
!!!دۇنياسىغا كهلگىنىڭالرنى قىزغىن قارشى ئالىمىز چۈمۈلىلهر 

ئۆمهر ھهر كۈنى مهكتهپكه مېڭىش يولىدا ئۆينىڭ 

ئۇنىڭ . بېغىدىن كوچىغا ئۆتۈپ بىردهم ساقالپ تۇرىدۇ

ھېچكىم . ئىنتايىن ئاالھىده دوستى بۇ باغدا تۇراتتى

لېكىن ئۆمهر ئۇنى بهكمۇ ، ئۇنىڭ بۇ دوستىنى بىلمهيتتى

ئۆمهر ئۇالر بىلهن ھهم سۆھبهت . ۆرهتتىياخشى ك

ئۇالرنى يوقالشنى قهتئىي ، بولۇشنى ياخشى كۆرگهچكه

ئۇنىڭ بۇ دوستى باشقىالرغا قارىغاندا  . ئۇنتۇپ قالمايتتى

ئۆزىنىڭ جۇغىنىڭ كىچىكلىكىگه، ئهقىللىق بولۇپ، زېرهك

مۇۋاپىق ۋاقىتالردا ، ۆزىنىڭ خىزمهتلىرىنى ياخ شى ئىشلهپال ق الماستىنئ. ئۇ ناھايىتى ياخشى ئىشلهيتتى

ئۆز ھاياتىدا  ، گهرچه  ئۇ ئۆمهرگه ئوخشاش مهكتهپكه بارمىسىمۇ. بىر ئارمىيىنىڭ ئهسكىر ى بۇالتتى

 . قىلىشقا تېگىشلىك بولغان نۇرغۇن ۋهزىپىلهرنى ئۆز ئۈستىگه ئېلىپ مۇۋهپپهقىيهتلىك ئورۇنلىيااليتتى

ك دوستنىڭ كىم ئىكهنلىكىدىن ھهيران سىز بۇ كىچى

. نۇرغۇن مۇھىم ئىشالرنى قىالاليتتى،  قارىماي

 ؟ قالدىڭىزمۇ قانداق

   

 . ئۆمهرنىڭ مهخپى دوستلىرى بولسا نۇرغۇن كارامهت ئىشالرنى قىلىدىغان چۈمۈلىلهر ئىدى

باقمىغان   پ

 قوڭغۇزالر بىلهن  � ھهر ۋاقىت ھېچ ئىش قىلمايدىغان قۇرۇت بهلكىم سىله

سىلهر بهلكىم ئهزهلدىن ماھىر ۋه ئهقىللىق چۈمۈلىلهر توغرىسىدا ئاڭال 

 . بولۇشۇڭالر مۇمكىن

ئ ۇالرنىرنىڭ بهزىڭالر 

چۈنكى چۈمۈلىلهر  ، بۇنداق ئويلىغانلىرىڭالر خاتاالشقان بولىسىلهر. ئوخشاش دهپ ئويلىشىڭالر مۇمكىن

 . ئهمما ئۇالرنىڭمۇ ئۆز ھايات يولى بار، باشقا جانلىقالر بىلهن ئوخشاش
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بۇ دهل ئۆمهرنىڭ ئۇالرنى . ئۈگۈنۈش پۇرسىتىگه ئېرىشتىئۆمهر بۇ دوستلىرىنىڭ ھاياتىنى تهپسىلىي 

 . يوقالشنى ۋه ئۇالر بىلهن سۆھبهتلىشىشنى قولدىن بهرمهيدىغانلىقىنىڭ سهۋهبى

 . دوستى ئۇنىڭغا چۈمۈلىلهر دۇنياسىنى سۆزلهپ بهرگهندىن كېيىن ئۆمهر ئىنتايىن ھهيران قالدى

رنىڭ بارلىق ئاالھىدىلىكلىرى ت وغرىسىدا بىلگهن  زېرهكلىكى ۋه ئۇال، ئۆمهر كىچىك دوستلىرىنىڭ تاالنتى

 . باشقا كىشىلهر بىلهن ئورتاقلىشىش ئويى بار ئىدى، ھهر بىر ئىشىنى

 

نېمه ئۈچۈن ئۆمهر چۈمۈلىلهر دۇنياسىغا شۇنداق ؟ ئۇنداقتا ئۆمهرنى نېمه شۇنداق ھاياجانالند ۇرۋېتىدۇ

  :ۇنداقتا داۋامىنى ئوقۇڭئ؟ سىزمۇ بهلكىم ھهيران قالغانسىز؟  كىتىدۇمهپتۇن بولۇپ

 

 

 مىليون چۈمۈله 700ھهر . چۈمۈلىلهرنىڭ باشقا جانلىقالرغا قارىغاندا ئۆزگىچه نۇرغۇن تۈرلىرى بولىدۇ

باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا دۇنيا دى ك ى  . ۇ بوۋاق دۇنيا غا كېلىد40پهقهت ، دۇنيا غا كهلگهنده

 . چۈمۈلىلهرنىڭ سانى ئىنسانالرنىڭ سانىدىن ئېشىپ كىتىدۇ

 جان 5 - 4بهلكىم سىزنىڭ ئائىلىڭىزده : مهسىلهن. چۈمۈلىلهر ئائىلىسى ھهم ناھايىتى چوڭ بولىدۇ

.  لىلهر بولىدۇلېكىن ھهربىر چۈمۈله ئائىلىسىده بهزى ۋاقىتالردا مىليونلىغان چۈ مۈ، بۇلىشى مۇمكىن

ھهمشىرلىرىڭىز بولسا سىز ، ئهگهر سىزنىڭ مىليونلىغان قېرىندا ش: ئهمدى بىر مىنۇت ئويلىنىپ بېقىڭ

 . ئهلۋهتته مۇمكىن ئهمهس؟ ئۇالر بىلهن بىر ئائىلىده تۇراالمسىز

مىليونلىغان . چۈمۈلىلهرنىڭ كىشىنى ھهيران قالدۇرىدىغا ن ئاالھىدىلىك لىرى بۇ يهرده تۈگىمهيدۇ تېخى

