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ئىلىم تهھسىل قىلغان دىنى  تهن ئىچىدە ۋە چهتئهل ۋە 

  زىيالىالر ۋەزىپىسىنى ئۇنۇتتىمۇ؟

   

 - ئهركىن دۇنيادا ئىلىم تهھسىل قىلىپ خهلقىمىزگه ئىلىم   مهلۇمكى، بىز 

ئىرپان چېچىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئۈمىدىنى ئاقالش، ئهينى ۋاقىتتا ئالالھ تائاالنىڭ 

لىقىغا ئېرىشىشتىن ئىبارەت ئۇلۇغۋار دىنىغا خىزمهت قىلىش ئارقىلىق ئۇنىڭ رازى

 نىشان بىلهن يۇرتىمىزدىن ئايرىلىپ، ياتالرنىڭ يۇرتىدىكى ھىجران - غايه 

چهتئهللهردە بىلىم تهھسىل قىلغانالر بۇ يولدا . كوچىلىرىدا يۈرۈشكه ئاتالنغان ئىدۇق

قۇغان بۇنىڭ ئهڭ يامىنى ئانا يۇرتىمىزغا قايتىپ بېرىپ، ئو. كۆپ بهدەللهرنى تۆلىدۇق

ئىلمىمىزنى ئىشلىتىپ، خهلقىمىزنى مهنىۋى قاششاقلىقتىن، نادانلىقتىن 

ئهمما ئالالھ تائاالنىڭ چهكسىز . قۇتقۇزۇش پۇرسىتىدىن مهھرۇم قالغانلىقىمىزدۇر

چۈنكى دۇنيادا . قۇدرىتىگه ئىشهنگهنلهر ئۈچۈن بۇ ئۆتكۈنچه ۋەزىيهت بولىشى مۇمكىن

يهنىال .  كۆزى يهتمىگهن ئىشالر ئهمهلگه ئاشىدۇئىنسان تهسهۋۋۇر قىلىپ باقمىغان ۋە

چۈنكى قورساقتا ئوماچ بولسا ئۇنى . ئۈمىدنى قولدىن بهرمهسلىك ئهڭ ياخشى تهدبىردۇر

  . ئىشلهتكىلى بولىدۇ  چوقۇم 

چهتئهللهردە ئىلىم تهھسىل قىلغان قېرىنداشلىرىمىز مۇنداق ئىككى تۈرلۈك 

ى، ۋەتهنگه قايتالماسلىق، ئىككىنچىسى زور سىناققا دۇچ كهلگهن بولۇپ، بىرىنچىس

بۇ بىر . چهتئهللهردە بولسىمۇ ئوقۇغانلىرىنى ئىشلىتىش پۇرسىتىگه ئېرىشهلمهسلىك

لېكىن ئالالھ تائاالنىڭ ئۇلۇغ دىنىنى تارقىتىش شهرىپىگه ئېرىشكهنلهر . كىرىزىس

بولسا نىيهت خالىس . ئۈچۈن ئېيتقاندا، چىقىش يولى بولمىغان بىر كىرىزىسمۇ ئهمهس

  . ئالالھ تائاال ئهلۋەتته بىر چىقىش يولى بېرىدۇ

  :دەۋەت يولى شهرەپلىك يولدۇر

ئالالھ ئاتاالنىڭ ئۇلۇغ دىنىغا كىشىلهرنى دەۋەت قىلىش ھهزرىتى ئادەم 

ئهلهيهىسساالمدىن باشالپ تا ھازىرغىچه ئهڭ شهرەپلىك ۋە ئۇلۇغ بىر ئىش بولۇپ 

ئهڭ ئاالھىدە ئىمتىيازى ئۇالرنىڭ خۇسۇسهن ئىسالم ئۇممىتىنىڭ . كهلمهكته
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مانابۇ، . كىشىلهرنى ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالردىن توسىدىغانلىقىدۇر

چۈنكى كىشىلهرگه ھهقىقىي كۆيۈنىدىغان ۋە ئۇالرغا . ياخشىلىقنىڭ نهق ئۆزىدۇر

ه خاتىرجهملىك، بهخت سائادەت ۋە ياخشىلىق تىلهيدىغان ئادەم چوقۇم ئۇالرنى ئۆزلىرىگ

پايدىلىق بولغان ئىشالرغا بۇيرۇپ، ئۆزلىرىگه ۋە كېلىچېكىگه زىيانلىق بولغان 

بۇ خۇددى بىر مېهرىبان ئاتىنىڭ ئۇماق بالىسىغا كۆڭۈل بۆلۈپ، . ئىشالردىن توسىدۇ

ئىسالم ئۇممىتى ئهنه شۇنداق . ئۇنى تهربىيه قىلغىنىغا ئوخشاش بىر مېهرىبانلىقتۇر

شۇڭا ئالالھ تائاال بۇ ئۇممهتنى . ن بىر ئائىلىدۇرھهممىگه شهپقىتى كهڭ، كۆيۈمچا

سىلهر ئىنسانالر مهنپهئىتى ئۈچۈن !) ئى مۇھهممهد ئۈممىتى(« :ماختاپ مۇنداق دېگهن

ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان ئالالھقا ئىمان 

  ).ت ئايه-١١٠ئال ئىمران (».ئېيتىدىغان ئهڭ ياخشى ئۈممهتسىلهر

ئۆزلىرىنىڭ   چهتئهللهردە دىنىي ئىلىم تهھسىل قىلغانالر ۋە قىلىۋاتقانالر 

. نهقهدەر شهرەپلىك، ئۇلۇغ بىر ۋەزىپىنىڭ ئۈستىدە ئىكهنلىكىنى ئونۇتماسلىقى الزىم

« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسته. چۈنكى بۇ پهيغهمبهرلهرنىڭ مهسلهكىدۇر

پهيغهمبهرنىڭ . دەپ كۆرسهتكهن»ىسلىرىدۇرئۆلىماالر پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋار

ھهقىقهتهن  مهسلهكىدىن ئىبارەت بۇ شهرەپكه نائىل بولغان ۋە شۇ يولدا داۋام قىلغانالر 

  . بهختلىك كىشىلهردۇر

تهبىئىيكى، كىشىلهرنى دىنغا دەۋەت قىلىش مهسچىدلهردە ۋە سورۇنالردا ۋەز 

تىل . ڭ ۋاسىتىلىرى كۆپتۇرئېيتىش دېگهن ئاددى مهنىدە ئهمهس، بهلكى دەۋەتنى

 نهسىههت قىلىش، دىنىي دەرسلهرنى ئۆگىتىش، كىتاب، ماقاال - بىلهن بېۋاسىته ۋەز 

يېزىپ تارقىتىش، تېلېۋىيه ۋە رادىئوالردا سۆزلهش ۋە ئېنتېرنېت ئارقىلىق دەۋەت 

 ھهرىكىتى ۋە مۇئامىلىسى ئارقىلىق -قىلىش، ئهڭ ئۆنۈملۈكى ئۆزىنىڭ ئىش 

تارىختىن بىرى . ا دەۋەت قىلىش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇكىشىلهرنى دىنغ

