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 مۇسلىمه ئايالالرنىڭ ئىسالمدىكى ئورنى

ۇنيادىكى بارلىق سالىهه ئايال د«: رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دەيدۇ

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[» نېمهتلهرنىڭ ئهڭ ئېسىلىدۇر

ئىسالم دىنى ئايالالر مهسىلىسىگه ئاالهىدە ئههمىيهت بېرىدىغان دىن 

-بولۇپ، تارىختا ئۆتكهن مهشهۇر مۇسلىمه ئايالالر بىلهن ئۇيغۇر قىز

خانىملىرىنىڭ ههقىقهتنى ياقىالش يولىدا كۆرسهتكهن تۆهپىلىرىدىكى 

شلىق، ئۇيغۇر مۇسلىمه ئايالالرنىڭ دىن ۋە مىللهتنى قوغداش يولىدا ئوخشا

 .ههرۋاقىت بهدەل تولهشكه تهييار ئىكهنلىكىنى تهكىتلهيدۇ

 :ئايالالر ئۇلۇغ -١

بارچه كائىناتنىڭ ياراتقۇچىسى بولغان قۇدرەتلىك ئالاله، ئىنسانالرنىڭ 

جۈپتى هاۋۋانى ئادەم  ئاتىسى ئادەم ئهلهيهىسساالمنى ياراتقاندىن كېيىن، ئۇنىڭ

ئاتىنىڭ چهپ قوۋۇرغىسىدىن ياراتتى ۋە ئۇنى ئادەم ئاتىغا ئۆمۈرلۈك ههمراه 

 .بولۇشقا بۇيرىدى

ئالالهنىڭ بۇخىل ئورۇنالشتۇرۇش قانۇنىيىتى نهتىجىسىدە، ئاتىمىز ئادەم 

بىرلىرىگه جهننهت ۋە زېمىندا ئۆمۈرلۈك ههمراه -بىلهن ئانىمىز ههۋۋا بىر

دە زېمىننىڭ مىراسخورلىرى بولىدىغان بىز ئىنسانالرنىڭ بۇلۇپ، نهتىجى

  كۆپىيىشىدىكى ئاساسلىق مهنبه، شۇنداقال ئىنسانىيهتنىڭ ئانىسىغا 
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ئايلىنىش شهرىپىگه نائىل بولۇشى ئايالالرنىڭ نهقهدەر ئۇلۇغ ئىكهنلىكىنى 

 .بىلدۇرىدۇ

ۋە ئايالالرنىڭ ئۇلۇغلىقى شۇكى؛ بارچه مۇسۇلمانالر ئۇلۇغاليدىغان *

هايات دەپ بىلىدىغان بهرىكهتلىك زەمزەم قۇدۇقىنىڭ، بىر -قىممهتلىك ئابى

ئايال سهۋەبلىك بارلىققا كېلىشى ۋە قىيامهتكىچه ئىنسانالرنىڭ ئهبهدىي 

 .ان مۆجىزىلىك بۇلىقىغا ئايلىنىشىقهدىرلهيدىغ

ئايالالرنىڭ ئۇلۇغلىقى شۇكى؛ ئالالهنىڭ ئهڭ بۈيۈك مۆجىزىلىرىدىن *

مهريهم ئانىمىز بۇ يهردە (ز يارىتىلغان پهيغهمبهرنىڭ ئانىسىبىرى ئاتىسى

بولۇشتهك بۈيۈك مهرتىۋىگه سازاۋەر بولىشى ۋە بۇ ) م-كۆزدە تۇتىلىدۇ

هاقارەتلهرگه چىرايلىقچه سهبرى -مۆجىزىدىن كېيىنكى ئېغىر تۆهمهت

قىلىپ، ئېغىر سىناقالردىن مۇۋەپپهقىيهتلىك ئۆتۈش ئارقىلىق قىيامهتكه 

ىڭ هۆرمهتلىك ئانىسىغا نسانالر تهرىپىدىن مهدهىيهلىنىشى ۋە ئۇالرنقهدەر ئى

 .ئايلىنىشى

ئايالالرنىڭ ئۇلۇغلىقى شۇكى؛ ئالالهنىڭ ئىرادىسى بىلهن، سۆيۈملۈك *

پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا پهيغهمبهرلىك ۋەهىيىسى 

ىلغان ۋە باشالنغان بىرىنچى كۈنىدە، ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى ئېتىراپ ق