تهرتىپسىزلىك ۋه باشقا ، ئۇالر ئارىسىدا پهقهت قااليمىقانچىلىق، چۈمۈلىلهرنىڭ بىرگه تۇرشىغا قارىماي

ئۇالرنىڭ ھاياتى ئادهتتىن تاشقىرى پىالنالنغان بولغاچقا ھهربىر چۈمۈله . ھېچ قانداق چاتاق چىقمايدۇ

.  تۈزۈمگه قاتتىق رىئايه قىلىدۇقائىده - 
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ه ر ناھايىتى  ىچى چۈمۈل

ئۇالر . ماھىر تىككۈچىلهردۇر
يوپۇرماقالرنى

ىل توقۇم

ه
الر  ل

بىرلهشتۈرۈپ  
، ئىككى تهرهپك تارتىپ تىكىدۇ

ناھايىتى  مۇشۇ يو بىلهن ئۇ
  .ئۇۋىالرنى ياساي دۇ ياخشى

 

ا

ۇ  

 .ۈلىلهر دۇنياسى توغرىسىدا نېمه دهيدىغانلىقىنى ئاڭالپ باقايلى

ئۇنىڭ بېشى  . ته مهن ئۇنىڭ گهۋدىلىنىپ تۇرغان بېشىنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا دىققهت قىلدى م دهسلهپ:ئۆمهر

. بهزى چۈمۈلىلهر ئائىلىسى تىككۈچىلهر دۇر 

يهنه بهزىلىرى دېھقا نال رغا ئوخشاش 

يهنه . ئۆزلىرىنىڭ يېمهكلىكلىرىنى  ئۆستۈرىدۇ

تېخى بهزىلىرى  كىچىك مهيدانالردا يۈگۈرۈپ 

. ۇ كىچىك ھايۋانالرنى باقىدۇيۈرۈپ تېخىم

ئىنسانالر كالىالرنى كۆپهيتىپ سۈتىدىن 

ن غا ئوخشاش چۈمىلىلهرمۇ بهزى ، پايدىالنغ

ئۆسۈملۈك پىتلىرىنى كۆپهيتىپ ئۇالرنىڭ 

پايدىلىنىد  . سۈتلىردىن

ئهمدى بىز ئۆمهرنىڭ چۈم

 

مهن ئۇنىڭ بېشى نېمه ئۈچۈن  شۇنداق بولىدۇ . بهدىنىدى ن چوڭراق بولغاچقا مېنىڭ دىققىتىمنى تارتتى

ئۇنىڭ كىچىك بهدىنىگه  . دهپ ھهيران بولۇپ بۇ كىچىك دوستۇمنى كۈزىتىشكه باشلىدىم

قانداق بىلگىڭىز . لغ ان چوڭ بېشى ئۇۋىنىڭ كىرىش ئىشىكىنى قوغداشقا ياردهم بېرىدىكهنئورۇنالشتۇرۇ

ئۇالر بۇ خىزمهتنى  ، ئىشىك باقار چۈمۈلىلهر ئۇۋىنىڭ قوغدىغۇچىلىرى

باشقا چۈمۈلىلهر ھهم ناھايىتى قاتتىق .  قىلىدۇناھايىتى مۇۋ هپپهقىيهتلىك
.ئۇالر ئۇۋىنىڭ ھهممه ئىشلىرىنى قىلىدۇ. ىشلهيدۇئ
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ئۇ ئۇۋىغا كىرىشكه ئورۇنغا  چۈمۈلىلهرنىڭ ئۆز ئائىلىسىگه تهۋه ياكى ئهمهسلىكىنى  ؟ كېلىۋاتقاندۇ

  .ئهگهر ئۇالر ناتونۇش بولسا ئۇالرنى كىرگىلى قويمايدىكهن، تهكشۈرۈپ

ىلهن كۆرۈشتۈم ۋه ئۇنىڭدىن ئۇۋىسىنىڭ ئىچىده نېمه ئىشالرنىڭ  ئۇزۇنغا قالماي ئۇنىڭ ب

كىچىك دوستۇم مىنىڭ قىزىقىشىمنى چۈشهندى ۋه ئۇ . بولۇۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ بېرىشىنى سورىدى م

مهن چۈمىلىلهرنىڭ چوڭ بېشى ئارقىلىق باشقا چۈمۈلىلهرنى  . توغرىسىدا سۆزلهپ بىرىشنى باشلىدى

 .  ىنى قانداق پهر ق ئىتىدىغاندۇ  ۋه كىرگۈزۋىتىدىغاند ۇ دهپ  ھهيران قالدىمئۆزىنىڭ ئۇۋىدىشى ئىكهنلى ك

  

  

بۇالر  مانا

چاپالىق 

ئىشلهمچى 

 .دوستلىرىم

ئۆمهر مهن ساڭا ئالدى بىلهن بىزن ىڭ ئائىلىمىزنى بىر توپ دهپ ئاتايدىغانل ىقىمىزنى ئېيتىپ  : چۈمۈله

 باشقىچه. بېرهي
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بىر . قىلىپ ئېيتقاندا بىز توپ دهپ ئاتايدىغان جهمئىيهتته ياشايمىز 

چۈمۈله باشقا بىر چۈمۈلىنىڭ ئۆز توپىغا تهۋه ئهمهسلىكىنى ئاسانال 

چۈمۈلىنىڭ (ئۇ باشقا چۈمۈلىلهرنىڭ بهدىنىنى مۈڭگۈزى . يقىيااليدۇبا

) بېشىدىن چىققا ن ئىنچىكه كىچىك تاياقچىغا ئوخشايدىغان مۈڭگۈزى

، ئۇنىڭ مۈڭگۈزى چۈمۈلىنى پهرق ئىتىشىگه ياردهم بىرىدۇ، بىلهن تۇتىدۇ

ئهگهر ئۇ چۈمۈله . ئۇالرغا بېرىلگهن پۇراش سىزىمىغا كۆپ شۈكرى

 ھهمده ئۇنى مهجبۇرى قوغلىۋىتىمىز. سا بىز ئۇنى ئۇۋىمىزغا كىرگىلى قويمايمىزناتونۇش بول

  - ئارا بىر   -چۈمۈلىلهر ئۆز 

 ..بىرىنى تۇتۇشۇپ سۆزلىشىدۇ

   

.

