


ذ چۆچەكلە-ھېكايەتلەذ دىنياسىدىن ئىسالم غۇنچىلىرىغا             تەذبىيەلىك ھېكايە

 

 

 

 

بىلەن شۇغۇلالنسا، ئۇ  قايسى بىر ئايال بالىلىرَ تۇذىدىغان ئۆيدە ئولتۇذىپ، ئۇالذنى بېقىش »

« .جەننەتتە مەن بىلەن بىرگە بولىدى



. بەت -494توم،  -1: فەتھۇلكەبىر 

 

قى ٌە تەقۋاداذلىقىغا ياذدەم قىلغان كىشىنى ئالاله ذەھمىتىگە بالىنىڭ ياخشىلى»

« .ئېرىشتۈذىدى

. بەت -134توم،  -2: فەتھۇلقەدىر 

 

پەقەت مۇنۇ ئۈچ ئىشى . ئادەم بالىسى ئۆلگەندىن كېيىن باذلىق ئەمەلى ئۈرًلۈپ قالىدى»

« .ذىدىغان باالسەدىقە جاذىيە، پايدىلىق ئىلىم ٌە ئاذقىسىدىن دىئا قىلىپ تۇ: داٌاملىشىدى

. بەت -154توم،  -1: فەتھۇلكەبىر
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كىرىش سۆر 

 

نىڭ بىزنى كۇفرىنىڭ قاذاڭغۇلىقىدىن ئىماننىڭ يوذىقلىقىغا چىقاذغان مېھرىبان ئالالھىمىز

! شەنىگە اليىق مەدھىيەلەذ بولسۇن

ھاياتىنى ئىسالم نۇذَ بىلەن ئەڭ گۈرەل شەكىلدە ياشاپ،بىزلەذگە دىنىمىزنى 

يەتكۈرًشتە ٌاستە بولغان پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد سەللەلالھۇ ئەلەيھى ٌەسسەللەمگە 

! ساالمالذ بولسۇن-،ئۇنىڭ ئائىلە تاٌاباتلىرىغا ٌە ساھابىلىرىگە دىذىد

! المۇئەلەيكۇم ٌەذەھمەتۇلالھى ٌەباذەكەتۇھۇ ئەسسا

مەذھابا،غۇباذسىز كۆڭۈل دىنيايىڭنى يەنىمۇ گۈرەل تەسەٌٌىذالذغا تولسۇن دەپ تاتلىق 

چۆچەكلەذ دىنياسىغا خۇش كەلدىڭ سۆيۈملۈظ -ئۈمۈدلەذ ئىچىدە ساڭا سۇنۇلغان ھېكايە

!  باالم 



گە شۇنچىلىك ئامراط سەبىي چۆچەكلەذ-مەنمۇ بىر چاغالذدا خۇددَ سېنىڭدەظ ھېكايە

ئەمدىلىكتە چوڭ بولۇپ شۇ گۈرەل ٌەقەلىكلەذ بىلەن تولغان سېھىرلىك .باال ئىدىم

ئىستەكلەذگە -چۆچەظ،ھېكايىلەذنىڭ ئىنسان قەلبىنى يەنىمۇ گۈرەل ئاذرى

تولدىذىش،تەذبىيەلەش،تەپەككۇذىنى ئېچىشتا نەقەدەذ روذ ذول ئوينايدىغانلىقىنى ھېس 

-ىنىمدا بولسا،ساڭا پەقەت ھېكايە سۆرلەپ بېرىشنىال ئەمەس،بەلكى شۇ ھېكايەقىلىشقا باشلىغ

ئەخالقلىرىنى،ئالاله ٌە پەيغەمبەذنىڭ بىزگە -چۆچەكلەذ ئاذقىلىق دىنىمىزنىڭ گۈرەل ئەدەپ

چۆچەكلەذ -نەسىھەتلىرىنى پاظ ذوھىڭغا،قەلىب دىنيايىڭغا ئاشۇ ھېكايە-قىلغان بۇيرىط

گۈرەل نىيەتلەذنى مەقسەت قىلىپ بۇ ئاددَ سوٌغىتىمنى  ٌاستىسى بىلەن سىڭدًذًشتەظ

ئىستەكلەذ بىلەن باشلىغان ئىشىم مانا ئەمدَ -ئەنە شۇ ئاذرى.تەيياذلىدىم،ئەلھەمدىلىلاله

تىنىق كېچە  .تۇنجى گۈللىرىنى ئېچىلدىذىپ خۇشپۇذاقلىرىدىن ھورىذ ئېلىشىڭنى كۈتمەكتە

رالذ نۇذ چاچقان كەچلىرَ ئۇخالش ئۈچۈن ساناقسىز يۇلتۇ-ئاسمىنىدا  ئاُ پاذلىغان،سان

چۆچەظ سۆرلەپ بەذمەستىن سېنى ئۇخلىتىشىغا -ئاناڭنىڭ بىرەذ ھېكايە-ياتقىنىڭدا،ئاتا

ئۇنىمىغان،تاماقلىرىڭنى ھېكايە ئاڭلىماُ تۇذىپ يېگۈڭ كەلمىگەن ٌاقىتلىرىڭدا بۇ ئاددىيغىنا 

ورىذ بىلەن چۆچەكلەذ ئىچىدە شېرىن ئۇيقۇغا غەذط بولغىنىڭنى،ه-ھېكايە

چۆچەكلەذ -ئەڭ مۇھىمى ئۇ ھېكايە! تاماقلىنىۋاتقانلىقىڭنى كۆذًش نەقەدەذ بەخىت ھە 

قائىدىلىرَ كىچىككىنە -ئەسناسىدا پەيغەمبىرىمىزنىڭ سۈننەتلىرَ،مۇسۇلمانلىق ئەدەپ

ئاردىن سېنىڭ غۇباذسىز قەلىب دىنيايىڭغا كۆچۈذىلىۋاتقانلىقىنى -ٌاقتىڭدىن تاذتىپ ئار

گەذچە كىچىككىنە،تىلغا ئالغۇسىز بىر خىزمەت .ى خوشاللىق ئىش بولمىسا كېرەظسېزىشتىنم

-بولسىمۇ، ئەمما سەن ٌە سېنىڭ پەذٌىشكاذلىرىڭ ٌە ھەممىمىزنىڭ بۇالذ سەٌەبى بىلەن دىنيا

ذەھمەتلىرَ،مەغفىرەتلىرَ،جەننىتى ٌە جامالىغا -ئاخىرەتتە مېھرىبان ئالالھىمىزنىڭ سۆيگۈ

! رنى ئۈمۈد قىلىمەن،ئىنشائالاله مۇشەذذەپ بواللىشىمى



ھاياتىڭ ئىسالم ٌە ئىمان بىلەن ! قەلبىڭ ئالاله ٌە پەيغەمبەذ سۆيگۈسى بىلەن تولسۇن

سۈرًظ ٌە خۇشپۇذاط قەلىب ! ئىككى دىنيادا ئەرىز ٌە بەختىياذ ياشىغىن!ياشىسۇن

: م بىلەنباغچىلىرىڭغا  تىكمەكچى بولغان بۇ گۈللىرىم بىلەن سېنى غايىبانە سۆيۈپ،ساال

ناٌال                                                                       

ئەسساالمۇئەلەيكۇم ٌەذەھمەتۇلالھى ٌەباذەكەتۇھۇ             

 

 

 

ئاپتوذدىن پەذٌىشكاذالذغا 

 

 

شۈبھىسىزكى، ھەذبىر مۇسۇلمان ئالالھنىڭ ئۇالذغا قىلغان ئامانىتى ٌە ذەھمىتى 

ذرەنتلىرىنىڭ ئالاله ٌە پەيغەمبەذگە ئىتائەتمەن،ئىسالمنى بولغان پە

سۆيىدىغان،تەقۋاذداذ،سالىھ پەذرەنتلەذدىن بولۇشىنى ئاذرى قىلىدى ٌە شۇنىڭ ئۈچۈن كۈچىنىڭ 

ھالبۇكى، كۈنىمىزدىكىدەظ دىنيا ، نەپسىمىز ٌە شەيتان  .باذىچە تىرىشچانلىق كۆذسىتىدى



ھەذقاچان ئېزىپ كېتىش خەٌپىدە تۇذىۋاتقان،  تاپماُ بىزنى ئاردىذىپ تۇذغان،-تىنىم

ئەخالط سۇسالشقان،ئىلىم ئەھلىلىرَ ئار بولغان ٌە -ئېتىقاد،ئەدەپ-ئىمان

ئىلىمسىزلىق،دىنسىزلىق جاھالەتلىرَ قەلبىمىزنى خۇنۇكلەشتۈذگەن بۇ دەٌذدە  بالىالذنى 

بىر ئىش ھەقىقىي سالىھ مۆئمىنلەذدىن قىلىپ چىقىش تولىمۇ تەس ،ئەمما تەخىرسىز 

دىنيا قانچىلىك قىزىقتۇذىشالذغا تولسۇن،ھەقنى ياپقۇچىالذ ٌە توسقۇچىالذ .ھېسابلىنىدى

ھەيۋە بىلەن بېسىم قىلسۇن،بىزدىكى بىلىم ٌە شاذائىت قانچىلىك يېتەذسىز  -قانچىلىك كۈچ

بولسۇن،ئالالھنىڭ ئامانەتلىرَ بولغان بالىالذغا كىچىكىدىن ھەقنى تونۇتۇش ،بۇالذ مەيلى 

نچىلىك مۈشكۈل بىر ئىش بولىشىدىن قەتئىينەرەذ شۇ يولدا تىرىشچانلىق كۆذسىتىش قا

بۈيۈظ ئالىم  .ھەذبىرىمىزنىڭ باش تاذتىپ بولمايدىغان مەسۇئلىيىتى ٌە مەجبۇذىيىتىدىذ

بالىالذ »: ئەھنەض ئىبنى قەيسنىڭ بالىالذ ھەققىدىكى مۇنۇ سۆرَ ناھايىتى مۇھىم

بىز بالىالذ ئۈچۈن ئاستىغا تۆشەظ . نىمىزنىڭ ئومۇذتقىسىدىذكۆڭۈللىرىمىزنىڭ مېۋىسى، بەدَ

بالىالذ ئۈچۈن . بولىدىغان كەمتەذ، پاظ تۇپراط ٌە ئۈستىدىكى سايىۋەن ئاسمانغا ئوخشايمىز

بالىلىرىنىڭ  ٌە شۇ ئائىلىدىكى پەذٌىشكاذ بولغۇچى ھەذ ئائىلە «.چوڭ ئىشالذغا ئۇذىنىمىز

َ ئۈچۈن ئەڭ چوڭ غەيرەت ٌە ئەھمىيەت ياخشى كىشىلەذ بولۇپ يېتىشىپ چىقىش

ئىسالم دىنىمىزدا تەلىم ـ تەذبىيەنىڭ ئەڭ ئاخىرقى غايىسى ياخشى . كۆذسىتىشى الرىم

شۇنداط بولغاچقا تەلىم ـ تەذبىيە ئاساسلىرَ پۈتكۈل ئىنسانىيەتنى . كىشىلەذ يېتىشتۈذًشتۇذ

.  دىذَبەختلىك قىلىدىغان ئۇلۇغلۇقت

 

چۈنكى ئۇالذ سىلەذ . ذنى ئۇالذ ياشايدىغان رامانغا كۆذە يېتشتۈذًڭالذسىلەذ بالىلىرىڭال"      

دېگەن ھېكمەتلىك سۆر، ." ياشاٌاتقان راماندىن باشقا بىر رامان ئۈچۈن ياذىتىلغاندىذ

ياخشى بولغان ھەذ . بالىالذنىڭ تەلىم ـ تەذبىيىسى ئۈچۈن مۇھىم بىر ئاساسنى بىلدًذىدى



بۇنىڭ شەذتى ئۇ نەذسىنىڭ شەذىەئتكە رىت . نى ئەسلىتىدىنەذسىدىن پايدىلىنىش كېرەكلىكى

ئاتا ـ ئانىنىڭ  ئەٌالدالذغا ياخشى مۇئامىلە قىلىش›نىڭ ھاپىز.ئا ).كەلمەسلىكىدىذ

دېمەظ،مۇئەييەن بېسىم ئاذقىلىق تەذبىيە قىلىشقا تېخى ( قالىسىدىنناملىق ما ‹ٌەرىپىسى

بالدىذلۇط قىلىدىغان سەبىي بالىغا نىسبەتەن پەقەت ئۈنۈمىال بولىدىكەن ٌە شەذىەئتكە رىت 

ان،ئۇنىڭ يوسۇنلىرىنى ئۆگىتىپ،ھېس قىلدىذااليدىغ-بولمىغان،ئىسالم ئەخالقلىرَ ٌە قائىدە

بالىلىقىنى ذەڭداذلىققا ٌە گۈرەللىكلەذگە تولدىذااليدىغانال بولسا بۇ بىزنىڭ دىققەت قىلىشىمىز 

ھەذبىرەيلەننىڭ شۇ   شۇڭا،.ٌە ئەھمىيەت بېرىشىمىزگە تولىمۇ تېگىشلىك بولغان ئىش بولىدى

سۇن مەسۇئلىيەتلەذنى ئادا قىلىش ئۈچۈن قىلىۋاتقان خىزمەتلىرَ چوڭ ياكى كىچىك بول

ئالاله ذارىلىقىنى كۆرلەپ قىلغان قىچا چاغلىق ئەمەل بولسىمۇ ئۇنىڭدا ئىخالسال بولىدىكەن 

ئاخىرەتتە نەتىجىلىك ئەمگەظ -ئۇ كىچىككىنە ئەجىرلەذمۇ ئالاله نەرىرىدە مەقبۇل ٌە دىنيا

. بولسا ئەجەپ ئەمەس،ئىنشائالاله

ەبىي بالىالذنىڭ غۇباذسىز ذوھىي ئەمدىال تىلى چىقىپ،تەپەككۇذَ يېتىلىۋاتقان س          

دىنياسى،شەيئىلەذگە بولغان تىنىمسىز قىزىقىشى،ھەذبىر يېڭى نەذسىلەذنى شۇنچىلىك تېز 

ئانا بولغۇچىنىڭ قەلبىنى ئېيتقۇسىز شادلىقالغا -قوبۇل قىلىشى ٌە ئۆگۈنۈشكە ئىنتىلىشى ئاتا

تۇشقا تېگىشلىك بىر پەيتلەذ ئېرىشتۈذىدى،بۇ ٌاقىتنىڭ ئىنتايىن رىل ٌە تەذبىيەلەشتە چىڭ تۇ

چۈنكى بىزدە بۇ ھەقتە مۇكەممەل .ئىكەنلىكىنى ھېس قىلغاندا بولسا  بېسىممۇ ھېس قىلىدى

بولغان ئىسالمىي تەذبىيەلەش دەذسلىكلىرَ،كىتاپالذ،ئوقۇشلۇقالذ  دېگەندەظ شاذائىتالذ 

انلىق ئىچىدە رەن سېلىپ كۆرىتىدىغان بولساط ھەير.ئىنتايىن كەمچىل ٌە يوقنىڭ ئوذنىدا

ئۈچ ياشالذغا كىرىپ قالغان بالىنىڭ ئەقلىي -شۇنى بايقايمىزكى،ئىككى

ئىقتىداذَ،تەپەككۇذَ،تەسەٌٌىذَ،سىرتقى مۇھىتنىڭ تەسىرىنى قوبۇل قىلىشىنىڭ ٌە 

ئۆگۈنۈش سۈذئىتىنىڭ شۇنچىلىك تېزلىقى بىز ئويلىغاندىنمۇ نەچچە ھەسسە ئاذتۇط 
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چۆچەكلەذنى -سىز ئۇنىڭغا سۆرلەپ بەذگەن ھېكايە...قېتىم بىر قېتىم،ئىككى قېتىم،ئۈچ.بولىدى

يەنە بىر قېتىم ئېيتقان ٌاقتىڭىزدا،ئالدىنقى قېتىمقىغا ئوخشىمايدىغانراط سۆرلەپ سالغان 

كېيىنكى كۈنلەذدە ئۇ سىزنىڭ !ياكى ئۇنتۇغان جايالذنى ئۇ سىزگە ئەسكەذتىپ قويىدى

ملىك ھېكايە كىتاپالذدىكى مەرمۇنغا ھېكايە ئوقۇپ بېرىشىڭىزنى كۈتمەيال ئۆرَ ذەسى

مۇناسىۋەتلىك سۈذەتلەذگە قاذاپ ئېسىدە قالغان ھېكايىلەذنى ئۇ يەذ بۇيەذدىن يادا ئوقۇشقا 

ئەنە شۇ ! باشاليدى ٌە يەنە بىر قېتىمدا بولسا ئۇ ھېكايىلەذنى تامامەن يادلىۋالغان بولىدى 

ذسىلەذگە قىزىقىدى ٌە ئۆگۈنۈشكە ھالەتتە ئۇ ئۈرلۈكسىز يېڭى شەيئىلەذگە،يەنىمۇ كۆپ نە

ھەذكەتلىرىنى -ئىنتىلىدى،ھېكايىدىكى ھايۋانالذنىڭ،ئادەملەذنىڭ سۆرلىرىنى،ئىش

-باذا ئۇالذنىڭ ئىش-دوذايدى،ئويۇن جەذيانىدا ئوينىغاچ ئۇالذنى تەكراذاليدى،بۇالذ باذا

خىرَ ھەذىكەت ئا-پىكىرلىرىگە ئايلىنىدى،تەكراذ داٌامالشقان ئىش-ھەذىكەت ٌە ئوُ

! ئىدىيەگە ئايلىنىدى،مانا بۇ دەل بىز كۈتكەن ٌە يەتمەكچى بولغان نىشان ئەمەسمۇ؟

ئەنە شۇ ئويالذ ،ئالاله ئۈچۈن ئىخالس  ٌە گۈرەل نىيەتلەذ بىلەن قىلغان ھەذبىر ئىش 

ذەھمىتىنى ئۈمۈد -نەتىجىسىز بولماس ئىنشائالاله ،دېگەن مەقسەتلەذ ٌە ئالالھنىڭ لۇتفى

. ى ئاددىيغىنە كىتاپچە تەيياذالندَقىلغان ھالدا ب

كىتاپتىكى ھەذبىر تېمىدىكى ٌەقەلىكلەذگە مۇناسىۋەتلىك شېئىرالذ،قۇذئان ئايەتلىرَ 

يوسۇنلىرَ ئاذقىلىق بالىالذنى تەذبىيلەش مەقسەت -ٌەھەدىسلەذ،دىنىمىزنىڭ گۈرەل ئەخالط

. قىلىندَ

بىلىم دائىرىسىنىڭ  ٌەقەلىكلەذگە ماس ھالدا بالىالذنىڭ ياقتۇذىدىغانلىقى ٌە 

. كېڭىيىشى  نەرەذدە تۇتۇلۇپ سۈذەتلەذ كىرىشتۈذىلدَ

ئەسەذ بىزگە بۇذىندىن تونۇش بولغان بىرقانچە  ھېكايىلەذ،كاذتون فىلىملەذنى 

ئىسالمىي تەذبىيە تۈسىدىكى ئەسەذ قىلىپ ئۆرلەشتۈذًش،ئۆرگەذتىش ٌە ئىجادىي 



. ئەسەذلەذدىن تەذكىپ تاپتى

ە تۈرًلگەن تۇنجى ئەسىرىم بولغىنى ٌە بۇ ھەقتە تۈرًلگەن بۇ كىتاپ بۇ مەقسەتت

كىتاپالذدىن كۆذگىنىم ٌە بىزدە بولغانلىرَ يوط دېيەذلىكال بولغىنى ئۈچۈن كىتاپ ھەذخىل 

ھەممىمىزگە مەلۇم بولغىنىدەظ بۇخىل . نۇقسان،تۈذلۈظ كەمچىلىكلەذدىن خالىي ئەمەس

تەذبىيلەش ئۈمۈدىدىكى مۇسۇلمانالذغا ئوقۇشلۇقالذ سالىھ ٌە ئىمانلىق پەذرەنتلەذنى 

باشقا مىللەتلەذدە بالىالذ ھېكايىلىرَ،چۆچەكلىرىدىن .نىسبەتەن ھەقىقەتەن بىر بوشلۇط

تۈرًلگەن كىتاپالذ كۆپ بولۇپال قالماُ بەلكى،ئىككى ياشلىق،ئۈچ ياشلىق،تۆت 

ەذنىڭ ئەقلى ياشلىق،بەش ياشلىق دەپ ياش تۈذكۈملىرىگە ئايرىلغان ھالدا ھەذبىر ياشتىكىل

ئاللىقاچان مۇنتىزىم بىر ھالغا  ‹ئۇخالش ئالدىدىكى ھېكايىلەذ›سەٌىيەسىگە ئۇيغۇن بولغان

كېلىپ بولغان ٌە ئاٌارلىق ئەسەذ،ئاٌار،سۈذەت بىرلەشتۈذىلگەن سىن ئەسەذلىرَ،كاذتون 

چۆچەككە -ئەگەذ بىزلەذ ھەم بالىالذنىڭ پىسخىكىسىدىكى ھېكايە.فىلىملەذ ئىشلەنگەن

بولۇشتەظ بۇ ئاالھىدىلىكنى چىڭ تۇتۇپ،ئۇالذنى كىچىك ٌاقىتىدىن تاذتىپال ئىسالم  ئامراط

چۆچەكلەذنى -ئەخالقلىرَ،پەيغەمبەذنىڭ سۈننەتلىرَ بىلەن تەذبىيەلەيدىغان ھېكايە-ئەدەپ

مەيدانغا كەلتۈذًپ ٌە ئاٌارلىق ئەسەذ قىلىپ ئىشلەپ،ئۇالذنى كۆڭۈل ئېچىش،ئويۇن 

ستىلەذ ئاذقىلىق تەبىئىي،بالىالذغا بېسىم بولمىغان ٌە ھورىذلۇط ئويناش خاذاكتېرىدىكى ٌا

ھالدا سالىھ پەذرەنت تەذبىيلەش،ئەقلىي تەپەككۇذىنى ئېچىش،تەسەٌٌىذلىرىنى بېيىتىش ٌە 

قەلبىنى ئىسالمنىڭ گۈرەل نۇذلىرَ بىلەن نۇذالندىذىش ئۈچۈن كۈچىسەظ،بۇنىڭ ئۈنۈمىنى 

ًنكى ئىككى،ئۈچ،تۆت ياش ئەتراپىدىكى چ.سەل چاغلىغىلى بولماس دەپ قاذايمەن

بالىالذغا مەلۇم نەذسىلەذنى ئۆگىتىش ئۈچۈن جىق بېسىم قىلغىلى بولمايدى،ئەكسىچە ھالدا 

ئۇالذدا بىزاذلىق تۇيغۇلىرىنى شەكىللەندًذًپ،يەتمەكچى بولغان نىشاندىن يىراقالپ 

ذنى تەذبىيەلەش ٌە شۇڭا ئىمكانىمىزنىڭ باذىچە بۇ ياشتىكى بالىال.كېتىشىمىزمۇ مۈمكىن



ئۇالذغا ئىسالم ذوھىنى سىڭدًذًپ مېڭىش ئۈچۈن قانداط ئۇسۇلالذنى قوللىنىش ھەققىدە 

ئەسلى ئەسەذنى باشالشتىن بۇذىن ٌە  دەسلەپ تۇتۇش قىلغان .ئىزدىنىشىمىز تولىمۇ ريذًذ

بۇل تەپەككۇذَ قو-چۆچەكنى ياشقا كىچىك سەبىي بالىالذنىڭ ئەقلى-ٌاقىتالذدا ھەذبىر ھېكايە

قىاللىغۇدەظ،ئۇالذغا ھەم ھېكايە سۆرلەپ ئىستىتىك روط بەذگۈدەظ ھەم ئىسالمىي 

ئەخالط ئۆگىتەلىگۈدەظ بىر ئەسەذ قىلىپ چىقىشنى مەقسەت -تەذبىيە،ئەدەپ

باذا ماتىرىيال كۆذًپ،ئىزدىنىش،يېزىش داٌامىدا -قىلغانىدىم،ئەمما ئىش باشالنغان ٌە باذا

سلىكى،قىلغانلىرىمنىڭ بالىالذنىڭ تەبىئىتىگە ئۇنچىلىك بۇنىڭ ئۇنچىلىك ئاسان ئىش ئەمە

يېقىن كەلمەيدىغانلىقى،مۇھىمى ھېكايىلەذ ئاذقىلىق ئىسالم ذوھىنى بالىالذ قوبۇل قىاللىغۇدەظ 

قىلىپ سىڭدًذًشنىڭ تەس بىر ئىش ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم،شۇنداقال يارغانلىرىم 

ئىنشائالاله، .يوط ھالدا بولىشى مۈمكىنچۆچەكلەذدىن ھېچبىر پەذقى -ئادەتتىكى ھېكايە

پىكىرلەذ بىلەن كەمچىلىكلەذ تولۇقلىنىپ ٌە -كېيىنكى قىسىملىرىدا قىممەتلىك  تەكلىپ

تەجرىبىلەذ توپلىنىپ يەنىمۇ نەتىجىلىك ئەسەذلەذ مەيدانغا كەلسە ئەجەپ 

ظ كۈچلۈظ بىلىمىمنىڭ كەملىكى،تەجرىبىسىزلىكىم،يېزىقچىلىق ئىقتىداذىمنىڭ ئۇنچىلى.ئەمەس

-ئەمەسلىكىدەظ يېتەذسىزلىكلەذ سەٌەبىدىن ئەسەذنى ھەذجەھەتتىن بالىالذ تەبىئىتى ٌە ئەقلى

تەپەككۇذىغا يېقىن قىلىپ،مۇٌەپپىقىيەتلىك تۈرًپ چىقالمىغانلىقىم ئۈچۈن تولىمۇ 

. ئۆرًذلۈكمەن

ئۇنداقتا بالىالذغا ھېكايە سۆرلەپ بېرىشتە نېمىلەذگە دىققەت قىلىش كېرەظ؟ 

ەڭ مۇھىم نۇقتا،يەنى مەيلى قانداقال بىر ھېكايە ،شېئىر،چۆچەظ بۇ ئ

قويۇط ھالدىال بالىغا سۆرلەپ -بولسۇن،مەسۇئلىيەتچان بىر پەذٌىشكاذ ئۇنى قاذا

چۈنكى ئەمدىال تەپەككۇذَ يېتىلىشكە باشلىغان كىچىك .بەذمەسلىكنى بىلىشى كېرەظ

لىدى،ئەگەذ بۇ ٌاقىتتا بالىالذنىڭ ذوھىي دىنياسى تولىمۇ نارىظ ٌە سەرگۈذ بو



نېمىنى،قانداط سۆرلەپ بېرىشكە دىققەت قىلمىغان چاغدا بالىنىڭ شۇ نارىظ ذوھىي 

شۇڭا بۇ نۇقتىغا دىققەت قىلىش بەظ .دىنياسىنى رەخمىلەندًذًپ قويۇشىمىز مۈمكىن

ئىمكان باذ ھەذبىر ھېكايە بالىدا گۈرەل تەسەٌٌىذالذ ئويغاتسا،ئۇنىڭغا ئىستىتىك .مۇھىم

ئەخالقالذنى ئۆگىتەلىسە ٌە -ىالذ بەخىش ئەتسە،مەلۇم ئىسالمىي تەذبىيە،ئەدەپتۇيغ

ھېس قىلدىذالىسا ئۇ چاغدا سىز ھېچقانچە كۈچ سەذىپ قىلمايال كۆپ تەذەپلەپ ھوسۇل 

. ئالغان بولىسىز

يەنى سىز .بالىغا ھېكايە سۆرلەپ بېرىشتە سىزنىڭ ئۆرگىچە ئۇسۇلىڭىز بولسۇن.1

ذ نەذسىنى سۆرلەپ بەذمەڭ ياكى يادا ئوقۇپ بەذمەڭ،ئۆلۈظ ھالدا كىتاپتىن قانداقال بى

پۈتۈن ھېسياتىڭىز بىلەن ئەسەذدىكى دىائلوگالذنى ئۆر تىلىڭىزغا .سۆرلەشتىن ساقلىنىڭ

ئايالندىذىپ ھېسياتلىق، جانلىق،قىزىقاذلىق قىلىپ سۆرلەشكە تىرىشىڭ،ئەسەذدىكى 

ردا ئاٌار بېرىپ سۆرلەپ،بالىالذنى ھەذبىر ئادەم،ھەذبىر جانلىققا ئۆرىگە خاس ئاٌا

خۇددَ  كاذتون فىلىم كۆذىۋاتقاندەظ ھېسياتقا كەلتۈذًپ ئۇنىڭ دىققىتىنى جەلىپ 

قىلىشقا تىرىشىڭ،بولمىسا باال ئۇنىڭغا قىزىقمايدى،شۇنچە تەسىرلىك،قىزىقاذلىق ھېكايىمۇ 

. ئۇنى رېرىكتۈذًپ قويىدى

ىم ھېكايە بەلكى ئاددىيال بولۇشى سىز بالىڭىزغا سۆرلەپ بەذمەكچى بولغان مەل.2

مۈمكىن،ئەمما سىز ئۇنى چوقۇم ھەم قىزىقاذلىق،ھەم تەذبىيىۋَ ئەھمىيەتكە ئىگە 

مەسىلەن،ئەسەذگە ئۆرىڭىز ئەقلىڭىزنى .ھېكايە قىلىپ بالىڭىزغا روط،بىلىم بېرەلەيسىز

-ىمئىشقا سېلىپ،قوشۇمچە مەنىلىك شېئىرالذنى،قۇذئان ئايەتلىرىنى،ھەدىسلەذنى،ئال

ئەخالقلىرَ -ئىزلىرىنى،ئىسالم ئەدەپ-مۇتەپپەككۇذالذنىڭ ھېكمەتلىك سۆرلىرىنى،ئىش

قاذاڭ باالم،ئالاله ».يوسۇنلىرىنى قوشۇپ سۆرلەشكە ئەھمىيەت بېرىسىز-ٌە قائىدە

قۇذئاندا مۇنداط دېگەن،ما باال ياكى ماٌى ھايۋانات نېمانداط ئەدەپسىزلىك،شوخلۇط 



مىغاندى؟شۇنداط قىلسا توغرا بوالمدى؟بۇ ئېيىقچاط ئەجەپ قىلىپ ئالالھقا ئىتائەت قىل

كەپسىزكەن ھە باالم،قاذاڭ ئۇ باشقىالذنىڭ ھەسىلىنى سوذىمايال يەٌاپتۇ،شۇڭا ھەسەل 

باشقىالذنىڭ ھەققىنى سوذىماُ يېسە قانداط ! ھەذىلىرَ ئۇنى چېقىپ جاراالپتۇ،ھە

ُ،ما پاخالنچاط شۇنداط ٌى-بولىدىكەن،بىز قانداط قىلساط بولىدىكەن باالم؟ ٌاُ

مەينەتكەن،شۇڭا ئۇنى ھېچكىم ياقتۇذمايدىغان بوپ قاپتۇ،سىز قانداط قىلىسىز 

مانا مۇشۇنداط ئۇسۇلالذ بىلەن ھېكايە سۆرلەش جەذيانىدا بالىدىن « ...باالم؟

سوذاش،چۈشەندًذًش ،ھېس قىلدىذىش ئاذقىلىق بالىالذغا مەلۇم تەذبىيە بېرىشكە 

 .تىرىشىش كېرەظ

بالىنىڭ .قوذقۇنۇچلۇط،ئېچىنىشلىق نەذسىلەذنى سۆرلەپ بېرىشتىن ساقلىنىڭ.3       

نارىظ،رىل ذوھىي دىنياسى خۇددَ ئەينەككە ئوخشايدى،دىققەت قىلمىسا ئاسانال 

سۇندىذىپ قويۇشىمىز مۈمكىن،شۇڭا ھېكايە سۆرلىگەندە ھېكايىلەذدىكى 

َ باشقىچە مەرمۇنغا قوذقۇنۇچلۇط،ئېچىنىشلىق ئىشالذنى سۆرلىمەسلىك،ئۇالذن

مەسىلەن،مەلىكىنىڭ ئاپىسى ئۆلۈپ .ئۆرگەذتىش ٌە ئىپادىلەش كېرەظ

دېگەندەكلەذنى ئاپىسى يىراط بىريەذگە كېتىپ قايتىپ كەلمەپتۇ،ئوذنىغا ...كېتىپتۇ

باشقا خانىش كەپتۇ،  دېيىش،خانىش مەلىكىنى ئۆلتۈذمەكچى بوپتۇ،دېمەُ،ئۇنى 

-بوپتۇ دەپ سۆرلەش، ياٌىر، ٌەھشىي ئوغرَ يىراط بىر يەذگە كەتكۈرىۋەتمەكچى

جېدەل مەرمۇنىدىكى نەذسىلەذ -قاذاقچى،ئۆچمەنلىك،ئاداٌەت،ھەسەت،ئۇذىش

توغرىسىدا سۆرلىمەسلىك،ئىمكان باذ ياخشىلىقنى تەذغىپ قىلىدىغان،گۈرەل 

ئەخالقنى،باتۇذلۇقنى،ئىسالم خۇلىقلىرىنى ٌە ئەمىرلىرىنى ئۆگىتىدىغان 

بولمىسا .ەرمۇندىكى نەذسىلەذنى سۆرلەشكە دىققەت قىلىش كېرەظساپ،پاكىزە،ساغالم م

ھەسرەت ٌە باشقا ناچاذ پىسخىكىالذ -بالىنىڭ غۇباذسىز قەلبىدە قوذقۇنۇچ،قايغۇ



. شەكىللىنىپ قېلىشى مۈمكىن

بىرقانچە قېتىم ھېكايە سۆرلەشتىن .بالىڭىز بىلەن بىللە ھېكايە ٌەقەلىكىنى ئويناڭ.4     

كايىنى ئېسىدە تۇتىۋالغان بولىدى ياكى ذەسىملىك ھېكايە كىتابىغا كېيىن،باال ئۇ ھې

شۇڭا سىز ئۇنىڭ بىلەن بىللە ھېكايىدىكى .قاذاپ ھېكايىلەذنى سۆرلەپ كېتىدى

ئېسىدە .دە،ھېكايە  سۆرلەش،ئويۇن ئويناشنى باشلىۋېتىڭ-پىرسونازالذغا ئايلىنىڭ

تۇتقۇرىپ سۆرلىتىڭ،ئۇ  قالمىغانلىرىنى تولۇقالپ بېرىڭ ياكى كىتابىنى قولىغا

باذا ھېكايە -شۇنداط قىلىپ بالىڭىز باذا.دېيەلمىگەن يەذلىرىنى سىز دەپ بېرىڭ

سۆرلەشكە ماھىر بولىدى،جۈذئەتلىك،دادىل ذوھىي ھالەت شەكىللىنىدى،تەپەككۇذَ 

يەنىمۇ ئېچىلىدى،تىلى پىششىق بولمىسا سۆرلەش قابىلىيىتى ئېشىپ باذىدى،ئەڭ مۇھىمى 

. نچ تۇغۇلىدى،ھېكايە ئويۇنىدىن ھەم ھورىذ ئالىدىئۆرىگە ئىشە

چۆچەظ سۆرلەپ بېرىش جەذيانىدا -يۇقىرىقىالذ مەن ئەتراپىمدىكى بالىالذغا ھېكايە

ھېس قىلغان تەذەپلەذ بولۇپ،بەلكىم سىزنىڭ بۇنىڭدىنمۇ كۆپ ٌە ياخشى تەجرىبىلىرىڭىز 

وماط،تاتلىق خەير،ھېكايە سۆرلەش ٌاقتى بوپ قاپتۇ ئاشۇ ئ.بولۇشى مۈمكىن

چۆچەكلەذنىڭ سېھىرلىك قوينىدا مېھىر بىلەن -ئۇالذنىڭ بالىلىقى ھېكايە! قورىچاقلىرىمىزغا 

