
 ھهسهل ھهرىسى

 

ياكى ، بهزىلىرىڭالر ئۇنى قونچاق فىلىملهرده. سىلهر ھهممىڭالر ھهسهل ھهرىسى توغرىلىق بىلىسىلهر

لېكىن مهن تىكىشىمهنكى سىلهرنىڭ ئۇالر . تۇرمۇشدا ئهتراپىڭالردا غوڭولداپ ئۇچۇۋاتقىننى كۆرگهن

 . توغرىسىدا بىلمهيدىغان نۇرغۇن ئىشالر بار

ئۇ يهرده ناھايىتى بهلهن ۋاقىتالرنى . مهن ئورمانلىققا ئايالنغىلى باردۇقئانام ۋه ، يېقىندا دادام

ئۇ . بىز ئۇ يهرده دهم ئېلىۋاتقان ۋاقىتتا بىر يېڭى دوست مېنى ناھايىتى خۇشال قىلدى. ئۆتكۈزدۈم

 . مهن ئۇنى قهتئىي ئۇنتۇپ قالمايمهن. ناھايىتى كىچىك ئىدى

ئۇ بولسا سۆيۈملۈك ھهسهل ؟ شۇنداقمۇ، قالغانسىزسىز بهلكىم ئۇنىڭ كىم ئىكهنلىكىدىن ھهيران 

دهسلهپته مهن ئۇنىڭ . ئۇ مهن تهرهپكه كېلىپ مىنىڭ ئهتراپىمدا بىردهم ئۇچتى. ھهرىسى

مىنىڭ زهخمىلهنگۈم ، مهن «مېنى چاقما. چېقىۋېلىشىدىن قورقتۇم چۈنكى ئۇ ماڭا بهك يېقىنالشقان ئىدى

  ھهسهل ھهرىسى ماڭا سۆزلهشكه باشلىدى، ىته ئىش يۈز بهردىشۇ ۋاقىتتا ئىنتايىن بىر غهل. يوق» دېدىم 

مهن ،  مهن سىنى چاقمايمهن :ھهسهل ھهرىسى

 . پهقهت سهن بىلهن دوست بولۇشنى خااليمهن

مهن گېپىڭنى ئاڭالپ بهك ؟  راستمۇ:ئۆمهر

 . خۇشال بولدۇم

،  مهن ئۆزۈمنى تونۇشتۇراي :ھهسهل ھهرىسى

. كۆنهكته مىڭلىغان دوستلىرىم بىلهن تۇرىمهن

سهن. سېنىڭ شۇنداق كۆپ دوستلىرىڭ باركهن!  ۋاھ:ئۆمهر

 ؟ ئۆتكۈزىسىلهر 

 ب:ھهسهل ھهرىسى

 رهخنىڭ غولىدىكى مهن ئاۋۇ ده، مهن بىر ئىشچى ھهره

 ۋه دوستلىرىڭ كۈنلىرىڭالرنى قانداق 

، يېمهكلىكلهرنى يىغىپ ئۇنى كۆنىكىمىزگه ئهكېلىمىز ، ىز كۆنىكىمىزنى تازىاليمىز 

 . كۆنىكىمىزنى ئىسسىتىمىز ۋه ساقاليمىز، ىق ماددىالرنى ئىشلهپ چىقىرىپشىلىمش
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، بهزىلىرى ھهسهل ئىشلهپ چىقىرىدۇ. كۆنهكتىكى بارلىق ھهرهلهرنىڭ ئوخشىمايدىغان خىزمىتى بار

  .بهزىلىرى يېمهكلىك يىغىدۇ، اليدۇبهزىلىرى كۆنهكنى تازى

ئ

مانا بۇ ، الىمىز، ياق:ھهسهل ھهرىسى

قاليدىغان بىر نهچچه كۈندىن بۇيانقى ۋهزىپهم ھهسهل سا: مهسىلهن. بىزنىڭ ھارماسلىقىمىزنىڭ سهۋهبى

 . كۆنهك ياساش

 ؟ سىلهر قانداق تۇغۇلىسىلهر،  مهن بىر ئىشدىن داۋاملىق ھهيران قالىمهن:ئۆمهر

ھهر بىر ھهسهل ،  سهن بهلكىم ئاڭلىغان بولىشىڭ مۇمكىن:ھهسهل ھهرىسى

شاھ بارلىق چىشى 

، پادىشاھ بهزى ۋاقىتالردا تۇخۇماليدۇ . ۇ ھهسهل ھهرىلىرىدىن چوڭ بولىد

بۇ كىچىك تۇخۇمالرنى . لېكىن بىز تۇخۇمنى بىۋاستا بېسىپ ياتمايمىز

قانىتى پۇتى يوق ھهمده ، بۇ لىچىنكىالرنىڭ كۆزى، لىچىنكا دهپ ئاتايمىز

ىپ شۇ ۋاقىتتا ئۇالر تولۇق يېتىل. بىرمهزگىل كۆنهك غۇزىسى ئوراپ تۇرىدۇ

 .  بولۇپ نامايان بولىدۇ 

سىلهر كۆنىكىڭالردا شۇنداق ، مىنىڭ يهنه بىر ئىشنى بىلىش ئارزۇيۇم بار!  نېمه دېگهن ئاجايىپ:ئۆمهر

 ؟ كۆپ تۇرۇپ بىرهر تهرتىپسىزلىك چىقمامدۇ 

 ؟  سىلهر بۇنچىۋاال ئىشالرنى قىلىپ ھارمامسىلهر :ۆمهر

بىز كۆنهكتىكى ھهرهلهر ئارىسىدا خىزمهتلهرنى تهقسىم قىلىۋ 

ئايال پادى. ھهرىسى توپىدا بىر ئايال پادىشاھ بولىدۇ 

ئۇالرنى . بىزگه ئوخشىمايدۇ

غوزا ئىچىدىن ماڭا ئوخشاش
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ه.  ھهرگىز ئۇنداق بولمايدۇ:ھهسهل ھهرىسى ئهكىسچه 

