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پەيغەمبەرئادەم   

 

باشقا ھېچكىم ھەم ھېچقانداق  .ئەڭ دەسلەپتە بۇ دۇنيادا پەقەتال ئالالھ بار ئىدى   

شەيئىلەرنى ياراتماقچى بولدى ۋە  دۇنيانى ۋە پۈتۈننەرسە يوق ئىدى. كېيىن ئالالھ 

« يارال»يارال!« دېدى. چۈنكى ئالالھ بىر نەرسىنى ياراتماقچى بولسا پەقەتال »

                               دەيىتتىدە، ئۇ نەرسە يارىالتتى، يەنى يوقتىن پەيدا بوالتتى.

»يارال« دەپال بۇ كەڭرى دۇنيانى   يەنە يۇلتۇزالرنى ياراتتى. ەپال« ديارالئالالھ »   

ياراتتى. يەنى ئاسمان، بۇلۇتالر، دەرەخلەر، گۈللەر ۋە مېۋىلەر يوقلۇقتىن پەيدا بولدى.  

ۋە چۈمۈلىلەرنى ياراتتى.  ەرنى، كېپىنەكلەرنىھەرىل  دە،ئالالھ يەنە »يارال« دېدى 

يەنە   قۇشالرنى، بېلىقالرنى ۋە جەرەنلەرنى ياراتتى. يولۋاس ۋە پىلالرنى ياراتتى. ئالالھ 

»يارال« دېگەن ئىدى، قويالر، ئۇچقاندەك چاپىدىغان ئاتالر ۋە يوغان، يوغان كالىالر 

                                                                                 پەيدا بولدى.

بىر ئىنسان يارالدى. بۇ دۇنيادىكى تۇنجى  ئالالھ »يارال!« دېگەن ئېدى، توپىدىن   

ئىنسان ئىدى. ئالالھ ئۇنىڭغا »ئادەم« دەپ ئىسىم قويدى. ئادەم ئەڭ باشتا جەننەتتە 

ۋە ئۇ يەردە بەك خۇشال ۋە بەخىتلىك ياشىدى. لېكىن ئادەم ئۇ يەردە يالغۇز  تۇردى

وستى بولغان ئىدى! ئۇ يەردە ھەممىسىنىڭ بىر دوستى بار ئىدى. ئادەمنىڭمۇ بىر د

  بولسا ھە؟! شۇنىڭ بىلەن ئالالھ ئادەمنىڭ دوستى بولسۇن دەپ يەنە بىر ئىنساننى

دى. ئادەم بىر ئوغۇل، ھاۋا بولسا بىر قىز ۋە ئۇنىڭ ئىسمىنى ھاۋا قوي اراتتىي

                                                                                      ئىدى.   

ئادەم بىلەن ھاۋانىڭ جەننەتتىكى كۈنلىرى ناھايىتى خۇشال ئۆتىۋاتاتتى. چۈنكى     

خالىغان ھەممە نەرسە ئۇالر جەننەت شۇنچىلىك گۈزەل بىر يەر ئىدى. ئۇ يەردە 

، چىرايلىق گۈللەر ۋە بەكمۇ جىق تاتلىق مېۋىلەر بار رەڭگارەڭ. تتىتېپىال

                                                                                             ئىدى.
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لىك دەرەخكە يامىشىپ چىقىپ، مېۋىلەردىن قانچىلىك يېسە ېۋىئۇالر قايسى م   

مېۋىنى يېسە بولمايىتتى! ئالالھ ئۇالرغا »بۇ دەرەخكە   البولىۋېرەتتى. لېكىن پەقەت بىر

ر« دېگەن ئىدى. ئۇ بىر چەكلەنگەن دەرەخ ھەرگىز يېقىن كەلمەڭالر! مېۋىسىنى يېمەڭال

                                                     ئىدى، مېۋىسىنى يېسىمۇ بولمايىتتى.

ياشايىتتى. ئەمما جەننەتتە بىر شەيتان   خۇشالئادەم بىلەن ھاۋا جەننەتتە ناھايىتى     

بەخىتسىز ھىس قىالتتى. چۈنكى ئۇ ئادەمنى  ەكبار ئىدى ۋە بۇ شەيتان ئۆزىنى ب

                    .پەقەتال ياخشى كۆرمەيىتتىھاۋانىمۇ  ھەم  ئۆچ كۆرەتتى شۇنچىلىك

ئالالھ ئادەمنى ياراتقاندا پەرىشتىلەرگە  ئالالھ شەيتاننى ئوتتىن ياراتقان ئىدى.   

