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 !هاراقكهشنىڭ هالىغا ۋاي
 

 نومۇرلۇق سوئال -٣٨١٤٥     
 :سوئال     
بىر قىز رامزان ئېيى كېرىشتىن بىرنهچچه كۈن ئىلگىرى      

ئىچىدۇ ۋە رامىزان ئېيى  شهيتاننىڭ كهينىگه كىرىپ هاراق
كىرگهندىن باشالپ پهرز روزىنىمۇ تۇتۇشقا باشاليدۇ، دوستلىرىدىن 

ئۇنىڭ رامىزاندىن بىرنهچچه كۈنال ئىلگىرى هاراق : رى ئۇ قىزغابى
ئىچكهنلىكى سهۋەبىدىن، روزىسىنىڭ ئالاله تائاال تهرىپىدىن قوبۇل 
قىلىنمايدىغانلىقى ۋە ئۇ ئىبادىتىنىڭ رەت قىلىنىدىغانلىقى، 
هاراق ئىچكۈچى ناماز ۋە روزىلىرىنىڭ ئالالهنىڭ دەرگاهىدا قوبۇل 

يۇقىرىقى . ۈن ساقلىشى الزىملىقىنى ئېيتقانك ٤٠بولىشى ئۈچۈن 
سۆزلهر توغرىمۇ؟ بۇ ههقته تهپسىلى چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد 

 .قىلىمهن
 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالالهقا خاستۇر
 .شۈبهىسىزكى، هاراق ئېچىش چوڭ گۇناهالردىن سانىلىدۇ     

، ...هاراق بارلىق رەزىللىكنىڭ مهنبىيى، يامانلىقالرنىڭ ئاچقۇچى
ئهقىلنى بۇزغۇچى، پۇلنى ئىسراپ قىلغۇچى، باشنى ئاغرىتقۇچى، 
تهمى كىشىنى سهسكهندۈرىدىغان، نىجىسلىقتا ۋايىغا يهتكهن 

هاراق ئىچىش كىشىلهر ئارىسىدا . مهلئۇن شهيتاننىڭ قىلمىشىدۇر
ئۇ، . ارلىققا كېلىشىگه سهۋەپ بولىدۇئاداۋەت ۋە ئۆچمهنلىكنىڭ ب

هاراقكهشنى ئالالهنى ياد ئېتىش، نامازنى ئادا قىلىشتىن 
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-چهكلىگهندىن سىرت، زىنا ۋە ئۇنىڭغا ئىلىپ بارىدىغان پىسق
پۇجۇرالرغا چاقىرىدۇ، شۇنداقال ئىنسانى ئهخالقنىڭ يوقىلىشىدا 
بهلگىلىك رول ئوينايدۇ، ههتتا مهستلىكتىن ئۆزىنىڭ قىزى، 
. ههمشىرىسى ۋە يېقىن تۇغقانلىرىغا چىقىلىشىغا سهۋەپ بولىدۇ

ئىنساننىڭ ئايالى ۋە قىزلىرىغا بولغان كۈندەشلىكىنى يوق 
هاراق . قىلىدۇ، خارلىق، رەسۋالىق ۋە پۇشايماننى كهلتۈرىدۇ

ئىچكۈچىلهر ئىنسانالر ئارىسىدىكى ئهقىلنى توغرا يولغا سهرپ 
-هايانى ئاياغ-پ، ئۇالر ئىپپهتقىلمىغان كىشىلهردىن ئىبارەت بولۇ

ئاستى قىلىدۇ، سىرالرنى ئاشكارا قىلىدۇ، باشقىالر ئالدىدا ئاشكارا 
مهسىيهت ۋە قهبىه -ئىشلهش چهكلىنىدىغان ئىشالرنى يهنى گۇناه

هاراقكهش قهلبىدە . ئىشالرغا هېچ پهرۋا قىلماستىن ئىشلهيدۇ
ايدۇ، هارام ئىشالردىن ههزەر قىلىش تۇيغۇسى بولم-چهكلهنگهن

