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  ئۇيغۇرۇمغا نهسىههت

ئۇيغۇر تور بهتچىلىكىدە دىنىي مهزمۇن ۋە دىنىي زىيالىيالر ھهققىدە (

  )ئىككى ئېغىز سۆز

  ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

  ].ئايهت -55سۈرە زارىيات . [ » نهسىههت مۆمىنلهرگه پايدىلىقتۇر- نهسىههت قىلغىن، ۋەز -ۋەز «

بىز، بىر مىللهت بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن تارىخى ۋەقهلهرگه ئېتىبار بېرىشىمىز، 

تارىخ ئۈستىدە ئويلىنىشىمىز، بېشىمىزدىن ئۆتكۈزگهن تىراگېدىيهلىك ۋەقهلهر 

نىڭدىن كهلگۈسى ئۈچۈن ئىبرەت ئېلىشىمىز ئۈستىدە تهپهككۇر قىلىش ۋە ئۇ

تارىخنى ئوقۇپ ئۈگۈنۈشته پهقهتال ۋەقهلهردىن ھۇزۇرلىنىش . ئىنتايىن مۇھىمدۇر 

. بىلهنال چهكلىنىپ قالماستىن بهلكى كهلگۈسى ئۈچۈن ئۇپۇق يارىتىشىمىز الزىم 

تارىخنى ئۈگۈنۈش ئارقىلىق كېلهچهك چىرتىيۇژىمىزنى مهلۇم مىقداردا سىزىپ 

قالىشىمىز، ئۇنى ھاياتىمىزدا رېئاللىققا ئايالندۇرۇش نىشانى قىلىش ئارقىلىق چى

بىز ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلغان . ئهجدادالر ئىزلىرىدىن ماڭالىشىمىز مۇمكىن

مىللهت بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

دۇر، چۈنكى رەسۇلۇلالھنىڭ ھاياتى تهرجىمىهالىنى ئۆگىنىشىمىز ئىنتايىن مۇھىم

ئارقا كۆرۈنۈشىدە ئېزىلگهن مىللهتكه تهسهللى بولىدىغان، زۇلۇمدىن قانداق قىلغاندا 

قۇتۇلۇش، ئالالھنىڭ نۇسرىتىنى قانداق قىلغاندا قولغا كهلتۈرۈش مۇمكىن، ئىنسانىي 

الرغا  ھوقۇقالرنى قايسى يول بىلهن قولغا كهلتۈرۈش كېرەك دېگهندەك سوئال-ھهق 

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ئهجدادلىرىمىز تارىخلىرىنى ياخشىالپ . جاۋاپ تېپىلىدۇ

رەسۇلۇلالھنىڭ . بىلىشىمىز ھازىرقى ۋەزىيهتنىڭ جىددى تهقهززاسىدۇر

تهرجىمىهالىنى ئۆگىنىشىمىز ۋە ھاياتىمىزدا ئهمهلىيلهشتۇرۇشىمىز بىزگه روھانى 

ۋە مىللى كىملىكىمىزنى ساقالپ ئوزۇق بولۇش بىلهن بىرگه دىنىي ئېتىقاد 

قىلىشىمىزدا تۈرتكىلىك رول ئوينىسا، ئهجدادلىرىمىزنىڭ تارىخىنى ئۆگىنىشىمىز 
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 ئادەتلىرىمىزنى ساقالپ قىلىشىمىزدا ئاالھىدە دەۋرلىك - مىللى مهدەنىيهت ۋە ئۆرپ 

  .رول ئوينايدۇ

ە ئارىالش بهزى مۇنبهرلهردە ئېالن قىلىنغان دىنى ئهسهرلهرگه يېزىلغان مهسخىر

ئىنكاسالر ھهقىقهتهن دىنىي ۋە مىللى غۇرۇرى بار ھهرقانداق ئادەمنىڭ ئوغىسىنى 

بۇنىڭدىكى نېگىزلىك سهۋەب مهزكۇر كىشىلهرنىڭ ئۆز مىللىتىنىڭ . قاينىتىدۇ

ئۇالر دىنى ئهسهرلهرگه قارىغۇالرچه . ماھىيىتىنى چۈشهنمىگهنلىكىدىندۇر

 كۆزى بىلهن قارىماستىن ئويلىنىشى ئىنكاسالرنى يازماستىن ياكى ئۆچمهنلىك

بۇنىڭدىكى مهسئۇلىيهتنى مۇنبهر ساھىبلىرى ۋە باشقۇرغۇچىالرنىڭ . كېرەك ئىدى

  .  ئهلۋەتته-خىزمهت دائىرىسىدىنمۇ ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ 