پەپىلەنسۇن،قەلبى گۈرەل ئەستىلىكلەذگە تولسۇن،كۈنلىرَ گۈللەذدىنمۇ ذەڭداذ،ھاياتى 

! ئامىن  !نۇذدەظ جۇاللىق بولسۇن

 

 



 

 

 



 

يۇيۇنۇشنى ياقتۇذمايدىغان قورىچاط 

 

ھەممەيلەن .بۇذىنقى راماندا ياپيېشىل يايالقتا ئوماط بىر ئاط قورىچاط باذ ئىكەن

كۈنلەذ ئۆتۈپتۇ،ئۇ چوڭ بولغانسېرَ نېمىشقىدىذ ھوذىنلىقى .ئۇنىڭغا بەظ ئامراط ئىكەن

 .تۇتۇپ يۇيۇنۇشنى رادىال ياخشى كۆذمەيدىغان بولۇپ قاپتۇ

ئىم ئۇنى مونچىغا سېلىپ ئاپىسى ھەذدا

دەپ غەلۋە قىلىپ !-يۇيۇندىذىمەن دېسىال يۇيۇنمايمەن،مەن يۇيۇنۇشقا بەظ ئۆچ 

شۇنىڭ .يىغالپ،ئۆينى بېشىغا كىيىدىكەن،ھەذقانچە نەسىھەت قىلسىمۇ پەقەت ئاڭلىمايدىكەن

باذا قورىچاقنىڭ بەدىنى سېسىق -باذا.بىلەن ئۇ ئاخىر يۇيۇنمايدىغان بولۇپ قاپتۇ

مەينەت،بەظ سەت بولۇپ كېتىپتۇ،لېكىن ئۇ پەذٌا قىلماُ -دىغان،چىرايلىرَ كىرپۇذاُ

ئۇنى ياخشى كۆذًدىغان كىچىك ھايۋانات دوستلىرَ .ئاشۇنداط مەينەت پېتى يۈذًيۋېرىپتۇ

ئۇنىڭ مەينەت ھەم سېسىق پۇذايدىغان بولۇپ كەتكىنىدىن بىزاذ بولۇپ، ئۇنىڭ بىلەن 



  .ىئوينىغۇسى كەلمەيدىغان بوپ قاپت

بىر كۈنى يايالقتىكى ھايۋاناتالذ يىغىلىپ ھېكايە سۆرلەش مۇسابقىسى ئۆتكۈرمەكچى      

قورىچاقمۇ ناھايىتى قىزىقاذلىق ھېكايىدىن بىرنى تەيياذالپ دوستلىرىغا ئوقۇپ .بوپتۇ

ئۇ باذغاندىن كېيىن دوستلىرىغا .بەذمەكچى بولۇپتۇ ٌە يىغىلىش بولغان كۈنى ئۇ يەذگە بېرىپتۇ

م قىلسا ھېچكىم ئۇنىڭغا جاٌاپ قايتۇذماپتۇ،بىللە ئوينايلىچۇ،دېسىمۇ ھېچكىم ئۇنىڭ ساال

: بىلەن ئوينىغۇسى كەلمەپتۇ،ھەممىسى ئۇنىڭدىن قېچىپ،بىزاذ بولغان ھالدا 

!-تېز كەت،بىزدىن يىراط تۇذ ھۇُ سېسىق قورا ....ض...،پۈض!پۈفە ! پۈفە ! ٌايجان    -

. دەپتۇ

نېمىشقا ھېچكىم مەن .ىڭ كۆڭلى يېرىم بولۇپ يىغالپ كېتىپتۇبۇنى ئاڭلىغان قورىچاقن

ھايۋاناتالذ .دەپ ئاراپلىنىپتۇ-بىلەن ئويناشنى خالىمايدى؟ يەنە مېنى سېسىق،دەپ تىلاليدى؟ 

  :ھەممىسى ئۇنىڭغا



بۇنىڭ ھەممىسىنى  سەن ئۆرًڭدىن كۆذ،كىم سېنى يۇيۇنۇشنى ياقتۇذمايدىغان بولسۇن -
پەيغەمبەذ .ېگەن ھەذٌاقىت پاكىزە ھەم خۇشپۇذاط يۈذىشى كېرەظدەپتىكەن؟ مۇسۇلمان د

ئەلەيھىساالممۇ پاكىزلىققا بەظ كۆڭۈل بۆلگەن،ھەذدائىم خۇشپۇذاط يۈذگەن ٌە باشقىالذنى 
پاكىزلىق » :بىر ھەدىسىدە . ھەم پاكىزە ھەم خۇشپۇذاط يۈذًشكە دەٌەت قىلغان

 ‹،ئەبدى داٌىد،ئىبنى ماجە،ھاكىم،بەيھەقىئەھمەد،تىرمىزَ›«قىلىڭالذ،چۈنكى ئىسالم پاكىزدىذ
مەينەت ھەم سېسىق يۈذگەنلەذنى  ئالالھمۇ،پەيغەمبىرىمىزمۇ،پەذىشتىلەذمۇ .دېگەن تۇذسا

ياخشى كۆذمەيدى،بىزمۇ ياخشى كۆذمەيمىز، كىممۇ ھەم مەينەت ھەم سېسىق باال بىلەن 
 .دەپتۇ!-ئويناشنى ياخشى كۆذسۇن

 

 

دوستلىرىنىڭ سۆرىنى ئاڭلىغان قورىچاط بەكمۇ ئوڭايسىزلىنىپتۇ ٌە يۈگۈذًپ ئۆيىگە 

ىلەن ئۇراط يۇيۇنۇپ،بەدىنىكى كىرالذنى ئۆيىگە بېرىپال خۇشپۇذاط سوپۇن ب.قايتىپ كېتىپتۇ

نېمە دېگەن ! ٌاه .پاكىز تارىالپتۇ،يۇيۇنۇپ بولۇپ بەدىنىگە خۇشبۇُ ئەتىرلەذنى سېپىپتۇ-پاظ

ئۇ !بەدەنلىرىمۇ يەڭگىللەپال قاپتۇ،كەيپىياتىمۇ شۇنداط ياخشى !چىرايلىق بوپ كەتكەن ھە 

چىلىك ياخشى ئىكەنلىكىنى ھېس ھەتتا ئۆرىمۇ ئۆرىگە روقلىنىپ قاذاپ،پاكىزلىقنىڭ شۇن

ئۇ شۇنىڭدىن كېيىن ھەذٌاقىت يۇيۇنۇپ،تاذىنىپ پاكىزە . قىلىپ خۇشال بولۇپ كېتىپتۇ



 . يۈذًشنى ئۆرىگە ئادەت قىپتۇ

قورىچاط ھارىر پاكىزە،ھەم خۇشپۇذاط پۇذايدىغان نۇذلۇط باال ! مانا قاذاڭ 

. شى كۆذىدىغان بوپ كېتىپتۇھەممەيلەن ئۇنىڭ بىلەن ئوينايدىغان ٌە ئۇنى ياخ.بوپتۇ

 

 

 

 

ئەذكە كىنگوذى  

 



 

ئۇ يەذدە ناھايىتىمۇ .چوڭ بىر يايالقتا نۇذغۇن ھايۋاناتالذ بىرلىكتە ياشايدىكەن

ئۇالذنىڭ  .كۆپ كىنگوذىالذ باذ ئىكەن

ھەمىشە ئاپىسىنىڭ خالتىسى .ئىچىدە بىر كىچىك كىنگوذى بولۇپ،بەكمۇ ئەذكە ئىكەن

مىقىنىمۇ ئاپىسى يېگۈرًپ قويمىسا ھەذگىز يېگىلى ئىچىدىن چۈشمەيدىكەن،تا

. ئۇنىمايدىكەن

بىر كۈنى يەنە ئاپىسى ئۇنىڭغا تاماط يېگۈرىۋاتقان چاغدا ئاسالن دوستى 

ئۇالذ كىچىك كىنگوذىغا  ئاپىسىنىڭ .بىلەن كۈچۈظ دوستى ئۇنىڭ بىلەن ئوينىغىلى كەپتۇ

بىرىگە قاذىشىپ كۈلۈشۈپ -بىرتاماط يېگۈرًپ قويىۋاتقانلىقىنى كۆذًپ،ھەيران بولۇپ،

. كېتىپتۇ



  

 

َ ئۇنىڭغا كىنگوذى شۇنچە چوڭ بوپ كېتىپمۇ يەنە ئاپىس!  قاذا،قاذا -

ئاسالنچاقمۇ ئۇنىڭغا قاذاپ ماراط قىلىپ كۈلۈپتۇ،كۈچۈكمۇ –! تاماط يېگۈرًپ قويىدىكەنغۇ

: بىراط كىچىك كىنگوذى بولسا ئۇالذغا ئاچچىقالپ .ئۇنىڭغا قاذاپ مەسخىرە قىپ كۈلۈپتۇ

ھوُ سىلەذنىڭ نېمە كاذىڭالذ،سىلەذگىمۇ ئاپاڭالذ تاماط يېگۈرًپ قويسۇن چىدىمىغان -

.دەپتۇ-الذ، بولساڭ   

 

ئاذىدىن نەچچە كۈن ئۆتۈپ،يايالقتىكى ئېيىقچاط كىچىك 



كىنگوذىنى،كۈچۈكنى ٌە ئاسالنچاقنى ئۆيىگە كېلىپ مېھمان بولۇپ كېتىشكە تەكلىپ 

كىچىك كىنگوذى خۇشال بولۇپ ئاسالنچاط ٌە كۈچۈظ بىلەن بىللە ئېيقچاقنىڭ ئۆيىگە .قىلىپتۇ

َ،قۇشالذنى كۆذًپتۇ ٌە يايالقنىڭ گۈرەل مەنزىرىسىدىن يولبويى تۈذلۈظ ھايۋانالذن.بېرىپتۇ

  .قانغۇچە ھورىذلىنىپتۇ

ئېيقچاط تولىمۇ مېھماندوستلۇط بىلەن.ئۇالذ تېزال ئېيقچاقنىڭ ئۆيىگە كەپتۇ ئۇالذنى مېھمان  
ھەذخىل ئېسىل يېمەكلىكلەذنى،تاماقالذنى،شەذبەتلەذنى داستىخانغا .قىلغىلى تۇذىپتۇ

نچاط ئامراط بېلىق،كۈچۈظ ئامراط گۆش ٌە ئۇستىخان قاتاذلىقالذمۇ باذ يەنە ئاسال.ئەكەپتۇ
دېيىشىپ بەظ خۇشال بولۇپ كېتىپتۇ ئاسالنچاط بىلەن –! نېمانداط ياخشى ! ٌاه .ئىكەن
شۇنىڭ بىلەن  ئۇالذ دەذھال بېرىپ قوللىرىنى پاكىزە يۇيۇپتۇ،ئاندىن داستىخانغا . كۈچۈظ

ئۇالذ ھەممىسى .ىسمىلاله دەپ تاماط يېيشكە باشالپتۇكېلىپ ئولتۇذىپ ئوڭ قولى بىلەن ب
.كىچىك كىنگوذى بولسا تىتىلداشقا باشالپتۇ.خوذاملىق بىلەن غىزاالنغىلى تۇذىپتۇ-خۇشال  

 



چۈنكى ئۇ ئۆيىدىكى چاغدا ھەمىشە ئاپىسىنى ماڭا تاماط يېگۈرًپ قوُ 

ھارىر يەيدىغان نەذسىلەذ تېزال يېيىلىپ بولغىلى تۇذدَ،ئاپىسىمۇ ! دەپ تۇذىۋاالتتى ئەمەسمۇ

چىك تەخسە ئويال،ئۆرَ كى-يوط،قانداط قىلىش كېرەظ؟شۇنىڭ بىلەن كىچىك كىنگوذى ئويال

ئۇ ئەمدىال يەيدىغان نەذسىگە قول ئۇرىتىشىغا  .بىلەن قوشۇقنى ئېلىپ،تاماط يېمەكچى بوپتۇ

  :كۈچۈظ توٌالپ كېتىپتۇ

كىنگوذى،سەن مۇسۇلمانمۇ ئەمەسمۇ؟ تاماط يېيشتىن بۇذىن ! ھەُ،ھەُ -

گەنمۇ؟ ٌە كېيىن قول يۇيۇش كېرەكلىكىنى بىلمەمسەن؟ ئەجىبا ئاپاڭ ساڭا بۇالذنى ئۆگەتمى

دەپ -بۇنى ئاڭلىغان كىنگوذى خىجىل بولۇپ كېتىپتۇ ٌە ئۇنتۇپ قاپتىمەن،

ئۇ يەنە ئەمدىال تاماققا قولىنى ئۇرىتىشىغا .پاكىزە يۇيۇپ كەپتۇ-بېرىپ قوللىرىنى پاظ

: ئاسالنچاط توٌالپتۇ

كىنگوذى دوستۇم،سەن مۇسۇلمانمۇ ئەمەسمۇ؟تاماط يېگەندە ! ھەُ، ھەُ -

ش كېرەكلىكىنى ٌە ئوڭ قولى بىلەن يېيىش كېرەكلىكىنى بىلمەمسەن؟ بىسمىلاله دەپ باشال



 ئاپاڭ ساڭا نېمە ئۆگىتىدىغاندى بۇالذنى ئۆگەتمەُ؟

بۇنى ئاڭلىغان كىنگوذى تېخىمۇ خىجىل بولۇپ كېتىپتۇ ٌە بىسمىلاله دەپ ئوڭ قولى بىلەن 
اماط يېيىشنىڭ بەظ ئاستا ئۆرَ تاماط يەپتۇ ٌە ئۆرَ ت-ئۇ ئاستا.تاماط يېيىشكە باشالپتۇ

ئاپىسى چايناپ بەذگەندىن ئۆرَ چايناپ يېسە .ياخشى ئىش ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىپتۇ

.دەپ ئويالپتۇ-نېمانداط لەررەتلىك ھە ؟    

 

ئۆيگە .ئىككى كۈندىن كېيىن ئۇ دوستلىرَ بىلەن ئۆيىگە قايتىپتۇ

: كەلگەندىن كېيىن ئۇ 

ئاپا بۇندىن كېيىن ھەذگىز سىز يېگۈرًپ قويغان تاماقنى يېمەيمەن،مەن -

: ىپتۇ ٌە كىنگوذى ئاپا  بۇنى ئاڭالپ شۇنداط خۇشال بولۇپ كې.دەپتۇ–! ئۆرًم يەيمەن 

ئالاله ذەھمەت  ! مېنىڭ قورام چوڭ بوپتۇ ! ماشائالاله -



.دەپتۇ!-قىلسۇن باالم    

 

: كىنگوذىمۇ ئاپىسىغاكىچىك 

مەن بۈگۈن بەظ جىق نەذسىلەذنى .ئاپا،سىزگىمۇ ئالاله ذەھمەت قىلسۇن-

مەن تاماقتىن بۇذىن  ٌە كېيىن قول يۇيۇشنىڭ،تاماقتىن بۇذىن بىسمىلاله دەپ .ئۆگىنىۋالدىم

ئوڭ قولىمىز بىلەن،تەخسىنىڭ ئوتتۇذىدىن باشالپ يېيشىنىڭ ٌە تاماقتىن كېيىن 

دەپ  ‹ٌەجىمى مەدھىيە مېنىڭ ئەجرىمسىز تاماط بەذگەن ئالالھقا خاستۇذ ئەلھەمدىلىلاله ›

شۇنداط تاماط يېيىش تاماط يېيىشنىڭ . دىئا قىلىشنىڭ سۈننەت ئىكەنلىكىنى بىلىۋالدىم

بۇذىن سىز .ئەدەبلىرَ ٌە سۈننەتلىرَ ئىكەن ھەم ئالالھقا شۈكرَ قىلغان بولىدىكەنمىز

ئاڭلىمىغان ئىكەنمەن،بۈگۈن دوستلىرىمنىڭ ئالدىدا دېسىڭىز ٌە ئۆگەتسىڭىز پەقەت گەپ 

كېيىن ئېيىق ئاپا بىزگە بۇالذنى ئۆگىتىپ قويدَ ٌە ھەذگىز .شۇنداط خىجىل بولدىم

ئۇنتۇماسلىقىمىزنى ئېيتتى،كەچۈذًڭ ئاپا،سىز ئۆگەتسىڭىز ئاڭلىماُ سىزنى ذەنجىتىپتىمەن 

ئەمدَ ئۇنداط .تچىلىككە قويدىم،ئاخىرَ سىزنىمۇ،ئۆرًمنىمۇ باشقىالذنىڭ ئالدىدا خىجالە

دەپتۇ ٌە ئاپىسىغا مۇنۇ شېئىرنى ئوقۇپ .-نايناط باال بولمايمەن-گەپ ئاڭلىمايدىغان ئەذكە



 :بېرىپتۇ

 

تاماط يېيشتىن بۇذىن، 

. قولنى پاكىز يۇيىمىز

ئوڭ قول بىلەن بىسمىلاله 

. دەپ يېيىشنى باشاليمىز

شەيتان يەيدى سول قولدا، 

دا مۇسۇلمانالذ ئوڭ قول

يەيمىز؛تاماقتىن كېيىن 

! دەيمىز ئەلھەمدىلىلاله

بۇالذ تائام يېيىشنىڭ 

. ئەدەپلىرَ،سۈننىتى

سۆيۈملۈظ پەيغەمبەذنىڭ 

. بىزگە قىلغان ئۆگۈتى



 

 

كىچىك كىنگوذىنىڭ بۇ گەپلىرىدىن ٌە ئوقۇپ بەذگەن شېئىرىدىن  تېخىمۇ 

: سۆيۈنگەن كىنگوذى ئاپا خۇشاللىقىدىن توختىماُ 

ئالاله سېنى ئەرىز قىلسۇن ! مېنىڭ قورام ذاستىنال چوڭ بوپتۇ !ەلھەمدىلىلاله ماشائالاله،ئ
.دەپتۇ ٌە كىچىك كىنگوذىنى باغرىغا بېسىپ،سۆيۈپ كېتىپتۇ-تاتلىقىم،  

 

 

شۇنداط قىلىپ كىچىك كىنگوذى ئاخىرَ ئۆر ئىشىنى ئۆرَ قىلىدىغان ٌە 

. ئاپىسىنىڭ گېپىنى ئاڭاليدىغان ،ئەذكىلەپال يۈذمەيدىغان ياخشى باال بولۇپ كېتىپتۇ

 



     

   

 

يىغالڭغۇ مۈشۈكئېيىق 

 

 

باذاقسان ئۆسكەن چوڭ بامبۇكزاذلىقتا بىر كىچىك -بۇذىنسىدا بۈظ

-ذىسا ٌاذقىراپئۇ ناھايىتى يىغالڭغۇ ئىكەن،قانداقال بىر ئىشقا ئۇچ.مۈشۈكئېيىق باذ ئىكەن

. جاذقىراپ يىغالپال تۇذىدىكەن

بىر كۈنى ئۇ كىچىك مۈشۈكئىيىق كىچىك بىر تاشقا پۇتلىشىپ 

كىچىك .كېتىپتۇ،گەذچە ئۇنىڭ ھېچيېرَ ئاغرىمىسىمۇ ،بىراط يەنىال قاتتىق يىغالپ كېتىپتۇ

ا يىغال باذغانسېرَ يىغىسى ئەدەپ،ئاراپلىنىشق-مۈشۈكئېيىق يەذدە ئولتۇذىۋېلىپ يىغال



  .باشالپتۇ،كۆر ياشلىرَ يەذگە تامچىالپتۇ

شۇ چاغدا تاش ئۈستىدە بىر چۈمۈلە ئۇخالٌاتقان ئىكەن،ئۇ تۇيۇقسىز 

: چۈمۈلە  كۆرلىرىنى ئېچىپ. بېشى ھۆل بولغاندەظ ھېس قىپتۇ -ئۈستى

!-نېمانچە قاتتىق ياغىدىغاندى بۇ يامغۇذ ! دە-ھوُ،يامغۇذ يېغىۋېتىپتۇ-

! توغرا ئەمەس .ېشىنى كۆتۈذًپ قاذاپتۇ ٌە يىغا ئاٌارىنى ئاڭالپتۇ شۇنىڭ بىلەن ئۇ ب.دەپتۇ

!  يامغۇذ ياغماپتۇ،بەلكى كىچىك مۈشۈكئېيىق يىغالٌېتىپتىغۇ! توغرا ئەمەس 

  :شۇنىڭ بىلەن چۈمۈلە سوذاپتۇ

ئەسساالمۇئەلەيكۇم كىچىك مۇشۈكئېيىق،سەن نېمىشقا يەذدە -

ئولتۇذىۋېلىپ يىغاليسەن؟ 

:  ط ئاراپالنغان ھالداكىچىك مۈشۈكئېيى



 .دەپتۇ–! مەن يىقىلىپ كەتتىم ! ھۈ،ھۈ،ھۈ ....ٌەئەلەيكۇم ئەسساالم ....ھۈ،ھۈ ھۈ-

 

: چۈمۈلە ئەجەپلەنگەن ھالدا سوذاپتۇ  

يىقىلىپ كەتتىم؟ئەمىسە سەن نېمىشقا ئوذنۇڭدىن تۇذمايسەن؟ -

: ېرىپتۇكىچىك مۈشۈكئېيىق بىر تەذەپتىن يىغالپ،يەنە بىر تەذەپتىن جاٌاپ ب 

مەن ئاپامنىڭ كېلىپ مېنى يۆلەپ ئوذنۇمدىن تۇذغۇرىپ قويىشىنى ...ھۈ،ھۈ،ھۈ-

! ساقالٌاتىمەن 

كۈلە ئېھتىياتسىزلىقتىن تاش -بۇنى ئاڭلىغان چۈمۈلە قاقاقالپ كۈلىۋېتىپتۇ،كۈلە

–! ماٌى قىزىقچىلىقنى كۆذًڭ ! ئەستەغفىرىلاله .ئۈستىدىن سېيرىلىپ يەذگە چۈشۈپ كېتىپتۇ

  .ًمۈلە كۈلۈشتىن ئاذان توختاپدەپتۇ چ

كىچىك مۈشۈكئېيىق چۈمۈلىنىڭ يىقىلىپ چۈشكىنىنى كۆذًپ چۆچۈپ كېتىپتۇ ٌە 



سۇبھانالاله،ئەلھەمدىلىلاله ›بىراط چۈمۈلە  .دەذھال چۈمۈلىنى يۆلەپ تۇذغۇرماقچى بوپتۇ

رَ دېگىنىچە ئۆ ‹قۇٌٌەت ئېگىسى يوقتۇذ-ٌەلالھۇ ئەكبەذ،ئالالھتىن باشقا ھېچبىر كۈچ

: ئوذنىدىن تۇذىپتۇ ٌە 

بىز چۈمۈلىلەذ يىقىلىپ كەتسەظ ھەذگىز باشقىالذنىڭ يۆلەپ قويۇشىنى كېرەظ -

: دەپتۇ ٌە.-قىلمايمىز،ئۆرىمىز ئوذنىمىزدىن تۇذىمىز

 

ئالاله ماڭا كۈچ بەذدَ، 

. قولۇممۇ ھەم  ساغالم-پۇت

گەذ يىقىلىپ چۈشكەندە 

. دەس تۇذىمەن مەن شۇئان

، ئالالھىمغا تەشەككۈذ

مەن بولمىدىم ناشۈكۈذ، 

يىغلىمايمەن،خۇشالمەن، 

. ئۇنى قىلىپ كۆپ رىكىر

  



 .دەپ شېئىر ئوقۇپتۇ

 .بۇالذنى ئاڭلىغان كىچىك مۈشۈكئېيىق بەظ ئوڭايسىزلىنىپ،يۈرلىرَ قىزىرىپ كېتىپتۇ

دەپال ئوذنىدىن دەس تۇذىپتۇ ، ...ئۇمۇ ئالالھۇ ئەكبەذ

: ئۇ ئۆرىچە.يرلىرىدىكى ياشالذنى  سۈذتۈپتۇبېشىدىكى توپىالذنى قېقىپتۇ ٌە ظ-ئۈستى

مېنىڭ كىچىك چۈمۈلە دوستۇم چېغىدا يىقىلىپ كەتسە يىغلىمايدىكەن ٌە ئۆرَ -

ئۇ .ئوذنىدىن تۇذىدىكەن،ھەذگىز ئاپىسىنى ئوذنىدىن تۇذغۇرىپ قويۇشقا چاقىرمايدىكەن



مەنمۇ بۇندىن كېيىن ئۇنىڭدەظ باتۇذ ! نېمانچە باتۇذ 

مايمەن ٌە ھەذقانداط ئىشقا ئۇچرىسام ئاپامنى ياذدەمگە چاقىرىپ باال بولۇپ يىغلى

دەپتۇ ٌە شۇندىن كېيىن يىغلىمايدىغان،بەظ باتۇذ –ئالاله ماڭا ياذدەم قىلىدى .تۇذىۋالمايمەن

. باال بوپتۇ

 

 

 

 

مايمۇنچاقنىڭ  كىيىم كىيىشنى ئۆگىنىشى 



 

 

ئۇ ھەمىشە ئاپىسىغا .ياپيېشىل تاغدا بىر ئالتۇنرەڭلىك ئوماط مايمۇنچاط باذ ئىكەن

 .ئەذكىلەپ كىيىملىرىنى ئۆرَ كىيمەُ ئاپىسىنى كىيگۈرًپ قويغىلى سالىدىكەن

  

چىرايلىق يار كۈنلىرَ كەپتۇ،مايمۇنچاط ئوذمانلىقتىكى مومىسىنىڭ ئۆيىگە ئوينىغىلى 

خوذام -بىر كۈنى مايمۇنچاط دوستلىرَ بىلەن دەذەختىن دەذەخكە سەكرەپ خوشال.بېرىپتۇ

ئويناٌېتىپ،تۇيۇقسىزال قۇذىط دەذەخ شېخىغا كىيىمى ئىلىنىپ قاپتۇ ٌە يىقىلىپ پاتقاط يەذگە 

ئۇ ئوذنىدىن تۇذىپ  قاذىسا مايكىسى يىرتىلىپ كەتكەن،ئىشتىنى ٌە ئايىغىمۇ .تۇچۈشۈپ كېتىپ

شۇنىڭ بىلەن ئۇ مومىسىنىڭ ئۆيىگە . پاتقاقتا بۇلغىنىپ مەينەت بوپ كەتكەن  ئىكەن-الُ



ئۇ كىيىم  .قايتىپ كىيىم يەڭگۈشلىمەكچى بوپتۇ

ذىپ تېخى كىيىپ باقمىغان ئىشكاپىنى ئېچىپ سۇلياٌ خالتا ئىچىدىن ئاپىسى يېڭىال ئېلىپ بې

يېشىل ذەڭلىك مايكىسى،كۈلرەڭلىك ئىشتىنى،ٌە كۈن توسۇيدىغان ھاٌاذەڭ 

بىراط بۇ يەذدە كىيىمىنى .دە،شۇالذنى كىيمەكچى بوپتۇ-شەپكىسى،توپچىالذ ئايىغىنى كۆذًپتۇ

شۇنىڭ بىلەن ئۇ .كەيگۈرًپ قويىدىغان ئاپىسى  يوط،مومىسى بولسا ئۇخالپ قالغان ئىكەن

. ملىرىنى ئۆرَ كىيمەكچى بوپتۇكىيى

ئۇ كىيىملىرىنى ئېلىپ كەيمەكچى بولۇپ تۇذىپال ئاپىسىنىڭ كىيىم كەيگەندە بىسمىلاله 

دەپ باشاليدىغانلىقىنى ٌە يېڭى كىيىم كەيگەندە قانداقتۇذ بىر دىئاالذنى ئوقۇيدىغانلىقىنى 

ەپتۇ،بولدىال ئۇ بىسمىلاله دەپتۇ،ئەمما قانداط دىئا قىلىشنى بىلم.ئېسىگە ئاپتۇ

  .كىيىۋېرەيچۇ،دەپ ئۆرَ كىيىم كىيىشنى باشلىۋېتىپتۇ



ئۇ مايكىنى ئېلىپ پۇتىغا سېپىپ بېقىپتۇ،كىيگىنىم توغرىمۇ؟ خاتا،مايكا دېگەننى 

ئاندىن ئۇ قىسقا كۈلرەڭ .ئاپىسى شۇنداط كەيگۈرەتتىغۇ!چوقۇم ئۇچىسىغا كىيىدى ئەمەسمۇ

گەپ بېقىپتۇ،توغرىمۇ؟خاتا،ئىشتان دېگەننى پۇتىغا ئىشتاننى ئاپتۇ ٌە ئىشتاننى بوينىغا يۆ

ئاندىن ئۇ كۈن توسۇيدىغان شەپكىسىنى ئاپتۇ ٌە پۇتىغا سېپىپ ! كىيىدى ئەمەسمۇ

بۇ پايپاط ئەمەس،شەپكە تۇذسا،ئەلۋەتتە ئۇنى ...ھا،ھا،ھا!بېقىپتۇ،يەنە بىر پاُ قېنى؟

! ٌاه .ىڭ تەستە پۇتىغا كىيىپتۇمايمۇنچاط ئاندىن ئاياغنى ئېلىپ م! بېشىمغا كىيىشىم كېرەظ 

مايمۇنچاط بەكمۇ خۇشال بولۇپ ...ھا،ھا،ھا ! ئۆرًم كىيەلىدىم !كىيىملىرىمنى كىيىپ بولدىم 

بىر كۆرەينەكنى ئېلىپ .ئەينەظ ئالدىدا ئۆرىگە روقلىنىپ قاذاپ قاقاقالپ كۈلۈپ كېتىپتۇ

  !تاقىۋاپتۇ تېخى 

چۆچۈپ كەتكەن .ارىمۇ ئاڭلىنىپتۇتۇيۇقسىز يەنە باشقا كۈلكە ئاٌ...ھى،ھى،ھى-

مايمۇنچاط شۇنداط كەينىگە بۇذىلۇپ قاذاپ،مومىسىنىڭ ئۆرىگە قاذاپ كۈلىۋاتقانلىقىنى 

. كۆذًپتۇ

ئۆرًڭنىڭ كىيىمىنى ئۆرًڭ كىيەلەيدىغان ! ماشائالاله ئوماط نەٌذەم -

يېڭى كەيگىن،ياخشى ›!بوپسەندە؟يېڭى كىيىمىڭ خويمۇ ياذىشىپتۇ،مۇباذەظ بولسۇن 

. دەپتۇ مومىسى–باالم ‹اشىغىن،شېھىت بولۇپ كەتكىن ُ

ذەھمەت موما،بىراط مەن يېڭى كىيىم كەيگەندە قانداط دىئا قىلىشنى -

 .دەپتۇ مايمۇنچاط ئەذكىلەپ تۇذىپ -بىلمەيدىكەنمەن،ئاذان بىسمىلالھال دېيەلىدىم،



 

ئالالھقا شۈكرَ،ئەقىللىق باالم،باذغانسېرَ ياخشى باال بولۇپ -

ئىچمىكىڭدە -تۇذىشىڭدا،كىيىم كىيىشىڭدە،يېمەظ-مۇشۇنداط ھەذبىر يۈذًش.ىسەنكېتىۋات

سۈننەتكە ذىائيە قىلساڭ ئالاله سېنى بەظ ياخشى كۆذىدى،ھەممىمىز ساڭا تېخىمۇ ئامراط 

يېڭى كىيىم كەيگەن ٌاقتىڭدا ئاٌال بىسمىلاله دەپ ئوڭ تەذىپىڭدىن .بولۇپ كېتىمىز

قۇٌٌىتىمسىز ماڭا مۇشۇ ذىزىقنى -نا مېنىڭ كۈچسا-جىمى ھەمدى» :باشاليسەن ٌە  

دەيسەن باالم،ئاندىن ئاياص كەيگەن چاغدا «بەذگەن،مۇشۇ كىيىمنى بەذگەن ئالالھقا خاستۇذ

ئوڭ پۇتۇڭغا ئاٌال كىيىسەن،ئاندىن سول پۇتۇڭغا كىيىسەن؛ئاياغنى سالغاندا بولسا سول 

مانا بۇالذ .نى ئاخىرىدا سالىسەنپۇتۇڭغا كەيگەن ئاياغنى ئاٌال سالىسەن،ئوڭ پۇتۇڭنىڭكى

كىيىنىشتىكى سۈننەتلەذ ٌە ئەدەپلەذدىذ جېنىم باالم،پەيغەمبىرىمىز بىزگە شۇنداط 

دەپتۇ مومىسى مايمۇنچاقنىڭ بېشىنى سىيالپ -ئۆگەتكەن،بۇالذنى ھېچ ئۇنۇتما قورام،



 .تۇذىپ

يىم شۇنداط قىلىپ مايمۇنچاط ئاخىرَ ئۆرَ كىيىم كىيەلەيدىغان بوپتۇ ٌە كى

: ھەممەيلەن مايمۇنچاقنى . كىيىشنىڭ سۈننەتلىرَ،ئەدەبلىرىنىمۇ ئۆگىنىۋاپتۇ

دەپ !-قاذاڭالذ،مايمۇنچاط  نېمە دېگەن ئەقىللىق،ذەتلىك،ئوڭلۇط باال  بوپ كەتكەن ھە-
. ماخىتىشىدىغان بوپتۇ