 

چۈمۈلىلهر ناتونۇش چۈمۈلىلهرنى  

، ئۆزىنىڭ ئۇۋىسىغا كىرگىلى  ق ويمايدۇ
ۇالرنىڭ بىخهتهرلىكىگه چۈنكى بۇ ئ

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ . تهھدىت بولىدۇ
دوستلىرىنى ، قېرىنداشلىرىنى، ئۇۋىسىنى

قوغداش يولىدا ئۇرۇش قېلى شتىن 
  .ئىككىلىنىپ قالمايدۇ

ئۆمهر ئۇالرنىڭ مۇنداق ياخشى 

خهتهرلىك سىستېمىسى توغرىسىدا  بى

تايىن ھهيران قالدى  ئاڭلىغاندى ن كېيىن ئى

رنىڭ ئۇالرنى ئۇۋىسىغا  ۇنۇش ۋه ن

قانداق جۈرئهت قىلىدىغانلىقن ى    كىرىشكه

ئۆمهر بۇ خىيالىنى . بىلگۈسى كهلدى

 ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ ئۆمهرنى ھهيران قالدۇرىدىغ ان يهنه نۇرغۇن ئىشالرنىڭ، دوستىغا بىلدۈرگهنده

 .بارلىقىنى ئېيتتى

ن

ڭ ال ات
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سهن بىلىشكه تهشنا بولغان ئۇۋىمىزنىڭ ئىچكى قىسىمى ، مهن ساڭا: چۈمۈله ئاندىن مۇنداق دېدى

ئهسكهر چۈمۈلىلهر ۋه ، ئهركهك چۈمۈلىلهر، بىزنىڭ توپىمىز ئايال پادىشاھ: توغرىسىدا سۆزلهپ بېرهي

  .ئىشچى چۈمۈلىلهر دىن تهركىب تاپىدۇ

  

پادىشاھ چۈمۈله ۋه ئهركهك چۈمۈلىلهر بىزنىڭ نهسلىمىزنىڭ 

دىشاھ چۈمۈله ھهممىمىزدىن ئايال پا. داۋاملىشىشىنى ساقاليدۇ

ئهركهك چۈمۈلىلهرنىڭ ۋهزىپىسى پادىشاھ  . يوغانراق بولىدۇ

ئهسكهر  . چۈمۈلىنى يىڭى چۈمۈلىلهرگه ھامىلىدار قىلىش

ئوۋ قىلىشقا ۋه ئۇۋا ، چۈمۈلىلهر بولسا بىزنىڭ توپىمىزنى ساقالشقا

ئاخىرقى گۇرۇپپا  . ئۈچۈن يىڭى ماكانالرنى تېپىشقا مهسئۇل

ئىشچى چۈمۈلىلهرنىڭ ، لهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئىشچى چۈمۈلى

بۇ دېگهنلىك ئۇالر يىڭى . ھهممىسى تۇغماس چىشى چۈمۈلىلهر

ئۇالر پادىشاھدى ن ۋه ئۇنىڭ بالىلىرىدىن خهۋهر ئالىدۇ ۋه ئۇالرنى تازىاليدۇ  . چۈمۈلىلهرنى تۇغاممايدۇ

 . ھهمده باقىدۇ

 

 

.ئىشلهۋاتىدۇ  .چۈمۈلىلهر جاپالىق  

   

ئۇالر . ر توپى باشقا ھهممه خىزمهتلهرنى قىلىدۇئىشچى چۈمۈلىله، قېتىپ قويۇشقا تېگىشلىك يىرى شۇكى

ئىشىچى  چۈمۈلىلهر ۋه . يېمهكلىك ئىزدهيدۇ ۋه ئۇۋىنى تازىالپ تۇ رىدۇ، ئۇۋىدا چوڭ زالالرنى ياسايدۇ

كۆپهيتكۈچىله ر  ، ئۇالرنىڭ بهزىلىرى. ئهسكهر چۈمۈلىلهر ئۆز ئىچىدىن كىچىك گۇرپىالرغا بۆلۈنىدۇ

ھهر بىر  ، ئىمارهتچىلهر ۋه يېمهكلىك ئوۋلىغۇچىالر، )ىلهركىچىك ھاشاراتالرنى بېقىپ كۆپهيتكۈچ(

بىر گۇرۇپپا دۈشمهن بىلهن ئۇرۇش قىلىۋاتقان ياكى ئوۋ . گۇرۇپپىنىڭ ئوخشاش بولمىغان خىزمىتى بولىدۇ
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ئۇ بۇالرنى ناھايىتى ، ئۆمهرنىڭ كىچىك دوستى يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىسىنى ئېيتىپ بهرگهندىن  كېيىن 

سه ن ئۇۋىنىڭ كىرىش ئىشىكىنى ھهر ۋاقىت «: ھهيرانلىق بىلهن ئاڭلىد ى ۋه ئۇنىڭدىن سورىدى

 » ؟؟سېنىڭ ئۇۋا ئىچىدىكى خىزمىتىڭ نېمه؟ ساقالشتىن زېرىكمهمسهن

مىنىڭ ۋهزىپهم بولسا بۇيهرده  ،  مهن پهقهت بىر ئىشچى:اۋاب بهردىچۈمۈله ج

مىنىڭ بېشىم چوڭراق ئۇۋىمىزنىڭ بارلىق ، كۆرگهنسهن. ئىشىك باقار بولۇش

مىنىڭ بۇنداق ئىقتىدارىمنىڭ . كىرىش ئېغىزلىرىنى قوغداشقا بهك ماسلىشىدۇ

بىله ن  ھهمده بۇ ۋهزىپهمنى ئىنتايىن خۇشاللىق ، بارلىقىدىن خۇشال مهن

دوستلىرىمنى تهھدىتلهردى ن   ، ئهكسىچه. ھهرگىز زېرىكمهيمهن. بىجىرىمهن

 . قوغدىغانلىقىمدىن ئىنتايىن خۇشالمهن

چۈمۈلىلهر ھهر . ئۇنىڭ جاۋابىدىن ئىنتايىن ھهيران بولدى، ئۆمهر گهرچه ئۇنىغا ياردهم بىرهلمىسىمۇ

