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ٍىييىحىَىس دىْي زىَبىىالرغب ئېھحىَبجيىقَۇ؟
بۇ ضۇئبه قبرىَبققب ّبھبٍىحي ئبددى ۋە ٍۇھىٌ ئەٍەضحەك بىيىْىػي
ٍۇٍنىِ ،ئەٍَب روھي دۇَّبضي ضبغالً بىر ٍۇضۇىَبُ ئۈچۈُ بۇ ضۇئبه
ئىْحبٍىِ ٍۇھىٌ ۋە ئەھَىَەجيىل ھېطببيىْىذۇ.
ئبىالھ جبئبال قۇرئبُ مەرىَذە رەضۇىۇىالھقب خىحبة قىيىپ ٍۇّذاق دەٍذۇ:
«ئي پەٍغەٍبەر ضبڭب ّبزىو قىيىْغبُ ھەقىقەجيەرّي ئۈٍَىحىڭگە ٍەجنۈزگىِ،
ئەگەر ئۇّي جۇىۇق ٍەجنۈزٍىطەڭ ،ضەُ پەٍغەٍبەرىىل ۋەزىپەڭْي ئبدا
قىالىَىغبُ بوىىطەُ[ ».ضۈرە ٍبئىذە -76ئبٍەجْىڭ بىر قىطَي].
ٍۇقىرىقي ئىالھي پەرٍبّْىڭ ھۆمَي بىيەُ ضۆٍۈٍيۈك پەٍغەٍبىرىَىس
ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالً ئەجراپىذىني ضبھببىيەرگە دائىٌ ۋەز ّەضىھەت
قىيىػْي ئىسچىو داۋاٍالغحۇرۇپ ،ئۆز زىََىطىگە ٍۈميەّگەُ پەٍغەٍبەرىىل
ۋەزىپىطىْي ئەڭ ئبخىرقي ّەپىطىگىچە داۋاٍالغحۇردى.
ھبٍبجىْىڭ ئبخىرقي ئبٍيىرىذا ٍەّي "ۋىذاىىػىع ھەججي" دە ببرچە
ٍۇضۇىَبّالرغب ئەبەدىٌ ۋەضىَەت قبىذۇرۇپ «مىَني ٍەّذىِ بىر ئبٍەت
ئبڭيىغبُ بوىطب ئۇّي ئبڭيىَىغبّالرغب ٍەجنۈزضۇُ ،مىَني ٍەّذىِ ئىطالً
ئەھنبٍيىرىغب ئبئىث بىرّەرضە ئۆگەّگەُ بوىطب ئۇّي بىيَىگەّيەرگە ئۆگەجطۇُ.
ئي ئبىالھ ضەُ گۇۋاھ بوىغىِ! ٍەُ ئۇالرغب ٍەجنۈزدۈٍَۇ ؟ ٍ »...بّب بۇ ضۆزّي ئۈچ
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قېحىٌ جەمرارالپٍ ،ەزمۇر ٍۇببرەك زېَىْغب جەً بوىغبُ ببرچە ٍۇضۇىَبّالرغب غۇ
ئۇّحۇىَبش ۋەضىَىحىْي قبىذۇرغبُ ئىذى.
پەٍغەٍبىرىَىسّىڭ ٍۇقىرىقي جبراڭيىق ۋەضىَەت-ئبٍبّىحىْي ئبڭيىغبُ
ٍىڭيىغبُ ضبھببىالر ،ھەج پبئبىىَىحىذىِ مېَىِ ئۆٍيىرىگە قبٍحَبضحىِ
رەضۇىۇىالھْىڭ ٍەزمۇر چبقىرىقىغب جىذدى ئبۋاز قوغۇپ ،ئىطالٍىٌ دەۋەجْي
ببغقىالرغب ٍەجنۈزۈظ ئۈچۈُ جبغ-داۋاّالر ئبجالپ ،ئبٍالپٍ-ىيالپ ٍوه ٍۈرۈپ
دۇَّبّىڭ

