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كۈنى  - 72رامىزاننىڭ   

ئاپام بۈگۈن بەك خۇشال. ئەتتىگەندىن بېرى توختىماي ئىش    

قىلدى. ئەسلىدە بۇگۈن مەھەللىدىكى ھەممەيلەن بىللە ئىپتار 

قىلىدىكەنمىز. نۇرغۇن دوستلىرىم كىلىدىكەن. دادامالر سىرتتا 

كىچىك چىراقالرنى  مەھەللە باغچىسىدىكى دەرەخلەرگە

ئېسىۋاتىدۇ.  ھەممە دادىالر بۈگۈنكى ئىپتار ئۈچۈن بىللە 

 -ئىشلەۋىتىپتۇ. مەن مۇشۇنداق ھەممە كىشى بىللە خۇشال 

خورام ئىپتار قىلىشنى ياخشى كۆرىمەن.  ھەممە كىشى ئىپتارغا 

بەرىكىتى بىلەن كەلسە، دوستلىرىم بىلەن ماڭا رامىزان توغىرىسىدا  

                            ەرنى سۆزلەپ بەرسە...نۇرغۇن نەرسىل

 

 

 

      72  –رامىزان خاتىرىسى 

 

 

 دۇئا 

ئالالھىم!     

بىز بۇ ئااخشااااام بىللە   

دۇنياادىكى  ئىپتاار قىلىمىز.

ھەممە كىشااى ئەتراپىدىكى 

ياېانىانالىارى بىالەن بىارگە 

ئىپتار قىاللىسااا نېمىدەگەن 

گاۈزەل! ھاېاچاكىام يااالا اۇز 

قااالامىساااۇن، ئااالاالھىام! 

يااال ۇزلۇق بەك يااامااان.  

يال ۇز قال انالرنى ئارىمىزغا 

ئەۋەتىاڭ! بىز بىلەن بىرگە 

                ئىپتار قىلسۇن!

      ئامىن!               

 

 

  

ب كۈندە بىر ساۋا  

خوشااانىالر  ابۈگۈن بااغچىاد

بىلەن بىللە ئىپتاار قىلادۇق. بىز 

بالىالر چوڭالرنىڭ قولى ا سااۇ 

بەردۇق. يەنە ئااپااشاااالرغاا 

يااردەملىشاااىاا تاامااقالرنى 

 توشۇدۇق.                      
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سۆيۈملۈك بالىالر:    

ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا خەلنىمىز روزا ھېيتنى قانداق تەبرىكلەيدۇ؟     

ھېيت كېلىشتىن بۇرۇن ئۆي ۋە ھويلىلىرىنى كۆڭۈل قويۇپ، پاكىز  ئۇي ۇرالر  بىلەمسىلەر؟  

  تازىاليدۇ. ئاپاشالر ساڭزا سېلىش ۋە پىشۇرۇق پىشۇرۇش بىلەن ئالدىراش بولۇپ 

پېنىر  مىزان ئېيىدا بېرىشكە تېگىشلىك سەدىنە پىتىرنى  را  كېتىدۇ. ھېيت نامىزىدىن بۇرۇن

ھېيت ئۈچۈن تەييارلى ان يېڭى كىيىملىرىنى كىيىا،  ىتىدۇ. ئاندىنمىسكىنلەرگە تارق -

كىيگۈزۈپ، پاكىز، رەتلىك ھالدا مەسچىتلەرگە بېرىا روزا ھېيت نامىزىنى   بالىلىرى ىمۇ

  ، بىرىنىڭ ئايىمىنى تەبرىكلەپ -ر بى ئىچىدەخۇشاللىق ھەممە ئادەم ئوقۇيدۇ. ئاندىن 

سۇناي ا تەڭكەش  -ئارا قول ئېلىشىا كۆرىشىدۇ ۋە مەسچىتلەر ئالدىدا ناغرا  - ئۆز

نامازدىن يان ان جامائەتنىڭ بىر قىسمى تۈگەپ كەتكەن   قىلىا ساما ئۇسۇلى ئوينايدۇ.  

ۇمنىڭ گۇناھىنى  ئانىلىرى ۋە يېنىنلىرىنىڭ تۇپراق بېشى ا چىنىدۇ ۋە ئالالھتىن مەرھ-ئاتا  

.                                                                 تىلەپ كۆپلەپ دۇئا قىلىدۇ  

تۇغنان ۋە دوستلىرىنىڭ، خوشنىلىرىنىڭ ئۆيىگە  -ھېيت كۈنلىرى ئۇي ۇرالر ئۇرۇق    

ك تىڭىزغا مۇبارەك بولسۇن!«، »ئايىمىڭىزگە مۇبارەھېيتلىشىدۇ. ھەممە ئادەم  » ھېي

نىڭ ھېيتىنى تەبرىكلەيدۇ. بۇرۇن سوقۇشۇپ قال انالرمۇ  ىبىر  -بولسۇن!« دەپ، بىر 

ناق، ئىتتىپاق ئۆتىدۇ.                                 ېھېيتتا ئەپلىشىا، يەنە قايتىدىن ئ  

ھېيت كەلگەندە ئەلۋەتتە بالىالر ھەممىدىن بەك خۇشال بولۇپ كېتىدۇ. چوڭالر 

ق سوۋغاتالرنى بېرىدۇ. بالىالر چىرايلىق ھېيتلىق كىيىملىرىنى  بالىالرغا چوقۇم ھېيتلى

                                                   توپ بولۇپ ھېيىتاليدۇ.     -كىيىا، توپ  
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نېمىلەرنى كۆردۈڭالر؟ ئېيتىا بېنىڭالر.لەردە رەسىم  
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بالىالر:   ئوماق     

ھېيت كېلەيلى دەپ قالدى. ھېيت كەلگەندە چىرايلىق ھېيتلىق    

، دوستلىرىڭالر بىلەن ھېيتاليسىلەر. رەسىمدىكى پكىيىملىرىڭالرنى كىيى

بالىالرمۇ ھېيت خۇشاللىقىغا چۆمۈپتۇ. بۇ رەسىمنى ئۆزۈڭالر ياخشى كۆرگەن  

                              رەڭلەر بىلەن بوياڭالر.                                          

 

 

 

 