ئۇنىڭغا ئهۋۋەل ئىمان كهلتۈرگهن شهخىس، رەسۇلۇلالهنىڭ ئايالى ۋە بارچه 
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مۇسۇلمانالرنىڭ هۆرمهتلىك ئانىسى خهدىچه رەزىيهلالهۇ ئهنها بولۇشتهك 

 .دا بىرىنچىلىك ئورۇننى ئىگهللىشىئىسالم تارىخى

ئايالالرنىڭ ئۇلۇغلىقى شۇكى؛ سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئېلىپ كهلگهن *

قهددەس ئىسالم دىننىڭ بارچه ئههكاملىرىنى، ئۇنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن بىز مۇ

مۇسۇلمانالرغا يهتكۈزۈشته، ئاساسلىق ۋاستىچى بولغان كىشى يهنىال بارچه 

مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى بولۇشتهك شهرەپلىك مهرتىۋىگه مۇيهسسهر بولغان 

 .ىن بولىشىاس ئالىمهنىڭ ئايالالردئائىشه رەزىيهلالهۇ ئهنهادەك پىقهىشۇن

ئايالالرنىڭ ئۇلۇغلىقى شۇكى؛ مۇههممهد ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرلىك * 

هقا قىلغان ۋەزىپىسىنى باشلىغان دەۋرىدە، ئىسالم دۈشمهنلىرىنىڭ رەسۇلۇلال

يهنى ئهقبه ئىبنى مۇئېيت باشچىلىقىدىكى بىر ئۈچۈم (ئېغىر ئهزىيهتلىرى، 

نىڭ ىتتا ئۈستىگه تۆگىمهككه مۇشرىكلىرى رەسۇلۇلاله سهجدىدىكى ۋاق

شۇ ئېغىر ئاهانهتلىك ۋاقىتالردا ) قېرىنلىرىنى تاشالشتهك-ئۈچهي

كىچىكلىكىگه قارىماي كۇففارالر ئالدىدا جاسارەت قىلىپ، رەسۇلۇلالهقا ياردەم 

بېرىشته يهنىال بىرىنچى بۇلۇپ مهيدانغا سهكرەپ چىققىنى ئۇنىڭ سۆيۈملۈك 

 .قىزى پاتىمه رەزىيهلالهۇ ئهنهادۇر

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۈيۈك ئىسالم هاكىمىيىتىنى 

قۇرۇپ، بارچه مۇسۇلمانالرغا يېتهكچىلىك قىلىۋاتقان دەۋرىگه كهلگهندىمۇ، 

كۈندىلىك تۇرمۇشىنىڭ غۇربهت ئىچىدە ئۆتىشىگه قارىماستىن، ئۆزلىرى ئاچ 
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ابلىق بىلهن قالسىمۇ قولىدىكىنى باشقىالرغا ئۆتۈنۈپ بېرىشتهك ئالىيجان

سۈپهتلهنگۈچى ۋە بۇ دۇنيا بىلهن خوشلىشىشتىن بۇرۇنال جهننهت بىلهن 

بىشارەت بىرىلگهن شهخسمۇ دەل مۇسلىمىلهرنىڭ ئۈلگىلىك ئانىسى پاتىمه 

 .رەزىيهلالهۇ ئهنهادۇر

ئايالالرنىڭ ئۇلۇغلىقى شۇكى؛ سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد *

