
  

 رامىزان، تېلۋىزور ۋە بىز

   

كۈنىسىرى يېقىنلىشىپ كىلىۋاتقان رامىزان ئېيىنى قانداق قارشى ئېلىشنىڭ 

 ئانىالرنىڭ سهزگۈر دېققىتى پهرزەنتلىرىگه تهھدىد - كۈيىدا قىزىق چېپىۋاتقان ئاتا

سۈپىتىدە تىكىلىپ تۇرىۋاتقان تېلۋىزوردىن ئىبارەت بۇ ۋاستىنىڭ كهلتۈرىدىغان 

 مۇنچه ئويلىنىشقا پۇرسهت بهردىمو يوق، بۇنى بىلىپ -ھهققىدە ئانچهزىيانلىرى 

لېكىن، بىلمىسهك بولمايدىغان بۇ مهسىله ھهققىدە نۇرغۇن ئىشالرغا . بولمايدۇ

 مۇنچه ئهسكهرتىشلهرنى بىرىش - سوغۇق قاراپ ئادەتلىنىپ قالغان خهلقىمىزگه ئانچه

  . ئارتۇقچه بولماس

يهردە، نىجاتلىقتىن ئۈمىد كۈتۈش تولىمۇ پهرۋاسىزلىق قارىشى ھۆكۈمران 

بىز ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى مۇسۇلمانالرغا . قېيىن

ئوخشاش مۇبارەك رامىزان ئېيىنى تۆت كۆز بىلهن كۈتىۋاتقان بۇ كۈنلهردە، بىز ئۈچۈن 

" لىقرامىزان" تىلۋىزىيه ئىستانسىلىرى - خىزمهت قىلىۋاتقان رادىئو" خالىسانه"

تالالش ھوقۇقۇڭ . تىلۋېزىيه فىلىملىرىنى ھازىرالۋاتقان بولۇشى تولىمۇ تهبىئىي

. بولمىغان يهردە، بىچارىلهرچه ياشاش سېنىڭ گهۋدىلىك ئاالھىدىلىكىڭ بولۇپ قالىدۇ

 ئادەت ۋە مىللىي - شۇمىكىن، بىز ئهقىدىمىزگه، ئېتىقادىمىزغا، ئۆرپ

. ارىشى فىلىملهرنى كۆرۈپ كۆنۈپ كهتتۇقئهنئهنىلىرىمىزگه يۈز پىرسهنت قارىمۇ ق

نى بېخارامان ئولتۇرۇپ سهيىر قىلىش، ئۆزىمىز ۋە " غهربكه ساياھهت خاتىرىسى"

  پهرزەنتلىرىمىزنى ئۇنى كۆرۈشتىن چهكلىمهسلىكىمىز ئېتىقادىمىزغا بولغان
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 سهمىمىيىتىمىزنىڭ بىۋاسته گۇۋاھچىسى سۈپىتىدە قهددىنى تىك تۇتۇپ 

گهرچه ئاساسىي قانۇندا، مىللىي . توغرا، بىزنىڭ تالالش ھوقۇقىمىز يوق. ۇتۇرىۋېتىپت

 ئۇزۇن -ئهنئهنه، دېنى ئېتىقاد، تىل ۋە باشقىالرغا ھۆرمهت قىلىنىش ھهققىدە ئۇزۇن

جوملىلهر چىرايلىق قىلىپ يېزىلغان بولسىمۇ، بۇ ھۆرمهت بىزنى، يا بىز بۇ 

 ئونبهش - امىزاندا كۈنىگه ئون شۇڭا بىزگىمۇ ر. ھۆرمهتنى تېپىپ بواللمىدۇق

 نهسىههتلهر تىلۋىزور ئىكرانلىرىدا ئهمهس، - مىنۇتلۇق رامىزان ھهققىدىكى دىنىي ۋەز

ئهمما بىزنىڭ تالالش ھوقۇقىمىز شۇ فىلىملهرنى، . مهسجىدلهردىمۇ راۋا كۆرۈلمىدى

كۆپ قىسىملىك تېلۋىزىيه تىياتىرلىرىنى كۆرمهسلىكته ئىپادىلهنسه، بۇنىڭ بىلهن 

ئالالھ تائاالغا، ئۇنىڭ دىنىغا، پهيغهمبىرى كۆرسهتكهن تهلىماتالرغا بوي ئهككهن 

 ئادەتلىرىمىزنى بۇ ئارقىلىق قوغداپ قالساق بۇنىڭ -بولساق، مىللىي ئهنئهنه، ئۆرپ

 - رامىزان ھهرگىزمۇ ئويۇن. بۇنىڭغا ئهلۋەتته ئىمكانىمىز بار!! نېمىسى يامان؟

 ئىچىشنىڭ ئېيى -مۇزىكا ئاڭالشنىڭ، ياخشى يهپ - تاماشانىڭ، كىنو كۆرۈش، ناخشا

 - ئهمهس، قۇرئان ئوقۇيدىغان، تائهت ـ ئىبادەت قىلىدىغان، كۆپ ناماز ئوقۇيدىغان، خهير

ساخاۋەت قىلىدىغان، جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشنى تاشلىمايدىغان، ئىتىكاپ 