ھەرقبٍطي

جبٍيىرىغب

بېرىپ

پەٍغەٍبىرىَىسّىڭ

ٍەزمۇر

ۋەضىَىحىگە بىْبئەُ ئىطالً جەغۋىقبجىْي ٍەر ٍۈزىگە ٍبٍغبُ ئىذى.
چۈّني ئۇالر پەٍغەٍبىرىَىسّىڭ ھەربىر ضۆزى بىس ئۈچۈُ ئبٍبّەت ،بۇ
ئبٍبّەجْي ببغقىالرغب ٍەجنۈزٍىطەك قىَبٍەت مۈّي ضوراققب جبرجىيىع بىيەُ
بىرگە ئېغىر جبزاغب جبرجىيىَىس دېگەُ جۇٍغۇ ئىچىذە ،ئۆزىىرىْىڭ ئۈضحىذىني
ئىَبّي ٍەجبۇرىَەجيىرىْي ئىَنبُ قەدەر ئبدا قىيىػقب جىرىػىپ ،ئىطالً
دەۋىحىْي ۋە ئىطالٍْىڭ ئبضبضي ئۇىي بوىغبُ ئىَبّي جەىىٌ-جەربىَە
خسٍىحىْي ئۈزىۈمطىس داۋاٍالغحۇرۇظ ّەجىجىطىذە دۇَّبّىڭ بۇىۇڭ-
پۇچقبقيىرىغىچە ئىطالً ّۇرى چبقْبپ ،ئىالھي ّۇردىِ ضبُ-ضبّبقطىس
ئىْطبّالر ھوزۇرالّذى.
ّەجىجىذە ئىْطبّىَەت دۇَّبضي ئىالھي ّۇردىِ خېيي ئۇزۇُ زاٍبُ
خبجىرجەً ھۇزۇرالّغبُ بوىطىَۇٍ ،ەّىال ئىْطبّالر ئىچىذىني ھەضەجخور ،ئبزغۇُ
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گورۇھالرّىڭ زىَبّنەغيىني ۋە ھەددىذىِ ئىػىػحەك خبجب قىيَىػيىرى
جەضىرىذەّ ،ۇرغۇّيىغبُ ٍەۋقەضىس ئىْطبّالر ٍەّىال بۇرۇّقي گۇٍراھيىق
ھبٍبجىغب غەرق بوىۇغحي .ئۇالرّىڭ ئبزغۇّيۇقيىرى پەقەت ئۆزىىرىْىال ئبىذاپ
ۋاقىحيىق مەڭ-جبغب ھبٍبت مەچۈرگەّذەك بوىطىَۇ ،ئەٍەىىَەجحە ئىْحبٍىِ
چىرمىِ ۋە قورقۇّۇچيۇق بىر بۇزۇق جەٍئىَەجحە ٍبغىغبّيىقيىرىْي ھېص
قىيىػَبقحب.
ئبىالھ جبئبال بۇ ھەقحە ٍۇّذاق دەٍذۇ« :ئبىالھ ،ئۆزىگە ئىَبُ مەىحۈرۈپ
ئىػەّگەُ ٍۆٍىْيەرگە ۋەىي-ھبٍي بۇىۇپ ئۇالرّي ٍورۇقيۇققب چىقىرىػْي
ئىرادە قىيىذۇ ،مبپىر بوىغبُ جبغۇجالر ئىْطبّالرّي ّۇرى ھىذاٍەجحىِ ،قبراڭغۇ ۋە
قۇىيۇق زاالىىحىگە ببغالٍذۇ ،ئەّە غۇالر دەۋزەخحە ٍەڭگۈ قبىغۇچىالردۇر[ ».ضۈرە
بەقەرە -756ئبٍەت].
ٍېھرىببُ ئبىالھ ،ئۆزىْىڭ "ئەررەھىٌ" ضۈپىحي بىيەُ ئىْطبّالرّي جوغرا
ٍوىغب ٍېحەميىگۈچي پەٍغەٍبەرىەرّي ئەۋەجىع ئبرقىيىق ،ئۇالرّي ئىنني
دۇَّبىىق بەخث -ضبئبدەت ٍوىىغب چبقىردى.
ئبىالھْىڭ ئىْطبّالرّي ٍوق ٍەردىِ ٍبرىحىپ ،ئوٍيىَىغبُ ٍەردىِ رىسق
بېرىپ ،مۆز ئبىذىذا ئبجبٍىپ-غبراٍىپ ٍۆجىسىيەرّي مۆرضىحىپ ٍەّىال
ٍېحەمچي پەٍغەٍبەرىەرّي ئەۋەجىػي ،ئۇ ئىْطبّالرّىڭ ئەضيي جەبىئىحىْي
ّبھبٍىحي ٍبخػي بىيگەّيىنىذىِ ئىذى .ئەگەر ئبىالھ غۇ پەٍغەٍبەرىەرّي
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ئەۋەجَىطە ئىذى ،ئۇ ئبزغۇُ ئىْطبّالر ئبخىرەجيىل بەخث-ضبئبدەجنە ئېرىػىػي
ئۇٍبقحب جۇرضۇُ ،قىطقىغىْە پبّي دۇَّبىىق ضىْبق ھبٍبجحىَۇ ھەقىقي
ئىْطبُ دېگەُ ضۈپەجنە الٍىق ٍبغىَبىَىغبُ بۇالجحي.
دېَەك؛ ئىْطبّىَەت دۇَّبضىغب ٍەّە غۇ ئىْطبُ ئىچىذىِ بىر ٍېحەمچي
بوىَىطب بوىَبٍذىغبّيىقي ئەزەىذىْال ٍۇئەٍَەّيەغنەُ بىر ھەقىقەجحۇر .ئەّە غۇ
ضەۋەبحىِ بىس ئۇٍغۇر ٍۇضۇىَبّيىرىْىڭَۇ ئۆز ئىچىَىسدىِ چىققبُ
ٍۇۋەھھىذ ،جەقۋادار ،ھەقىقەجپەرۋەر ،ھەقْي ٍەجنۈزۈغحە ئبىالھحىِ قورقىذىغبُ،
ئۆز ئۈضحىذىني ئىَبّي ٍەجبۇرىَەجيىرىْي جۇىۇق ئبدا قىيىذىغبُ ،ھەقْي
ضۆزىەغحە زاىىَذىِ قورقَبٍذىغبُ ،رىسقىْي ھباله ٍېھْەت بىيەُ
ئىسدەٍذىغبُ ،ھبراٍذىِ ٍىراق جۇرىذىغبُ ،غۈبھىيىل ّەرضىيەردىِ ئۆزىْي
جبرجىذىغبُ ،ئۆزىىرى بىيگەّگە ئبىذى بىيەُ ئۆزىىرى ئەٍەه قىيىذىغبُ
ھەقىقي ئىيىٌ ئىگىيىرىگە ھەر زاٍبُ ئېھحىَبجي ببر.
چۈّني