مىللى مهسئۇلىيهتنى تونۇپ، مىللى مهدەنىيهت ۋە ئۇيغۇر تورچىلىق 

مۇنبهر ساھىبلىرىمۇ ئۆزلىرىنىڭ ئىمانى تهرەققىياتىغا تۆھپه قوشۇۋاتقان 

مهسئۇلىيىتى ئۇنتۇماستىن، دىنى ئهسهرلهرگه ئاالھىدە ئورۇن بېرىش ياكى باال 

سهھىپه ئاجرىتىش ئارقىلىق مۇنبهرداشالرنىڭ ئىسالمىي ئهسهرلهرگه بولغان 

ئۇالر ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئىسالم . ئېهتىياجىنى مهلۇم مىقداردا قاندۇرۇشى الزىم

غا ئېتىقاد قىلىدىغانلىقىنى، ئۇيغۇرنىڭ ھهممىسى ئۇسسۇلچى ۋە ناخشىچى دىنى

ئۇرۇمچى ۋەقهسىدىن ئىلگىرى . بولۇپ كهتمىگهنلىكىنى ئۇنۇتماسلىقى كېرەك 

ئالدىنقى قاتاردىكى بىر قىسىم تور بېكهتلىرى بۇ نۇقتىغا ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىپ، 

هرىپىدىن نهشىرگه تهييارالنغان دىن سۆيهر ۋە مىللهتپهرۋەر قېرىنداشلىرىمىز ت

ئۇالر . ئىجادى ۋە تهرجىمه دىنى ئهسهرلهرگه كهڭ ئورۇن بېرىپ كهلگهن ئىدى

مىللهتنىڭ ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغانلىقىنى ئۇنتۇماستىن، دىنى تهشۋىقاتقا 

 قىيامهت - ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن -مهلۇم دەرىجىدە سورۇن ھازىرالپ بهرگىنى ئۈچۈن 

مهزكۇر تور بېكهتلهر سىياسى بۇھرانالرنىڭ . نى ئۇنىڭ دەرىجىسىنى كۆرگۈسىكۈ

قۇربانى بولدى، ئهمما ئۇالرنىڭ ۋە باشقا ئىسالمىي تور بېكهتلىرىنىڭ مىللهتكه 

بۇ مۇناسىۋەت . يهتكۈزگهن خىزمىتى مهڭگۈ ئۆچمهيدۇ ۋە مىللهت ئۇنى ئۇنتۇمايدۇ 
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ىتىم ۋە ئالى ئىهتىرامىمنى بىلدۈرىمهن بىلهن مهزكۇر تور بېكهت ساھىبلىرىغا رەھم

.  

ئۇيغۇر دىيارىدا تور خىزمهتلىرى تهدرىجى يولغا قويۇلۇۋاتقان يېقىنقى كۈنلهردىن 

بۇيان ۋەتهن ئىچىدە ئېچىلىۋاتقان مۇنبهرلهردە دىنى ئهسهرلهرنى تهستىقلىماسلىقتهك 

ىبلىرى ۋە بۇ نېمه ئۈچۈن؟، تور ساھ. ئهھۋالالر بىر قهدەر ئېغىر كۆرۈلىۋاتىدۇ

؟ !باشقۇرغۇچىالردىكى ئىمانى بۇرچ ۋە مىللى كىملىك چۈشهنچىسى نهگه كهتتى

تىياتىرخانا، تېلېۋىزور قاناللىرىدا مىللهتنى بىخۇدالشتۇرىدىغان پروگراممىالر -كىنو

ئاز كېلىۋاتقاندەك، ئادەم كۆرۈشكه ئۇيۇلىدىغان ئېالن پروگراممىلىرى، ھهرخىل 

ۇسسۇل پىالستىنكىلىرىغا كهڭ ئورۇن بېرىلدى ۋە ئ- تىلدىكى فىلىم ۋە ناخشا

بۇ بىزدىكى تور تهرەققىياتىمۇ؟ تور خىزمىتىدىن پايدىلىنىش . بېرىلىۋاتىدۇ 

ھاال بىز ئهتراپىمىزدىكى ئىشالردىن ئىبرەت ئالمايۋاتىمىز ۋە !. سهۋىيىمىز بۇمۇ؟

 پۇرسهت توال دىنى بىلىم ئىلىشىغا- مىللهتنىڭ ئاز. ھۇشۇمىزنى تاپالمايۋاتىمىز

يارىتىپ بېرەلمىگهن ياكى جۈرئهت قىاللمىغان تور بېكهت ساھىبلىرى ئالالھتىن 

. ساۋابلىق ئىش قىلىشى كېرەك ئىدى توال -قورقۇشى ۋە ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن ئاز