مىڭلىغان ھهرىلهر بىرگه خىزمهت

قىقهتهن ياخشى تهرتىپ ئ ، ورۇنالشتۇرۇلغانھ

 .  قىلسىمۇ ئۇالردا دهرىجىدىن تاشقىرى ماسلىشىش بار

دادام بىزنىڭ ئۆينىڭ باشلىقى ئۇ ئۆينىڭ تهرتىپىنى ساقالش ؟ قانداق تهرتىپ ساقاليسىلهر ، تۇرساڭالر

 سهن ئۇندا

ه نۇرغۇن سىلهر شۇنچ، مهن يهنىال بىر ئىشنى چۈشىنهلمىدىم !  ئىنتايىن قىزقارلىق ئىكهن:ئۆمهر

ق مهسىله يوق دهيسهن. ئۈچۈن ئىنتايىن قىينىلىدۇ  . لېكىن

 

بۇ . ئۈستىدىكى رهسىمدىكىدهك ئايال پادىشاھ ھهره كۆنهككه تۇغقان تۇخۇمالر قۇرۇتالرغا ئوخشايدۇ

چوڭ رهسىمده ئىشچى . قۇرۇتالر ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى بىلهن ئۆزگۈرۈپ ھهره ھالىتىگه تهرهققىي قىلىدۇ

.  ئايال پادىشاھ ھهرهنى قوغداۋاتقانلىق كۆرۈنىشى ھهرىلهر
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، مهن بىلىمهن ئالىمالرمۇ بۇنىڭدىن ھهيران بولماقتا! سېنىڭ ھهيران قېلىشىڭ توغرا: ھهسهل ھهرىسى

ھهربىر ھهسهل ھهرىس. دېگهن سوئالالرغا جاۋاب ئىزدهۋاتىدۇ؟ مده تهرتىپ قانداق ساقلىنىدىغاندۇ 

ھهمده مۇشۇنچه نۇرغۇن ھه؟ ه ئىكهنلىكىنى قانداق بىلىدۇ نېم

ى ھه

سهل ھهرىلىرى ئۆزىنىڭ خىزمىتىنىڭ

بىزنىڭ : مهن ساڭا ئهڭ ئېنىق جاۋابنى ئېتىپ بېرهي؟ قانداق قىلىپ بىرگه ھهرىكهت قىالاليدۇ

ھهمده خىزمهتلىرىمىزنى ، بىز ئىنتايىن جاپالىق خىزمهت قىلىمىز. ھهممىمىزنىڭ مهلۇم ۋهزىپىمىز بار

؟ ن 

سهن بىلهن كۈرۈشكهنلىكىمدىن . ىڭچه مهن قايتىدىغان بولدۇممېن. ئاپام مىنى چاقىرىۋاتىدۇ : ئۆمهر

. ماڭا نۇرغۇن ئىشالرنى ئېيتىپ بهرگهنلىرىڭگه كۆپ رهھمهت. ئىنتايىن خۇشال مهن

 . ھهمده كۆنهكتىكى تهرتىپنى ھهرگىز قااليمىقان قىلمايمىز. ىچه ياخشى ئىشلهيمىزقولىمىزدىن كېلىش

 

نهدىسه! ئۆمهر! ھهسهل ھهرىسىنىڭ سۆزلىرىنى ھهيرانلىق بىلهن ئاڭالۋاتقىنىمدا ئاپامنىڭ «ئۆمهر

 . ماڭىدىغان ۋاقتىمىز بولدى» دهپ چاقىرغىنىنى ئاڭلىدىم

 

 )سول (  ھهرهلهر قاناتلىرى بىلهن كۆنهكلهرنى يهلپۈۋاتىدۇ

   )ئوڭ تهرهپتىكى رهسىم.(دهرهخ غولىنى ئايلىنىۋاتىدۇ ھهرىلهر

 .ۈستىده ئىشچى ھهرهلهرنىڭ كۈنهكتىكى لىچىنكىالرنى بېقىۋاتقانلىقىنى كۆرگهنسىزئ
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.  مهنمۇ ھهم سېنىڭ ھهمراھ بولغىنىڭغا ئىنتايىن خۇشال :ھهسهل ھهرىسى

قانداق كېلهر ھهپته كېلهلهمسهن ، بهلكىم بىز يهنه كۆرۈشۈپ قېلىشىمىز مۇمكىن

ېرىپ كۆنهكلهرنى ئهگهر خالىساڭ مهن سىنى كۆنىكىمىزگه باشالپ ب؟ 

 . كۆرسىتهي

 ئانام �ئاتا ئ

ھهسهل ھ
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.  مهنمۇ ھهم سېنىڭ ھهمراھ بولغىنىڭغا ئىنتايىن خۇشال :ھهسهل ھهرىسى

قانداق كېلهر ھهپته كېلهلهمسهن ، بهلكىم بىز يهنه كۆرۈشۈپ قېلىشىمىز مۇمكىن

ېرىپ كۆنهكلهرنى ئهگهر خالىساڭ مهن سىنى كۆنىكىمىزگه باشالپ ب؟ 

 . كۆرسىتهي

 ئانام �ئاتا ئ

ھهسهل ھ

   

   

لېكىن .  شۇنداق بولسا ناھايىتى ياخشى بۇالتتى:ۆمهر

 . ئهلۋهتته ، قوشۇلسىال ئاندىن بۇ يهرگه كېلهلهيمهن 

لېكىن .  شۇنداق بولسا ناھايىتى ياخشى بۇالتتى:ۆمهر

 . ئهلۋهتته ، قوشۇلسىال ئاندىن بۇ يهرگه كېلهلهيمهن 

 . كېلهر ھهپته كۆرۈشهيلى ،  بولىدۇ :هرىسى . كېلهر ھهپته كۆرۈشهيلى ،  بولىدۇ :هرىسى

   

   

 

. ڭا سوغا قىلغان ھايۋانالر قامۇسىنى ئالدىممهن دادام ما، ئۇزۇنغا قالماي ئۆيگه قايتىپ كهلدۇق

ده ۋاراقالرنى ئاقتۇرۇپ «ھهسهل ھهرىسى» دېگهن قىسمى تاپتىم تۇنجى بولۇپ كۆزۈم چۈشكهن . ه

مهن كىچىك دوستۇم ھهسهل ھهرىسىنى ئهسلهپ .  ھهسهل ھهرىسىنىڭ كىچىك رهسىمى بولدى

 . قالدىم

 