ئۇالر قىلغان بهزى  .  قويمايدىكهنئۆزلىرىنى پهقهتال  ئويالپ، ۋاقىت باشقىالرغا ياردهم بېرىدىكه ن

 . ئىشالرنى ھهتتا ئىنسانالر نۇرغۇن ۋاقىتنى سهرپ قىلپمۇ قىاللمايدۇ

   

ئۆمهرنىڭ كىچىك دوستى يۇقىرىقىالرنى ئېتىپ 

ئۆمهر چۈمۈلىلهر ئۇۋا ئىچىدىكى ، بهرگهندىن كې يىن

 ئارا بۆلۈنۈپ ئىنتايىن -چۈمۈلىلهرنىڭ ئۆز ، خىزمىتىنىڭ

چۈمۈلىلهر ھاياتىنىڭ . لىقنى  ئاسانال چۈشىنىۋالدىياخشى ئشلىنىدىغان

ھهممىسىنىڭ پهقهت ئىنتايىن ياخشى تهرتىپلىك ئىكهنلىكى ۋه ئۇالرنىڭ 
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. شهھۋهتپهرهسلىك يوق، رىقابهت، بىزنىڭ ئارىمىزدا ھهسهت! ئۆمهر، بىز چوڭ ئائىله«

. ز ئارا ياردهم قىلىمىز ۋه توپ ئۈچۈن بارلىقىمىزنى بېغىشاليمى-بىز دائىم ئۆز 

توپتىكى ھهربىرى . توپىمىزدىكى ھهربىر ئىش پهقهت قۇربان بىرىش ئاساسىدا بولىدۇ

 . ئاندىن ئۆزىنى ئوياليدۇ، ئالدى بىلهن دوستلىرىغا ياخشىلىقنى ئوياليدۇ

ئىشچى چۈمۈلىلهر  ، ئهگهر توپتا يېمهكلىك قىس بولۇپ قالسا. مهن ساڭا بىر مىسال ئېيتىپ بېرهي

ھهمده قورسىقىدا ساقالپ قويغان تاماقالر بىلهن باشق ا چۈمۈلىلهرنى .  بولىدۇدهرھال باققۇچى چۈمۈلىلهر

 . توپتا يېمهكلىك تولۇقالنغان چاغدا يهنه خىزمهتچى ھالىتىگه قايتىدۇ. بېقىشقا باشاليدۇ

تهبىئهتتىكى جانلىقالر ئارىسىد ىمۇ رىقابهت مهۋجۇت بولىدۇ دېگهنلىرى ن ى ، مهن دائىم كىشىلهرنىڭ

بىز ئهڭ مۇۋهپپهقىيهتلىك ھهمكارلىشىشنى ئىنتايىن  . ۇالرنىڭ دېگىنىگه ئىشهنمىگىنئ. ئاڭالپ قالىمهن

 . ياخشى بىلىمىز

ئۇ الله نىڭ . ئۆمهر ئۆز ئۆزىگه بۇالرنىڭ توپى بولسا بۇنىڭ ئهڭ ياخشى مىسالى بۇالاليدۇ دېدى 

ايىتى خۇشال باشقىالرغا ياردهم بهرگۈچى قىلپ ياراتقانلىقنى بىلىپ ناھ، ئۇالرنى شۇنداق شهخسىيهتسىز

ئۇ دوستىنىڭ دېگهنلىرىن ى ئاڭلىغاندى ن . بولدى ۋه بۇ كىچىك دوستلىرىغا تېخىمۇ ئامراق بولۇپ كهتتى

ئاخىرغىچه كىشىلهرنىڭ دهردىگه دهرمان بولدىغان ۋه الله ياخشى كۆرۈدىغان ئادهم بولۇش ، كېيىن

 . قارارىغا كهلدى
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ېرىشى كېرهكلىكىنى ۋه ئهته چوقۇم ئۇنى يهنه  ئ ۇ مهكتهپكه ب. ئۇ مهكتهپكه ئازراق كېچىككهن ئىدى

 . كۆرگىلى كېلىدىغانلىقىنى ئېيتتى

 

.   ئهتىسى ئۆمهر كونا جايغا كېلىپ كىچىك دوستىنى ساقالپ تۇردى

ئۆمهر ئۇنىڭغا ئۇنىڭ بىلهن . بىرنهچچه مىنۇتتىن كېيىن ئۇ كهلدى

كۆرۈشۈش ئۈچۈن بىر كېچىنى تاقهتسىزلىك بىلهن ئۆتكۈزگهنلىكىنى   

ئاندى ن ئۇنىڭغا ئۇۋا ئىچى توغرىسىدا سۆزلهپ بىرىش  . ئېيتتى

شۇنىڭ بىلهن چۈمۈله ئۇنىڭ ئۆز ئۇۋىسى . ۋهدىسىنى ئهسلهتتى

. توغرىسىدا ئۇنىڭغا سۆزلهپ بىرىشنى باشلىدى

 

خۇددى بىر  ، بىزنىڭ ئۇۋىمىز ھهيران قاالرلىق دهرىجىده چوڭ، ك جانىۋارالر بولساقمۇگهرچه بىز كىچى

. ئهگهر سىز ناتونۇش بولسىڭىز سىز قهتئىي ئۇۋىغا كىرهلمهيسىز. چوڭ ئارمىيىنىڭ باش شتابىغا ئوخشايدۇ

 . چۈنكى دهرۋازىدا مهندهك ئىشىك باقارالر بار، چۈنكى سىز ئاللىقاچان سىزىۋېلىنغان بولىسىز

 

مىڭلىغان ھهتت ا  . تهرتىپلىك توختىماستىن ھهرىكهت ئېلىپ بېرىلىدۇ، ئىچىده ئادهتتىن تاشقىرى

مىليونلىغان ئه سكهر ۋه ئىشچى چۈمۈلىلهر ئۆزلىرىنىڭ خىزمهتلىرىنى بىر ياخشى ئورۇنال شتۇرۇلغان يول 

ه ھهر بىر خىزمهت ئۇ يهرد. بىزنىڭ بىنالىرىمىز مهخپى خىزمهت قىلىشقا بهكمۇ مۇۋاپىق. بىلهن قىلىدۇ