مۇنبهرلىرىنىڭ تاقىلىپ قىلىشىغا ئىسالمىي ئهسهرلهر سهۋەبچى دەيدىغان خاتا 

سىنى سىلكىشى ۋە ئهقلىگه كېلىشى، ئۆزىنىڭ ئۇقۇمدىكى بىچارە قېرىنداشالر كاللى

شۇنى بىلىشىڭىز كېرەككى، . ئۇيغۇر ئىكهنلىكىنى ئېسىگه ئىلىشى ئىنتايىن مۇھىم

  !. سىز ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئوغالنىسىز! سىز ئۇيغۇرسىز! سىز مۇسۇلمانسىز

مىللهتنىڭ ئىسالمىي ئىلىمگه بولغان ئېهتىياجىنى مهلۇم دەرىجىدە قاندۇرۇپ 

تقان بىر قىسىم ئىسالم تور بېكهتلىرى دىنسىزالشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ كېلىۋا

ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ تور يۈزىدە دىنى بىلىم . ئوبىكتىسىغا ئايالندۇرۇلۇپ توسۇۋىتىلدى

مانا بۇنىڭدەك مۇھىم بىر . ئېلىشتهك ئهقهللى ھوقۇقىمۇ يوق قىلىپ تاشالندى

ۆيهر قېرىنداشالر يهنىال ۋەزىيهتته قهلبىدە ئازراق ئىمانى بار مىللهت س

ئۇستىگه ئىلىشى ) يهنى دىنى تهشۋىقاتنى(ئىككىلهنمهستىن بۇ مهسئۇلىيهتنى 

  .كېرەك ۋە دىنى زىيالىالرغا دىنى تهشۋىقات شارائىتلىرىنى يارىتىپ بېرىشى الزىم
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مىللىتىمىز تارىخىغا قارايدىغان بولساق ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئالتۇن دەۋرى 

غاندىن كىيىن بولغانلىقىنى ھهممىمىز بىلىمىز، بۇنىڭ ئىسالمنى قوبۇل قىل

ئۇيغۇرالر ئىچىدىن چىققان  جانلىق مىسالى؛ سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان بولۇپ، ئۇ 

بولۇپ، ئۇنىڭ ئهينى دەۋردىكى  بۈيۈك خاقان ۋە ئىسالمنى قوبۇل قىلغان تۈنجى پادىشاھ 

م تاللىشى ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ ئادالهتپهرۋەرلىكى، جاسارىتى ۋە توغرا ئېتىقادى ۋە ساغال

گۈللىنىشى ۋە مىللهتنىڭ بۈگۈنگه قهدەر مىللهت بولۇپ تۇرۇشىدىكى ئاساسلىق 

ئۆتكهن ئىشالردىن ئىبرەت ئېلىپ مىللهتنى بۆلىدىغان ياكى . سهۋەبلهردىن بىرىدۇر

قايمۇقتۇرىدىغان، مىللهتنىڭ روھانىيىتىنى زەخمىلهندۇرىدىغان سۆزلهرنى ئىنكاس 

ئالالھ تائاال . پ يىزىۋېرىش، بىر ئهقىل ئىگىسى ئىنساننىڭ ئىشى ئهمهستۇريازدىم دە

يهنى بىلمىگهننى بىلدىم، (بىلمهيدىغان نهرسهڭگه ئهگهشمه «: مۇنداق دەيدۇ

قۇالق، ) ئىنسان قىيامهت كۈنى(، )كۆرمىگهننى كۆردۈم، ئاڭلىمىغاننى ئاڭلىدىم دېمه

 سوراق -ستىدە ھهقىقهتهن سوئال كۆز، دىل يهنى بارلىق سۆز ۋە قىلمىشلىرى ئۈ

  ]. ئايهت- 36سۈرە ئىسرا . [»قىلىنىدۇ

سۆزلهش ۋە يېزىشقا ئوخشاش بۇ نېمهتلهرنى ئالالھ رازى بولىدىغان يولالرغا 

دۇنيادا سىلهرگه (ئاندىن «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئىشلىتىش ئىنتايىن مۇھىمدۇر

