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رامىزاننىڭ شاراپىتىدىن تولۇق بهھرىمهن 

   تهۋسىيه 10 تىكىولۇشب

  

. بارچه ماختاش ۋە مهدھىبهلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھ تائاالغا خاستۇر

دۇرۇد، دۇئا ۋە ساالمالر ئىنسانىيهتنى بهختلىك قىلىش ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن ئۇلۇغ 

  .پهيغهمبهر ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا بولسۇن

ىنى ئىسالھ قىلىش، يامان ئادەتلهرنى ھهممىگه مهلۇمكى، رامىزان ئېيى ئۆز

تاشالش، ئېسىل پهزىلهتلهرنى، گۈزەل ئهخالقالرنى ئۆزىدە يهرلهشتۈرۈش، ئىستىقامهتته 

رامىزان ئېيىدىكى روزا تهربىيه . مۇستهھكهم بولۇش ۋە ئىماننى يېڭىالش پۇرسىتىدۇر

ورساقنى خاراكتېرلىك ئىبادەت بولۇپ، بۇ روزىدىن مهقسهت ئهتىگهندىن كهچكىچه ق

ئاچ قويۇپ بېهۈدە قىينىلىش ئهمهس، بهلكى نهپسىنىڭ ئىستهكلىرىنى كونترول 

. قىلىشنى ۋە سهبىرچانلىقنى ئۆگىنىش، چىدام ۋە ئىرادىنى تىكلهشتىن ئىبارەتتۇر

روزا « :شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم روزىنىڭ ئاساسلىق مهقسىدىنى ئىخچامالپ

همهس، بهلكى روزا تۇتقانلىق دېگهن پايدىسىز يېمهك ۋە ئىچمهكنى تهرك ئېتىشال ئ

مهن ”بېراۋ سېنى تىللىسا،. ئىشالردىن ۋە گۇناھ قىلىشتىن توسۇلۇشتۇر

  . دەپ كۆرسهتكهن»دېگىن“روزىدارمهن

رامىزان ئېيى بىر ئايلىق تهربىيىلىنىش كۇرسى بولۇپ، بۇ كۇرسىغا 

ىرگهن پېتى كىرگهنلهرنىڭ قانچىلىك كۆپ نهرسىلهرنى ئۆگىنىۋېلىشى ياكى ك

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر . چىقىپ كېتىشى ھهركىمنىڭ ئۆزىگه باغلىق ئىش

ئالالھنىڭ بۇ مۇبارەك ئايدىكى رەھمهت ۋە   ھهقىقىي بهختسىز «:ھهدىسىدە

  . دەپ كۆرسهتكهن»مهغپىرىتىدىن مهھرۇم قالغان كىشىدۇر

تلهرنىڭ ياخشىلىققا، بۇ ئۆزگىرىش يامان ئادە. رامىزان كۇرسىدا ئادەتلهر ئۆزگىرىدۇ

ناچار ئهخالقنىڭ ئېسىللىككه، پاسسىپلىقنىڭ ئاكتىپلىققا، بېپهرۋالىقنىڭ 
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مهسئۇلىيهتچانلىققا، بېخىللىقنىڭ ياردەمسۆيهرلىككه، ھورۇنلۇقنىڭ تىرىشچانلىققا 