،  سۇنۇپئالالھقا بويڭالر!« دەپ بۇيرۇغان ئىدى ۋە پەرىشتىلەر  سەجدە قىلى  دەمگە»ئا

 شەيتان بولسا »مېنى ئوتتىن، ئادەمنى  ئادەمگە ھۆرمەت سەجدىسى قىلغان ئىدى.

توپىدىن ياراتتىڭ!« دەپ گەپ ياندۇردى ۋە »مەن ئۇنىڭدىن ئۈستۈن تۇرىمەن! مەن 

ئالالھقا قارشى چىققانلىق  نېمىشقا ئۇنىڭغا ھۆرمەت كۆرسەتكۈدەكمەن؟« دېدى. بۇ 

                                               ئىدى ۋە بەك ئېغىر ھۆرمەتسىزلىك ئىدى. 

ئالالھ شەيتاننىڭ بۇ گەپلىرىگە غەزەپلىنىپ ئۇنى ھوزۇرىدىن قوغلىغان ئىدى.     

ئالماقچى   ۆچشەيتان نەق مۇشۇ سەۋەپتىن ئادەمنى بەكمۇ ئۆچ كۆرەتتى ۋە ئادەمدىن ئ

                                                         دۇ؟ ئۆچ ئالىدىغان   . لېكىن قانداقبولدى

جەننەتتە يەنە گۈزەل بىر كۈن باشالندى. شەيتان بىر دەرەخنىڭ كەينىگە مۆكۈۋالغان    

ئىدى. ئۇ ئادەم بىلەن ھاۋانى نەدىدۇ دەپ ھەر تەرەپكە قاراپ ئىزدەيىتتى. ئىچىدە 

توختىماستىن »ئۇ ئىككىسىنى جەننەتتىن قوغلىۋېتىمەن!« دەيىتتى. ئۇ ناھايىتى يامان 

                                                               ئىدى.  بىر ئىشنى پىالنلىغان

خۇددى ئادەم بىلەن ھاۋانى كۆرگەن شەيتان »بوھ!« دەپ، ئۇالر بىلەن    

                                    .دەرەخ كەينىدىن سەكرەپال چىقتى دەك،ئوينىشىۋاتقان

ھاۋامۇ   ندەپ ئۇالرغا ساالم قىلدى. ئادەم بىلە -، ھاۋا!، ئادەم! ساالمساالم -   

                                           شەيتان ئۇالرغاشەيتانغا »ساڭىمۇ ساالم!« دېيىشتى.  
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. دېدى –سىلەر ئۈچۈن بەك كۆڭلۈم يېرىم!  -      

دېدى ئادەم.  -نېمىشقا؟ كۆڭلۈك يېرىم بولغۇدەك بىزگە نېمە ئىش بوپتۇ؟  -      

 دېدى. –پات يېقىندا سىلەر جەننەتتىن چىقىپ كېتىسىلەر!  -

 دېدى ئادەم.  –نېمە؟ چىقىپ كېتەمدۇق؟!  -

 دېدى شەيتان.  -كۆڭلۈم بەك يېرىم… لېكىن شۇ چىقىپ كېتىسىلەر،  -

 بىر كۈنى ئۆلۈپ كېتىسىلەر، ئاندىن بۇ يەردىن چىقىپ كېتىسىلەر!!! -

 دېدى ئادەم.  -ئۆلمەيدۇ!  لېكىن بۇ يەر دېگەن جەننەت! جەننەتتە ھېچكىم -

 دېدى شەيتان.  –ېكىن ئۇ سېنىڭ خىيالىڭ پەقەت! ل -

 ئادەم بەك قورقۇپ كەتتى. ھاۋا بولسا ئادەمدىنمۇ بەك قورقۇپ كەتكەن ئىدى. 

 دېدى شەيتان.  –لېكىن ھەرگىز ئەنسىرىمەڭالر! بۇنىڭ ئامالى بار!  -

ن يىراقتىكى بىر دەرەخنى كۆرسىتىپ » ئاۋۇ دەرەختىكى مېۋىنى يېسەڭالر تاشەي

 ھەرگىز ئۆلمەيسىلەر. جەننەتتە مەڭگۈ قالىسىلەر!« دېدى.  

