
                                                 Иң изге бүләк  

                                                        Нәсер 

     И сөекле балам! Син дөньяга аваз салган көннән алып, күп бүләкләр 

бирдек сиңа. Һәркайсына алсу иреннәрең белән елмаеп  шатландың. Аллы–  

гөлле киемнәрне яратып кидең, төрле матур уенчыклар белән уйнадың. 

Тәмле, татлы бүләкләрне дә көтеп ала идең, йөрәк парәм. Рәхмәт әйтеп, сөенә 

– сөенә ашый , минем белән, әтиең белән бүлешә идең. 

     Хәзер инде син мәктәптә укучы зур кеше. Үз фикерең, үз күзаллауларың 

бар. Бүген син ак белән караны да ачык аерасың. Балам, нәкъ менә бүген 

күзгә күенми торган иң кадерле бүләгебез турында сөйлисем килә.  

     Сиңа инде унбер яшь. Унбер ел буена һәр көнне зур өметләр белән, бик 

теләп өләштек ул бүләкне, әтиең белән чиратлап өләштек. Күзгә күренми 

торган бүләгебез – ул синең туган телең. Бу чиксез зур байлык буыннар аша 

сакланып безгә килгән.  Әти, әни буларак, без бу кадерле бүләкне сиңа 

тапшырдык. Күз нурым, бу бәһасез байлыкны карак та урлый алмый, дошман 

да тартып ала алмый. Ул синең күңелеңдә, йөрәгеңдә. Туган телеңнең 

матурлыгын , бөеклеген син инде беләсең. Бары туган телдә генә иң кадерле 

сүзләр әйтелә, бары туган телдә генә йөрәк җырлый. Шуны онытма , балам, 

туган телеңне өйрәнсәң , сакласаң, кадерләсәң , ул үсә, матур гөл кебек чәчәк 

ата, һәм синең дә бәяңне күтәрә. Әгәр аннан оялсаң, аны кирәксенмәсәң, тел 

үлә, юкка чыга. Туган телсез әби – бабаларың белән сөйләшеп булмый. Туган 

телсез буыннар чылбыры өзелә . Туган телен белмәгән кешенең күңеле китек, 

хәерче була. Тора бара бәгыре дә ташка әйләнә.  

     Газиз балам, нинди генә авыр вакытларың булса да, туган телеңнән ваз 

кичмә, аннан оялма, аны  чит сүзләр белән пычратма! Туган телең сине кеше 

итеп саклап калыр, еллар тузанында югалтмас. Туган тел ул  - мәңгелек 

хәзинә!  

                                  Кадерлә һәм ярат , балам, 

                                   Әткәң – әнкәңнең телен! 

                                  Буыннар аша килгән ул, 

                                   Бирергә сиңа белем. 

                                   

                                  Үз телеңдә сөйләш, балам, 



                                   Сүзләрен дөрес әйтеп. 

                                   Җырла, көйлә үз телеңдә 

                                   Халкың аңларлык итеп. 

         

                                  Тылсымлы көчкә ия тел,  

                                  Бик борынгыдан килгән. 

                                  Әби – бабаңнар рухлары 

                                  Бары шул телдә икән. 

  

                                  Канат булып күтәрер ул, 

                                   Нурлар чәчеп яктыртыр. 

                                  Телен саклаган кешегә 

                                  Җәннәткә юл ачтыртыр. 

                                   

                                                                     Туган (татар) тел укытучысы  

                                                                      Билалова Зилә Марс кызы 