قهددەس ئىسالم دىنىنى قوغداش يولىدا، ئهلهيهىسساالم ئېلىپ كهلگهن بۇ مۇ

ئىسكهنجىلهرگه قارشى ئۆز هاياتىدىن ئايرىلىشقا تهييار تۇرۇپ، -تۈرلۈك زۇلۇم

ئىسالم ئېتىقادىدىن ئهسال ۋاز كهچمهسلىكتهك ههقىقهتته مۇستههكهم تۇرۇپ، 

ئىمانىنى ساقالش يولىدا جان بهرگهن ئىسالمدىكى تۈنجى شههىدە ۋەئىسالم 

ئىماندا قانداق مۇستههكهم تۇرۇش كېرەكلىكىنى ئهمهلىيىتى ئاياللىرىغا 

 .بىلهن كۆرسىتىپ بهرگهن ئانىمىز سۇمهييه رەزىيهلالهۇ ئهنهادۇر

ە دىن مۇقهددەس ئىسالم دىنىنى قوغداش ۋئايالالرنىڭ ئۇلۇغلىقى شۇكى؛ *

دۈشمهنلىرىنىڭ تاجاۋۇزىغا قارشى ئېلىپ بېرىلغان جهڭلهردە، بىر تۈركۈم 

ىڭمۇ جىهادقا بىرلىكته چىقىشى ۋە ئۇالرنىڭ جهڭ مهيدانلىرىدا ئايالالرن

رەسۇلۇلالهنى ئۆز جېنىدىنمۇ ئهزىز ۋە چارە كۆرۈپ هىمايه قىلىشلىرى، 

-شۇنداقال ئالالهنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىشنى مهقسهت قىلغان ئونلىغان

نهۋقىران ئوغۇللىرىنى رەسۇلۇلالهنىڭ -يۈزلىگهن ئانىالر، ئۆزلىرىنىڭ ياش

تىرازىغا قارىماي جىهادقا يوللىشى ۋە ئوغۇللىرىنىڭ شېهىت بولغانلىق ئې
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خهۋىرىنى ئاڭلىغان هامان ئالالهقا شۈكرانه سهجدىلهرنى قىلىپ، مهن 

ئوغلۇمنى ئهنه شۇنىڭ ئۈچۈن بېقىپ يېتىشتۈرگهنمهن، مهن ئوغلۇمغا بهرگهن 

ئاق سۇتۇمگه مانا ئهمدى رازى بولدۇم دېيىشلىرى ئارقىلىق، 

 .ك دۇئالىرىغا مۇشهررەپ بولۇشلىرىمبىرىمىزنىڭ شاپائهتلىپهيغه

ئايالالرنىڭ ئۇلۇغلىقى شۇكى؛ سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد *

ئهلهيهىسساالمغا تۈنجى ئىمان كهلتۈرگهنلهرنىڭ بىرىنچىسىمۇ ئايال، ئىسالم 

دىنىنى قوغداش يولىدا ئهۋۋەل جان بهرگهنلهرنىڭ بىرىنچىسمۇ ئايال بولىشى 

ى بىر سۈرىنىڭ ئىسمى تىجىسىدە، مۇقهددەس كىتابىمىز قۇرئان كهرىمدىكنه

دېگهن نام بىلهن ئاتىلىپ، ئايالالر بىلهن ئالاله ) ئايالالر سۈرىسى(» سۈرە نىسا«

 .نىڭ قىيامهتكه قهدەر باقى قېلىشىئوتتۇرسىدىكى بۈيۈك ئىالهى باغالنتى

پهيغهمبهر -ەتئهنه شۇ بۈيۈك مهرتىۋىلهرنىڭ جهۋهىرى بولغان بىشار

جهننهت ئاناڭنىڭ ئايىغى ..«منىڭ مۇبارەك ۋەسىيهتلىرىدىكى ئهلهيهىسساال

ېگهن ئۇلۇغ د ] ههدىسنىڭ بىر قىسمى-٣١٠٤نهسائىي رىۋايىتى [» ..ئاستىدا

 .شهرەپكه نائىل بۇلىشى

يۇقىرىقى شهرەپ ۋە مهرتىۋىلهرنىڭ پهقهت ئايالالرغىال نېسىپ بولغانلىقى، 

سازاۋەر ئىكهنلىكىنى هۆرمهتكه -ڭ نهقهدەر ئىززەتئىسالم ئاياللىرىنى

  . كۆرسهتمهكته
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 :ئايالالر دىننىڭ يېرىمى - ٢

كىمكى بىر «: ىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمسۆيۈملۈك پهيغهمبىر

