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“Сен менин каарманымсың” китебин жаратуу 
Бул китеп Өзгөчө кырдаал шарттарындагы психикалык саламаттык жана психосоциалдык колдоо 
маселелери боюнча Өкмөттөр аралык туруктуу комитетинин Маалымдоо тобу (IASC MHPSS RG) 
тарабынан иштелип чыккан долбоор.  Долбоорду IASC MHPSS RG  катышуучу агенттиктеринин 
эксперттери эл аралык, регионалдык жана улуттук деңгээлде колдошкон, ошондой эле 104 өлкөдөн 
ата-энелер, тарбиячылар, мугалимдер жана окуучулар колдогон. COVID-19 күчөгөн учурдагы балдардын 
психикалык саламаттыгын жана психосоциалдык керектөөлөрүн баалоо максатында араб,  англис, 
итальян, француз жана  испан тилдеринде  глобалдуу изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн натыйжалары 
алар  баяндоонун негизин түзгөн темаларды аныктоого жардам берди.   Китептин мазмунун COVID-19 
га чалдыккан  бир нече өлкөлөрдүн балдарына жомок түрүндө айтылгандар түздү. Балдардан, ата-
энелерден жана тарбиячылардан алынган пикирлер таржымалды редакциялоого жардам берди. 

Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн 1700дөн ашуун балдар, ата-энелер, мугалимдер жана тарбиячылар  
COVID-19 пандемиясы менен кантип күрөшүп жатканын бизге айтып беришти.  Бул балдарга,  
алардын ата-энелерине,  тарбиячыларга жана мугалимдерге алар биздин суроолорго жооп берип, 
бул таржымалдын түзүлүшүнө кошкон  салымы үчүн чоң рахмат айтабыз. Бул баян балдар тарабынан 
бүткүл дүйнөдөгү балдар үчүн түзүлгөн.  

IASC MHPSS RG тобу   Хелен Патукка ушул китептин сюжети жана сүрөттөрү үчүн ыраазычылык 
билдирет.  

©IASC, 2020.  Бул иш  төмөнкү лицензияга ылайык Creative Commons «авторлукту көрсөтүү менен» (CC 
BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo) жайылтылат. Бул лицензиянын 
шарттары боюнча коммерциялык эмес максаттарда   көчүрүп алууга, которууга, тийиштүү цитата 
берилген шартта ишти адаптациялоого  уруксат берилет. 



Киришүү
«Сен менин каарманымсың» —  бул китеп COVID-19 пандемиясы  жеткен дүйнөнүн ар кайсы  өлкөлөрүнүн балдары үчүн.  

«Сен менин каарманымсың» китебин ата-энелердин бири, тарбиячы же мугалим  бала же балдардын чоң эмес тобу 
менен биргеликте окууга тийиш. Балдарга бул китепти ата-энелери, тарбиячысы же мугалими жокто  жалгыз окуусуна 
сунушталбайт.  «Каармандар эмне кылат» деген кошумча колдонмо (кийинчерээк жарык көрөт) COVID-19 менен 
байланышкан  темаларды кароого, балдарга сезимдерин жана эмоцияларын башкара алууга үйрөтөт жана балдар үчүн 
ушул китептин негизинде  кошумча сабактарды сунуштайт. 

Котормолор
Араб, кытай, француз, орус жана испан тилдерине которуу Маалымдоо  тобу тарабынан 
уюштурулган. Башка тилдерге которууларды макулдашуу үчүн   Өзгөчө кырдаалдардын 
шарттарында психикалык саламаттык жана психосоциалдык колдоо маселелери 
боюнча(MHPSS)  (mhpss.refgroup@gmail.com) Маалымдоо тобу IASC  менен  
байланышыңыз. Бардык котормолор IASC Маалыматтык топтун веб-сайтында жарыяланат.  
Бул ишти которууда же адаптациялоодо төмөнкүлөрдү көңүлгө алыңыз.
• Жарыялоону өз логотиби (же каржылоочу уюмдун логотиби) менен коштоого тыюу 

салынат. 
• Адаптациялаган учурда (башкача айтканда текстти же сүрөттү өзгөрткөндө) IASC логотибин 

колдонууга тыюу салынат.  Бул эмгек кандай шартта  колдонулса да IASC кайсы-бир уюмду, 
товарды же кызматты жактырат дегенди билдирбөөгө тийиш.   