ئۆزلىرىنىڭ زامان ۋە ماكان پهرقلىرىگه قاراپ   كىشىلهرنى ئالالھقا دەۋەت قىلغانالر 

    . ھهر خىل ئۇسۇلالر بىلهن ئېلىپ بارغان ئىالھىي دەۋەتنى 

  :ئالالھنىڭ دىنىنى تارقاتقۇچىالر ھهمىشه جاپا چهككهن
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ھنىڭ دىنىنى تارقىتىش يولىدا جاپا چهككهن قهدىمقىلهرگه قاراپ بىز ئالال

باقايلى، ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇرىتلىرى، مۇرىتلىرىنىڭ مۇرىتلىرى خرىستىئان 

ئۇالر مىالدىيه بىرىنچى . دىنىنى تارقىتىش يولىدا خهيىمخهتهرلهرگه ئۆزلىرىنى ئاتقان

رىكىگه قهدەر دۇنيانىڭ ھهر قايسى ئهسىردىن تاكى ئۈچىنچى ئهسىرنىڭ كېيىنكى چا

 ئوقۇبهتلهرنى ۋە -جايلىرىدا دىن تارقىتىش يولىدا تارىختا كۆرۈلمىگهن ئازاب 

يهھۇدىيالرنىڭ ئىسا   ئۇالرنىڭ بۇ قارا كۈنلىرى . قهتلىئامالرنى باشتىن كهچۈرىدۇ

 ئۇالر. ئهلهيهىسساالمنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن سۇيقهست پىالنلىغان ۋاقتىدىن باشلىنىدۇ

ئىسا ئهلهيهىسساالمدىن كېيىن دىن تارقىتىش ئۈچۈن دۇنيانىڭ ھهر قايسى 

ئهمما بارغانلىكى جايلىرىدا توپالپ ئۆلتۈرۈلۈشلهرگه ۋە دىنىدىن . جايلىرىغا تارقىلىدۇ

.  قىستاقالرغا دۈچ كېلىدۇ-قىيىن  ياندۇرۇش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان تۈرلۈك 

ىدە خرىستىئان دىنىنىڭ دەستۇرى بولغان لېكىن ئۇالر بۇ ئۈچ ئهسىرلىك ئازاب ئىچ

ئهسلى ئىنجىلدىن ۋە بۇ دىننىڭ ئالالھ چۈشۈرگهن ۋاقىتتىكى ماھىيىتىدىن 

دېگهن بۇ دىننىڭ دەۋىتىنى » خرىستىئان دىنى « ئايرىلىپ قالغان بولسىمۇ،

داۋامالشتۇرۇشى نهتىجىسىدە، رىم ئىمپىراتورلىرىدىن باشالپ كۆپلىگهن 

 بۇ دىننى ئاخىرى قوبۇل قىلىشى بىلهن ئۆزلىرىنىڭ دەۋەت ئىمپىراتورلۇقالرنىڭ

شۇندىن بىرى نامدا بولسىمۇ خرىستىئان دىنى دۇنيادىكى ئهڭ . يولىدا غهلىبه قىلىدۇ

  . دىننىڭ بىرسىگه ئايلىنىپ داۋام قىلىپ كهلمهكته چوڭ ئۈچ 

  :ئىسالم دەۋىتى ئۆزىنى خهتهرگه ئېتىش بىلهن باشالنغان 

دىنىمىز ئىسالم دىنىغا كهلسهك، ئىسالم دىنىغا كىرىش ۋە ئهمدى بىزنىڭ ھهق 

بۇ دىننى تهشۋىق قىلىش ئۆزىنى خهتهرگه ئېتىش، ئۆلۈش، ئۆلتۈرۈلۈش ۋە قۇربان 

بۇ دىننىڭ پهيغهمبىرى ھهزرىتى مۇھهممهد . بېرىش دېگهن قانائهت بىلهن باشالندى

ولىدا جېنىنى ئاتاپ ئهلهيهىسساالم ئۆزىگه كهلگهن بۇ ئۇلۇغ دىننى تهشۋىق قىلىش ي

پهيغهمبىرىمىز ھهق دىننى تهشۋىق قىلىش يولىدا، ! قويغانالرنىڭ ئالدىنقىسىدۇر

ئۆزىنىڭ ئهرەبلهر ئىچىدىكى بارلىق ئېتىبارىنى، مهرتىبىسىنى، خاتىرجهملىكىنى ۋە 

ھهممه بىردەك ئېتىراپ قىلىدىغان ھۆرمىتىنى، شۇنداقال دۇنيالىقتىن بولغان 
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مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ . ىسىنى قۇربان قىلغان ئىدىقىممهتلىك ھهر نهرس

ئىسالم تارىخىدىن خهۋىرى بولغانالر   . ساداقهتلىك ساھابىلىرىمۇ مۇشۇ يولنى تاللىدى

بىلىدۇكى، ھهزرىتى بىاللنىڭ بۇ ئۇلۇغ دىندىن ۋاز كهچمهسلىك يولىدا تارتقان 

سالم شېهىدلىرى بولغان تۇنجى ئى   قىستاقلىرىنى، - ئازابلىرى ۋە ئېلىنغان قىيىن 

ھهزرىتى ياسىر بىلهن ئايالى سۇمهييهلهرنىڭ قانداق ۋەھشى ئۇسۇلدا 

ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى، بۇ دىننى تارقىتىش يولىدا قانچه مىڭلىغان ئهزىمهتلهرنىڭ 

زالىمالر تهرىپىدىن ئادەم قېلىپىدىن چىققان ۋەھشىلىكلهر بىلهن 

  . ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى ياخشى بىلسه كېرەك

ئىسالم  ۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرىنىڭ ئاساسلىق كۆپ سانلىقى م