  ]. ئايهت-8سۈرە تهكاسۇر [» .نىسىلهر سوراق قىلى-نېمهتلهردىن سوئال ) بېرىلگهن

مهزكۇر قېرىنداشلىرىمىزغا ئالالھتىن قورقۇشىنى ۋە ھهقىقهتنى قوبۇل قىلىپ 

-ھاياتتا ساغالم يول تاللىشىنى، رەسۇلۇلالھنىڭ تهرجىمىهالىنى ئۆگىنىشى، ئاتا

چوڭ ئانىسىنىڭ ئهجدادلىرىنىڭ تارىخى ۋە دىنى ئېتىقادىنى -ئانىسى ۋە چوڭ دادا

  .  ئۇرماستىن سوغاق قانلىق بىلهن ئوقۇپ چىقىشىنى تهۋسىيه قىلىمهنيهرگه

بىر نهرسىنى  ورقۇنۇچلۇق بهزىلهر ئىسالمىي ئهسهرلهرنى كۆرۈپ قالسا خۇددى ق

دە، خۇدىنى بىلمىگهن ھالدا -كۆرۈپ قالغاندەك بهدەنلىرىگه تىكهن سانجىلىپ كېتىدۇ

گاھىدا بۇنداقالرنىڭ مىللى . ئىنكاس يازدىم دەپ نېمىلهرنى دەپ تاشاليدۇ

  . كىملىكىدىنمۇ شهكلهنمهي تۇرالمايسىز
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ىپ قۇالقلىرىغا نۇھ ئهلهيهىسساالمنىڭ قهۋمى ھهقنى ئاڭالشتىن باش تارت

قوللىرىنى تىقىۋالغانغا ئوخشاش مىللىتىمىز ئىچىدىكى مهزكۇر كىشىلهر دىنى ۋە 

ئىسالمىي ئهسهرلهرنى ئوقۇپ چىقسا ھهقىقهتكه يېتهكلىنىپ قىلىشىدىن ياكى 

ئۇستىگه ھۆججهت بولۇپ قېلىشىدىن ئهنسىرەپ ئاغزىغا كهلگهننى چالۋاقاشقا 

: نۇھ ئېيتتى« :  قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇبۇ ھهقته ئالالھ تائاال. باشاليدۇ

. دەۋەت قىلدىم) ئىمانغا( كۈندۈز -مهن ھهقىقهتهن قهۋمىمنى كېچه ! پهرۋەردىگارىم

مهن ئۇالرنى سېنىڭ مهغپىرىتىڭگه . مېنىڭ دەۋىتىم ئۇالرنى تېخىمۇ قاچۇرۇۋەتتى

) چۈندەۋىتىمنى ئاڭلىماسلىق ئۈ(ئېرىشسۇن دەپ، ھهر قاچان دەۋەت قىلسام، 

سۆزۈمنى ئاڭلىماسلىق ياكى مېنى (بارماقلىرىنى قۇالقلىرىغا تىقىۋالدى، 

چىڭ ) كۇفرىدا(كىيىملىرى بىلهن باشلىرىنى چۈمكىۋالدى، ) كۆرمهسلىك ئۈچۈن

-7- 6-5سۈرە نۇھ [» .تېخىمۇ باش تارتتى) ئىماندىن(تۇردى، چوڭچىلىق قىلىپ 

  ].ئايهتلهر

نى ياقتۇرمىسىڭىز ھېچ بولمىسا ئىنكاس ئهگهر ئىسالمىي ئهسهرلهر! قېرىندىشىم

-يازماستىن سۈكۈت قىلىش بىلهن چهكلىنىپ قالسىڭىز نېمىدېگهن ياخشى بوالتتى

كىمكى «: رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. ھه

ئالالھنىڭ بىرلىكى ۋە بارلىقىغا، قىيامهت كۈنىنىڭ بولىشىغا ئىمان كهلتۈرىدىكهن، 

  ]. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. [»ياخشى سۆزلىسۇن ياكى سۈكۈت قىلسۇن