هاراق ئىچىشنى ئۆزىگه ئادەت قىلىۋالغۇچىنىڭ قىلمىشى، بۇتقا 
 . ئىبادەت قىلغۇچىنىڭ قىلمىشىغا ئوخشاشتۇر

ماجراالرغا سهۋەپ بولدى؟، ئۇنى -جېدەلهاراق قانچىلىغان      
ئىچكهنلىك سهۋەبىدىن قانچىلىغان كىشىلهر ئىقتىسادتىن 

پ خار بولۇپ، هۆرمىتى يوقىلى-ئايرىلىپ نامراتلىشىپ، ئىززەت
 . ئابرۇيى چۈشتى؟-جهمئىيهتته يۈز

ئايالالر ئاجراشتى، پهرزەنتلهر -هاراق سهۋەبىدىن نۇرغۇن ئهر      
ههسرەت -يىتىم بولدى، قهلبلهر ئۆرتهندى، يۈرەكلهر داغالندى، قايغۇ

ئهلهملهرنى قالدۇردى، ئۇالردىن ئىبرەت ئالغۇچىالر ئۈچۈن -دەرت
ىلهرگه ياخشىلىق ئىشىكلىرى ئىبرەت بولدى، هاراق ئىچكۈچ

-تاقالدى، يامانلىق ئىشىكلىرى ئېچىلدى، ئۇالر نۇرغۇن باال
مۇسىيبهتلهرگه دۇچ كهلدى، ۋاقىتسىز هاياتىدىن ئايرىلدى، 
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هاراقكهشلهرنىڭ بېشىغا كهلگهن مۇسىيبهتلهر ناهايىتى كۆپ، 
چۈنكى هاراق گۇناهنىڭ مهنبىيى، يامانلىقنىڭ باشلىنىشى، 

هتتىن ئايرىلىپ، ئازابقا دۇچار بولۇشىدىكى ئىنساننىڭ نېم
 .ئاساسلىق ئامىلدۇر

ئۇنىڭ رەزىللىكنى هېسابقا ئالمىغان تهقدىردىمۇ، هاراقكهش      
جهننهتنىڭ شارابلىرىدىن مههرۇم قالىدۇ، بۇنىڭ ئۆزىمۇ كۇپايه 

هاراقنىڭ زېيىنى بىز يۇقىرىدا بايان . قىلغۇدەك مۇسىيبهتتۇر
ئىبنى قهييۇم . [هسسه كۆپتۇرقىلغىنىمىزدىن نهچچه ه

ناملىق ئهسىرىدىن "  هادىيهلئهرۋاه"رەهىمههۇلالهنىڭ 
 ].    ئىلىندى

 :تۆۋەندە بۇ ههقته بىرنهچچه دەلىللهرنى كهلتۈرىمىز     
ئالاله تائاال بهندىلىرىنى هاراقتىن ئاگاهالندۇرۇپ قۇرئان  -     1

يَن آ﴿: كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ ِ
ّ
َهَار اَ

َ
نَصرُ  يَر ُ

َ ْ
َمِْْسُ َواأل

ْ
َْمُر َواش
ْ
نُوا َِّمَمر ال َُ

ُُ حََعلُّ�مْ �ُْفلُِحونَ  رِن ضَرْجََِِبُو ََ ٌِ اشّاخْ ْن َمَم
ُِْ  ُ رِْج   

َ
ْالم
َ ْ
: تهرجىمىسى ﴾َواأل

يهنى چوقۇنۇش (هاراق ئىچىش، قىمار ئويناش، بۇتالر ! ئى مۆمىنلهر«
وقلىرى بىلهن پال غا چوقۇنۇش، پال ئ) ئۈچۈن تىكلهنگهن تاشالر

سېلىش شهيتاننىڭ ئىشى، پاسكىنا قىلىقالردۇر، بهختكه 
» .ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن شهيتاننىڭ ئىشىدىن يىراق بولۇڭالر

 ]ئايهت-٩٠مائىدە سۈرىسى [
ئىبنى ئۆمهر . ئالاله تائاال هاراق ئىچكۈچىگه لهنهت قىلدى -    2    