. ىننىڭ يېرىمىنى تولدۇرغان بولىدۇسالىهه ئايال بىلهن ئۆيلهنسه ئۇ كىشى د

 ].هاكىم ۋە زەههبى رىۋايىتى. [هندېگ »لغان يېرىمىدا ئالالهتىن قورقسۇنقا

ئايالالر دىننىڭ يېرىمى دېگىنىمىز شۇكى؛ ئايالى بار ئهر بىلهن، بويتاق *

ئهرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇش هاياتى ههرگىز ئوخشاش بولمايدۇ، ئايالسىز ئهر 

ههرقانچه تهقۋا بولسىمۇ، يهنىال بهزى كۆز سههۋەنلىكلىرىدىن خالى 

تهقۋادار، ئىپپهتلىك بىر ئايالى بار ئهرگه بهزى  ئهمما. بواللماسلىقى مۇمكىن

ئهنه شۇ . خاتالىقالردىن ئۆزىنى تارتىشقا ئايالىنىڭ چوڭ ياردىمى بولىدۇ

 .دىننىڭ يېرىمى بۇلۇپ هېسابلىنىدۇتهرەپلهرنى نهزەردە تۇتقاندىمۇ ئايالالر 

 :ئايالالر ئائىلىنىڭ باهارى- ٣

ىن ئۇستىگه يۈكلهنگهن ئائىله پاك دىيانهتلىك ئايال نىكاهالنغاندىن كىي

يولدىشى ۋە پهرزەنتلىرىنىڭ خوشاللىقى ئۈچۈن . مهسئۇلىيىتىنى تونۇيدۇ

رەتلىك تۇرمۇش مۇهىتى -قانائهتچانلىق بىلهن ئازادە. هاياتىنى بېغىشاليدۇ

 .سائادەت ئاتا قىلىدۇ-يارىتىش ئارقىلىق، ئائىلىسىگه بهخت

ئهلهيهىسساالمدىن پهزىلهتلىك ئايالالر توغرىسىدا  رەسۇلۇلاله

ئېرىگه ئىتائهتمهن، قارىسا قهلبىگه راههت بېغىشاليدىغان « : سورالغىنىدا

، ئىرى يوق )يهنى ئىرى ئۈچۈن پهردازلىنىدىغان ۋە چىرايلىق كىيىنىدىغان(
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مېلىغا خىيانهت قىلمايدىغان -ۋاقىتالردا يولدىشىنىڭ ههققى ۋە پۇل

 ].ئههمهد ۋە هاكىم رىۋايىتى. [رگهندەپ جاۋاب به» ئايالالر ئامانهتدار

 :ئايالالر ئۆينىڭ بهرىكىتى-٤

-كىمىكى ئىپپهتلىنىشنى ئۈمىد قىلىپ نىكاهالنسا، ئالاله ئۇ ئهر

: ه ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇبۇ ههقت. ئايالنىڭ تۇرمۇشىغا بهرىكهت ئاتا قىلىدۇ

ي قىلىدۇ، ئالالهنىڭ مهرهىمىتى كهڭدۇر، ئالاله ئۇالرنى ئۆز كهرىمى بىلهن با«

ر ئايهتنىڭ بى-٣٢سۈرە نۇر [» .لهرنىڭ مهنپهئىتىنى بىلگۈچىدۇرئالاله بهندى

 ].قىسمى

پهرۋەردىگارىنىڭ ههققىنى تونۇغان ئايال ئهلۋەتته ئىرى ۋە پهرزەنتلىرىنىڭ 

قانائهتچانلىق بىلهن تۇرمۇش كهچۈرۈشنى ئادەتكه . ههققىنى تونۇيدۇ

رۇپ، يولدىشىنىڭ قۇربىتى يهتمىگهن نهرسىلهرنى تهلهپ قىلماستىن، ئايالندۇ

 .ئائىله ئىقتىسادىغا ماس هالدا تۇرمۇشىنى تهرتىپكه سالىدۇ

 :ئايالالر يېرىم دۇنيا-٥

پهرزەنتلىرىنى ئىمانى ئاڭ مىللى روه، ۋەتهن سۆيگۈسى چۈشهنچىسى 

 بىلهن تهربىيىلهش ئارقىلىق، ئىنساندەك ياشاشنى بىلىدىغان،

ههقىقهتپهرۋەر، زۇلۇمغا سۇكۇت قىلىشنى نومۇس دەپ بىلىدىغان قههرىمان، 

جاسارەتلىك ئوغالنالرنى يېتىشتۈرگهن ۋە يېتىشتۇرىۋاتقان تهقۋادار ۋە ئىماندار، 
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غايىلىك ئايالالر ههرۋاقىت ۋە ههرزامان جهمئىيهت تهرەققىياتىغا ئۈزلۈكسىز 