• Котормону же адаптациялоону  ошол эле же Creative Commons лицензиясы менен  
лицензиялоо керек.   CC BY-NC-SA 4.0 же 3.0.  лицензиясы сунушталат. Сыйышма 
лицензияларынын тизмеси булар: https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-
considerationscompatible-licenses 

• Жоопкерчиликтен баш тартуу жөнүндө котормонун тилинде төмөнкү билдирүү кошуу 
зарыл: «Бул котормолор/адаптациялар Өкмөттөр аралык туруктуу комитет (IASC) 
тарабынан түзүлгөн эмес жана  IASC  анын мазмуну же тактыгына жоопкерчилик тартпайт». 
Жарыялоонун түп нускасы англис тилинде «Өкмөттөр аралык туруктуу комитет. Сен менин 
каарманымсың. Балдар  COVID-19 менен кантип күрөшөт. CC BY-NC-SA 3.0 IGO лицензиясы 
милдеттүү  мүнөзгө ээ жана аутенттүү болуп саналат».



Сара үчүн каарман - анын апасы, анткени 
ал дүйнөдөгү мыкты  эне, мыкты окумуштуу.  
Бирок, Саранын апасы да коронавирустан 
айыктыруучу дары таба албай жатат.

—COVID-19 кандайча көрүнөт? —деп сурады  
Сара апасынан.

—COVID-19, же коронавирус, ушунчалык 
кымындай, аны көрүү  мүмкүн эмес, — деп 
жооп берди ага апасы. —Ал оорулуу адамдар 
жөтөлгөндө, чүчкүргөндө же айланадагы 
адамдарга же буюмдарга тийгенде жайылат. 
Оорулардын дене табы көтөрүлүп, жөтөлөт, 
дем алуусу кыйындайт.  

— Эгер биз аны көрбөсөк, аны менен 
күрөшүүгө да болбойбу? — деп сурады  Сара.

—Аны менен күрөшсө болот, — деп жооп 
берди апасы. — Мына эмне себептен сен 
абайлашың керек, Сара. Вирус ар түрдүү 
адамдарга  таасир этет, алардын ар бири  
вирус менен күрөшүүдө бизге жардам бере 
алат.  Мында балдардын ролу өзгөчө, алар 
да жардам бере алышат.  Сен баарыбыз үчүн 
этият болушуң  керек.  Сен мен 
үчүн каарманым болушуң керек. 



Бул түнү керебетте жатып Сара өзүн каарман 
катары сезбеди.  Анын маанайы чөктү. Ал мектепке 
баргысы келди, бирок мектеп жабылган. Ал 
достору менен жолугушкусу келди, бирок бул 
кооптуу. Сара коронавирус анын дүйнөсүнө жолтоо 
болбошун каалап турду.

“— Каармандардын супер жөндөмдүүлүктөрү бар”, 
— деди ал өзүнө-өзү үргүлөп баратып. — Менин 
кандай жөндөмдүүлүгүм бар?
Капыстан караңгыда аны атынан чакырган  
жумшак үн угулду. 

— Ким бул жерде? — деп шыбырады Сара жооп 
берип.

— Сара, сен каарман болушуң үчүн эмне керек?  

—деп сурады үн.

— Мен дүйнөдөгү  бардык балдарга өзүн кантип 
коргоо тууралуу, алар калган бардык адамдарды 
коргой алгыдай айтып берүү ыкмасын табуум 
керек, —  деп жооп берди  Сара.

— Сага менден эмне керек?-сурады үн.  

— Мага уча турган, катуу сүйлөй ала турган… 
жардам бере ала турган нерсе керек!

Ышкырык угулуп, ай жарыгында ишене алгыс 
нерсе көрүндү…



— Сен кимсиң? — таңыркады Сара.

— Мен  Арио, — деп жооп берди жандык.

“— Мен эч качан эч кандай Ариону көргөн 
эмесмин ”, — деди Сара.

“— Мен бул жерде эң башынан элемин”, 
— деди Арио. — Анткени мен Сенин 
жүрөгүңдө пайда болгонмун.

— Эгер сен менде болсоң… демек, мен 
дүйнөдөгү бардык балдарга коронавирус 
тууралуу айтып бере алам!  —деп шаңдуу 
кыйкырды Сара. — Мен каарман боло 
алам! Токточу,  Арио, жердин баарында 
коронавирус  болсо, саякаттоо коркунучтуу 
эмеспи?  