بىس

ئۇٍغۇر

ٍۇضۇىَبّيىرى

ئۇزۇُ

ٍىييىق

ٍەجبۇرى

دىْطىسالغحۇرۇظ ضىَبضىحىْىڭ جەضىرىذە ،مۆپيىگەُ قېرىْذاغيىرىَىس ئۈز
ئېحىقبدىغب ئبئىث بىيىَيەرّي ئۆگىْىػحىِ ٍەھرۇً قبىغبّذىِ جبغقىرى،
ئىْطبّْي دىْطىسىىق ئىذىيوگىَەضي بىيەُ ئبزدۇرۇپ ٍېحىيذۈرۈظ ّەزىرىَە-
پەىطەپىيىرىْىڭ زەھەرىىل جەضىرىگە ئۇچراپ ،ئبخىرىذا ئۆزىىرىْىڭ
ھۆرٍەجيىل ئىْطبُ جبئىپىطىذىِ دۇَّبغب مەىگەّيىنىذىِ جېْىپ ،ئەٍْي
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زاٍبّذا ئبىالھ جەرىپىذىِ خبرٍ-بٍَۇّغب ئۆزگەرجىيگەُ بىر ھبٍۋاّْىڭ ئەۋالدىَىس
دېَىػحەك بىَەّە چۈغەّچە ۋە خبجب مۆز قبراغالرغب دۇچبر بوىۇغحي .بۇخىو خبجب
قبراغالرّىڭ ئىجبدمبرى بوىَىع ئبزغۇُ دارۋىِ پەىطەپىطي ئبىيىقبچبُ جبٍبٍەُ
گۇٍراُ بوىغبُ .ئۇّىڭ ئبزغۇُ ئېحىقبد ۋە خبجب ئەپنبرىىرىذىِ زەھەرىەّگەُ
ّەچچە ٍىيَوّيىغبُ ئىْطبّالر ئۆز ٍوىىْي جبپقبُ بوىطىَۇٍ ،ەّىال ٍىييىحىَىس
ئىچىذىِ ٍەّە غۇّذاق خبجب ئىذىيوگىَەىەر بىيەُ زەھەرىەّگەُ بىر جۈرمۈً
مېطەه روھالرّي داۋاالغحبٍ ،ەّىال غۇ ئىالھي ئىيىٌ بىيەُ قوراىالّغبُ ئبىىٌ-
ئۆىىَبالرغب مۈچيۈك ئېھحىَبجىَىسّىڭ ببرىىقىْي ٍەّە بىر قېحىٌ
ئەضيىحىػنە جوغرا مېيىذۇ.
ۋەجىْىَىسّىڭ ھەرقبٍطي جبٍيىرىذا ئىخالضَەُ ئەھيي-ئىيىَالرّىڭ
دىْي جەىىٌ-جەربىَەگە جىرىػچبّيىق مۆرضىحىع ّەجىجىطىذە ،ۋەجەُ
ئىچىذىني ببرچە ئۇٍغۇر ٍۇضۇىَبّيىرىْىڭ ئىطالٍغب بوىغبُ ضۆٍگۈ-
ٍۇھەببىحي چەمطىس ،ئبىالھْىڭ مىحببىغب بوىغبُ ئىػەّچ-جۇٍغۇىىرى
ّبھبٍىحي ٍۇقىرىٍ ،ەضجىذ-جبٍىيەرگە قبرىحب ئىخالضي ٍۇضحەھنەً ،ئۇزۇُ
ٍۇددەجيىل جبرىخي رىقببەجيەرّي غەىىبىيىل ھبىذا ببغحىِ مەچۈرۈپّ ،بھبٍەت
دەرىجىذە ئېچىْبرىىق ۋە ئۇّحۇىغۇضىس ئبچچىق-ضبۋاقالرّي ٍەمۈّيىذى.
بۇّذاق جبرىخي ضىْبقالرّي ببغحىِ مەچۈرۈغحەٍ ،ىييىحىَىس ئبىىٌ-
ئۆىىَبىىرىْىڭ ئبضبضي ٍېحەمچىيىل روىي ئىْحبٍىِ ٍۇھىٌ ۋە قىََەجيىل
بوىذى .چۈّني ئۇالر ھەردائىٌ ئۆز دىْي قېرىْذاغيىرىْىڭ ٍېْىذا جۇرۇپ،
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جبپبدىَۇ ،ھبالۋەجحىَۇ بىر-بىرىگە ٍبرٍ-ۆىەك بوىۇغحي ۋە ئۇالرغب روھي جەضەىيي
بېرىپ ،قەىبيىرىْي ئىَبُ ّۇرى بىيەُ ھوزۇرالّذۇردى .غۇ جبپبىىق مۈّيەردە
ٍۈزىىگەُ

