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 قىزالرنىڭ بېشىغا رومال ئارتىشى قهلبىنىڭ - خانىم 

 گۈزەللىكىنى ئىپادىلهيدۇ

غهرب ئهللىرىدە كىشلهر مۇسۇلمان ئاياللىرىنىڭ بېشىغا رومال 

خىل گهپلهرنى قىلىشىدۇ ۋە بۇ ئېكسترىمىزم، -ئارتقىنىنى كۆرۈپ، خىلمۇ

سهبىيلىك، تىرىك ئازاب چهككهنلىك، فېئوداللىق، خۇراپاتلىق، دىنىي ئه

ياكى قهلبى دىننىڭ زۇلۇمىغا ئۇچۇراۋېتىپتۇ دىگهندەك بىر نىمىلهرنى 

  . ئاساسسىز پهرەز قىلىشىدۇ

كىشىلهرنىڭ نېمه دېيىشىدىن قهتئى نهزەر، ھهر كۈنى ئىشقا چىققاندا 

ياكى بازارغا چىققاندا، رومال ئارتسام ئۆزەمنى شۇنداق روھلۇق ۋە راھهت 

مهيلى كىشلهر قانداق پهرەز قىلىشىدىن قهتئى نهزەر، . س قىلىمهنھې

  .ئۆزەمنىڭ ھاياتقا قارىتا ئۆزگىچه كۆز قارىشىم بار

مهن . رومال ئارتىش مېنىڭچه قهلب گۈزەللىكنىڭ تاشقى ئىپادىسى

 ئانامنىڭ توي -بىر قىز، كهلگۈسىدە توي قىلىپ ئائىله قۇرىمهن، مهن ئاتا 

شىنى خالىمايمهن، نىكاھ مهسىلهمنى ئۆزەم ھهل ئىشىمغا چات كىرىۋېلى

يىگىتنىڭ مىنى ياقتۇرۇپ  مىنىڭ كۆڭلۈمدىكىدەك . قىلىمهن

مهن . قېلىشىنى ئۈمىد قىلىمهن، ياغلىقىم قهلبىمنىڭ ئىپادىسى

ئىنتايىن پاك، ئاق كۆڭۈل، ئىناق ۋە بهخىتلىك ئائىلهم بولۇشىنى ئۈمىد 

ڭ رېئاللىققا ئايلىنىشىنى شۇنداقال ئارزۇ ئارمانلىرىمنى. قىلىمهن

ھامان بىر كۈنى ئالالھ مهن ئۈچۈن تاللىغان يىگىت . رەببىمدىن سورايمهن

مهن مهڭگۈ رومال ئارتىمهن، پهقهت شۇ كىشىمگىال . ماڭا قاراپ كېلىدۇ
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ئۆيگه . ئاچىمهن، پهقهت ئۇنىڭغىال بارلىق گۈزەللىكىمنى نامايان قىلىمهن