 

 
 

 



ٌاپاداذ چۈجىلەذ 

 

 

ئۇنىڭ ئۈچ چۈجىسى باذ .بۇذىنقى راماندا ئاپائط بىر مىكىيان ئاپا بولغان ئىكەن

مچان بىرىدىن ئوماط،ئەقىللىق ٌە كۆيۈ-تەڭ تۇخۇمدىن چىققان بۇ ئوماط چۈجىلەذ بىر.ئىكەن

  .چوڭ بوپتۇ

بىر سىنىپنىڭ دېرىزىسىدىن .ئويناپ مەكتەپكە بېرىپ قاپتۇ-بىر كۈنى ئۇالذ ئويناپ

قاذىسا،بىر خوذار مۇئەللىم سىنىپتىكى بالىالذغا ئاپىسىغا كۆيۈنىدىغان ٌاپاداذ باال  توغۇذلۇط 

: ذغاھېكايە تۈگىگەندە خوذار مۇئەللىم ئوقۇغۇچىال.ھېكايە  سۆرلەپ بېرىۋاتقان ئىكەن

ئوماط بالىلىرىم،ئاپاڭالذ سىلەذنى جاپا تاذتىپ بېقىپ چوڭ قىلدَ،ئاپاڭالذغا       -
شۇنداط قىلساڭالذ .كۆيۈنىڭالذ،كۈچۈڭالذ يەتكەن ئىشنى قىلىپ ئۇنىڭغا ياذدەملىشىڭالذ

ئاپاڭالذمۇ بەظ خۇش بولىدى،ئاپاڭالذ .ئاپاڭالذنىڭ ئەجرىگە ذەھمەت ئېيتقان بولىسىلەذ
پەيغەمبەذ .ئالالھمۇ سىلەذدىن خۇشال بولىدى ٌە سىلەذنى ياخشى كۆذىدىخۇشال بولسا 

دەپ بالىالذنى ‹ھەممەيلەنگە ئانىسىنىڭ خىزمىتىنى قىلىشنى تەٌسىيە قىلىمەن›ئەلەيھىساالممۇ 
ئاپىسىغا .ئاپىسىغا كۆيۈنۈش ٌە ئاپىسىنى ياخشى كۈتۈشكە دەٌەت قىلغان

دىغان  بالىالذنى ھەممىال ئادەم ياخشى ٌاپاداذ،كۆيۈمچان،ئاپىسىنىڭ گېپىنى ئاڭالُ



.دەپتۇ -كۆذىدى،ئاخىرەتتە ئالاله خالىسا ھەتتا جەننەت بىلەن مۇكاپاتاليدى،  

 

  

كىچىك چۈجىلەذ گەذچە مۇئەللىمنىڭ سۆرلىرىنى تارا چۈشەنمىگەن بولسىمۇ،بىراط 

ئاپاڭالذغا ياذدەملەشسەڭالذ،ئۇنىڭغا كۆيۈنۈپ ياخشى باال بولساڭالذ،ئاناڭالذنى ذارىمەن 

قىلساڭالذ ئالاله جەننەتكە ئەكىرىدى،دېگەننى چۈشىنىپتۇ ٌە بەظ خۇشال بولۇشۇپ 

ئۇالذ ئۆيگە كەلگۈچە قانداط قىلساط ئاپىمىزغا ياذدەم قىلىپ،ئۇنىڭ .ىپ كېتىپتۇچۇكۇلدىش

ئىشلىرىنى قىلىشىپ بېرەلەيمىز،دېگەنلەذنى 

ئۇالذ ئۆيىگە كېلىپ قاذىسا ئاپىسى يوط  .سۆرلىشىپتۇ

كىچىك چۈجىلەذ بىز بۇ پۇذسەتتىن پايدىلىنىپ ئاپىمىزغا ئارذاط ئىش قىلىشپ .ئىكەن

بىرَ ئۆيدىكى .شۇنىڭ بىلەن ئۆيدە ئۇالذ قىالاليدىغان ئىش ئىزدەپتۇ.بېرەيلى،دېيشىپتۇ

قااليماقان تاشالنغان نەذسىلەذنى يىغۇشتۇذىپتۇ،يەنە بىرَ سۈپۈذًپتۇ،يەنە بىرَ 

دېرىزىلىرىنى ئېچىپ ھاٌا -پاكىزە سۈذتۈپتۇ،ئۆيلەذنىڭ ئىشىك-تەكچە،دېرىزىلەذنى پاظ



ە،ذەتلىك ٌە ساپ ھاٌا بىلەن شۇنچىلىك يېقىملىق پاكىز-ٌاه،ئۆينىڭ ئىچى پاظ.ئالماشتۇذىپتۇ

ئۇالذ ئاشخانىدىكى ئۈستەل ئۈستىدە .ئۇالذ ئاندىن ئاشخانا ئۆيگە كىرىپتۇ.بولۇپ كېتىپتۇ

. ھەذخىل كۆكتاتالذ تۇذغانلىقىنى كۆذًپتۇ

چامغۇذ،چامغۇذ،گەپ ئاڭال،مەن سېنىڭ » : بىر چۈجە چامغۇذنى ئېلىپ دەپتۇ

 «يۈرًڭنى يۇيۇپ قوياُ

سەٌرە،سەٌرە،گەپ ئاڭال،مەن سېنىڭ بېشىڭنى »:ەنە بىر چۈجە سەٌرىنى ئېلىپ دەپتۇُ

 «يۇيۇپ قوياُ

پەمىدىذ،پەمىدىذ،گەپ ئاڭال،مەن سېنى » :يەنە بىر چۈجە پەمىدىذنى ئېلىپ دەپتۇ

 «يۇيۇندىذىپ قوياُ

 ئۇ ئۈستەل ئۈستىدە بىرمۇنچە.بىر دەمدىن كېيىن مىكىيان ئاپا ئۆيىگە قايتىپ كەپتۇ



چۈجىلەذ تېخىچە .پاكىزە يۇيۇلغان كۆكتاتالذ تۇذغانلىقىنى كۆذًپتۇ

مىكىيان ئاپا ئۇالذغا قاذاپ .تەپچىرەپ كۆكتات يۇيۇش بىلەن ئالدىراش ئىكەن-تەذلەپ

: ھەممىنى چۈشىنىپتۇ ،ئۇالذنى باغرىغا بېسىپ،سۆيۈپ كېتىپتۇ ٌە خۇشاللىق بىلەن

كىچىك ياذدەمچىسى بولۇپسىلەذ، ئىش ماشائالاله ،ئوماط چۈجىلىرىم،ئاپاڭالذنىڭ -

. دەپتۇ!-قىلىشىپ بەذگىنىڭالذدىن بەظ خۇش بولدىم، سىلەذگە ئالاله ذەھمەت قىلسۇن

: چۈجىلەذ ئاپىسىنىڭ خۇش بولغانلىقىنى كۆذًپ تېخىمۇ خۇش بوپتۇ ٌە

ئاپا سىز خۇش بولسىڭىز ئالالھمۇ بىزدىن خۇش بولىدىكەن،شۇڭا بىز بۇندىن كېيىن -

-مۇ كۆپ ياذدەملىشىپ ئىش قىلىشىپ بېرىمىزسىزگە تېخى

 .دەپتۇ

كىچىك چۈجىلەذ ھەقىقەتەن شۇندىن كېيىن ھەذدائىم ئاپىسىغا 

. ياذدەملىشىدىغان،تېخىمۇ كۆيۈنىدىغان،ٌاپاداذ چۈجىلەذ بوپتۇ



 

 

 

 

ئۆذدەكچاط بىلەن چۈجە خوذار 

 

 

باھاذ .بۇذىنقى راماندا چىرايلىق بىر مەھەللە بولغان ئىكەن

ذىنىڭ بىرىدە شۇ  مەھەللىدە بىر ئۆذدەكچاط بىلەن بىر چۈجە خوذار تۇغۇلۇپتۇ،بىللە كۈنلى

بىرىگە بەكمۇ ئامراط بولۇپ ،ھەذدائىم بىللە -ئۇالذ بىر. ئويناپ چوڭ بوپتۇ

ئۆذدەكچاط كىچىك خوذاردىن . ئوينايدىغان،ئايرىلمايدىغان يېقىن دوست بولۇپ كېتىپتۇ

بىر كۈنى .دەپ چاقىرىدىكەن« ئاكا»ذار ئۆذدەكچاقنى سەل چوڭراط ئىكەن،شۇڭا كىچىك خو



  .ئۇالذ بىللە مەھەللىنىڭ سىرتىغا ئوينىغىلى چىقىپتۇ

 

. چۆپلۈكلەذ ٌە بىر كىچىك دەذيا  باذ ئىكەن-مەھەللە سىرتىدا،ياپيىشىل ئوت

كىچىك خوذار چۆپلۈكتىن  .چۆپلۈككە  كەپتۇ-ئۇالذ ئاٌال بولۇط ئۆسكەن يېشىل  ئوت

. ىت تۇتىۋاپتۇ ٌە ئۇالذنى يەپ بەكمۇ خۇشال بولۇپ كېتىپتۇنۇذغۇن قۇذ

 

كىچىك ئۆذدەكچاط بىرتالمۇ قۇذىت تۇتۇپ يېيەلمەُ بەظ 

بۇنى كۆذگەن كىچىك خوذار جىق قۇذىت .دەپ غاقىلداپال كېتىپتۇ...تىتىلداپ،غاط،غاط،غاط

: بولۇپئۆذدەكچاط خۇش .تۇتۇپ كېلىپ ئۇالذنى كىچىك ئۆذدەكچاقنىڭ يېيشىگە بېرىپتۇ

ذەھمەت ساڭا خوذار ئۇكام،ماڭا جىق يېمەكلىك تېپىپ بەذدىڭ،شۇنداط خۇش -

  .دەپتۇ-بولدىم،ئالاله ساڭا ذەھمەت قىلسۇن

: كىچىك خوذار

ئۇنداط دېمەڭ ئۆذدەظ ئاكا،بىز دېگەن قېرىنداش،مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ -

ئىشالذ ئۈستىدە ياذدەم قېرىندىشى ئەمەسمۇ؟ئەلۋەتتە مەن قېرىندىشىمغا ئۇ قىاللمايدىغان 

. دەپتۇ-قىلىشىم كېرەظ



كىچىك خوذارنىڭ بۇنداط ئەقىللىق ٌە ئاقكۆڭۈللۈكلىكىدىن ئۆذدەكچاط بەكمۇ خۇش 

. شۈكۈذلەذ ئېيتىپتۇ-بوپتۇ ٌە مۇشۇنداط دوستىنىڭ بولغىنى ئۈچۈن ئالالھقا ذەھمەت

 

كىچىك .بىردەمدىن كېيىن ئۇالذ چۆپلۈكتىن چىقىپ كىچىك دەذيا بويىغا كەپتۇ

: ئۆذدەكچاط كىچىك خوذارغا

بۇنى .دەپتۇ-خوذار ئۇكام،مەن دەذياغا چۈشۈپ ساڭا يەيدىغان بېلىق تۇتۇپ بېرەُ،-

: ئاڭلىغان كىچىك خوذار 

-بېلىق تۇتقىلى دەذياغا مەنمۇ چۈشىمەن،مەنمۇ سىز بىلەن بىللە چۈشەيچۇ-

ەن،سۇغا چۆكۈپ سەن سۇ ئۈرًشنى بىلمەيس! بولمايدى،بولمايدى : ئۆذدەكچاط.دەپتۇ

  .دەپتۇ قوشۇلماُ-كېتىسەن

كىچىك خوذار ئىشەنمەُ يوشۇذىنچە ئۆذدەكچاقنىڭ كەينىدىن ئەگىشىپ سۇغا 

. چۈشۈپتۇ

ئۆذدەكچاط دەذيادا بېلىق تۇتقىلى تۇذىپتۇ،ئەمما تۇيۇقسىز كىچىك 

 دەپ ٌاذقىرىغان ئاٌارىنى ئاڭالپتۇ ٌە كەينىگە قاذاپ كىچىك« ! قۇتقۇرىڭالذ »خوذارنىڭ

  .خوذارنىڭ سۇغا چۆكۈپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆذًپتۇ

شۇنىڭ بىلەن ئۇ  دەذھال كىچىك خوذارنىڭ يېنىغا  ئۈرًپ بېرىپ، ئۇنى دًمبىسىگە 



: كىچىك خوذار قىرغاققا چىققاندىن كېيىن.چىقىرىۋاپتۇ ٌە  قىرغاققا چىقىرىپ قويۇپتۇ

-سىزگە ذەھمەت قىلسۇنذەھمەت سىزگە ئۆذدەظ ئاكا،مېنى قۇتقۇرىۋالدىڭىز،ئالاله -

  .دەپتۇ

: ئۆذدەكچاط كۈلۈپ تۇذىپ-

-ھەُ،مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشى ئەمەسمۇ؟ئەلۋەتتە موھتاج بولغاندا  بىر

دەپتۇ ئۇنىڭ بايىقى سۆرىنى تەكراذالپ،ئۇالذ ئىككىسى !-بىرىمىزگە ياذدەم قىلىشىمىز كېرەكتە 

ًچى يەتمەيدىغان ئىشلىرَ ئۈستىدە ئۆرئاذا بىرىمىزنىڭ ظ-شۇنداط،بىز بىر.كۈلۈشۈپ كېتىپتۇ

بىرىمىزنىڭ قىيىنچىلىقلىرىغا ياذدەم بېرىشىمىز،كۆڭۈل بۆلۈشىمىز ٌە -ياذدەم قىلىشىمىز،بىر

. كۆيۈنىشىمىز كېرەظ،بۇ بىزنىڭ مۇسۇلمانلىق،قېرىنداشلىق بۇذچىمىز،دېيىشىپتۇ

 

، تېخىمۇ يېقىن بىرىگە ياذدەمدە بولىدىغان-شۇندىن كېيىن ئۇالذ ھەذقاچان بىر

دوستالذدىن بولۇپ كېتىپتۇ ٌە ھەذدائىم بىللە ياخشى ئىشالذنى قىلىدىغان،سالىھ،ئەخالقلىق 

. بالىالذدىن بوپتۇ

 



 

 

ئاط تايچاقنىڭ ئاذرىسى 

 

 

چۆپلەذ ئۆسكەن پايانسىز بىر –چېچەكلەذ،ئوت -تۈمەن گۈل-بۇذىنقى راماندا تۈذلۈظ

. اناقسىز ئاتالذ ياشايدىكەنس-يايالقتا سان.گۈرەل يايالط باذ ئىكەن

 



. كۈنلەذ ئۆتۈپ بىر كۈنى چىرايلىق ئات ئاپا ئوماط بىر ئاط تايچاط تۇغۇپتۇ

تايچاط قاذدەظ ئاط،شۇنچىلىك ئوماط ئىكەنكى،كىشىنىڭ مەستلىكىنى كەلتۈذىدىكەن،ئۇرىن 

پاذاسەت ٌە قەيسەذلىك  چاقناپ -كىرپىكلىك چىرايلىق كۆرلىرىدىن مۇاليىملىق،ئەقىل

ئات ئاپىسى .ئاط تايچاط كۈندىن كۈنگە ساغالم ٌە تېمەن چوڭ بولۇشقا باشالپتۇ.ذىدىكەنتۇ

ئۇنى كۆڭۈل قويۇپ بېقىپتۇ ٌە ياخشى تەذبىيەلەپ چىقماقچى بولۇپ پۈتۈن تىرىشچانلىقىنى 

. كۆذسىتىشكە بەل باغالپتۇ

 

تايچاقمۇ ئاپىسىنىڭ كۈتكىنىدەظ ياخشى چوڭ بولۇشقا 

لىك،ئاقكۆڭۈل،چىقىشقاط تايچاقنى يايالقتىكى ھەممەيلەن شۇنداط ئوماط،ئەدەپ.باشالپتۇ

ياخشى كۆذىدىكەن،ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئوينايدىكەن،يايالقتا قىيغىتىپ،سەكرەپ،يۈگۈذًپ 

ئوينىغان ٌاقىتلىرىدا قۇشالذ،كېپىنەكلەذمۇ روقلىنىپ ئۇنىڭ ئەتراپىدا ئۇچۇپ بىللە 

. ئوينىشىدىكەن



 

يايالقتا تۇيۇقسىز ھاٌا تۇتۇلۇپ،قاتتىق يامغۇذ يېغىپتۇ،ھاٌامۇ كۈنلەذ ئۆتۈپتۇ،بىر كۈنى 

يامغۇذ ئۇدا ئىككى ھەپتە توختىماُ يېغىپتۇ،قاپقاذا بۇلۇتالذ،سوغۇط .باشقىچىال سوٌىپ كېتىپتۇ

بەخىتسىزلىك ئەشۇ ! ئەپسۇس .ھاٌا،مۇردەظ يامغۇذ تامچىلىرَ كىچىك تايچاقنى بىائذام قىپتۇ

ايچاط سوغۇط ھاٌاغا،ئۇرىنغا سورىلغان يامغۇذنىڭ ئارابىغا چاغدا باشلىنىپتۇ،ئوماط ت

! بەذداشلىق بېرەلمەُ ئاغرىپ قاپتۇ

ئاخىرَ،يايالقتا يامغۇذ توختاپ ،ئاسماندا نۇذلۇط ٌە ئىللىق قۇياش پاذالپتۇ،قۇشالذ 

گىياھالذ قايتىدىن ياشىرىپ،كۆكلەشكە باشالپتۇ،يايالط -سايراپتۇ،يامغۇذدا سۇلغان گۈل

ئەمما بىچاذە تايچاط كېسەلدىن ئۆذە بواللماپتۇ،بەلكى .ھاياتىي كۈچكە تولۇپتۇقايتىدىن 

ئۇنىڭغا نە دوختۇذنىڭ .ئوذنىدىن تۇذالمىغۇدەظ دەذىجىدە ئاغرىپ يېتىپ قاپتۇ

ئۇ كۈنبويى ھالسىز ھالدا يېتىپ،رېرىكىش ٌە غېرىپلىق .داٌاالشلىرَ،نە دوذىالذ پايدا قىلماپتۇ

. شكە باشالپتۇئىچىدە كۈنلىرىنى ئۆتكۈرً



 

خوذام ياشاٌاتقانلىقىنى -يىراقالذغا قاذاپ دوستلىرىنىڭ،ھەممەيلەننىڭ شۇنداط خۇشال

كېسەلدىن قاچان ئۆذە بوالذمەن؟قاچان يەنە بۇذىنقىدەظ يايالقتا .كۆذًپ كۆڭلى  بۇرىلۇپتۇ

ئاذام دەپ ئويالپ بى-قېنىمغا پاتماُ دوستلىرىم بىلەن بىللە ئويناذمەن؟-چېپىپ،يۈگۈذًپ قېن

. بولۇپتۇ

 

ئۇالذنىڭ بىرَ .شۇنداط كۈنلەذنىڭ بىرىدە  ئىككى  دوستى ئۇنى يوقالپ كەپتۇ

كىچىك قىزچاط،يەنە بىر سېرىق تايچاط دوستى ئىكەن،تايچاط كىچىك قىزچاقنى ئۈستىگە 

ئۇالذغا قاذاپ ئاط تايچاط ھەم شۇنداط .مىندًذًپ ئويناقشىغان پېتى كەلگەن ئىكەن

ئۇالذ بىلەن سىرتالذغا چىققۇسى،دەذيا بويىغا بېرىپ .يڭلى تېخىمۇ بۇرىلۇپتۇخۇشال بوپتۇ ھەم ظ

سۇغا چۆمۈلگۈسى،كىچىك قىزچاط دوستىنى ئۈستىگە مىندًذًپ كەڭ يايالقتا چاپقۇسى 



ئۇنىڭ ھەتتا ئوذنىدىن تۇذغۇدەكمۇ ماغدىذَ يوط ! دە-بىراط ئۇنداط قىاللمايدى.كەپتۇ

ينىيالىسۇن؟ئۇالذ كەتكەندىن كېيىن ئاط تايچاط ئەنە تۇذسا،قانداقمۇ ئۇالذغا قوشۇلۇپ ئو

ئۇنىڭ يىغىسىغا چىدىمىغان ئات ئاپىنىڭ .شۇنداط خىيالالذ بىلەن كۆڭلى بۇرىلۇپ،يىغالپتۇ

كۆڭلى تېخىمۇ يېرىم بولۇپ،بالىسى ئۈچۈن ئاراپلىنىپ يوشۇذىنچە ياش تۆكۈپتۇ،شۇنداقتىمۇ 

: ېنىغا كىرىپ ئۇنىڭغا تەسەللىيلەذ بېرىپتۇبالىسىغا چاندىذماُ ياشلىرىنى سۈذتۈپ،ئۇنىڭ ُ

-جېنىم باالم،ھەذبىرىمىزنىڭ ئۈستىدە دىنيانىڭ مۇسىبەتلىرَ باذ،كېسەللىك،ئاغرىق-

ئۈمۈتۋاذ بولغىن،سەبىر .سىالقالذمۇ شۇ مۇسىبەتلەذ جۈملىسىدىندىذ ھەم ئالالھنىڭ سىناقلىرىدىذ

ئەييۇپ ئەلەيھىساالمنىڭ كېسەل بولۇپ . دەپتۇ-قىلغىن،ئالاله سەبىر قىلغۇچىالذ بىلەن بىللىدىذ

قالغاندا قانداط سەبىر قىلغانلىرىنى ٌە ئاخىرَ ئالالھنىڭ ئۇنىڭغا شىپاھلىق بەذگەنلىكىنى  

. تەسىرلىك قىلىپ سۆرلەپتۇ

ئانىسىنىڭ بۇ گېپىنى ئاڭلىغان ئاط تايچاقنىڭ كۆڭلى ئالالھنىڭ ذەھمىتىگە بولغان 

تۈن ٌىجۇدَ بىلەن ئالالھقا دىئا قىلىپ كېسىلىگە شۇندىن كېيىن پۈ.ئۈمۈدكە  تولۇپتۇ

داٌالىنىش ٌە دوذا ئىچىش شۇنداط .شىپاھلىق بېرىشىنى تىلەپتۇ،نامارلىرىنى ياخشى ئوقۇپتۇ

ئاراپلىق،قىيىن ئىش بولسىمۇ،ئۇنۇتماُ ٌە رېرىكمەُ ئىچىپتۇ،ئالالھنى تىلىدىن چۈشۈذمەُ 

باذا كېسەللىك -باذا.سەبىرچان بولۇشقا باشالپتۇئۇنى رىكىر قىلىپ قەلبىگە ئاذاملىق تېپىپتۇ ٌە 

ئۈستىدىن شىكايەت قىلمايدىغان،يىغلىمايدىغان،دوذا ئىچمەيمەن دەپ ئاپىسىنى خاپا 

ئەنە شۇنداط ئالالھقا بولغان شەكسىز .قىلمايدىغان،ئۈمۈدسىزلەنمەيدىغان باتۇذ باال بوپتۇ

بىر ئاخشىمى ئۇخالپ چۈش ...تۈپتۇئۈمۈد ٌە ئىشەنچ بىلەن دىئا قىلىپ كۈتۈپتۇ،كۈتۈپتۇ،كۈ

چۈشىدە ئۇ ئاپائط ساقاللىق بىر بوٌاينى كۆذًپتۇ ٌە ئۇنىڭغا ئەسساالمۇئەلەيكۇم .كۆذًپتۇ

دەپ ساالم قىپتۇ،بوٌاُ كۈلۈمسىرەپ ئۇنىڭ سالىمىغا جاٌاپ -بوٌا،ساالمەت تۇذدىڭىزمۇ؟

: قايتۇذىپتۇ  ٌە ئۇنىڭغا



يدىغان بىر دوذىنى ئېيتىپ بېرەُ سەن ئوماط تايچاط،مەن سېنىڭ كېسىلىڭنى داٌاال-

شۇنى تېپىپ توختىماُ ئىچكىن،ئالالھقا چىن كۆڭلۈڭ بىلەن دىئا قىلغىن،شۇنداط قىلساڭ 

بۇنى ئاڭلىغان تايچاط شۇنداط خۇشال بولۇپ ئۇ .دەپتۇ-ئىنشائالاله تېزال ساقىيىپ كېتىسەن

ئۇنىڭغا بىركۈنى ئويغانغىنىدا بوٌاينىڭ دېگىنى بويىچە قىلغان ئىكەن ساقىيىپ كېتىپتۇ،ھەتتا 

ئاندىن ئۇ شۇ قاناتلىرَ بىلەن ئاسمانغا ئۆذلەپ ! بىر جۈپ قانات چىقىپتۇ

ئەمدَ ساقايدىم،ئالاله ماڭا ! ئۇچۇٌاتقۇدەظ،كۈلىۋاتقۇدەظ،ئەلھەمدىلىلاله،ئالالھقا ذەھمەت 

... اتقۇدەظشىپالىق بەذدَ،ئالاله مېنى ساقايتتى،ھەتتا ئۇچااليدىغان بولدىم دەپ ٌاذقىراٌ

 

ئۇ ئەنە شۇنداط ٌاذقىراپ ئويغىنىپ كېتىپتۇ ٌە بۇنىڭ چۈشى ئىكەنلىكىنى بىلىپ 

ئەپسۇسلىنىپتۇ،لېكىن چۈشىنى ئەسلەپ ئىنشائالاله ساقىيىپ كەتكۈدەكمەن، دەپ ئويالپ 

خۇشاللىنىپ،خۇشاللىقىدا ئۇخالٌاتقان ئاپىسىنىمۇ توٌالپ چاقىرىپ ئويغىتىپتۇ ٌە ئاپىسىغا 

بۇنى ئاڭلىغان ئاپىسى خۇشال بولغىنىدىن،ئەلھەمدىلىلاله،بۇ ياخشى .يرلەپ بېرىپتۇچۈشىنى س

. دەپتۇ ٌە يىغالپ كېتىپتۇ-بىشاذەت،ئالاله خالىسا ساقىيىپ كېتىسەن ئوماط تايچىقىم

تاڭ يوذىشىغىال ئات ئاپا ئۆيدىن چىقىپ كەڭ يايالقنى،يىراقتىكى 

ئىزدەپ -اھلىق ئۆسۈملۈكنى ئىزدەپتۇ،ئىزدەپتاغالذنى،ئوذمانالذنى كېزىپ،بوٌاُ دېگەن شىپ



ساناالذ ئېيتىپ -ئاخىر ئۇ ئۆسۈملۈكنى ئېگىز تاص ئۈستىدىن تېپىپتۇ ٌە ئالالھقا ھەمدى

ئۆسۈملۈكتىن جىققىدە ئۈرًپ كېلىپتۇ،ئۇنى قاينىتىپ دوذا تەيياذالپ ئۈرمەُ بالىسىغا 

ى،ھەذچاص دوذا ئىچىشتىن دوذا ئاچچىق بولسىمۇ باتۇذ تايچاط قوذقماُ ئىچىپت.ئۈچۈذًپتۇ

ئاٌال بىسمىلاله دېيىشنى،دىئا قىلىپ ئىچىشنى ئۇنۇتماپتۇ،نامارلىرىدا ئالالھتىن شىپاھلىق 

بېرىشىنى تىلەپتۇ،ئى ئالاله مەندىن كېسەلنى ئېلىپ كەتكىن،ماڭا شىپاھلىق بەذگىن،پەقەت 

داط شىپاھلىق سەنال ماڭا شىپاھلىق بېرەلەيسەن،سەن بەذگەن شىپاھال ئەڭ ئۈنۈملۈظ،شۇن

 ....دەپ دىئا قىپتۇ-بەذگىنكى،كېسەللىك قالمىغاُ

 

ئاستا -ماغدىذغا تولۇشقا باشالپتۇ،ئاستا-كۈنلەذ ئۆتۈپ باتۇذ تايچاط ذاستىنال كۈچ

ئۇنى باتۇذ .بىرقەدەمدىن ماڭدىذىپ چېنىقتۇذىپتۇ-ئوذنىدىنمۇ تۇذىپتۇ،ئاپىسى ئۇنى بىرقەدەم

ئۇنىڭغا ھېكايىلەذنى،ئالالھنىڭ .پتۇ،سەبىرلىك ،ئۈمۈتۋاذ بولۇشقا ئۈندە

سۆرلىرىنى،پەيغەمبەذلەذنىڭ ھېكايلىرىنى سۆرلەپ بېرىپ،كۆڭلىنى كۆتۈذًپتۇ،شۇنداط قىلىپ 

ئالاله ،باتۇذٌە ئۆرىنى ياخشى كۆذىدىغان تايچاققا شىپاھلىق ! ئاط تايچاط ئاخىر ساقىيىپتۇ

!  ئالاله نېمەدېگەن مېھرىبان،ھەممىگە قادىر رات ھە! بېرىپتۇ

ئۇنىڭ كېسەل ٌاقتىدىكى ئاذرىسىنىڭ بىرَ كېسىلىدىن ساقىيىش ٌە يەنە بىرَ 

! ساقايغاندىن كېيىن دوختۇذ بولۇپ،ئۆرىدەظ كېسەل ئارابى تاذتىۋاتقانالذنى داٌاالش ئىكەن



ئالاله ئۇنىڭ بىرىنچى ئاذرىسىنى ئەمەلگە ئاشۇذىپتۇ،ئۇ ساقايغاندىن كېيىن ئىككىنچى 

ىذىش ئۈچۈن تىرىشىپ ئۆگىنىپتۇ ٌە يايالقتىكى ئەڭ ئۇستا دوختۇذ ئاذرىسىنى ئەمەلگە ئاش

ئۇ كېسەللەذنى دوذىالذ  ٌە داٌاالش ئاذقىلىق،ئالالھقا ئۈمۈد ٌە مۇھەببەت .بولۇپ قاپتۇ

 ...باغالپ ئۇنىڭدىن شىپاھلىق تىلەش ئاذقىلىق داٌاالپ نۇذغۇن بىماذالذنى ساقايتىپتۇ

 

ذچان ،ئۆرىنى سۆيگەن ٌە ئىشەنگەن ئاط مېھرىبان ئالاله بۇ ئاقكۆڭۈل،سەبى

تايچاقنىڭ ئىككىال ئاذرىسىنى ئەنە شۇنداط ئەمەلگە ئاشۇذىپ،دىئالىرىنى ئىجابەت قىلغان 

شۇڭا ئۇ ھەذدائىم باشقىالذنى ئالالھنى سۆيۈشكە ٌە ئۇنىڭغا ئىتائەت .ئىكەن

» الذ يايالقتىكى ئۇنى باشقى.قىلىشقا،ھەذقانداط تىلىكىنى ئۇنىڭدىنال تىلەشكە ئۈندەيدىكەن

 .دەپ ھۆذمەتلەپ،ماخىتىشىدىكەن! قەلبىمۇ،ئۆرىمۇ ئاپائط ! ئاط ئات دوختۇذ

 



 

 

كەپسىز ئېيىقچاط 

 

كەپسىز -ئۇ شۇنچىلىك شوخ.كەڭ بىر ئوذمانلىقتا ئوماط بىر ئېيىقچاط ياشايدىكەن

نداط بىر كۈنى كەپسىز ئېيىقچاط ئاشۇ.سەكرەپال يۈذىدىكەن-ئىكەنكى،تىنىم تاپماُ ئويناپ

ئۆيىگە قايتىپ كېلىپ قاذىسا ئاپىسى .ئويناپ يۈذًپ قوذسىقى بەكمۇ ئېچىپ كېتىپتۇ

شۇنىڭ بىلەن ئۇ  .يوقكەن،ئۆيىدىن يەيدىغان ھېچنەذسە تاپالماپتۇ

! ٌايجان .ئىشىك ئالدىغا چىقىپ قوذسىقىنى تۇتقىنىچە ئۇياقتىن بۇياققا مېڭىشقا باشالپتۇ



دەپ تىتىلداشقا باشالپتۇ ٌە ...قوذسىقىم ئېچىپ كەتتىغۇ ئاپام قاچان قايتىپ كېلەذ؟ئەجەپمۇ

ئۇ شۇنداط مېڭىپ كېتىۋېتىپ بۇذنىغا .ئاپىسىنى ئىزدەپ ئوذمانلىققا ئىچكىرىلەپ كىرىپتۇ

بۇ پۇذاط قەيەذدىن كېلىۋاتقاندى؟ تاتلىق ھەسەلنى كۆر ! ٌاه .بىردىنال ھەسەل ھىدَ پۇذاپتۇ

غان ئېيىقچاقنىڭ خۇشاللىقتىن كۆرلىرَ چاقناپ ئالدىغا كەلتۈذگەن ٌە ھىدىدىن مەست بول

يۈذًپ ئاخىر ھەسەل ھىدىنىڭ ئالدَ ...ئۇ تۇمشۇغىنى ئۇشالپ پۇذاپ،پۇذاپ.كېتىپتۇ

نۇذغۇن چۈمۈلىلەذمۇ شۇ ھەسەللەذنى .تەذەپتىكى يوغان بىر دەذەختىن كېلىۋاتقانلىقىنى بىلىپتۇ

ذەخ غوللىرىدا توال مېڭىپ  يېيىش ئۈچۈن ئۇياقتىن بۇياققا ئۆتۈشۈپ يۈذگەن بولۇپ،دە

شۇنىڭ بىلەن قوذسىقىنىڭ ئاچلىقىغا ٌە . كىچىك يولالذنى ھاسىل قىلىۋەتكەن ئىكەن

ھەسەلنىڭ مېزىلىك ھىدىغا چىدىمىغان ئېيىقچاط ئاستا دەذەخ شاخلىرىغا ئېسىلىپتۇ، تەلىيىگە 

 .ھەذە كۆنىكىدە بىرمۇ ھەذە يوط ٌاقتى ئىكەن

ذنى كۆذًپ ئېيقچاقنىڭ ساپسېرىق ھەسەللە

سۇالذ كەپ كېتىپتۇ ٌە ئاچكۆرلۈظ بىلەن ئوچۇمالپ   گۈلقەقەلىرَ ئېچىلىپ،ئاغزىغا سېرىق

-بىردەمدىن كېيىن ئېيقچاط كەينى تەذىپىدىن غوڭ...ئېلىپ ھەسەل يېيىشكە باشالپتۇ

قىلغان ئاٌارالذنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپتۇ ،كەينىگە شۇنداط ...غوڭ-غوڭ،غوڭ-غوڭ،غوڭ

