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Yusif KƏRİMOV

Ən yaxın dostlarım - 
KİTABLARIM

G
özəl bir yay səhəri idi. Quşlar cəh-cəh vurur, kəpənəklər 

rəngarəng çi çək lər üzərində uçuşurdu. Bu gözəl tətil günündə 

Arif həyətdə ağacın köl gə sin də kitab oxuyurdu. Kitabın adı “Sevimli 

həyat” idi. Arif kitabı diqqətlə oxu yur du. O, kitab sayəsində fərqli insanlara 

qonaq olur, okeanlara, dağlara, bil mə diyi ölkələrə səyahət edirdi.  Kitablar 

onu əsrlər əvvəl dünyadan köçmüş da hi lərlə görüşdürürdü.

Kitab o qədər maraqlı idi ki, Arif onu əlindən qoymaq istəmirdi. O, 

kitab oxu ma ğı vərdiş halına gətirdiyi üçün “ürəyim sıxılır” deyə bir cümlə 

qurmurdu. Oxu mağı sevmək, həyatdakı cansıxıcı saatları ən gözəl saatlarla 

dəyişdirməkdir. Ki ta blar onun dostları idi. Onun kitabxanasında macəra 

kitabları, dünya nağıl la rı, rəsmli kitablar, hekayələr, romanlar və s. kitablar 

vardı. Arif kitablarının ha mı sını maraqla oxuyur, yeni məlumatlar əldə edir, 

söz ehtiyatı çoxalırdı. Həmçinin onun kitablarının hamısı çox səliqəli idi. 

Çünki Arif onların və rəq lə ri ni əzmir, üzərində yazı yazmırdı. O, kitablarını 

dostları ilə də paylaşırdı. 

Arif kitabı bir saatdan sonra qurtardı və anasının yanına gəldi. Arifin 

anası ye mək bişirirdi. Arif anasına yaxınlaşdı və sevinclə dedi:

- Ana, kitabı qurtardım!

Anası çox sevindi. O dedi:

- Oğlum, lap yaxşı. Atan evə gələndə kitabın məzmununu bizə danı-

şarsan.

Arifin atası evə gələndə o, atasını sevinclə qarşıladı:

- Xoş gəldin, ata. Mən bu gün yeni aldığın kitabı oxuyub qurtardım.

Arifin atası çox sevindi. Onlar ailəvi süfrəyə oturdular. Sonra Arif 

on lara kitabın məzmununu danışdı. Atası Arifi diqqətlə dinlədikdən 

sonra dedi:

- Çox gözəl, oğlum. Bax, həmişə belə çoxlu kitab oxu. Çünki 

kitab bir sərvətdir. Kitab oxumayan adam biliksiz olar. Amma çox 

kitab oxu yan adam isə əksinə, savadlı, ağıllı, olar. Hər kitab özü bir 

xəzinə ol maq la yanaşı, həm də neçə-neçə başqa xəzinələrə açardır. 

Kitab hə ya tın ən uzaq və qaranlıq yollarına nur bəxş edən çıraqdır.

Arif çox sevincli idi. Atasının sözlərindən sonra Arif sadəcə bir 

şey dü şü nür dü: Yaxşı kitablar həqiqi dostlarımızdır...
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Mətanət KƏRİMOVA

Sinfimizdə kitab oxuma yarışı var. Özü də hədiyyəlidir. Çox kitab 
oxuyanlara futbol, voleybol, basketbol topları hədiyyə edilir. Üstündə də 
şokoladlar, qələmlər olur. Yayda oxuyacağımız üçün sürpriz hədiyyələr 
veriləcək. 