مهن ھهيرانلىق ئىچىده ئوقۇۋېرىپ قانچىلى ك  . دىممهن كىتابنى ھهيرانلىق بىلهن ئوقۇشقا باشلى

ئاپام مىنىڭ ھۇجرامدا مۇشۇنچه ئۇزۇن ۋاقىت نېمه ئىش . ۋاقىتنىڭ ئۆتكىنىنىمۇ بىلمهي قاپتىمهن

مهن ھاياجانالنغان ھالدا ئاپامغا ھهسهل ھهرىسى . قىلىدىغاند ۇ دهپ مىنى ئىزدهپ ھۇجرامغا كىرىپتۇ

م ھ

ئىش
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 . توغرىسىدا سۆزلهپ بېرىشكه باشلىدىم

سىز ھهسهل ھهرىسىنىڭ كىشىنى ،  ئاپا:ئۆمهر

ھهقىقهتهن مهپتۇن قىلىدىغانلىقىنى  

مهن سىزگه ئهڭ  : مهسىلهن؟ بىلهمسىز

سىز  . ئاخىرى ئوقۇغان ئىشنى ئېتىپ بېرهي 

بهلكىم ئىشچى ھهسهل ھهرىلىرىنىڭ 

كۆنهكنى تازىاليدىغانلىقىن ى ئاڭلىغان  

كۆنهكته  ، الر يتىلىپ قالدۇرۇپ كهت كهن زهررىچىلهرنىئۇ ھهرهلهر كۆنهكته قۇرۇت، بۇلىشڭىز مۇمكىن

ھهمده باشقا كۈنهككه تهۋه بولمىغان نهرسىلهرنى تازىالپ  ، ئۆلۈپ قالغان لېچىنكىالرنى

ق ئۇالر كۆنهكته بىرتهرهپ قىلىشقا تېگىش 

 ؟ قانداق قىلىدىغانلىقىنى بىلهمسىز

الر «ھهره يېلىمى» دهپ ئاتىلىدىغان ماددا ئارقىلىق باكئۇ

باشقا ھهرىلهرنىڭ ساغالملىقىغا زىيان يېتىشنىڭ ئالدىنى ئ

«ھهره يېلىمى » ۋىرۇسسىزالندۇرى دىغان م اتېرىيال بولۇپ

ار؟ ئۇالر بۇ ماددىن ى نهدىن تا پقا نلىقىنى بىلهمسىز ئاپا بۇ كىچ

پ  ى ى

ا دۇچ كېلىپ قالغان ۋاقىتتا  . تاشلىۋېتىدىكهن بىر ئىش لىك چوڭ

تېرىيىنىڭ كۆپىيىشىنى تىزگىنلهپ كۆنهكتىكى 

لېكىن  . ئى شهنگۈم كهلمهيۋاتىدۇ. الىدىكهن

.  كۆپىيىشىنى توسىدۇئۇ باكتېرىيىلهرنىڭ ،  

الر خىمىيه توغرى سىدا شۇنچىلىك  ىك جانىۋ

ئۇالرنىڭ بۇ ماددىنى قاندا ق  ، مۇشۇ يهرگىچه ئوقاي . كۆپ نهرسىلهرنى قانداق بىلگهندۇ 

غانلىقىن كېيىنچه ئېيتى بىرىمهن . ياسايد

 6



 

 چىئىش) سول(

ھهرخىل  لىچىنكىالر ۋه

ھهرىلهر كۆنهكنىڭ بىخهتهرلىكىگه خهۋپ ئېلىپ كېلىدىغان ئۆلۈپ قالغان 

 ئىشچى ھهرهلهر ناتونۇش) ئوڭ. (ئورگانىزمالرنى بىر تهرهپ قىلىشقا مهسئۇل
  .ھهرىنى كۆنهك سىرتىغا ئىتتىرىۋاتىدۇ
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لېكىن بۇ ...  ھهرىلهر كىچىك بولسىمۇ ئىنتايىن ئهقىللىق جانىۋار :ئانا

ئۇالر قىلغان ھهربىر ئىشنى ئۇالرغا . ئهقىلنى ئۇالرغىال تهۋه دېيىش خاتا

ھهسهل مهنمۇ سهندهك ۋاقتىمدا . ئۆگىتىدىغان بىر ياراتقۇچى بار

ئهگهر . ھهرىسى توغرىلىق كىتابالرنى ئوقۇشقا ئىنتايىن ئامراق ئىدىم

مهن ھهسهل ھهرىسى توغرىسىدا كۆپرهك . خالىساڭ داۋاملىق ئوقۇ

ھهمده سهن بىلهن بىرگه ، بىرنهرسه ئاڭالشنى ياخشى كۆرىمهن 

 . ئۆگىنىشنى خااليمهن

 

الالر بولسا لېكىن سوئ. ئاپام كهچلىك تاماق تهييارلىغىلى چىقىپ كهتتى

ھهسهل ھهرىلىرى «ھهره يېلىمى » ؛ ھازىرغىچه خىيالىمدىن كهتمهيتتى

ئۇالر قانداق ؟ دهپ ئاتىلىدىغان بۇ ماتېرىيالنى نهدىن تاپىدىغاندۇ 

مهن ھهيرانلىق ؟ قىلىپ ئۇنى قانداق ئىشلىتىدىغانلىقنى بىلۋالغاندۇ 

 . ئىچىده ئوقۇشنى داۋامالشتۇردۇم

 

ڭ «ھهره يېلىمىنى» قانداق ئىشلهپ كىتابتا ھهسهل ھهرىلىرىنى

ئۇالر ئالدى بىلهن دهرهخ غوللىرىدىكى . چىقرىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنىپتۇ

ئاندىن ئۇالر . شىلىمشىق يېلىمنى ئاغزى بىلهن يىغىدىكهن 

ئاندىن ئۇنى كۆنهككه ئېلىپ كېلىپ . شۆلگهيلىرىنى يېلىمغا قېتىپ «ھهره يېلىمى» ياسايدىكهن

 .  خالتىلىرىدا ساقاليدىكهن پۇتلىرىدىكى ئاالھىده

رهسىمده دهرهخ غوللىرىدىكى 

يىلىمالرنى يىغىپ «ھهره يېلىمى» 
 .. ياساۋاتىدۇ

 