ئبىىٌ-ئۆىىَبىىرىَىس

ۋە

ٍىڭيىغبُ

ئىخالضَەُ

دىْي

قېرىْذاغيىرىَىس ئۆز ھبٍبجىْي قۇرببُ قىيىع بەدىيىگەٍ ،ىيَوّيىغبُ ئۇٍغۇر
ٍۇضۇىَبّيىرىْىڭ دىْي ۋە ٍىييي مىَيىنىْي ضبقالپ قېيىػحب ئبضبضيىق
جۆھپىطىْي قوغحي.
مبىيىَىسّي ضىينىپ ئەجراپىَىسغب قبراٍذىغبُ بوىطبق ھبزىرٍۇ
ٍىييىحىَىس ئۈضحىذىني زۇىۇٍالر ئبخىرالغقىْي ٍوق ،بەىني بۇرۇّقىذىَْۇ
ئېغىر دەرىجىذە ٍەجبۇرى دىْذىِ ٍىراقالغحۇرۇظٍ ،ىييي مىَيىنىَىسدىِ
ئبٍرىع خبرامحېرىذىني ضىَبضي ۋە ئېحْىل زۇىۇٍيىرى مۈّطبٍىِ ئبغَبقحب.
بۇ زۇىۇٍالرغب ھەرزاٍبُ ۋە ھەرٍبمبّذا جبقببىو جۇرۇظ ئۈچۈُ ٍەّە غۇ دىْي
ئبىىَيىرىَىسغب چۇڭقۇر ئېھحىَبجىَىس ببر .چۈّني ئۇٍغۇر ٍىييىحىْىڭ روھي
دۇَّبضىْي ئەزەىذىِ پبك ضبقالپ مەىگەُ ۋە ئۇالرّي ٍېڭىيَەش ٍەّىۋىٌ ئۇزۇق
بىيەُ جەٍىْيەپ مەىگەُ مۈچ پەقەجال ٍۇقەددەش دىْىَىس ئىطالً روھىذىِ
ئىببرەجحۇر .غۇّىڭ ئۈچۈُ ئۇٍغۇر ٍىييىحي ھبۋا بىيەُ ضۇغب قبّذاق
ئېھحىَبجيىق بوىغبُ بوىطب ،ئۆزىىرىْىڭ دىْي ئبىىَيىرىغىَۇ غۇّذاق
ئېھحىَبجيىقحۇر.
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ٍىييىحىَىس

ئبىىٌ-ئۆىىَبىىرىغب

ئۆزىىرىْىڭ

بېيىق

ضۇغب

ئېھحىَبجيىق بوىغبّذەك چۇڭقۇر ئېھحىَبجي بوىىۋاجقبُ ۋەزىَەجحە ،بىسّىڭ
دىْي زىَبىىيىرىَىس ئۆز ۋەزىپىطىْي جبٍىذا ئبدا قىيىۋاجبٍذۇٍ ،وق؟ بۇ ھەقحە
ئبزراق ئوٍيىْىپ مۆرۈغنە جوغرا مېيىذۇ.
ئبّب ۋەجىْىَىس جبجبۋۇزچىالر جەرىپىذىِ ئىػغبه قىيىْىپٍ ،ۇضحەقىو
دۆىىحىَىس ئبغذۇرۇىغبُ ،دۆىەت ئەربببيىرىَىس ۋە دىْي ٍېحەمچىيىرىَىس
ۋەھػىيەرچە قەجيي قىيىْغبُ ،مىحبپ-قۇرئبّيىرىَىس مۆٍذۈرۈىگەٍُ ،ەضجىذ-
ٍەدرىطىيىرىَىس دەپطەّذە قىيىْغبٍُ ،ەدەّىٌ ٍبدىنبرىىقيىرىَىس خبّە-ۋەٍراُ
قىيىْغبُ ئەغۇ مۈّيەردەٍ ،ىييىحىَىسّىڭ بىرجۈرمۈً ئوجَۈرەك دىْي
ئبىىَيىرى ئۆزىىرىْىڭ ھبٍبجىْي دىِ ،ۋەجەُ ۋە ٍىييەت ئۈچۈُ جەقذىٌ
قىيىپ ،ئۆز ئەقىذىطىذە ٍۇضحەھنەً جۇرغبُ ھبىذا ٍەرداّىيەرچە غەھىذ
بوىۇغحي .ھبٍبت قبىغبُ بىر جۈرمۈً بىيىٌ ئەھيىيىرى ئۆز ٍبھىَىحىْي جبرى
قىيذۇرۇپ ،مېچىيىرى ٍەر ئبضحي گەٍىيەردە ،قەبرىطحبّيىقالردا جىِ
چىرىغىْىڭ ضىېطىق پۇرىقىذا دىْي جەىىٌ-جەربىَە بىيەُ غۇغۇىالّذى.
ضبغالً ئېحىقبدىىق ئبىىَيىرىَىسّىڭ غۇّذاق جبپبٍ-ۇغەققەجيىل مۈّيەردە
ھبٍبجىْىڭ خەۋپ ئبضحىذا ئىنەّيىنىگە قبرىَبضحىِ ،ئبىالھقب جەۋەمنۇه
قىيىپ