دىنىنى تارقىتىش ۋەزىپىسى بىلهن ئۆز يۇرتلىرىدىن ئايرىلىپ دۇنيانىڭ ھهر قايسى 

 بۇرۇن كۆرمىگهن، ھهتتا ئاڭالپمۇ باقمىغان ۋەھىيمىلىك جايالرغىمۇ - جايلىرىغا 

نېرىسى   ىڭ تولىسىنىڭ قهبىرلىرى شۇ سهۋەبتىن ساھابىالرن. تارقىلىپ كهتكهن

خىتاي، تۈركىستان، يېقىنى شام، مىسىر، ئىئوردانىيه قاتارلىق مهملىكهتلهردە 

ساھابىالردىن كېيىنكى ئهۋالدالرمۇ بۇ يولنى شۇنداق . ساقلىنىپ تۇرماقتا

 - ئۇالرنىڭ قهبىرلىرىمۇ كىشى كۆرمهس جايالردا، دالىالردا ئىز . داۋامالشتۇرۇپ كهلدى

  . سىز قالدىدېرەك

باتىل دىننىڭ دەۋەتچىلىرىمۇ دەۋەت يولىدا قۇربان بېرىشتىن 

  :قورقمىغان

ئالالھنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىش ئىشى ئهزەلدىن ھهم ئۇلۇغ ھهم خهتهرلىك ۋەزىپه 

ھهق دىننىڭ ئىگىلىرى بولغان مۇسۇلمان دەۋەتچىلهرال ئهمهس، بهلكى . بولۇپ كهلدى

نىڭ دەۋەتچىلىرىمۇ ئۆزلىرىنى ئالالھ يولىغا ئهسلى بۇزۇلغان خرىستىئان دىنى

مۇشهققهتلهرگه چىداپ، ئىسسىق ئائىلىسىدىن  ئاتىۋەتكهنلىك ئېتىقادى بىلهن جاپا 

 - ئايرىلىپ دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا ئۆزلىرىنى خهتهرلهرگه ئېتىشتىن ھۇزۇر 

دېگهن »كئۆزلۈك ۋە كىملى« ئهسهت سۇاليماننىڭ: مهسىلهن. ھاالۋەت ھېس قىلغان

 ئهسىرنىڭ - ٢٠ ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرى ۋە - ١٩شۋېتالر  ئهسىرىدە ھېكايه قىلىشىچه، 
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خرىستىئان دىنىنى قانات يايدۇرۇش پىالنىغا  باشلىرىدا، بىزنىڭ ئانا ۋەتىنىمىزدە 

كهلگهندىن كېيىن، ئۆزلىرىنىڭ بىر قهدەر تهرەققى تاپقان، مهئىشىتى ياخشى ئۆز 

قىتتىكى ئهڭ قاالق ۋە ئهڭ كهمبهغهل رايونالر بولغان قهشقهر، يۇرتلىرىنى تاشالپ شۇ ۋا

يهركهن، ئاقسۇ، خوتهن قاتارلىق شهھهرلهردە خرىستىئان دىنىنى تارقىتىش ئۈچۈن 

بۇ جهرياندا ئۇالر تۈرلۈك قىيىنچىلىقالر، توسقۇنلۇقالر ۋە . يېرىم ئهسىر كۈچىگهن

تىشتىن ۋاز كهچمىگهن، تاكى ھاياتىي خهتهرلهرگه قارىماي بۇ باتىل دىنىنى تارقى

ئهنگىلىيىنىڭ «ئۇالر   يىلى شىڭشىسهي ھاكىمىيىتى تهرىپىدىن - ١٩٣٧

دەپ قارىلىنىپ قوغالپ چىقىرىلغانغا قهدەر دىن تارقىتىش » ئىشپيونلىرى

شۇ ۋاقىتتىكى  شۋېت دىن تارقاتقۇچىلىرى . ئىشلىرىنى داۋام قىلدۇرغان ئىدى

قىزىل  ىدا دىن تارقىتىش جهريانىدا، بۇ رايونالردىكى تهرەققى تاپمىغان ئۇيغۇر رايونلىر

ۋە كېزىك كىسىلى تۈپهيلى بالىلىرىدىن ئايرىلغان، ئېغىر كېسهللىكلهرگه ئۇچرىغان 

بۇنى ھازىرقى ئافرىقىنىڭ ئهڭ . بولسىمۇ بۇ باتىل دەۋىتىدىن ۋاز كهچمىگهن ئىدى

دىن  ن شۇ جايالرغا قاالق رايونلىرىغا سېلىشتۇرغىنىمىزدا بىزنىڭ ئۇيغۇرالر دى

تارقىتىش ئۈچۈن بېرىشنى قوبۇل قىالالمدۇ؟ مهن بىلهن سىز ھازىرقى تۇرمۇشىمىزنى 

تاشالپ شۇ قۇمدىن باشقا ھېچنهرسه يوق جايغا بېرىشنى ياقتۇرامدۇق؟ ئهمما ئهرەبلهر 

تۈركىيهنىڭ شۇ جايلىرىدا . بىلهن تۈركلهر دەۋەت يۈزىسىدىن ئهلۋەتته بارىدۇ ۋە باردى

ئهرەب . لغان مهكتهبلىرىگه تۈرك ياشلىرى قىزىقىش بىلهن بارماقتائېچى

بىز بۇ  . قېرىنداشالردىنمۇ دەۋەت قىلىش ئۈچۈن شۇ جايالرغا بېرىپ تۇرۇپ قالغانالر بار

  . مىسالدىن ئۆزىمىزدىكى شهخسىيهتچىلىكنى ۋە چىدامسىزلىقنى بىلىۋاالاليمىز

  :ئىسالم دەۋىتى چىدام ۋە سهبىر تهلهب قىلىدۇ 

 يىلى - ١٩٩١ئۆزۈم كۆرگهن مىسالالرنى كهلتۈرەي،  ئهمدى، ئىسالم دەۋىتىدىن 

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي قهۋملهر سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تۆمۈر تاپانلىرى 

ئاستىدىن قۇتۇلۇپ، مۇستهقىللىققا ئېرىشكهندىن كېيىن، ئهرەب ۋە تۈركلهردىن 

 ئىسالم دەۋەىتىنى بۇ مۇستهقىل بولغان كۆپ ساندىكى مۇسۇلمان دەۋەتچىلهر

ئۇالرنىڭ بهزىلىرى مهسجىدلهردە . جۇمهۇرىيهتلهردە قانات يايدۇرۇش ئۈچۈن ئاتالندى
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 مهدرىسىلهرنى -دەۋەت قىلىش بىلهن شۇغۇلالنغان بولسا، كۆپ سانلىقى مهكتهب 