  .ئۆزگىرىشىنى تهقهززا قىلىدۇ

رسىتى تاشلىغىلى بولمايدۇ دېگهن يامان ئادەتلهرنى تاشالشنىڭ ئهڭ ياخشى پۇ

چۈنكى كۆنۈپ قالغان ئادەتنى تاشالش نهپسكه ھهقىقهتهن ئېغىر . رامىزان ئېيىدۇر

 ئىچمهك ۋە نهپسنىڭ پۈتۈن - ئهمما رامىزاندا يېمهك . تۇيۇلىدىغان قىيىن بىر ئىش

ئىستهكلىرىنى تاشالش جهريانى بۇ يامان ئادەتلهرنىمۇ تاشالش ئۈچۈن چوقۇم شهرت 

  .شارائىت يارىتىپ بېرىدۇ

  :سىيهتهۋ

رامىزان كۇرسىدىن بهھرىمهن بولۇش ۋە پۈتۈن ! قهدىرلىك مۇسۇلمان قېرىندىشىم

سهلبىي ئادەتلهرنى ئىجابىيلىققا ئۆزگهرتىش ئۈچۈن ئالدى بىلهن ئۇالرنى سىز 

يالغۇز جىمجىت ئولتۇرۇپ ئۆزىڭىزنىڭ سهلبىي . ئوزىڭىزنى تهكشۈرۈپ چىقىڭ

ڭ ئاندىن ئۇالرنى ئىسالھ قىلىش ۋە  بىرىلهپ تىزىمالپ چىقى-تهرەپلىرىڭىزنى بىر

  . ياخشى ئادەتلهرگه ئۆزگهرتىشنىڭ يولىنى ئىزدەڭ

  :مهن ئۆزۈم ۋە سىز ئۈچۈن تۆۋەندىكىلهرنى تهۋسىيه قىلىمهن

 تېز ئاچچىقلىنىدىغان ئادىتىڭىز بولسا، رامىزاننىڭ ھۆرمىتى يۈزىسىدىن - 1

الالھ تائاالغا سېغىنىپ بۇ، غهزەپلهنگهندە ئ. ئۆزىڭىزنى تۇتىۋېلىشقا ئادەتلىنىڭ

شهيتاننىڭ شهررىدىن پاناھ تىلهش ۋە ئۆزىڭىزنىڭ رامىزان ئېيىدا ئىكهنلىكىڭىزنى 

بۇ . چۈنكى غهزەب شهيتاندىن كېلىدىغان بىر سهلبىي ئادەت. خاتىرلهش بىلهن بولىدۇ

. يامان ئادەت سهۋەبى بىلهن كۆپلىگهن سهلبىي نهتىجىلهرنىڭ چىقىدىغانلىقى ئېنىق

يهنى كۈچسىز (امىزاندا شهيتانالرنىڭ باغلىنىدىغانلىقىئهمما ر

بۇ پۇرسهت بىزنىڭ ئاچچىقالنغاندا ئۆزىمىزنى . توغرۇلۇق ھهدىسالر بار)قالىدىغانلىقى

  . تۇتىۋېلىشنى ئۆگىنىشىمىز ئۈچۈن ئايرىم بىر پۇرسهت

 ئهگهر سىزنىڭ تاماكا چېكىدىغان يامان ئادىتىڭىز بولسا، رامىزان ئېيى سىز -2

رامىزاندا تاشلىغىلى بولمىغان يامان ئادەتلهرنى باشقا . ۈن تېپىلماس پۇرسهتئۈچ

 -رامىزاندا يېمهك . ۋاقىتالردا تاشالش تېخىمۇ قىيىن، بهلكى مۇمكىن ئهمهس
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ئىچمهك ۋە نهپسنىڭ بارلىق ئىستهكلىرىنى كۈندۈزى تاشالش پۇرسىتى بىلهن 

پ تاماكىغا يېقىنالشماسلىق ئىپتاردىن كېيىنمۇ، سهبىر قىلىپ، چىن ئىرادە باغال

تاماكا خومارى ئهگهر ئىنسان چىداملىق بولسا، بىر قانچه مىنۇت داۋام قىلىپ . كېرەك

تاماكا ئىستىكى كهلگهن چاغالردا دىققىتىڭىزنى . ئۇنتۇلۇپ كېتىدىغان بىر خومار

خومار . باشقا ئىشالرغا بۇرۇش ئارقىلىق ئۇنىڭ ۋاقىتلىق قىينىشىدىن قۇتۇالاليسىز

ۇتقان ۋاقىتتا ئۆزىڭىزنى ئالالھ تائاالنىڭ زىكرى بىلهن مهشغۇل قىلىش ئهڭ ياخشى ت

مۇندىن باشقا تاماكىنى قهتئىي ئويلىماسلىق، ئېسىگه كېلىپ قالغان ھامان . چارىدۇر

پىكىرنى باشقا ياققا قارىتىش، ئولتۇرغان بولسا ئۆرە تۇرۇش ياكى ئهكسىنى قىلىش 

  . بولىدۇقاتارلىقالرمۇ سىزگه ياردەمچى

ئهگهر سىزنىڭ يالغان ئېيتىدىغان ئادىتىڭىز بولسا، رامىزاندا يالغان   - 3

ئېيتىشنىڭ قانچىلىك ئېغىر گۇناھ ئىكهنلىكىنى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ 