—Мени менен гана кооптуу эмес, Сара, — 
деп жубатты Арио. — Биз экөөбүз чогуу 
кезде эч ким сага зыян келтире албайт.



Ошондо  Сара  Арионун артына секирип олтурду да, алар кыздын 
уктоочу бөлмөсүнүн терезеси аркылуу учуп чыгып, түнкү асманга 
көтөрүлүштү. Алар жылдыздарга учуп барып, ай менен учурашышты.



Күн чыгаарда алар, алардын катарында балдар 
ойноп жатышкан  пирамидалардын жанындагы 
кооз түздүккө конушту.  Балдар шаңдуу 
чурулдашып, Сара менен Ариого кол булгашты.  

— Салам! Менин атым - Салем, — деп кыйкырды 
балдардын бири. — Бул жерде эмне кылып 
жатасың? Кечир, биз жакын келе албайбыз: 
ортобуздагы аралык  бир метрден аз  болбошу 
керек!
 
— Ооба, биз ошол үчүн  мындабыз! — деп 
кыйкырып жооп берди,  Сара. — Мен - 
Сара, ал эми бул  - Арио. Балдар өзүлөрүнүн 
кошуналарын, досторун, ата-энелерин, чоң 
ата, чоң энелерин  коронавирустан  сактай 
алышын билесиңерби? Биз баарыбыз буларды 
жасашыбыз керек...

— Колубузду суу менен самындап жуушубуз 
керек! — деп жылмайды Салем. —Сара, биз 
билебиз.  Ооруп жатканда чыканагыбыздын 
бүктөмүнө жөтөлөбүз,  жолукканыбызда кол 
алышпай, кол булгалап учурашабыз.  Биз 
калкы көп шаарда жашайбыз, көчөгө чыкпоого 
аракеттенебиз... бирок баары эле үйдө 
калышпайт. 

“— Ии, мүмкүн буга мен жардам бере алам”, — 
деди Арио. — Алар коронавирусту көрүшпөйт, 
бирок мени көрбөй коюу мүмкүн эмес! Менин 
ар кайсы канаттарыма отургула, алардын 
ортосундагы аралык бир метрден кем эмес!  



Арио көккө көтөрүлдү,  
Салем менен Сара ар бири 
өз канатында олтурушту.  
Ал шаардын үстүнөн учуп, 
ырылдап жана ырдап 
баштады! Салем көчөдөгү 
балдарга кыйкырды:
 
— Үйүңөргө барып, 
жакындарыңарга айткыла: 
үйдө  кооптуу эмес!  Бир-
бирине кам көрүүнүн  
жолу – үйдө калуу!

Адамдар көз алдында 
болуп жаткан окуяларга 
таң калып жатышты. 
Алар кол булгашып, үйгө 
кирүүгө макул болушту.



Арио бийик асманга 
көтөрүлдү.  Салем 
кубанганынан кыйкырып 
жиберди. Бийикте, 
булуттардын арасында 
самолет учуп бараткан, 
жүргүнчүлөр суктануу  
менен иллюминатордон 
аларга  карап жатышты.  

“—Жакында адамдар 
саякаттоону токтотушат, 
эч болбосо убактылуу 
токтотушат”, —деди Салем. 
— Бүтүндөй дүйнө боюнча 
чек араларды жабышат.  
Биз баарыбыз жашаган 
жерибизде жана  кимди 
жакшы көрсөк ошолор 
менен калууга тийишпиз.

“— Көп нерселер өзгөрүп кетти ”, — 
деди  Сара. — Кээде бул мени чоочутат.

— Алмашуулар чоочутат жана башты адаштырат, Сара, — 
деп жооп берди Арио. — Мен коркуп кеткенимде жай дем 
алып жана жалын  бүркүп дем чыгарам!

Арио олчойгон оттуу шарды бүркүп 
чыгарды! 

— Силер корккон учурда, кантип 
жубанасыңар? —деп сурады Арио алардан.  



— Мен алардын катарында өзүмдү коопсуз сезген 
адамдар тууралуу ойлоп жатам, — деп жооп берди Сара.