ھەرجۈرىۈك

قوىيىْىع

ۋەضىيىيەرّي

ئبرقىيىق،

ٍىييەجْي

جبھبىەجحىِ قۇجقۇزۇظ ،ضبغالً ئېحىقبدى مۆزقبراظ بىيەُ جەربىَىيەظ،
ئىْطبّذەك

ٍبغبظ

ٍوىىغب

ٍېحەميەغْي
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ھبٍبجىْىڭ

ئبخىرىغىچە

داۋاٍالغحۇرۇظ ّەجىجىطىذە ٍىييىحىَىسّىڭ دىْي ئېحىقبدى ۋە ٍىييي
غۇرۇرى بۈگۈّگە قەدەر غۇّچىيىل بوىطىَۇ ضبقيىْىپ مەىذى.
ھبىبۇمي

بۈگۈّنىذەك

جەرەققي

زاٍبُ

جەىىٌ-جەربىَە

قىيغبُ،

خىسٍەجيىرىگە ھېچقبّذاق ببھبّە ئىسدەظ ٍۇٍنىِ بوىَبٍذىغبُ ،ھەٍَە
غبرائىث جۇىۇق ،ئىسدەّطىال ٍوه جېپىيىذىغبُ ۋە جبً جېپىيىذىغبُ دەۋرىذە،
بىس ئۇٍغۇر ٍۇضۇىَبّيىرىْىڭ ٍبظ ٍېحەمچىيىرى ئۆزىىرىْىڭ ئۈضحىذىني
دىْي ٍەجبۇرىَەجيىرىْي قبّچىيىل دەرىجىذە ئبدا قىيىۋاجىذۇ؟.
ئۆجنەُ ئەضىر ٍ-08ىيالردىِ مىَىِ ٍىييىحىَىس ئىچىذە ھەقىقي جۈردە
دىْي جەىىٌ-جەربىَەگە قىسىقىع دوىقۇّي ئۇٍغۇر دىَبرىْىڭ ھەرقبٍطي
جبٍيىرىذا ئەۋج ئبىذى .بۇّىڭغب ئەگىػىپ ٍ-3801ىيالردىِ ببغالپ
چەجئەىيەرگە چىقىپ رەضَي دىْي ٍەمحەپيەردە ئۇقۇظ پۇرضىحىگە ئىگە
بوىغبُ ّەچچە ٍۈزىىگەُ ئۇٍغۇر ٍبغيىرى ئىچىذىِ ،بىر بۆىىني ئبجب-
ئبّىطىْىڭ