قاذاپ بىر توپ ھەذىلەذنىڭ بۇ دەذەخكە قاذاپ ئۇچۇپ يېقىنالپ كېلىۋاتقانلىقىنى  ئۆذًلۈپ

ھەذىلەذ قايتىپ كەلگەن ! ئاپال،چاتاط بولدَ! دە، كۆرلىرَ چەكچىيىپ كېتىپتۇ  -كۆذًپتۇ



  !ئوخشايدى، تېز قاچاُ 

تىرىلىشىگە قاذىماُ -ئېيىقچاط شۇنداط دەپال دەذەختىن سەكرەپ چۈشۈپ ئۆلە

ھەذىلەذ بولسا ئىز بېسىپ ئۇنىڭ كەينىدىن قوغالپ يېتىشىپتۇ ٌە ئۇنى چېقىشقا .قېچىپتۇ

ئۇ قېچىپتۇ،قېچىپتۇ،ھەذىلەذمۇ توختىماُ قوغالپ ئۇنى چېقىپ ذاسا ئەدىبىنى .باشالپتۇ

كەپسىز ئېيىقچاط ئاغرىق ئارابىغا چىدىماُ،يا ھەذىلەذدىن قۇتۇاللماُ دەذيا تەذەپكە .بېرىپتۇ

ھەذىلەذ بولسا قىرغاقتا غوڭۇلداشقان پېتى ئۇنىڭغا .ئۆرىنى دەذياغا ئېتىپتۇ قاذاپ يۈگۈذًپتۇ ٌە

: ھەذە ئاپا ئېيىقچاققا قاذاپ .قاذاپ تۇذىپتۇ

ھەُ ئېيىقچاط،سەن نېمە دېگەن ئەدەپسىز باال ھە؟ باشقىالذنىڭ ئۆيىگە -

 ذىخسەتسىزال  كىرىپ،ئۆُ ئىگىسىدىن سوذىمايال ھەسەل يېگەننى ئار دېگەندەظ،يەنە

ساڭا ساٌاط بولسۇن دەپ ئارذاط ئەدەپلەپ .ئۆيىمىزنى بۇرىپ،قااليماقان قىلىۋېتىپسەن

بۇندىن كېيىن بۇنداط يامان ئادەتلىرىڭنى تۈرەتكىن،بۇ مۇسۇلمان بالىسىنىڭ .قويدىط

قىلىدىغان ئىشى ئەمەس،ئەگەذ يەنە مۇشۇنداط ئىش قىلساڭ سېنى ھەذگىز بوش 



  .دەپتۇ-قويىۋەتمەيمەن

: يىقچاط ئۇششۇقلۇط بىلەنكەپسىز ئې

ئارذاط ھەسىلىڭالذنى يەپ قويغانغا نېمە بوالتتى،ئۇنىڭغىمۇ شۇنچە ! ٌىُ-ٌاُ-

! ئاچچىقالش كېتەمدى؟سىلەذمۇ ذاسا چېقىپ،مېنى قوغالپ ئۆچۈڭالذنى ئېلىۋالدىڭالذغۇ ئەنە 

. دەپتۇ-بەظ ذەھىمسىزكەنسىلەذ

ئاپىنىڭ ئەمدَ ذاسال ئېيقچاقنىڭ بۇنداط ئۆكتەملىكىدىن خاپا بولغان ھەذە 

. ئاچچىقى كەپتۇ

نېمە؟سەن تېخى خاتالىقىڭنى تونۇپ،بىزدىن كەچۈذًم سوذىماقتا يوط،ئاشۇنداط -

يولسىزلىق قىالمسەن؟كىچىك بالىمۇ چوڭالذغا شۇنداط بىھۆذمەتلىك قىالمدى؟مەن سېنى ھەسەل 

سۇن،دەپ يېگىنىڭ ئۈچۈن ئەمەس،مۇشۇنداط ناچاذ ئادەتلىرىنى تۈرىتىۋالسۇن،ئۆرگەذت

بالىلىرىم،كېلىڭالذ ئۇنى .سەن تېخىچە خاتالىقىڭنى بىلمەپسەن.تەنبىھ بېرىپ قوياُ دېگەنتىم

  !قايتا بىر ئەدەپلەپ قويۇڭالذ 

شۇنىڭ بىلەن ھەذىلەذ يەنە غوڭۇلداپ كېلىپ ئېيىقچاققا ئېتىلىپتۇ،ئېيىقچاط يەنە 



يەنە ئۇنى چېقىش ئۈچۈن  دەذھال سۇغا چۆكۈٌاپتۇ،ئۇ سۇندىن بېشىنى چىقاذسىال ھەذىلەذ

ئۇنىڭغا قاذاپ سۇدىكى .ئېيىقچاط بەكمۇ ھالىدىن كېتىپتۇ.ئېتىلىپ،ئۇنىڭغا ئاذام بەذمەپتۇ

قۇشالذ .دېيىشىپ، مەسخىرە قىلىپ كۈلۈشۈپتۇ...بېلىقالذ،پاقىالذ خوپ بولدَ،خوپ بولدَ

: ئەتراپىدا ئۇچۇپ

باذ ئىكەن بىر ئېيىقچاط 

. ھەسەل يەپتۇ ئوغۇذالپ

چېقىپتۇ،  ئۇنى ذاسا

. ھەذىچاقالذ ئاچچىقالپ

كەپسىز ئېيىق قېچىپتۇ، 

. ئوذمانلىقتىن چىقىپتۇ

قاچىدىغان يېرَ يوط 

. سۇ ئىچىگە مۆكۈپتۇ

ھەُ كەپسىز ئېيقچاط، -ھەُ

سەن ھەسەلگە تويدىڭمۇ؟ 

خاتا ئىشنى قىپ قويۇپ، 

جارايىڭنى تاذتتىڭمۇ؟ 

 



  .دەپ شېئىر ئوقۇپ،كۈلۈشۈپ ئۇنى تېرىكتۈذًپتۇ

: پا ئۇنىڭ بىچاذە ھالىغا قاذاپھەذە ئا

بالىلىرىم،بولدَ يۈذًڭالذ ئۆيگە قايتىپ كېتەيلى،ئېيىقچاط ئەمدَ يەنە مۇشۇنداط -

دەپ كۆرىنى قىسىپ -يامان ئىش قىلىدىغان بولسا ئۇنى تېخىمۇ قاتتىق ئەدەپلەپ قويىمىز

  .قويۇپ،بالىلىرىنى باشالپ ئۇچۇپ كېتىپتۇ

ذنىڭ ئەمدَ ذاستال  كېتىپ قالغانلىقىغا ئىشەنچ خېلى ٌاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ئۇال

ھەم چاذچاپ،ھەم ھەذە چېقىۋالغان يەذلىرَ قاتتىق .قىلغان ئېيىقچاط سۇدىن چىقىپتۇ

ئاغرىغان،قوذقۇپ كەتكەن ئېيىقچاط پۈتۈن بەدىنى ھۆل،سۇ ئېقىپ تۇذغان ھالدا ئۆيىگە 

غان ئېيىق ئاپا بالىسىنى ئۇنى ئىزدەپ ھېچيەذدىن تاپالماُ تىتىلداپ تۇذ.قايتىپ كەپتۇ

 .ئاپىسىنى كۆذگەن ئېيىقچاط ھۆڭرەپ يىغالپ،ئۆينى بېشىغا كىيىپتۇ.كۆذًپ چۆچۈپ كېتىپتۇ



. ھەذىلەذ مېنى چېقىپ بورەظ قىلدَ،دەپ چېقىشتۇذىپتۇ

دەپتۇ ئېيىق ئاپا -ذاستمۇ؟ ھەذىلەذ نېمىشقا سېنى چاقىدى باالم؟نېمە ئىش بولدَ؟-

بىرەذ ئەسكى ئىش قىلىپ ئۇالذنى ذەنجىتىپقۇ -غان ھالدا،بالىسىغا قاذاپ ئىچى ئاغرَ

قويمىغانسەن ھە باالم؟ 

سىز بىلمەمسىز ئاپا -دەپتۇ ئېيىقچاط ئاچچىقالپ!-مەن قانداط ئەسكى ئىش قىالتتىم-

! ھەذىلەذنىڭ قانداط يولسىزلىقىنى؟چېقىيۋېرىدى ئۇالذ چاققۇسى كەلسە ئاشۇنداط 

پ ئۇالذدىن سوذاپ باقايچۇ،نېمىشقا مېنىڭ ھە مۇنداط دېگىن،ئەمىسە مەن بېرَ-

. ئوماط باالمنى بۇنداط بورەظ قىلىشىدى ئۇالذ

ياط ئاپا،بولدَ باذمايال قويۇڭ،بىكاذ سىزنىمۇ چاقمىسۇن يەنە ئۇ -ٌاُ،ياط-

 .دەپتۇ ئېيىقچاط ئاپىسىنىڭ قولىدىن تۇتۇٌېلىپ-ئەسكىلەذ

 



ىزلىق قىلغانلىقىنىڭ سەٌەبىنى ياط باالم،مەن چوقۇم ئۇالذنىڭ نېمىشقا بۇنداط يولس-

! سېنى بورەظ قىلسا ئىچىم ئاغرىمامدى مېنىڭ .سوذاپ بېقىشىم كېرەظ

. سوذىسىڭىزمۇ بەذىبىر ياخشى گەپ قىلمايدى ئۇالذ-

نېمىشقا باالم؟ھە،قاذىغاندا بۇيەذدە ئارذاط مەسىلە باذغا ئوخشايدى،ياكى مەن -

دەپتۇ ئېيىق -غىنىنى ئۆرًڭ دەپ بېرىسەنبېرىپ سوذاپ باقاُ ياكى سەن ماڭا نېمە ئىش بول

چۈنكى ئۇ بالىسىنىڭ كەپسىزلىكىنى بىلگەچكە باشتىنال بالىسىنىڭ بىكاذال بورەظ -ئاپا

. قىلىنمىغىنىنى كۆڭلى پەملەپ يەتكەنىكەن

. ئەمدَ ئېيىقچاط ھودىقۇشقا باشالپتۇ-ھېچ،ھېچ ئىش يوط دېدىمغۇ-

ياقتۇذمايمەن،ھەممە بىزاذ بولىدى  ذاست گەپ قىل باالم،يالغان گەپ قىلساڭ مەن-

. بۇنداط بالىدىن

ئېيىق ئاپا .شۇنىڭ بىلەن ئېيىقچاط دىدىقالپ تۇذىپ بولغان ئىشالذنى سۆرلەپ بېرىپتۇ

يۈربەذگەن ٌەقەنى ئاڭالپ ھەم بالىسىغا خاپا بوپتۇ ھەم ئۇنىڭ خاتالىقى ئۈچۈن جاراالنغان 

  .قىزىق جەذيانالذنى ئاڭالپ كۈلۈپ كېتىپتۇ

باالم،قىلغان خاتا ئىشىڭ ئۈچۈن شۇ ھامانال جاراسىنى تاذتىپسەن ...،ھا،ھاھا-

ئالاله ئوغرىغا مەذھەمەت »پەيغەمبىرىمىز.ساڭا ھېچ ئۇٌال قىلىنغان يېرَ يوقكەن.مانا



ئوغرىلىقنىڭ جاراسى بەظ قاتتىقتۇذ باالم،ئۇ .دېگەن بىر ھەدىسىدە«‹بۇخاذَ›!قىلمىغاُ

سەن .ھمۇ،پەيغەمبەذمۇ خاپا بولىدى بۇنداط يامان قىلىقتىنئالال.كەچۈذىلىدىغان ئىش ئەمەس

ئەمدَ بۇنداط يامان ئىش قىلمىغىن .ئۆر قىلمىشىڭ ئۈچۈن تېگىشلىك جارانى تاذتىپسەن

باالم، سەن بۇقەدەذ بىر ئەدەپسىزلىك،گۇناه ئىشنى قىلساڭ ٌە مېنى ھەمدە ئۆرًڭنى 

ىسا مېنى بالىسىنى ياخشى ئاشۇنداط ئۇياتقا قالدىذساڭ توغرا بوالمدى؟خەط ئاڭل

تەذبىيەلىمەپتۇ،دەپ ئەيىپلەشمەمدى؟مەن مۇشۇنداط ئۈگەتكەنمىدىم 

 ساڭا؟

ئېيىقچاط ئاپىسىنىڭ گېپىنى ئاڭالپ خىجىل بولۇپ،قىلغان ئىشى ئۈچۈن قاتتىق 

ئەمدَ بۇنداط يامان ئىشنى قىلمايمەن، شۇ بەظ قوذسىقىم ئېچىپ كېتىپ .پۇشايمان قىلىپتۇ

ط ئىشنى قىلىپ ساپتىمەن،ئەمدَ خاتالىقىمنى تونۇدىم جنىم ئاپا،مېنى كەتكەنتى،شۇندا

. دەپ ئاپىسىغا يالۋىذىپتۇ-كەچۈذًڭ

: ئېيىق ئاپا بالىسىنىڭ بېشىنى سىالپ تۇذىپ

قوذسىقىڭ ھەذقانچە ئېچىپ كەتسىمۇ باشقىالذنىڭ نەذسىسىنى سوذىماُ -

بوالمدى باالم؟بۇ  بەظ  يېيىشىڭ،يەنە كېلىپ ئۆيىگە ذىخسەتسىز كىرىپ يېيىشىڭ دىذىس

سېنىڭ .يامان كۆذًلىدىغان ئىش ھەم خەقنىڭ ھەققىنى يەٌېلىش دېگەن توغرا ئەمەس

خاتالىقىڭنى تونۇغىنىڭ ياخشى بولدَ،يۈذ ئەمدَ مەن بىلەن بىللە بېرىپ بوغۇن ئاپاشتىن 



كەچۈذًم سوذىغىن،سەن يەٌالغان ھەسەل ئۈچۈن مەن بايا سېتىۋالغان ھەسەلنى ئۇالذغا 

شۇنىڭ بىلەن .ئېيىقچاط ماقۇل ئاپا دەپ يۇٌاشلىق بىلەن گەپ ئاڭالپتۇ.دەپتۇ-لەپ بېرەيلىتۆ

بىر قۇتا ھەسەلنى ئېلىپ ھەذىلەذنىڭ ئۆيىگە  ئۇالذ

ئۇالذنىڭ ئۆيىگە كېلىپ ئىشىكنى چېكىپتۇ ،ھەذە ئاپا ئىشىكنى ئېچىپ چىقىپ .قاذاپ مېڭىپتۇ

،چىرايىغا كۈلكە يۈگۈذًپتۇ ٌە خۇشاللىق ئېيىقچاط بىلەن ئاپىسىنىڭ تۇذغانلىقىنى كۆذًپ

: بىلەن

 .دەپ ساالم قىلىپ ئۇالذنى قىزغىن قاذشى ئاپتۇ  -ئەسساالمۇئەلەيكۇم-

ئېيىقچاط بولسا بوغۇن ئاپىنى كۆذًپ قوذقۇمسىراپ ئاستا 

ٌەئەلەيكۇم ئەسساالم ›ئېيىق ئاپا بوغۇن خانىمنىڭ سالىمىغا.ئاپىسىنىڭ كەينىگە مۆكۈپتۇ

ئەھۋال سوذاپتۇ ٌە -دەپ چىرايلىق جاٌاپ قايتۇذىپ،ئۇنىڭدىن ھال ‹هٌەذەھمەتۇلال



خىجىلچىلىق ئىچىدە بالىسىنىڭ بۈگۈنكى ئىشى ئۈچۈن كەچۈذًم سوذاپ كەلگەنلىكىنى 

 .ئېيتىپ،بىر قۇتا ھەسەلنى بوغۇن خانىمغا سۇنۇپتۇ

مەن -دادەپتۇ بوغۇن خانىم ئوڭايسىزالنغان ھال-ٌاُ بۇ نېمە قىلغىنىڭىز ئېيىق ئاچا،-

بۇ كىچىك كەپسىزنى يەنە داٌاملىق بۇنداط يامان ئادەتلىرىنى 

بىر .داٌامالشتۇذىيۋەذمىسۇن،خاتالىقىنى تونۇپ،ئۆرگەذسۇن دەپال ئارذاط تەنبىھ بېرىپ قويغان

ئانا بولۇش سۈپىتىڭىز بىلەن سىزنىڭ مېنىڭ كۆڭلۈمنى چۈشىنىدىغانلىقىڭىزغا 

ئەگەذ بۇندىن .َ جاراالپ،ئۆچ ئېلىش ئۈچۈن ئەمەسقىلغىنىم ھەذگىزمۇ بالىڭىزن.ئىشىنىمەن

كېيىن ئۇنىڭ ھەسەل يېگۈسى كەلسە،يېنىمغا كېلىپ تاذتىنماُ سوذىسىال بولىدى،بىزدە ھەسەل 

سىز ئېلىپ كەلگەن بۇ بىر قۇتا ھەسەلنى .دېگەن كۆپقۇ؟مۇھىمى ئۇنىڭ خاتالىقىنى تونۇشى

ى كەپسىزگە،مېنىڭ ئۇنى جارالىغىنىم ئېيىقچاط يېسۇن،يەنە بىر قۇتا ھەسەل سوٌغا قىالُ ب

ئوغۇذلۇقچە يېگەن ھەسىلىمۇ ھەسەل بولمىدَ بۈگۈن .ئۈچۈن كەچۈذًم سوذىغىنىم بولسۇن

شۇنىڭ بىلەن  ئۇالذغا يەنە بىر چوڭ قۇتا ھەسەلنى .دەپتۇ بوغۇن ئاپا كۈلگىنىچە-ئۇنىڭغا



 .ئېلىپ چىقىپ سوٌغات قىپتۇ

كەڭ قوذساط،مېھرىبانلىقىدىن بەكمۇ كىچىك ئېيىقچاط بوغۇن ئاپىنىڭ بۇنداط 

: تەسىرلىنىپتۇ ٌە

كەچۈذًڭ بوغۇن ئاپا،مەن خاتا قىپتىمەن،ئەمدَ ئۇنداط يامان ئىشالذنى -

. دەپ خاتالىقىنى ئېتراپ قىلىپتۇ-قىلمايمەن

خوذام -شۇنداط قىلىپ ئېيىقچاط ئاپىسى بىلەن ئىككى قۇتا ھەسەلنى ئېلىپ،خۇشال

: َ يولدا كېتىۋېتىپ  ئۇنىڭدىنئاپىس.ھالدا ئۆيىگە قايتىپتۇ

قاذا باالم،سەن خەقنىڭ ھەسىلىنى ئوغۇذالپ يەپ،كىشىنىڭ ھەققىگە خىيانەت  -

قىلىۋىدىڭ،باشقىالذغىمۇ،ئۆرًڭگىمۇ ئاٌاذىچىلىق ٌە كۆڭۈل ئاغرىقى تېپىپ 

شۈكۈذ قىلىش .خاتالىقىڭنى تونۇغاندا بولسا ساڭا ئالاله ئەجرىڭسىزال نېمەت بەذدَ.بەذدىڭ

شى بولۇشنىڭ مۇكاپاتى ياخشىمىكەن ياكى يامانلىق قىلغاننىڭ مۇكاپاتى ٌە ياخ



  .دەپ سوذاپتۇ-ياخشىمىكەن؟

كەپسىز ئېيىقچاط ئاپىسىنىڭ نەسىھەتلىرىنى ئاڭالپ قايىل بولغىنىچە بېشىنى 

شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ بۇنداط يامان .لىڭشىتىپتۇ ٌە خىجىل بولۇپ،تىلىنى چىقىرىپ قويۇپتۇ

باذا ھەممەيلەن ياخشى -ئەدەپسىزلىك،كەپسىزلىكلىرىنى تۈرىتىپ،باذا ئادەتلىرىنى ٌە

. كۆذىدىغان ،ماختىشىدىغان ياخشى باال بولۇپ كېتىپتۇ

 

 

 



توشقان بىلەن تاشپاقىنىڭ يۈگۈذًش مۇسابىقىسى 

 

ئۇ بەظ تېز يۈگۈذەيدىكەن،ئەتراپتا ھېچكىممۇ .بۇذىن بىر توشقانچاط بولغان ئىكەن

. تىشەلمەيدىكەنيۈگۈذًشتە ئۇنىڭغا يې

بىر كۈنى توشقان دەذيا بويىغا سۇ ئىچكىلى بېرىپتۇ ٌە بىر تاشپاقىنىڭ سۇدىن چىقىپ 

ئۇنىڭ بەظ ئاستا ئۆمۈلىشى ئۇنىڭغا قىزىق .قىرغاقتا ئاستا ئۆمۈلەپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆذًپتۇ

  :تۇيۇلۇپتۇ ٌە ئۇنى مەنسىتمىگەندەظ

ظ رېرىكىپ كەتتىم،ئىككىمىز يۈگۈذًش ئەسساالمۇئەلەيكۇم تاشپاقا دوستۇم،مەن بە-

. دەپتۇ-مۇسابىقىسى ئۆتكۈرًپ باقايلىچۇ؟

: تاشپاقا

ٌەئەلەيكۇم ئەسساالم توشقانچاط،سەن شۇنداط تېز يۈگۈذىدىغان تۇذساڭ،ئەلۋەتتە -

دەپتۇ توشقاننىڭ قەستەن دەٌاتقانلىقىغا ئاچچىقى كەلسىمۇ !-دە -سەن بىرىنچى بولىسەن

. مۇاليىملىق بىلەن

انچاط يەنىال جاھىللىق بىلەن پىكرىدە چىڭ تۇذىۋاپتۇ ٌە ئۇنى دەيدەيگە سېلىش توشق

: ئۈچۈن 

دەپ ناخشا -تاشپاقا،تاشپاقا ئۆمىلەيدى،كەچ كىرگۈچە بىر ئوذىندا چۆذگىلەيدى-



  .ئېيتىپ،قاقاقالپ كۈلۈپ كېتىپتۇ

: تاشپاقىنىڭ بەكمۇ ئاچچىقى كەپتۇ ٌە

دەپ نېمىال بولسا يۈگۈذًپ -كىم قوذقاتتى بوپتۇ يۈگۈذًشسەظ يۈگۈذًشتۇط،كىمدىن-

: توشقان بولسا گۈلقەقەلىرَ ئېچىلىپ كەتكەن ھالدا.باقماقچى بوپتۇ

. دەپتۇ ھىيلىگەذلىك بىلەن-چوقۇم بىرىنچى بول جۇمۇ

دەپتۇ تاشپاقىمۇ ئالالھتىن ياذدەم تىلەپ ،ئۈمۈدٌاذ -ئالاله خالىسا بىرىنچى بولىمەن-

. ھالدا

ىنى راڭلىق قىلىپ ئىچىدە كۈلۈپ كېتىپتۇ ٌە ما تاشپاقىنىڭ توشقان ئۆرىچە تاشپاط

ئۆرىچە بىرىنچى بولىمەنەُ،دەپ كەتكىنىنى،مانا مەن بىرىنچى بولىمەن،بۇ يەذدە يۈگۈذًشتە 

 .دەپ ماختىنىپتۇ-كىم مېنىڭ ئالدىمغا يېتەلىسۇن

 

بۇذ ئۇالذنىڭ يېنىدىكى دەذەخكە قونۇپ تۇذغان بىر سېرىق قۇشقاچ توشقاننىڭ تەكەب



: تۇذقىغا قاذاپ

ھەُ توشقانچاط،تاشپاقىنىڭ دېگەن گېپىنىڭ ھېچ خاتاسى يوققۇ؟ ئالاله خالىسا ئۇ -

ئالالھنىڭ ياذدىمى بولمىسا كىم .سەندىن تېز يۈگۈذًپ ئالدىڭغا ئۆتۈپ كېتىشى مۈمكىن

. دەپتۇ-غەلبە قىاللىسۇن؟

ًشكە تەيياذلىق توشقان بولسا ئۇنىڭ گېپىگە پىسەنت قىلماُ بوينىنى تولغاپ يۈگۈذ

. دەپتۇ تاشپاقىغا-قىاليلى

يۇ،ئاذتۇط گەپ -دەپ بېشىنى چايقاپ قويۇپتۇ....ھەُ،ُ،ُ-سېرىق قۇشقاچ

ئۇالذنىڭ يېنىغا  .قىلماپتۇ

كىم ئالدىدىكى كىچىك تاص .ئۇچۇپ كېلىپ ئۇالذغا باھالىغۇچى ذېپىر بولۇپ بەذمەكچى بوپتۇ

 .پ باذسا شۇ ئۇتقان بولىدىغان بوپتۇچوققىسىدىكى دەذەخ تۈٌىگە بىرىنچى بولۇپ يېتى



!-باشالڭالذ ...شۇنداط قىلىپ ئۇنىڭ بىر،ئىككى،ئۈچ

توشقان بولسا بىر يۈگۈذًپال .دېيىشى بىلەن تەڭ ئۇالذ ئىككىسى نىشانغا قاذاپ يۈگۈذًپتۇ

توشقان گۈللەذنى .قۇيۇندەظ تېز ئىلگىرىلەپ،يىراقالپ كېتىپتۇ،تاشپاقا كەينىدە قاپتۇ

تاقالپ شۇنچە ئاستا يۈگۈذسىمۇ تاشپاقا ئۇنىڭغا -كلەذنى قوغالپ،سەكرەپپۇذاپ،كېپىنە

ئۇ شۇنداط  .يېتىشەيمۇ دېمەپتۇ،قاذىسىمۇ كۆذًنمەپتۇ

مەن !الُ -الُ-الُ،الُ-الُ-ئويناپ يۈذًپ،ھېرىپ،بىر تۈپ دەذەخ تۈٌىدە يېتىپ،الُ

ىنچى بولۇشىغا  دەپ ناخشا ئېيتىپ يېتىپ،ئۆرىنىڭ مۇسابىقىدە بىر!-چوقۇم غەلبە قىالُ 

ئاستا ئۇيقىغا كېتىپ ئۇخالپ -كۆرلىرَ ئاستا... قىال-قاتتىق ئىشىنىپ،شېرىن خىيالالذنى قىال



  .قاپتۇ

قاذىسا .خېلى ئۇراط بىر ٌاقىتالذدىن كېيىن تاشپاقا ئاذان بۇ دەذەخ تۈٌىگە يېتىپ كەپتۇ

تكەن توشقان ذاھەتلىنىپ يېتىپ،خوذەكنى بولۇشىغا تاذتىپ تاتلىق ئۇخالپ كە

ھېرىپ،ھالىدىن كەتكەن تاشپاقىنىڭمۇ بىردەم يېتىپ ئاذام ئېلىۋالغۇسى كەپتۇ،بىراط .ئىكەن

ئۆرىنىڭ بەظ ئاستا يۈگۈذەيدىغانلىقىنى ئويالپ،يەنىال  بوشاشماُ ئالدىغا قاذاپ 

. يۈگۈذەٌېرىپتۇ

دەذەخ تۈٌىدە .ئاستا قۇياش تاص كەينىگە پېتىشقا باشالپتۇ-كەچ كىرىپ،ئاستا

قان توشقانچاط يۈرىگە چۈشكەن بىر تال يوپۇذماقنىڭ چۆچۈتىشى بىلەن ئۇيقۇسىدىن ئۇخالٌات

ئويغىنىپ،كۆرلىرىنى ئېچىپتۇ ٌە قاذاڭغۇ چۈشۈپ قېلىۋاتقانلىقىنى كۆذًپ سەكرەپ ئوذنىدىن 

تاشپاقا قېنىدى؟ ئۇ كەينىگە قاذاپ ئۇنى .تۇذىپ كېتىپتۇ

دەپ ئۆرىنى -غىمۇ كەلمىگەندىمىس بەلكىم تېخى يېرىم يول-كۆذەلمەپتۇ،ھە ئۇ مىس



بەرلەپ،داٌاملىق يۈگۈذەش ئۈچۈن،كەينىگە قايرىلىپ شۇنداط تاص باغرىغا قاذىغان 

ئاپال،چاتاط ! ئىكەن،تاشپاقىنىڭ ئاخىرقى نۇقتىغا يېتىپ باذايال دەپ قالغانلىقىنى كۆذًپتۇ 

 !ئەمدَ قانداط قىلغۇلۇط ! بولدَ 

لەن يۈگۈذًپتۇ،ئەمما ئۇ بەلگىلەنگەن دەذەخ ئۇ تاص چوققىسىغا قاذاپ پۈتۈن كۈچى بى

باشقىالذ !تۈٌىگە يېتىپ كەلگەندە بولسا،تاشپاقا ئاللىقاچان دەذەخ تۈٌىگە كېلىپ بولغانىدَ 

!  ئۇنى تەبرىكلىشىۋاتاتتى

: سېرىق قۇشقاچ.توشقانچاط لېۋىنى چىشلىگىنىچە تۇذىپال قاپتۇ

ھەُ توشقانچاط،توشقانچاط، 

. سەن نېمانچە ماختانچاط

تاشپاقىغا يېڭىلدىڭ، 

. ئۆرًڭنى قالتىس چاغالپ

كەمتەذ بولغىن دېگەنغۇ، 

. بىزنى ئۇلۇص ذەببىمىز

تەككەببۇذنى ياقتۇذماس 

. ھەمدە پەيغەمبىرىمىز

 



 :دەپ شېئىر ئوقۇپتۇ ٌە ئۇنىڭغا 

ھەُ توشقانچاط،بايا ئۆرًڭگە قاتتىق ئىشىنىپ،مەغرىذلىنىپ كەتكەن ئىدىڭ،ئەمما -

سەن ھەذقانچە تېز يۈگۈذسەڭمۇ،غەلبە پەقەت ئالاله خالىسىال .قالدىڭ تاشپاقىغا يېڭىلىپ

دەپ ئالالھقا ‹ئالاله خالىسا چوقۇم بىرىنچى بولىمەن›تاشپاقا .سېنىڭ بولىدى

ئىشىنىپ،بوشاشماُ يۈگۈذگەچكە ئۇ سېنى يېڭىۋالدَ،غەلبە ئۇنىڭغا تەئەللۇط 

ھېچكىم باشقا بىرىنىڭ ئالدىدا كەمتەذ بولۇڭالذ، ›ئالاله ماڭا » :پەيغەمبىرىمىز.بولدَ

بىر مۇباذەظ ( مۇسلىم)دېگەن ئەمەسمىدَ«دېدَ‹چوڭچىلىق قىلىپ مەغرىذالنمىسۇن

. دەپتۇ-ھەدىسىدە؟ سېنىڭ كىبىرىڭ ٌە ماختانچاقلىقىڭ سېنى ئۇياتقا قالدىذدَ مانا

مۇسابىقىدە يېڭىلگەن ٌە ئۆرىنى چوڭ تۇتۇپ 

قاتتىق خىجىلچىلىقتا قالغان توشقاننىڭ يۈرلىرَ قىزىرىپ،باشلىرَ چۈشۈپ كېتىپتۇ ٌە 

شۇندىن كېين ئۇ ئۆرىنى چوڭ .ئۇيالغىنىدىن بىر ئېغىزمۇ گەپ قىاللماُ قاپتۇ

. تۇتمايدىغان،كەمتەذ بولۇپ ئۆرگىرەپتۇ

 

 



 

 

 ئۈچ كېپىنەظ

 

چېچەكلەذ ھۈپپىدە پوذەكلەپ ئېچىلىپ كەتكەن -دا ذەڭداذ گۈلبۇذىنقى رامان
ئۇالذنىڭ بىرَ قىزىل،بىرَ سېرىق ٌە .بىرگۈرەل باغچىدا ئۈچ كېپىنەظ دوست ئۆتكەنىكەن

. يەنە بىرَ ئاط ذەڭلىك ئىكەن

بىرَ بىلەن ناھايىتى يېقىن دوست بولغاچقا،ھەذكۈنى بىللە -بۇ ئۈچ كېپىنەظ بىر           
بىللە مەسچىتكە بېرىپ نامار ئوقۇيدىكەن،بىللە قۇذئان ئۆگىنىدىكەن،قۇذئان يۈذىدىكەن،

بىرَ بىلەن بەسلىشىپ ياخشى ئىشالذنى قىلىدىكەن،باشقىالذغا ياذدەم -ياداليدىكەن،بىر
بىكاذ بولغان ٌاقىتلىرىدا باغچىدا ناخشا ئېيتىدىكەن،ئۇسسۇل ئوينايدىكەن ٌە .قىلىدىكەن

. ىكەنھەذخىل ئويۇنالذنى ئوينايد

 



 

خوذام ئويناٌاتقاندا -بىر كۈنى ئۇالذ مەسچىتتىن نامار ئوقۇپ چىقىپ،باغچىدا خوشال          
شۇنىڭ .ئۆيى يىراط بولغاچقا يامغۇذدا قايتىپ كېتەلمەپتۇ.تۇيۇقسىز يامغۇذ يېغىپ كېتىپتۇ

ېيشىپ بىلەن ئۇالذ  ٌاُ،تېزذەظ بىر يەذگە بېرىپ يامغۇذ توختىغىچە پاناھلىنىپ تۇذايلى،د
. بىرلىكتە  باغچا ئىچىگە قاذاپ ئۇچۇپتۇ

 

ئاقگۈلنىڭ .باذاقسان ئۆسۈپ كەتكەن بىر تۈپ ئاقگۈلنىڭ يېنىغا ئۇچۇپ بېرىپتۇ -ئۇالذ بۈظ
ن يېنىغا باذغاندىن يى ې كېپىنەكلەذ ئەدەپ بىلەن ئاقگۈلگە ساالم قىلىپ ئۇنىڭدىن  ك

: ئۆتۈنگەن ھالدا مۇنداط دەپتۇ

 

 

ئاقگۈل ھەدە،يامغۇذ بىزنىڭ قاناتلىرىمىزنى ھۆل قىلىۋەتتى،بىز ئەسساالمۇئەلەيكۇم  -
يامغۇذ توختىغىچە سىزنىڭ بەذگىلىرىڭىز ئاستىدا يامغۇذدىن پاناھلىنىۋالساط بوالمدى؟ 

 

: ئاقگۈل ئۇالذغا

ٌەئەلەيكۇم ئەسساالم،ئاط كېپىنەكنىڭ ذەڭگى مېنىڭكىگە ئوخشايدىكەن،ئۇ  -
. دەپ جاٌاپ بېرىپتۇ-كىرسۇن،قالغانلىرىڭالذ كىرمەڭالذ



 