O gün sinfimizdə kitab oxuyan uşaqlarlarla gəzintiyə getmişdik. Get-
diyimiz yer iri sahədə salınmış yaşıllıq idi. Çox maraqlı və gözəl idi. Ağac 
budaqlarından kitablar asılmışdı. Oxumaq üçün yox, yemək üçün. Sən 
demə, bunlar kitab yox, şokoladlar imiş. Amma görünüşcə kitab idilər. 
İsti havada əriyirdilər. Ağ paltarlı, gülər üzlü bir müəllim gəlib ağzıma ki-
tab formasında olan şokoladlardan qoydu və “nuş olsun” deyib çıxışına 
başladı:

- “Uşaqlar, bu, sizə hazırladığımız sürprizdir. İndiyə qədər 
çoxlu nağıl, hekayə kitabı oxumusunuz. Bundan sonra canlı kitablar 

oxuyacaqsınız”,- dedi. Dostlarımdan biri:
- “Kitab heç canlı ola bilərmi, müəllim?” – soruşdu. Müəllim də 
təbəssüm edərək cavabladı:
- “Kitablarin ən gözəli Rəbbimizin bizə göndərdiyi Qurani-
Kərimdir. Elə deyilmi?! Müqəddəs Kitabımızda bizi yaxşılığa, xeyir-

xahlığa dəvət edən bütün gözəlliklər bildirilir. Bir də Allahın qüdrətiylə 
yazdığı “Təbiət” adlı kitab var”.

- “Necə yəni?” - deyə başqa bir yoldaşım soruşdu.
- “Yəni ətrafımızda elə gözəl varlıqlar yaradılıb ki, onlara baxdıqda 

Rəbbimizi xatırlayırıq. Buna görə də həmin “kitab”ları yaxşı oxumaq la-
zımdır”. 

Canlı  kitablar
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Müəllim bu kitabları bizim üçün bir-bir saymağa başladı:
Rəngbərəng güllər, bəzəkli kəpənəklər, dadlı və şirin meyvələr, 

ləzzətli, isti bir çörək, baramaqurdunun hördüyü ipək, təmiz hava, 
bərəkətli torpaqlar, buludlar, onlardan yağan yağış, suda üzən ba-
lıqlar, bal verən arılar, çalışqan qarışqalar, quşların civiltisi, süd 
verən qoyunlar, parıldayan ulduzlar, şırıltıyla axan şəlalələr, bu qo-
caman dünya, Günəş və Ay…

Elə bu vaxtı şirin yuxudan ayıldım. Pəncərədən göy üzünə 
baxanda ay par-par parılda-
yırdı. Həqiqətən, onun bir 
ki tab olduğunu hiss etdim. 
Müəllimimizin də dediyi kimi, 
bütün bunlar, Yaradanın uca 
qüdrətiylə yazdığı canlı kitab-
lar idi.
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Minurə AYDIN

Əs-Səlam
“Yaratdıqlarını hər cür təhlükələrdən qoruyan, salamatlıq 

verən”
Kosmosdakı planetlərdən və göy cisimlərindən tutmuş, bə-

də ni miz dəki orqanları, dənizlərdəki canlıları, havada uçan quş-
ları, torpağın altında və  üstündə yaşayan bütün yaratdıqlarını 
qoruyan Allahdır.

Səlam olan Rəbbimiz imanlı, gözəl əməl sahibi olan qul-
larını bu dü n  ya həyatı bitdikdən sonra, axirət həyatında - 
Cənnətində “sizə sə lam olsun”,- deyə xitab edəcək.

 

Əl-Mumin
“Qullarının qəlbinə iman qoyan, Ona sığınanlara güvən 

verən, və  dinə güvənilən”
Bu kainatda nə olursa, hər şey Allahın izni ilə olur. Nə ol-

mursa, ye nə Allah istəmədiyi üçün olmur. Ona görə biz arxa-
yınıq ki, Allah is  tə mə diyi müddətcə başımıza göydən daş yağ-
maz, ulduzlar üstümüzə tö kül məz. Gecə yatağımıza girərkən 
də “Birdən sabah Günəş doğ ma sa, nə edərik?”- deyə bir dər-
dimiz yoxdur. “Birdən damarlarım da kı qan axmasa, ya da 
ciyərlərimə təmiz hava dolmasa”,- kimi na ra hatçılıqlar yaşamı-
rıq. Belə qorxularımız yoxdur. Bu qorxuları bizə ya şatmayan, 
hər cür təhlükələrdən Ona sığına biləcəyimiz əl-Mumin olan 
Rəbbimizə güvənmək nə gözəldir.