ئبرزۇ-جىيەميىرىْي

ئەٍەىگە

ئبغۇرۇپ،

ئۇقۇظ

ھبٍبجي

ئبخىرىىػىػي بىيەّال ۋەجەّگە قبٍحقبُ بوىطب ،بەزىيىرى ٍەمحەپ ٍۇددىحي
جبٍبٍالّغبّذىِ مېَىَْۇ ئۆزىىرىْىڭ دىْي ٍەجبۇرىَەجيىرىْي ئبدا قىيىع
ٍوىىذاٍ ،ىييىحىَىسّىڭ دىْي ئېھحىَبجي قەٍەردە بوىطب غۇ ٍەرگە بېرىپ،
دىْي جەغۋىقبت ۋە ئوقۇ-ئوقۇجۇظ خىسٍەجيىرىگە ئبجالّذى ۋە ئبجيىْىۋاجىذۇٍ ،ەّە
بەزىيىرى ئىيىٌ ئېيىع جەرٍبّىذىني جۇرٍۇظ قىَىْچىيىقيىرىغب بەرداغيىق
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بېرەىَەً ٍبمي پۇه جېپىع ئىطحىني بىيەُ ئۇقۇغْي قۇغۇٍچە جىجبرەت
ٍوىىغب ئبٍالّذۇرۇپ ،ۋەجەُ ئىچي ۋە ضىرجىذا ضودا "ئىَپورت-ئېنطپورت"
ئىػيىرى بىيەُ غۇغۇىيىْىپ مېيىۋاجىذۇ.
ٍىييىحىَىس قبّذاق دىْي زىَبىىَالرغب ئېھحىَبجيىق ۋە قبّذاق دىْي
زىَبىىالر ٍىييىحىَىسّىڭ ئېھحىَبجىْي جەٍىِ ئېحەىەٍذۇ؟ .بۇ ٍەضىيىْي
ھەرقبّذاق بىر ئۇٍغۇر ٍۇضۇىَبّْىڭ ئوٍيىْىػي الزىٌ بوىىذۇ.
ٍىييىحىَىس ئەزەىذىْال ضودا ئىػيىرىغب ٍبھىر ،جىرىػچبُ خەىق
بوىغبچقب ،ئۇّذاق ئىيىٌ ٍۇرجىْي جبغالپ ببً بوىۇغْي ئوٍالٍذىغبُ دىْي
زىَبىىالرغب زادىال ئېھحىَبجيىق ئەٍەش .چۈّني ٍىييىحىَىس پۇه بىيەُ
ئىيىَْىڭ ئورّي ۋە قىََەت ئۆىچىَىْي ّبھبٍىحي ٍبخػي بىيىذۇ .غۇڭب پۇه
دىطە ئۇخيىغبُ ٍېرىذىِ ضەمرەپ جۇرىذىغبُ ضوپي-جبىىپچبقالرغىَۇ ،مىٌ ۋە
مىَْىڭ ئەۋالدى بوىىػىغب قبرىَبضحىِ ئۇالرغب ھەرگىس ئېھحىَبجي ٍوق!!!.
ٍىييىحىَىس ئەڭ ئېھحىَبجيىق بوىغبُ ۋە بۇّذىِ مېَىَْۇ دائىٌ
ئېھحىَبجيىق بوىىذىغبُ دىْي زىَبىىالر غۇالردىِ ئىببرەجني؛ ئۇالر ئىَبُ
ئېحىقبدىذا دائىٌ ٍۇضحەھنەً جۇرىذىغبُ ،ئىطالٍْىڭ ببرچە ئەٍىر-پەرٍبّيىرىغب
ئبىذى بىيەُ ئۆزى ئەٍەه قىيىذىغبُ ،ئبىالھ ٍوىىذا جبُ بېرىػنە ھەر ۋاقىث
ھېرىطَەُ بوىغبُ ،ئەٍرىٍ -ەرۇپ ۋە ّەھي ٍۇّنەر ئىػالردا دائىٌ جبٍبئەت
ئبىذىذا جۇرىذىغبُ ،ئبخىرەجْي بۇ دۇَّبدىِ ئەال بىيىذىغبُ ،ببغقىالرّىڭ
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ٍەّپەئەجىْي ئۆز ٍەّپەئەجىذىِ ئۈضحۈُ بىيىذىغبُ ،مىػىيىل ئەخالقي
پەٍغەٍبىرىَىسّىڭ ضۈّْىحي بىيەُ زىْْەجيەّگەُ  ،ئىع-ھەرىنەجيىرى
جبٍبٍەُ ئىطالً مۆرضەجَىطي دائىرىطىذە بوىغبُ جەقۋادار ،ئەٍەىىَەجچبُ دىْي
زىَبىىالرغب ٍۇھحبج.
ٍۇقىرىقىذەك ضۈپەجيەرگە ئىگە دىْي زىَبىىيىرىَىس ٍۇرت ئىچي ۋە
ضىرجىذا ٍۈزىەپ جېپىيطىَۇ ،بىراق ئۇالر ئۆزىىرىْىڭ ٍېحەمچىيىل روىىْي
ئبغنبرە ۋە جبّيىق جبرى قىيىػحب بەمَۇ پبضطىپ ئورۇّذا جۇرۇغَبقحب.
دىْي ضبھەىەردە دومحۇرىۇق ۋە ٍبگىطحىرىىق ئۈّۋاّيىرىغب ئېرىػنەُ
ئوّالپٍ-ۈزىەپ دىْي زىَبىىيىرىَىس جۇرۇقيۇق ،بۈگۈّگىچە غبرائىحىَىس ببر
ٍەرىەردە بىرەر "دىْي ئۆىىَبالر بىرىەغَىطي"ّىڭ ۋۇجۇجقب مەىَەضيىني18 ،
دىِ مۆپ دۆىەجيەردە ئىنني ٍىيَوّذىِ ئبرجۇق ئۇٍغۇر ٍۇضۇىَبُ
ٍۇھبجىرىىرى ٍبغبپ جۇرۇقيۇق ،دىْي زىَبىىيىرىَىس بۇ پۇرضەجيەردىِ
پبٍذىالَّبضيىقي ۋە ٍبمي ٍەىۇً بىرەر دۆىەجْي ٍەرمەز قىيغبُ ھبىذا دىْي ۋە
ٍىييي ٍبئبرىپْي ٍۈمطەىذۈرۈظ ئۈچۈُ ٍبزىىق مۇرش ئورۇّالغحۇرۇغقب
جەغنىييەَّەضيىني ،دەۋرىَىسدىني ئۇٍغۇر دىْي زىَبىىيىرىْىڭ ضەىقبراپ
مەىگەُ بىر ٍەضىيىطي بۇىۇظ بىيەُ بىرگەٍ ،ىييەت ئبىذىذا ئۆزىىرىْي
ئبقيىَبىَبٍذىغبُ خبجبىىق ۋە مەٍچىييىنيىرىذىِ ئىببرەجحۇر.