: ئاقگۈلنىڭ بۇ گېپىنى ئاڭلىغان كېپىنەكلەذ تەڭال ئۇنىڭغا

بىز دېگەن ئالاله يولىدا دوست بولۇشقان ئايرىلماس جانجىگەذ دوستالذ،پاناھلىنىشقا -
. دەپتۇ-كىرسەظ تەڭ كىرىمىز،كىرمىسەظ تەڭال كىرمەيمىز

باغچىنىڭ ئىچىگە قاذاپ شۇنىڭ بىلەن كېپىنەكلەذ ئاقگۈلنىڭ يېنىدىن ئايرىلىپ 
يامغۇذ تېخىمۇ كۈچىيىپ كېتىپتۇ،ئۇالذنىڭ  قاناتلىرَ ھۆل بولۇپ ئۇچۇشى تېخىمۇ .ئۇچۇپتۇ

كېپىنەكلەذ ئۇچۇپ كېتىۋېتىپ بىر تۈپ يوپۇذماقلىرَ چوڭ،ئېگىز ئۆسكەن سېرىق .تەسلىشىپتۇ
: گۈلنى كۆذًپ ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ تەڭال ئۇنىڭغا مۇنداط دەپ ئىلتىجا قىپتۇ

 

ئەسساالمۇئەلەيكۇم،سېرىق گۈل ھەدە،يامغۇذ يېغىپ بەظ توڭالپ كەتتۇط ھەم -
قاناتلىرىمىز ھۆل بولۇپ ئۇچالماُ قالدىط،يامغۇذ توختىغىچە يوپۇذماقلىرىڭىزنىڭ ئاستىغا 

كىرىپ بىردەم يامغۇذدىن دالدىلىنىۋالساط بوالمدى؟ 

: سېرىق گۈل ئۇالذغا

نىڭ ذەڭگى مېنىڭكىگە ئوخشايدىكەن،ئۇ ٌەئەلەيكۇم ئەسساالم،سېرىق كېپىنەظ-
. دەپتۇ-كىرسۇن،قالغان ئىككىڭالذ كىرمەڭالذ



 

: بۇنى ئاڭلىغان كېپىنەكلەذ تەڭال ئۇنىڭغا

بىز دېگەن ئالاله يولىدا دوست بولۇشقان ئايرىلماس جانجىگەذ دوستالذ، نېمىشقا بىر         -
پ،دوستىمىزنىڭ قىيىنچىلىق ئىچىدە بىرىمىزنى تاشالپ قويغۇدەكمىز؟ئۆرىمىز ذاھەتكە ئېرىشى

. قېلىشىنى بىز ھەذگىز ياقتۇذمايمىز، ئالالھمۇ ھەم بۇنداط قىلىشىمىزنى ياقتۇذمايدى
دەپ جاٌاپ بېرىپتۇ ٌە سېرىق -پاناھلىنىشقا كىرسەظ تەڭ كىرىمىز،كىرمىسەظ تەڭال كىرمەيمىز

. گۈلنىڭ يېنىدىن ئۇچۇپ كېتىپ قاپتۇ

ئۇالذ تەسلىكتە ئۇچۇپ يۈذًپ .ى ئىتتىك يېغىشقا باشالپتۇيامغۇذ ئەمدَ شاذقىراپ تېخىم
ئۇالذ قىزىلگۈلگە ئىلتىجا قىلىپ .بىر تۈپ قىزىلگۈلنى كۆذًپ قاپتۇ ٌە ئۇنىڭ يېنىغا كەپتۇ

: مۇنداط دەپتۇ

 

ئەسساالمۇئەلەيكۇم قىزىلگۈل ھەدە،يامغۇذ سۈيى كۈچ بىلەن ئۇذىلۇپ قاناتلىرىمىزنى -
بىز يامغۇذ .قىينىلىپ قېلىۋاتىمىز ھەم شۇنداط توڭالپ كەتتۇط ئاغرىتىۋەتتى،ئۇچۇشتىن بەظ

توختىغىچە يوپۇذماقلىرىڭىزنىڭ ئاستىدا يامغۇذدىن پاناھلىنىۋالساط بوالمدى؟ 

: قىزىلگۈل ئۇالذغا 

قىزىلكەن،ئۇ  ٌەئەلەيكۇم ئەسساالم،قىزىل كېپىنەكنىڭ ذەڭگى مېنىڭكىگە ئوخشاش-
. دەپ جاٌاپ بېرىپتۇ-بولمايدىكىرسۇن،قالغان ئىككىڭالذ كىرسەڭالذ 



 

: ئۈچ كېپىنەظ بۇنى ئاڭالپ تەڭال بېشىنى چايقاپ

 نبىز دېگەن جاپادىمۇ،ھاالٌەتتىمۇ بىرگە بولىدىغان، ئالاله ئۈچۈن دوستالشقا! ياط،ياط 
قىيىنچىلىققا ئۇچرىغاندا بولسۇن ياكى بەخىتلىك ياشاٌاتقاندا بولسۇن ھەذگىز .يېقىن دوستالذ

يامغۇذدىن پاناھلىنىشقا كىرسەظ تەڭ كىرىمىز،كىرمىسەظ تەڭال .ن ئايرىلمايمىزبىرىمىزدَ-بىر
. دەپتۇ-كىرمەيمىز،

شۇنىڭ بىلەن بۇ ئۈچ كېپىنەظ يامغۇذدا قېلىپ باغچىدا ئۇياقتىن بۇياققا ئۇچۇپ 
. بىر بىرىدىن رادىال ئايرىلماپتۇ.يۈذًپتۇ

 

بۇ چاغدا قۇياش بۇلۇتالذ ئاذىسىدا تۇذىپ بۇ ئۈچ كېپىنەكنى كۆذًپ تۇذغان 
ئىناقلىقىغا مەستلىكى كەلگەن قۇياش كۈلۈمسىرەپ -قىغا ٌە ئىجىلىئۇالذنىڭ دوستل.ئىكەن

ىذ توختاپ،قۇياش نۇذ يامغ.چىقىپتىكەن،بۇلۇتالذ قوذققىنىدىن يىراقالذغا قېچىپ كېتىپتۇ
قۇياشنىڭ ئىللىق ھاذاذىتىدىن ئۈچ كېپىنەكنىڭ قاناتلىرىدىكى يامغۇذ .چېچىشقا باشالپتۇ

: بۇ ئۈچ كېپىنەظ.سۇلىرَ قۇذىپ كېتىپتۇ

دەپ شادلىنىپ، يەنە -ئالالھنىڭ ذەھمىتى بىلەن يامغۇذ توختىدَ! ئەلھەمدىلىاله  -
: ئۇالذ خوشاللىقىدا.وذام ئويناشقا باشالپتۇخ-ئىللىق قۇياش نۇذىغا چۆمگەن باغچىدا خوشال

بىز ئۈچىمىز ئالاله دەپ 

. دوست بولۇشقان قېرىنداش



ئايرىلمايمىز ھېچقاچان 

. يامغۇذ ياغسىمۇ ئوخشاش

خۇشپۇذىغان باغچىدا، 

مەيىن ئۇچقان شامالدا، 

ئالالھىمنىڭ ذەھمىتى 

. باذدىذ ھەذچاص،ھەذجايدا

كۆكتە قۇياش پاذاليدى، 

. اڭرايدىدوستلۇط كۈيى ُ

 

: قۇياشنىڭ ئۇالذغا تېخىمۇ ئامراقلىقى كېلىپ.دەپ ناخشا ئېيتىشقا باشالپتۇ

شۇنداط ئىناط،ئايرىلماس . ئالاله سىلەذگە ذەھمەت قىلسۇن! ماشائالاله، بالىلىرىم 
. دەپتۇ-مەڭگۈ مۇشۇنداط ئۆتۈڭالذ،.دوستلىقىڭالذغا قاذاپ بەكمۇ خۇشال بولىۋاتىمەن

 

: بەس بىلەن-پ تۇذىپ بەسكېپىنەكلەذ كۈلۈمسىرە

ئانىمىز بىزگە -ئۇستارىمىز ٌە ئاتا.ذەھمەت سىزگە،ئالاله ھەممىمىزگە ذەھمەت قىلسۇن
بىرىڭالذدىن -بىرىڭالذ بىلەن ئىناط ئۆتۈڭالذ ٌە ھەذقانداط ٌاقىتتا بىر-بالىلىرىم،بىر» : داٌاملىق

يرىلماڭالذ،چۈنكى پادىدىن بىرىڭالذدىن ئا-بىر»:ئايرىلماڭالذ،  پەيغەمبەذ ئەلەيھىساالمنىڭ  
دېگەن ھەدىسىنى ھېچقاچان ( نەسائىي ذىۋايىتى)«.ئايرىلىپ قالغان قوُ بۆذىگە يەم بولىدى

بىرىڭالذغا ھەذٌاقىت ياخشىلىق قىلىڭالذ،قېرىندىشىڭالذنى تاشالپ -بىر. ئۇنۇتماڭالذ
ىلساڭالذ ئالالھمۇ شۇنداط ط.بىرىڭالذغا چوڭ ياخشىلىق قىلغانلىقىڭالذدىذ-قويمىغانلىقىڭالذ بىر



شۇڭا بىز ئۇالذنىڭ نەسىھىتىنى .دەپ نەسىھەت قىالتتى« سىلەذگە ياخشىلىق ئاتا قىلىدى
. دېيىشىپتۇ-بىرىمىزدىن ھەذگىز ئايرىلماُ ئىناط ئۆتىمىز،-قۇلىقىمىزدا چىڭ تۇتۇپ،بىر

 

ذىنى قۇياش ئۇالذنىڭ گەپلىرىنى ئاڭالپ ئۇالذغا تېخىمۇ مەستلىكى كەپتۇ ٌە ئالتۇن نۇذلى
ئىللىق قۇياش نۇذىغا .ھۈسەن كۆپكۆظ ئاسماندا جۇالالپتۇ-ھەسەن.ئايىماُ چېچىشقا باشالپتۇ

. خوذام ئويناشقا باشالپتۇ-چۆمگەن باغچا ئىچىدە كېپىنەكلەذ يەنىمۇ خۇشال

 

 

 



 

 

 گۈل قىز بىلەن كۈل قىز

 

بۇذىنقى راماندا ،قۇشالذ،ھايۋانالذ ئادەملەذدەظ     
چېچەكلەذ تۆكۈلىدىغان گۈرەل بىر جايدا گۈل قىز ٌە ئايقىز -سۆرلەيدىغان،ئاسماندىن گۈل

قىز كىچىكىدىنال قەلبى ئالالھقا باغالنغان،شۇنچىلىك  گۈل. دەپ ئىككى قىزچاط ياشايدىكەن
ھەذدائىم چىرايلىق كۆڭلەظ كىيىپ،بېشىغا ياغلىق .ئوماط،ئەدەبلىك بىر قىزچاط ئىكەن

نامار ٌە باشقا ئىبادەتلەذنى شۇنچىلىك .پاكىزە يۈذىدىكەن-ئاذتىپ، تاھاذىتى بىلەن پاظ
نۇذ يېغىپ،ئوماط چېھرىدىن ھەذدائىم  شۇڭا ئۇنىڭ يۈرلىرىدىن.ئىشتىياط بىلەن ئۆتەيدىكەن

ئۇنىڭغا ئادەملەذال ئەمەس،قۇشالذمۇ،ھايۋانالذمۇ ئامراط .ئىمان نۇذلىرَ پاذالپ تۇذىدىكەن
ئۇ نامار ئوقىۋاتقاندا ئۇنىڭ بەدىنىدىن شۇنداط خۇشپۇذاقالذ تاذايدىكەنكى،ئۇنىڭغا .ئىكەن

،باشلىرىغا گۈل مەسلىكى كەلگەن  قۇشالذ ئۇنىڭ ئەتراپىدا ٌىچىرالپ ئۇچۇپ
قۇياش ئىللىق نۇذلىرىنى .تاشاليدىكەن،ذەڭداذ كېپىنەكلەذ ئۇچۇپ كېلىپ قونىۋالىدىكەن

گۈلقىز نامار ئوقۇپ بولغاندا ئۇالذ بىلەن بىللە ئوينايدىكەن ٌە ئۇالذغا يېقىملىق .چاچىدىكەن
: ىكەنناخشىالذنى ئېيتىپ بېرىدىكەن،ناخشىلىرىدىنمۇ ئالالھقا بولغان سۆيگۈسى ياڭرايد

 

مەن مۇسۇلمان قىزىمەن، 

. بېشىمدا باذ ياغلىقىم

كىيىپ چىرايلىق كۆڭلەظ، 

. نامار ئوقۇش شاتلىقىم

دىلىم مېنىڭ تەلپۈنەذ، 

. ئالالھىمغا شۇقەدەذ



رىكىر قىلسام مەن ئۇنى 

. ئۇ مېنىڭدىن سۆيۈنەذ

يۈذىكىمدە بىر ئالاله 

.... ال ئىالھە ئىللەلاله

 

 

 

 

گە يېقىن بىر جايدا ئاُ قىز ئىسىملىك يەنە بىر قىز باذ گۈل قىز تۇذىدىغان مەھەللى
گەذچە .ئۇنىڭ ھېچ نامار بىلەن خۇشى يوط ئىكەن،بېشىغا ياغلىقمۇ ئاذتمايدىكەن.ئىكەن

-ئۇمۇ شۇنداط ئوماط بىر قىز بولسىمۇ لېكىن ھېچبىر مۇسۇلمان قىزغا خاس تۇذقى،ئەدەب
ىشالذ،كېپىنەكلەذ،ھايۋانالذ ئۇنىڭدىن يىراط ط.خۇلقى بولمىغاچقا باشقىالذ ئۇنى ياقتۇذمايدىكەن

قاچىدىكەن،لېكىن ئايقىز بۇنىڭ نېمە ئۈچۈنلىكىنى بىلمەستىن 
قۇشالذنىڭ،كېپىنەكلەذنىڭ،ھايۋاناتالذنىڭ كەينىدىن قوغالپ ئۇالذنى تېخىمۇ بىزاذ 
قىلىدىكەن،ھەسەل ھەذىلىرىنىڭ كۆنىكىگە تاش ئاتىدىكەن،دەذەخلەذگە يامىشىپ 



پۇذماقلىرىنى سۇندىذىدىكەن،قۇشالذنىڭ ئۇٌىسىدىن تۇخۇملىرىنى، بالىلىرىنى يو-چىقىپ،شاخ

  .ئوغۇذالپ قۇشالذنى خاپا قىلىدىكەن

مەينەت يۈذگەچكە قۇشالذ،ھايۋانالذ ئايقىزنى -دائىم شوخلۇط،كەپسىزلىك قىلىپ كىر
قىز  كۈل! ئايقىزنى يىراقتىن كۆذسىال،ٌاُ، تېز قېچىڭالذ .دەپ چاقىرىدىكەن« كۈل قىز»

. بىرىگە خەٌەذ قىلىپ يىراقالذغا قېچىپ كېتىدىكەن ٌە مۆكىۋالىدىكەن-دەپ بىر! -كەلدَ

كۈنلەذ ئۆتۈپتۇ،ئايالذ ئۆتۈپتۇ، گۈل قىز بىلەن كۈلقىز ياشايدىغان جايدا ئالتۇنرەڭ كۈر 
سوغۇط قىش ... كۈتە-تاقەتسىزلىك بىلەن كۈتە.دىن كېيىن،ئاپائط قاذ تولغان قىش باشلىنىپتۇ

قۇياش ئىللىق نۇذ .ىرىمۇ  ئاخىرلىشىپ ئىللىق ٌە گۈرەل باھاذ كۈنلىرَ كەپتۇئايل
چېچەكلەذ پوذەكلەپ ئېچىلغان،كېپىنەكلەذ،ھەسەل ھەذىلىرَ گۈللەذ ئۈستىدە -چاچقان،گۈل

تۈمەن قۇشالذ ٌىچىرالپ سايرىشىۋاتقان چىرايلىق باھاذ -ئۇچۇشۇپ يۈذگەن،تۈذلۈظ
. كۈلقىز تەڭال ئوذمانلىققا ئوينىغىلى بېرىپتۇكۈنلىرىنىڭ بىرىدە  گۈل قىز بىلەن 

 

 

 



بىلەن تەڭ  گۈل قىز ئوذمانلىققا كېلىشى
قۇشالذ،كېپىنەكلەذ،ھايۋاناتالذ ھەممىسى ئۇنىڭ ئەتراپىغا ئولىشىپتۇ ٌە ئەسساالمۇئەلەيكۇم 

گۈللەذ ئۇنىڭغا ئېگىلىپ تەرىم .بەستە ساالم قىلىشىپتۇ-دەپ بەس-گۈلقىز،خۇش كەلدىڭىز،
ئاغزىغا تەگمەُ مېنى ئۈرًڭ -چۈچۈظ بۆلجۈذگەنلەذ ئاغزَ-قىزىرىپ پىشقان ئاچچىق.قىپتۇ
ئۇ ئوذمانلىقتىكى ھەذبىرەيلەنگە .دەپ ئۇنىڭغا تەلمۈذًپ قاذاپتۇ...مەن ئەڭ تاتلىق...مېنى

دەپ چىرايلىق گەپ قىلغاچ ...ٌەئەلەيكۇم ئەسساالم،ئالاله ذەھمەت قىلسۇن سىلەذگە
-ەذ،توشقانالذ گۈلقىزنىڭ سىۋىتىگە قىپقىزىل بۆلجۈذگەنلەذنى،گۈلكىيىكل.ھۆذمەت بىلدًذًپتۇ

 .چېچەكلەذنى ئۈرًپ كېلىپ  تولدىذىۋېتىپتۇ

كېپىنەكلەذ ئۇنىڭ باش ئۈستىلىرىگە 
گۈل قىز ئۇالذنى قوللىرىغا ئېلىپ مېھىر .     قونۇشۇپ،ھايۋانالذ ئۇنىڭغا ئەذكىلەپ ئېسىلىپتۇ



                .     كۆرلىرىنى سىيالپتۇ-بىلەن باش
ناخشا ٌەكۈلكە .،ئۇالذغا قىزىقاذلىق چۆچەكلەذنى،يېقىملىق ناخشىالذنى ئېيتىپ بېرىپتۇ

-سادالىرَ ئوذمانلىقنى چاڭ كەلتۈذًپ،ھەممەيلەن خۇددَ ھېيت بولغاندەظ خوشال
. خوذاملىققا چۆمۈپ كېتىپتۇ

ھەدەپ شۇ مۇ « كۈلقىز»گۈلقىزغا ئانچە يىراط بولمىغان جايدىكى ئوذمانلىقتا 
پېتەظ بولۇپ -قۇشالذ،ھايۋانالذ،كېپىنەكلەذ بىلەن ئويناش ئۈچۈن پاُ

ھالبۇكى،ئۇ قۇشالذنىڭ يېنىغا كەلسىمۇ .يۈذگەنىكەن
يېنىغا كەلسىمۇ ...قاچىدىكەن،كىيىكلەذنىڭ،توشقانالذنىڭ،تىيىنالذنىڭ 

پوذەكلەپ .قاچىدىكەن،كېپىنەكلەذمۇ گۈللەذ ئاذىسىغا ئۆرىنى ئېلىپ ئۇنىڭغا قاذىمايدىكەن
مەيىن شامالالذ .ئېچىلغان ذەڭداذ گۈللەذ قاپىقىنى تۈذًپ،ئۇنى كۆذسىال يۇمۇلىۋالىدىكەن

بۇنى .گۈللەذنىڭ خۇش ھىدىنى كۈلقىزدىن ئېلىپ قېچىپ،گۈلقىزنىڭ دىماقلىرىغا ئۇذىدىكەن
كۆذگەن كۈلقىزنىڭ كۆڭلى شۇنچىلىك يېرىم بولۇپ كېتىپتۇ،ئۇالذ نېمىشقا شۇنداط 

. شقا مەندىن ئۆرىنى قاچۇذىدى؟دەپ ئويالپ يىغالپ   كېتىپتۇقىلىدى؟نېمى

ئاستا -ئۇنىڭ يىغا ئاٌارىنى ئاڭالپ ئىچى ئاغرىغان ئاقكۆڭۈل قۇشالذ،ھايۋانالذ ئاستا
كۈلقىز ئۇالذنى قوغلىماستىن .ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپتۇ ٌە سەل نېرىدا ئۇنىڭغا قاذاپ تۇذىپتۇ

ئوماط كەپتەذ بىلەن .ېغىزمۇ گەپ قىلماپتۇئۇالذغا قاذاپ جىمجىت ئولتۇذىپتۇ،بىر ئ
. دەپ سوذاپتۇ-ئاسالنچاط ئۇنىڭ يېنىغا كەپتۇ ٌە ئۇنىڭدىن نېمىشقا يىغاليسىز؟

: كۈلقىز

دەپ -سىلەذ نېمىشقا مەندىن ئۆرًڭالذنى قاچۇذىسىلەذ؟سىلەذ ماڭا شۇنداط ئۆچمۇ؟-
. سوذاپتۇ ئاغزىنى ئۆمچەيتىپ تۇذىپ

: كەپتەذ ئۇنىڭغا

دەپ -گۈلقىزدەظ بولسىڭىز ئىدَ،سىزگىمۇ شۇنداط ئامراط بوالتتۇط،ئەگەذ سىزمۇ -
. جاٌاپ بېرىپتۇ



  .دەپتۇ كۈلقىز ھەيران بولۇپ-گۈلقىز دېگەن كىمۇ؟-
-شۇنىڭ بىلەن كەپتەذ بىلەن مۈشۈظ ئۇنىڭغا گۈلقىزنىڭ نامارلىرَ،ئېسىل خۇلقى

چېھرَ ھەققىدە  ئادەتلىرَ،كىيىنىشلىرَ،ئىمان نۇذَ پاذالپ تۇذغان نۇذلۇط ، گۈرەل
سۆيۈنۈش بىلەن سۆرلەپ كېتىپتۇ ٌە ناٌادا سىزمۇ شۇنداط قىز بولسىڭىز سىزنى ئالاله ياخشى 

-كۆذىدى،ئالاله ياخشى كۆذگەننى ھەممە ياخشى كۆذىدى بىزمۇ ھەم سىزگە ئامراط بولىمىز
بۇنى ئاڭلىغان كۈلقىز گۈلقىزغا بەكمۇ ھەٌەس قىپتۇ،مېنى گۈلقىزنىڭ يېنىغا .دەپتۇ

دەپ ئۇالذدىن -پىرىڭالذچۇ،ئۇنىڭ بىلەن دوست بوالُ ٌە ئۇنىڭدەظ قىز بوالُ،ئا
شۇنىڭ بىلەن ئۇالذ كۈلقىزنى گۈلقىزنىڭ يېنىغا باشالپ بېرىپ،ئۇالذنى .ئۆتۈنۈپتۇ

گۈلقىز كۈلقىزغا ئالالھنى . دوستالشتۇذىپ قويۇپتۇ
 ياخشى كۆذًشنى ،ئۇ بۇيرىغان ٌە ئۇ ياخشى كۆذًدىغان ياخشى ئىشالذنى

قىلىشنى،پەرىلەتلىك بولۇشنى ،شۇندىال ئالالھمۇ ٌە باشقىالذمۇ ئۇ كىشىنى ياخشى 
ئاخىرەتتە كاتتا مۇكاپاتاليدىغانلىقىنى سۆرلەپ -كۆذىدىغانلىقىنى ھەمدە دىنيا

بېرىپتۇ،كۈلقىزغا ئۆرىنىڭ چىرايلىق كۆڭلەظ ٌە ياغلىقلىرىنى بېرىپ،ئالالھنىڭ مۇسۇلمان 
َ بۇيرىغانلىقىنى ٌە بۇ كىيىم بىلەن تېخىمۇ گۈرەل ٌە ئوماط قىز قىزلىرىغا شۇنداط كىيىنىشن

ذەھمىتىگە ،ھەممەيلەننىڭ ھۆذمىتى ٌە ئامراقلىقىغا -بولىدىغانلىقىنى،ئالالھنىڭ مۇھەببىتى
. ئېرىشىدىغانلىقىنى چۈشەندًذًپتۇ



گۈلقىزنىڭ سۆرلىرىدىن كۆڭلى يوذىپ،ئالاله ٌە ئىمانغا تەلپۈنگەن كۈلقىز  چىرايلىق 
اغلىق ٌە كۆڭلەكلەذنى كىيىپ گۈلدەظ ئېچىلىپ،ئىسمىدەظ نۇذلۇط ٌە گۈرەل ئايغىال ُ

ئۇنى كۆذگەن ! ئۇ ئەمدَ ئىسمى جىسمىغا اليىق ھەقىقىي ئايقىز بوپتۇ .ئوخشاپ قاپتۇ
نېمە دېگەن ئوماط قىز  ! گىياھالذ،ھايۋاناتالذ،كىشىلەذ ھەممىسى ماشائالاله -قۇشالذ،گۈل

يۈرلىرىدىن نۇذتۆكىلىدىغان،تىلىدىن ئالاله  .ىپتۇدەپ سۆيۈنۈپ كېت! -بۇ 
چۈشمەيدىغان،دىلى ئالالھنىال ياد ئېتىدىغان گۈرەل بىر مۇسۇلمان قىزَ بوپ ئۆرگەذگەن 

-قۇشالذ،گۈل. ھەممەيلەن ئامراط بوپ كېتىپتۇ ئايقىزغا
ذنى چېچەكلەذ،ھايۋاناتالذ ئۇنىڭ دوستىغا،سىردىشىغا ئايلىنىپتۇ،مەيىن شامال خۇشپۇذاقال

ئۇچۇذىپ كېلىپ ئۇنىڭ ئەتراپىدا ئۇچۇپتۇ،كۈلسە لەٌلىرىدىن گۈللەذ ئېچىلىپ،يىغلىسا 
گىياھالذ ئۈنۈپ -كۆرلىرىدىن ئۈنچىلەذ تۆكۈلۈپتۇ،ماڭغان يوللىرىدىن خۇشبۇُ گۈل

بەستە ئالالھنى سۆيگەن ٌە ئالاله ياقتۇذىدىغان ئىشالذنى قىلغان -ھەممەيلەن بەس.چىقىپتۇ
مانا، قاذاڭالذ بالىلىرىم ئايقىز بىلەن گۈلقىزغا،سىلەذمۇ !ا نەقەدەذ ياخشى سالىھ  بەندە بولس
دەپ ئۇالذنىڭ گۈرەل ئىشلىرىنى،ئەخالقلىرىنى بالىلىرىغا سۆرلەپ بېرىپ -ئۇالذدەظ بولۇڭالذ،

 .ئۇالذغا تەذبىيە قىلىدىغان بوپتۇ

ئىشالذنى  گۈلقىز بىلەن ئايقىز بىللە نامار ئوقۇپ،بىللە ئالاله ياخشى كۆذىدىغان
بىرىنى ياخشىلىقالذغا دەٌەت قىلىدىغان ھەقىقىي يېقىن دوستالذدىن بولۇپ قاپتۇ ٌە -قىلىپ،بىر

 .خوذام ،بەختىياذ ياشاپتۇ-خوشال

 



 

 

ئاسالنچاقنىڭ بېلىق تۇتۇشى 

 

دەذيا سۈيى .بۇذىنقى راماندا سۇلىرَ سۈپسۈرًظ ئاقىدىغان بىر كىچىك دەذيا باذ ئىكەن
ىذىدىكەن،بېلىقالذ دەذيادا ئۇياقتىن بۇياققا پىلتىڭالپ ئۈرًشۈپ شىرلدىرالپ ئېقىپ ت

. ئوينايدىكەن

 

ئۇ ئاسالنچاط بېلىق يېيىشكە .ئاشۇ دەذيا بويىدا  ئوماط بىر ئاسالنچاط ياشايدىكەن
بىر كۈنى ئۇ ئاسالنچاقنىڭ شۇنداط بېلىق يېگۈسى كەپ كېتىپتۇ ٌە .بەكمۇ ئامراط ئىكەن

دەذيا بويىدا  بىر ئېيق دادا قاذمىقىنى سۇغا .يا بويىغا بېرىپتۇبېلىق تۇتماقچى بولۇپ دەذ
تاشالپ قويۇپ،كۆرلىرىنى يۇمغىنىچە ئاسمانغا قاذاپ غىڭشىپ  ناخشا ئېيتىپ ياتقان 

: ئۇ ئېيىقنىڭ يېنىغا بېرىپ ئەدەپ بىلەن ساالم قىپتۇ.ئىكەن



 

ئەسساالمۇئەلەيكۇم ئېيىق دادا بېلىق تۇتىۋاتامسىز؟ -

ئەسساالم ئاسالنچاط باالم ،ھەئە بېلىق تۇتىۋاتىمەن،كەل يېنىمدا  ٌەئەلەيكۇم-
. دەپتۇ ئېيىق دادا ئوذنىدىن تۇذىپ-ئولتۇذغىن،

شۇنىڭ بىلەن ئاسالنچاط ئېيىق دادىنىڭ قانداط بېلىق تۇتۇشىغا قاذاپ 
ئاذىدىن ئۇرىن ئۆتمەيال ئېيىق دادىنىڭ بېلىق تۇتۇش ئۈچۈن تاشلىغان قاذمىقىغا .ئولتۇذىپتۇ

بۇنى كۆذگەن ئاسالنچاط ھەم ھەيران بولغان، ھەم خۇشال بولغان .ىر يوغان بېلىق ئىلىنىپتۇب
: ھالدا

. دەپتۇ –! ھە -بېلىق تۇتۇش نېمىدېگەن ئاسان ! ٌىُ، قالتىسقۇ -ٌاُ  -

. دەپتۇئېيىق دادا –ئاسان دەمسەن؟ ئۇنداط بولسا، سەنمۇ بىرنى تۇتۇپ باققىنچۇ، قېنى 

دە، ئاسالنچاط  -دەپتۇ  ! -ئۇ، قاذاپ تۇذىڭ ھە ئەمىسەقانچىلىك ئىش ئىدَ  -
بىر ئاردىن كېيىن، يوغان بىر . دەذيانىڭ قىرغىقىغا كېلىپ قۇيرىقىنى سۇغا چىالپ ئولتۇذىپتۇ

 -كاذىپ بېلىقى ئاسالنچاقنىڭ قۇيرىقىنى كۆذًپ، بۇ كېپىنەظ قۇذتى ئوخشايدى، دەپ ئويالپتۇ 
. دە، ئۇنى قاتتىق چىشلىۋاپتۇ

ئەُ، بۇ چوقۇم كاذىپ  : -چاط قۇيرىقىنى بىر نەذسە تاذتىۋاتقانلىقىنى تۇيۇپئاسالن
دەپ خۇشاللىقىدىن توٌالپ كېتىپتۇ، بىراط ئۇ قۇيرىقىنىڭ قاتتىق ئاغرىۋاتقانلىقىنى  ! -بېلىقىغۇ

ئۇ پۈتۈن كۈچى بىلەن ئۆرىنى . ھەم ناھايىتى ئېغىرلىشىپ كەتكەنلىكىنى ھېس قىپتۇ
ئۇ ئۆرىنى قويۇٌەتكەنىكەن، كاذىپ بېلىقى . تېخىمۇ بەظ ئاغرىپ كېتىپتۇ تاذتقانىكەن، قۇيرىقى

 .ئۇنى سۇغا تاذتىپ چۈشۈذًپتۇ

بېلىق  : -ئېيىق دادا دەذھال ئاسالنچاقنى سۇدىن قۇتۇلدىذىٌاپتۇ ٌە كۈلۈپ تۇذىپ
. دەپتۇ -تۇتۇشنىڭ ئانچە ئاسان ئىش ئەمەسلىكىنى ئەمدىغۇبىلگەنسەن؟ 



 

ىق قىلىپ يوغان سۆرلەپ جېنىدىن ئايرىلغىلى تاس ئاسالنچاط ماختانچاقل
تۇتالمايال قالماستىن ئىزاغا قالغىنى   ئۇ بېلىق.قاپتۇ،قوذققىنىدىن سۇدىن چىقىپ يىغالپ كېتىپتۇ

لېكىن يەنىال تەكەببۇذلىقى تۇتۇپ ھېچ ئىش بولمىغاندەظ .ئۈچۈن شۇنداط ئاچچىقى كەپتۇ
: ئېيىق دادىغا قاذاپ

ئاپامدىن قانداط بېلىق تۇتۇشنى سوذاپ ئۆگىنىۋېلىپ ئەتە ھىم،مەن ئۆيگە بېرىپ -
. دەپتۇ-چوقۇم جىق بېلىق تۇتىۋالىمەن،قاذاپ تۇذىڭ،

ئېيىق دادا يېڭىلگىنىگە ئاسانلىقچە تەن بەذمەيدىغان ئاسالنچاقنىڭ بۇ ئوماط گەپلىرىنى 
.  ئاڭالپ قاقاقالپ كۈلۈپ كېتىپتۇ ٌەكۈلۈپ تېلىقىپ يېتىپ قاپتۇ

 

ن باالم بوپتۇ، شۇنداط قىل،ئەمما ئەتە چوقۇم بېلىق تۇتىمەن ھا،ھا ئاسال-
سەن بىرەذ »ئالاله قۇذئان كەذىمدە .ئالاله خالىسا بېلىق تۇتىمەن دېگىن-دېمەُ،ئىنشائالاله

دېگەن « خۇدا خالىسا»دېمەُ،« ئەتە شۇ ئىشنى چوقۇم قىلىمەن»ئىشنى قىلماقچى بولساڭ، 
خۇدا خالىسا دېگەن سۆرنى )، (ا قىلىمەن دېگىنيەنى خۇدا خالىس)سۆرنى قوشۇپ دېگىن 

نى ئېسىڭگە « خۇدا خالىسا»يەنى )ئۇنتۇپ قالساڭ، پەذٌەذدىگاذىڭنى تىلغا ئالغىن 
پەذٌەذدىگاذىمنىڭ مېنى بۇنىڭدىنمۇ يېقىن توغرا يولغا » :ھەمدە( كەلگەندە ئېيتقىن



ئۈمىد ( ەپپەط قىلىشىنىيەنى دىنىم، دىنيايىمدا مېنى ئەڭ تۈرًظ ئىشالذغا مۇٌ)باشلىشىنى 
دېيىشىمىز  ‹ئالاله خالىسا›بىرەذ ئىشنى قىلماقچى بولغاندا .دەپ بۇيرىغان« .دېگىن «قىلىمەن