 دېدى ئادەم.  -!بولمايدۇلېكىن ئۇ چەكلەنگەن مېۋە! ئۇنى يېسەك ھەرگىز  -

 دېدى ھاۋامۇ. -توغرا، ئۇ مېۋە چەكلەنگەن! -

 شەيتان بولسا »قەسەم قىالي. گېپىم راست!« دەپ بىر مۇنچە قەسەم قىلدى. 

قەسەم ئىچكىنىگە قاراپ ئادەم بىلەن ھاۋا ئۇنىڭغا ئىشىنىپ قالدى.   نىڭەيتانش

ئۇالر يالغاننىڭ نېمىلىكىنىمۇ بىلمەيىتتى. شۇنىڭ بىلەن ئۇالر بېرىپ ھېلىقى 

ۇشاللىقىدىن قاقاھالپ كۈلۈپ  چەكلەنگەن مېۋىنى ئۈزۈپ يېدى. شەيتان بولسا خ

 كەتتى. 

 ھا ھا! ئۇالرنى ئالدىۋەتتىم! ئالدىۋەتتىم! -

ئالالھ ئەسلىدە ئادەم بىلەن ھاۋاغا شەيتاننىڭ ئۇالرغا دۈشمەنلىك قىلىدىغانلىقى    

 شەيتاندىن بەك ئېھتىيات قىلىشى كېرەكلىكىنى دېگەنىدى.  . ئېيىتقانىدىتوغىرسىدا 
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قىلىپ قويدۇق! بۇ چەكلەنگەن مېۋە ئىدى. ئۇنى ئەسلىدە ئاپال! بىز نېمە ئىش  -

 دەپ ئاھ ئۇردى ئادەم. - ھەرگىز يېمەسلىكىمىز كېرەك ئىدى، 

ھاۋا بولسا يىغالشقا باشلىدى. ئىككىلىسى قىلغان ئىشىغا قاتتىق پۇشايمان     

 قىلغانىدى.  

الالھ  ئادەم بىلەن ھاۋا ئىككىسى ئالالھتىن ئۆزلىرىنى ئەپۇ قىلىشىنى سورىدى. ئ   

ئۇالرنى ئەپۇ قىلدى. چۈنكى ئالالھ باشقىالرنى ئەپۇ قىلىشنى، ئۇالرنىڭ خاتا قىلغان 

ئىشلىرىنى كەچۈرىۋېتىشنى ياخشى كۆرەتتى. لېكىن ئادەم بىلەن ھاۋا ئەمدى 

 جەننەتتە قالسا بولمايىتتى. شۇنىڭ بىلەن ئالالھ ئۇالرنى بۇ دۇنياغا ئەۋەتتى. 

زۇن يىل بىللە ياشىدى. دۇنيادا ياشاش ئۇنداق ئاسان ئادەم بىلەن ھاۋا دۇنيادا ئۇ   

، لېكىن مېھرىبان ئالالھ ئادەمگە بەك جىق ئىشالرنى ئۆگەتتى. ئەمەس ئىدى

تېرىقچىلىق قىلىشنى، نان يېقىشنى، بېلىق تۇتۇشنى، يەنە ئەلۋەتتە ئوت يېقىشنىمۇ  

 ئۆگەتتى. 

ئادەمگە پەيغەمبەرلىك   كېيىن ئادەم بىلەن ھاۋانىڭ جىق بالىلىرى بولدى. ئالالھ   

ۋەزىپىسى تاپشۇردى. ئادەم پەيغەمبەر بالىلىرىغا ئالالھنىڭ كىملىكىنى 

چۈشەندۈردى. يەنە شەيتاننىڭ ئۇالرغا قانداق يامانلىق قىلغانلىقىنى سۆزلەپ 

 بەردى. جەننەتنىڭ نەقەدەر گۈزەل بىر جاي ئېكەنلىكىنىمۇ سۆزلەپ بەردى. 

شۇنداق باشالندى. ئەسلىدە بىز ھەممىمىز ئادەم مانا مۇ  ھاياتلىقشۇنداق قىلىپ     

 شۇنداق ئەمەسمۇ؟  پەيغەمبەرنىڭ بالىلىرى.

 

 

 

 