12

ٍىْىڭ بۇّذاق دېَىػىَذىني ضەۋەة؛ دۇَّبّىڭ ھەرقبٍطي جبٍيىرىذا
ٍبغبۋاجقبُ ئۇٍغۇرالر ئبرىطىذا ئۆز-ئبرا ئىطالٍىٌ جەغۋىقبجْىڭ بوىَبضيىقي
ئبقىۋىحىذە ،ئۆز دىْىذىِ ئبدىػىپ غەٍرى دىْالرّي قوبۇه قىيىع ٍبمي
ٍبغبۋاجقبُ ٍۇھىحْىڭ جەضىرىگە ئۇچراظ بىيەُ بىرگە ،ئۆزىىرىْىڭ ٍۇضۇىَبُ
ۋە ئۇٍغۇر ئىنەّيىنىذىِ ّوٍۇش قىيىذىغبُ ئەھۋاىالر مۆرۈىَەمحە.
ئبىالھ ھەربىر قەۋً ئۈچۈُ ،غۇ قەۋً ئبرىطىذىِ بىر جۈرمۈً دىْي
ئبىىَالرّي ٍېحىيذۈرۈظ ئبرقىيىق ،ئۇالرّي جوغرا ٍوىغب ٍېحەميەٍذىغبّيىقي
جوغرىطىذا پەٍغەٍبىرىَىس خەۋەر بەرگەّيىنىْي ھەٍَىَىس بىيىَىس.
بىراق غۇ ئۆز قەۋٍىْي جوغرا ٍوىغب ٍېحەميەٍذىغبُ دىْي ئبىىَالر مىَيەر؟
ٍىييىحىَىس ئىچىذىِ چىققبُ جىيىَىس بىر ،دىْىَىس بىر بوىغبُ
ئبجبىَىع دىْي زىَبىىالرٍۇ؟ٍ ،بمي بوىَىطب دىْذىِ خەۋىرى بوىَىغبُ ،
ئوقۇغۇچىيىق دەۋرى دىْطىسىىق پەىطەپىطي بىيەُ ئۆجنەُ قۇرۇق
پەىطەپىچىيەرٍۇ؟ ۋە ٍبمي ئىيىٌ ئېيىع ئىَنبّىَىحىگە ئىگە بوالىَىغبُ
جۇرۇقيۇق

ئىطالٍغب

بوىغبُ

ئىَبّي-ئېحىقبدى

مۈچيۈك،

ٍۇضۇىَبُ

قېرىْذاغيىرىغب بوىغبُ ضۆٍگۈ-ضبداقىحي چەمطىس ،ئەٍَب بىرەر دىْي ضۇئبه
ضوراىطب جبۋاة بېرىػْي بىيَەً جىرّبق جبجالٍذىغبُ ئوت ٍۈرەك دەۋەجچىيەرٍۇ؟
ۋە ٍبمي دۇَّبّىڭ ھەرقبٍطي جەرەپيىرىذە ئىطالٍىٌ بىيىٌ ئىيىۋاجقبُ دىْي
زىَبىىالرٍۇ؟ .ئۇّذاقحب ئبرىَىسدا جبّببي ئبىالھحىِ ھەقىقي جۈردە ئەٍَىْىذىغبُ
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ئۆىىَبالر جىپىالٍذۇ؟ ئىطالٍْىڭ ٍۇقەددەش جوّىْي مېَىپ ،بىس ئەھيي-
ئىيىٌ دەپ دەۋا قىيىۋاجقبّيىرىَىس ئبىالھْىڭ بۇ ئبٍىحىْي جىالۋەت قىيغبّذا
رەببىَىسدىِ ئۇٍبىَبٍَىسٍۇ؟! «ئبىالھْىڭ بەّذىيىرى ئىچىذە ئبىالھحىِ
پەقەت ئبىىَالرال قورقىذۇ[ »،ضۈرە پبجىر -70ئبٍەجْىڭ بىر قىطَي] .ئۇّذاقحب بۇ
ئۇىۇغۋار خىسٍەجْي قبٍطي جۈردىني دىْي زىَبىىالر ئۇضحىگە ئبالالٍذۇ؟!.
دەۋرىَىسدىني ئۇٍغۇر ٍۇضۇىَبّيىرىْىڭ دىْي زىَبىىالرغب بوىغبُ
ئېھحىَبجي قبٍطي دەرىجىذە بوىىۋاجىذۇ؟.
دەۋرىَىسدىني ئۇٍغۇر ٍۇضۇىَبّيىرىْىڭ دىْي زىَبىىَيىرى ئۆزىىرىْىڭ
دىْي ٍەجبۇرىَەجيىرىْي قبّچىيىل دەرىجىذە ئبدا قىيىۋاجىذۇ؟.
ٍۇضۇىَبُ ئۇٍغۇر ٍىييىحىَىس بۇّذىِ مېَىَْۇ ئۆزىىرىْىڭ دىْي
زىَبىىيىرىغب ئېھحىَبجيىقَۇ؟.
دىْي جەغۋىقبت ۋە جەىىٌ-جەربىَە خىسٍەجيىرى ئوٍۇٍي ٍۈزىۈك چەميەّگەُ
ئۇٍغۇر دىَبرىذا ،دىْي زىَبىىيىرىَىسّىڭ روىي ۋە ئەھَىَىحي قبّچىيىل؟.
ھۆمۈٍەت جەرەپحىِ قوٍۇىغبُ چەميىَىيەر دىْي زىَبىىٌ ۋە ئەھيي-
ئىيىَالر ئۈچۈُ ئبىالھ ئبىذىذا ئبّذىِ مىَىِ ئۇٍغۇر ٍۇضۇىَبّيىرى ئبىذىذا
ئۆزرە بوالالٍذۇ؟.
دىْي زىَبىىالر ضۈمۈت ۋە غەپيەت ئىچىذە ئۆز ٍەضئۇىىَەجيىرىْي
جوّۇٍبضحىِ ٍبغىطب ،ئۇالرّىڭ جەقذىرىذە ئۆزگۈرۈظ بوالرٍۇ؟ .ئۇالر ّېَىْي
14