پهيغهمبهر  رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته،
هاراققا، ئىچكۈچىگه، قۇيۇپ بهرگۈچىگه، ياساشقا «: ئهلهيهىسساالم

بۇيرۇغۇچى ۋە بۇيرۇلغۇچىغا، يۆتكهپ ئهكىلىشكه بۇيرۇغۇچى ۋە 
ئهكىلىپ بهرگۈچىگه، ساتقۇچى ۋە سېتىۋالغۇچىغا ۋە پۇلىنى 
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سۈنهن ئهبۇ . [دېگهن» ئىشلهتكۈچى قاتارلىقالرغا ئالاله لهنهت قىلدى
شهيخ ئهلبانىي ئهبۇ . ههدىسته بايان قىلىنغان -٣١٨٩داۋۇت 

نومۇرلۇق  -٧٠٠توم  -٢داۋۇتنىڭ سههىه ههدىسلهر توپلىمىدا 
 ].ههدىسته كهلتۈرگهن

پهيغهمبهرئهلهيهىسسالم هاراق ئىچىشنى ئادەت قىلغۇچىنى -    3
ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن . بۇتقا چوقۇنغۇچىغا ئوخشاتقان

: ههدىسته، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنبايان قىلىنغان 
هاراق ئىچىشنى ئادەت قىلىۋالغۇچى كىشى بۇتقا ئىبادەت «

نومۇرلۇق  -٣٣٧٥ئىبنى ماجه رىۋايىتى [» قىلغۇچىغا ئوخشاشتۇر
بۇ ههدىسنى شهيخ ئهلبانىي ئىبنى ماجهنىڭ سههىه . ههدىس

 ].هننومۇرلۇق ههدىسته كهلتۈرگ -٢٧٢٠ههدىسلهر توپلىمىدا 
هاراق ئىچىشنى ئادەت قىلىۋالغۇچى جهننهتكه كېرىشتىن -   4 

ئهبۇ دەردا رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان . مههرۇم قالىدۇ
هاراق «: ههدىسته، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئىبنى [» .ئىچىشنى ئادەت قىلىۋالغۇچى كىشى جهننهتكه كىرمهيدۇ
بۇ ههدىسنى شهيخ ئهلبانىي . ۇرلۇق ههدىسنوم-٣٣٧٦ماجه رىۋايىتى 

نومۇرلۇق - ٢٧٢١ئىبنى ماجهنىڭ سههىه ههدىسلهر توپلىمىدا 
 ].  ههدىسته كهلتۈرگهن

ان رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن بايان قىلىنغان هپپئوسمان ئىبى ئ -   5
هاراقتىن «: ههدىسته، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ارلىق يامانلىقنىڭ مهنبهسىدۇر، يىراق بولۇڭالر، چۈنكى ئۇ ب
ئىلگىرىكى زاماندا بىر ئابىد بولۇپ، ئۇ بىر بۇزۇق ئايالغا ئاشىق 

دە، بىر كۈنى ئۇ بۇزۇق ئايال ئۆزىنىڭ ئايال -بولۇپ قالىدۇ
خىزمهتچىسىنى ئابىدىنىڭ يېنىغا ئهۋەتىپ، ئابىدنى بىر ئىشقا 
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ل خىزمهتچى گۇۋاه بولۇشقا تهكلىپ قىلغان، ئابىد ماقۇل بولۇپ، ئايا
بىلهن بىرگه ئۇ ئايالنىڭ ئۆيىگه كهلگهن، ئابىد ههر بىر ئىشىكتىن 
كىرگهندە خىزمهتچى ئىشىكنى تاقىۋەتكهن، ئهڭ ئاخىرقى ئۆيگه 
كىرگهندە، ئۆيدە هىلىقى بۇزۇق ئايال، بىر كىچىك باال ۋە بىر جام 