ھهقته كهلگهن ھهدىسلىرىنى ۋە ئۆزىڭىزنىڭ ئۇلۇغ رامىزان ئېيىدا ئىكهنلىكىڭىزنى 

لكى پۈتۈن ئۆمرىڭىز ئىچىدە قهتئىي يالغان رامىزاندىال ئهمهس، به. ئويالڭ

پهيغهمبهر . سۆزلىمهسلىك نىيىتى بىلهن ئۆزىڭىزنى ئىسالھ قىلىشقا بهل باغالڭ

دەپ »مۆمىن ئادەم ئوغۇرلۇق قىالمدۇ؟! يارەسۇلهلالھ«ئهلهيهىسساالمدىن ساھابىالر 

هنه ي. دەپ جاۋاب بهرگهن»ھهئه«:سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا

دەڭ سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم »مۆمىن ئادەم ھاراق ئىچهمدۇ؟«ئۇالر

دەپ »مۆمىن ئادەم يالغان سۆزلهمدۇ؟« ئاندىن ئۇالر . دەپ جاۋاب بهرگهن»ھهئه«

دەپ »مۆمىن ئادەم يالغان سۆزلىمهيدۇ! ياق«سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

ناھىنىڭ ئېغىرلىقى ئۈچۈن بۇ ھهدىس يالغان ئېيتىشنىڭ گۇ. جاۋاب بهرگهن

  .يېتهرلىك دەپ ئوياليمهن

 ئهگهر سىزدە كىشىلهرنى ئالدايدىغان يامان ئادەت بولسا، پهيغهمبهر -4

دېگهن سۆزىنى، »كىمكى بىزنى ئالدايدىكهن، ئۇ بىزدىن ئهمهس«ئهلهيهىسساالمنىڭ 

دا كىشىلهرنى ئۆزىڭىزنىڭ شاراپهتلىك رامىزان ئېيىدا ئىكهنلىكىڭىزنى، رامىزان

ئالداشنىڭ ئادەتتىكى ۋاقىتتا ئالدىغاننىڭ گۇناھىدىن نهچچه ھهسسه ئېغىر 
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چۈنكى رامىزان ئېيىدا قىلىنغان ياخشى ئهمهللهرگه . بولىدىغانلىقىنى ئويالڭ

ھهسسىلهپ ئارتۇق ساۋاب بېرىلىدىغانلىقى قۇرئان كهرىم ۋەپهيغهمبهر 

نغان بىر ھهقىقهت بولغىنىدەك، ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلىرى بىلهن ئىسپاتال

پۈتۈن ئىسالم ئۆلىمالىرى قهدىمدىن ھازىرغىچه، رامىزاندا ئىشلهنگهن يامانلىقالرنىڭ 

گۇناھىنىڭ باشقا ئايالردىكىدىن ئهلۋەتته ئېغىر بولىدىغانلىقىغا بىردەك 

  .ئىتتىپاقتۇر

.  ئىبادەت ئېيىدۇر-رامىزان ئېيى گۇناھ ئىشلهش ئېيى ئهمهس، بهلكى تائهت 

مۇنداق بىر ئايدا گۇناھ ئىشلىگهنلهر بۇ ئاينىڭ قانۇنىيىتىگه ۋە تهقهززاسىغا خىالپ 

  . بىر ئىشنى قىلغانلىقى سهۋەبلىكمۇ ئېغىر گۇناھكار بولۇشقا اليىقتۇر

 ئهگهر سىزدە، ئائىلىڭىزدىكىلهرگه قوپال مۇئامىله قىلىدىغان ياكى ئۇالرنىڭ - 5

تهربىيىسىگه كۆڭۈل بۆلمهيدىغان سهلبىي ئادەت بولسا، ئۇنى تاشالپ، ياخشى ئادەتلهرگه 

سىلهرنىڭ ئهڭ « پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ. ئۆزىڭىزنى كۆندۈرۈشكه بهل باغالڭ