 .بېشارىتى بولسۇنئۇالرغا ئالالهنىڭ خۇش . تۆهپىلهرنى قوشىدۇ

-ئايالالر جۈملىسىدىن بولغان بىز ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ قىز*

خانىملىرىمۇ، ئۇلۇغلۇقتا، دىننىڭ يېرىمى بولۇشتا، ئائىلىنىڭ گۈزەللىكى 

بولۇشتا، ئۆينىڭ بهرىكىتى بولۇشتا، ههتتا دۇنيانىڭ يېرىمى بولۇشتىمۇ باشقا 

بهلكى ئۇالرنىڭ ئالدىنقى قاتارىدا مۇسۇلمان ئايالالردىن ههرگىز قېلىشمايدۇ، 

چۈنكى يىراق تارىخقا بارماستىن . تۇرغانلىقى ۋە تۇرىدىغانلىقىدا شهك يوق

ئۈچ ئهسىرلىك تارىخىمىزغا قارايدىغان بولساق، -ئۆزىمىزنىڭ يېقىنقى ئىككى

ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ نهقهدەر ئۇلۇغ، نهقهدەر دىندار، نهقهدەر گۈزەل، نهقهدەر 

 .ىكهنلىكىنى روشهن كۆرۈۋاالاليمىزئبهرىكهتلىك 

بۈيۈك خاندانلىقىمىز ئاغدۇرۇلۇپ ئۇزۇن ئۆتمهي، يۇرتىمىزنىڭ ههرقايسى 

جايلىرىدا تاجاۋۇز ۋە زوراۋانلىقالرغا قارشى ئېلىپ بېرىلغان خهلق 

قوزغىالڭلىرىدا، ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئالدىنقى سهپته تۇرۇپ، كۈرەش 

ىچه تهۋرەنمهستىن، ههقىقى ئىسالم مهيدانلىرىدا هاياتىنىڭ ئاخىرغ

ئاياللىرىغا خاس ئهنئهنىۋى جاسارىتى بىلهن، ئۆلسهك شېهىت قالساق غازى 

رىدەك دەپ مهردانىلهرچه ئېلىشىپ، قههرىمانالرچه شېهىت بولغانلىقلى

يىلدىكى مهنچىڭ هۆكۈمرانلىقىغا قارشى -١٧٦٥تارىخى ئهسلىمىلهرنى 
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 البىنىڭ ئۇنتۇلماس سىماسى بولغانئۇچتۇرپاندا يۈز بهرگهن خهلق ئىنقى

 .سىمۋولىدىن كۆرۈۋاالاليمىز" سىيهتته قىزالر مهقبهرى"