ھهسهل ھهرىلىرى كۆنهكتىن ئېلىپ چىقالمىغان ھهرقانداق بىر نهرسىنى پۇت خالتىسىدا ساقالپ قويغان 

شۇنىڭ بىلهن بۇ ماتېرىيالدا باكتېرىيه پهيدا بولماي زىيانسىز . «ھهره يېلىمى» بىلهن ئوراپ قويىدىكهن

 . ۇالتىغا ئوخشاپ قالىدىكهنبۇ بىر مۇمىياالش مهشغ. ماددىغا ئايلىنىدىكهن
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ئۇالر ھهره كۆنىكىدىكى ئۆلۈپ قالغان . لېكىن ھهسهل ھهرىلىرىگه كىم مۇشۇنداق ئۇسۇلنى ئۆگهتكهن 

گهرچه مهن بۇ ؟ ھهره ۋه باشقا زىيانلىق ماتېرىيالالرنى مۇشۇنداق بىرتهرهپ قىلىشنى قانداق بىلگهندۇ 

. تالر ئۈچۈن مۇنداقال بىلىۋالىدىغان ئىش ئهمهسلېكىن بۇ ھاشارا؟ ئىشالرنى ئهمدىال بىلگهن بولساممۇ

 ؟ ھهسهل ھهرىلىرىمۇ ئنسانالردهك ئهخالقلىقمىدۇ . مىنىڭ قىزقىشىم بارغانسېرى ئېشىۋاتىدۇ

«مهن ھازىرغىچه ھهسهل : مهن ئۆز ئۆزۈمگه. مهن يهنه تېخىمۇ كۆپ ماتېرىيال كۆرسهم بولغۇدهك

ھازىرمۇ مهن جاۋاب . » دىدى.ى چۈشهندىمھهرىلىرى توغرىسىدا ھېچنېمىنى بىلمهيدىغانلىقىمن

 . لېكىن ئۇزۇنغا قالماي الله خالىسا سوئاللىرىمغا جاۋاب تاپىمهن. تاپالمىغان نۇرغۇن سوئاللىرىم بار

مهن ھهسهلنى . كىتابتا يهنه ھهسهل ھهرىلىرىنىڭ قانداق ھهسهل ياسايدىغانلىقىمۇ تىلغا ئېلىنىپتۇ

ى ئاڭلىغان لېكىن مهن ئۇالرنىڭ ھهسهل كۆنهكلىرىنى قانداق ھهسهل ھهرىلىرىنىڭ ياسايدىغانلىقىن

ھهتتا ئۇالرنىڭ ھهسهل كۆنهكلىرىنى ياسىغان . ياسايدىغانلىقى توغرىسىدا ھېچ نېمىنى بىلمهيمهن

 . ئۇسۇلىدا مۆجىزىلهرنىڭمۇ بارلىقىنى بىلمهيدىكهنمهن

لىرى كۆنهكنى ئۇۋىنىڭ ئۈستى ھهسهل ھهرى. ھهره كۆنهكلىرى بولسا ئالته تهرهپلىك شهكىلده ياسىلىدۇ

ئۇالر بىرنهچچه نۇقتىدىن ئىككى ئۈچ بۆلهككه بۆلۈنۈپ ئاستى تهرهپكه . تهرىپىدىن ياساشنى باشاليدۇ

ئۇالر بىرنهچچه نۇقتىدىن باشالپ ياسىغان ؛ مهن ھهقىقهتهن گاڭگىراپ قالدىم. قاراپ ياساشنى باشاليدۇ

ىكىنىڭ تۇتۇشۇش نۇقتىسى كۆرسىتىپ لېكىن ھهره كۈن، كۆنهك قانداق قىلىپ ئوخشاش چىقىدۇ

. بېرىلمىگهن تۇرسا

 

مهن ھهرهلهرگه قاراپ. لېكىن ئۇ دائىم بىرتهرهپتىن باشاليتتى، توقۇغىنىنى كۆرگهن  ھهيران  مهن كۆپ قېتىم ئاپامنىڭ بىرهر نهرسه

.ھېسابالپ چىقىدىغان جانۋارالر ئىكهن  ھهسهل ھهرىلىرى ئهڭ ياخشى. چۈنكى ئۇالر ئۈچ تهرهپتىن ياساشنى باشلىدى، قالدىم  
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، ۋه بۇرجهكلىك سىزغۇچ دېگهندهك قۇرالالرنىڭ ياردىمىسىز ، لېكىن ئۇ سىزغۇچ، ئۆمهر ھهسهل ھهرلىرىنى دوراپ ئوخشاش ئالته تهرهپلىك سىزىپ باقتى

  .. سىزمۇ بۇنى سىناپ باقسىڭىز بولىدۇ . ھهسهل ھهرىلىرىدهك مۇۋهپپهقىيهتلىك سىزالمىدى 

مهن بۇ ئالته. ئوخشىمىغان بۈرچهكلىرىدىن باشالپ ئالته تهرهپلىك سىزىشقا باشلىدىم تهرهپلىكن ى     مهن قهغهز قهلهم ئېلىپ قهغهزنىڭ

ئۈچتهرهپلىك  سىزغۇچالرنىڭ ياردىمىسىز ۋه ھېسابلىماستىن  ،قهغهزنىڭ مهركىزىده تۇتاشتۇرۇشنى ئويالپ بۇالرنى ھېچقانداق سىزغۇچ

  .سىزىشنى سىناپ باقتىم

لېكىن ھهسهل . لېكىن ئۇزۇنغا بارماي بۇ بىر مۇمكىن بولمايدىغان مهشغۇالت ئىكهنلىكىنى ھىس قىلدىم

ىلىپ ئهڭ ياخشى ئۇالر ئالته تهرهپلىك كۆنهكلهرنى قانداق ق؟ ھهرىلىرى بۇنى قانداق قىلىدىغاندۇ

 ؟ ھالهتته ياساپ چىقىدىغاندۇ 

 

ئۇالرنىڭ . مىنىڭ دىققهت نهزىرىمنى تارتقىنى ھهبىر ھهره ياساۋاتقان كۆنهكنى ئۆلچهملىك تۇتاشتۇرىدۇ 