. دەپتۇ ئېيىق دادا ئۇنىڭغا چۈشەندًذًپ-سۈننەتتۇذ، باالم

: ئاسالنچاط ئېيىق دادىنىڭ گېپىگە قۇالط سالماستىن بېشىنى ئۆذًپال    

. دە،كېتىپ قاپتۇ-دەپتۇ-ئالالھقا ئامانەتخوش ئېيىق دادا مەن كەتتىم،-

ئاسالنچاط ئۆيىگە قايتىپ بولغان ئىشالذنى ئاپىسىغا سۆرلەپ بېرىپتۇ ٌە  ئاپىسدىن 
دەپ غەلۋە -قانداط بېلىق تۇتۇشنى دەپ بېرىڭ،مەن ئۆگىنىۋېلىپ جىق بېلىق تۇتۇپ كېلىمەن

الغىلى بولمايدى،ئۇنى باالم دەپ بەذگەنگىال بېلىق تۇتۇشنى ئۆگىنىۋ: ئاپىسىنىڭ.قىپتۇ
دېگەن گېپىنى ئاڭالپ ئاپىسىنى ئەتىسى بىللە بېرىپ بېلىق -ئەمىلىيەتتىن ئۆگىنىشىڭ كېرەظ

. تۇتۇشقا كۆندًذًپتۇ

 

كېچىچە جىق بېلىق تۇتۇشنى ئويالپ تەسلىكتە تاڭ ئاتقۇرغان ئاسالنچاط  ئەتىسى 
يا بويىغا بېلىق تۇتقىلى مۈشۈظ ئاپا ئاسالننى باشالپ دەذ.سەھەذدىال ئوذنىدىن تۇذىپتۇ

. قېنىغا پاتمايال قاپتۇ-ئاسالنچاط بېلىق تۇتۇشنىڭ خۇشاللىقىدا قېن.مېڭىپتۇ



 

مۈشۈظ ئاپا پۈتۈن .دەذيا بويىغا كەلگەندىن كېيىن ئۇالذ قاذماقلىرىنى سۇغا تاشالپتۇ
. دىققىتى بىلەن سۇ يۈرىدىكى بۇزغۇنالذغا قاذاپ  ئولتۇذىپتۇ

ئاسالن كىچىك .پ تۇذىشىغا،بىر يىڭناغۇچ ئۇچۇپ كەپتۇئاسالن ئەمدىال ئولتۇذى
شۇنىڭ بىلەن .ئايروپىالندەظ ئۇياقتىن بۇياققا ئۇچۇپ يۈذگەن يىڭناغۇچقا قىزىقىپ قاپتۇ

ئاسالنچاط يىڭناغۇچنى ياقتۇذىپ قېلىپ قاذمىقىنى تاشالپ يىڭناغۇچنى قوغالشقا 
ىڭناغۇچنىڭ كەينىدىن يېتىشەلمەُ ئاسالن ُ.يىڭناغۇچ تۇتۇط بەذمەُ ئۇچۇپ كېتىپتۇ.باشالپتۇ

. قۇذىط قول دەذيا بويىغا قايتىپ كەپتۇ

 

. شۇ ٌاقىتتا مۈشۈظ ئاپا قاذماط تاشالپ،بىر چوڭ بېلىقنى تۇتۇٌاپتۇ

ئۇ ئەمدىال ئولتۇذسا يەنە بىر .ئاسالنچاقمۇ قولىغا ئېلىپ،چوڭ بىر بېلىق تۇتماقچى بوپتۇ
ئۇ قولىدىكى قاذماقنى .ىنى ياقتۇذىپ قاپتۇئاسالنچاط ئ.چىرايلىق كېپىنەظ ئۇچۇپ كەپتۇ

ئاسالن يەنە قۇذىط .ئەمما كېپىنەكمۇ ئۇچۇپ كېتىپتۇ.تاشالپ قويۇپ،كېپىنەكنى قوغالپ مېڭىپتۇ
. قول ئۈمچىيىپ قايتىپ كەپتۇ



 

ئۇ قايتىپ كېلىپ ئاپىسىنىڭ چېلىكىدە بىرنەچچە تال چوڭ بېلىق تۇذغانلىقىنى 
ەپمۇ رېرىكتىم،ئاپام بىرنەچچە تال چوڭ بېلىق ئەج!ٌايجان »:ئاسالنچاط.كۆذًپتۇ

. دەپتۇ«تۇتۇپتۇ،مەن بىر تال بېلىجانمۇ تۇتالمىدىم

 

: ئاپسى ئۇنىڭغا

باالم ،تۈنۈگۈن سەن ئەتە چوقۇم جىق بېلىق تۇتىۋالمىسام،  دېگەن ٌاقتىڭدا ئېيىق  -
الىسا دېيىشىڭ دېگىن باالم،بىرئىش قىلماقچى بولغىنىڭدا ئالاله خ ‹ئالاله خالىسا›»:داداڭ

مانا .سۈننەتتۇذ،ئالاله قۇذئاندا شۇنداط دېيىشنى بۇيرىغان، دېسە قۇالط سالماُ كېتپسەن
ھېلى كېپىنەككە،ھېلى يىڭناغۇچقا گول بولۇپ بېلىق .قاذا،بۈگۈن بىر تالمۇ بېلىق تۇتالمىدىڭ

 دېمەظ ئالال خالىسا دېمىسەڭ ئاشۇنداط ھېچ ئىشىڭ ئىلگىرَ.تۇتۇشقا ذايىڭ باذمىدَ
ئالاله نېسىپ قىلىپ ئىشىڭغا ئاسانلىق بەذمىسە سەن قانداقمۇ بېلىق .باسمايدى

. دەپتۇ-تۇتااليسەن؟بۈگۈن بىرتالمۇ بېلىق تۇتالماسلىقىڭمۇ شۇ سەٌەپتىندىذ بەلكىم



 

: ئاسالنچاط خىجىل بولۇپ

. دەپتۇ-مەن خاتالىقىمنى بىلدىم ئاپا،ئالاله خالىسا مەن ئەمدَ جىق بېلىق تۇتىمەن-

: ًظ ئاپامۈش

ئالاله خالىسا دېيىشنى .ئالال ذەھمەت قىلسۇن باالم،مانا ئەمدَ ئەقلىڭنى تاپتىڭ-
ئۇنتۇپ قالساڭ ئېسىڭگە كەلگەندە بولسىمۇ دېيىشىڭ كېرەظ،ھەتتا ئاذىدىن بىر يىل ئۆتۈپ 

بېلىق تۇتۇش  ئاسلىنىغادەپتۇ خۇشال بولۇپ ٌە -كەتكەن بولسىمۇ دېيىش الرىمدىذ
: دًذًشكە باشالپتۇئۇسۇللىرىنى چۈشەن

دەپ باشلىغىن،ھەذ ئىشنى  ‹بىسمىلالھىرذەھمانىرذەھىم›ئاسالن باالم، ئاٌال چوقۇم -
ئۇندىن باشقا بېلىق تۇتۇشتا . شۇنداط باشلىغاندا ئالاله ساڭا ئاسانلىق ٌە بەذىكەت بېرىدى

كۆڭۈل قويۇشىڭ،سەبىرچان بولۇشۇڭ  كېرەظ،سەن ئىش قىلغاندا كۆڭۈل قويماُ بىردەم 
ىڭناغۇچنى،بىردەم كېپىنەكنى قوغالپ يۈذسەڭ،قانداقمۇ بېلىق تۇتااليسەن؟ ُ

ئاسالن شۇنىڭ بىلەن ئاپىسىنىڭ گېپىنى ئاڭالپ جىم ئولتۇذىپ بېلىق تۇتۇپتۇ،قاذمىقىنى 
يىڭناغۇچ يەنە ئاسالننىڭ يېنىغا ئۇچۇپ .سۇغا تاشالشتىن ئاٌال بىسمىلاله،دەپتۇ
كېپىنەظ ئۇچۇپ كەپتىكەن،ئۇنىڭغىمۇ .َ بولماپتۇكەپتىكەن،ئاسالننىڭ ئۇنىڭ بىلەن كاذ

. پىسەنت قىلماپتۇ



 

ذاستىنال چوڭ بىر بېلىق قاذماققا .لىق ئىلىنغاندەظ تۇيۇلۇپتۇٍدەل مۇشۇ ٌاقىتتا،قاذماققا ب
ئاسالن كۆڭۈل قويۇپ بېلىق تۇتۇپ،ئۇراط . ئىلىنىپتۇ،ئاسالن بېلىقنى تۇتۇپ چېلەككە ساپتۇ

. ەن توشقۇرىپتۇئۆتمەُ چېلەكنى بېلىق بىل

-كۈن پاتاُ دېگەندە،ئاسالن ئاپىسى بىلەن بىللە تۇتقان بېلىقلىرىنى كۆتۈذًپ خۇشال
. خۇذام ئۆيىگە قايتىپتۇ

 

كىچىك ئاسالنچاط شۇندىن كېيىن ئىش قىلغاندا چوڭالذنىڭ نەسىھىتىنى كۆڭۈل قويۇپ 
غان،ٌە ھەذ ئىشىنى ئاڭاليدىغان،بىرەذ ئىش قىلماقچى بولسا ئالاله خالىسا قىلىمەن دەيدَ

. بىسمىلاله دەپ باشاليدىغان بوپتۇ

 



 

 

ماختانچاط تور 

 

پەيلىرَ شۇنچىلىك .بۇذىنقى راماندا تولىمۇ گۈرەل بىر تورچاط بولغان ئىكەن
ئەمما بۇ تورچاط بەظ ھاكاٌىذ .چىرايلىق،گويا ذەڭداذ ئەتلەستەظ جۇالالپ تۇذىدىكەن

. ذنى كەمسىتىدىكەن،سەت دەپ ياذاتمايدىكەنئۆرىنى چىرايلىق دەپ ھەمىشە باشقىال.ئىكەن

خوذام ئويناٌېتىپ بىر قاغا -كۈنلەذنىڭ  بىرىدە بۇ تورچاط باغچىدا قۇشالذ بىلەن خۇشال
بەظ سەتكەنسەن،نېمانداط كۆمۈذدەظ قاپقاذا كۆذًمسىز نېمە :بالىسىنى راڭلىق قىلىپ

دەپ كۈلۈپ –.. .يەنىال شۇنداط سەت،ھى ھى ھى.سەن،ئۆرًڭنى ياسىۋالساڭمۇ بىكاذ
كىچىك قاغا بالىسى ئۇنىڭ بۇ گەپلىرىدىن كۆڭلى يېرىم بولۇپ يىغالپتۇ .كۆڭلىگە ئاراذ بېرىپتۇ

  .ٌە قۇشالذدىن ئايرىلىپ كېتىپ قاپتۇ



ئۇالذنىڭ سەل نېرىدا قۇشالذنىڭ سۆھبىتىگە قۇالط سالغاچ ئاذام ئېلىپ ياتقان بىر كىيىك 
: يېنىغا كەپتۇ ٌە ئۇالذغا ساالم قىلىپتۇ ئاپا بۇ كۆڭۈلسىزلىكنى كۆذًپ ئۇالذنىڭ

ئەسساالمۇئەلەيكۇم، قۇش بالىالذ ساالمەت تۇذدىڭالذمۇ؟ -

: خوذام كۈتىۋاپتۇ ٌە سالىمىغا چىرايلىق ساالم قايتۇذىپ-قۇشالذ ئۇنى خۇشال

دەپ ئۇنى يېنىغا -ٌەئەلەيكۇم ئەسساالم ،كىيىك ئاپا ھەممىمىز  ساالمەت تۇذدىط-
. تەكلىپ قىلىپتۇ

يىك ئۇالذنىڭ ئاذىسىغا كېلىپ ئولتۇذغاندىن كېيىن ئۇالذغا بىر چۆچەظ سۆرلەپ كى
شۇنىڭ بىلەن كىيىك ئاپا .قۇشالذ بۇنى ئاڭالپ بەكمۇ خۇشال بولۇپ كېتىپتۇ.بەذمەكچى بوپتۇ

بۇذىنقى راماندا بىپايان  :چۆچىكىنى مۇنداط باشالپتۇ
بۇ .ئۆسكەن گۈرەل بىر باص باذ ئىكەنباذاقسان -دەذەخلەذ بۈظ-كەتكەن گۈرەل بىر ٌادىدا دەل

باغدا سۈرًظ سۇالذ شىلدىرالپ ئېقىپ،گۈللەذ خۇشپۇذاط چېچىپ،شېرىن مېۋىلەذ پىشىپ 
ئەڭ گۈرەل،خۇش ئاٌار قۇشالذ .قۇشالذنىڭ يېقىملىق سايراشلىرَ ئۈرًلمەيدىكەن.تۇذىدىكەن

. ايدىكەندەپ ئات‹قۇشالذ بېغى›:بۇ باغنى ماكان تۇتقان بولۇپ،كىشىلەذ بۇ باغنى

دەيدىغان بىر چىرايلىق قۇش بولۇپ، ئۇنىڭ  ‹‹ئالتۇن قۇش››قۇشالذنىڭ ئاذىسىدا 
قۇشالذنىڭ ھەممىسى دېگۈدەظ ئۇ قۇشنى  .پەيلىرَ ئالتۇندەظ پاذقىراپ جۇاللىنىپ تۇذىدىكەن

ئۇالذنىڭ  ئالتۇن قۇشمۇ  .ئەتىۋاذالپ ھۆذمەت بىلدًذىدىكەن



قىلىپ، ناھايىتى ئىناط  ىتىگە اليىق ئىزرىتىنىسالىمىنى ئىلىك ئېلىپ، ئۇالذنىڭ ھۆذم
كۈنلەذ، ئايالذ، يىلالذ ئۆتكەنسېرَ ئالتۇن قۇش ماختاش سادالىرَ ئىچىدە  .ئۆتۈشىدىكەن

باذا باشقا قۇشالذنى كۆرىگە  -ئۆرىگە تەمەننا قويۇشقا، ئۆرىنىڭ گۈرەللىكىنى پەش قىلىپ، باذا 
ا قۇشالذ ساالم بەذسە كۆر قىرىنىمۇ سالمايدىغان، شۇنداط قىلىپ باشق .ئىلمايدىغان بولۇپ قاپتۇ

كۆر قىلىپ  -ھاكاٌىذلۇط بىلەن غادىيىپ كۆكرىكىنى كېرىپ، پەيلىرىنى پاذقىرىتىپ، كۆر 

بۇنى كۆذگەن باشقا قۇشالذمۇ ئۆر   .يۈذًيدىغان بوپتۇ
ئۆتۈپ پورىتسىيلىرىنى ئۆرگەذتىپ، بۇذىنقىدەظ ھۆذمەت بىلدًذمەيدىغان، ھەتتا ئۆر يېنىدىن 

. كېتىۋاتقانلىقىنى كۆذسىمۇ، كۆذمەسكە سېلىپ تۇذىدىغان بولۇپ قاپتۇ

سىلەذ كۆذمىسەڭالذ، مېنىڭمۇ سىلەذنى كۆذەذ ››: بۇنىڭدىن خاپا بولغان ئالتۇن قۇش
. دېگەندەظ قىلىپ ئۆرىنى تېخىمۇ چوڭ تۇتۇپتۇ ‹‹كۆرًم يوط

ىشۇپ يىغالپتۇ، كۈنلەذ ئۆتكەنسېرَ ئالتۇن قۇش يالغۇرلۇط ھېس قىلىپ، ئىچى پ
بۇ ئىش ئالتۇن قۇشقا تېخىمۇ . راذالپتۇ، بىراط ئۇنىڭ ھالىنى سوذايدىغان بىرمۇ قۇش چىقماپتۇ

. ھاذ كەپتۇ

. نېمە قىالذنى بىلمەُ، ئاخىر قۇشالذنىڭ ئالدىغا چىقىپتۇ، قۇشالذ ئۇنىڭغا يەنىال قاذىماپتۇ
پ ئەذكىنلىكتىن مەھرىم خۇددَ بوينىدىن باغلىنىبۇنىڭدىن كۆڭلى يېرىم بولۇپ، ئۇنىڭ 

ھەذ بىر   ئۆر قىلمىشىغا پۇشايمان قىلغان ئالتۇن قۇش،شۇنىڭ بىلەن . بولغاندەظ ئاراپلىنىپتۇ



  .قۇشنىڭ ئالدىغا بېرىپ ساالم بېرىپ، ئۇالذدىن ئەپۇ سوذاپتۇ
قۇشالذ ئۇنىڭ ئۆرگەذگەنلىكىنى، ئۆر خاتالىقىنى تونۇغانلىقىنى كۆذًپ خۇشال ھالدا يەنە 

 -شۇنىڭدىن باشالپ، قۇشالذ بىر . ىدەظ ھۆذمەت بىلدًذًپ، ئۆر ئاذا ئىناط ئۆتۈشۈپتۇبۇذىنق
قۇشالذنىڭ يېقىملىق سايراشلىرَ، گۈللەذنىڭ  .بىرىنى تېخىمۇ ھۆذمەت قىلىدىغان بولۇپ كېتىپتۇ

.... خۇش پۇذاط ھىدَ تەبىەئت گۈرەللىكىگە يېڭى ھۆسن قوشۇپتۇ

قۇالط سېلىپ ئاڭالٌاتقان قۇشالذ كىيىك .الشتۇذىپتۇكىيىك ئاپا چۆچىكىنى شۇ يەذدە ئاخىر
-ھەممىسى الم.ئانىنىڭ چۆچىكىدىن نېمە دېمەكچى بولغىنىنى چۈشىنىپ جىم بولۇشۇپ قاپتۇ

  .جىم دېيىشمەُ يەذئاستىدىن تورچاققا قاذىشىپتۇ

: شۇ چاغدا كىيىك ئاپا

ايلىق ياذاتسا،بەرىلەذنى بالىلىرىم،بىز ھەممىمىزنى ئالاله ياذاتقان،ئالاله بەرىلەذنى چىر
ئالاله .كۆذًمسىز ياذىتىدى؛بەرىلەذنى ساغالم ياذاتسا،بەرىلەذنى مېيىپ قىلىپ ياذىتىدى

ئالالھنىڭ بۇنداط .خالىغىنىنى قىلىشقا قادىر،ھېچكىم ئۇنى بۇ تۈپەيلى سوذاققا تاذتالمايدى
تقىنى ئۈچۈن ئالاله بىزنى گۈرەل ٌە ساغالم  قىلىپ ياذا.ياذىتىشىدا ھەم ھېكمەت باذ
ئەمما بىز شۈكۈذ قىلىش ئوذنىغا باشقىالذنى سەت بولغىنى ياكى .قانچىلىك شۈكۈذ قىلساط ئار



مېيىپ بولغىنى ئۈچۈن كەمسىتىپ ھاقاذەت قىلساط ٌە كۆڭلىگە ئاراذ بەذسەظ توغرا 
: بوالمدى؟ئالاله قۇذئان كەذىمدە

يەذنى ( ڭ بىلەنھاكاٌىذلۇقتىن ئايىغى)سەن رېمىندا مەغرىذانە يۈذمىگىن،  »
 .ئېگىزلىكتە تاغالذغا تەڭلىشەلمەيسەن( ھەذقانچە گىدەيگىنىڭ بىلەن)تېشىۋېتەلمەيسەن، 

نىڭ دەذگاھىدا هللا الذنىڭ ھەممىسى قەبىھ بولۇپ، ا( ئىش)يۇقىرىقى 
(  ئايەت-38~37ئىسرا،)«.ياماندىذ

هللا ، اكىشىلەذدىن مەنسىتمەسلىك بىلەن يۈر ئۆذًمىگىن، رېمىندا غادىيىپ ماڭمىغىن
دېگەن (ئايەت-18لوقمان،).ھەقىقەتەن ھاكاٌىذ، ئۆرىنى چوڭ تۇتقۇچىالذنى دوست تۇتمايدى

ئەمەسمۇ بالىلىرىم؟  

تېخى بايىال قاغا بالىسىنى .بۇ سۆرلەذنى ئاڭلىغان تورچاط شۇنداط خىجىل بولۇپ كېتىپتۇ 
ىذ،ئۆرىنى ئالالھنىڭ ھاكاٌ.سەت،دەپ بۇيەذدىن كەتكۈرىۋەتكىنى ئۈچۈن بەكمۇ ئۆكۈنۈپتۇ

چوڭ تۇتقۇچىالذنى دوست تۇتمايدىغانلىقىنى ئاڭالپ قوذققىنىدىن تىترەپ،يۈرلىرَ قاذىداپال  

  :ئۇ يىغالپ تۇذىپ.كېتىپتۇ ٌە يىغلىۋېتىپتۇ

 

كىيىك ئاپا ،ئەمدَ ئالاله مېنى ياخشى كۆذمەمدى؟ئۇ مېنى ياخشى كۆذمىسە مەن قانداط -
. دەپتۇ-دەپ كۆڭلىگە ئاراذ بەذگەن ئىكەنمەنقىلىمەن؟تېخى بايىال قاغا بالىسىنى سەت 



 :كىيىك ئاپا ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنىڭ چىرايلىق پەيلىرىنى سىيالپ تۇذىپ

 

ئەقىللىق تورچىقىم،ئالاله سەن خاتالىقىڭنى تونۇپ تەٌبە قىلساڭ ٌە كەمچىلىكلىرىڭنى -
بىز .خشى كۆذىدىتۈرەتسەڭال چوقۇم سېنىڭ خاتالىقلىرىڭنى كەچۈذىدى ٌە سېنى تېخىمۇ يا

ھەممىمىز سېنى ياخشى كۆذىمىز،ھارىرمۇ سېنى شۇنداط ياخشى كۆذىمىزغۇ؟پەقەت سېنىڭ 
قېلىشىڭدىن تەظ دوستلىرىڭدىن ئايرىلىپ،پۇشايمانغا ‹ئالتۇن قۇش›بايىقى چۆچەكتىكى 

. دەپتۇ مېھرىبانلىق بىلەن-ئەنسىرەيمىز ئوماط قورام

 

 يېنىغا دوستىنىڭ قاغا ٌە يېتىپتۇ تونۇپ لىقىنىخاتا ئۆرىنىڭ تورچاط كىچىك بىلەن شۇنىڭ
 باشقىالذنى.قاپتۇ بولۇپ دوستالذدىن يېقىن بىلەن ئۇنىڭ.سوذاپتۇ كەچۈذًم ئۇنىڭدىن بېرىپ

 بىردەظ ھەممە تورچاقنى ئۆرگەذگەن بولۇپ پېئىل،كەمتەذ،چىقىشقاط كەمسىتمەيدىغان،كىچىك
 ياخشى تېخىمۇ ئۇنى  ٌە بوپتۇ غانماختىشىدَ دەپ گۈرەل خۇلقىمۇ-گۈرەل،مىجەر ئۆرىمۇ 

 .كېتىپتۇ بولۇپ ھۆذمەتلەيدىغان كۆذًپ
 

 

 

 



 

 

ئالمىچاط ئۇخالپ قاپتۇ 

 

گۈرەل بىر كۈن ئاخىرلىشىپتۇ،قۇياش قېپقىزىل شەپەقلەذنى يېلىنجىتىپ تاص كەينىگە 

 .قانغۇدەظ ئويناپ ھاذغان كىيىك بالىسى ئۆيگە قايتىپ كەپتۇ. پېتىشقا باشالپتۇ

 

. كۆرلىرىنى يۇيۇپ،ئاپىسى بىلەن بىللە كەچلىك تاماط يەپتۇ-يۈر ئاندىن

كىيىك بالىسى ئۇخالش .  ئاستا قاذاڭغۇ چۈشۈپ ئۇخاليدىغان ٌاقىتمۇ بوپتۇ-ئاستا



كاذىۋات ئۈستىدە ياتقان كىيىك بالىسىنىڭ بۇذنىغا بىردىنال .ئۈچۈن كاذٌىتىغا چىقىپتۇ

  :ڭ بىلەن ئۇشۇنى.گۈپۈلدەپ مېزىلىك ئالما پۇذىقى پۇذاپتۇ

. دەپتۇ!-ئاپا،ئالما يېگۈم كەلدَ -

 

: كىيىك ئاپا ئۇنىڭغا

تېزذەظ ئۇخال تاتلىق قورام،ئالما ئاللىقاچان ئۇخالپ بولدَ،سەنمۇ ئۇخلىغىن،ئۇ -

. دەپتۇ-ئەتە ئويغانغان چاغدا ئاندىن يېگىن

پا بوپتۇ ٌە ئالما كىيىك بالىسى ئەذكىلەپ خا!-مەن ئالما يەيتتىم ....ياط....يا...يا          

ئۇ شۇنداط قاذىسا  تەخسە ئىچىدە بىر . ذاستىنال ئۇخالپ قالدىمۇ يوط،قاذاپ باقماقچى بوپتۇ

ھوُ،ھوُ ئالما .سىدىر قىلماستىن ذاستىنال  ئۇخالپ كەتكەن ئىكەن-تال قېپقىزىل ئالما مىدىر



  !ذاستىنال ئۇخالپ قاپتىغۇ 

. دەپتۇ ئوماط كىيىكچاط-مەنئاپا،ئالمىچاط ئۇخالپ قاپتۇ،مەنمۇ ئۇخالُ-

شۇنىڭ بىلەن ئۇ يوتقىنىنى يېپىنىپ يېتىپتۇ،ئۇخالش ئالدىدا 

: چۈنكى ئاپىسى ھەذدائىم ئۇنىڭغا.دەپتۇ....بىسمىلالھىرذەھمانىرذەھىم

باالم، ئۇخالش ئالدىدا ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن ياتقىن ،ئالالھنىڭ شۇ كۈنى ساڭا بەذگەن -

ئۇخالش ئالدىدا قىلىدىغان دىئاالذنى ئوقۇشنى ھەذگىز نېمەتلىرىگە شۈكرَ ئېيتقىن،

ئۇنتۇمىغىن،شۇنداط قىلساڭ ئالاله سېنى ياخشى كۆذىدى ٌە سېنى يامانلىقتىن 

  .قوغدايدى،سېنى قاذا باسمايدى،دەپ ئۆگەتكەن ئىكەن

گەپ ئاڭاليدىغان ئوماط كىيىكچاط شۇڭا ھەذدائىم ئۇخالش ئالدىدا بىسمىلاله دەپ 

دەپ دىئا  ‹سېنىڭ ئىسمىڭ بىلەن ئۆلىمەن ٌە تىرىلىمەن!ئى ئالاله ›يېتىشنى ٌە 

كىيىكچاط .قىلىشنى،ئالالھنىڭ بەذگەنلىرىگە شۈكرَ قىلىشنى ھەذگىز ئۇنتۇپ قالمايدىكەن



ئۇ   !نېمە دېگەن ئەقىللىق،گەپ ئاڭاليدىغان باال ھە

اندا نۇذ چېچىپ دىئا قىلىپ بولغاندىن كېيىن پىچىرالپ   دادىسىغا،ئاپىسىغا،     ئاسم

تۇذغان ئاُ ٌە جىمىرالپ تۇذغان يۇلتۇرالذغا ،دەذەخلەذگە،گۈللەذگە خوش، مەن ئەمدَ 

ئۇخاليمەن، ياخشى چۈش كۆذًڭالذ ،ئالاله ھەممىزنى يامانلىقتىن ساقلىسۇن ، ئالالھقا 

. دەپتۇ ٌە كۈلۈمسىرەپ تېزال  شېرىن ئۇيقۇغا كېتىپتۇ-ئامانەت 

 

  

 

  
   



 

 گەپ ئاڭلىماس توشقانچاط

 

بۇذىن بۇذىندىكەن، تېرىق تولۇمدىكەن، شۇ كۈنلەذدە جاھاننىڭ چېتىدە، بىر 
-بۇ توشقانالذنىڭ ئاتا. ە بىر توپ توشقانالذ بەكمۇ ئىناط ياشايدىكەنجاڭگالنىڭ ئىچىد

:  ئانىلىرَ دائىم ئۇالذغا

ئىتتىپاط ئۆتۈڭالذ،پەيغەمبەذ -بىرىڭالذ بىلەن ئىناط-ئوماط توشقانچاقلىرىم،بىر
بىرىڭالذدىن ئايرىلماڭالذ،چۈنكى پادىدىن ئايرىلىپ قالغان قوُ بۆذىگە -بىر»:ئەلەيھىساالم 

دېگەن،ناٌادا سىلەذ پەيغەمبىرىمىزنىڭ بۇ نەسىھىتىنى ( نەسائىي ذىۋايىتى)«.ىدىيەم بول
قۇلىقىڭالذدا تۇتماُ، ئىتتىپاقسىز بولۇپ،بۆلۈنۈپ كەتسەڭالذ چوقۇم رىيان تاذتىپ 

. دەپ نەسىھەت قىلىپ تۇذىدىكەن«قالىسلەذ

 

كاٌىذ، ئاشۇ توشقانالذنىڭ ئاذىسىدا بىر كەپسىز توشقان بولۇپ، ئۇ ناھايىتى ھا
نەسىھەتلىرىگە پەقەت قۇالط  -باشلىقىنىڭ بۇنداط ٌەر. قىزغانچۇط ئىكەن

كۈنلەذنىڭ بىرىدە قىزغانچۇط توشقان بىر دوستى بىلەن ئوينىغىلى چىقىپتۇ ٌە .سالمايدىكەن
شۇڭا سەٌرىنى كۆذًپال .بۇ توشقانچاط سەٌرىگە بەكمۇ ئامراط ئىكەن. بىرتال سەٌرە تېپىۋاپتۇ

.  شاپىال يەٌاپتۇ-ھاپىالدوستىغا بەذمەُ 



 

دوستى ئۇنىڭ بۇنداط ئاچكۆر ھەم قىزغانچۇقلىقىغا ئاچچىقى كېلىپ ئۇنى بەظ  
شۇنىڭ بىلەن بۇ توشقان .قىزغانچۇقكەنسەن، دەپ ئەيىپلەپتۇ ٌە ئىككىسى ئۇذىشۇپ قاپتۇ

. دوستىغا خاپا بولۇپ توشقانالذ توپىدىن ئايرىلىپ باشقا يەذگە كېتىپ قاپتۇ

 

 

چۆپلەذ بىلەن تولغان، يان تەذىپىدە بۇالقالذدىن  -گالالذنى كېزىپ، يۇمران ئۆت ئۇ  جاڭ
ئىچىدىن خۇشال  -دە، ئىچ  -سۈرًظ سۇالذ ئېقىپ تۇذغان بىر گۈرەل جايغا كېلىپ قاپتۇ 

توشقانچاط كۆڭلىدە ئەمدىغۇ .بولۇپ، بۇ يەذنى ماكان تۇتۇپ،ئۆرَ يالغۇر ياشاشقا باشالپتۇ
قىاللماس،مېنى باشقۇذىدىغان،مەن بىلەن ئۇذىشىدىغان ھېچكىم ھېچكىم مېنى ئاٌاذە 

. قېنىغا پاتمايال قاپتۇ-خوذام ياشايدىغان بولدىم،دەپ ئويالپ قېن-يوط،ئۆرًم يالغۇر خوشال



 

 

توپتىكى توشقانالذ تېزال كەپسىز توشقاننىڭ يوقلۇقىنى كۆذًپ، ئۇنىڭدىن ئەنسىرىشىپ، 
اذىدا ئىككى توشقان ئۇ بەڭباش توشقاننى ئىزدەپ شۇ ئ. تەذەپتىن ئىزدىشىپتۇ -تەذەپ 

 .ھېلىقى يايالقتىن تېپىپتۇ

: ئىزدەپ كەلگەن توشقان دوستى ئۇنىڭغا ناماقۇل بولۇپ

يۈذ . بىز سېنى كۆپ ئىزدەپ، ئاخىر بۇ جايدىن تاپتۇط. مېنى كەچۈذگىن،مەن خاتا قىپتىمەن-
ئاناڭ سەندىن بەكمۇ -تايالغۇر يۈذسەڭ بەظ خەتەذلىك،ئا.دوستۇم، توپقا قايتايلى

 .دەپتۇ -ئەنسىرەٌاتىدى

. مەن توپتىن ئايرىلىپ تولىمۇ بەختىياذ ياشاٌاتىمەن، ھېچ نەذسىگە ھاجىتىم چۈشمەيدى -
 .دەپتۇ ئۇ توشقان ! -قاذاڭالذ، بۇ يايالط نېمە دېگەن ياخشى

: بۇنى ئاڭلىغان توشقان دوستلىرَ

ە ياخشى بولغان بىلەن دًشمەنلىرىمىز دوستۇم، سەن ئۇنداط دېمىگىن، بۇ جاُ قانچ  -
كۆپ، بۇ يەذدە توپتىن ئايرىلىپ يېگانە يۈذسەڭ، ھامان بىر كۈنى ئاچكۆر بۆذىنىڭ دامىغا 

دەپ نەسىھەت  -بۇذادەذلىرىڭنى،ئۆيۈڭنى سېغىنمىدىڭمۇ؟-ئەجىبا دوست.چۈشۈپ قالىسەن
. قىپتۇ



 

سېغىنغان بولسىمۇ،ئەمما  ئىجىل توشقانالذ ئائىلىسىنى شۇنداط-توشقان بۇذىنقى ئىناط
:  ئىچىدە

بۇالذ مېنىڭ بۇ يەذدىكى بەختىياذ تۇذمۇشۇمغا ئىچى تاذلىقى كېلىپ، بۆذىنىڭ 
ھەيۋىسىنى كۆذسىتىپ، مېنى بۇ گۈرەل ماكانىمدىن ئايرىپ، ئۆرلىرَ كېلىپ ئوذىنالشماقچى 

 .دەپ ئويالپتۇ ھەمدە توپقا قوشۇلۇشنى ذەت قىپتۇ ،بولسا كېرەظ

بۆذە توشقاننى . ننىڭ دوستلىرَ كېتىپ ئۇرىن ئۆتمەُ، يايالققا بىر بۆذە كەپتۇكەپسىز توشقا
.  دە، قوغالپتۇ -كۆذًپتۇ 

 

 

قېچىپ كېتىۋېتىپ ...قىزغانچۇط توشقان قوذققىنىدىن پۈتۈن كۈچى بىلەن قېچىپتۇ،قېچىپتۇ
ەپ قىلغان دوستلىرَ بىلەن بىللە كەتمىگىنىگە ٌە باشلىقىنىڭ توپتىن ھەذگىز ئايرىلماڭالذ،د

قاياققا .نەسىھىتىگە قۇالط سالماُ ئۆربېشىمچىلىق قىلغىنىغا قاتتىق پۇشايمان قىپتۇ
قاچسىمۇ،قانچە تېز يۈگۈذسىمۇ بۆذىدىن قۇتۇلۇشقا كۆرَ يەتمەپتۇ ٌە ئەمدَ بۆذىگە يەم 