— Мен дагы. “Мен алардын жанында өзүмдү коопсуз 
сезген адамдардын баарысы тууралуу ойлоп жатам, 
мисалы, чоң энем жана чоң атам тууралуу ”, —деди 
Салем. — Мен аларды сагынам.  Мен аларды кучактай 
албайм, анткени аларга коронавирус жугузушум мүмкүн. 
Адатта, биз аларга ар дем алышта келебиз, бирок азыркы 
учурда эмес, анткени биз аларды аяшыбыз керек.

— Сен аларга чала аласыңбы? — деп кызыкты  Сара.

— Албетте! —кыйкырды Салем. —Алар мага күн сайын 
чалышат, мен аларга үйдө эмне болуп жатканы тууралуу 
баарысын айтып берем. Ошондон кийин мага да, аларга 
да жакшы болот.  

— Азыр сагынган адамдарың менен көрүшүүгө 
болбостугу -  бул эң туура,  — деди  Арио. — Бул алардын 
канчалык кымбаттыгын көрсөтөт. Эгер силер башка 
каармандар менен таанышсаңар силерге жеңил болобу?  

— Ооба, албетте! — деп, кыйкырышып жооп кайтарышты 
Сара менен Салем.

— Эң сонун! “Менин курбу кызым  Саша өзгөчө супер 
жөндөмдүүлүккө ээ ”, —деди Арио. — Алга!



Алар ылдыйлап  жана акырында  чоң эмес 
айылга конушту. Үйгө жакын жерде кыз гүл 
терип жүргөн.  Ариону жана анын канатында 
олтурган балдарды көрүп, ал күлүп жиберди.   

— Арио! — деп чакырды ал. —Биз бири-
бирибизге бир метрден жакын келсек болбойт, 
ошон үчүн мен сага  абадан кучакташуу 
жөнөттүм!  Силер бул жерде эмне кылып 
жатасыңар?  

— Саша,  сен антип айтканыңда сен мени 
кантип кучактап жатканыңды сездим,   — 
деди Арио. —Сөз менен жана аракет менен 
кам көрүүнү билдирүү - кандай керемет. 
Мен өзүмдүн досторума сенин  супер 
жөндөмдүүлүгүңдү көрсөтөйүн дегем.  

— Менде кандай супер жөндөмдүүлүк бар эле? 
— деп таңданды Саша.

— Сенин туугандарыңдын бири ооруп 
калгандыктан, эч кимге  коронавирус  
жуктурбоо үчүн сен үйдө калдың да,- деп 
түшүндүрдү Арио.

— Ооба, менин атам ооруп калды. 
“Ал биротоло айыкканга чейин 
уктоочу бөлмөдө болот ”, — деди 
Саша. —



Бирок баары эле анчалык жаман эмес!  Биз оюн 
ойнойбуз, тамак даярдайбыз, убакытты бакта чогуу 
өткөрөбүз жана чогуу тамактанабыз. Мен агаларым 
менен машыгып,  бийлейбиз. Биз китеп окуйбуз, 
мен окууну улантып жатам, анткени кээде мектепти 
сагынам.  Башында ар качан үйдө олтуруу тажатма 
болуп жаткан, азыр көнүп калдык:  

“— Саша, кээде бизге оңой эмес”, — деди Арио. — Сен 
өзүңө кызыктуу иштерди таап, жакындарың менен 
үйдө ынтымактуу жашайсың. Ошон үчүн менин 
каарманым -бул сенсиң!

— Сен үй-бүлөң менен чатакташасыңбы? 

— деп сурады Салем.

—Кээде болот, — деп жооп берди  Саша. 

—Биз сабырдуу болууга, бири-бирибизди түшүнүүгө 
жана бири-бирибизден кечирим суроого  туура келет.   
Бул чыныгы супер жөндөмдүүлүк, анткени ал сени 
жана айланаңдагыларды өзүн жакшы сезүүгө жардам 
берет. Ал эми кээде, мен өзүм жалгыз болгум келет. 
Жанымда эч ким жокто бийлегим жана ырдагым 
келет! Ал эми кээде досторума чалам…

— Арио, эгер адамдардын үйү жок болсочу же алар 
үйдөн алыс болушсачы?  
 
— сурады Сара.

— Эң туура суроо, Сара, — жооп берди Арио. — 
Ушуну тактап көрөлүчү.



Алар  Саша менен коштошту да  кайрадан учуп 
жөнөштү. Аба жылуураак болуп калды жана алар 
деңиздердин ортосундагы аралга конушту. 