ئۇ ۋاقىتالردا   . ئېچىپ، پىالنلىق تۈردە دەۋەت ئېلىپ بېرىش يولىنى تاللىغان ئىدى

وتتۇرا ئاسىيا جۇمهۇرىيهتلىرى ئىقتىساد، جهمئىيهت تهرتىبى ۋە ھهر تهرەپتىن ئ

 - لېكىن ئىستانبۇلدىكى ئىسسىق ئۆيىنى، قهۋم . تولىمۇ قاالق ئىدى

قېرىنداشلىرىنى تاشالپ، يىلنىڭ ئالته ئېيىدا قار ياغىدىغان بۇ جۇمهۇرىيهتلهرنىڭ 

دەك ياتاقلىرىنى ۋە ئۆزلىرى سوغۇق گۆكىرەپ كىرىپ دىماغنى ئېچىشتۇرىدىغان مۇز

ئۈچۈن يوچۇن، مىجهزى سوغۇق دوستالرنى تالالشقا رازى بولغان تۈرك 

كهچۈرمىشلىرىنى ئۆز كۆزۈم بىلهن  مۇئهللىملىرىنىڭ بۇ يوچۇن مهملىكهتلهردىكى 

ئهرەب ۋە تۈرك مۇئهللىملىرىنىڭ بۇ جۇمهۇرىيهتلهردە تۇنجى ئۇچرىغان . كۆرگهنمهن

ىرى تىل بىلمهسلىك ۋە ئۇجاينىڭ پۇقرالىرىنىڭ ئادەمگه قىيىنچىلىقلىرىدىن ب

سىياسىي غهرەزلىرى  چۈنكى رۇسالر . يېقىنالشمايدىغان ئۆزگىچه مىجهزى ئىدى

ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللهتلهرنىمۇ ئۆچ  بىلهن ئۇالرغا ئهرەب بىلهن تۈركنى 

الق پاكىستاندىن كهلگهن تهبلىغچىلهرگه يهرلىك خهلقنىڭ قو. كۆرسىتىۋەتكهن

سېلىشى ئۇياقتا تۇرسۇن، ئۇ بىچارىلهرنى مهسجىدلهردە ۋاقىتلىق يېتىپ قوپۇشتىنمۇ 

لېكىن ئۆزلىرىنى ئالالھ يولىغا . مهھرۇم قىلىپ ئۇالرنى قوغالپ چىقارغان ئىدى

كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ  ئاتىۋەتكهن بۇ كهمتهر دەۋەتچىلهر بۇنچه قوپال مۇئامىلىلهرگه 

وپال مۇئامىله قىلغانالرغىمۇ تهسبىه، قۇرئان كهرىم ۋە ئۆزلىرىگه ق. جاۋاب بېرەتىتى

مهسجىدلهردىن ئورۇن . مىسۋاك دېگهندەك ھهدىيهلىرىنى بېرىپ تۇراتتى

بوران دارىپ تۇرغان تۈپتۈز دالىالرغا قازاننى تهتۈر ئېسىپ  تهگمىگهنلىكى ئۈچۈن 

  . لىرىنى پىشىرىپ يهپ ئىشىغا داۋام قىالتتى)نان(قۇرۇق رۇتى

 بولسا، ھهر قايسى مهكتهبلهرگه بېرىپ، ھهقسىز ئهرەب تىلى دەرس بېرىش ئهرەبلهر

پۇرسىتىگه ئىگه بولغانلىقىغا سۆيۈنۈپ، بارچه قىيىنچىلىقالرغا بهرداشلىق بېرىپ 

بولۇپمۇ ئهرەبىستاندەك پاراۋان تۇرمۇش . ئۇلۇغ دىنىمىزنى تهشۋىق قىالتتى

يىلنىڭ ئالته ئېيىدا  لهر كهچۈرىدىغان ۋە ئىسسىققا ئۆگىنىپ قالغان بۇ كىشى

 -قار ياغىدىغان بۇ سوغۇق مهملىكهتته تارتقان جاپالىرىدىن ھۇزۇر   ئىككى مېتىر 

ئىستانبۇل ۋە ئهرەبىستانالردا ئۆيىگه كىرسه ئىسسىق . ھاالۋەت ھېس قىالتتى
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شورپىسى بىلهن ئىسسىق نېنى ھازىر تۇرىدىغان بۇ پىداكار كىشىلهر كهچ سائهت 

قالسا ئاچ قالىدىغان بۇ مهملىكهتلهردە سائهت ئۈچ ۋە تۆتلهردىن بهشتىن كېچىكىپ 

ھهر بىر كىشىگه  بۇ بولكىالرنى  . باشالپ رۇسنىڭ قاپقارا بولكىسىغا ئۆچرەت تۇتاتتى

بهزى مۇئهللىملهرنىڭ مهكتهپتىن ئۆيىگه . مهلۇم مىقداردىن كۆپمۇ بهرمهيتتى

.  بولغانلىقىنى كۆرگهن ئىدىمتۈگىتىپ بارغىچه ئالغان بولكىسىنىڭ يېرىمىنى يهپ 

. نانمۇ لهززەتلىك تائامالردەك تېتىيدىكهن ئادەمگه قورساق ئاچقاندا قۇرۇق 

مۇئهللىملهرنىڭ ئۆيلىرىدە يهيدىغىنىمۇ ئاساسهن پۇشۇرۇلغان كۆك پۇرچاق بىلهن 

ئۆيلهرنى ئىسسىتىش مهكىزى سىستېمى مۇستهقىللىقتىن كېيىن . بولكا ئىدى

لغانلىقتىن، ئۆيلهر ئاساسهن ئىسسىمايتتى، شهھهر سىرتىدىكى ھهممىال جايدا بۇزۇ

ئۇجايالردا مهكتهب ئاچقان تۈركلهر بىلهن . ئىسسىمايتتى رايونالردىكى ئۆيلهرئهسال 

يېزىالردا ۋە شهھهر سىرتىدىكى كىچىك  ئهرەبلهر ھهممىسى دېگۈدەك مهكتهبلهرنى 

 - ردىن ئاققان سوغۇق سۇ قول تۇربىال. ناھىيىلهردە ئېچىشقا مۇيهسسهر بولغان ئىدى

مۇئهللىملهر ئارىسىدا زۇكامداش ۋە   شۇڭا . پۇتنىڭ سۆڭهكلىرىگىچه ئۆتۈپ كېتهتتى

كىچىك يۇرتالردا قاتناشمۇ ئىنتايىن . سوغۇق تېگىشلهر كۆپ يۈز بېرىپ تۇراتتى

. بولۇپ قالسا تاكسى تېپىش مۇمكىن ئهمهستىكېچىدە زۆرۈر ئهھۋال . ئهپسىز ئىدى

ئايالىنى تۇغۇتنىڭ تولغىقى تۇتقاندا شهھهرگه ئېلىپ بېرىشقا تاكسى 

بىر كېچه ئۇخلىماي كۈندۈزنى  تاپالمىغانلىقتىن، ئايالىنىڭ يىغىسىغا مۇڭ بولۇپ 

ئۇ ئاۋات شهھهر ئىستانبۇلدىن كېلىپ مۇشۇ . كۈتكهن مۇئهللىمنى كۆرگهن ئىدىم

مۇئهللىملهرنىڭ مائاشىمۇ ساخاۋەت ئىگىلىرىدىن . ۈشۈپ قالغان پىداكار ئىدىھالغا چ

ئۇنىڭ . يىغىپ ئهۋتىلىدىغان پۇل بولغانلىقتىن، مائاش بىر قانچه ئايالپ كهلمهيتتى

ئۈستىگه شۇ ۋاقىتالردا ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمهۇرىيهتلىرىدە، خۇسۇسهن قازاقىستاندا 