بولىدىغان بولدىم،ئەگەذ دوستلىرىم بىلەن بىللە بولغان بولسام بۇنداط كۈنگە قالمىغان 
. راذ يىغالپتۇ-م،دەپ راذبوالتتى

 

 

بۆذە ئۇنىڭغا يېقىنالپ،ئۇنى تۇتىۋااليال دېگەن چاغدا تۇيۇقسىز بىر چىرايلىق ئات پەيدا 
شۇنىڭ بىلەن .توقاُ قىلىپ قوغلىۋېتىپتۇ-دە،يۈگۈذًپ كەلگەن پېتى بۆذىنى سۈذ-بوپتۇ

يۈگۈذًشۈپ  كەينىدىنال بىر توپ توشقانالذ يىراقتىن.توشقانچاط بۆذىدىن قۇتۇلۇپ قاپتۇ
مىغان توشقانالذ ئۇنى يەنە ئۆيىگە لئەسلىدە ئۇنىڭدىن خاتىرجەم بوال.كېلىشكە باشالپتۇ

قايتۇذىپ كېتىش ئۈچۈن كەلگىنىدە ئۇنىڭ بۆذىگە ئۇچراپ قالغىنىنى كۆذًپ،توشقاننى 
. قۇتقۇرىش ئۈچۈن ئاتنى ياذدەمگە چاقىرغان ئىكەن

 

ىن يىغالپ كېتىپتۇ،ئۇالذنىڭ ئۆرىنى بۆذىدىن توشقان دوستلىرىنى كۆذًپ خوشال بولغىنىد  
ئۇ دوستلىرَ بىلەن  كۈلۈشۈپ تۇذغاندا .قۇتۇلدىذىپ قالغىنى ئۈچۈن كۆپ ذەھمەت ئېيتىپتۇ

:  توشقان ئانا  ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنىڭ بېشىنى سىالپ تۇذىپ

ذ،چۈنكى بىرىڭالذدىن ئايرىلماڭال-بىر» باالم،مەن قانچە ذەت سىلەذگە پەيغەمبىرىمىزنىڭ 
دېگەن قىممەتلىك ھەدىسىنى سۆرلەپ «.پادىدىن ئايرىلىپ قالغان قوُ بۆذىگە يەم بولىدى

بېرىپ، ئەگەذ سىلەذ پەيغەمبىرىمىزنىڭ بۇ نەسىھىتىنى قۇلىقىڭالذدا تۇتماُ، ئىتتىپاقسىز 
بولۇپ،بۆلۈنۈپ كەتسەڭالذ چوقۇم رىيان تاذتىپ قالىسلەذ،دېمىگەنمىدىم؟مانا قاذا،نېمە 



بۇندىن كېيىن بۇنداط بەڭباشلىق قىلمىغىن،بۇ ئىشتىن قاتتىق ئىبرەت ! قوذقۇنۇچلۇط دېگەن 
. ئالغىن ،دەپتۇ

 

: توشقانچاط خىجىل بولۇپ 

ئەمدَ ئىككىنچىلەپ بۇنداط باشباشتاقلىق قىلمايمەن،سىزنىڭ ٌە پەيغەمبىرىمىزنىڭ  
ن توشقانچاط شۇندىن كېيى.دەپتۇ-نەسىھىتىنى قۇلۇقىمدا چىڭ تۇتۇپ،ئەمەل قىلىمەن

شۇ    .توشقانالذنىڭ قېشىغا قايتىپ  كەپتۇ
نەسىھەتلەذنى ٌە ساٌاقالذنى ئېىسىدىن چىقاذماُ،يامان ئادەتلىرىنى تۈرىتىپتۇ ٌە 

. خوذام ، تىنىچ تۇذمۇش كەچۈذًپتۇ-توشقانچاقالذ بىلەن بىللە خوشال

 



 

 

بىالل باتۇذ 

 

اچنىڭ غېمى ئاچلىقتا، توقنىڭ باذ ئىكەنۇ، يوط ئىكەن، ئاچ ئىكەنۇ، توط ئىكەن، ئ

-ئادەملەذ خاتىرجەم،ئىناط.شۇ رامانالذدا بىر گۈرەل شەھەذ بولغان ئىكەن. غېمى يوط ئىكەن

ئايالالذ ياغلىق ئاذتىپ -ئىتتىپاط ياشايدىكەن،ھەممىسى ئالالھقا ئىبادەت قىلىدىكەن،قىز

نامار ئوقۇش،ئىلىم چىرايلىق كۆڭلەكلەذنى كىيىدىكەن،دادىالذ،بوٌايالذ،كىچىك ئوغۇلالذ 



  .ئۆگۈنۈش ئۈچۈن مەسچىتلەذگە باذىدىكەن

ئانىسى -بىرىدە  ئەنە شۇ شەھەذدە  ئوماط بىر ئوغۇل بوٌاط تۇغۇلۇپ،ئاتا كۈنلەذنىڭ

ئۇ كىچىكىدىنال ناھايىتى . دەپ ئىسىم قويۇپتۇ‹بىالل›ئۇنىڭغا 

ئۇنىڭغا ئامراقلىق  شۇڭا ھەممەيلەن.باتۇذ،قەيسەذ،ئاقكۆڭۈل،ئەدەپلىك باال بولۇپ ئۆسۈپتۇ

بىالل باتۇذ ھەذدائىم .دەپ ئاتىشىدىغان بوپتۇ ‹بىالل باتۇذ ›قىلىپ ئەذكىلىتىپ 

قۇشالذ،ھايۋاناتالذ بىلەن ئوينايدىكەن،ئۇالذنى قوغدايدىكەن،ئۇالذغا ئۆُ ياساپ 

بىالل باتۇذ دادىسى،ئاپىسى .قۇشالذ،ھايۋانالذمۇ بىالل باتۇذغا بەظ ئامراط ئىكەن.بېرىدىكەن

 .خوذام،بەخىتلىك ياشايدىكەن-ە  يەنە بىر  ئوماط سىڭلىسى بىلەن بىللە خوشالٌ

دادىسى ئۇنىڭغا ئات مىنىشنى،قېلىچۋارلىقنى 

ئۆگەتسە،بىلىملىك،تەقۋاداذ ئاپىسى بىالل باتۇذ بىلەن سىڭلىسىغا ياخشى قاذاپ،ئۇالذنى 

بىرىگە شۇنداط -ذ بىرتەذبىيەلەيدىكەن،قۇذئان ئۆگىتىدىكەن،بىللە نامار ئوقۇيدىكەن،ئۇال



  .ئامراط ئىكەن

بويلىرَ ئېگىز،كۈچلۈظ،بەستلىك،ياذاملىق  كۈنلەذ ئۆتۈپتۇ،ئايالذ ئۆتۈپتۇ، بىالل باتۇذ

ئۆرَ يالغۇر ئېتىنى مېنىپ، ئوقيا  گۈرەل كۈر كۈنلىرىنىڭ بىرىدە بىالل.بىر باال بولۇپ قاپتۇ

. ئۇ يەذدە ئۇرىنغىچە تۇذىپ قاپتۇ،پتۇٌەنەيزىلىرىنى ئېسىپ يىراط جاڭگاللىققا قاذاپ ئاتلىنى

بىر كۈنى بىالل باتۇذ ئۇخالٌاتقاندا تۇيۇقسىزال كەپتەذنىڭ بۇقۇلدىغان ئاٌارىنى ئاڭالپتۇ ٌە 

ئۇ كۆرىنى ئېچىپ شۇنداط قاذاپ، خەٌەذچى كەپتىرىنىڭ يېنىدا .چۆچۈپ ئويغىنىپ كېتىپتۇ

نىڭ كۆڭلى نېمىنىدىذ تۇيغاندەظ  جىددىيلەشكەن ھالدا  تۇذغانلىقىنى كۆذًپتۇ، بىالل باتۇذ

  :كەپتەذ ئالدىراپ ئۇنىڭغا .بىرقىسما بولۇپتۇ

بىر قانخوذ يالماٌىر پەيدا ! يۇذتىمىزغا چوڭ باال كەلدَ!دوستۇم،تېز بولغىن-

كۈندىن بېرَ شەھەذدە قاتتىق بۇرغۇنچىلىق ٌە قىرغىنچىلىق قىلىشقا  10بولۇپ،

-تالذنى،قۇشالذنى ئۆلتۈذدَ، سېنىڭ ئاتاباشلىدَ،قانچىلىغان ئادەملەذنى،ھايۋانا



ئاناڭ،سىڭلىڭ  ٌە نۇذغۇن قېرىنداشلىرىڭنى كەڭرَ مەيدانغا توپالپ تاشقا 

چۈنكى ئۇالذ ئۇ يالماٌىرغا بويسۇنماُ،ھەط ئۈستىدە مۇستەھكەم تۇذغان .ئايالندىذىۋەتتى

نى  ‹ ىللەلالهالئىالھەئ ›ئۇ يالماٌىر ئەسلى ئىبلىسنىڭ دوستى بولۇپ،كىمىكى ھەط سۆر.ئىدَ

قۇٌٌىتى ئاجىزالپ كېتىدىكەن ٌە شۇنى دًشمىنىم دەپ قاذاپ كۆردىن -قىلسا  ئۇنىڭ كۈچ

سەن دەذھال قايتىپ يالماٌىرنى ....يوقاتماقچى بولىدىكەن

ھەمشىرىلىرىڭنى قۇتقۇرىشىڭ -يوقىتىشىڭ،داداڭنى،ئاپاڭنى،سىڭلىڭنى ٌە باذلىق قېرىنداش

الاليسەن،ئالاله ساڭا ياذدەم بېرىدى،ئالاله يولىدىكى سەن چوقۇم قى!كېرەظ بىالل باتۇذ 

دەپتۇ كەپتەذ بىالل باتۇذغا ئۈمۈد بىلەن !-دوستلىرىڭ ٌە بىز ھەممىمىز ساڭا ياذدەم بېرىمىز

. تىكىلىپ تۇذىپ

غەرەپكە تولغان بىالل باتۇذ شۇ ھامان يۇذتىغا قاذاپ ئاتلىنىپتۇ،ئاط ئېتىنى -قەھىر

-ٌىرنى ئۆلتۈذًشكە ٌە ئاتامىنىپ،قېلىچىنى ئېسىپ يالما

ئانىسىنى،سىڭلىسىنى،قېرىنداشلىرىنى،پاظ تۇپرىقىنى ئىبلىس ٌە يالماٌىرنىڭ چاڭگىلىدىن  

ساناقسىز كەپتەذلەذ ٌە تۈذلۈظ قۇشالذ،ھايۋانالذ -بىردەمدىال سان.قۇتقۇرىشقا نىيەت قىپتۇ

دەپ ئۇالذنى  ‹ىسمىلالهب›بىالل باتۇذ .ئۇنىڭ ئەتراپىغا توپلىشىپ روذ بىر قوشۇن ھاسىل بوپتۇ

قۇشالذ ئۇنىڭ ئەتراپىدا ئۇچۇپ شېئىرالذ .باشالپ يالماٌىرنى قۇتقۇرىش ئۈچۈن ئاتلىنىپتۇ

: ئوقۇپتۇ

ئۇالذ ئەنە شۇنداط ھەيۋەت بىلەن مېڭىپ يېرىم يولغا كەلگەندە،يىراقتىن ئىنتايىن 

 :شىر كېلىپال بىالل باتۇذغا.تېز يۈگۈذًپ كېلىۋاتقان بىر شىرنى كۆذًپتۇ



 

بىالل باتۇذ،يالماٌىر ئىنتايىن كۈچلۇظ،سىلەذ ھەذقانچە كۆپ بولغان بىلەنمۇ ھەذگىز -

ياذاط كاذ قىلمايدى، چۈنكى ئۇنىڭ جېنى -نەيزە،قوذال-ئۇنىڭغا قېلىچ. ئۇنى يوقىتالمايسىلەذ

ئۇنىڭ تېنىدە ئەمەس،قاذاڭغۇ بىر ئوذمانلىقتىكى ئۇنىڭ قوذقۇنۇچلۇط كەپىسىدە،بىر قۇتىنىڭ 

ھايۋانات -ياكى ئۇچاذ قۇش-ئۇ قاذاڭغۇ ئوذمانلىققا ھېچبىر ئىنسان.ە ساقلىنىدىكەنئىچىد

-يېقىن يولىيالمايدىكەن،ئۇ ئوذمانلىقنىڭ قەيەذدە ئىكەنلىكىنىمۇ ھېچكىم بىلمەيدىكەن

  .دەپتۇ

بۇنى ئاڭلىغان ھايۋانات ٌە ئۇچاذ قۇشالذ تەٌذەپ كېتىپتۇ،ھەممە ئەمدَ قانداط 

: بىالل باتۇذ ئىشەنچ ٌە ئۈمۈد بىلەن.يغا چۆكۈپتۇقىلىش كېرەظ ؟دەپ ئو

قۇٌٌىتى ئالدىدا ئەذرىمەس -ئۇ ھەذقانچە كۈچلۈظ بولسىمۇ،ئالالھنىڭ كۈچ-

ئىنشائالاله ئۇنىڭ .ئۇنىڭ جېنى ئۇنىڭ تېنىدە بولمىغان بىلەن،ئالالھنىڭ ئىلكىدە.نەذسە

. دەپتۇ–! ئاشۇ ئىپالس جېنىنى چوقۇم ئالىمىز 



ئۇنىڭ ئىپالس ! سۈذەن سېلىشىپ، توغرا -خوشاللىقتىن قىقاس قۇشالذ،ھايۋاناتالذ

بۇ ٌاقىتتا كۈن .دەپ ٌاذقىرىشىپ كېتىپتۇ.....چوقۇم ئالىمىز! جېنىنى چوقۇم ئالىمىز 

ئولتۇذىپ،كەچ كىرىپ قاپتۇ،بىالل باتۇذ باشقىالذنى ئاذام ئېلىپ،كېچىنى مۇشۇ يەذدە 

َ بىر بۇالط بويىدا تاھاذەت ئېلىپ نامار ئۆتكۈرًشكە بۇيرىط قىلىپ،ئۆرَ يېقىن ئەتراپتىك

ئوقۇپتۇ،كېچىچە نامار ئوقۇپ چىقىپتۇ ٌە  يالماٌىرنى ئۆلتۈذًش ئۈچۈن ئالالھتىن ياذدەم 

بىر چاغدا ئۇخالپ قاپتۇ ٌە چۈش .تىلەپ دىئا قىپتۇ

ئۇ .غەم قىلما،ذەببىڭ سەن بىلەن بىرگە! بىالل باتۇذ » : چۈشىدە كىمدىذ ئۇنىڭغا.كۆذًپتۇ

ئەتە سەھەذدە .اٌىرنىڭ جېنى ساقلىنىۋاتقان قاذاڭغۇ ئوذمانلىققا بىز سېنى باشالپ باذىمىزيالم

بىر چوڭ قۇش سېنى ئالغىلى كېلىدى،سەن ئۇنىڭ ئۈستىگە مىنگىن،ئۇ سېنى باذىدىغان 

-بىالل باتۇذ ئۇيقۇسىدىن ئويغىنىپ ئالالھقا ھەمدى...دەٌاتقۇدەظ«مەنزىلىڭگە باشالپ باذىدى

ذاست دېگەندەظ كۈن چىققاندىن كېيىن يوغان بىر .بامدات نامىزىغا تۇذىپتۇى،سانا ئېيتىپت

 .قۇش ئۇالذنىڭ باذگاھىغا كېلىپ قونۇپتۇ ٌە بىالل باتۇذغا قاذاپ تۇذىپتۇ



 

بىالل باتۇذ باشقىالذنى مۇشۇ يەذدە ئۆرىنى ساقالشقا بۇيرىپ،قۇشنىڭ ئۈستىگە چىقىپ 

بىر چاغدا ئوت ...ئۇالذ ئۇچۇپتۇ،ئۇچۇپتۇ.ئاتلىنىپتۇ قوذقۇنۇچلۇط قاذاڭغۇ ئوذمانلىققا قاذاپ

دەذياسىدىن ئۇچۇپ ئۆتۈپتۇ،ئوت دەذياسىدىن تاغدەظ ئوت دولقۇنلىرَ چاچراپ 

بىر چاغدا مۇر دەذياسىدىن ئۇچۇپ ئۆتۈپتۇ،مۇر دەذياسىدىن ئۆتكۈچە توڭالپ .تۇذغۇدەظ

سوغۇققا بەذداشلىق  قېتىپ قااليال دەپتۇ،بىالل باتۇذ يالماٌىرنى يوقىتىش ئۈچۈن ئۇ

بوذاننىڭ دەھشىتى بىالل –يەنە بىر چاغالذدا شامال دەذياسىدىن ئۆتۈپتۇ،قاتتىق شامال .بېرىپتۇ

تۈشۈظ قىلىۋەتكىلى تاسال قاپتۇ،بىراط ئۇ يەنىال -باتۇذنى ئۇچۇذىپ،بەدىنىنى ئۆتمە

ذاڭغۇلۇققا يەنە بىر چاغالذدا ئۇالذ بىر قا.تىنسىز ئۇچۇپ كېتىيۋېرىپتۇ-قۇش ئۈن.چىداپتۇ

. يېقىنالپ قاپتۇ

بىالل باتۇذ كۆڭلىدە ئاشۇ قاذاڭغۇ 

قۇش ئۇچۇپ ئاشۇ قاذاڭغۇ  ظ ئوذمانلىققا يېقىنالپ قالغان ئوخشايمىز دەپ ئويالپتۇ،دېگەندە

بىالل باتۇذ يەذگە چۈشكەندىن كېيىن .ئوذمانلىقنىڭ ئالدىدا توختاپتۇ ٌە ئۇنى چۈشۈذًپتۇ



: قۇش ئۇنىڭغا 

دىققەت . ندىن كېيىنكى يولۇڭنى ئەمدَ سەن ئۆرًڭ يالغۇر باسىسەنبىالل باتۇذ،بۇ-

قىلغىن،ئوذمانلىق ئىنتايىن قوذقۇنۇچلۇط ٌە قوذقۇنۇچلۇط مەخلۇقالذ باذ،سەن ئىچكىرىلەپ 

كىرىيۋەذسەڭ ئوذماننىڭ قاط ئوتتۇذىسىدا بىر كەپە باذ،يالماٌىرنىڭ جېنى ئاشۇ كەپىدىكى 

سەن شۇ قۇتىنى ئالغان ھامان دەذھال بۇ يەذگە .ىدەتوذىسقا ئېسىلغان بىر قۇتىنىڭ ئىچ

. دەپتۇ-ئالاله ساڭا ياذدەمچى بولسۇن.قايتىپ كەل،مەن سېنى كۈتۈپ تۇذىمەن

دېگىنىچە ئىچكىرىلەپ ‹بىسمىلاله›بىالل باتۇذ شۇنداط قىلىپ قاذاڭغۇ ئوذمانلىققا 

بىالل باتۇذ .ذىدىكەنئوذمانلىقنىڭ ھەممە يېرىدىن قوذقۇنۇچلۇط ئاٌارالذ كېلىپ تۇ.كىرىپتۇ

بىر چاغدا غەلىتە نەذسىلەذنىڭ  .مېڭىيۋېرىپتۇ

شىلدىرلىغان ئاٌارَ ئاڭلىنىپتۇ،بىردەمدىال ئۇنىڭ ئەتراپىنى ئىنتايىن چوڭ رەھەذلىك يىالنالذ 

يەنە ئالدىغا قاذاپ .بىرلەپ ئۆلتۈذًپتۇ-بىالل باتۇذ قېلىچىنى چىقىرىپ يىالنالذنى بىر.قاپلىۋاپتۇ

ساناقسىز -چاغدا ئۇ ئۆرىگە بىرنەذسىلەذنىڭ يامىشىۋاتقانلىقىنى ھېس قىپتۇ ،سانبىر .مېڭىپتۇ

دەپ   ‹ ئىالھەئىللەلالهال  ›بىالل باتۇذ ! رەھەذلىك چايانالذ ئۇنى ئوذىۋالغان ئىكەن 

قوذقماستىن مېڭىيۋېرىپتۇ،رەھەذلىك چايانالذ پۈتۈن كۈچى بىلەن ئۇنىڭغا رەھەذلىك 

مۇ،ئۇنىڭغا قىلچە كاذ قىلماپتۇ،بەلكى ئۆرلىرَ ئۆلۈشكە باشالپتۇ نەشتىرىنى سانجىغان بولسى

يەنە مېڭىيۋېرىپتۇ،بىر چاغدا ئۇنىڭغا يەنە قاپقاذا ،يىرىك بىر .بىرلەپ ئۆلۈپ تۈگەپتۇ-ٌە بىر



نەذسىلەذ ياماشقىلى تۇذىپتۇ،بىالل باتۇذ رەھەذلىك ئۆمۈچۈكلەذ ئىكەنلىكىنى كۆذًپتۇ ٌە يەنە 

ئۆمۈچۈكلەذنىڭ رەھىرَ ئۇنىڭغا يەنە رىيان ...دېگىنىچە مېڭىيۋېرىپتۇ ‹ الئىالھەئىللەلاله ›

دەل شۇ چاغدا بىالل باتۇذنىڭ ئۈستىدە ساڭگىالپ تۇذغان .يەتكۈرەلمەپتۇ ٌە ئۆلۈشكە باشالپتۇ

-دەذەخ شېخى   قوذقۇنۇچلۇط بىر ئاٌار چىقىرىپال ئۇنىڭغا ئۇذىلۇپتۇ،بىالل باتۇذنىڭ پۈتۈن

بىر چاغالذدا ....ئاستا يەذگە يىقىلىپتۇ-پ،كۆر ئالدَ قاذاڭغۇلىشىپ ئاستابەدىنى ماغدىذسىزلىنى

تۇ،ئاپىسىنىڭ ئاٌارىدەظ قىالمدى ئۇ كىمنىڭدىذ چاقىرغان ئاٌارىنى ئاڭلىغاندەظ بولۇپ

: نېمە؟شۇنداط ئاپىسىكەن،ئۇ شېئىر ئوقۇٌېتىپتۇ

بىالل باتۇذ،بىالل باتۇذ 

. قېلىچىنى ئوينىتۇذ

يالماٌىرنى يوقىتىپ، 

. ەممىمىزنى شاد ئېتۇذه

بىالل باتۇذ،بىالل باتۇذ، 

! قوپ ئوذنۇڭدىن، تېز دەس تۇذ

ٌەھشىي دًشمەنگە يەنە  

! سەندىن باشقا كىم تېتۇذ 

 

قىينىلىپ تۇذىپ كۆرلىرىنى ئاذانال ئېچىپتۇ ٌە   بىالل باتۇذ شۇ ئاٌارالذنىڭ تۈذتكىسىدە



ئۇ   !شىرە يوذىقلۇط ئىچىدە ئاپىسىنى كۆذًپتۇ -خىرە

: اپىسى بىلەن بىللە تۇذغۇدەظ،ئاپىسى ئۇنىڭغائ

جېنىم باالم،ئوذنۇڭدىن تۇذغىن،تېز يۇذتۇڭنى ٌە قېرىنداشلىرىڭنى يالماٌىرنىڭ ئىبلىس 

ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن ! ئالاله ساڭا ياذدەم قىلىدى ئوغلۇم!چاڭگىلىدىن قۇتۇلدىذغىن

. دەٌاتقۇدەظ.....-تۇذغىن! ..........ئوذنۇڭدىن تۇذغىن

دەپال كۆرلىرىنى چوڭ  ‹بىسمىلاله  ›قۇٌٌەتكە تولۇپتۇ ٌە-بىردىنال كۈچالل باتۇذ بى

نۇذغۇن ! ئېچىپتۇ،ئوذنىدىن دەست تۇذىپتۇ ٌە ئوذمانغا قاذاپ ئىچكىرىلەپ مېڭىپتۇ 

بىرلەپ يوقىتىپ،ئاخىر ئوذمانلىقنىڭ ئوتتۇذىسدىكى -قوذقۇنۇچلۇط نەذسىلەذنى بىر

بىالل باتۇذ كەپە  .يالماٌىرنىڭ كەپىسىنى تېپىپتۇ

ئىچىگە كىرىپ يالماٌىرنىڭ جېنى باذ قۇتىنى ئاپتۇ ٌە دەذھال يېنىپ چىقىپ ئوذمانلىق 

بىالل باتۇذنى .ئوذمانلىق سىرتىدا قۇش ئۇنى ساقالپ تۇذغان ئىكەن.سىرتىغا قاذاپ يۈگۈذەپتۇ



تېز ٌە ئۇنىڭ قولىدىكى قۇتىنى كۆذگەن قۇش ئىنتايىن خۇشال بوپتۇ ٌە بىالل باتۇذغا 

قۇشالذ،ھايۋانالذ .ماڭايلى،دەپال ئۇنى ئۈستىگە مىندًذًپ،ئۇالذنىڭ باذگاھىغا قاذاپ مېڭىپتۇ

بىالل باتۇذنى كۆذًش بىلەن تەڭ .ئۇالذنى تاقەتسىزلىك بىلەن ساقلىشىپ تۇذغان ئىكەن

قۇش بىالل باتۇذنى يەذگە .ھەممىسى خوشاللىقتىن ٌاذقىرىشىپ،يىغلىشىپ كېتىپتۇ

ن،بۇنى ئېلىپ تېز شەھەذگە قايتقىن،ئاندىن يالماٌىرنى كۆذگەن چۈشۈذگەندىن كېيى

ھامان،ئۇنىڭغا كۆذسىتىپ تۇذىپ قۇتىنى ئېچىپ،ئۇنىڭ ئىچىدىكى كىچىك قۇذىتنى مىجىپ 

 .دەپتۇ-ئۆلتۈذگىن،شۇندىال يالماٌىر ئۆلىدى،كۆپ دىققەت قىل،ئۇ قۇتىنى تاذتىۋالمىسۇن

 

مېڭىپتۇ،شەھەذگە يېقىنالپ كەلگەنچە شۇنداط قىلىپ بىالل باتۇذ شەھەذگە قاذاپ 

تۈتەكلەذ -گۈرەل يۇذتىنىڭ خاذابىلىككە ئايلىنىپ قالغانلىقىنى،ھەممە يەذنى ئىس

راذىلەذ ئاڭلىنىۋاتقانلىقىنى كۆذًپتۇ،تاشقا ئايالندىذىۋېتىلگەن كىشىلەذنى -قاپالپ،يىغا



غەرەپ بىلەن ئېتىنى -بىالل باتۇذ قەھىر .كۆذًپتۇ

ەذگە كىرىپتۇ،شەھەذدىن ئۇچۇپ چىققان بىر قۇش ئۇنىڭغا يالماٌىرنىڭ چاپتۇذغان پېتى شەه

ٌەھشىي .بىالل باتۇذ ئۇنىڭ يېنىڭغا قاذاپ ئۇچقاندەظ ئات چاپتۇذىپتۇ.باذ يېرىنى دەپ بېرىپتۇ

ئۇ بىالل باتۇذنى  .يالماٌىر ئاغزىلىرىدىن ئوت پۈذكۈپ ئۆيلەذنى كۆيدًذىۋاتقان ئىكەن

ېتىپتۇ،ئۇنىڭ قولىدىكى ئۆرىنىڭ جېنى باذ قۇتىنى كۆذًپ كۆذًپال كۆرلىرَ چەكچىيىپ ظ

بىالل .تېخىمۇ بەظ ٌەھشىيلىكى تۇتۇپتۇ ٌە  ئات ئۈستىدە ئولتۇذغان بىالل باتۇذغا ئېتىلىپتۇ

شۇنىڭ ! باتۇذ دەذھال قۇتىنى ئېچىپ،قۇتىدىكى ذەرگى قاذا قۇذىتنى  مىجىپال ئۆلتۈذًپتۇ 

ذىپ،تورىپ يەذگە چۈشۈپتۇ ٌە قاپقاذا بىر ئوچۇم كۈلگە ئاستا ئې-بىلەن قانخوذ يالماٌىر ئاستا

ئايلىنىپ قاپتۇ ،كەينىدىنال كۈچلۈظ بىر قۇيۇن پەيدا بولۇپ ئۇنىڭ كۈلىنى ئۇچۇذىپ،كۆككە 

! شۇنداط قىلىپ يالماٌىر ئاخىرَ يوقىتىلىپتۇ! سوذىٌېتىپتۇ



 

بىرَ -ٌە بىر تاشقا ئايالنغان كىشىلەذ يالماٌىر ئۆلۈشى بىلەن تەڭال ئەسلىگە كەپتۇ

-يىراقتىن بىالل باتۇذنىڭ ئاتا.بىلەن قۇچاقلىشىپ كۆذًشۈپ،ئالالھقا تەشەككۈذلەذ ئېيتىشىپتۇ

ھەممە كىشىلەذ .ئانىسى،سىڭلىسى يۈگۈذًپ كەلگەن پېتى ئۇنى قۇچاقالپ،باغرىغا بېسىپتۇ

ىپ،ئۇنىڭغا ئۆرلىرىنى ٌە يۇذتىنى يالماٌىردىن قۇتقۇرغان كىچىك بىالل باتۇذغا  ئاپرىنالذ ئېيت

دىئا قىپتۇ،قۇشالذ،ھايۋاناتالذ ئۇنى كۆتۈذًشۈپ،تەنتەنە قىپتۇ،شەھەذ گەذچە خاذابىلىككە 

 .تاشقىنلىققا چۆمۈپتۇ-ئايالنغان بولسىمۇ،غەلبە خوشاللىقى  ٌە كۈلكە سادالىرَ ئىچىدە قاينام

شەھەذدىكى كىشىلەذ تېزال ئۆيلىرىنى ٌە مەسچىتلىرىنى 

بۇذىنقىدەكال مەسچىتلەذگە بېرىپ خاتىرجەم  نامارلىرىنى  كىشىلەذ.يېڭىالپ سېلىپتۇ



-ئېتىقاد،گۈرەل ئەخالط،تەقۋالىققا،ئىلىم-تېخىمۇ گۈرەل،پاكىزە،ئىمان  ئوقۇپتۇ،شەھەذنى 

 .مەذىپەتكە،ياخشىلىققا تولغان ئىللىق ماكانغا ئايالندىذىپتۇ

ئانىسى،سىڭلىسى بىلەن -بىالل باتۇذ ئاتا

. خوذام،بەخىتلىك ھايات كەچۈذًپتۇ-وشالبىللە يەنە بۇذىنقىدەظ خ

 

 

 



 

كىچىك ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسىنىڭ ھېكايىسى 

 

 سەت ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسى .1

 

بۇذنقى راماندا گۈرەل بىر يېزىدا،بىر 

يىراط جەنۇپتىن كەلگەن ياٌا .ئوذمانلىق،ئوذمانلىقتا بىر كىچىك كۆل باذ ئىكەن

 .ئۆذدەكلەذ بۇ كۆلنى ماكان تۇتقان ئىكەن

ھاذ كۈنلىرىنىڭ بىرىدە بىر ياٌا  ئۆذدەظ با

! ٌاط ».ئاپا شۇ كۆل بويىدىكى قومۇشلۇقتا تۇخۇم بېسىپ جىق چۈجە چىقىرىپتۇ

! ٌاط».بىرىنچى تۇخۇم يېرىلىپ،بىر ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسىنىڭ بېشى چىقىپتۇ« !ٌاط 

ئىككىنچى تۇخۇم يېرىلىپ ئۇنىڭدىنمۇ بىر ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسى « !ٌاط

ئۈچۈنچى تۇخۇم يېرىلىپ،ئۇنىڭدىنمۇ يەنە بىر ياٌا ئۆذدەظ « !ٌاط!اط ٌ».چىقىپتۇ



بىرىدىن ساپسېرىق،تۈكلىرَ چىرايلىق ئوماط -بۇالذ بىر.چۈجىسى بېشىنى چىقىرىپتۇ

يەنە بىر تۇخۇم بولسا تېخىچە  .چۈجىلەذ ئىكەن

. يېرىلماپتۇ

نېمە ! ييەُ بىر كۈن ئۆتۈپتۇ،ئىككى كۈن ئۆتۈپتۇ،بۇ تۇخۇم ئاخىرَ يېرىلىپتۇ،ٌا

دېگەن يوغان،نېمە دېگەن سەت نېمە بۇ؟ تۇخۇمدىن چىققان بۇ ياٌا ئۆذدەظ 

 .چۈجىسى باشقا چۈجىلەذگە پەقەتال ئوخشىمايدىكەن

ھەدىلىرَ ئۇنى ياقتۇذماپتۇ،قوشنلىرىمۇ -ئاكا

كۆپچىلىكنىڭ .دېيىشىپتۇ«!سەن بەظ سەت نېمەكەنسەن»:ئۇنى راڭلىق قىلىشىپ

 .دەپ چاقىرىپتۇ ‹دەظ چۈجىسىسەت ئۆذ›ھەممىسى ئۇنى 



 

ئاستا چوڭ بوپتۇ،باشقىالذدەظ قانات قېقىپ -كىچىك ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسى ئاستا

بىراط ھەممەيلەن يەنىال ئۇنى سەت دەپ .ئۇچااليدىغانمۇ بوپتۇ

بىر كۈنى  .ئاذىسىغا ئېلىشنىمۇ خالىماپتۇياذاتماُ،

لغاندا ئۇالذ يەنە ئۇنىڭغا كىچىك ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسى ئۇالذ بىلەن ئوينىماقچى بو

سوغۇط مۇئامىلە قىلىپ،سەت دەپ كۆڭلىگە ئاراذ بېرىپتۇ،ئۇنىڭ كۆڭلى شۇنداط 

 .يېرىم بوپتۇ ٌە ئۇالذدىن ئايرىلىپ يىغلىغان پېتى ئۆيىگە قايتىپ كەپتۇ

ئۆذدەظ ئاپا بالىسىنىڭ يىغالپ كىرىپ 



كىچىك ياٌا ئۆذدەظ .ىكەلگەنلىكىنى كۆذًپ ئۇنىڭدىن نېمە ئىش بولغانلىقىنى سوذاپت

: چۈجىسى

ئاپا،ئۇالذ نېمىشقا مېنى سەت دەپال شۇنداط ئاراذ بېرىدى؟مېنى نېمىشقا ئاذىغا -

ئالمايدى،ياذاتمايدى؟مەن شۇنداط سەتمۇ؟سەت بولسا باشقىالذ ئۇنى ياخشى 

 .دەپ سوذاپتۇ بۇقۇلداپ يىغالپ تۇذىپ-كۆذمەمدى؟

 