تاراچ، ھازارەت -مىللهت ئېتىقاد بوھرانى، ئهخالقى كىرىزس، ئىقتىسادى تاالن

كهمبهغهللىكىگه دۇچ كېلىۋاتقان، مىللى كىملىك ۋە مىللى مائارىپ بۇزغۇنچىلىققا 

ئىدىيسىنىڭ قالدۇقلىرىنى بىلىپ ئۇچراۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە يهنىال سوتسىيالىزم 

ۋە دىنى ئېتىقاد بىلهن  بىلمهي ئوتتۇرىغا ئېلىپ چىقىپ ئىسالمىي مهدەنىيهت 

مىللى كىملىكىمىزنىڭ ئارىسىدىكى تۈگهۋاتقان بوشلۇقنى ياكى ھهر ساھهدە 

جانلىنىۋاتقان بىرلىشىشكه بۇزغۇنچىلىق ئۇرۇقلىرىنى چېچىش نىيىتى بىلهن 

ۇيالر مۇنازىرە مهيدانلىرى ۋە مۇنبهرلهرنىمۇ قولدىن بهرمهستىن مىللهتكه ئۈنگهن شۇمب

مهزكۇر كىشىلهر . ئالالھ ئۇالرنى ھىدايهت يولىغا يېتهكلىسۇن. ھهركهت قىلماقتا



 7

روھى خامۇشلۇقتىن ئويغۇنۇپ دىنى ئېتىقاد، مىللى غۇرۇر، ۋەتهن سۆيگۈسى دېگهنگه 

پنى ئۆلچهم قىلىپ ئوخشاش ئىنسانىي تۇيغۇالر بىلهن، ھهر ۋاقىت ئىنسا

  . ئىتتىپاقلىققا ئهھمىيهت بېرىپ ياشىشىنى تهۋسىيه قىلىمهن

ۋەتهن ئىچى ۋە سىرتىدىكى دىنى زىيالىيالر ئۆز مهسئۇلىيىتىمىزنى تونۇپ، 

شهخسىيهتچىلىك كىرلىرى قاپالپ كهتكهن مېڭىلىرىمىزنى تهكشۈرۈپ، 

پ، مىللهتنىڭ دېزىنفىكسىيه قىلىپ، ئۆزىمىزنىڭ ماھىيىتىمىزنى تونۇپ يىتى

نهقهدەر روھانى ئاچارچىلىققا گىرىپتار بولغانلىقىنى ھېس قىلىىشىمىز ھازىرقى 

  .ۋەزىيهتنىڭ جىددى تهقهززاسى

بىز ھهرساھهدىكى دىنى زىيالىيالر مهسئۇلىيىتىمىزنى ئادا قىلىۋاتىمىزمۇ؟، 

بىزدىكى مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىنىڭ تۈرى قايسى؟، نېمه ئۈچۈن ئۈستىمىزگه 

هن مهسئۇلىيهتتىن قاچىمىز؟، دېگهنگه ئوخشىغان سوئالالردىن ئۆزىمىزنى يۈكلهنگ

مىللهت سىزنى تهربىيىلىدى ۋە ئىلىم بهردى، سىزگه ئىگه . قاچۇرماسلىقىمىز الزىم

ئهمدى مىللهتنىڭ بېشىغا كۈن چۈشۈپ دىنى ئېتىقاد، مىللى كىملىك . چىقتى

ىڭىزنى يوپۇرۇۋېلىپ ۋاقتى يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان بۈگۈنكى كۈندە بېش