بۇ بۆلۈملهر ئهسكهر چۈمۈلىلهر ۋه ئىشچى چۈمۈلىلهر ۋه ماڭا ئوخشاش  . ئۈچۈن ئاالھىده بۆلۈملهر بار

. چۈمۈلىلهرنىڭ خىزمىتىگه ئهڭ ئاسانلىق تۇغدۇرىدىغان ئۇسۇل بىلهن اليىھىلهنگهن 
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بۇ   

رهسىمدىن
ىز  

چۈمۈلىلهر
. ياسىغان بىر يهر ئاستى شهھىرى كۆرۈمىز 
، ئۇالرنىڭ جۇغىنىڭ كىچىكل ىكىگه قارىماي

ئۇالر ھهيران قاالرلىق دهرىجىده مۇشۇنداق 
. چوڭ شهھهرنى قۇرغان

 
ب

 

:  مهسىلهن. ن تهرهپلىرىنى ئويلىشىمىزبىز بىنا قۇرغان ۋاقىتتا بىنانىڭ بىزگه زۆرۈر بولغا، يهنه كېلىپ

لېكىن  . بىنالىرىمىزنىڭ يهر ئاستى نۇرغۇن قهۋىتى بولغاچقا كۈن نۇرى ئىنتايىن چهكلىك مىقداردا كىرىدۇ

شۇڭا بىز بۇ بۆلۈملهرنىڭ بىنانىڭ ئهڭ  . بهزى بۆلۈملهر كۈن نۇرى ئېنېرگىيىسىگه ئىنتايىن ئېھتىياجلىق

. كهڭ دائىرده كۈن نۇرى قوبۇل قىالاليدىغان قىلپ ئورۇنالشتۇرىمىزبۈرجهكلىرىدىن ، ئۈستى قهۋىتىگه

شۇنىڭ بىلهن . بىز ئۇالرنى بىر بىرىگه يېقىن ياسايمىز.  ئارا مۇقىم تۇرىدىغان بۆلۈملهرمۇ بار�يهنه ئۆز 

بىزنىڭ ئارتۇق ماتېرىيالالرنى ساقاليدىغ ا ن  .  ئارا ناھايىتى ئاسان ئاالقه قىالاليدۇ�چۈمۈلىلهر ئۆز 

تهمىنات ساقاليدىغان ئ ىشكاپالرنى بى ز  . ىز ئايرىلىپ بىنانىڭ باشقا بىر تهرپىگه سېلىنىدۇئىسكىالتىم

ئاسان بارااليدىغان يېقىن جايغا ئورۇنالشتۇرۇپ تهمىناتىمىزنى ساقاليمىز ۋه يهنه مهلۇم مهزگىللهرده 

 .يىغىلىدىغان چوڭ زالنى بىنانىڭ ئوتتۇرىسىغا ئورۇنالشتۇرىمىز
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ىسىمۇداپىئه سىستېم  ھاۋا -1 
  .يېشىل ئۆي -2

ئاساسى كىرىش ئېغ ىزى ۋ ه    -3
 .ئېغىزى قوشۇمچه كىرىش

 ياساشقا تهييارلىغان مهجلىسخانا -4
  قهبرىستانلىق -5
  قاراۋۇل ياتاقخانا -6
  سىرتقى قالقان -7
  كۈتۈش ئۆيى -8
 گۆش ئىسكىالتى -9

  ئاشلىق ئىسكىالتى -10
لىچىنكىالردىن خهۋهر ئېلىش   -11
  ئۆيى
  تكۈزۈش ئۆيىقىش ئۆ -12
  مهركىزى ئىسسىقلىق بۆلۈمى -13
  تۇخۇمالش ئۆيى -14
  خان جهمهتى بۆلۈمى -15

چۈمۈلىلهر يۇقىرىقى الرنىڭ  ! شهكسىز كى
تهپسىالتىنى  ئۆ زلىرى پىالنال پ ۋه  ئۆز ى   

ئۇالرغا الله  .اليىھىلهپ قىالل مايدۇ
تهرىپىدىن ئىلھام بېرىلگهنلىكى  

  .شهكسىز

 

 چۈمۈلىلهر ئۆزلىرى ئۈچۈن ياسىغان ئۆي ئۇالرغا نىسبهتهن بىر قهلئهگه ئوخشاش
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س ىلهر راستتىن يۇقىرىقى ئىشالرنى ڭ ھهممىسىنى «: ئۇ كىچىك دوستىدىن، ئۆمهر بۇالرنى ئاڭلىغان چاغ دا

) بىنا الھىيلىگۈچى(نىرالردهك ۋه ئارخېتىكتورالردهك مهن چۈمۈمللهرنىڭ ماھىر ئېنجى؟ قىالالمسىلهر

، ئهگهر ئىنسانالر شۇنداق بىر ياخشى بىنا سالماقچى بولسا.  خىزمهت قىالاليدىغانلىقىنى بىلمهيدىكهنمهن

سىل هرمۇ شۇنداق . ئۇالر بىر نهچچه يىلنى مهكتهپ ئوقۇش بىلهن ۋه قاتتىق ئىشلهش بىلهن ئۆتكۈزىد ۇ

 .  جاۋابلىرىنى ئاڭالپ ئۆمهرنىڭ مېڭىسى ئويلىنىپال قالدى» چۈمۈلىنىڭ؟تهربىيىلهنگهنمۇ

ھهممىمىزده بۇ ! ئۆمهر، ئۇنداق ئهمهس«

بۇالر ھهرگىز بىزگه  ، ماھارهتلهر بار

نېمه ئىش  ، لېكىن بىز قاچان. ئۈگۈتۈلمهيدۇ

بۇ تېخى ھهممىسى . قىلىشىمىزنى ئېنىق بىلىمىز

ئهمدى مهن سا ڭا سىنى ھهيران  . ئهمهس

 . رغۇن ئىشالرنى ئېيتىپ بهرمهكچىقالدۇرىدىغان نۇ

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئىسسىق  . بىزنىڭ ئۇۋىمىز بىزگه سېلىشتۇرغاندا ناھايىتى چوڭ، مهن ساڭا ئېيتسام