Ən gözəl adlar
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“Hiss edirsən?”
Bu səs, anasının həmişəki yumu-

şaq səsi idi. Sanki bir sirr açırmış kimi 
fısıldayırdı. 

“Hiss edirsən?” deyə soruşdu yenə.
“Yox, ana hiss etmirəm”.
“Yavaş-yavaş ovucunu bağla. Eləbil 

əlində çox zərif bir şey tutmusan. Son 
dərəcə ehtiyatlı ol qızım…”

“Aaa, hiss elədim, ana. Əlimə nəsə 
dəydi”.

“Kəpənəyin qanadlarıdır, qızım”.
“Sevgini görmək istəyirsənmi, qı-

zım? Bəs ona toxunmaq necə?”
 …
Yazıçının kitabı yazmaqda məqsədi 

sevgini, ümidi – bir sözlə, dünyadakı 
gözəllikləri uşaqlara öyrətməkdir. Yazıçı, insan üçün əsl maneənin fizi-
ki məhdudiyyət deyil, sevgisizlik olduğunu vurğulayır. Sevgiylə, ümidlə, 
bir-birimizi qucaqlamağı bacarmaqla dünyanın gözəl yer olduğunu bizə 
göstərməyə çalışır. 

Gəlin, ovuclarımıza rəngbərəng bir kəpənək alaq. “Kəpənək 
Ürəyi” ilə sevgi dolu səyahətə çıxaq. Balaca dostlarımızın qəlblərinə 
dəyər verək. Çünki sevgi, kiçik qəlblərdə daha böyükdür.

Görəsən yazıçı nə üçün sevgi kiçik qəlblərdə daha böyükdür deyir. 
Çünki siz uşaqlar, bu dünyanın ən saf varlıqlarısınız. Diləyirik ki, özü-
nüz nə qədər böyüsəniz də, qəlbiniz hər zaman uşaq qalsın.

Əziz dostlar, kitabı əldə edib oxumağınızı, yoldaşlarınıza da tövsiyə 
etməyinizi məsləhət görürük.

Ülkər MÜZƏFFƏRLİ
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Biz həyatımızı ünsiyyətsiz təsəvvür edə bilmirik. Əgər həmsöhbətimiz uzaqlara 

getsə və bu səbəbdən onu görmək qeyri-mümkün olsa necə edək? Məşhur alim, telefon 

adlanan möcüzəli kəşfin müəllifi Aleksandr Qrehem Bell çıxılmaz vəziyyətlərin olmadığı-

nı və hətta yüz kilometrlərlə uzaqda yaşayan həmsöhbətlə ünsiyyət qurmağın mümkün-

lüyünü sübut edib.

1876-cı ildə şotland alimi Qrehem Bell aləmə öz kəşfini – dünyada ilk telefonu nü-

mayiş etdirmişdi. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, belə aparat üzərində tədqiqatlar Bellin 

kəşfindən çox-çox əvvəldən bəri aparılırdı.

Ondan 20 il əvvəl fransız alimi Şarl Bursel telefon əlaqəsinin kəşfi istiqamətində ilk 

və əhəmiyyətli addım atmışdı. 

Bu sahədə uğur qazanan növbəti ixtiraçı 1861-ci ildə alimlərə məsafədən səs 

ötürmənin mümkünlüyünü sübut edən İohann Filipp Reys oldu. “Telefon” termininin 

əsasını da məhz İohann Filipp Reys qoydu. Telefon yunan dilindən tərcümədə “uzaq” 

mənasını verən “tele” və səs mənasını verən “phone” sözlərinin birləşməsindən yara-

nıb. Lakin İohann Filipp Reysin yaratdığı bu aparat müəyyən səsləri və musiqini uzaq 

məsafəyə ötürə bilsə də, insan səsi qarşısında aciz idi.