باشقا ، ھهسهل ھهرىلىرى كۈنهكنى باشقا. خىزمهتلىرىنىڭ تهپسىالتىنى ئۇزۇنغا قالماي چۇشۇنىۋالىسىز 

كۆپىنچه ھهرىلهر گۇرپىالرغا قوشۇلۇپ ھهممه تهرهپتىن قۇرۇلۇشنى ، يدۇبۈرجهكلهردىن ياساشنى باشال
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ھهرىلىرى كۆنهكلىرىنى ياساۋاتقاندا ئۇالرنىڭ تۇتاشمىغان ھهسهل 

كۆنهكلهر بولسا خۇددى بىر . نامايان بولىدۇ  ىشىنۇقتىدىن باشالپ ياس

ھهسهل ھهرىسىنىڭ . ياسىلىدۇ ئادهم ياسىغاندهكال ئىنتايىن ئوخشاش

ھهيران  كۆنهكنى ئوخشىمغان بۈرجهكتىن باشالپ ياسىشى ئادهمنى

  .قالدۇرىدۇ
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رىسىنىڭ ھهسهل ياساش تېخنىكىسى دېگهن مهن يهنه كىتابنىڭ ھهسهل ھه

ھهمده بۇ ئاالھىده جهريانالردىن ناھايىتى ھهيران . بۈلۈكىنىمۇ ئوقۇدۇم

كىتابتا ئېيتىلغان ھهسهل يىغىشنىڭ مۇھىم . قالدىم ۋه ھاياجانالندىم

 . ئامىلى ھهرىلهرنىڭ گۈل ۋه مېۋه غۇنچىلىرىدىن يىغىدىغان شىرنه دۇر

 

بۇ ئىش ھهسهل ئىشلهپ .  ئىش تىلغا ئېلىنغانكىتابتا ئىنتايىن بىر مۇھىم

بىر يېرىم : مهسىلهن. چىقىرىش ئۈچۈن قاتتىق ئىشلهشكه توغرا كېلىدۇ 

 ھهره پۈتۈن بىر كۈن 900كىلوگرام ھهسهل ئىشلهپ چىقىرىش ئۈچۈن 

. يهنه كىتابتا ھهيران قاالرلىق ئىش تىلغا ئېلىنغان. ئىشلهشكه توغرا كېلىدۇ

  مىڭ ھهره17000 چىقىرىش ئۈچۈن  گرام ھهسهل ئىشلهپ450

بۇنداق بۇلىشىغا . بۇ ھهقىقهتهن ئۇالر ئۈچۈن ناھايىتى قىيىن خىزمهت.  مىليون گۈلنى يوقاليدۇ 10

لېكىن ئۇالر بارلىق . هل ئىشلهپ چىقىرىدۇقارىماي ھهرىلهر قاتتىق ئىشلهپ كېرهك بولغان ھهس

 . لېكىن ئۇالرنى بىز ئىنسانالرغا تهمىنلهيدۇ، ھهسهللهرنى ئۆزلىرى ئىشلىتىپ بۇاللمايدۇ 

ھهرىلهر گۈل ۋه مېۋه 

.غۇنچىلىرىدىن شىرنه يىغىدۇ . 

ئىنتايىن ، بهدىنى بىر نهچچه سانتىمېتىر كېلىدىغان بۇ كىچىك ھهرهلهر، نېمه دېگهن ھهيران قاالرلىق

 قۇۋۋىتىنىڭ مهنبهسى -ماھىر كۈچ، داق ئهستايىدىلئۇالرنىڭ بۇن. قالتىس ۋهزىپىلهرنى ئورۇناليدىكهن 

نېمه ؟ ماتىماتىلىك ئىلىملهرگه قانداق ئىگه بولدى، ئۇالر بۇنداق ئهستايىدىللىق ۋه خىمىيه ؟ نېمه 

 ؟ ئۈچۈن ئۇالر بۇنداق قاتتىق ئىشلهپ ھهسهل ئىشلهپ چىقىرىدۇ

، ىشنى ئۇنىڭغا ئېيتىپ بېرىپ مهن ئۆگهنگهن ھهر بىر ئ. كىتابىمنى ئېلىپ دادامنىڭ قېشىغا باردىم

بېشىمنى ، دادام كۈلۈمسىرهپ؟ ھهرهلهر قانداق قىلىپ يۇقىرىقى ئىشالرنى تاماماليدۇ دهپ سورىدىم

ۋه ، بىز ھهرىلهرنىڭ ھاياتىدىن ئىنتايىن ئۇلۇغ ھېكمهتنى. سىالپ تۇرۇپ «سهن توغرا ئېيتىسهن

كائىناتتىكى ھهر بىر ، ئهمهلىيهتته؟ لېكىن ئۇالر پهقهت ھهرىلهرىدىالمۇ . سهنئهتنى كۆرۈۋاتىمىز 
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پهرۋهردىگارىڭ ھهسهل ھهرىسىگه ئىلھام 
گه ۋه دهرهخلهر، تاغالرغا» :بىلهن بىلدۈردى

) كىشىلهرنىڭ ھهسهل ھهرىلىرى ئۈچۈن(
ئاندىن ) 68( تۈزگىن  ياسىغان ئۆيلىرىگه ئۇۋا

  -يهنى گۈل   (تۈرلۈك مېۋىلهر ، كېيىن
،دىن يېگىن) چېچهكلهر

.