بۇ ئۇسۇل بىلهن تېمپېراتۇرا . ئۇۋىمىزدا ئىنتايىن مۇرهككهپ مهركىزى ئىسسىتىش سىستېمىسى بار. بولىدۇ

 مۇشۇنداق تۇرىشىغا كاپالهتلىك قىلىش ۋه سىرتتىن  تېمپېراتۇرىنى يهنه. پۈتۈن كۈن مۇقىم تۇرىدۇ

.  ئىسسىقلىقنىڭ كىرمهسلىكى ئۈچۈن بىز ئۇۋىنىڭ سىرتىقى يۈزىنى ھهرخىل ماتېرىيالالر بىلهن ياپىمىز

ياز پهسل ىده ئىسسىق ھاۋانىڭ چىقىپ ، مۇشۇ ئۇسۇل بىلهن قىش پهسى لده سوغۇق ھاۋانىڭ كىرىشىدىن

 . اق قىلىپ بىز تېمپېراتۇرىنى دائىم مۇقىم بىرخىل ساقاليمىزشۇند. كىتىشىنىڭ ئالدىنى ئالىمىز
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ئهگهر ئۆمهر كىچىك دوستى چۈمۈله بىلهن كۆرۈشمىگهن بولسا ، شهكسىزكى

ئۇ چۈمۈلىگه  . چۈمۈلىلهرنىڭ مۇشۇ ئىشالرنى قىالاليدىغانلىقىغا قهتئىي ئىشهنمهيتتى

 كېلىپ سېنىڭ  «سهن بۇالرنى ماڭا ئېيتىشتىن بۇرۇن ئهگهر بىرسى: مۇنداق دېدى

مهن ئهلۋهتته  . كىم شۇنداق بىناالرنى ساالاليدۇ دهپ سورىسا، ئۇۋاڭنىڭ تهپسىالتىنى ماڭا ئېيتىپ

ئهڭ ياخشى قۇرالالر بىلهنال ياسىيااليدۇ  ، ئۇنداق ئۇۋىنى پهقهت ئهڭ يۇقىرى ماھارهتلىك ئۇستىالر

ر ئهمهس چۈمۈلىله ر  ئهگهر بىرسى ماڭا بۇ بىنانى تهربيلهنگهن ئىنسانال. دېگهن جاۋابنى بېرهتتىم

 . مهن ئۇنىڭغا قهتئىي ئىشهنمهيتتىم، راستىننى ئېيتسام، ياسىدى دىسه

ئۇ . ئۆمهرنىڭ كىچىك دوستى ئۇنىڭغا سۆزلهۋاتقاندا ئۇنىڭ خىيالىدىن نۇرغۇن خىيالالر كهچتى

ر ئۆمه. چۈمۈلىلهرنى ئىنسانالردىن ماھارهتلىك ئىكهن دهپ ئويالپ ئۇالرغا باشىقىچه قارايدىغان بولدى

بۇ چۈمۈلىلهرنى الله نىڭ ياراتقانلىقىنى ۋه ھهر ۋاقتى ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشى الله نىڭ ئىلھام بىله ن  

ئهگهر ئۇنداق بولمىغاندا ئۇالر يۇقىرىقى ئىشالرنى ھهرگىز . ئۇالرغا كۆرسىتىپ بهرگهنلىكىنى چۈشهندى

 . مۇۋهپپهقىيهتلىك قىاللمىغان بۇالتتى

ئۇنىڭ كىچىك دوستى  ، بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭ خىيالدىن بىر بىرلهپ ئۆتتى

ھهمده ، ئۆمهرنىڭ قىزىقىشى بارغانسېرى ئاشتى ، سۆزلهشنى داۋام قىلىۋاتاتتى

. لدىئۇنىڭ خىيالىغا كهلگهن ھهربىر ئىش توغرىسىدا ئۇنىڭدىن سورىغۇس ى كه

ئۇنىغا چۈمۈلىلهرنىڭ .  خىيالىغا دهماللىق كهلگهن تۇنجى سوئالىنى سورىدى

ئۇ ئۇنىڭدىن ئۇالرنىڭ بۇ  ، دېھقانالر غا ئوخشاش ئىكهنلىكى بۇرۇنال بىلدۈرۈلگهچكه

بىر چ ۈمۈله شۇنداق كىچىك . ئىشالرنى قاند اق بىرتهرهپ قىلىدىغانلىقىنى  سورىدى

ھهتتا ئادهملهرمۇ خېلى تهس قىلىدىغان ئىشالرنى قانداق  ، ان ھېچقانداق قورالسىز يهر تېرىيدىغ، تۇرسا

 ؟ قىالاليدۇ
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سېنىڭ سوئالىڭغا ، مهن ساڭا بىز توغرىسىدا يهنه بىر ئىشنى ئېيتىپ بېرهي« :چۈمۈله مۇنداق دېدى

ياشاش تۇرمۇش ، گهرچه بىز قارىماققا ئىنتايىن ئوخشاپ قالساقمۇ. چۈشىنىشلىكراق قىلىپ جاۋاب بېرهي

خىل  ) س هككىز مىڭ سهككىز يۈز (8800زغا ئاساسهن نۇرغۇن پهرقلىق گۇرپىالرغا بۆلۈنگهن ئهھۋالىمى

دې ھقان چۈمۈلىلهر بولسا بۇالرنىڭ  . ھهممه نهسىلنىڭ روشهن ئاالھىلىدىلىكى بار، چۈمۈلىلهر تۈرى بولۇپ

. رهيئهمدى ساڭا دېھقانچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىدىغان چۈمۈلىلهر توغرىسىدا ئېيتىپ بې. بىر نهسلى

 . ئۇالر يوپۇرماق كهسكۈچى چۈمۈلىلهردۇر . ئاتتاس » دهپ ئاتايمىز«ئۇالرنى 

ئاتتاسنىڭ ئاساسلىق ئاالھىلىدىلىكى بولسا ئۆزى كهسكهن يوپۇرماق پارچىلىرىنى ب ېشىدا كۆتۈرۈپ 

شۇنداق ) يهنى راۋان يول ياسايدۇ. (ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يوللىرىنى ئالدى بىلهن سېلىقالشتۈرىدۇ، ماڭغاچقا

