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كۈنى - 42رامىزاننىڭ   

 ڭگۆشنان مېنىڭ ئە گۆشنان ئەتتى.ا غبۈگۈن ئاپام ئىپتار   

قارىسام ئاپام بەك خۇشال بولۇپ كەتتىم.  شۇڭائامراق تامىقىم. 

سورىسام  ىدۇ.گۆشنان يوق تۇرقويغان  ئېلىپئايرىم بىر تاۋاققا 

بەك  ققاتاما ئاپام .ئاپام خوشنىمىزغا ئەكىرىپ بەرگىنىنى ئېيتتى

 رىدۇ.ىىمۇ چىقخوشنىالرغئەتكەن تامىقىدىن دائىم  ئۇستا! تېخى

تىم ھەر قېئەچىقىپ بېرىمىز.  ئاكام ئىككىمىز شنىالرغاوتاماقنى خ

چىققان چېغىمدا خوشنىالرنىڭ بەك خۇش ەشۇنداق تاماق ئ

ىز مەن. بىزنىڭ نېمىدىگەن گۈزەل ئەنئەنىمبولۇپ كەتكىنىنى كۆرى

                                                           !  بار ھە

 

 

 

     42 –رامىزان خاتىرىسى 

 

 

 دۇئا

ئالالھىم!    

ىرىمىزنى بەك   ىل خوشنننن

 ئاپامالرشننى كۆرىمەن. خيا

سا، مەن  سىرتتا بولۇپ قال

خوشننننىالرنىننڭ ئۆيىنندە 

خۇددى ئۆز ئۆيۈمدىكىدەك 

شننۇنداق راھەۋ ۋە تاتلى  

ماقالرنى يەيمەن  . يەنەتا

خى  ې نت قچيننا مغننا ۇ ۇ

ت پۈ م نىكە ېلىننپ  لەر سننن

ھەممە كىشنننىنىڭ  قويىدۇ.

مۇشنننۇنداق خوشننننىلىرى 

چكىم يالغۇز ېھ !بولسنننۇن

                  ! قالمىسۇن

      ئامىن!               

 

 

  

بكۈندە بىر ساۋا  

ئنناپننام رتزا تۇتۇپ ھېرىننپ 

ماق  ەتسنننىمۇك تا يەنە بىزگە 

ئىپتاردىن كېيىن ئېتىدۇ. بۈگۈن 

نى تۇتۇپ  ى ئنناپننامنىننڭ غول

 قويدۇم.                         
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سۆيۈملۈك بالىالر:     

ۈلسنننىز ئىشنننالر يۈز بەرسنننە بەكمۇ كۆڭ    

غدا ئازاپلىنىمىز.  چا بىزگە تەسنننەللى  شنننۇ 

لسنننا بېرىدىغان بىر ياخشنننى دتسنننتىمىز بو

ئەنە مىز ! پەيغەمبىرىشنننى ھەياخنېمىدىگەن 

ھەممە كىشننىگە شننۇنداق دتسنند ئىدى. ئۇ 

ىد دىلى سنننۇنۇق  كۆڭۈل بۆلەتتى. ئۇ ھەر ۋاق

كىشنننننىننننلەرنىننننڭ يننننېنننننىنننندا 

                                              ئىدى.

 

 نىڭ قۇشىئۇمەيىر

 

بىر  ئۇمەيىر ئۇنى بەكال ياخشى كۆرەتتى. ئۇمەيىرنىڭ بىر كىچىك قۇشى بار ئىدى.

 ئاھ! ئۇمەيىر بەكال ئازابالندى. قۇش ئۆلۈپ قالدى. كۈنى

پەيغەمبىرىمىز ئۇمەيىرلەرنىڭ ئۆيىگە  مۇشۇنداقمۇ توغرا كېلەمدۇ! دەل شۇ كۈنلەردە

 كەلدى ۋە ئۇمەيىرنىڭ بەكال كۆڭلى يېرىم ئىكەنلىكىنى كۆردى. 

 دەپ سورىدى پەيغەمبىرىمىز. -ئۇمەيىرگە نېمە بولدى؟  -

بار ئىدى، ئۇ قۇش ئۆلۈپ قالدى. شۇڭا ئۇنىڭ كۆڭلى بەك  ئۇمەيىرنىڭ بىر قۇشى -

 دېدى ئۆيدىكىلەر. پەيغەمبىرىمىز ئۇمەيىرنى يېنىغا چاقىردى ۋە: -يېرىم، 

 كىچىك 

  ساھابىلەر
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دېدى ئۇنىڭ بېشىنى سىالپ  -ئۇمەيىر، سېنىڭ كىچىك قۇشۇڭغا نېمە بولدى؟  -

 تۇرۇپ.

يغەمبىرىمىز ئۇ ئىنسانالرغا تەسەللى بېرىدىغانالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ئىدى. پە

ئۇمەيىرگە كۆڭۈل بۆلگەچكە، ئۇمەيىرنىڭ كۆڭلى بىر ئاز ئارام تاپتى. يۈزىگە كۈلكە 

يۈگۈرۈشكە باشلىدى. يەنە كېلىپ ئۇمەيىرنىڭ كىچىك قۇشى ئەمدى جەننەتتە ئۇچىدۇ 

 ئەمەسمۇ! 

 

ۈپ كۆردۈڭالر؟ ئۆگەنگەنلىرىڭالرغا بىرلەشتۈررەسىمدە نېىملەرنى 

 سۆزلەپ بېقىڭالر.
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ئوماق بالىالر:       

اال بولۇڭالر. ك بمېھمانغا بارغاندا ۋە ئۆيۈڭالرغا مېھمان كەلگەندە ئەدەپلى    

بۇ رەسىمنى ئۆزۈڭالر ياخشى كۆرگەن رەڭلەر بىلەن بوياڭالر. بوالمدۇ؟   

 

 

 