Maraqlı faktlardan biri də odur ki, ilk telefonun ixtiraçısı Qrehem Bellə eyni vaxt-

da oxşar aparat üzərində digər tanınmış ixtiraçı Elayş Qrey də işləyirdi. Xoş təsadüf 

nəticəsində Bell öz kəşfini ictimaiyyətə bir neçə saat öncə təqdim edə bildi və telefon 

əlaqəsi yaradan ilk insan kimi tarixə düşdü.

Bəli, dəyərli dostlar! Telefon ilk baxışdan çox sadə görünür. Amma faktlardan 

göründüyü kimi bu kəşf bir neçə alimin uzun illər ərzində apardığı axtarışların, gərgin 

əməyin bəhrəsidir.

Telefonun kəşfi
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Atalar deyib ki:
Bilməmək eyib deyil, soruşmamaq eyibdir.

Elm ağılın çırağıdır.

Tənbəl deyər: “Bu gün oynaram, 

sabah oxuyaram”. Çalışqan deyər: “Bu gün oxuyaram, sabah 

oynaram”.

Bir elm öyrənmək istədikdə sən,

Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.

Kamil bir palançı olsa da insan,

Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. 

                              (Nizami Gəncəvi) 

Ağ yol və ya Kəhkəşan
Aysız, aydın bir gecədə başınızı qaldırıb səmaya baxsanız, qaranlıq səmanı ortadan yarıb 

keçən solğun işıq buludu kimi bir parlaqlıq görəcəksiniz. Bu bulud əslində milyonlarla ulduz-
dan ibarətdir. İşıqlı buluda daxil olan ulduzlar və gördüyümüz digər ulduzların çoxu Ağ Yol 
adlandırılan bizim Qalaktikamızın bir hissəsidir. El arasında buna Kəhkəşan və ya Süd Yolu 
da deyirlər. 

Astronomlar hesab edirlər ki, Günəş də daxil olmaqla, Ağ Yol 100 milyarddan çox ulduz-
dan ibarətdir. Hələ hər ulduzun ətrafında ola biləcək planetləri demirəm. Ağ Yolun uzunluğu 
100 min işıq ili qədərdir. Bir işıq ili saniyədə 300 000 km sürəti olan işığın bir ilə keçdiyi 
məsafəyə deyilir. Bizim Günəş sistemimiz isə Ağ Yolun mərkəzindən 30 000 işıq ili qədər 
uzaqda yerləşir. 

İndi fikirləşin, təkcə bizim qalaktikamız bu qədər genişdirsə və bu qədər ulduzları varsa, 
milyardlarla qalaktikaya sahib olan kainat necə də möhtəşəmdir!..

Əziz SULTAN



HƏR OXUYAN
Molla Pənah Vaqif (1717-1797) Qarabağ xanlığının baş vəziri idi. İbrahimxəlil 

xan özü onu Şuşaya dəvət etmiş, sarayda bu mövqeyə layiq görmüşdü. Onu 

gözü götürməyənlər, paxıllığını çəkənlər də az deyildi. Çünki o, əsil-nəsəbi, 

malı-mülkü olmadan öz savadı, iti zəkası və üstün qabiliyyəti sayəsində bu 

mərtəbəyə qalxmışdı. Düşmənləri onun hər addımını izləyib nüfuzunu qırmağa 

çalışırdılar.

Bir dəfə xanlıq nəslinə mənsub olan bir şəxs böyük məsciddə Vaqif üçün 

ayrılmış hücrəyə girmək istəyir. Xidmətçi onu saxlayıb buranın vəzirə məxsus 

olduğunu deyir. Lakin bu adam xidmətçiyə məhəl qoymayıb namazını orada 

qılacağını deyir. Bu zaman aralarındakı söhbət belə davam edir:

- Ay ağa, başa düşün, bu yerin sahibi var.

Adam geri addım atmaq istəmir və xidmətçini tənqid etməyə başlayır:

- De görüm, o vəzirdir deyə belə canfəşanlıq edirsən?