از، بازاردىكى نهرسه كېرەكلهرنىڭ باھاسى دولالرنىڭ خهلق پۇلىدىكى قىممىتى ئ

 ياز كۆكتات ئۈزۈلمهيدىغان -ئهرەبىستان ۋە ئىستانبۇلدەك قىش . قىممهت ئىدى

دۆلهتلهردىن كهلگهن مۇئهللىملهر يىلنىڭ ئالته ئايلىق قىش كۈنلىرىدە مېۋە يېيىش 

 ساندا - اندا تاماققا قوشىدىغان كۆكتاتلىرى كارتوشكا بىلهن پىياز ، ئ ئۇياقتا تۇرسۇن، 

شۇنداقتىمۇ ئۇالر يوقلۇققا سهبىر بىلهن . گۆش، تولىراقى قۇرۇق كۆك پۇرچاق ئىدى
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چۈنكى ئۇالر ھاياتىدا ساھابىلهرنى . ھالىدىن شىكايهت قىلمايتتى. مۇئامىله قىالتتى

   . ئۈلگه قىلغان كىشىلهر ئىدى

  :بىزنىڭ ئهھۋالىمىز ئهكىسىچه بولماقتا

ا كېلهيلى، بىزنىڭ ئهھۋالىمىز ئهمدى بىزنىڭ ئهھۋالىمىزغ

بىز ئىقتىسادى نامرات، ياالڭ ئاياغ تۇپراققا . يۇقىرىقىالرنىڭكىنىڭ ئهكسىچه بولماقتا

 قىشالقالردىن ئىقتىسادى سهۋىيىسى يۇقىرى، پۇتىمىزغا - دەسسهپ يۈرىدىغان يېزا 

چىرايلىق پايپاق كىيىپ، ئايىغىمىزنى مايالپ پارقىرىتىپ يۈرىدىغان ئېسىل 

 - ٨٠كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزمۇ ھېچ بولمىغاندا ۋەتىنىمىزنىڭ . هتلهرگه كهلدۇقدۆل

يىلالردىكى سهۋىسىيىدىن يۇقىرى، ئىستىگهنلىرىمىزنى يهپ، ئىستىگهنلىرىمىزنى 

ئهمما ۋەزىپىمىزنى ئۇنتۇپ . ئالالھقا شۈكۈر بۇ بىز ئۈچۈن زور نېمهت. كىيهلهيمىز

رلهردە ياشاشنىڭ تهلهبلىرىمۇ كۆپ بولىشى، تهرەققى قىلغان شهھه. قالغاندەك تۇرىمىز

. چۈنكى بىز پهرىشته ئهمهسمىز. شۇنداق يۇقىرى سهۋىيه تهلهب قىلىشىمۇ ئېنىق

ئۆي . بىزمۇ باشقا ئىنسانالرغا ئوخشاش يهپ، ئىچىدىغان ۋە كىيىنىدىغان ئىنسان 

ى پۇل ئىجارىسى، بالىالرنىڭ ئوقۇش راسخوتى، كۈندىلىك تۇرمۇشنىڭ الزىمهتلىرى بىزن

ئاۋۋال ئۆزۈڭنى ۋە ئائىلهڭنى خاتىرجهم قىلماي تۇرۇپ باشقا ئىش . تېپىشقا قىستايدۇ

ئهمما بۇ بىزنىڭ ئالالھنىڭ دىنىنى دەۋەت . بۇ رىئاللىق. قىلىمهن دېيىش قىيىن

قىلىشتىن ئىبارەت بولغان، يۇرتتىن ئايرىلىپ چىقىشىمىزنىڭ بىردىنبىر 

نى ئۇنتۇپ كېتىشىمىزگه سهۋەب بولماسلىقى تۈرتكىسى بولغان ئۇلۇغۋار نىشانىمىز

ئهسلى    -  پېقىرمۇ شۇنىڭ ئىچىدە - بىزنىڭ كۆپىنچىمىز . كېرەك ئىدى

ۋەزىپىمىزنى، نېمه ئۈچۈن مۇساپىر بولغانلىقىمىز، ئۈستىمىزدىكى ئامانهتنى ئۇنتۇغان 

ئوخشاش باياشات، خاتىرجهم ياشاش،  ھالدا، خۇددى ئادەتتىكى باشقا ئىنسانالرغا 

دىنىمىزنى تهشۋىق قىلىش، . تىرىشىۋاتىمىز  پرەك پۇل تېپىپ باي بولۇش ئۈچۈنال كۆ

ئوقۇغانلىرىمىزنى خهلققه يهتكۈزۈش ئىشى بىزنىڭ بوش ۋاقتىمىزنى تولدۇرىدىغان، 

زىرىككىنىمىزنى چىقىرىدىغان بىر ئاددى ئىشقا ياكى ۋاقتىمىزدىن بېرىلگهن 

ۇلۇغۋار ۋەزىپىمىز بولغان دەۋەت ئىشىغا بىز ئۆزىمىزنىڭ ئ. سهدىقىگه ئوخشاپ قالغان
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بىز ئۇيغۇرالر پىالن تۈزۈشكه . ۋاقتىمىزنى ئايرىشقا شۇنچىلىك بېخىللىق قىلىمىز

. بهك ئۇستا، سۆزلهشكه ماھىر، باشقىالرنى تهسىرلهندۈرۈشته سېهىرلىك كىشىلهرمىز

. گه ئېنىقۋەتىنىمىزنىڭ ئهھۋالى بىز . ئهمما ئهمهلگه كهلگهندە يوق دېسهكمۇ بولىدۇ

ئۇيغۇر پهرزەنتلىرى ئاتېئېزم تهربىيىسىگه . دىنىي ئهركىنلىكىمىز چهكلهنگهن

 سىڭىللىرىمىز ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه زورالپ ئېلىپ كېتىلگهن، - زورالنغان، ئاچا

مىللىي كىملىكىمىز يوقىلىش ئالدىدا تۇرغان، خهتهر بىزنى ھهر تهرەپتىن قورشىغان 

ىڭ خۇددى ھېچ ئىش بولمىغاندەكال بېغهم كۈن مۇشۇنداق بىر ۋەزىيهتته بىزن

بىز مۇشۇ ئۇلۇغ . ئۆتكۈزىشىمىز مهنچه بهكمۇ ئىنساپسىزلىق بولسا كېرەك

دىنىمىزنىڭ شاراپىتى بىلهن ئىلىم تهھسىل قىلىشتىن ئىبارەت بۇ شهرەپلىك يولدا 

ى؟ ۋەتهندىن ئايرىلىپ چىقمىغان بولساق، بىزنىڭ ئهھۋالىمىز ھازىر قانداق بوالر ئىد

بىزنىڭ قىزلىرىمىزمۇ ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه زورلۇق بىلهن ئېلىپ كېتىلگهن بولسا 