ئوقۇش، قۇرئان بىز، بىزنى ئالالھقا ئىبادەت قىلىشتىن، ناماز . قىلىدىغان ئاي

ئوقۇشتىن، ئالالھنىڭ زىكرىدىن توسىدىغان بۇنداق پروگرامالردىن يىراق 

ئالالھ ھهممىمىزنى .  ئاخىرىتىمىز ئۈچۈن تولىمۇ ياخشى- تورغىنىمىز بىزنىڭ دۇنيا

  !ئامىن! ياخشى ئىبادەت، ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا مۇۋەپپهق قىلسۇن
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ونۇپ، باشقا ئايالردا ئونتۇپ كېتىدىغان لهنهتكه گهرچه ياراتقۇچىسنى رامىزاندىال ت

الرنى ئانچه ياخشى كۆرۈپ كهتمىسهممۇ، مۇشۇ خىل " سۈنئىي مۇسۇلمان"اليىق 

باشلىنىش، بۇنىڭغا ئوخشاش ياخشى كهيپىياتالر بىلهن كۆپ قاتالملىق تهھدىدكه 

 دۈج كىلىۋاتقان مىللىي، دىنىي مهۋجۇدلىقىمىزنىڭ بىر مىنۇت بولسىمۇ ئۇزۇن

ياشىشى ئۈچۈن ئىمكان ھازىرلىغان بولۇپ قاالرمىزمىكىن، دېگهن ئۈمىدىم بۇ قۇرالرنى 

پهرزەنتلهرنى ياخشى، ئېتىقادلىق !  ئانىالر-ھۆرمهتلىك ئاتا . يېزىشقا مېنى زورالۋاتىدۇ

سىلهر مهككىدە ياكى . ئىنسان قىلىپ تهربىيلهش سىلهرنىڭ مهجبۇرىيىتىڭالر

قاتارلىق ... هردە، خۇتهندە ئۈرۈمچى، غولجا، يهكهنمهدىنىدە ئهمهس، بهلكى قهشق

 - شهھهرلهردە ياشاۋاتىسلهر، بىزنىڭ بۇ يهردىكى تېلۋىزىيه پروگراملىرىنى ئهركىن

رامىزان ئايلىرىدا، ئىمكان يار بهرسه باشقا . ئازادە ئولتۇرۇپ كۆرگىلى بولمايدۇ

لىي ئهنئهنىلىرىمىزگه ئايالردىمۇ خهۋەرلهرنى كۆرگهندىن باشقا، ئېتىقادىمىز ۋە مىل

بىز بۇنىڭدىن ئىككى ! يات بولغان فىلىملهرنى كۆرۈشتىن بالىالرنى توسۇپ قااليلى

ئالىمىز؛ بىرى، ئالالھنىڭ رازىلىقى، ئىككىنچىسى مىللىي  خىل پايدا 

  . مهۋجۇدلىقىمىزنىڭ كاپالىتى

ئۆزىنى مهنچه بولغاندا، . ئۆزىنى سۆيمىگهنلهر ئۆزگىلهر تهرىپىدىنمۇ سۆيۈلمهيدۇ

ئۇنداقتا بىزنىڭ .  قىممىتىنى بىلىشته ئىپادىلهنسه كېرەك- سۆيۈش ئۆز قهدىر

 قىممىتىمىز زادى قهيهردە؟ ئهجهبا ئۇ بىزنىڭ ئېتىقادىمىز، مىللىي، دىنىي -قهدرىمىز

! ئهجهبا ئۇ، شۇالرنى قوغداش ۋە راۋاجالندۇرۇشتا ئهمهسمۇ؟! ئهنئهنىلىرىمىزدە ئهمهسمۇ؟

 ئىشتا ئىندىئانالردەك مىللىي ئهنئهنه دەپ باشقا ھېچقانداق بىز بۇ يهردە ھهممه

  .تهرەققىيات بىلهن كارى بولمايدىغان بىر مىللهت توپىنى داۋا قىلماقچى ئهمهسمىز
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 ئهمما بىز، بىزنى ئىپادىلهيدىغان، بىزنىڭ كىملىكىمىزنى ئىپادىلهيدىغان 

. هتلىشىشنى كۆزدە تۇتمايدۇتهرەققىيات پهقهت سانائ. تهرەققىياتالرغا مۇھتاجمىز

شۇڭا بۇ يىلقى رامىزان بىز . ئۇنىڭ مهنىۋى تهرىپى بىز ئۈچۈن ھهممىدىن مۇھىم

ئۆزىمىزنى، . ئۈچۈن بىر ياخشى باشلىنىش بولۇپ قالسا ئهجهپ ئهمهس

پهرزەنتلىرىمىزنى، دىنىي ئېتىقاد ۋە مىللىي ئهنئهنىلىرىمىزنى تېلۋىزوردىن ئىبارەت 

 جهھهننهمگه باشاليدىغان ئازازۇل پروگرام ۋە فىلىملىرىنىڭ نىڭ" دىل بۇزارالر"

ئالالھ تائاالدىن بۇ ئۈلۈغ ئايدا ھهممىمىزنى ئۆز تائىتىگه . تهھدىدىدىن ساقالپ قااليلى

  .مۇيىسسهر قىلىشىنى تىلهيمهن
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