Xidmətçi isə öz vəzifə borcunu yaxşı bilirdi. Bunun heç də ayıb olmadığını 
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bildirərək deyir:
- İndi nə etmək olar? Hər kəsə bir şey nəsib olanda, onun payına da 

vəzirlik düşüb.
Bu cavab qarşısında özündən çıxan adam:
- O vəzirdisə, mən də xanam, - deyə lovğalanmağa başlayır. Bu zaman 

xidmətçi deyir:
- Ağa, ad insanı ucaltmır, insan adı ucaldır.
Adam başa düşür ki, xidmətçi Vaqifin yüksək savadına eyham vurur. Belə 

deyir:
- Onun elmini nəzərdə tutursansa, bəlkə də mən ondan çox oxumuşam.
Xidmətçi bu qanmazlığa daha çox dözə bilmir və söhbətə məntiqli bir 

cavabla nöqtə qoyur:
- Üzr istəyirəm, ağa, axı hər oxuyan da Molla Pənah olmur!
Kənarda dayanıb bu mübahisəyə qulaq asanlar xidmətçinin 

cavabını alqışlayırlar və bununla da mübahisə yekunlaşır. 
O gündən bu söz öz yerini bilməyən, haqqı olmayan 

mövqelərə həvəs göstərənlər üçün el məsəlinə çevrilir: “Hər 
oxuyan Molla Pənah olmaz!”

11
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Hz. Yaqub bərəkətli torpaqlara peyğəmbər olaraq göndərilmişdi. 

Bir-birindən çox sevdiyi 12 oğlan övladı var idi. Qardaşlarından yaş-

ca kiçik olan Yusif, bir gün gördüyü yuxunu danışmaq üçün qaça-

qaça atasının yanına gəlir. 
Yuxusunda 11 ulduzun, Günəşin və Ayın ona səcdə edirmiş 

kimi əyildiklərini görmüşdü. Hz. Yaqub bu yuxunun adi yuxu olma-

dığını və heç kimə danışmamasını dedi. Atalarının Yusifi özlərindən 

daha çox sevdiyini düşünən qardaşları öz aralarında Yusifdən qurtul-

maq üçün plan hazırladılar. Onu, bir quyuya atmağa qərar verdilər. 

Yusifi gəzdirmək bəhanəsiylə atalarından icazə aldılar. Qardaşları-

nın yanında gedən Yusif bir anda nə olduğunu anlamadı. Bir də 

gördü ki, qaranlıq bir quyunun içindədi.
Qardaşları Yusifi quyuya atıb onun köynəyinə ovladıqları bir 

heyvanın qanından sürtərək atalarının yanına gəldilər. “Ata, Yusi-

fi qurd qapdı”.- deyərək ağlamağa başladılar. Köynəyi görən Hz. 

Yaqub Yusifin başına bir iş gətirildiyini anlamışdı. İnanmadı. Övlad-

larına “Bundan sonra mənə düşən səbir etməkdir”,- dedi. Dua və 

təvəkkül etməkdən başqa bir çarəsi yox idi. 

Çöldən karvanla keçən insanlar quyunun başına gələndə çaş-

qınlıq içərisində qaldılar. Yusifi quyudan çıxararaq Misir Əzizinə kö-

lə olaraq satdılar. Gənc yaşlarına çatdıqda ona atılan iftiraya görə  

haqsız yerə həbs olunan Yusif, zindanda olarkən insanları bir olan 

Allaha inanmağa dəvət etməyə başladı. Allah, Hz. Yusifə yuxuyoz-

ma elmi vermişdi. Kral yuxusunda 7 yağlı inəyi, 7 zəif inəyin yediyi-

ni görür. Bir də 7 yaşıl sünbül ilə 7 quru sünbül görür. Bu yuxunun 

mənası onu çox maraqlandırır. Hz. Yusif gələcək 7 ildə bolluq, son-

rakı 7 ildə isə qıtlıq olacağını deyir. Yuxu yozumunun mənalı oldu-

ğunu görən kral, onu Misir xəzinəsinə rəhbər qoyur. Hz. Yusif 7 il 

Nəzrin HÜSEYNOVA

Hz. Yusif (ə.s.)
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bolluq dövründə, gələcək 7 il quraqlıq üçün hazırlıq görür. Anbarlarda ərzaqlar sax-

layır. Qıtlıq dövrü gəlib çatdıqda hər kəs kimi Hz. Yusifin qardaşları da ərzaq almaq 