ئالاله بىلهن قهسهمكى، مهن سېنى : هاراقنى كۆرىدۇ، ئۇ ئايال ئابىدقا
بۇ يهرگه گۇۋاهچىلىققا چاقىرمىدىم، لېكىن سېنى 
چاقىرىشىمدىكى سهۋەپ، مهن بىلهن بىرگه بولۇشۇڭ ياكى بۇ 
هاراقنى ئىچىشىڭ ياكى بۇ بالىنى ئۆلتۈرۈشىڭ ئۈچۈندۇر، دەيدۇ، 

ماڭا هاراق قۇيغىن دەيدۇ، بىر ئاپقۇر ئىچكهندىن كېيىن : ئابىد
هاراقنى ئىچىپ توختىماستىن هاراق قۇيۇشنى تهلهپ قىلىدۇ، 

بولغاندىن كىيىن، ئۇ ئايال بىلهن بىرگه بولدى يهنى زىنا قىلدى ۋە 
هاراقتىن يىراق تۇرۇڭالر، ئالاله بىلهن . كىچىك بالىنىمۇ ئۆلتۈردى

قهسهمكى، هاراقنى ئادەت قىلىۋېلىش بىلهن ئىمان بىر جايدا 
بولمايدۇ، ئىككىسىدىن بىرى بولىدۇ، يهنى ياكى ئىمانلىق 

بولىدۇ ياكى هاراقنى ئادەت قىلىش بىلهن ئىماندىن  مۇسۇلمان
بۇ ههدىسنى شهيخ . ههدىس-٥٦٦٦نهسائىي رىۋايىتى [» .ئايرىلىدۇ

ههدىسته -٥٢٣٦ئهلبانىي نهسائىينىڭ سههىه ههدىسلهر توپلىمىدا 
 ].  كهلتۈرگهن

. كۈنگىچه ئوقۇغان نامىزى قوبۇل بولمايدۇ ٤٠هاراقكهشنىڭ  -   6
مرۇ رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ئابدۇلاله ئىبنى ئه

هاراق ئىچىپ «: ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
كۈنگىچه ئوقۇغان نامىزى قوبۇل  ٤٠مهست بولۇپ قالغان كىشىنىڭ 

بولمايدۇ، ئۆلۈپ كهتسه دوزاخقا كىرىدۇ، ئهگهر تهۋبه قىلسا ئالاله 
قايتىدىن هاراق ئىچىپ ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ، يهنه 
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كۈنگىچه ئوقۇغان نامىزى قوبۇل بولمايدۇ، ئۆلۈپ  ٤٠مهست بولسا، 
كهتسه دوزاخقا كىرىدۇ، ئهگهر تهۋبه قىلسا ئالاله ئۇنىڭ تهۋبىسىنى 

 ٤٠قوبۇل قىلىدۇ، يهنه قايتىدىن هاراق ئىچىپ مهست بولسا، 
ا كۈنگىچه ئوقۇغان نامىزى قوبۇل بولمايدۇ، ئۆلۈپ كهتسه دوزاخق

كىرىدۇ، ئهگهر تهۋبه قىلسا ئالاله ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ، 
يهنه هاراق ئىچىپ مهست بولسا، چوقۇم ئالاله تائاال ئۇنى قىيامهت 

! يا رەسۇلۇلاله: كۈنىدە سىېسىق نهرسه بىلهن سۇغۇرىدۇ، ساهابىالر
قانداق سىېسىق نهرسه بىلهن؟ دەپ سورىغاندا، 

وزاخ ئههلىنىڭ سىېسىق تهرلىرى، د: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم
ئىبنى ماجه [» .ژىرىڭ زەرداپلىرى بىلهن دەپ جاۋاپ بهرگهن

بۇ ههدىسنى شهيخ ئهلبانىي ئىبنى . ههدىس-٣٣٧٧رىۋايىتى 
نومۇرلۇق ههدىسته -٢٧٢٢ماجهنىڭ سههىه ههدىسلهر توپلىمىدا 

 ]. كهلتۈرگهن
دۇرۇس  نامىزى قوبۇل بولمايدۇ دېگهنلىك؛ ئوقۇغان نامىزى      

ئهمهس ياكى نامازنى تهرك قىلسۇن دېگهنلىك بولماستىن بهلكى ئۇ 
ئۇنداقتا، مهزكۇر نامازنىڭ . دېگهنلىكتۇرغا ساۋاب بېرىلمهيدۇ، ناماز