 - قانداق بىئارام بوالر ئىدۇق؟ ئهمدى ۋەتهندىكى شۇ بىچارە قىزالر بىزنىڭ ئۆز ئاچا 

ئاپئاق قهغهزدەك پاك قهلبلىرىگه ئاتېئېزم ئىدىيىسى   سىڭىللىرىمىزغا ئهمهسمۇ؟ 

هرزەنتلىرى بىزنىڭ ئۆز پهرزەنتلىرىمىزگه ئوخشاش سىڭدۈرۈلىۋاتقان شۇ ئۇيغۇر پ

شۇنىمۇ كۆزدىن ساقىت قىلغىلى ! ئهمهسمۇ؟ بىز ئۇالر بىلهن بىر قان ئهمهسمۇ؟

بولمايدۇكى؛ ۋەتىنىمىزنىڭ بهزى بىر شهھهرلىرىدە دىنى زىيالى 

قىرىنداشلىرىمىزنىڭ بۇگۇنكىدەك ناچار بىر ۋەزىيهتته دىنى مهرىپهتشۇناشلىق بىلهن 

للىنىشى، ئۇ زىيالىلىرىمىزنىڭ خۇددى چوغنى ئالقىنىدا ساقلىغىنىدەك، شۇغۇ

مىللىتىمىزنىڭ ئۆلۈش گىرداۋىغا كىلىپ قالغان چاڭقىغان روھانى ھۇجهيرىلىنى 

 ئۆلۈپ تىرىلىشىگه باقماي ھهرىكهت - ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن- تىرىلدۇرۇشكه 

ما بىزنىڭ ۋەزىيىتمىز ئهم. قىلىۋاتقانلىقى تهقدىرلهشكه تېگىشلىك بىر ئىشتۇر

جهھلىمىز بىلهن تىرىشىشىمىز، -ئۇنىڭدىنمۇ يۇقىرى سهۋىيه ۋە جان

. مىللىتىمىزدىكى دىنى سهۋىيه بوشلىقىنى تولدۇرىشىمىزنى تهقهززا قىلىدۇ

  !ئالالھتىن ئۇالرغا، خىزمهتلىرىدە ئىخالس ۋە ئىزچىل قهدەم ئاتا قىلىشىنى تىلهيمىز

  :همهس ۋەتهنگه بارالماسلىق باھانه ئ
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بىزنىڭ بۇ بىپهرۋالىقىمىزغا كوممۇنىست رېژىمى تۈپهيلى ۋەتهنگه 

لېكىن بۇ بىزنىڭ ئوقۇغان . قايتالمىغانلىقىمىزنى باھانه قىلىشىمىز مۇمكىن

بىزگه ئهڭ تونۇشلۇق بولغان بىر . ئىلمىمىزنى تارقىتىشقا توسقۇن بواللمايدۇ

لىم تهھسىل قىلىش ئۈچۈن ئىمام بۇخارىمۇ خۇددى بىزدەك ئى: مىسالنى كهلتۈرەي

 يىل دۇنيانى ئايلىنىپ يۈرۈپ ئالىم بولغاندىن ١٦ ۋەتىنىدىن ئايرىلىپ چىقىپ، 

كېيىن، ئۆز ۋەتىنىگه قايتماقچى بولغىنىدا، ئۇ ۋەتىنىدىن مهھرۇم قىلىنىپ يهنه 

لېكىن ئۇنىڭ ۋەتىنىگه بارالمىغانلىقى . مۇساپىرلىق كوچىسىغا تهقدىرداش بولغان

لهيهىسساالمنىڭ ئهڭ سهھىه ھهدىسلىرىنى توپالپ چىقىپ ئىسالم پهيغهمبهر ئه

دۇنياسى ئۈچۈن تا قىيامهتكه قهدەر ئۇنتۇلماس ئۇلۇغ خىزمهتنى قىلىشىغا توسقۇن 

ئۇنداقتا ئۈستىمىزدىكى ئۇلۇغۋار ۋەزىپىنى ئادا قىاللماسلىققا ۋەتهنگه ! بولغانمۇ؟ ياق

  . بارالمىغانلىقىمىز باھانه بواللمايدۇ

ئالالھ بىزنى ۋەتهنگه بېرىپ خهلقىمىزگه . قى دەۋرئۇچۇر دەۋرىھازىر

 تېخنىكىدىن -بىلگهنلىرىمىزنى ئۈگىتىشكه مۇيهسسهر قىلمىغان بولسىمۇ، پهن 

پايدىلىنىپ، ئۇنى بىزنىڭ ئۇلۇغۋار دەۋەت يولىمىزغا قوللىنىش ئۈچۈن ئهقىل، ئىلىم 

 ئالالھ بىر ئىشىكنى  شارائىت بهردى ئهمهسمۇ؟ چۈنكى- ۋە ئىدراك ھهمدە شهرت 

ئېنتېرنېت ۋە كومپىيوتېر ئالالھنىڭ . يېپىۋەتسه، يهنه بىر ئىشىكنى ئېچىپ بېرىدۇ

كۆپلىگهن . بىزگه دەۋەت ئۈچۈن ئېچىپ بهرگهن ئىشىكى دەپ بىلسهك خاتا بولمايدۇ

مۇسۇلمان مىللهتلهر ۋەتىنىدە دىنىي ئهركىنلىك ھۆكۈم سۈرگهن، دىننى نهقمۇ نهق 

يدىغان تۇرۇپمۇ، شۇ يولالرنىمۇ قولدىن بهرمىگهن ھالدا پۈتۈن زىهنىنى تهشۋىق قىالال

تېخنىكا ئارقىلىق ئېلىپ بارىدىغان دەۋەتكه بېغىشالۋاتقان يهردە، بىزدەك دىنىي 

ئهركىنلىكى بوغۇلغان، پهرزەنتلىرى ئاتېئېزم تهربىيىسگه زرولىنىۋاتقان، يات 

ۇش گىرداۋىغا بېرىپ قالغان، مهدەنىيهت تىڭىلۋاتقان، كېملىكىمىز ھاالك بول

دىننى تهشۋىقات  ئاغزىلىرىمىز قىزىل بايراق بىلهن تېنىمسىز دۇملىنىۋاتقان، 

قىلىش ۋاستىلىرى پۈتۈنلهي قولدىن ئېلىنغان بىر مىللهتنىڭ كىشىلىرى تۇرۇپ 

باشقىالر ئۈچۈن قوشۇمچه قورال ئورنىدا رول ئوينايدىغان ! بېغهم يۈرسهك بوالرمۇ؟

ۋاسىتىلهر چهتئهللهردىكى بىزلهر ئۈچۈن بىرال قورال بولۇپ تېخنىكىلىق 
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قالغانلىقىنى ھېس قىلمىدۇقمۇ؟ ئېنتېرنېتنىڭ ئىسالم دەۋىتىنى ئېلىپ 

