
  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

دۇئا 
ئالالھىم! 

مهن رامــىزانــدا نۇرغۇن 
يـاخشـى ئـىشـالرنـى ئۆگهنـدىم. 
رامـىزان كهتسـىمۇ، ئۇالرنـى 
يېنىمـىزدا قـالـدۇرۇپ قـويۇڭ! 
ئۇالر ھهر ۋاقــىت بــىزنــىڭ 
ھايـاتـىمـىزدا بـىز بـىلهن بـىلـله 
مــاڭسۇن! ھهتــتا بــىزدىن 
بــاشــقا ئــادهمــلهرگــىمۇ 
ئهۋهتـىڭ! ھهمـمه ئـادهم بۇ 
بــىلــىم ۋه پهزىلهت بــىلهن 
بــىلــله يــاشــىسۇن! دۇنــيا 
يهر  بـــىر  گۈزهل  تېـخـىمۇ 
بولسۇن!                     

ئامىن!                     

كۈنده بىر ساۋاب 

بۈگۈن ئـاپـام سـاڭزا سـالـدى. 
مهن ئـاپـامـغا يـاردهمـلىشـىپ 
ئـاشـخانـا ئۆيـنى تـازىلـىشـىپ 
بهردىم. ئــوچــاق بېشىدىكــى 
مــايــالرنــى پــاكــىز سۈرتۈپ 
تازىلىدىم.                       

!  

رامىزاننىڭ 26 - كۈنى 

    بۈگۈن دادامـنىڭ دېيىشـىچه، رامـىزان تۈگهشـكه نهچـچه 
كۈنــال قــاپتۇ. ئــاڭالپ كۆڭلۈم بهك يېرىم بــولــدى. مهن 
رامىــزاننــى بهك ياــخشىــ كۆرگهن ئىــدىم. رامىــزان پهقهتال 
تۈگـىمـىسـىكهن دهپ ئـويـاليـتتىم. دادام كۆڭلۈمـنى يېرىم 
قـىلـماسـلىقـىمـنى ئېيتتى. چۈنـكى رامـىزان ئېيىدا تۇتـقان 
روزىمـىزنـىڭ ۋه قـىلـغان يـاخشـى ئـىشـلىرىمـىزنـىڭ  سـاۋابـى 
كېتىپ قـالـمايـدىكهن، ئۆگهنـگهن سـاۋاتـلىرىمـىز بـىز بـىلهن بـىلـله 
قـالـىدىكهن. ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه رامـىزان بـىزنـى كېلهر يـىلـى يهنه 

يوقالپ كېلىدىكهن.                    
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  سۆيۈملۈك بالىالر:  

رامـىزانـنىڭ ئـاخـىرقـى كۈنـلىرى كهلـدى. بـىر تهرهپـتىن كۆڭلۈڭالر يېرىم بـولـسا، يهنه بـىر 

تهرهپـتىن «ھېيت كېلهي دهپ قـالـدى!» دهپ خۇشـال بـولۇۋاتـىسـىلهرغۇ دهيـمهن - ھه! 

رامـىزانـنىڭ ئـاخـىرقـى كۈنـلىرىده ئۆزىمـىزدىن: «بۇ يـىل رامـىزانـنى قـانـداق ئۆتكۈزدۈم؟ 

نېمىلهرنـى ئۆگهنـدىم؟» دهپ سـوراشـنى ئۇنتۇمـايـلى. يهنه ئـالـالھتىن كېلهر يـىلـلىق 

رامىزانغا ساق - ساالمهت يهتكۈزۈشىنى تىلهپ كۆپ دۇئا قىاليلى.                         

   ھهمـمىڭالرنـىڭ ئۆيـىده ھېيتلىق تهيـيارلـىقـالر بـاشـلىنـىپ كهتـتىغۇ دهيـمهن؟!  

ئـاپـاڭالر ھازىرمۇ روزا تۇتۇپ تۇرۇپ، ھېيتقا تهيـيارلـىق قـىلـىۋاتـىدۇ؛ ئۆيـلهرنـى تـازىالپ، 

پـىشۇرۇقـالرنـى پـىشۇرۇپ، يهنه بـازارغـا چـىقـىپ سـودا - سېتىق قـىلـىۋاتـىدۇ، شۇنـداقمۇ؟ 

ئـاپـاڭالرغـا يـاردهمـلىشـىشـنى ئۇنتۇمـاڭالر، بۇ ھهم رامـىزانـدىكـى ئهڭ چـوڭ سـاۋابـالرنـىڭ 

بــىرى. بــىر ئــاي رامــىزانــدىن كېيىن كېلىدىغــان روزا ھېيتنىڭ خۇشــال - خۇرام ۋه 

ئهھمىيهتـلىك ئۆتۈشـى ئۈچۈن ئـائـىلـىدىكـى ھهمـمهيـلهن كۈچ چـىقـارسـاق، بهك يـاخشـى 

بولىدۇ.                                          

                         

ھهر كۈنى ئاپامغا 

ياردهملىشىپ بېرىمهن! 

ھېيىتقا بىلله تهييارلىق قىلىمىز! 
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تاپشۇرۇق                                          

 ئـاپـىڭىزغـا تۆۋهنـدىكـى مۇھىم ئـىشـالرنـى خـاتـىرىلهپ بېرىڭ. پۈتـكهن ئـىشـالرغـا بهلـگه 

قـويۇپ مېڭىڭ. ئـاپـىمـىزنـىڭ ھازىر ئـىشـى بهك جـىق، بهزىلـىرىنـى ئۇنتۇپ قېلىشـى مۇمـكىن. 

ئاپىمىزغا ياردهملىشهيلى، بوالمدۇ؟                                                                                                

  

بازاردىن سېتىۋالىدىغان نهرسىلهر ھېيىتقىچه قىلىپ بولىدىغان ئىشالر
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ئوماق بالىالر:  

رهســىمــده نېمىلهرنــى كۆردۈڭالر؟ ھازىر كۈن ئــىسســىدى. ســىلهر ھهر كۈنــى 

سـىرتـتا ئـويـناۋاتـىسـىلهرغۇ دهيـمهن؟ گۈزهل تهبـىئهتـنى كـىم يـاراتـتى؟ ئېيتىپ بېقىڭالر 

ۋه بۇ رهسىمنى ئۆزۈڭالر ياخشى كۆرگهن رهڭلهر بىلهن بوياڭالر.  

 

  