üçün Misirə gəlir. Onlar Yusifi tanımasalar da, Hz. Yusif onları tanıyır. Xəzinədən 

veriləcək ərzaqın yalnız gələn şəxslərə veriləcəyini, yaşlı atalarını üzrlü saydığını, 

amma qardaşları Bünyamini gələn səfər mütləq gətirməli olduqlarını deyir. 

Qardaşları atalarını yola gətirib ikinci dəfə Bünyaminlə gələndə Hz. Yusif özünü 

Bünyaminə tanıdır və onu yanında saxlamaq üçün bir plan qurur. Nəticədə qardaşları 

atalarının yanına Bünyaminsiz qayıdırlar. 
Hz. Yaqub itirdiyi oğlu Yusifin kədərini onsuz da illərdir yaşayırdı. Bunun üstünə 

bir də Bünyaminin yoxluğu gəlir. Ancaq o, yenə də Allahdan ümidini kəsmir. İki öv-

ladına da yenidən qovuşa bilmək ümidilə oğlanlarını bir də Misirə göndərir. Hz. Yusif 

bu dəfə özünü onlara tanıdır. Onları keçmişdə etdikləri səhvlərindən dolayı bağışlayır 

və qınamır. 
Misirə gedəndə artıq oğluyla qovuşmuş, doyunca bir-birilərini qucaqlamışdılar. 

Bu zaman Hz. Yusifin qardaşları da ona hörmətlə təzim edirlər. Xətalarına tövbə edib 

imanlarını daha da gücləndirirlər. 
Beləcə, Hz. Yusif və ailəsi Misirdə xoşbəxt həyat sürməyə başlayırlar. 
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Mənim çoxlu kitablarım var. Hamısı rəngbərəng və gözəldir. 
Hər biri ayrı bir dünyadır. Bir kitabı əlimə aldığım zaman o rəng-
bərəng dünyanın qapısını açıb içəri girirəm. Kitablarımla keçirdi-
yim vaxt mənim üçün çox əyləncəlidir. Bəzən bir quşun qanadında 
dünyanı gəzirəm, bəzən də başqa ölkələrə səyahət edirəm. 

“Ən yaxşı hədiyyə kitabdır” deyirlər. Mənə də dostlarım tez-
tez kitab hədiyyə edirlər. Əslində, bir kitab yox, onlar mənə bir 
dost hədiyyə edirlər. Çünki kitablarım mənim dostlarımdır. Onlar 
mənlə maraqlı söhbət edirlər. Mənə faydalı məlumatlar öyrədirlər. 
Davranış qaydalarını, düzgün davranışları, yaşadığımız kainatı, ət-
ra fımızdakı canlı-cansız varlıqları – bütün bunları kitablarımdan 
öy  rənmişəm. Kitablar mənim sadiq dostlarımdır. Onlar məni heç 
tərk etmirlər. onlar məndən heç küsmürlər. Onlar mənə heç yalan 
danışmırlar. Onlar mənə heç naz etmirlər. Onlar çox comərddirlər. 
Özlərində olan məlumatları mənimlə paylaşırlar. Anam məni nə 

Canım Kitablarım

Məryəm MƏMMƏDZADƏ
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vaxt axtarsa, bilir ki, kitablarımla birlikdəyəm. Gəlib məni on-
larla söhbət edərkən, onları səsli oxuyarkən görür. Ya da görür 
ki, bir şeir əzbərləyirəm. “Gəl yanıma oğlum, məndəki faydalı 
bi liklərdən də pay al” deyir. Mən də qaça-qaça gedirəm. Çünki 
anamı da çox sevirəm. 

 Kitablarım mənə bəs edir, vaxt isə yox. Yatmaq saatım 
gə lib çatır. Səhəri gün tezdən oyanıb dərsə getmək üçün axşam 
vaxtında yatıram. 