نامازنى ئادا قىلىشتىن : نېمه پايدىسى بار؟ دېيىلسه، ئۇنىڭ پايدىسى
تهرك ئىبارەت بولغان ئۇنىڭ ئۈستىدىكى ۋەزىپه ئادا بولىدۇ ۋە نامازنى 

 .ئهتتىڭ دەپ جازاالنمايدۇ
ئهبۇ ئابدۇلاله مۇههممهد ئىبنى مىرۋەزىي رەهىمههۇلاله مۇنداق      

ئۇنىڭ نامىزى قوبۇل بولمايدۇ، دېگهن سۆزنىڭ مهنىسى، : "دەيدۇ
كۈنگىچه ئوقۇغان  ٤٠ئۇنىڭ هاراق ئىچكهنلىكىنىڭ جازاسى ئۈچۈن 

ۈمه كۈنى ئىمام خۇددى ج. نامىزىغا ساۋاپ بېرىلمهيدۇ دېگهنلىكتۇر
خۇتبه ئوقۇۋاتقان ۋاقىتتا جىم ئولتۇرماي گهپ قىلغان كىشى گهرچه 



 

9 

ساڭا جۈمه يوق ) ال جمعة(جۈمه نامىزىنى ئوقۇسىمۇ، ئۇنىڭغا 
ئۇنىڭ  خاتالىقىنىڭ سهۋەبىدىن جۈمه نامىزىنىڭ  .دېيىلىدۇ

نامازنىڭ ". [ساۋابى بېرىلمهيدۇ دېگهنلىك مهقسهت قىلىنىدۇ
بهتلهرگه -٥٨٨-٥٨٧توم  -٢ش ناملىق ئهسهرنىڭ قهدرىنى ئۇلۇغال

 ]. قارالسۇن
نامىزى قوبۇل : "ئىمام نهۋەۋىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     

بولمايدۇ دېگهننىڭ مهنىسى، ئوقۇغان نامىزىغا ساۋاپ بېرىلمهيدۇ 
دېگهنلىكتۇر، شۇنداقتىمۇ نامازنى ئوقۇش ئارقىلىق ئۇنىڭ 

ۇنىڭ نامازلىرىنى قايتىدىن ئوقۇشى ئۈستىدىكى پهرز ئادا بولىدۇ، ئ
 ".  كېرەك بولمايدۇ

تۇتقان روزىسى رەت قىلىنىدۇ، "ئهمما سوئالدا بايان قىلىنغان،      
دېگهن سۆزگه كهلسهك، بهزى ئالىمالر يۇقىرىدا " قوبۇل قىلىنمايدۇ

بايان قىلىنغان نامىزى قوبۇل قىلىنمايدۇ دېگهن ههدىسكه 
لىنمايدىكهن باشقا ئىبادەتلىرىمۇ ئاساسلىنىپ، ناماز قوبۇل قى

 .  قوبۇل قىلىنمايدۇ دەپ يهكۈن چىقارغان
ئۇستاز مۇبارەك پورىي تىرمىزىنىڭ شهرهىسى تۆهپهتۇل      

: ئههۋەزىيدە بايان قىلىنغان بۇ سۆزنى نهقل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
نامىزى قوبۇل قىلىنمايدۇ دەپ ههدىسته نامازنى خاس قىلىشتىن "

، ناماز دېگهن بهدەنى ئىبادەتلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ۋە بولغان مهقسهت
ئهۋزىلىدۇر، ئهگهر بۇ ئىبادەت قوبۇل قىلىنمىسا ئهلۋەتته باشقا 