يېقىنقى يىلالردىن بىرى . بېرىشتىكى رولىنى ئاددى ساناشقا قهتئىي بولمايدۇ

هردىن ئېنتېرنېت تورلىرىدىكى ئىسالمىي دەۋەتلهرنىڭ ۋاسىتىسى بىلهن غهربلىكل

خېلى كۆپ كىشىنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقى، دۇنيادا نۇرغۇنلىغان ئىسالمىي 

مهسىلىلهرنىڭ تورالر ئارقىلىق جاۋابقا ئېرىشكهنلىكى ۋە باشقىالر بۇ دېگهنلىرىمىزنى 

  .ئىسپاتالشقا يېتهرلىك بولسا كېرەك

  : كومپىئوتېر بىلهن ئېنتېرنېت دەۋەتنىڭ ۋاستىلىرىدۇر 

پىئوتېر ئىشلىتىشنى، ئېنتېرنېت قوللىنىشنى ھازىرقى كۈندە كوم

ھازىرقى دەۋرنىڭ . چۈنكى دەۋر ئۆزگهردى. بىلمهيدىغانالر ساۋاتسىز ھېسابلىنىدۇ

چهتئهللهردە ئىلىم تهھسىل قىلغان ۋە قىلىۋاتقانالردىن بۇ ئىككىسىدىن . تهلىبى شۇ

الر بولۇپ، ئۇالر خهۋەرسىز ياشاۋاتقانالر ئوتتۇرا ئهسىرنىڭ كاللىسى بىلهن يۈرىۋاتقان

ياكى دىننىڭ روھىنى توغرا چۈشهنمىگهن ياكى بىپهرۋالىقىدىن بۇ نېمهتتىن مهھرۇم 

مهن بۇ سۆزۈم بىلهن ئۆزۈمنى كومپىئۇتېر ۋە ئېنتېرنېتنىڭ ئۇستىسى . قالغانالردۇر

مهنمۇ ئهمدى ئۆگىنىۋاتقان چاال ساۋاتالردىن . قىلىپ كۆرسهتمهكچى ئهمهسمهن

ۇغانلىرىمىزنى قانداق قىلغاندا خهلققه يهتكۈزگىلى بولىدۇ ۋە لېكىن ئوق. بىرىمهن

قانداق قىلغاندا بۇ ئامانهتنىڭ ئازراق بولسىمۇ ھۆددىىسىدىن چىققىلى بولىدۇ؟ 

بۇ مېنىڭ . دېگهنلهرنى ئويالپ باش قاتۇرغىنىمدا ئهقلىمغا بۇ ئىككى نېمهت كهلدى

ان دوستلىرىم بولسا ئۇنى بۇنىڭدىن ياخشى پىكىر بېرىدىغ. تهسهۋۋۇرۇم ۋە پىكرىم

  .قىزغىن قارشى ئالىمهن

  :يېزىق بىلهن دەۋەت قىلىشمۇ ھازىرقى زاماننىڭ تهقهززاسى 

يۇرتىمىزنى باشقۇرۇپ كهلگهن بېسىمدارالر خهلقنى بىلىمسىز  ئۆتمۈشلهردە 

قالدۇرۇش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ئىپالس غايىلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن 

ە يېزىشتىن توسۇپ كهلگهننى ئاز دېگهندەك، مهدرىسىنىڭ تۆت خهلقىمىزنى ئوقۇش ۋ

تالىبالرنى خهت يېزىشنى ئۆگىنىشتىن   تېمىدىن باشقىنى كۆرمىگهن موللىالر 

ھهتتا مهرھۇم ئابدۇلقادىر دامولالم باشالتقان يېڭىچه مائارىپقا . توسۇپ كهلگهن ئىكهن
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مىيهت بىلهن يهنه شۇ جان جهھلى بىلهن قارشى چىققانالرمۇ مۇستهملىكىچى ھاكى

دىنىي مهكتهبلهردە، ھهتتا . شۇ سهۋەبتىنمۇ بىلمهيمهن. ئازازۇل موللىالر ئىدى 

چهتئهللهردىكى ئىسالم ئۇنىۋېرسىتېتالردا ئوقۇغان ئۇيغۇر تالىبلىرىنىڭ خېتى ناچار، 

تالىبۇل ئىلىملهر ئالالھ تائاالنىڭ نهزەرىدە ئاالھىدە يۇقىرى . گرامماتىكىسى يوق

تالىبۇل « :ھهتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسته . بار كىشىلهردۇرئورنى 

