقهدهر مېھرىبـان بـىر كـىشـى 

ئېكهنـــلىكـــىنـــى سۆزلهپ بېرىمـــىز. بهزىده 

سـىلهرنـىڭمۇ كۆڭلۈڭالر يېرىم بـولـىدىغۇ دهيـمهن؟ 

شۇنـــداق چـــاغـــالردا يېـنـىڭـالردا بهك يېـقـىن 

دوسـتۇڭالرنـىڭ بـولۇشـىنـى خـااليسـىلهرغۇ؟ 

پهيـغهمـبىرىمـىز ھهمـمه بـالـىالرنـىڭ ئهڭ يېقىن ۋه 

ئهڭ مېھـرىبـــان دوســـت ئـــىدى. بـــىزمۇ 

پهيـغهمـبىرىمـىزدهك شۇنـداق يـاخشـى دوسـت 

بواليلى، بوالمدۇ؟                  

                                                            
ئون كۈمۈش تهڭگه 

پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ئـون تـال كۈمۈش تهڭگىسـى بـار ئـىدى. ئۇ بـازارغـا بېرىپ تۆت 

كۈمۈش تهڭگىگه ئۆزى ئۈچۈن ھهم چـىرايـلىق، ھهم يېپيېڭى بـىر كۆڭلهك ئـالـدى، يېنىدا 

ئالته كۈمۈش تهڭگىسى قالدى. 

بــىر كهمــبهغهل كــىشــى ئۇنــى كۆرۈپ: «بۇ نېمىدېگهن گۈزهل كۆڭلهك - ھه! » 

دېۋىدى، پهيـغهمـبىرىمـىز كۆڭلىكـىنـى ئۇ كـىشـىگه ھهدىيه قـىلـدى. چۈنـكى پهيـغهمـبىرىمـىز 

ئـىنـسانـالر ئـىچـىدىكـى ئهڭ سېخىي كـىشـى ئـىدى. ئـارقـىدىن ئۇ تۆت كۈمۈش تهڭگىگه 

ئۆزى ئۈچۈن يهنه بـىر كۆڭلهك سېتىۋالـدى. ئۇنـىڭ يېنىدا پهقهت ئـىكـكى كۈمۈش تهڭگه 

قالغانىدى. 

  

كىچىك 

ساھابىلهر 
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كېيىن ئۇ يـولـدا بـىر كـىچـىك قـىز بـىلهن ئۇچـرىشـىپ قـالـدى، قـىز نـاھايـىتـى پهرىشـان 

ھالـدا يـىغـالۋاتـاتـتى. پهيـغهمـبىرىمـىز بۇ قـىزدىن نېمه ئۈچۈن يـىغـلىغـانـلىقـىنـى سـورىۋىدى، 

قىز: 

ــ ئــاپــام مــاڭا ئــىكــكى كۈمۈش تهڭگه بېرىپ، «بــازاردىن ئۇن ئېلىپ كهل» 

دېگهنـىدى. ئهمـما مهن پۇلـنى يـىتتۈرۈپ قـويـدۇم، ــ دېدى. پهيـغهمـبىرىمـىز يېنىدىكـى 

ئهڭ ئاخىرقى ئىككى كۈمۈش تهڭگىنى ئۇ قىزغا بهردى ۋه: 

ــ يـىغـلىمـاڭ، بۇ پۇلـغا ئۇن ئېلىڭ، ــ دېدى. قـىزچـاق پۇلـنى ئېلىپ يهنه يـىغـالشـقا 

باشلىدى.  

ــ نېمىگه يىغاليسىز؟ ــ دهپ سورىدى پهيغهمبىرىمىز.  

ــ چۈشۈرۈپ قـويـغان پۇلـنى ئـىزدهپ  كهچ قـالـدىم، ئـاپـام كهچ قـالـغىنـىم ئۈچۈن خـاپـا 

بولىدۇ، ــ دېدى قىز. 

ــ ئۇنداقتا بىلله بارايلى. 

سۆيۈملۈك پهيـغهمـبىرىمـىز قـىزچـاق بـىلهن ئۆيـىگـىچه بـىلـله بـاردى، يـولـبويـى قـىزنـىڭ 

قـولـىدىن تۇتۇپ  مـاڭدى، ئۇنـنىمۇ ئۆزى كۆتۈرۈۋالـدى. ئۆيـگه بـارغـانـدىن كېيىن ئۆيـدىكـىلهر 

نـاھايـىتـى مهمنۇن بـولـدى ۋه شۇنـىڭدىن بـاشـالپ ھېچكىممۇ كـىچـىك بـالـىالرغـا 

كايىمايدىغان بولدى.  
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ئوماق بالىالر:  

ھهممىڭالرنىڭ چوقۇم يېقىن دوستلىرى بار، شۇنداقمۇ؟ دوستۇڭالرغا مېھرىبان 

بولۇڭالر، ئۇالرغا كۆڭۈل بۆلۈڭالر.  

 

  