 رومىلىمنى ئېلىۋەتسهم، ئۇ چوقۇم قايتقاندىن كىيىن، ئۇنىڭ ئالدىدىال

مىنىڭ ئۆزىنىڭ ئهڭ سهمىمىي ئادىمى ئىكهنلىكىنى ھېس قىالاليدۇ، 

مىنىڭ . مۇھهببهتنى قهدىرلهيدۇ-ئاندىن ئۇ، بۇ ئائىلىنى، بۇ مېهىر

 ئارا -تهسسهۋۇرۇمدىكى بهخىتلىك ئائىله دەل شۇنداق ئىللىق ۋە ئۆز 

  .مېهرىبانلىققا تولغان

ىن ئىشمۇ ئهمهس، ئالالھ ئۆزى رازى بولىدىغان ھهر رومال ئارتىش قىي

رومال ئارتىش . قانداق تۇرمۇش ئۇسۇلىنى مۆمىنلهرگه قوالي قىلىپ بهردى

بولسا ئالالھنىڭ ئايالالرغا قىلغان ئىلتىپاتى، ھۆر ۋە پاك، دىيانهتلىك، 

  . ئهخالقلىق بىر خانىم ئىكهنلىكىنىڭ ئۇلۇغۋار شوئارى

ز، رومال بولسا، ئهرلهرنىڭ بىز ئايالالرنىڭ بىز ئهرلهرگه ئوخشىمايمى

 قىممىتىمىزگه ھۆرمهت قىلىشىنى ئۈمىت -كىشىلىك قهدىر

ئهرلهر ئىدارە قىلىۋاتقان بۇ . قىلىشىمىزدىكى ئهڭ روشهن نامايهندە

بىز . جهمئىيهتته، رومال بىزنىڭ ئىچكى دۇنيايىمىزنى نامايان قىلىدۇ

نى ھاياتىمىزغا دەخىل تهرۇز بهتنىيهت ۋە بىئهدەپ قىلمىشالرنىڭ روھا

ئابرويىنى ۋە قهدىر -بىز پهقهت ئايالالرنىڭ ئىززەت. قىلىشىنى خالىمايمىز

پاراكهندىچىلىكته قېلىشنى، .  قىممىتىنى ساقالشنى ئۈمىد قىلىمىز-

رومال ئارتىش بىزنىڭ ھهر . خورلۇققا ئۇچرىشىنى ھهرگىزمۇ خالىمايمىز

كه قاتنىشىشىمىزغا ۋە ئىجتىمائىي قانداق نورمال ئىجتىمائىي پائالىيهت

مهجبۇرىيهتنى ئادا قىلىشىمىزغا تهسىر يهتكۈزمهيدۇ، بىز باشقىالرغا 

ئوخشاش نورمال بىلىم ئاالاليمىز، خىزمهت قىالاليمىز، يهنه كېلىپ 

ئىخالسمهن قهلبىمىز تېخىمۇ تېرىشىپ ئۆگىنىشىمىزگه، تېخىمۇ 
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گه سهمىمى بولۇشىمىزغا ئهستايىدىل خىزمهت قىلىشىمىزغا، ھهممه ئادەم

تۈرتكه بولىدۇ، چۈنكى رومال ئارتىش ئالالھدىن ئهيمهنگهنلىكنىڭ ئهڭ  

ئايىتىدە -78نىڭ ھهج سۈرىسىنىڭ »قۇرئان كهرىم« .ئاددى بهلگىسى

سىلهرگه دىندا ھېچقانداق مۈشكۈللۈكنى قىلمىدى « :مۇنداق دېيىلگهن

شقا تهكلىپ سىلهرنى سىلهر تاقهت قىاللمايدىغان ئىشالرنى قىلى(

ئايىتىدە مۇنداق -28نىڭ نىسا سۈرىسىنىڭ »قۇرئان كهرىم« »).قىلمىدى

يهنى شهرىئهت (ئالالھ سىلهرنىڭ يۈكۈڭالرنى يېنىكلىتىشنى « :دېيىلگهن

نهپسى (ئىنسان . خااليدۇ) ئهھكاملىرىنى سىلهرگه ئاسانالشتۇرۇشنى

  ».ئاجىز يارىتىلدى) خاھىشىغا خىالپلىق قىلىشتىن

ئايىتىدە مۇنداق -78نىڭ ئهھزاب سۈرىسىنىڭ »رىمقۇرئان كه«

ئاياللىرىڭغا قىزلىرىڭغا ۋە مۆمىنلهرنىڭ ! ئى پهيغهمبهر« :دېيىلگهن

ئاياللىرىغا ئېيتقىنكى، پۈركهنچه بىلهن بهدىنىنى ئورىۋالسۇن، بۇنداق 

 دە، -ئهڭ ئوڭاي تونۇلىدۇ) ھۆر ئايالالر ئىكهنلىكى(قىلغاندا ئۇالرنىڭ 

ناھايىتى مهغپىرەت ) بهندىلىرىگه(ئالالھ . ا چېقىلمايدۇباشقىالر ئۇالرغ

  » .قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېهرىباندۇر

رومال ئارتىش ئالالھنىڭ مۆمىن ئايالالرنى ھىدايهت قىلغانلىقىنىڭ 

ئۆز قهدىر قىممىتىنى ساقالپ قاالاليدىغان  نامايهندىسىدۇر، ئايالالرنىڭ 

رومال ئارتقانلىق ئهرلهرنىڭ : ىلىپئورۇنلۇق ھهرىكىتىدۇر، ئالالھ ۋەھىي ق

زۇلۇمىنى قۇبۇل قىلغانلىق ئهمهس، ئايالالرنىڭ ئىززەت ئابرويىنى 

تۆۋەنلهتكهنلىكمۇ ئهمهس، فېئوداللىق ياكى خۇراپاتلىق تېخىمۇ ئهمهس، 

تهرۇزگه ئۇچراپ قىلىشىدىن ساقالپ -بهلكى ئۇ ئايالالرنى دەخىل
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بۇنىڭدىن ئالالھنىڭ نهقهدەر . رسىتىپ ئۆتكهن دەپ ئېنىق كۆ-قېلىشتۇر،