ئىمام ئىراقىي ۋە مهناۋىيالرمۇ . ئىبادەتلهرمۇ قوبۇل قىلىنمايدۇ
 .  شۇنداق دېگهن

يۇقىرىقى قاراشالرغا ئاساسالنغاندا، هاراقكهشنىڭ تۇتقان       
ۇ قوبۇل قىلىنمايدۇ دەيمىز، بۇنىڭدىن هاراقكهش روزا روزىسىنىم
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تۇتمىسۇن دېگهنلىك مهقسهت قىلىنمايدۇ، بهلكى ئۇ ئىنسانمۇ روزا 
تۇتۇشقا بۇيرۇلىدۇ، ئهمما تۇتقان روزىنىڭ قوبۇل قىلىنماسلىقى، 
ئۇنىڭ جازاسىدۇر، ههقىقهتته هاراقكهشكىمۇ نامازنى ۋاقتىدا ئادا 

روزىنىڭ ساغالملىقىغا -ش پهرز، ئهگهر نامازقىلىش، رامزاندا روزا تۇتۇ
تهسىر قىلىدىغان ئهمهللهرنى قىلىدىكهن، ئۇنىڭ جىنايىتى هاراق 

شۇنى بىلىش كېرەككى، . ئىچكهننىڭكىدىنمۇ كاتتا بولىدۇ
مهسىيهتكه چۈشۈپ قىلىپ، ئۇنىڭدىن تهۋبه -مۇسۇلماننىڭ گۇناه

ىن قىلىشتىن ئاجىز كېلىشى، ئۇنىڭ ئىمانىنىڭ ئاجىزلىقىد
مهسىيهتنى ئۆزىگه -ههرقانداق مۇسۇلماننىڭ گۇناه. دېرەك بېرىدۇ

ئىبادەتنى تهرك قىلىپ -ئادەت قىلىپ داۋامالشتۇرۇشى ياكى تائهت
ئۇنىڭغا سهل قارىشى توغرا بولمايدۇ، بهلكى كۈچىنىڭ يېتىشچه 

ئىبادەتكه يۈزلىنىپ، هاالكهتلىك چوڭ گۇناهالردىن -تائهت
ندۇرىۋالغان مهسىيهتلهرنى تهرك قىلىشقا يىراقلىشىپ، ئادەتكه ئايال

 . تىرىشىشى الزىم
مۇسۇلمان دائىم ئالالهدىن قورقۇپ، شهيتاننىڭ ئازدۇرۇشىدىن      

ههزەر قىلىشى، ئۆز نهپسىنى شهيتاننىڭ ئويۇنچۇقى بولۇپ 
قىلىشتىن ساقلىنىشى ۋە شهيتاننىڭ ئالالهقا ئاسىيلىق 

اه بولۇپ، جانابى ئالاله قىلىدىغان ئىشالرغا دۇچار قىلىشىدىن ئاگ
 . تائاالغا تهۋبه قىلىشقا ئالدىرىشى الزىم

گۇناهدىن تهۋبه «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ     
ئىبنى ماجه رىۋايىتى [» .قىلغۇچى، گۇناه قىلمىغانغا ئوخشاشتۇر

ئىمام بۇسهيرى سۈنهن ئىبنى ماجهنىڭ هاشىيسى . ههدىس- ٢٤٥٠
 ]. ههدىسنى سههىه دەپ بايان قىلغانتا بۇ "ئهززەۋائىد"
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مانا بۇ يۇقىرىدا بايان قىلىنغان سۆزلهر هاراق ئىچىپ تهۋبه       
ئهمما هاراق ئىچكىنىگه . قىلمىغان كىشىنىڭ جازاسىدۇر

پۇشايمان قىلىپ، تهۋبه قىلىپ، ئالالهنىڭ تهرىپىگه قايتقان 
ى قوبۇل كىشىنى بولسا، چوقۇم ئالاله تائاال ئۇ كىشىنىڭ تهۋبىسىن

 . قىلىدۇ ۋە ياخشى ئهمهللىرىگه ساۋاپ بېرىدۇ
ئالاله تائاال ههممهيلهننى شهيتاننىڭ ئازدۇرۇشىدىن ساقلىسۇن،      

 .  يوشۇرۇن پىتنىلهردىن يىراق قىلسۇن -ئاشكارا
-ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالاله تائاالغا چهكسىز ههمدۇ    

 . ساناالر بولسۇن
      

 
 
 

 
 

 

 