سىز تهلىم ! كهلگهندە خىزمهت قىلىمهن دەپ يىتىۋېلىشىڭىزغا نېمه ئاساسىڭىز بار؟

ئالغان ۋە ئۆگهنگهن شهرىئهت ئىلىملىرىنىڭ روھىغا خىالپ ھالدا ھايات كهچۈرىدىغان 

ھهقىقهت ئۈچۈن كۆرەش قىلىش، ھهقنى مىللهتكه ! قانداق دىنى زىيالىيسىز؟

نىڭ بىلىم يولىغا قهدەم قويغاندىكى تۈنجى قهدىمىزدىكى ئهھدىڭىز يهتكۈزۈش سىز

مىللهتنى جاھالهت پاتقاقلىرىدىن قۇتقۇزۇپ مهرىپهت بۇالقلىرىدىن ! ئهمهسمىدى؟

 تۇيغۇ، ئىرادە -سۇغىرىشنىڭ نهقهدەر مۇھىم ئىكهنلىكىنى بىلىپ يهتكهندىكى ھېس 

سالھات ئىلىپ بېرىش ئاقارتىش خىزمىتى ۋە ئى!. ۋە جاسارەتلىرىڭىز قېنى؟

ئارقىلىق مىللهتنى زااللهتتىن ھىدايهت يولىغا يېتهكلهش نىيىتىگه كهلگهندىكى 

ئى دامولال، ئى : قىيامهت كۈنى رەببىڭىز!. ئىمانى ئىستهك، مىللى غۇرۇرىڭىز قېنى؟ 

قاراجىم، ئى مهخسۇم ئى دىنى زات مۇسۇلمانالرغا نېمه تهلىم بهردىڭ؟ مىللىتىڭگه 

مىللىتىڭ  ىڭ؟ مىللىتىڭگه گۈزەل ئهخالقتا ئۈلگه بولدۇڭمۇ؟ نېمه ئۆگهتت
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ئىلگىرىكى ئاسى ئۈممهتلهر قىلغان گۇناھالرنىڭ ھهممىسىنى قىلدى، سهن ئۇالرنى 

گۇناھتىن چهكلىدىڭمۇ؟ سهمىمىيهت بىلهن تهۋھىدكه چاقىردىڭمۇ؟ مىللىتىڭ 

ئۇالرنى قۇتۇلدۇرۇشقا بولدى،  ھهقسىزلىق، ئادالهتسىزلىك، زۇلۇم ۋە جاھالهتكه مهھكۇم 

ھهركهت قىلدىڭمۇ؟ مېنىڭ دىنىمنى ئۇستۇن قىلىش يولىدا مىللهتكه يېتهكچىلىك 

رولىنى ئوينىدىڭمۇ؟ دېگهندەك سوئالالرنى سوراپ قالسا نېمه دەپ جاۋاب بېرىشىڭىزنى 

 قىيامهت كۈنى بۇ سوئالالرغا دۇچار بولغان -ئالالھ ساقلىسۇن. ئويلىنىپ باقتىڭىزمۇ؟

   !. موللىسىنىڭ ئىشى چاتاقئۇيغۇر 

شۇنى بىلىشىمىز كېرەككى، دىنى ۋە مىللى خىزمهت بىكار قالغان ۋاقىتتا ياكى 

چىراق، توي تۈكۈنلهرگه بهخىرامان بارغىلى بولىدىغان -جاھان تىنچىغاندا، نهزىر

-پهيتلهردىال قىلىدىغان خىزمهت بولماستىن بهلكى، جىددى ۋە ئالدىراش، بوران

يهتلهردىمۇ ۋاقىت ئاجرىتىپ، ئالالھقا تهۋەككۇل قىلىپ قىلىشقا چاپقۇنلۇق ۋەزى

يهنى (ئالالھقا «: ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ . تېگىشلىك بۈيۈك خىزمهتتۇر 

مهن "دەۋەت قىلغان، ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان ۋە ) ئالالھنىڭ تهۋھىدىگه ۋە تائىتىگه

» .شىدىنمۇ ياخشى سۆزلۈك ئادەم بارمۇ؟دېگهن كى" ھهقىقهتهن مۇسۇلمانالردىنمهن

  ]. ئايهت- 33سۈرە پۇسسىلهت [

ئالالھ تائاال ئىلمىگه ئهمهل قىلغان ئالىمالرنى ماختىغان ۋە روشهن كىتابى قۇرئان 

!) ئى مۇھهممهد(«: كهرىمدە ئۇالرنىڭ شهنىنى يوقىرى كۆتۈرۈپ مۇنداق دېگهن

بۇالردىن ھېچ (ىلىدىغانالر بىلهن ب) پهرۋەردىگارىنى ۋە ھهق دىنلىرىنى(ئېيتقىنكى، 

پهقهت ئهقىل .) ئهلۋەتته ته ڭ بولمايدۇ(بىلمهيدىغانالر ته ڭ بوالمدۇ؟ ) نهرسىنى

تهپهككۇر يۈرگۈزۈپ ئىبرەت ئالىدۇ ۋە پهرقنى ) ئهقلى ساغالم كىشىلهر(ئىگىلىرى 

 ئالالھ«: يهنه بىر ئايهتته مۇنداق دېيىلىدۇ]. ئايهت-9زۇمهر سۈرىسى [» .بىلىدۇ

ئىمان ئېيتقانالر ۋە ئىلىم بېرىلگهنلهرنىڭ ) سهمىمىي ھالدا(ئاراڭالردىن 

ئالالھ سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭالردىن . دەرىجىلىرىنى يوقىرى كۆتۈرىدۇ