پهرۋهردىگارىڭنىڭ   
. يوللىرىغا ئىتائهتمهنلىك بىلهن كىر گىن»

قارنىدىن ) ھهرىسىنىڭ يهنى ھهسهل(ئۇنىڭ 
 خىل   -ن خىلمۇ  ئىنسانالرغا شىپا بول ىدىغا

پى كىر ق ىلىدىغان ) الله نىڭ قۇدرىتىنىڭ چوڭلۇقىنى(بۇنىڭدا . چىقىدۇ) ھهسهل يهنى(رهڭلىك ئىچىملىك 
).69(ئۈچۈن ئىبرهت بار  قهۋم

)ئايهتلهر -69 -68 سۈره نهھل -16)

الله . دادام مهن ئهمدى تېخىمۇ چۈشهندىم: ئۆمهر

ئىشالرنى ھهرىلهرگه ئىلھ ام بىلهن بۇ ھهيران قاالرلىق 

ئۇ ، الله بىزگه ئىنتايىن مېھرىبان ئىكهن. بىلدۈرۈ پتۇ 

ھهرىلهرگه بىزلهرگه پايدىل ىق بولغان ھهسهللهرنى  

ىقرى شنى ئىلھام قى لىپت الله نىڭ مېھرىبانلىقىن ى  . ئىشلهپ 

ھه ندۇرىد  !.. تونۇش ئادهمن نېمه دېگهن ھاياجان

ۇ چ

ۇ  ال ى

لهرنى تۈگى، پاشىالرنى ،  ئهگهر سهن چۈمۈلىلهرنى :دادا

 

قىسقىسى يهر شارىدىكى ھهر ، ئوكيانالرنى، يۇلتۇزالرنى، دهرهخلهرنى، گۈللهرنى، بىلىقالرنى ، قۇشالرنى، 

بىر نهرسىنى كۈزىتىدىغان بولساڭ ئۇالرنىڭ مۇكهممهلىكىنىڭ كۆرۈپ ئىنتايىن ھهيرانلىق ھىس 

ڭ باشقۇرۇپ  بۇالرنىڭ ھهممىسى كائىناتنىڭ ھهر بىر قىسمىنى بىر ئۇلۇغ ياراتقۇچىنى. قىلىسهن

، شاتۇتىالرنى، ھهسهل ھهرىلىرنى ، ئاپاڭنى، مىنى، مانا بۇالر سىنى. تۇرىدىغان لىقىنى كۆرسىتىدۇ

باشقىچه قىلپ ئېيتقان كائىناتتىكى ھهر بىر  ، قۇياشنى، كائىناتنى، پىالنىتالرنى ، تيىنالرنى ، تۇشقانالرنى 
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 ، . نىڭ پادىشاھدۇرالله بارلىق نهرسىلهر. نهرسىنى ياراتقان الله نىڭ ماھارىتىدۇر

  

ممه ئىش الله نىڭ ئورۇنالشتۇرىشى ۋه ئارزۇسى بىله ن  ھه

ئۇلۇغ الله نىڭ  ، ئهتراپىمىزدىكى ھهر بىر نهرسىگه نهزهر سالىدىغان بولساق. دادام توغرا ئېيتىدۇ

، الله ھهسهل ھهرىلىرىنىڭ ياراتقۇچىسى. ئورۇنالشتۇرۇلغ ان

بىز  . ھهممه نهرسه الله نىڭ رۇخسىتى بىلهن ھهرىكهت قىلىدۇ 

بۇ ھايۋانالردىن ئۇلۇغ الله نىڭ چهكسىز ئىلمىنىڭ كهڭلىكىنى 

 ئه تراپىڭغا مۇشۇ نۇقتىدىن قاراپ  ئهگهر. كۆرۈۋاالاليمىز 

تىزال ئهتراپىڭدى كى مۆجىزىلهرنى  ، باقىدىغان بولساڭ

 . بايقىيااليسهن 

 

، هممىدىن قۇدرهتلىكمهن ئۆز ئۆزۈمگه «الله ھ. چهكسىز قۇدرىتىنى كۈرۈشىمىزده قهتئىي شهك يوق

، ئاخىرى سوئاللىرىمغ ا جاۋاب تاپتىم. ھهممه نهرسىنى ياراتقۇچى» دېدىم ، ھهممىدىن ھېكمهتلىك

ئۇالرنىڭ ئۇندا ق . ھهسهل ھهرىلىرى نامايان قىلغان بۇ ھىكمهتلهرگه ئۆزلىرى ئىگه بۇاللمايدۇ 

لغان الله نىڭ ئىلھامى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ياراتقۇچىسى بو. ھېكمهتكه ئېگه بۇلىشى مۇمكىن ئهمهس

 . بىلهن بىزلهرنى ھهيران قالدۇردىغان دهرىجىدىن تاشقىرى ھهرىكهتلهرنى قىالاليدۇ

 

دوستلىرىمغا ھهسهل ھهرىسى توغرىلىق سۆزلهپ بېرىش ، تاغام، ئاپام، مهن پۈتۈن بىر ھهپتىنى دادام

 . ھهپته ئاخىرىدا دادامدىن ئورمانلىققا بېرىشنى سورىدىم. بىلهن ئۆتكۈزدۈم
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 ؟ بوالمدۇ .  بۇ ھهپته ئاخىرىدا ئورمانلىققا بېرىپ ئايلىنىپ كېلهيلىچۇ دادا:ئۆمهر

ئهگهر سهن بېرىشنى .  ئهمهلىيهتته مىنىڭ ھهپته ئاخىرىدا ئورمانلىققا بېرىش پىالنىم يوق ئىدى:دادا

 . خالىساڭ بارايلى

 

ىگهن ھېلىقى ھهره بىلهن مهن ماڭا سۆزل. مهن بۇنى ئاڭالپ ناھايىتى ھاياجانالندىم ۋه خۇشال بولدۇم

 . كۆرۈشسهم دهپ ئارزۇ قىالتتىم

ھهسهل ھهرىسى بىلهن كۆرۈشۈشكه . تېخىمۇ ھاياجانالندىم، بىز ئورمانلىققا يېتىپ كهلگهن ۋاقىتتا

ئۇزۇنغا قالماي مهن ھهسهل ھهرىسى بىلهن تۇنجى قېتىم . دادام بىلهن ئايلىنىشقا باشلىدىم، ئالدىراپ

. دادام قوشۇلدى. دادامغا مهن ئهتراپقا بىر قاراپ كېلهي دېدىم ، هلدۇقئۇچراشقان جايغا يېتىپ ك

مهن ھهره بىلهن ئۇچراشقان جايغا قاراپ . ھهمده ماڭا تىزراق قايتىپ كېلىشىمنى ئهسكهرتتى

ئۇنىڭ ئۇيهرده . مىنىڭ دوستۇم ئۇ يهرده ئاللىقاچان مىنى ساقالپ تۇرغان ئىكهن. ئۇچقاندهك يۈگۈردۈم

