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!سۆيۈملۈك بالىالر      

كۈن  30ت كېلىشتىن بۇرۇن ېخى ئۆتكەندىال روزا ھېيتنى تەبرىكلىگەن ئىدۇق. ھېيت   

دۇق. مانا بىردەمدىال ىكۈندە بەك كۆپ بىلىملەرنى ئۆگەنگەن ئ 30روزا تۇتقان ئىدۇق. 

بىزنىڭ ئىككى  زا ھېيت بىلەن قۇربان ھېيتروكەلدى.  قۇربان ھېيت كۈن ئۆتۈپ 70

مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزىنىڭ ئىسالم كالىندارى بار ئىدى. ئېسىڭالردىمۇ؟ چوڭ بايرىمىمىز. 

قۇربان ھېيت بولىدۇ. كۈنى  - 10ئاينىڭ  - 12ئىسالم كالىندارى بويىچە ھەر يىلى 

نيانىڭ ھەر جايلىرىدىن مۇسۇلمانالر دۇبېشىدىن باشالپ ئاينىڭ  - 12ھەر يىلى 

مۇ گە بارمىغان مۇسۇلمانالرمۇقەددەس مەككىگە ھەج ئىبادىتى قىلىشقا ماڭىدۇ. ھەج

                  ى بىلەن ھېيتنى تەبرىكلەيدۇ.       ئۆز ئۆيىدە تۇغقانلىرى ۋە دوستلىر

ئوخشىغان ڭالردا ھېيتقا قانداق تەييارلىق قىلدىڭالر؟ ئاپاڭالر چوقۇم ناھايىتى ئۆيۈ  

پاكىز پىشۇردى. يەنە تېخى ئۆيلەرنى پىرەنىكلەرنى  -نە تاتلىق پېچىنە ساڭزا سالدى، يە

-، مېۋە تۈرۈملەرنى -تاتلىق . شۇنداقمۇ؟ بازارغا چىقىپ يەنە بىر مۇنچە تازىلىدى

ەردىغۇ پ بئېلىيىملەرنى ىئالدىمۇ؟ سىلەرگە بەك چىرايلىق ھېيتلىق ك چىۋىلەرنى

ىڭالرمۇ؟ ئەگەر شۇنداق دغا ياردەم قىلاڭالرتتا ئۆگەنگىنىمىزدەك ئاپروزا ھېي ؟دەيمەن

ئىكەنسىلەر ۋە جىق ساۋاب  قىلغان بولساڭالر سىلەر بەك ئەقىللىق ۋە مېھرىبان باال

                                                                                 ئاپسىلەر. 

!كەلدى ھېيتقۇربان   
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اال، ئۆچكە ياكى تۆگە قاتارلىق مالالردىن بىرنى قوي، ك مۇسۇلمانالرنىھېيتتا بۇ  ئالالھ  

قۇربان ھېيتتا ھەرگىزمۇ  -ىش شقا بۇيرۇغان. قۇربانلىق قىلۇربانلىق قىلىئالالھ يولىدا ق

گۆشىنى نامراتالرغىمۇ ئەمەس. قۇربانلىق مالنىڭ  دېگەن گەپ« ەيمىزجىق گۆش ي»

، ئۇالر بىلەن تەڭ يەيمىز. شۇنداق قىلساق نامراتلىقتىن قۇربانلىق قىاللمىغان بېرىپ

ىزمۇ خۇش بولىمىز. شۇنداق ب نى خۇش قىلساقكىشىلەرمۇ خۇش بولىدۇ. ئۇالر

قۇربانلىق قىلىدىغانلىقىمىز ئۈچۈن بۇ . كۆپقۇربانلىقتا خۇشاللىق ۋە ساۋاب  ئەمەسمۇ؟

 بوپتىكەن.« قۇربان ھېيت»مۇبارەك چوڭ ھېيتىمىزنىڭ ئىسمىمۇ 

                                                                          بىلىۋالدىڭالرمۇ؟

 

 بۇ ھېيتنىڭ ئىسمى نېمىشقا 

تۇ؟« ھېيتقۇربان »  
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!ھېيتدە ۋەتەن  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

رەسىمدە نېمىلەرنى كۆردۈڭالر؟ سۆزلەپ      
ائپاڭالردىن، داداڭالردىن بېقىڭالر؟ ائندىن 

ھېيتنى ۇئالر كىچىكىدە  .سوراپ بېقىڭالر
                             اق ۆئتكۈزىدىكەنتۇق؟قاند
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ت نامىزىغا بارماقچىكەن. ئەزىمەت ھېي      

ى بىلمەيدىكەن. بارىدىغان يولن لېكىن مەسچىتكە  

يولنى كۆرسىتىپ ئۇنىڭغا ياردەملىشىپ 

                       .قويايلى
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؟ مېنى  مېنى سىزالمايدىغان ئوماقالر بارمۇ

ېنى، تېز قبەك ئاسان. ئەسلىدە سىزماق 

…ئۆگىنىۋېلىڭالر  
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ئۆتكۈزۈڭالر! خۇرام -ېيتنى خۇشال ھ  