بىراۋنىڭ « ۋە » خشى مۇئامىله قىلىدىغانالردۇرياخشىلىرىڭالر ئۆز ئهھلىگه يا

دېگهن » پهرزەنتلىرىنى زايا قىلىۋېتىشى ئۇنىڭ گۇناھكار بولىشى ئۈچۈن يېتهرلىكتۇر

ھهدىسلىرىنى، ئۆزىڭىزنىڭ ئالالھ تائاالنىڭ شهپقىتى، رەھمىتى ۋە مهغپىرىتى 

ىق قىلىش رامىزان ئېيىدا ئىكهنلىكىڭىزنى، بۇ ئاينىڭ ياخشىل ياغىدىغان ئۇلۇغ 

  . ئېيى ئىكهنلىكىنى قايتا ئهسكه ئېلىڭ

 ئهگهر سىزدە، قۇرئاننى ئاز ئوقۇيدىغان ئادەت بولسا ياكى ئوقۇشنى - 6

چۈنكى رامىزان ئېيى . بىلمىسىڭىز، رامىزان ئېيى سىز ئۈچۈن تېپىلماس پۇرسهت

شكه قۇرئان كهرىم ئالالھ تائاال تهرىپىدىن ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈ

قۇرئان تىالۋەت قىلىش «باشلىغان ئاي، شۇڭا بۇ ئاي ئىسالم ئهھلىنىڭ نهزەرىدە

رامىزان ئېيىدىغان قىلىدىغان ياخشى ئهمهللهرنىڭ ئهڭ . دەپ ئاتىلىدۇ»ئېيى

بۇ ئۈچىنىڭ . ئالدىنقى قاتارىدا ناماز ئوقۇش، قۇرئان ئوقۇش، كۆپ دۇئا قىلىش كېلىدۇ

قۇرئان .  ئۆگىنىشىڭىزنى تهقهززا قىلىدۇھهممىسى سىزنىڭ قۇرئان ئوقۇش ياكى

ئوقۇشنى بىلمهيدىغان كىشىنىڭ قۇرئان ئوقۇشنى ئۆگىنىشى ئۈچۈن رامىزان 
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قۇرئاننى كۆپ ئوقۇشقا ئادەتلىنىش ئۈچۈنمۇ . ئېيىدەك ياخشى پۇرسهت بولمايدۇ

قۇرئان ئوقۇشنى ئۆگىنىپ چىقىش ھهقىقهتهن چوڭ بىر  رامىزان ئېيىدا . شۇنداق

  .رامىزاندىن ئالغان ئهڭ قىممهتلىك مول ھوسۇلدۇرغهلىبه ۋە 

 ئهگهر سىزدە، جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشقا قىزىقمايدىغان، مهسجىدلهرگه ئاز - 7