. دەپ كۆرسهتكهن»ئىلمنىڭ ماڭغان يولىغا پهرىشتىلهر قاناتلىرىنى يېيىپ تۇرىدۇ

ئالالھ نهزەرىدە شۇنداق ئۇلۇغ ماقامغا كۆتۈرۈلگهن تالىبالرنىڭ بۈگۈنكى كۈندە 

دېيىلسه ئومۇم خهلق تهرىپىدىن »بتالى«كىشىلهرنىڭ نهزەرىدىن چۈشۈپ كېتىشى، 

ئادەتتىكى داشۆسىڭالرغا ئهھمىيهت بهرگهنچىلىك ئهھمىيهت بېرىلمهسلىكى 

خهلق پهقهت . بۇنى يهنه ئۆزىمىزدىن كۆرىشىمىز كېرەك. ئهپسۇسلىنارلىقتۇر

سهن كىشىلهرگه بىلىم تارقىتىدىغان ۋە . كۆرگىنىگه ۋە بىلگىنىگه باھا بېرىدۇ

سهن بىر پارچه ساالم خهتنى توغرا . لى دەپ يۈرگهن بىر ئادەمسهنئۆزۈڭنى مهرىپهت ئهھ

يازالمىساڭ سېنى نېمه دېگىلى بولسۇن؟ خىتاينىڭ پهننىي مهكتهبلىرىدە ئوقۇغان 

. باشالنغۇچ سهۋىيىسىدىكى بالىالرمۇ توغرا، گىرامماتىكىلىق خهت يېزىشنى بىلىدۇ

ن رۇخسهت سوراش مۇئهللىمدى« ھهتتا بىرىنچى سىنىپنىڭ دەرسلىكىدىمۇ 

ئىلىم ئهھلى بولغان ئادەم زاماننىڭ تهقهززاسىغا قاراپ . دېگهن دەرسلىك بار»خېتى

ھازىرقى زاماندا سىز مهدرىسىلهردە . تهدبىر ئېلىشنى بىلىشى كېرەك

ھهتتا ۋەتهندە مۇنداق بىر . ئۆتمۈشلهردىكىدەك مۇكالىمه سۆزلىيهلمهيسىز

ق قىلىش كېرەك؟ ئوقۇغانلىرىڭىزنى ئۆزىڭىز ئهمدى قاندا. مهدرىسىنىمۇ ئاچالمايسىز

بىلهن گۆرگه ئېلىپ كېتهمسىز ياكى بىر چارە ئىزدەمسىز؟ ئۈستىڭىزدىكى 

شهرەپلىك شهرئىي ئىلىمنىڭ ئامانىتىنى ئادا قىلىش نىيىتىڭىزدە راستچىل 

ھازىرقى كۈندە سىزنىڭ ئالالھنىڭ . بولسىڭىز ئهلۋەتته ئۇنىڭ چارىسىنى ئىزدەيسىز

بلىغ قىلىشتىكى ۋاسىتىلىق چارىڭىز يېزىق، كومپىئۇتېر ۋە دىنىنى ته

  . ئېنتېرنېتتۇر

خهتنى دۇرۇس يازالماسلىقىغا كىچىكىدە پهننىي مهكتهبكه  بهزى دوستالر 

ئهمما مهن بىلىمهنكى، ئۆمرىدە بىر كۈن . بارمىغانلىقىنى باھانه قىلىشى مۇمكىن
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ىرىدا پهقهت دادىسىنىڭ مهكتهب كۆرمىگهن، ئۆسمۈرلۈك چاغل  بولسىمۇ پهننىي 

تهربىيىسىدىال ئوقۇپ يېتىشكهن بىر دوستۇمنىڭ شۇنچه چىرايلىق ۋە گرامماتىكا 

جهھهتتىمۇ توپتوغرا خهت يازىدىغانلىقىنى، ھهتتا بهزى ماقالىالرنى تهھرىرلهپ 

تىرىشقان، . دېمهك، مهسىله تىرىشچانلىقنىڭ كهملىكىدە. بېرىدىغانلىقىنى بىلىمهن

ھازىر دۇنيادا داڭلىق تور بهتلىرىنى . ۆگهنگهن ئادەم چوقۇم قىالاليدۇئىزدەنگهن ۋە ئ

باشقۇرىۋاتقانالر ۋە ئۇيغۇر تور بهتلىرىنىڭ خادىملىرىمۇ كىچىك ۋاقىتلىرىدا مهكتهبته 

چۈنكى ئۇالرنىڭ ئۆسمۈرلۈك ۋاقىتلىرىدا . كومپىئۇتېر دەرسلىكى ئوقۇغان ئهمهس

ئهمما ئۇالر . نىڭ ئۆزىمۇ يوق ئىدىكومپىئۇتېر دەرسلىكى ئهمهس، كومپىئۇتېر

بىزمۇ نىمه  . ۋە ئۆگهنگهن كىشىلهردۇر ئىزدەنگهن   زاماننىڭ تهقهززاسىغا ماسلىشىپ 

ئۈچۈن شۇنداق قىاللمايمىز؟ بىزنىڭ ئۇالردىن نېمىمز كهم؟ ئېنىقكى، بىزنىڭ 

  !غهيرىتىمىز، جۈرئىتىمىز ۋە شۇجائىتىمىزال كهم

. ي تهھسىل قىلىش يولىدا بهدەل تۆلىدۇقبىز ئىلىم شهرئى: خۇالسه كاالم 

گۈزەل ئىللىق ۋەتىنىمىزدىن ئايرىلىپ ياتالرنىڭ يۇرتىدا گاھ يهكلىنىپ، گاھ 

بۇ بىز تۆلىگهن ئهڭ ئېغىر . ھىجران دەردىدە ياش ئاققۇزۇپ غۇربهت ئىچىدە ياشاۋاتىمىز

مۇشۇنچىلىك چوڭ بهدەل تۆلهش ئارقىلىق قولغا كهلگهن بۇ ئىلىمنىڭ ! بهدەل

قهدرىنى بىلهيلى، ئۇنىڭ ئامانىتىنى ئادا قىلىشقا تىرىشايلى، ئۆزىمىزنى ئهركىن دۇنيا 

كىشىلىرىگه ئوخشاتمايلى، ئانا ۋەتهندە دىننى خۇددى چوغنى تۇتۇپ تۇرغاندەك 

قىيىنچىلىقتا تۇتۇپ تۇرىۋاتقان قېرىندىشلىرىمىزنى ئۇنۇتمايلى، ئاپئاق قهغهزدەك 

ىسى بىلهن كىرنىلىۋاتقان سهبىيلهرنىڭ قهلبلىرىنى پاك قهلبلىرى ئاتېئېزم تهربىي

ئىمان نۇرى بىلهن يورۇتۇشنىڭ يوللىرىنى ئىزدەيلى، ئهڭ مۇھىمى ئهسلى 

ۋە شۇنداقال ئالالھ ئالدىدىكى ئىمانى ! ۋەزىپىمىزنى ھېچ ئۇنۇتمايلى

مهسئۇلىيىتىمىزگه قىيامهت كۈنى قانداق جاۋاپ بىرىدىغانلىقىمىزنى يهنه بىر 

دى ئويلۇنۇپ كۆرۇش بىلهن بىرگه ۋەتهن ۋە مىللهت ئۈچۈن قانداق قىلغاندا قېتىم جىد

ئۆزىمىزنىڭ بىر كىشىلىك دىنى تۆھپىمىزنى قوشااليدىغانلىقىمىز توغرىسىدا 

ئويلىنىشىمىز كىچىككهن بولساقمۇ ئىنتايىن زۆرۈر ۋە مۇھىم بوپ قالغانلىقىنى 

  . ئهقىل ئىگىسى بولغان ھهر قانداق ئىنسان بىلهلهيدۇ



 ١٤

ئالالھ يولىدا مىللىتىمىزنىڭ چاڭقىغان قهلبىنى ! ئى دىنى زىيالى قىرىندىشىم

ئالالھ سىز ! ھهقىقهت سۇلىرى بىلهن سۇغۇرۇش ئۈچۈن ئىككىلهنمهستىن ئاتلىنىڭ

! مىللىتىڭىز شاتالنغۇسى! سىز بىلهن مۇسۇلمانالر پهخىرلهنگۈسى! بىلهن بىرگه

  !چۆمگۈسىۋەتىنىڭىز بهرىكهتكه تولغۇسى ۋە بهختكه 

  

 