مهزكۇر ئىنقىالبتىن كېيىنمۇ ئالالهنىڭ پهزلى بىلهن مىللىتىمىز 

-خانىمالر ئونالپ-ئىچىدىن كۆپلىگهن ئىماندار، جهڭگىۋار، قههرىمان قىز

ئۇالر مىللىتىمىزنىڭ . دۇيۈزلهپ بارلىققا كهلدى ۋە بۇنىڭدىن كېيىنمۇ كېلى

دىنى ۋە مىللى كىملىكىنى ساقالپ قېلىش، دىنى ۋە مىللى مهدەنىيهتنى 

بهردىكى، مۇقهددەس -قوغداش يولىدا ئاغزىدىن جان، تومۇرلىرىدىن قان بهرسه

بۇنىڭ ئهمىلى . ئېتىقادىنى قهتئى قولدىن بهرمىدى-ئىسالمغا بولغان ئىشهنچ

ىن بىرى خوتهندە، قاغىلىقتا، يهكهندە، مىساللىرىنىمۇ، يېقىنقى يىلالرد

-پهيزىۋاتتا، ئاقسۇدا، ئۈچتۇرپاندا، كۇچاردا، شاياردا ۋە ئېلىدا يۈزبهرگهن، چوڭ

 .هرىكىتىدىن روشهن كۆرۈۋاالاليمىزكىچىك ئايالالر ه

ئهنه شۇ ئۇلۇغ ئۇيغۇر ئاياللىرى بۈيۈك ئهقىدە ۋە جهڭگىۋارلىقنى الزىم 

ئىيۇل خهلق -٥يېقىن كۈنلهردە يۈزبهرگهن تۇتقانلىقى نهتىجىسىدە، ئهڭ 

. قىزلىرىمىز سهپنىڭ ئالدىدا ماڭدى -قوزغىلىڭى جهريانىدىمۇ، يهنىال خانىم

ئىمانى ۋولقان، ۋىجدانى جاسارەتلىرى بىلهن ئۇيغۇرالرنى پۈتۈن دۇنياغا 

ئۆزلىرىنىڭ قهدىمدىنال دۇنيا مهدەنىيىتىگه  شۇنداقال . قايتىدىن تونۇتتى

هرنى قوشقان ئۇلۇغ مۇسۇلمان ئايالالر تهبىقىسىدىن بۈيۈك تۆهپىل

ئىكهنلىكىنى ۋە ۋاقتى كهلگهندە ههقىقهت ئۈچۈن بارلىقىنى قۇربان قىلىشقا 
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مىللىتىمىز مانا مۇشۇنداق .تهييار ئىكهنلىكىنى قايتا نامايهندە قىلدى 

ههقىقى ئىماندار، هاياتىنى ههقىقهت ئۈچۈن بېغىشلىيااليدىغان، قورقماس ۋە 

 .ڭگىۋار ئانىالرغا مۇهتاججه

ئهتراپىمىزغا قارايدىغان بولساق، يېقىنقى يىلالردىن بۇيان مۇسۇلمان 

مىللىتىمىزنىڭ كېلىچىكى ئۈستىدە كۆپرەك ئويلىنىدىغانالرمۇ يهنىال 

ك ئايالالر مىللىتىمىز ئىچىدىن چىققان دىندار، ههقىقهتپهرۋەر، بهرىكهتلى

ئهلدىكى قىز ئوقۇغۇچىالرنىڭ خۇسۇسهن چهت!. تهبىقىسىدىن بولماقتا

سانىنىڭ چهكلىكلىكىگه قارىماي، ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ ئىلىمغا ۋە ئىلىم 

ك تۇيغۇسى كۈنسايىن ئوقۇشتىكى ئهسلى غايىسىگه بولغان ساداقهتمهنلى

ههمدە ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئۇقۇش مۇددىئاسى ۋە ئۇقۇش  .يۈكسهلمهكته

ىڭ ئۆزىدىال پۈتتۈرگهندىن كېيىنكى مهقسهتلىرىنى هازىرن

 !.مۇئهييهنلهشتۈرمهكته

ههر ساههدە ئىلىم تههسىل قىلىۋاتقان قىزالرنىڭ، ئوغۇل ئوقۇغۇچىالرغا 

مۇههببىتى شۇنداقال ههقىقهتكه -مىللهتكه بولغان سۆيگۈ-قارىغاندا دىن، ۋەتهن

مهلۇم بىر : مىسالغا ئالساق. ئىنتىلىشى ئاالهىدە پهرقلىق بولماقتا

جىر ئاياللىرىنىڭ ئىسالمغا بولغان مۇستههكهم دۆلهتتىكى ئۇيغۇر مۇها

مىللهتكه بولغان -تهربىيهگه بولغان قىزىقىشى، ۋەتهن-ئېتىقادى، دىنى تهلىم

قايغۇرۇش ۋە ئېچىنىشلىرىغا نىسبهتهن، شۇ يهردىكى ئهرلهرنىڭ دىنى 
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-بىلىملهرگه بولغان هېرىسمهنلىكى ۋە ئىجابىي كۆز قاراشلىرى، ۋەتهن