 . قالپ تۇرغانلىقى روشهن چىقىپ تۇراتتىبىردهم مىنى سا

 

 ! مهن سىنى يهنه كۆرگهنلىكىمدىن خۇشالمهن !  ياخشىمۇسهن:ئۆمهر

مهن ساڭا بهرگهن . سىنى كۆرگهنلىكىمدىن مهنمۇ خۇشال ! قارشى ئالىمهن! مهنمۇ: ھهسهل ھهرىسى

 . ۋهدهمده تۇرۇپ سىنى ھهره كۈنىكىگه باشالپ باراي

مهن  ؟ بىلهمسهن!  بهك ياخشى بولدى:ئۆمهر

پۈتۈن بىر ھهپتىنى سېنىڭ ھهيران قاالرلىق 

م هن  . كۆنىكىڭنى ئويالش بىلهن ئۆتكۈزدۈم

 . ئۇنى كۆرۈش ئۈچۈن تۇرالماي قېلىۋاتىمهن

 

بىرنهچچه قهدهم نېرىدا ئادهم ئىشهنگۈسىز  
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 مهن ئۇ ئهگهر قېشىمدا دوستۇم ھهره بولمىغان بولسا. دهرىجىده غوڭىلدىغا ن ئاۋازالر ئاڭلىنىپ تۇراتتى

دوستۇم ھهره ماڭا ھېچقانداق ئىش يۈزبهرمهيدۇ دهپ  . يهرگهر بېرىشقا قهتئىي جۈرئهت قىاللمايتتىم 

 . ۋهده بهرگهنده ئاندىن مهن ئۇنىڭغا ئىشهندىم

 

ئىچىده ئىنتايىن  ، ماڭا غوڭۈلدىغان ئاۋاز ئاڭلىنىۋاتقان بولسىمۇ، دهرهخ غولغا يېقىنالشقانسېرى 

ھهسهل ھهرىلىرى بولسا كائىناتتىكى ئهڭ قاتتىق . نى ئهسلهپ قالدىمياخشى تهرتىپنىڭ بارلىقى

ئۇالر بىردهم دهم ئالماستىن خىزمهت قىلىپ ئىنسانالرنىڭ ؛ ئىشلهيدىغان  ھايۋانالرنىڭ بىرسى 

كىچىك دوستۇم ماڭا ھهسهل .  پايدىلىنىشى ئۈچۈن ئىنتايىن تاتلىق ھهسهللهرنى ئىشلهپ چىقىرىدۇ

كۆنهكلهر ئاالمهت ئوخشاش ياسالغان بولۇپ بۇنداق كىچىك جانلىقالرنى ڭ  بۇ . كۆنهكلىرىنى كۆرسهتتى

 . مۇشۇنداق ئهڭ ياخشى قۇرۇلمىدا ياساپ چىقىشى ئادهمنى ھهقىقهتهنمۇ ھهيران قالدۇرىدۇ

 

ئۆ تكهن ھهپته مهن ماتېماتىكا . مهن كۆرگهن بۇ كۆنهك ئالته تهرهپلىك شهكىلده ياسالغان ئىكهن

ئۇ ماڭا ئالته .  ئالته تهرهپلىك توغرىسىدا نۇرغۇن سوئالالرنى سورىغانئوقۇتقۇچۇمدىن ، دهرسىده 

تهرهپلىكنى  ئىنتايىن چوڭقۇر چۈشهندۈرۈپ  قويغان بولسىمۇ لېكىن يهنىال بهزى سوئالالر خىيالىمدىن  

 . كهتمىگهن ئىدى

 

مهن دوستۇمدىن ھهسهل ھهره كۆنهكلىرىنىڭ ئالته تهرهپلىك قىلىپ ياسىلىشنىڭ كۆرسهتمىس ى 

ئۇ ماڭا ئارىمىزدىكى ياشقا ئهڭ چوڭ بولغان مويسىپىت ھهره سوئالىڭغا ئهڭ  . ىسىدا سورىدىمتوغر

ئاند ىن مىنىڭ سوئالىمغا جاۋاب بېرىدىغان مويسىپىت ھهرىنى . دېدى . ياخشى جاۋاب بېرهلهيدۇ 

 .چاقىرىپ كهلدى
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 بىز كۈنهكنى ئالته تهرهپلىك قىلىپ ياساۋاتقان ۋاقىتتا بىز ئالته تهرهپلىكنىڭ :مويسىپىت ھهره

ئۇندىن باشقا .  گرادۇس قىلىپ ياسايمىز120بىز ھهر بىرسىنى . بۈلۈڭلىرىغا ئاالھىده دىققهت قىلىمىز

هر بىز بۇ نۇقتىغا دىققهت قىلماي ئهگ. كۈنهك ئېغىزىنىڭ يهر تهرهپكه بولۇپ قېلىشىمۇ ئىنتايىن مۇھىم

ھهمده بىز كۆنهكته ساقاليدىغان بارلىق ، كۆنهك مۇۋاپىق ھالهتته بولمايدۇ، خاتا كهتكۈزۈپ قويساق

 . ھهسهل يهرگه تۆكۈلۈپ كېتىدۇ 

 

مهن بۇ توغرىسىدا خهۋىرىم يوق بولغاچقا چۈشىنىش مهن ئۈچۈن ناھايىتى  ،  راستىننى ئېيتسام:ئۆمهر

سىلهر  ؟ ھهسهل ھهرىلىرى قانداق  قىلىپ بۇ ھېسابالشالرنى خات اسىز ھېسابلىيااليدۇ . تهسكه توختىد ى

ھهمده سىلهر بۇ كۈنهكلهرنى  ؟  گرادۇس قىلىپ بهلگىلىيهلهيسىلهر 120قانداق قىلىپ ھهبىر بۈرجهكنى 

ك مهن پۈتۈ ن بىر بهتكه گ ېئومىتېرىيهلى؟ ياساۋاتقاندا ھېچقانداق قۇرال ئىشلهتمهي دىكهنسىلهر  تې خى

مهن سىلهردىن . شهكىل ۋه ئۆلچهملىك ئالته تهرهپلىك سىزى پ سىناپ باققانلىقىم يادىمغا كېچىپ قالدى

 . ناھايىتى ھهيران مهن

 