ئۇالرنىڭ ئۇۋىسىغا بارىدىغان يولدا يوپۇرماقالرنى كۆتۈرۈپ  . بولغاچقا ئۇالر ئاسانال يول يۈرهلهيدۇ 

چۈمۈلىلهر يولالردا  . ماڭغان كۈرىنىشى خۇددى كىچىك يۇقىرى سۈرهتلىك تاش يولغا ئوخشاپ قالىدۇ

چۆپ ۋه  -ئۆت ، كىچىك تاشالرنى، ئاستا يۈرۈپ ئۇۋىسىغا تۇتىشىدىغان يولالردىكى ئۇششاق شاخچه

.  شۇنداق قىلىپ ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يوللىرىنى تازىاليدۇ. ياۋا ئۆسۈملۈكلهرنى يىغىپ ئۇالرنى يۆتكۈۋىتىدۇ 

 

 

 

ناھايىتى ئاۋايالپ كېسىدۇ     ئاتتاس يوپۇرماقالرنى ئۇستىلىق بىلهن
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بۇ يۇقىرى ، ئۇزۇن ۋه قاتتىق خىزمهتتىن كېيىن

لىك يول تۈز ۋه خۇددى ئاالھىده قۇرالالر سۈرئهت

. بىلهن تهكشىلىگهندهك تهكشى بولۇپ كىتىدۇ

ئاتتاس ئېغىزى بىلهن ناھايىتى چىڭ چىشلىگهن  

يوپۇرماقالرنىڭ چوڭ پارچىلىرى ئارسىغان 

 . بۇ يۇقىرى سۈرئهتلىك يول بىلهن ئۇۋىسىغا قاراپ ماڭىدۇ، يوشۇرۇنۇپ 

 

نېمه ئۈچۈن ئاتتاس يوپۇرماق ئاستىغا ؟  يوشۇرنىدۇ دېدىڭما  ئۇالر يوپۇرماقالرنىڭ ئاستىغا:ئۆمهر

 ؟ يوشۇرنۇشنى زۈرۈ دهپ قارايدۇ

 

ئوتتۇرھال چوڭلۇقتىكى : مهسىلهن.  ئۆمهر ئاتتاس بهزى ۋاقىتالردا دىققهت قىلىشى كېرهك :چۈمۈله

 ئاتتاس خىزمهتچىلىرى پۈتۈن بىر كۈننى ئۇۋىسىدىن يىراق جايالردا يوپۇرماق كۆتۈرۈش بىله ن 

چۈنكى ئۇالر  . ئۇالر بۇنداق ئىشالرنى قىلىۋاتقان ۋاقىتتا ئۆزىنى قوغداش تهسكه توختايدۇ. ئۆتكۈزىد ۇ

 .  ئۆزىنى قوغدايدىغان ئېغىزى بىلهن يوپۇرماقلىرىنى كۆتۈرۋالىدۇ -ئۆز 
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كېسىپ   چۈمۈلىلهر ئۇالر ئېلىپ كهلگهن يوپۇرماقالرنى -1 .

  .ئۇششاق پارچىاليدۇ

 

شىلىمدهك سۇيۇق ئۇالر بۇ كىچىك پارچىالرنى چىشلهپ  -2

  .ھالهتكه ئېلىپ كېلىدۇ

 

نى يىڭى ئۆيلهردىكى قۇرۇتۇلغان يوپۇرماقالرنىڭ ئۈستىگه سۇيۇقلۇقئۇالر بۇ شىلىمشىق  -3

  .تۆكىدۇ

ئۇالر ئۇششاق موگو پارچىلىرىنى باشقا ئۆيلهردىن ئېلىپ كېلىپ بۇ شلىمشىقالرنىڭ ئۇستىگه  -4

 .قويىدۇ

 

بارلىق زۆرۈر بولمىغان ، گۇرپىسى باغچىنى تازىالپلدىراش چۈمۈلىلهرناھايىتى ئا  -5

  .ماتېرىيالالرنى يۆتكۈىتىدۇ 

   

 ؟  ئهگهر ئۇالر ئۆزلىرىنى قوغدىيالمىسا كىم ئۇالرنى قوغدايدۇ:ئۆمهر 

كىچىك ئىشچى چۈمۈلىلهر ھهمراھ ، يوپۇرماق كهسكۈچى چۈمۈلىلهرگه

تاس چۈمۈله يوپۇرماقالرنى بۇ كىچىك ئىشچى چۈمۈلىلهر ئات، بولىدۇ 

.  يوپۇرماقنىڭ ئۈستى تهرىپىگه يامىشىپ قاراپ تۇرىدۇ، كۆتۈرگهنده

دۈشمهن ھۇجۇم قىلىدىغان  ۋهقهلهرده ئۆزلىرىنىڭ كىچىكلىكىگه 

 . قارىماي دوستلىرىنى قوغدايدۇ
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ئىشنى  لېكىن مىنىڭ يهنه بىر .  بۇ ئۆزىنى قۇربان قىلىدىغان ھهيران قاالرلىق مىسال ئىكهن:ئۆمهر 

نېمه ئۈچۈن  ئاتتاس دائىم يوپۇرماقالرنى ؟ ئاتتاس بۇ يوپۇرماقالرنى نېمىگه ئىشلىتىدۇ، بىلگۈم بار

 ؟كۆتۈرۈپ يۈرىدۇ 

ئاتتاس بۇ يوپۇرماقالرنى موگو ،  يوپۇرماقالر ئۇالرنىڭ دېھقانچىلىق ئىشلىرى ئۈچۈن بهك مۇھىم:چۈمۈله

شۇڭا ئىشچى چۈمۈلىلهر بۇ يوپۇرماقالرنى . هيدۇ چۈمۈلىلهر يوپۇرماقالرنى يىيهلم. ئۆستۈرۈشكه ئىشلىتىدۇ

ئۇالرنىڭ ئۇۋىسىدىكى يهرئاستى ئۆيلهرگه ، ئۇششاق ھالهتكه كهلتۈرۈپ دۆۋىلهپ ، چىشلهپ پارچى الپ