ا پىكىر يۈرگۈزۈش قاتارلىق روهى ئويغۇنىشلىرى مىللهتنىڭ قايغۇسىد

 .قى بۇنىڭ تىپىك مىسالى بوالاليدۇخىلىال پهرقلىق ئورۇندا تۇرىدىغانلى

ۋەتهن ئىچى ۋە سىرتىدا دىنى ساههدە سىستىملىق ياكى سىستىمسىز 

ئىلىم تههسىل قىلىۋاتقان قىز ئوقۇغۇچىالر، ئۆزلىرىنىڭ دىنى ۋە مىللى 

كۈندۈز -ۇق تونۇپ، ۋاقتىنى بىكار ئۆتكۈزمهستىن كېچهمهجبۇرىيهتلىرىنى تۇل

تىرىشىپ، ئىسالمغا ۋە مىللىتىمىزگه پايدىلىق تۈرلۈك مهزمۇنالردا، ناهايىتى 

قىممهتلىك ئىلمى ئىجادىي ۋە تهرجىمه ئهسهرلهرنى تهييارالپ، مېدىيا 

ۋاستىلىرى ئارقىلىق خهلقىمىزنىڭ نۆۋەتتىكى ئېهتىياجلىرىغا ئازراق 

ئۇالرنىڭ شارائىتلىرى يار بهرگهن . مهنىۋى ئوزۇق بېىغىشلىماقتا بولسىمۇ 

دەرىجىدە دىننى يهتكۈزۈشته كۆرسهتكهن تىرىشچانلىقىنى، بهزى ئهركهك 

ئوقۇغۇچىالر ياكى دەۋەتچىلهرنىڭ ئۆز مهجبۇرىيهتلىرىنى تونۇشىغا 

سېلىشتۇرغاندا، ئوغۇل ئوقۇغۇچىلىرىمىز ياكى دەۋەتچىلىرىمىز يهنىال 

 .اليمىزهالدا تۇرۇۋاتقانلىقىنى كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاال پاسسىپ

قاچانكى بىز، ئانىلىرىمىزنىڭ بىزنى ساغالم ئهقىدە ۋە جهڭگىۋارلىق 

روهى بىلهن تهربىيهلهپ يېتىشتۇرىشىدىكى ئالى مهقسهتلىرىنى تۇلۇق 

بېلىپ يېتىدىكهنمىز، ئىنسانالرنىڭ ئۇلۇغى، دىنىمىزنىڭ يېرىمى، 

ىرىغى، ئۆيىمىزنىڭ بهرىكىتى بولغان ئانىلىرىمىزنىڭ ئائىلىمىزنىڭ چ
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ئۈمىدىنى ههقىقى تۈردە ئاقالشنى، ئىمانى ۋە ۋىجدانى مهجبۇرىيهت دەپ 

 .تونۇيمىز 

بۇ مهجبۇرىيهتلهرنى تۇلۇق ئادا قىلىشىمىز ئۈچۈن، ئهنه شۇ بۈيۈك 

پهزىلهتلهرگه ساهىب بولغان ۋە كهلگۈسىدە ساهىپ بۇلۇش ئالدىدا تۇرىۋاتقان 

خانىملىرىمىزنىڭ، ئىنسانالردۇنياسىدىكى مهرتىۋىسى ۋە ئىسالمدىكى -قىز

 . !سىمىزدىن چىقارماسلىقىمىز كېرەكيۈكسهك ئورنىنى ههرگىز ئې

 !چۈنكى ئۇالر ئانىمىز  

 !.چۈنكى ئۇالر ئايالىمىز  

 !.چۈنكى ئۇالر ههمشىرىمىز  

 !.قىزىمىزدۇر  چۈنكى ئۇالر  

. رىمىزغا چهكسىز ياخشىلىق تىلهيمىزئانىلى-جانابى ئالالهتىن ئاتا

ئىپپهت، هايا، ۋىجدان ۋە غۇرۇر ئاتا قىلىشىنى -خانىملىرىمىزغا ئىمان-قىز

 .سورايمىز