. بۇالر تۇغما ماھارهت. بىز بۇ ئىشالرنى ئۆزلىگىمىزدىن قىاللمايمىز؛  بىزدىن ھهيران بولما:مويسىپىت ھهره

بىز ھېچقانداق بىر ئىشتا ئۇنداق .  بىلهن تۇغۇلىمىز بىز بۇ ماھارهتلهر، باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا

 . تهربىيىلهنمهيمىز 

 

 17



 

 . ىدۇ  ئهلۋهتته بول:مويسىپىت ھهره

 سىلهر نېمه ئۈچۈن كۆنهكلهرنى ئالته :ئۆمهر

؟ تهرهپلىك قىلىپ ياسايسىلهر

سېنىڭ .  مهن چۈشهندىم:مويسىپىت ھهره

بىزنىڭ كۈنهكنى نېمه ئۈچۈن تۆت بۇرجهكلىك  

ياكى بهش ، ياكى ئۈچ بۇرجهكلىك ، 

بۇرجهكلىك ۋه ياكى سهككىز بۇرجهكلىك  

ياسىماستىن ئالته بۇرجهكلىك 

ئهگهر  . بىلگۈڭ بار ئىكهنياسايدىغانلىقىمىزنى 

كۆنهكنى بۇنىڭدىن باشقا شهكىلده ياسىساق 

كۈنهكلهرنىڭ ئارىسىدا بهزى  

.  ئىشلىتىلمهيدىغان بوش ئورۇنالر قېلىپ قالىدۇ

ئۇنداق بولغاندا بىزنىڭ ھهسهل ساقالش 

ىك  ئهمهلىيهتته بىز ئۈچ تهرهپل. ھهمده ئهجرىمىز ئىسراپ بولۇپ كېتىدۇ . مىقدارىمىز ئازالپ كېتىدۇ 

لېكىن ئالته تهرهپلىك بولسا ئايالنما  ، ياكى تۆت تهرهپلىك كۈنهكلهردىمۇ ھهسهل ساقلىيااليمىز 

بىز ئۈچ ت هرهپلىك ۋه تۆت تهرهپلىك ياسىشىمىزدىن ئالته تهرهپ لىك . ئۇزۇنلۇقى ئه ڭ قىسقا شهكىل

رى كۈنهك ياساۋاتقان ۋاقىتتا كۈنهكلهرنىڭ بۈلۈڭھهسهل ھهرىلى 
گىرادۇرسلىرىنى خۇددى تهجرىبىلىك ئىنجىنىرالردهك ھساپالپ 

ياسالغان كۈنهك ئىنجىنىرالرنى ھهيران  ئاخىرىدا بۇ. چىقىدۇ
ھېسابالشالرنى  شهكسىزكى بۇ كىچىك ھهرىلهر بۇنداق. قالدۇرىدۇ

قالرغا ئوخشاش كائىناتتىكى بارلىق جانلى. ئۆزلىگىدىن قىاللمايدۇ
.ئۇلۇغ الله نىڭ ئىلھامى بىلهن ھهرىكهت قىلىدۇ  ئۇالرمۇ  
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.  مهن بىر كىچىك ئوماق ھهره ئىنجىنىرنىڭ دهرسىنى ئاڭلىغان ئىدىم . مهن قۇلىقىمغا ئىشهنمهيال قالدىم

شۇنىڭ بىلهن  . لېكىن كهچ كىرىپ قالدى، مىنىڭ يهنه سوراپ بىلىۋالىدىغان نۇرغۇن سوئاللىرىم بولسىمۇ

 . خوشلىشىپ دادام تهرهپكه قاراپ ماڭدىممهن مويسىپىت ھهره بىلهن 

 

، مهن ھازىر ھېس قىلدىمك ى.  مهن سهندىن ۋه باشقا ھهرىلهرندىن  نۇرغۇن بىلىملهرنى بىلىۋالدىم:ئۆمهر

سهن  ماڭا كائىناتتا . مهن بۇرۇن مىنى ھاياجانغا سالىدىغان گۈزهللىكلهرنى  پۈتۈ نلهي بىلمهيدىكهنمهن

 . ۆگهتتىڭ ئهڭ ياخشى تهرتىپنىڭ بارلىقىنى ئ

ساڭا كۆپ  . ھازىردىن باشالپ بۇ مۇكهممهلىكنى بارلىق كىشىلهرگه يهتكۈزۈش خىيالىغا كهلدىم

 ! رهھمهت

 

بۇ مۇكهممهلىكنىڭ بىزگىال خاس ئهمهسلىكىنى بىزنىڭ پهقهت !  تارتىنما دوستۇم:ھهسهل ھهرىسى

! خۇداغا ئامانهت. ئىلھامنىال قىالاليدىغانلىقىمىزنى ئۇنتۇپ قالمىغىن
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ھهرىلىرى گۈل غۇنچىلىرىدىن ھهسهل ئىشلهپ چىقىرىش ئۈچۈن 

شىرنه يىغىۋاتىدۇ

 ھهسهل

  

 . ھهسهل ھهرىسى بىلهن ئايرىلغان چاغدا دادامنىڭ مىنى چاقىرغانلىقنى ئاڭلىدىم

لېكىن مىنىڭ خىيالىم . دادام تهرهپكه قاراپ ئالدىراپ يۈگۈردۈم. كهتكهن ئىكهنبهك كهچ بولۇپ 

ئۇنىڭ قاناتلىرىنى . بىر كېپىنهكنى كۆردۈم، مهن ماشىنىغا چىقىشىمغىال . تېخىچه كىچىك دوستۇمدا ئىدى

 مهن ئهته مهكتهپ كۇتۇپخانىسىغا بېرىپ كېپىنهك توغرىسىدا! نېمه دېگهن رهڭگارهڭ ۋه گۈزهل ھه

 

 .تهتقىقات ئېلىپ بېرىشنى قارار قىلدىم
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مىنىڭ يهنه ئۈگىنىدىغان ، ىنىڭ ئۇمۇمىسى ئهمهسبۇ بىرسى تېخى ئۇلۇغ الله ياراتقان بارلىق گۈزهللىك

 !!  باركهن  بىلىملهر نۇرغۇن
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