  . مېهرىبان، شهپقهتلىك ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

رومال ئارتىش بولسا ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان ئايال ئىكهنلىكىنى، 

ئالالھنىڭ بىرلىكىگه ۋە بارلىقىغا شهك كهلتۈرمهيدىغانلىقىنى ، 

ىگه رىئايه ئىسالمنىڭ قانۇن شهرىئهتلىرىگه ۋە ئهخالق ئۆلچىم

بۇ پهقهت بېشىغا ئارتىۋالغان ئاددىي . قىلىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىشتۇر

نىپىز رەخت بولۇپال قالماي، ئۇ بىر ئىتىقاد، ئىدىيه ۋە ھهرىكهتنىڭ 

.  مۇددىئاغا ۋەكىللىك قىلىدۇ-ئىپادىسى بۇلۇپ، قهلىبتىكى مهقسهت

تاماشا -هيلهرومال ئارتىپ سىرتقا چىققاندا مهيلى ئۆگىنىش، خىزمهت، س

قىلغاندا ۋە ياكى بازار ئارىلىغاندا بولسۇن، رومال ھهر ۋاقىت سىزنى سۆز ۋە 

ھهرىكهتته ئۆزىڭىزنى تۇتۇۋېلىڭ، باشقىالرغا ئۈلگه بولۇڭ، باشقىالرغا 

 يوسۇنلۇق، سېخى بولۇڭ، - ھهرىكهتته قائىدە -ياخشىلىق قىلىڭ، سۆز 

ھهرىكىتىگه ۋەكىللىك -هقىزالرنىڭ ئوبرازىغا ۋە ئىدىي-مۇسۇلمان خانىم

بېشىغا ئارتىۋېلىنغان بۇ بىر پارچه نىپىز . قىلىڭ دەپ ئهسكهرتىپ تۇرىدۇ

رەختنىڭ مهنىۋى كۈچى ئىنتايىن چوڭقۇر بولۇپ، ئۆز نهزەر دائىرسىنى، 

چهكلهپ، مهدەنىيهتلىك، ئهدەپلىك  سۆزىنى ۋە ھهرىكىتىنى -ئهدەبسىز گهپ

چۈنكى بارلىق ھهرىكهت . غا ئىگه قىزالردىن قىلىش رولى-مۇنهۋۋەر خانىم

رومال ئارتىپ ئىشىكتىن چىققاندا .قهلىبتىكى ئوي پىكىردىن كېلىدۇ

ياكى ئاممىۋى سورۇندا نامايهن بولغاندا سۆز ھهرىكهتته ئېهتىيات قىلىپ، 

ھهرىكهتته تېتىقسىز، -مهسىلهن، سۆز. باشقىالرغا ئازار بهرمهيدۇ

لىپ باشقىالرغا زىيان راھهتپهرەس، يالغانچىلىق قى-شهخسىيهتچى

ئازراقچه چهكتىن چىقىپ كېتىش قىلمىشى بولسا . سالىدىغان بولمايدۇ
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بۇ ئوبرازىم بۇنداق «ئۆزىگه تىترەك ئولىشىدۇ، ئالدى بىلهن ئوياليدىغىنى 