يۇقىرىقى ئايهتته زىكىر قىلىنغان ئىمان ]. ئايهت- 11مۇجادەله سۈرىسى [» .خهۋەرداردۇر

نىڭ بىر يهردە زىكىر قىلىنىشىنىمۇ، ئىلىم ئېيتقانالر بىلهن ئىلىم بېرىلگهنلهر
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بىلهن ئهمهلنىڭ بىرلىكته ئېلىپ بېرىلىشى كېرەكلىكىنى كۆرسىتىپ قويۇشنى 

  . مهقسهت قىلغاندۇر

: پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيهى ئۆلىماالرنىڭ پهزلى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ

بۇ ھهدىسنى [» .الىم قىلىدۇئالالھ بىرسىگه ياخشىلىقنى ئىرادە قىلسا، ئۇنى دىندا ئ«

ئىلىمالر توغرىسىدا قۇرئان ۋە -مانا بۇ ئهھلى ].بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

  .ھهدىسلهردە زىكىر قىلىنغان پهزىلهتلهردىن بىر قىسمى

مىللهت سىزدىن ئۈمىد ... مىللهت سىزگه تهلمۈرۈۋاتىدۇ! ئى قېرىندىشىم

ىقاد يولىنى كۆرسىتىپ قويامدىكىن دەپ مىللهت سىزنى ساغالم ئېت... كۈتۈۋاتىدۇ

ھېلىمۇ كېچىكمهيمىز، ھهممىمىز ! قېنى قېرىندىشىم... ئۈمىدلىنىۋاتىدۇ

بىرلىكته مىللىتىمىزنىڭ بىزدىن كۈتۈۋاتقان ئۈمىدىنى ئاقالش ئارقىلىق ئالالھ 

ئهگهردە بىز ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ . ئۈستىمىزگه يۈكلىگهن مهجبۇرىيهتنى ئادا قىاليلى

ۇلىنى ياخشى كۆرۈمىز دەپ داۋا قىلىدىكهنمىز قولىمىزدىن كېلىشىچه ھهرساھه رەس

مېدىيا ۋاستىلىرىدىن پايدىلىنىپ مىللىتىمىزنىڭ دىنى بىلىملهرگه بولغان 

ئهگهر «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئېهتىياجىنى قاندۇرۇشىمىز ئىنتايىن مۇھىم 

ىڭالركى، ئالالھ سىلهرنى دوست تۇتىدۇ، سىلهر ئالالھنى دوست تۇتساڭالر، ماڭا ئهگىش

ئالالھ ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، . گۇناھىڭالرنى مهغپىرەت قىلىدۇ) ئۆتكهنكى(

  ] .ئايهت- 31 ئىمران - سۈرە ئال . [»ناھايىتى مېهرىباندۇر

ئالالھ تائاال ھهممىمىزنى دىنى ئېتىقادىمىزدا مۇستهھكهم تۇرۇپ، 

نى ئىزچىل تۈردە يۇقىرى باسقۇچقا كۆتۈرۈشكه مىللىتىمىزنىڭ دىنى خىزمىتى

بۇنىڭدىن ئىلگىرى بىلىپ بىلمهي قىلغان گۇناھلىرىمىز ۋە . مۇيهسسهر قىلسۇن

ئى رەببىم ساڭا يالۋۇرىمىز، . كۆزقاراش خاتالىقلىرىمىزنى مهغپىرەت قىلسۇن

نى قهلبلىرىمىز. بارلىق ئىشلىرىمىزنى ساڭا تاپشۇرىمىز. سهندىنال ياردەم سورايمىز

دەۋەت ساھهسىدىكى بارلىق ئۇستازالر ۋە دىنى . دىنىڭدا مۇستهھكهم قىلغىن

مىللىتىمىز ياشلىرىنىڭ . زىيالىالرنىڭ قهلبلىرىنى بىرلهشتۇرۇپ بهرگىن
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قهلىبلىرىنى قۇرئان ۋە ھهدىس روھى بىلهن زىننهتلهپ، سېنىڭ ۋە رەسۇلۇڭنىڭ 

  ...ئامىن. ئاتا قىلغىنئهمرىگه ھهرۋاقىت لهببهي دەيدىغان ئىمان ۋە ۋىجدان 

 

  

  