چىقىدىغان سهلبىي ئادەت بولسا، رامىزان ئېيى سىزنى يىلنىڭ پۈتۈن ئايلىرىدا بهش 

شۇنىمۇ . كتۇرۋاخ نامازنى مهسجىدلهردە ئوقۇشقا ئادەتلهندۈرۈش ئۈچۈن يېتهرلى

ئهسكهرتىش كېرەككى، رتمىزاننىڭ سىزنى ياخشى ئادەتلهرگه كۆندۈرىشى ئۈچۈن 

ئۆزىڭىزنى جامائهت . سىزدە شۇنداق قهتئىي نىيهت ۋە بوشاشماس ئىرادە بولىشى شهرت

بىلهن ناماز ئوقۇشقا كۆندۈرۈش ئۈچۈن رامىزاندا بهش ۋاخ ناماز ۋە تاراۋىه نامازلىرى 

 كۈنى ھازىر بولۇشنى ئالدىنقى شهرت دەپ بىلىڭ ۋە پهيغهمبهر ئۈچۈن مهسجىدكه ھهر

ئهلهيهىسساالمنىڭ قىيامهت كۈنىنىڭ دەھشهتلىك ئىسسىقىدا ئهرشنىڭ سايىسىدا 

قهلبى مهسجىدكه « سايىداش پۇرسىتىگه ئېرىشىدىغان بهتته خىل كىشىنىڭ ئىچىدە

دەپ »شىكى) يهنى جامائهت نامىزىدىن قېپ قالمايدىغان(تهئهللۇق بولغان

  .سانىغانلىقىنى ئهسكه ئېلىڭ

 ساخاۋەت قىلمايدىغان ياكى ئاز قىلىدىغان -  ئهگهر سىزدە، بېخىللىق، خهير - 8

پهيغهمبهر « سهلبى ئادەت بولسا، رامىزان ئېيىنىڭ بهرەكهت ئېيى ئىكهنلىكىنى، 

بولۇپمۇ رامىزاندا پهيغهمبهر . ئهلهيهىسساالم ئىنسانالرنىڭ ئهڭ سېخىيسى ئېدى

 ساخاۋەت قىلىشقا ئالدىراشتا ئهۋەتىلگهن شامالدىنمۇ بهك تېز - خهير  يهىسساالم ئهله

ئالالھ تائاالنىڭ رامىزان ئېيىدا قىلىنغان . دېگهن ھهدىسنى ئهسكه ئېلىڭ»ئىدى

ياخشىلىققا باشقا ئايالردىكىدىن نهچچه ھهسسه ئارتۇق ساۋاب ۋە بهرىكهت 

قهدىر كېچىسى ساۋاب ۋە « ن كهرىمدىكىئۆلىماالر قۇرئا. بېرىدىغانلىقىنى خاتىرلهڭ

دېگهن ئايهتنىڭ مهزمۇنىغا ئاساسلىنىپ، رامىزان »پهزىلهتته مىڭ ئايدىن ئارتۇقتۇر

بىر ياخشىلىققا مىڭ ھهسسه ئارتۇق ساۋاب يېزىلىدىغانلىقىغا  ئېيىدا قىلىنغان 

ي بۇنى بىلگهن كىشى ئۈچۈن بىر ئا.  ھه-بۇ نېمىدېگهن كارامهت . ئىتتىپاقالشقان

  .رامىزان ئازلىق قىلىدۇ
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 رەھىم قىلىشماسلىق، خوشنىالر -  توغقانالر ئارا سىله -  ئهگهر سىزدە، ئۇرۇغ - 9

 مۇھهببهت ئىچىدە -بىلهن ئىناق ئۆتمهسلىك، ئومۇمىي مۇسۇلمانالر بىلهن سۆيگۈ 

بولماسلىقتهك سهلبىي ئادەتلهر بولسا، رامىزاندىن ئىبارەت بۇ تهربىيىلىنىش 

 رەھىم مېنىڭ -سىله « سىدا، ئالالھ تائاالنىڭ ھهدىس قۇدسىداكۇرسىنىڭ سايى

كىمكى ئۇنى داۋام قىلدۇرىدىكهن، مهنمۇ ئۇنىڭغا . رەھىم سۈپىتىمدىن كهلگهن

كىمكى ئۇنى ئۈزۈپ قويىدىكهن، مهنمۇ شهپقىتىمنى . شهپقىتىمنى داۋام قىلدۇرىمهن

« سساالمنىڭ دېگهن سۆزىنى، پهيغهمبهر ئهلهيهى» ئۇنىڭدىن ئۈزۈپ قويىمهن

« ۋە » خاپىلىقلىرى تۈپهيلى خوشنىلىرىغا ئارام بهرمهيدىغان ئادەم مۆمىن بواللمايدۇ

مۆمىن دىگهن؛ كىشىلهرگه تىلى ۋە قولى بىلهن زىيان يهتكۈزمهيدىغان 

رامىزان ئېيىنىڭ بىرلىشىش ۋە . دېگهن ھهدىسلىرىنى ئهسكه ئېلىڭ»كىشىدۇر

نى ئىزھار قىلىش ئېيى ئىكهنلىكىنى ئهسكه مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكىنى، ئىناقلىقى

  . ساناقسىز نېمهتلىرىنى ئهسكه ئېلىڭ- ئالالھ تائاالنىڭ بۇ ئايدىكى سان . ئېلىڭ

 ئهگهر سىزنىڭ بىراۋغا ئاداۋىتىڭىز بولسا، ئالالھ تائاال بۇ ئايدىكى چهكسىز -10

راۋغا مۇسۇلمان كىشىنىڭ بى« كهچۈرۈمچانلىقىنى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