Ал жерден адамдардын лагерин көрүштү. 
Кыздардын бири аларды байкап, алыстан  кол 
булгалады.

— Салам, Арио! Сени көргөнүмө кубанычтамын! — 
деп жылмайды ал.

 — Биз бири-бирибизге бир метрден азга жакындасак 
болбойт, ошон үчүн сени менен бул жерден 
туруп сүйлөшөм. Мени өзүңдүн досторуң менен 
тааныштырасыңбы? Менин атым - Лейла. 

— Салам, Лейла! Мен -  Сарамын, бул - Салем, — деп 
кыйкырды Сара жооп берип.

— Силер коронавирустан сактанып жаткандайсыңар. 
Силер дагы эмне кыласыңар? 

— Биз колубузду суу менен самындап 
жууйбуз! — деп кыйкырды  Лейла жооп берип.

— Силер чыканагыңардын бүктөмүнө  
жөтөлөсүңөрбү? — деп  сурады Салем.

—Аны кантээрин көрсөтүп бересиңби?-деп 
кыйкырып жооп берди Лейла.  Салем аларга 
көрсөтүп берди.

“— Биз эр жүрөк болууга умтулабыз, бирок мени бир 
нерсе тынчсыздандырып жатат,-деди Лейла. — Мен 
силерге айтып берейинби? Мен бирөө ооруп, анан 
өлгөнүн уктум. Бул мени абдан коркутту. Адамдар 
коронавирустан өлүшү мүмкүн деген чынбы?



Арио катуу үшкүрүнүп олтуруп калды. 

“— Ооба, кичинекей каармандар, бул өкүнүчтүү”, — 
деди Арио. —Айрым адамдар өзүлөрүн такыр жаман 
сезбейт, ал эми башкалары катуу оорушат, каза болуп 
да калышат.  Дал ошондуктан биз улгайган адамдарга, 
башка оорусу барларга өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек, 
анткени алардын оорусу оор болот.  

Кээде бизге абдан коркунучтуу болгондо, кыялыбызда 
коопсуз жерди элестетишибиз керек.  Мени менен чогуу 
элестетип көрөсүңөрбү? Алардын баары макул болушту, 
ошондо Арио балдарды көздөрүн жумуп, алар өзүлөрүн 
коопсуз сезүүчү жерди кыялында элестетүүнү суранды.  

“— Өзүңөрдү коопсуз сезген учурларды  же ирмемдерди 
эске салгыла ”, — деди Арио.
Андан кийин ал, балдардан сурады, алар  эмнени 
көргөнүн жана сезгенин, коопсуз жер кандай 
жыттанганын сурады.  Ал балдардан өзүлөрүнүн 
коопсуз жайына  өзгөчө кимдир-бирөөнү чакыргылары 
келеби, аны менен эмне тууралуу сүйлөшүүсү 
мүмкүндүгүн сурады. 
 
“—Эгер силер көңүлүңөр чөгүп жана коркунучтуу 
болгондо, өзүңөрдүн коопсуз жайыңарга бара 
аласыңар”, — деди Арио. 

—Бул силердин досторуңар жана жакындарыңар менен  
бөлүшүүгө мүмкүн болгон супер жөндөмдүүлүгүңөр. 
Анан да башка көпчүлүк сыяктуу эле мен силер жөнүндө 
тынчсызданаарымды унутпагыла.  Бул жардам берет.



“— Биз баарыбыз бири-бирибиз жөнүндө кам көрө алабыз”, — деди Лейла.

—Лейла, туптуура, — деди Арио. —Биз кайсы жерде болбойлу бири-бирибизге кам көрө алабыз. Биз менен 
чогуу саякатка чыгасыңбы?  

Лейла Арио жана анын жаңы достору менен чогуу саякаттоону чечти. Лейланын аларга кошулганына Сара 
кубанды: кээде адамдарга бири-бирин колдоосу  керектигин ал билчү. Алар ун катпастан учуп баратышты, 
бирок Лейла анын жаңы достору ал жөнүндө тынчсызданып жатканын билчү. 
  



Акыр аягында алардын көз алдында ак 
карлуу тоолор турду жана Арио анча чоң 
эмес шаарга конду.  Булактын жанында 
балдар ойноп жатышкан.

— Арио! — деп чакырды алардын бири, 
колун булгалап.  