مۈجىذۇ؟ .ھۆمۈٍەجْىڭ "ئي ئۇٍغۇر دىْي زىَبىىَيىرى ئۆزۈڭالر خبىىغبّچە دىْي
جەغۋىقبت قىيىڭالر" دېَىػىْىَۇ!؟ .ئەھيي-ئىيىَالر ئبقبرجىع خىسٍىحي
بىيەُ غۇغۇىالّطۇُ ٍبمي ئېھحىَبت قىيىپ ٍەزمۇر خىسٍەجحىِ ۋاقىحيىق
ئۆزىْي قبچۇرضۇُ ،ئبىالھْىڭ ئىرادە قىيغىْي بوىىذۇ .ئبىالھ بۇ ھەقحە ٍۇّذاق
دەٍذۇ« :ئېَحقىْني ،بىسگە پەقەت ئبىالھْىڭ جەقذىر قىيغبُ ّەرضىطي
ٍېحىذۇ ،ئۇ بىسّىڭ ٍەدەجنبرىَىسدۇرٍ .ۆٍىْيەر ئبىالھقب جەۋەمنۈه قىيطۇُ،
ٍەّي ٍۆٍىْيەر ھەٍَە ئىػْي ئبىالھقب جبپػۇرضۇُ ،ئۇّذىِ ببغقب ھېچنىَگە
ٍۆىەَّىطۇُ[ ».ضۈرە جەۋبە -53ئبٍەت].
دىْي زىَبىىالر ٍبمي ببغقب مىػىيەر بوىطۇُ ،ئبىالھْىڭ ٍبردىَىْي قوىغب
مەىحۈرۈظ ۋە ئەھۋاىىذا ئۆزگىرىع پەٍذا قىيىع ٍبمي ٍىييەجحە ئوٍۇٍي
ئىطالھبت ئىيىپ بېرىػْي خبالٍذىنەُ ،مىٌ بوىۇغحىِ قەجئي ّەزەر ،ضبغالً
ئەقىذىْي ئبضبش ،غەرىئەجْي ئۆىچەً قىيغبُ ھبىذا ھەربىر غەخص ئىطالھبجْي
ئۆزىذىِ ببغيىػي جەقەززا قىيىْىذۇ.
بۇ ھەقحە ئبىالھ جبئبال ٍۇّذاق دەٍذۇ« :ھەر قبّذاق بىر قەۋً ئۆزىْىڭ
ئەھۋاىىْي ئۆزگەرجَىگىچە (ٍەّي ئبىالھْىڭ بەرگەُ ّېَەجيىرىگە جۇزمورىۇق
قىيىپ گۇّبھالرغب چۆٍَىگىچە) ئبىالھ ئۇالرّىڭ ئەھۋاىىْي ئۆزگەرجَەٍذۇ (ٍەّي
ئبىالھ ئۇالرغب بەرگەُ ّېَەت ،خبجىرجەٍيىل ۋە ئىسزەت-ھۆرٍەجْي ئېيىپ
جبغيىَبٍذۇ) ،ئبىالھ بىرەر قەۋٍْي ھبالك قىيَبقچي (ٍبمي ئبزابيىَبقچي) بوىطب،
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ئۇّىڭغب قبرغي جۇرغىيي بوىَبٍذۇ ،ئۇالرغب ئبزابْي دەپئي قىيىذىغبُ ئبىالھحىِ
ببغقب ئىگىَۇ بوىَبٍذۇ»[ .ضۈرە رەئذ -33ئبٍەت].
ئبىالھ جبئبال ھەٍَىَىسّي ٍبخػىيىققب ٍېحەميەپ ،دىْىَىسدا ٍۇضحەھنەً
جۇرۇغقب ،بىر-بىرىَىسگە ھەقْي جەۋضىَە قىيىػقب ،ھەقْي ٍەجنۈزۇظ ٍوىىذا
ٍەجنەُ ئەزىَەجيەرگە ضەۋرى قىيىپ ،بىر-بىرىَىسگە ئىگە چىقىع ئبرقىيىق
جەٍئىَىحىَىسدە ئىطالھبت ئىيىپ بېرىػقب ٍۇٍەضطەر قىيطۇُ.
ئي ئبىالھ ضەّذىِ ئەھيي-ئىيىَيىرىَىسگە ئىْطبپ ۋە ھىذاٍەت ئبجب
قىيىػىڭْي ۋە ئۇالرغب ھەقْي ھەق ،ببجىيْي ببجىو قىيىپ مۆرضىحىػىڭْي
جىيەٍَىس .ئبٍىِ...
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