دېگهن سۆزىنى، رامىزان ئېيىدا پۈتۈن »ئۈچ كۈندىن كۆپ ئاداۋەت تۇتۇشى ھارامدۇر

مۇسۇلمانالرنىڭ كهچۈرۈمچانلىقنى، كهڭ قورساق بولۇشنى ۋە ئىناقلىقنى ئالدىنقى 

ئورۇندا قويۇپ ھهممه بىرلىكته ئالالھ تائاالنىڭ پهزلىنى، رەھمىتى ۋە مهغپىرىتىنى 

قانلىقىنى، پۈتۈن مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ياخشى دۇئاالرنى تىلهش يولىدا ئىلگىرلىۋات

ئاندىن سىزمۇ . ئورتاق قىلىش بىلهن ھهممىگه ياخشىلىق سوراۋاتقانلىقىنى كۆرۈڭ

شۇ مۇسۇبمانالردىن بولۇش سۈپىتىڭىز بىلهن سىزگه يامانلىق قىلغانالرنى 

 سىزگه . مۇھهببىتىڭىزنى ئايىماڭ- سىزنى سۆيمىگهنلهردىن سۆيگۈ . كهچۈرىۋېتىڭ

سىزگه . سىزگه ساالم قىلمىغانالرغا ئاۋۋال ساالم قىلىڭ. بهرمىگهنلهرگه بېرىڭ

. بۇ نهپسكه ئېغىر كېلىدىغان ئىشالر. يامانلىق تىلىگهنلهرگه سىز ياخشىلىق تىلهڭ

. ئهمما ئالالھ تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى ئهجرى، ساۋابى ۋە دەرىجىسى ھهقىقهتهن يۇقىرىدۇر

يغهمبهرلهرنىڭ گۈزەل ئهخالقىنى، قهۋملىرىنىڭ ئازارلىرىغا، سىز بۇ ئهسنادا، په

مهسخىرىلىرىگه ۋە ئازابلىرىغا قارشى ئۇالرغا ئالالھ تائاالدىن ھىدايهت تىلىگهنلىكىنى، 
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مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مهككه فهتهى بولغان كۈنىدە، بۇرۇن ئۆزىنىڭ بېشىغا 

ىنىڭ يۈرەك پارىسى بولغان قىزى تۆگىنىڭ ئىچى قېرىنلىرىنى ئارتىپ قويغان، ئۆز

زەينهب رەزىيهلالھۇ ئهنهانى ئۇرۇپ قورسىقىدىكى بالىسىنى چۈشۈرىۋەتكهن ۋە 

ساھابىالرنى قىيناپ ئۆلتۈرگهن ۋەھشىي جىنايهتچىلهرنى ئىنتىقام ئېلىشقا قادىر 

بىز ئهنه ئهشۇ ئالىيجاناپ پهيغهمبهرنىڭ . تۇرۇپ كهچۈرىۋەتكهنلىكىنى ئهسكه ئېلىڭ

ئهگهر راستىنال مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇممىتى بولىدىغان . ىمىزئۇممىت

ئهكسىچه بولغاندا، ئۆزىمىزنى . بولساق، ئۇنىڭ ئهخالقى بىلهن ئهخالقلىنىشىمىز الزىم

  . ئۇنىڭغا مهنسۇپ قىلشىمىز تهسكه توختايدۇ

ئالالھ تائاال   تهۋسىيه مېنىڭ 10يۇقىرىقى ! قهدىرلىك مۇسۇلمان قېرىندىشىم

رازىلىق ئۈچۈن ئىسالم مىللىتىگه خىزمهت قىلىش يولىدا سىزگه سۇنغان 

پايدىلىنىشىڭىزغا ياراپ قالسا ئهجهپ . بۇ مېنىڭ يۈرەك سۆزلىرىم. تهكلىپلىرىم

سهۋەنلىكلىرىم بولسا كۆرسىتىپ بېرىشىڭىزنى . ئهمهس دېگهن ئۈمىت بىلهن يازدىم

زان ئېيىنىڭ شاراپىتىدىن بهھرىمهن ھهممىمىزنى ئۇلۇغ رامى ئالالھ تائاال . سورايمهن

قهلىمىمنى سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزگه دۇرۇد، دۇئا ۋە ساالمالر . قىلغاي ئامىين

  . يولالش بىلهن توختاتتىم

 

 

 

 

 

 