— Салам, Ким! — деди Арио. — Мен 
силердин баарыңарды алар коронавирус 
менен ооруп, айыккан досторум менен 
тааныштыргым келет.  

—Бул кандайча болду? — деп сурады Салем.

—Мен жөтөлдүм, кээде дене табым 
көтөрүлдү. Мен өзүмдү бир нече күн бою 
чарчаңкы сезип, бир нече күн ойногум 
келген жок, — деп айтып берди Ким. 

— Бирок мен көп уктадым, жакындарым 
мени карашты. Ата-энелерибиз, чоң 
эне, чоң аталарыбыздын айрымдарына 
ооруканага барууга туура келди. 
Медайымдар жана дарыгерлер аларды 
жакшы карашты, ал эми кошуналарыбыз 
биздин үй оокатыбызга жардам беришти.  
Бир нече жума өткөн соң биз айыктык. 



“— Мен  Кимдин досумун”, — деди балдардын дагы бири. — Ким коронавирус  
менен ооруп калып, аны менен көрүшпөй калганыбызга карабастан, биз 
дос бойдон калдык. Мен ар дайым  ага тынчсыздандым, эми биз абдан чоң 
кубанычтабыз кайрадан бири-бирибиз менен ойной алабыз!
 
— Эң маанилүүсү, биз досторубузга кантип жардам бере алабыз,  — аларды 
коргой алабыз, — деди Арио, — бул үчүн биз бир кыйла убакыт бири-бирибиз 
менен көрүшпөй калсак да, коргой алабыз.



“— Биз муну бири-бирибиз үчүн жасай алабыз”, — деди Лейла.

— Анан күндөрдүн биринде кайрадан баарыбыз чогуу ойноп,  мектепке мурдагыдай бирге бара алабыз, — деп 
кошумчалады Салем.

Үйгө кайтчу жана достор менен коштошчу убакыт келип жетти.

Алар бири-бирине өзүлөрүнүн бирге өткөргөн керемет окуяларын унутпоого сөз беришти.  Алар жакынкы 
убакытта жолугуша албашына Сара капаланып турду.   Андан кийин ал Ким айтып берген окуяны эстегенде ага 
жеңил болду.  Эгер сен адам менен көрүшпөсөң, бул аны эми жакшы көрбөйсүң дегендик эмес эле.  



Арио баарын үйлөрүнө 
жеткирип, учуп кетээрден 
мурда Сара уктагыча күтүп 
турду.

— Эртең да ушулар менен 
алектенелиби? — деп сурады 
андан Сара.

— Жок, Сара. Сен өзүңдүн 
жакындарың менен болчу 
убакыт келди, — деп жооп 
берди Арио. — Биздин керемет 
окуяларыбызды унутпа. 
Өзүңдү жакшы  көргөндөрдү  
коргоо үчүн үйдө болуу керек. 
Мен дайыма  жаныңдамын. 
Сен өзүңдүн коопсуз ордуңа 
олтуруп,  ар дайым  мени 
менен боло аласың.

— Сен менин каарманымсың, 
—деп шыбырады ал.

— А сен -  менин 
каарманымсың,  Сара. Сен  
өзүңдү жакшы көргөндөрдүн 
баарысы үчүн 
каармансың, — 
жооп берди ал.



Сара уктап кетти, эртең менен  көзүн 
ачканда, Арио жок эле. Ошондо ал 
өзүнүн коопсуз жайына  аны менен 
сүйлөшүү үчүн жөнөдү, андан кийин 
ал укмуштуу саякат учурунда алар 
көргөн жана билгендери тууралуу  
сүрөт тартты. Анан сүрөттү көрсөтүп 
бардык билгендери тууралуу айтып 
берүү үчүн апасына чуркады.

— Апа, биз бардык адамдарды 
коргой алабыз, — деп кыйкырды ал. 
— Укмуштуу окуяларда мен көптөгөн 
каармандар менен тааныштым!

— Сара, сен туптуура айттың! —
деди ага апасы. — Жер жүзүндө 
адамдарды коронавирустан 
коргогон көптөгөн каармандар бар, 
мисалы, укмуштуудай дарыгерлер 
жана медайымдар. Бирок сен күн 
өткөн сайын ар бирибиз каарман 
боло алышыбызды эске салдың.  
Мен үчүн эң улуу каарман - бул 
сенсиң.  


