
  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

دۇئا 
ئالالھىم! 

ئــاپــام دائــىم مــاڭا 
«بـاشـقىالرغـا گهپ قـىلـغانـدا 
مۇاليـىم بـولۇڭ، ئهدهپسـىز 
سۆزلهرنــى قــىلــماڭ» دهپ 
تۇرىدۇ.  ئهســـكهرتـــىپ 
قــوپــالــلىق قــىلــساق ســىز 
يـاخشـى كۆرمهيـدىكهنسـىز.  
دۇنــيادا ھىچــكىم بــىر -
كۆڭــلــىنـــى  بـــىرىنـــىڭ 
ئـاغـرىتـمىسۇن! ھهمـمه كـىشـى 
بـىر- بـىرىگه گۈزهل سۆزلۈك 

بولسۇن!             

ئامىن!                   

كۈنده بىر ساۋاب 

بۈگۈن خـوشـنىمـىز ئـىمـران 
بــوۋامــغا يــاردهمــلىشــىپ 
ھويــلىســىدىكــى چــىمــنى 

قىرقىشىپ بهردىم.                            

  

رامىزاننىڭ 23 - كۈنى 

مهن ھازىر روزا تۇتۇشـقا كۆنۈپ قـالـدىم. قـورسـىقـىممۇ 
بۇرۇنـقىدهك ئېچىپ كهتـمهيـدۇ. ئـاپـامـنىڭ دېيىشـىچه، روزا 
تۇتـقان ئـادهم سـاغـالم بـولـىدىكهن. مهنمۇ ئۆزۈمـنى شۇنـداق 
سـاغـالم ۋه راھهت ھېس قـىلـىۋاتـىمهن. مېنىڭچه، مېھرىبـان 
ئـالـالھ رامـىزان ئېيىدا بـىزگه چـوقۇم نـورمـالـدىكـىدىن كۆپ سهۋر 
- تـاقهت بېرىدىكهن. چۈنـكى ئـادهتـته ئهتـىگهنـدىن كهچـكىچه 
تـامـاق يېمىسهك قـورسـىقـىمـىز بهك ئېچىپ كېتىدىغۇ؟ لېكىن 
رامـىزان ئېيىدا غهيـرهت قـىالاليـدىكهنـمىز، چۈنـكى ئـالـالھ بـىزگه 

كۈچ - قۇۋۋهت بېرىدىكهن.                        

رامىزان خاتىرىسى – 23     
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سۆيۈملۈك بالىالر:  

بۈگۈن ســـىلهرگه ئهڭ تهلهيـــلىك بـــاال - 

ئهنهسـنىڭ ھېكايـىسـىنـى سۆزلهپ بېرىمـىز. ئۇ 

پهيـغهمـبىرىمـىز مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنىڭ 

يېنىدا ئـون يـىل تۇرغـانـىكهن. بۇ ئـون يـىلـدا ئۇالر 

ھهر كۈنــى بــىلــله يۈرۈپــتىكهن. ئــالــالھنىڭ 

ئهلـچىسـى، دۇنـيانـىڭ ئهڭ مېھرىبـانـى مۇبـارهك 

پهيـغهمـبىرىمـىز بـىلهن بـىلـله يۈرۈش نېمىدېگهن 

چوڭ بهخىت - ھه؟!                                

دۇنيادىكى ئهڭ تهلهيلىك باال 

ئۇممۇ سۇلهيـىم ئـانـا پهيـغهمـبىرىمـىزگه بـىر ھهدىيه بېرىشـنى ئـويـلىدى، چۈنـكى ھهمـمه 

كـىشـى پهيـغهمـبىرىمـىزگه ھهدىيه بېرىدىكهن. لېكىن ئۇممۇ سۇلهيـىم ئـانـا نېمه بهرسه 

بولىدىكىن؟  

ئۇنـىڭ ئۆيـىده ھهدىيهگه اليـىق ھېچنهرسه يـوق ئـىدى. ئۇ ئهتـراپـقا بـىر قـاراپ چـىقـتى، 

يهنىال ھېچنهرسه تاپالمىدى ۋه تۇيۇقسىز ئوغلىغا كۆزى چۈشتى. 

ــ تـاپـتىم، ــ دېدى ئۇممۇ سۇلهيـىم ئـانـا. ئۇنـىڭ كـالـلىسـىغـا ئـوبـدان بـىر پـىكـىر 

كهلگهنىدى. ئۇ: 

  

كىچىك 

ساھابىلهر 
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ــ قېنى كهل، ئهنهس، ــ دېدى - ده، ئــوغــلىنــىڭ قــولــىدىن يېتىلــىگــىنــىچه 

پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ يېنىغـا ئېلىپ بـاردى. ئهنهس تـولـىمۇ ھايـاجـانـلىنـىپ كهتـكهنـىدى. 

«پهيـغهمـبىرىمـىز نېمىدىگهن خۇش چـىراي - ھه!»، ئهنهس ھازىرغـا قهدهر بۇنـداق 

خۇش چىراي ئىنساننى كۆرۈپ باقمىغانىدى. 

ــ بۇ مېنىڭ ئـوغلۇم ئهنهس، ــ  دېدى ئۇممۇ سۇلهيـىم ئـانـا، ــ سـاۋاتـى بـار، تـولـىمۇ 

ئهقىللىق باال بولدى. ئۇنى ئىشلىرىڭىزغا ياردهملهشسۇن دهپ ئېلىپ كهلدىم. 

 

پهيـغهمـبىرىمـىز ئهنهسـنى تـولـىمۇ يـاقتۇرۇپ 

قـالـدى. ئهنهسمۇ پهيـغهمـبىرىمـىزنـى نـاھايـىتـى 

يـاخشـى كۆرۈپ قـالـدى. شۇنـىڭدىن ئېتىبـارهن ئۇالر 

ئـون يـىل دوسـت بـولۇشـتى. پهيـغهمـبىرىمـىز 

ئهنهسـكه بـىرهر قېتىممۇ ئـاچـچىقـلىنـىپ بـاقـمىدى. 

ئۇ شـوخـلۇق قـىلسـىمۇ، خـاتـالـىق ئۆتكۈزسـىمۇ، 

ئهسـال ئـاچـچىقـالنـمايـتتى. ئۇنـى «ئهنهسـىم، 

ئـوغلۇم» دهپ چـاقـىراتـتى. ئهنهس دۇنـيادىكـى 

ئهڭ بهختلىك باال ئىدى.  
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ئوماق بالىالر:  

چـوڭالرنـى ھۆرمهتـلهيـدىغـان ئهدهپـلىك بـاال بـواليـلى، بـوالمـدۇ؟ قـانـداق قـىلـساق 

چـوڭالرنـى ھۆرمهتـلىگهن بـولـىمـىز؟ قېنى، ئېيتىپ بېقىڭالر ۋه بۇ رهسـىمـنى ئۆزۈڭالر 

ياخشى كۆرگهن رهڭلهر بىلهن بوياڭالر.  

  