بىخالنغان موگو الردىن ئۇالر  ، بۇ ئۆيلهرده ئۇالر يوپۇرماقالر ئۈستىده موگو ئۆستۈرىدۇ. قويىدۇ

 . ئۆزلىرىنىڭ يېمهكلىكلىرىگه ئىرشىدۇ 

 بهلكىم بۇنداق كىچىك چۈمۈلىلهر بۇنداق مۆجىزىۋى ئىشالرنى قانداقمۇ ئۆزلىرى قىلىدىغاندۇ  سهن

 ؟دهپ ئويلىشىڭىز مۇمكىن

   

ھهقىقهتهن مهن  ،  شۇنداق:ئۆمهر

چۈمۈلىلهرنىڭ يۇقىرىقى ئىشالرنى قاند اق 

بىرتهرهپ قىلىدىغانلىقن ى چۈشىنىشكه تىرىشىپ  

گو ئهگهر س هن مهندىن م و: مهسىلهن . باقتىم

ئۇنداق قىلىش مهن ئۈچۈن  . تېرىشنى سورىساڭ

مهن ، ئازدىگهنده. ئۇنداق ئاسان ئهمهس

بىرنهچچه كىتاب ئوقۇشۇم كېرهك ياكى قانداق  

ئاتتا س ، لېكىن مهن بىلىمهن. قىلىشنى بىلىدىغان كىشىلهرنىڭ تهكلىپلىرىنى ئېلىشىم زۆرۈر بولىدۇ 

 . بۇنداق تهربىيىلهشلهرنى قوبۇل قىلمىغان

 مهن سېنىڭ چۈمۈله دوستلىرىڭنىڭ نېمه ئىشالرنى قىلىدىغىنىنى ۋه شۇنداق تاالنتلىق ئىكهنلىكىنى ھازىر
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، ئۇ چۈمۈلىگه رهھمهت ئېيتىپ. ئۆمهر يهنه كېچىكىپ قالدى 

ئۇ مېڭىۋاتقاندا ئۇنىڭ چۈمۈله دوستى . مهكتهپكه ماڭدى

 ئۇنىڭ قۇالق تۈۋىده  ئۇنىڭغا ئېتىپ بهرگهن ئىشالر تېخىچه

 . شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئويلىنىپ ماڭدى، ئهكس ئېتىپ تۇراتتى

بىر  ئۇلۇغ ، چۈمۈلىلهرنىڭ بۇنداق ماھارهتلىك ھهرىك هتلىرى 

لېكىن بۇ ھېكمهت چۈمۈلىلهرگىال خاس . ھېكمهت نى كۆرسىتىدۇ

ھهممه ، ئۇالر نېمىال دېگهن بىلهن كىچىك جانلىقالر. ئهمهس

چۈمۈلىلهرنىڭ ماھارهتلىرى كىشىلهرگه الله نىڭ ھېكمىتىنى 

نى ۋه الله نىڭ بارلىقى، الله نىڭ بۈيۈكلۈكىنى . كۆرسىتىدۇ

چۈمۈلىلهرنى ، يارىتىش سهنئىتىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن الله

بۇ كىچىك جانۋارالرنى ئۆزلىرىنىڭ ئهقلى بىلهن  ، ياراتقۇچى زات

 . مۇتلهق قىاللمايدىغان ۋهزىپىلهرنى قىالاليدىغان قىلىپ ياراتقان

 

زىنى قۇربان قىلىشال ر  ماھارهت ۋه ئۆ،  پاراسهت-ئۇنىڭ كىچىك دوستى تۇغۇلۇشىدىنال بار بولغان ئهقىل

چۈمۈلىنىڭ قىلغان ئىشى ئۇنىڭ ئۆزىدىن بولغا ن  . تهبئىال ئۇلۇغ الله تهرىپىدىن ئ ىلھام قىلىنىپ بېرىلگهن 

 . بهلكى ئۇلۇغ الله نىڭ كۈچ قۇردىرىتى ۋه ھېكمىتى بىلهن بولغان، ئهمهس

 

 

ده الله بارلىق  ئۇ كهچته ئۆيگه قايتىپ كهلگهن. ئۇ بۇالرنى مهكتهپته پۈتۈن بىركۈن ئويالندى

ئۇ ئوقۇغ ان تۇنجى ئايهت تۆۋهندىكى . ئىنسانالرغا ئه ۋهتكهن قۇرئان كهرىمنى ئوقۇشنى قارار قىلدى

 . بولدى

قېرىنداشلىرىنى ۋ ه كائىناتتىكى ، دادىسىنى، ئانىسىنى ، ئۆزىنى، ئۇ پۈتۈنلهي الله نىڭ چۈمۈلىلهرنى 

ئاتتاس كهسكهن يوپۇرماقالرنى  

  . .كۆتۈرۈۋاتىدۇ 
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ئهگهر سىزگه بىركۈنلهرده ئۆمهرگه ئوخشاش ياخشى دوست بىلهن ئۇچرىشىپ قالسىڭىز ئۇ توغرىسىدا  

 جانلىقالرنىڭ مۇكهممهللىكى  الله ياراتقان. كۆپ نهرسىلهرنى بىلىۋېلىشنى ھهرگىز ئۇنتۇپ قالماڭ

. توغرىسىدا ئىزدىنىڭ ۋه تهپهككۇر قىلىڭ

كېچه بىلهن كۈندۈزنىڭ نۆۋهتلىشىپ تۇرۇشىدا، ئاسمانالرنىڭ  ۋه زېمىننىڭ يارىتىلىشىدا ئهقىل ئىگىلىرى   ،«شۈبھىسىزكى

، دىمۇ الله نى ئهسلهپ تۇرىدۇياتقان، ئولتۇرغاندىمۇ ،ئۇالر ئۆره تۇرغاندىمۇ) 190(روشهن دهلىللهر بار ، ئهۋهتته، ئۈچۈن

بىكار   بۇنى! «پهرۋهردىگارىمىز) ئۇالر ئېيتىدۇ. (يارىتىلىشى توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزىدۇئاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىڭ

 )(  ئايهتلهر-191-190سۈره ئال ئىمران .بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن»، سهن پاكتۇرسهن. ياراتمىدىڭ
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