ەظ چۈجىسىنى باغرىغا بېسىپتۇ ئۆذدەظ ئاپا بۇنى ئاڭالپ كىچىك ياٌا ئۆذد

: ٌە ئۇنىڭ بېشىنى سىالپ تۇذىپ

جېنىم باالم،مېنىڭ نەرىرىمدە سەن دىنيادىكى ئەڭ چىرايلىق باال،مەن ساڭا -

چىرايلىق بولۇشىنى ئۇ ئۆرَ خاالپ -بىركىمنىڭ سەت.شۇنداط ئامراط

لېكىن ئالاله ئۇ كىم بولسۇن ئۇنىڭ .ئەمەس،بەلكى ئالاله شۇنداط ياذاتقان

ىرايلىق بولغىنى ياكى سەت بولغىنى،ئېگىز ياكى پاكاذ بولغىنى ئۈچۈن چ

ئەمەس،ئۇنىڭ ئالالھنى تونىغان ٌە ئۇنىڭغا بويسۇنغانلىقى،ئۇ ياخشى 

پەيغەمبەذ ئەلەيھىساالممۇ  .بولغىنى،قەلبى گۈرەل بولغىنى ئۈچۈنال ياخشى كۆذىدى

قاذىمايدى، بەلكى تائاال شەكلىڭالذغا، مال ـ مۈلكىڭالذغا هللا ا»بىر ھەدىسىدە

دىللىرىڭالذغا، ئىش ـ ھەذىكىتىڭالذغا 



.   «قاذايدى

ئەگەذ سەن ئالاله .سەھىھ، ـ دېگەن(: 3342)ئەلبانى ( 4143: ئىبنى ماجە)

ئەخالقلىق،بىلىملىك،تىرىشچان،ئاقكۆڭۈل،ئالالھقا -ياخشى كۆذىدىغان،ئەدەپ

ېنى ياخشى بويسۇنىدىغان،قەلبى ٌە تىلى گۈرەل باال بولساڭال ئالاله س

ئالاله ياخشى كۆذگەننى ھەممەيلەن ياخشى كۆذىدىغان .كۆذىدى،ئىنشائالاله

باشقىالذ سېنى سەت دەپ مەسخىرە قىلىشقاندا سەن خاپا بولساڭ ئۇالذ سېنى .بولىدى

 .تېخىمۇ تېرىكتۈذىدى،شۇڭا سەن ئۇالذغا پەذٌا قىلماسلىقنى ئۈگەنكىن

شۇندىال ئۇالذ سېنى بۇ سەٌەپلىك 

. دەپتۇ -بۇنى ھېچ ئۇنۇتما جېنىم قورام.مەيدىذەنجىتەل

ئاپىسىنىڭ سۆرلىرىنى ئاڭلىغان ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسىنىڭ كۆڭلى ٌىللىدە يوذىپتۇ 

 :ٌە خۇشال بولۇپ،كۆرياشلىرىنى سۈذتۈپتۇ،ئاپىسىغا قاذاپ كۈلۈمسىرەپ تۇذىپ



 

شى ماقۇل،جېنىم ئاپا،گېپىڭىزنى ئاڭالپ ئالالھمۇ،سىزمۇ ٌە ھەممەيلەنمۇ ياخ-

. دەپتۇ-كۆذىدىغان ياخشى باال بولىمەن

دېگەندەظ شۇندىن كېيىن كىچىك ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسى باشقىالذنىڭ ئۇنى 

سەت دېيىشىگە پەذٌا قىلماپتۇ،خاپا بولماپتۇ،كۆڭلىنىمۇ يېرىم قىلماپتۇ ٌە ئۇذىشۇپمۇ 

ھەممەيلەنگە ياخشى مۇئامىلە  .يۈذمەپتۇ

ئىجىل -لىق بىلەن ياذدەم قىپتۇ،ئىناطقىلىپتۇ،ياذدەمگە موھتاج بولسا خۇشال

سۆرلەذنى قىلسىمۇ ئۇالذغا چىرايلىق سۆر -باشقىالذ قوپال مۇئامىلە،يامان گەپ.ئۆتۈپتۇ

باذا ھەممەيلەن -باذا.نامار ئوقۇشنى،قۇذئاننى چىرايلىق ئوقۇشنى ئۆگىنىپتۇ. قىپتۇ

المايدىغان ھەذگىز ئۇنى سەت دەپ كەمسىتىپ،ئاذىغا ئ.ئۇنىڭغا ئامراط بولۇپ قاپتۇ



پەقەت تىلى،قەلبى ٌە ئىشلىرىمۇ  .ئىشنى قىلماپتۇ

–گۈرەل كىچىك ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسىگە بەظ ئامراقلىقى كەپ كەتكەندىال 

! قاذاڭالذ بۇ سەت ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسىنىڭ ئېسىل باال بوپ كەتكىنىگە ! ماشائالاله 

يذدەظ چۈجىسى شۇنداط قىلىپ بۇ سەت ياٌا ئ.دەپ چاقچاط قىلىشىدىغان بوپتۇ–

 .ئوماط ئۆذدەككە ئايلىنىپتۇ ,ھەممەيلەن ئامراط،تىلى،قەلبى ٌە ئىشلىرَ گۈرەل

 

 

 

 

 كىچىك ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسىنىڭ سەپىرَ .2



 

كۈنلەذ ئۆتۈپ،ئايال ئۆتۈپ يارمۇ ئاخىرلىشىپتۇ،باذلىق پەسىل قۇشلىرىغا 

قا قىش ئوخشاش بۇ كۆل بويىنى ماكان تۇتقان ياٌا ئۆذدەكلەذمۇ بىراط جەنۇپ

 .ئۆتكۈرًش ئۈچۈن كۆچۈش سەپىرىگە ئاتلىنىپتۇ

بۇ كىچىك ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسىنىڭ 

تۇنجى سەپىرَ بولغاچقا شۇنچىلىك 

ئېگىزتاغالذدىن،دەذياالذدىن،شەھەذ...ئۇالذئۇچۇپتۇ،ئۇچۇپتۇ،ئۇچۇپتۇ.ھاياجانلىنىپتۇ

ا ئېگىز ئاسماندا ئۇچىۋاتقان ياٌ.كەنتلەذدىن ئۇچۇپ ئۆتۈپتۇ-لەذدىن،يېزا

يىراقالذغا قەدەذ -قىلغان جاذاڭلىق ئاٌارَ يىراط! ئۆذدەكلەذ توپىنىڭ غاط،غاط،غاط

. ئاڭلىنىپتۇ،ناخشىلىرَ ئاسماننى چاڭ كەلتۈذًپتۇ

 

بۇ سەپەذگە ئاتالندىط 

. دەپ چىرايلىق بىسمىلاله

توغرا يولغا باشاليدى 

. بىزنى مېھرىبان ئالاله

پاظ مەنزىلگە يەتكۈرەذ، 



، جەننىتىگە كىرگۈرەذ

ذەھىم قىالذ ھەم دېسەظ 

. الئىالھە ئىللەلاله

بىز ئۆذدەكلەذ ! غاط،غاط،غاط 

. ناخشىمىز شۇنچە ياڭراط

بىزلەذ تەسبىھ ئېيتىمىز 

. ذەببىمىزگە ئاشۇنداط

... ط...غا...غاط،غاط،غاط،غاط

 

ئۇالذ ئاشۇنداط .........پاڭ،پاڭ،پاڭ

قۇنۇچلۇط ئىش يۈر خوذام ناخشا ئېيتىپ كېتىۋاتقاندا،تۇيۇقسىزال قوذ-خوشال

! ٌايجان ! ئوٌچىالذ تۆٌەندىن ئۇالذغا قاذىتىپ ئوط چىقىرىۋاتقان ئىكەن !بېرىپتۇ

ياٌا ئۆذدەكلەذ توپى پاتپاذاط بولۇپ كېتىپتۇ،كىچىك ! نېمە دېگەن قوذقۇنۇچلۇط 

گەذچە ئۇالذ مېڭىش ئالدىدا .چىيا قىلىشىپ يىغلىشىپتۇ،ٌاذقىرىشىپتۇ-ئۆذدەكلەذ قىيا

تەذلەذگە ئۇچرايدىغىنىنى ئۇقتۇذىشقان بولسىمۇ،ئەمما ذاستىنال مۇشۇنداط خە



شۇنداط ئىش يۈربەذگەندە كىچىك ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسى قوذققىنىدىن نېمە 

قوذقۇنۇچ ئىچىدە توپ  .قىلىشىنى بىلمەيال قاپتۇ

دېگەن سۆرىمۇ !...ھەذگىز سەپتىن چۈشۈپ قالماڭالذ !تېز ئۇچۇڭالذ-باشلىقىنىڭ

دە،پۈتۈن كۈچى بىلەن ئۇدىل كەلگەن بىر تەذەپكە قاذاپ -تۇقۇلىقىغا كىرمەپ

 .ئۇ ئۇچۇپ،ئۇچۇپ ئوط ئاٌارلىرَ ئاڭالنمىغانغا قەدەذ قېچىپتۇ.ئۇچۇپتۇ

بىر چاغدا ھېرىپ ھالىدىن كەتكەندە ئاستا پەسكە 

تۆٌەنلەپتۇ،ئاستى تەذەپتە بىر كىچىك دەذيا باذ ئىكەن،شۇ دەذيا بويىغا 

ھېچ خەتەذ يوقلىقىغا ئىشەنگىنىگە قاذىماستىن قاتتىق ئەمما بۇ يەذدە .قونۇپتۇ

 .ھاذغىنلىق،قوذقۇنۇچ،يالغۇرلۇط ھېس قىلىپ كۆڭلى يېرىم بوپتۇ

ھەدىلىرىنى،دوستلىرىنى  -ئاپىسىنى،ئاكا

ئەمما ئۇالذ نەدە؟ئۇالذنى قانداط .سېغىنىپتۇ،ئۇالذنىڭ يېنىغا قايتقۇسى كەپتۇ



ىپ كەتكەنمىدى؟شۇتاپتا ئوٌچىالذنىڭ تاپااليدى؟ئوٌچىالذنىڭ مىلتىقىدا ئېتىل

داستىخىنىدىكى مەررىلىك بىر ٌاط ئۆذدەظ كاٌىپىغا ئايلىنىپ كەتمىگەندى ھە 

! ئاه،نېمە دېگەن قوذقۇنۇچلۇط....ئۇالذ

ئەمدَ .ئۆذدەظ چۈجىسى شۇالذنى ئويالپ كۆرلىرىدىن تاذامالپ ياشالذ تۆكۈلۈپتۇ

 : ئاپىسىنىڭتۇيۇقسىزال.دەپ ئويالپتۇ-قانداط قىلسام بوالذ؟

 

دە،ئىككى ذاكەئت -باالم،بىرەذ قىيىن ئىشقا دىچ كەلگەندە،تاھاذەت ئالغىن– 

نامار ئوقۇپ،ئالالھنىڭ ساڭا ياذدەم قىلىشىنى،قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلدىذىشىنى 

دېگەنلىكىنى ئېسىگە ئاپتۇ ٌە -ئالاله خالىسا ساڭا چوقۇم ياذدەم قىلىدى.تىلىگىن

قىلىدىغانلىقىنى  ئويالپ،خۇشال بولۇپ  ئاپىسىنىڭ ھەذقاچان شۇنداط

-تاھاذەت ئېلىپ نامار ئوقۇپتۇ ٌە ئالالھتىن ئاتا.كېتىپتۇ

ئامان -ساالمەت قىلىشىنى ٌە ئۇالذ بىلەن تىنىچ-ئانىسىنى،دوستلىرىنى،ئۆرىنى ساط

ئاندىن بىر بىخەتەذ جاينى تېپىپ ئالالھقا .يۈر كۆذًشتۈذىشىنى تىلەپ دىئا قىلىپتۇ

 .لۋىذغاچ كۆرلىرَ يۇمۇلۇپ،ئاستا،ئاستا،ئاستا ئۇيقۇغا كېتىپتۇدىئا قىلىپ يا



چۈشىدە ئۇالذ .ئۇيقۇسىدا گۈرەل بىر چۈش كۆذًپتۇ

!... خوذام جەم بولغۇدەظ -بىلەن خۇشال

ئەتىسى يىراقالذدىن خوذارنىڭ چىللىغان ئاٌارلىرَ ئاڭلىنىپتۇ،كىچىك ياٌا ئۆذدەظ 

َ ئەسلەپ خۇشال بولۇپ،ئالالھقا چۈجىسى ئۇيقۇسىدىن ئويغىنىپ،كۆذگەن چۈشىن

ھېچيەذگە كەتمەُ شۇ دەذيا بويىدا .سانا ئېيتىپتۇ ٌە ئۈمۈدكە تولۇپتۇ-ھەمدى

. ئۇالذنى كۈتۈشنى قاذاذ قىپتۇ

كىچىك ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسى بۇ يەذدە تېزال 

باشقىالذغا ياذدەم قىپتۇ،سۇغا چۈشۈپ كەتكەنلەذنى .يېڭى دوستالذنى تېپىپتۇ

لغۇدەكال ياذدەم بولسا قىلىپ،باشقىالذنىڭ قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشىپ قۇتقۇرىۋاپتۇ،قى

ئەدەپلىك،ئاقكۆڭۈل،خۇشخۇُ ياٌا  ئۆذدەظ چۈجىسىنى بۇ يەذدىمۇ .بېرىپتۇ

بىر كۈنى .ئاذىدىن خېلى كۈنلەذ ئۆتۈپتۇ.ھەممەيلەن ياقتۇذىپ،ئامراط بولۇپ كېتىپتۇ



داشلىرىنى تاپالمىغىنىدىن كىچىك ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسى تېخىچە ئاپىسى ٌە قېرىن

 .كۆڭلى يېرىم بولۇپ،دەذيا بويىدا ئولتۇذىپ مۇڭلىنىپ كېتىپتۇ ٌە يىغالپتۇ

توشقان ئاپا ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنىڭغا تەسەللىي 

  :بېرىپتۇ ٌە

بۇ .ئۆذدەكچاط،سەبىرلىك بولغىن،ئىنشائالاله ھەممە ئىشالذ ياخشى بولۇپ كېتىدى-

ئالالھقا بولغان ئۈمۈد ٌە ئىشەنچ بىلەن .ىقىدىذ بەلكىئالالھنىڭ ساڭا قىلغان سىن

بۇ يەذدە سەن شۇنداط ياخشى ئىشالذنى .ئىشالذنىڭ ياخشىلىنىشىنى كۈتكىن

ھەممىمىز ساڭا ئامراط بولۇپ .قىلىۋاتىسەن،ئۆرًڭمۇ شۇنچىلىك ياخشى

 ياخشىلىقنىڭ مۇكاپاتى ھامان ياخشىلىقتۇذ باالم،.قالدىط

ه سېنى كۆڭلۈڭنى بۇرمىغىن،ئالال

. دەپتۇ-تاشالپ قويمايدى



كىچىك ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسى بۇ يەذدىكى ئاقكۆڭۈل ،مېھرىبان دوستلىرىنىڭ 

تەسەللىيلىرَ ٌە ئىللىق مېھىرلىرَ بىلەن ئۈمۈدكە تولۇپ،سەبىر بىلەن كۈتۈشكە 

. باشالپتۇ

بىر كۈنى ئۇ دوستلىرَ بىلەن تۇذغان 

قىلغان !...غاط! غاط ! ەذنىڭ غاط چاغدا تۇيۇقسىزال يىراقتىن بىر توپ ئۆذدەكل

ئۇ ئاسمانغا قاذاپ يىراقتىن بىر توپ ئۆذدەكلەذنىڭ دەذيا بويىغا .ئاٌارَ ئاڭلىنىپتۇ

! قاذاپ ئۇچۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆذًپتۇ

ئۇالذ ...ئەلھەمدىلىلاله،ئەلھەمدىلىلاله! ئاپامالذ مېنى ئىزدەپ كەپتۇ ! ئاپا !...ھە؟-

!  ساالمەتكەن 

ئۆذدەظ چۈجىسى خۇشاللىقىدىن ئالالھقا تىنماُ شۈكرىلەذ كىچىك ياٌا 

دېگىنىچە ئۇالذ تەذەپكە قاذاپ ...ئېيتىپ،ئاسمانغا كۆتۈذًلۈپتۇ ٌە ئاپا،ئاپا،ئاپا



ئاپىسى ٌە دوستلىرَ بىلەن  .ئۇچۇپتۇ

ئۇالذ ئاندىن دەذيا بويىغا كېلىپ .بىردە يىغالپ،بىردە كۈلۈپ كۆذًشۈپتۇ

چۈجىسىنىڭ ئاپىسى بۇ يەذدىكى ھەممەيلەنگە  كىچىك ياٌا ئۆذدەظ.قونۇپتۇ

بالىسىنىڭ ھالىدىن خەٌەذ ئالغىنى ئۈچۈن كۆپ تەشەككۈذلەذ ئېيتىپتۇ،كىچىك 

ئۇنى ئۇرىتىپ قويۇشقا يېڭى دوستلىرىنىڭ .ئۆذدەكچاقمۇ ذەھمىتىنى بىلدًذًپتۇ

شۇنداقتىمۇ ئۇ  .پەقەتال كۆرَ قىيماپتۇ

!  تە-كېتىشى كېرەظ

ئا قىلىشىپ،ئەسلىشىپ تۇذىشنى ئېيتىشىپ كۆرَ قىيمىغان ھالدا بىرىگە دى-ئۇالذ بىر

: كىچىك ياٌا ئۆذدەظ چۈجىسى.ئايرىلىپتۇ

سىلەذنى ھەذگىز ئۇنتۇپ ! ئالالھقا ئامانەت ئەرىز دوستلىرىم،قېرىنداشلىرىم -

دىئالىرىمىزدا !قالمايمەن،سىلەذنى چوقۇم كۆذگىلى كېلىمەن،ئىنشائالاله 



ذدىن ئايرىلىپ ئۇال دەپ!-ئۇنتۇشمايلى 

ئاستا ئاسمانغا كۆتۈذًلۈپ ياٌا ئۆذدەكلەذ توپىغا قوشۇلۇپتۇ ٌە مەنزىلگە -ئاستا

. قاذاپ ئۇچۇپ كېتىپتۇ

 

 

 

ئاققۇ مەلىكىنىڭ دوستى 

 



بۇذىنقى راماندا ناھايىتىمۇ 

ئۇ ھەم گۈرەل،ھەم شۇنداط .ئوماط،گۈرەل بىر ئاققۇچاط بولغان ئىكەن

ئاققۇ ›غاچقا ھەممەيلەن ئۇنىڭغا مەستلىكى كېلىپ ئاقكۆڭۈل،گۈرەل ئەخالقلىق  بول

كۈنلەذنىڭ  بىرىدە ئاققۇ  .دەپ ئاتايدىكەن‹مەلىكە

قىزچاط  يېڭى دوست تېپىپتۇ ٌە ئۇنىڭ بىلەن تېزال سىردىشىپ يېقىن دوستالذدىن 

ئەمما .ئۇنىڭ بۇ يېڭى دوستى ئەسلىدە بىر رەھەذلىك چايان ئىكەن.بولۇپ قاپتۇ

ئۆتكەن،ئەقىللىق،رېرەظ ئاققۇ ئاپا بالىسىنىڭ بىر رەھەذلىك  بېشىدىن جىق ئىشالذ

 .چايان  بىلەن دوست بولغىنىدىن رادىال خاتىرجەم بواللماپتۇ



شۇڭا ئۇ بىر كۈنى ئاققۇ قىزچاققا نەسىھەت قىلىپ  

: شۇنداط دەپتۇ

ئوماط قىزىم،سىز ناھايىتى ئەقىللىق ٌە ئاقكۆڭۈل بۇنى بىلىمەن،لېكىن سىز -

،جىق ئىشالذنى بەظ ئاددىيال ئوياليسىز ھەم چۈشىنىپ تېخى كىچىك

 .شۇڭا مېنىڭ ئەسكەذتىپ قويغۇم كەلدَ.كەتمەيسىز

چۈنكى مەن سىزنىڭ بۇ يېڭى دوستىڭىزدىن 

پەقەت خاتىرجەم بواللمىدىم،مەن سىزنىڭ دوست تۇتۇشىڭىزغا قاذشى ئەمەس،ئەمما 

ىزدىن سىزگە بىرەذ مەن بۇ دوستىڭ.قانداط كىشى بىلەن دوست بولۇش بەظ مۇھىم

. دەپتۇ-ئاٌاذىچىلىق يېتىپ قېلىشىدىن بەظ ئەنسىرەيمەن

كىچىك ئاققۇغا بولسا ئاپىسىنىڭ گېپى پەقەت خۇشياقماپتۇ ٌە كەسكىنلىك 



  :بىلەن

ئاپا،سىز نېمىشقا باشقىالذدىن بۇنداط ئوذىنسىز گۇمان قىلىسىز؟ سىز بۇنداط -

ىر مېنىڭ يېقىن دوستۇم بوپ قىلىشنى بەظ يامان كۆذەتتىڭىزغۇ؟چايان ھار

قالدَ،مەن ئۇنىڭ بىرەذ ئەيىبىنى ٌە ماڭا رىيان كەلتۈذىدىغان يامان تەذىپىنى 

دەپتۇ ٌە چايان -سەرمىدىم،مېنىڭچە سىز ئاذتۇقچە ئويالپ كەتتىڭىزغۇ دەيمەن

. بىلەن داٌاملىق دوست بولۇپ ئۆتۈيۋېرىپتۇ

ذ تۇذىۋاتقان يەذگە سەل كۈنلەذ ئۆتۈپ بىر كۈنى ئوماط ئاققۇ قىزچاقنى ئۇال

بۇنى  .يىراط بىر جايدىكى دوستلىرَ مېھمانغا چاقىرىپتۇ

ئاڭلىغان چايان دوستىمۇ ئۇنىڭ بىلەن باذغۇسى كەپتۇ ٌە ئۇنىڭدىن مېنىمۇ بىللە 

دەپ ئۆتۈنۈپ –ئېلىپ باذساڭچۇ دوستۇم،مېنىڭ سەندىن بىردەممۇ ئايرىلغۇم يوط 

ى قىزچاط دوستىنىمۇ بىللە ئېلىپ باذماقچى شۇنىڭ بىلەن ئاقكۆڭۈل ئاقق.تۇذىۋاپتۇ

-ئاققۇ قىزچاط پاكىزە يۇيۇپ.بوپتۇ ھەم ئۇالذ تەيياذلىنىپ يولغا چىقىپتۇ

تاذىنىپ،قاذدەظ ئاط كۆڭلەظ كىيىپ  تېخىمۇ ئېچىلىپ ھەقىقەتەن بىر گۈرەل 



ئۇنىڭ بۇ  .مەلىكىگىال ئوخشاپ قالغانىكەن

َ ئېچىشىپ كېتىپتۇ ٌە چىدىمايال چىرايلىق تۇذقىنى كۆذگەن چاياننىڭ ئىچىلىر

ئاقكۆڭۈل ئاققۇ .شۇنداقتىمۇ سەردًذمەُ ئاققۇ قىزچاط بىلەن بىللە مېڭىپتۇ.قاپتۇ

كۆپكۆظ ئاسماندا ئۇچىۋاتقان چايان تولىمۇ خۇشال .ئۇنى ئۈستىگە ئېلىپ ئۇچۇپتۇ

بوپ كېتىپتۇ،سۈپسۈرًظ ئاسمان،ئاپائط بۇلۇتالذ ئاذىسىدا ئۇچىۋاتقان ئاققۇ قىزچاط 

 .قۇياش نۇذىدا پاذقىراپ تېخىمۇ گۈرەللىشىپ كېتىۋاتقاندەظ كۆذًنىپتۇ

خېلى .چايان يەنە چىدىماُ قاپتۇ

ئاققۇ . ئۇچقاندىن كېيىن ئۇالذ كەڭ بىر كۆلدىن ئۇچۇپ ئۆتۈشكە توغرا كەپتۇ



 .قىزچاط چاذچاپ قالغاچقا بىردەم دەم ئېلىۋالماقچى بولۇپ،كۆل بويىغا قونۇپتۇ

ېلىقالذ ئۈرًشۈپ يۈذگەن كۆلنى كۆذگەن چاياننىڭ سۇغا سۇلىرَ سۈپسۈرًظ،ب

چۈشۈپ ئوينىغۇسى كەپتۇ،ئەمما ئۆرىنىڭ سۇ ئۈرەلمەيدىغانلىقى ٌە سۇغا چۈشۈپ 

ئۇنىڭ تۇذىپال .كەتسە سۇدىكى جانلىقالذنىڭ يەپ كېتىشىدىن ئەنسىرەپتۇ

: تۇتۇلۇپ،غەمگە چۈشۈپ قالغانلىقىنى كۆذگەن ئاقكۆڭۈل ئاققۇچاط 

چايان .دەپ سوذاپتۇ-غۇسسىگە پېتىپ قالدىڭ دوستۇم؟-ەمنېمانچە ص-

: ئۇنىڭغا

ھەُ جېنىم دوستۇم ، بۇ رىمرەتتەظ سۈرًظ كۆلنى كۆذًپ مېنىڭ بەكمۇ كۆلدە -

ئەمما مېنىڭ سۇ   .سەيلە قىلغۇم كەپ كەتتى

. دەپتۇ-ئۈرەلمەيدىغانلىقىمنى بىلىسەن،شۇڭا قايغۇذىپ قالدىم

: ًمسىرەپ تۇذىپبۇنى ئاڭلىغان ئاققۇ قىزچاط كۈل

ٌاُ يېنىڭدا مەندەظ دوستۇڭ تۇذسا، شۇنىڭغىمۇ غەم يەمسەن؟مەن ئۆرًمنى -

-رەخمەت يەتكۈرمەُ كۆلنى سەيلە قىلدىذىمەن-ساڭا كېمە قىلىپ ساڭا قىلچە رىيان

دەپتۇ ٌە مېھمانداذچىلىققا باذىمەن، دەپ چىرايلىق ياسانغىنىغا قاذىماستىن 

ە ئېلىپ كۆلگە چۈشۈپ ئۈرًشكە باشالپتۇ،ئەمما كۆڭلەكلىرىنى سېلىپ،ئۇنى ئۈستىگ

 .چاياننىڭ ئاللىقاچان نىيىتى بۇرىلغىنىنى سەرمەپتۇ



ئۇ خىرامان سۇ ئۈرًپ كېتىۋاتقاندا 

ئۈستىدىكى چايان رەھەذخەندىلىك بىلەن ئۇنىڭ چىرايلىق پۇتلىرَ تەذىپىگە 

قىزچاط ئاغرىق  ساددا ئاققۇ!  ئۆمىلەپ  كېلىپ  رەھەذلىك نەشتىرىنى سانجىۋېتىپتۇ 

دەپ ٌاذقىرىۋېتىپتۇ،ئەمما نېمە ئىش بولغىنىنى بىلمەپتۇ !-ئارابىغا چىدىماُ ٌايجان 

ٌە چاياننىڭ نەشتىرىنى سانجىغىنىنى رادَ خىيالىغا كەلتۈذمەپتۇ،چايان 

: ھىيلىگەذلىك بىلەن

. دەپ سوذاپتۇ-نېمە بولدَ جېنىم دوستۇم-

. دەپتۇ ئاققۇ قىزچاط-پۇتۇمنى بىر نەذسە چېقىۋالغاندەظ قىلىدى-

ھە،ھېچنەذسە كۆذًنمەيدىغۇ؟بەلكىم بىرەذ سۇدىكى جانلىق بولسا -

  .دەپتۇ چايان ھېچ ئىش بولمىغاندەظ-كېرەظ،قوذقمىغىن

ئاققۇ قىزچاط چايان دوستىنى ئۆرىگە نەشتىرىنى سانجىۋەتكەن بولمىسۇن 

ىك يەنە،دەپ ئويلىغان بولسىمۇ،ئەمما ئۇ ماڭا ھەذگىز ئۇنداط ئەسكىل



قىلمايدى،دەپ قاذاپ ئاغرىققا چىداپ دوستىنىڭ كۆڭلىنى خۇش بولسۇن دەپ 

-سەلدىن كېيىن چاياننىڭ ئەسكى خۇيى يەنە تۇتۇپتۇ.داٌاملىق ئۈرًيۋېرىپتۇ

ئەمدَ .ئاذقىدىن بىرقانچە قېتىم نەشتىرىنى سانجىۋېتىپتۇ-دە،ئۇنىڭغا ئاذقا

بوالتتى بۇنداط رەھەذلىك  گۇمانالنغۇدەظ يېرَ قالماپتۇ،چايان بولماُ يەنە كىم

شۇنىڭ بىلەن ئاققۇ قىزچاط ئاغرىققا چىدىماُ !نەشتەذ بىلەن چاقىدىغان ؟

: ٌاذقىرىۋېتىپتۇ ٌە ئاچچىقى كېلىپ چايانغا

مەن سېنى دوستۇم دەپ  ساڭا شۇنداط ئىشەنسەم نېمىشقا ماڭا بۇنداط -

. دەپ سوذاپتۇ-رەھەذخەندىلىك قىلىسەن؟

اققۇنىڭ گېپى تۈگىمەيال چايان بولسا كۈلگىنىچە ئ

ئاغرىققا چىدىمىغان ئاققۇ .ئۇنىڭغا يەنە بىر قانچە قېتىم نەشىتىرىنى سانجىۋاپتۇ

دە،چاياننى دًمبىسىدىن -قىزچاط ئىنتاين تېزلىك بىلەن ئۈرًپ قىرغاققا چىقىپتۇ

: سىلكىپ چۈشۈذىۋېتىپ

ئەمدَ ئىككىنچىلەپ سەندەظ نىيىتى يامان،رەھەذخەندە بىلەن دوست -

ئاپامنىڭ نەسىھىتىنى ئاڭلىماُ سەندەظ ئەسكى بىلەن دوست بولغان .مايمەنبول

ئەسكى .دەپتۇ ٌە قانات قېقىپ كۆككە كۆتۈذًلۈپ كېتىپ قاپتۇ-گۇناه ئۆرًمدە

چايان بولسا شۇ كۆل بويىدا ئاققۇ قىزچاقنىڭ كەينىدىن قاذىغىنىچە يالغۇر 



 .قاپتۇ

پ ئاذانال ئۆيىگە قايتىپ ئاققۇ قىزچاط مىڭبىر جاپادا قىينىلىپ ئۇچۇ   

كېلىۋاپتۇ،چايان بىرقانچە يەذلىرىدىن قاتتىق چېقىۋالغاچقا ھالسىزلىنىپ،ئاغرىقتىن 

ئاپىسى ئۇنىڭغا رەھەذ قايتۇذىدىغان .قىينىلىپ ئۇراققىچە ئەسلىگە كېلەلمەپتۇ

دوذىالذنى ئۈچۈذًپ،ياذىسىغا سۈذًپ،قۇذئان ئايەتلىرَ ٌە دىئاالذ بىلەن سۈپلەش 

ئۇ  .ئاذان ساقىيىپتۇ ئاذقىلىق

: ئەسلىگە كەلگەندىن كېيىن ئاققۇ ئاپا ئۇنىڭغا

ئۆرًڭگە باال -ئوماط ئاققۇ قىزىم،ئەسكىلەذ بىلەن دوست بولغىنىڭ ئۆر-

ياخشى ھەمراه »پەيغەمبەذ ئەلەيھىساالممۇ بىزگە بىرھەدىسىدە.تاپقىنىڭ بولىدى

ًذچىنىڭ كۆيۈكىگە ناچاذ ھەمراه خۇددَ تۆم.خۇددَ ئىپاذ ساتقۇچىغا ئوخشايدى

ئىپاذ ساتقۇچىنىڭ  ياكى ئىپاذىدىن سېتىۋالىسەن ياكى ئىپاذنىڭ خۇش .ئوخشايدى

تۆمۈذچىنىڭ كۆيۈكى بولسا بەدىنىڭنى،كىيىمىڭنى كۆيدًذىدى .ھىدىنى پۇذايسەن



دەپ ياخشىالذ بىلەن دوست «ياكى ئۇنىڭ سېسىق پۇذىقى بۇذنۇڭغا كىرىدى

بۇندىن كېيىن .ٌسىيە قىلغانبولۇشقا،ياماندىن يىراط تۇذىشقا تە

پەرىلەتلىك،دىذىس كىشىلەذ بىلەن دوست -دىيانەتلىك،ئىمانلىق،ئەخالط

-ئالالھنى تونىمايدىغان،ئالالھنىڭ ھەقلىرىگە ذىائيە قىلمايدىغان دىن.بولغىن

دىيانەتسىز قاذانىيەتلەذ ئالالھنىڭ ھەققىگە ذىائيە قىلمىغان يەذدە،شۈبھىسىز سېنىڭ 

ە قىلمايدى، ساڭا رىيانكەشلىك قىلىشتىن ھەذقاچان يانمايدى ھەم ھەققىڭغىمۇ ذىائُ

. دەپتۇ-بۇ ئىش ساڭا قاتتىق ئىبرەت بولسۇن.سېنى يامان يولغا باشاليدى

كىچىك ئاققۇ قىزچاط 

ئاپىسىنىڭ نەسىھەتلىرىنى ئاڭالپ ٌە بۇ ئىشتىن قاتتىق ساٌاط ئېلىپ خاتالىقىنى 

ىيانەتلىك،ئالالھنى تونۇيدىغان،ئالالھتىن شۇندىن كېيىن ئۇ پەرىلەتلىك،د.تونۇپتۇ

قوذقىدىغان، ھەققە،سەبىرگە،ياخشىلىقالذغا دەٌەت قىلىدىغان ياخشىالذ بىلەنال 

دوست بولۇپتۇ،چاياندەظ ئالالھنى تونىمايدىغان،ئالالھقا بويسۇنمايدىغان 

خوذام ٌە خاتىرجەم -ئىمانسىز،بەدخۇلۇط،ئەسكىلەذدىن يىراط بولۇپ،خۇشال



. ياشاپتۇ

 

 

 

 



 

كچى بولساڭالذ بۇ بۇنىڭدىن كېيىن يېڭى ئېلېكتىرىنلۇط كىتاپالذنى كۆذمەكچى ٌە چۈشۈذمە

 .توذ بەتنى رىياذەت قىلىپ تۇذغايسىلەذ 

 

 

.يولۇچى ئېلېكتىرىنلۇط كىتاپ ئىشلەش گۇذىپپىسى  ئىشلىدَ  

 

 

 

 

 

 