 سهپلهپ -بهلكىم بهزى ئىشالرنى ئهپلهپ . »قىلىشقا ماس كهلمهيدۇ

لىقىدىن ساقىت قىلغىلى ئۆتكۈزۈۋەتكىلى بولىدۇ، باشقىالرنىڭ كۆز ۋە قۇ

بولىدۇ، بىراق بۇ دۇنيادا قېچىپ قۇتۇلغان بىلهن، ئۇ ئالهمدە قېچىپ 

كىتاب ئۇ ئالهمگه بارغاندا بېرىلىدۇ، -بۇ ھېساب .قۇتۇلغىلى بولمايدۇ 

ئىنساننىڭ ئىرادىسى ئىنتايىن ئاجىز، ئېزىقتۇرۇشالرغا تاقابىل تۇرۇپ 

ل ئهخالق پهزىلهتنى دېمهك يهنه كېلىپ نۇرغۇنلىغان ئېسى. بواللمايدۇ

رومال ئارتقان ئايالالردا ئارتۇق بولغىنى ئۆزىگه . ئاسان، بىراق قىلماق تهس

بولغان نازارەتچىلىكى، ئاڭلىقلىق روھى، بۇ ئىرادىنى مۇستهھكهملهپ، 

قهددىنى رۇسالپ جهمئىيهتتىكى . توغرا كهيپىياتىنى ئهۋج ئالدۇرىدۇ

كىشلهر دائىم ياخشىلىق بىلهن يامانلىق . ئايالالرغا ئۈلگه بولۇشقا ئۈندەيدۇ

بېشىغا رومال ئارتقاندا، . دېيىشىدۇ-ئوتتۇرىسىدا پهقهت قىلدەك پهرقلهر بار،

كاللىسىدىكى شۇ بىر خىل قاراش ئاسانال ياخشىلىققا ئۈندەپ، يامان 

  .نىيىتىنى بىخ ھالهتته يوقۇتۇپ تاشاليدۇ

تۇيغۇم - ھېسمهيلى كىشلهر قانداق پهرەز قېلىشسۇن، ئۆزەمنىڭ

ئالالھ .ناھايىتى ياخشى، مۇسۇلمان بولغانلىقىمدىن شهرەپ ھېس قىلىمهن 

قانداق قىلغاندا ياخشى ئادەم بولغىلى ( ھهرىكهتلهرنى -بارلىق ياخشى سۆز 

) بولىدىغانلىقىنى بولىدىغانلىقى، جۈملىدىن قانداق ياخشى ئايال بولغىلى 

رگهن يول شۇنداق ئاددى يهنه كېلىپ ئېيتىپ به. ئېنىق ئېيتىپ بهردى

رومال ! بولۇپ ھهممه ئادەم قىالاليدۇ، بهجا كهلتۈرەلمىگىدەك نېمىسى بار؟

ئارتقانلىق ئالالھنىڭ پهرمانىغا بويسۇنغانلىق، ئۇ يهنى غهرب ئهللىرىنىڭ 
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مۇھهببهتلىك -ئاۋات كوچىلىرىدىمۇ ئۆزىنى تاۋلىغانلىق، پاك ۋە مېهىر 

  .غا يۈكلىگهن بۇرچىنى ئۇرۇندىغانلىقىمقهلبىمنى تاۋالپ، ئالالھ ھاياتىم

بۇ جاھاندىكى كىشىلهرنىڭ مىنىڭ قهلبىمنى چۈشىنىشىنى ئۈمىد 

مهن ھهر قانداق كىشىگه قهستهن ئازار بېرىشنى خالىمايمهن، بۇ . قىلىمهن

ھهرگىزمۇ زۇلۇمنى ئۆز رازىلىقىم بىلهن قۇبۇل قىلغانلىق ئهمهس، ياكى 

مهن يولدىن چىققان تىرورچىمۇ . ئهمهسنادانالرچه دىنىي ئهسهبىيىلىكمۇ 

مهن پهقهت بۇ ئالهمدە ياخشى ئايال بولۇپ، ئالالھنىڭ . ئهمهس

يېتهكچىلىكىنى قۇبۇل قىلىپ، ياخشى ئىشالرنى قىلىپ، ئۇ ئالهمدە 

مىنىڭ رومال . ئالالھنىڭ ئىلتىپاتىغا ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلىمهن

ئانامغا، يولدۇشۇمغا، -ائارتقاندىكى تۇيغۇم بىلهن، مهن بۇ ئۆمرۈمدە ئات

جهمئىيهتكه، خهلققه يۈز كېلهلهيمهن، بولۇپمۇ ئۆز ۋۇجۇدۇمغا ۋە روھىمغا يۈز 

مهن ۋەزىيهتكه .  قىممىتىم-بۇ مىنىڭ كىشىلىك قهدىر . كېلهلهيمهن

 چۆچهك -باقمايمهن، خالىغىنىمنى قىلىمهن، باشقىالر قانداق سۆز 

ماڭا ھهممىدىن . ا ماڭىمهنقىلسۇن ياكى گۇمان قىلسۇن، مهن ئۆز يولۇمد

ئادەتلىرىمگه -مۇھىمى ئالالھنىڭ رازىلىقىنى قازىنىش، مىللى ئۆرپ

ھۆرمهت قىلىش ۋە ۋەتهنگه ئائىت خاسلىقنى ساقالپ قىلىش ئهڭ 

قىزلىرىغا ئىمان، -جانابى ئالالھتىن پۈتۈن ئۇيغۇر خانىم. مۇھىمدۇر

لهيدىغان ئهقىل ئاتا ئىپپهت، ھايا، ۋىجدان، غۇرۇر ۋە كېلهچهكنى مۆلچهرلىيه

     .قىلىشىنى سورايمهن

 