Canım kitablarım yaxşı ki siz varsınız. Yoxsa mən nə edər-
dim?! Bu qədər məlumatı hardan əldə edə bilərdim?! Dünyanı, 
insanaları, bizi yaradan Allahı tanıya bilməzdim. Bunun üçün 
sizə çox təşəkkür edirəm. Sizə çox şey borcluyam.
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Aysel VAHABOVA

M
ən  Asiya, mən Afrika, mən Avrasiya, mən Avropa, 
mən Amerika, mən Antarktidada yaşayan uşağam. 
Sabahların gələcəyi, sizlərin ümidiyəm. Siz ağacsı-

nız, biz isə sizin budaqlarınızdakı meyvələrik. Gələcəkdə biz də 
kök salıb meyvə verəcəyik. Uşaq olduğumuza baxmayın, bizim  
də sizin kimi böyük xəyallarımız var. 

Bizi qiymətləndirin, bizə dəyər verin. Əlimizdən tutun. Ba-
xın, sabah siz də qocalacaqsınız. Siz yaşlandığınız zaman biz 
böyümüş olacağıq və bu dəfə biz sizin əlinizdən tutacağıq. 
Əvvəlcə özümüzü təqdim edək və sizə nə istədiyimizi söyləyək:

Mən ailəsiz bir uşağam. Sizlərin təbiri ilə desəm, küçə uşa-
ğı. Sığınacağım yoxdur. Mən sevgi istəyirəm, daha çox sevgi.

Mən kasıb bir ailənin övladıyam. Çox xəyallarım var. Amma 
mən də sevgi istəyirəm. Daha çox sevgi.

Mən varlı bir ailənin övladıyam. İstədiyim hər şey alınır. Bir 
dediyim iki edilmir. Amma mən sevgi istəyirəm. Daha çox sev-
gi.

Budur, dünyada yaşayan uşaqlarımız və onların istədiyi, 
pulla satın alınmayan bir duyğu – SEVGİ...

Görəsən, bu uşaqlar çox şey istəyirlər? Onları daha çox 
sevək.

Uşaq millətin ən müqəddəs varlığıdır.
Uşaq bu günün sabahı, sabahın ümididir.
Uşaq qoxusu, Cənnət qoxularındandır.
Uşaqlar məsləhətə deyil, yaxşı nümunəyə ehtiyac duyurlar.
Uşaqlar gələcəyin zəmanətidir.
Hər uşaq qəlbin sevinci, gələcəyimizin ümidi, ayrı bir 

Hər uşaq bir çiçəkdir
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gözəllik və hər şeydən əvvəl 
insandır. 

Hər uşaq bir çiçəkdir. 
Bu çiçəklər də birləşib dün-
yanın ən gözəl bağçasını 
qurublar! Bizlərə də bu bağ-
çanı qırmadan əzizləyərək, 
sevərək qorumaq düşür! 

Gəlin, bu dünyanı uşaq-
lar üçün daha təhlükəsiz, 
sağlam və əyləncəli edək.

 Uşaqların üzünün hər 
zaman gülməsi diləyi ilə...
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YERDƏN YÜKSƏK
Qrup şəklində 

çöldə oynanan bir 
oyundur.

Oyunçuların arasından 

biri seçilir. O, müəyyən 

saya qədər sayır və oyun-

çular ondan qaçırlar.



Seçilən oyunçunun sayması bitdikdə qaçır və 
digər oyunçuları tutmağa çalışır. Qaçan oyunçu-

lar hündür bir yer tapıb orada dayansalar, yoldaşı 
onu tutsa da sayılmır. Məsələn, qalxdığı yer yerin 

üstündəki bir daş, bir pilləkən pilləsi və s. ola 
bilər. Yoldaşlarını tutmağa çalışan oyunçu yerdən 

daha yüksək olan oyunçulara toxuna bilməz.

Ancaq yüksək bir 
yer tapa bilməyən 

oyun  çu tutularsa, di
gər oyunçuları o tut-

mağa başlayır.
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Əlif


