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 !پەٍغەٍجەر دىَبرىذىني ئۇٍغۇر ئوقۇغۇچىالر دىققىتىگە

 .ّبھبٍتي غەپقەتيىل ۋە ٍېھرىجبُ ئبىالھْىڭ ئىطَي ثىيەُ ثبغالٍَەُ

ٍەدىْە ٍۇّەۋۋەرە ئۇّىۋېرضىتېتىذا ئىيىٌ تەھطىو قىيىۋاتقبُ، ٍىييىتىَىسّىڭ 

ثوىىذىغبُ ئەزىس چىراغيىرى -مەىگۈضي ئۈٍىذى ۋە ئۇٍغۇر ٍۇضۇىَبّيىرىْىڭ ّۇر

 !!!.ھۆرٍەتيىل ئۇٍغۇر دىْي زىَبىىالر دىققىتىگە

ئەضىر ئىيگىرى، ئۇىۇغ ٍوىجبغچىَىس ۋە 41ٍەدىْە ٍۇّەۋۋەرە غەھىرى ثۇّىڭذىِ 

ضۆٍۈٍيۈك پەٍغەٍجىرىَىس ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ٍەمنىذىِ ٍەدىْىگە 

ڭ پەزىيىتىذىِ ھىجرەت قىيىپ مېيىػي ثىيەُ، رەضۇىۇىالھْىڭ ّۇرىۇق قەدىَىْى

. گە ئۆزگەردى" ٍۇّەۋۋەرە-ٍەدىْە"دېَىيىذىغبُ ثۇ غەھەر " ٍەضرىت"ئەضيي ئىطَي 

ّۇثۇۋۋەت ّۇرىْىڭ پۈتۈُ دۇَّبغب جەۋالُ قىيىػي ثىيەُ، غۇ دەۋرىذىني جبھبىەت 

قبراڭغۇىۇقي ٍورۇپال قبىَبً، ئىْطبّالرّىڭ روھي ۋە جىطَبّي جەھەتتىني 

رتتي ۋە ئۇالرّي ٍۇقەددەش ئىطالً دىْىذىِ ئىجبرەت ئبجىسىىقيىرىْي تبٍبٍەُ ئۆزگە

ئىالھي ّېَەت ثوىغبُ ٍەّىۋى ئوزۇق ثىيەُ ئوزۇقالّذۇرۇظ ئبرقىيىق، ثىر ئبىالھتىِ 

. قۇۋۋەتنە ئىگە قىيىپ تەرثىَىيىذى-ثبغقب ھېچنىَگە ثبظ ئەگَەٍذىغبُ ئىَبّي مۈچ

ىْىڭ ثۈٍۈك ئوردىطي غۇّذاقال ثۇ ٍۇثبرەك زېَىِ ئەٍْي زاٍبّذا ئىطالً ھبمىَىَىت

غەرەپنە ّبئىو -دېگەُ ٍۇثبرەك ّبً" پەٍغەٍجەر غەھىرى"ثوىۇظ ثىيەُ ثىرگە 

 .ئبٍالّذۇرۇىذى قىيىْذى ۋە ٍۇضۇىَبّالرّىڭ ئىننىْچي ھەرىَىگە 

ئەّە غۇ مۈّذىِ ثبغالپ ثۇ ٍۇثبرەك غەھەردىِ ٍۇقەددەش دىْىَىس ئىطالٍْىڭ 

طبّالر قەىجىْي ھەقىقي تۈردە ٍورۇتۇپ ئىالھي ّۇرى پۈتۈُ ئبىەٍگە تبرقىيىپ، ئىْ

ثۇّىڭذىِ مېَىَْۇ تب قىَبٍەتنىچە ثۇ ٍۇقەددەش ئىالھي ّۇر غۇ زېَىْذىِ . مەىَەمتە

ثۇ . چبقْبپ، پۈتنۈه ئبىەٍْي ئىطالً ّۇرى ثىيەُ ٍورىتىذىغبّيىقىذا قەتئي غەك ٍوق

ەش ثەىني ھەقىقەتْي ٍبىغۇز ئىطالً ّېَىتىگە ٍۇٍەضطەر ثوىغبُ ٍۇضۇىَبّالرال ئەٍ
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ئىطالً ّېَىتىگە ئېرىػىػنە ٍۇٍەضطەر ثوالىَبً گبڭگىراپ ٍۈرگەُ ئىْطبّالرٍۇ 

 .ئېتىراپ قىيغبُ ئبغنبرە ھەقىقەتتۇر

ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالً ئەّە غۇ پەٍغەٍجەرىىل ۋەزىپىطىْي تبپػۇرۇۋاىغبُ 

مۈّذىِ ثبغالپ، غۇ زېَىْذىني ئىيىَطىس، ّبداُ، جبھىو، قبالق، ئەخالقطىس 

ٍەرىپەت -ئۇالرّي ئىيىٌ ثىرىەپ تەرثىَىيەپ قىطقب ۋاقىت ئىچىذىال -ػىيەرّي ثىرمى

 .ثبثىذا چبقْىغبُ ٍۇىتۇزالرغب ئبٍالّذۇردى

ٍەرىپەت ثۇىىقىذىِ ضۇ ئىچَىگەُ، -ئۇ ئىْطبّالر ئۇّىڭذىِ ثۇرۇُ ھېچجىر ئىيىٌ

. ئىذىھەتتب ثەزىيىرى قۇىيۇقتىِ ئىجبرەت خورىۇق ھبٍبتىذا ٍبغبپ مېيىۋاتقبّالر 

رەضۇىۇىالھ ٍەدرىطىطىذىِ تەىىٌ ئېيىػْي ثبغالپ ئبخىر پەٍغەٍجەر 

ئۇّىۋېرضىتېتىگىچە ثىيىٌ ضەۋىَىطىْي ئۆضتۈرگەُ ئىْطبّالر ئىچىذە، ھەٍسە 

ئىجْي ئبثذۇىَۇتتەىىت رەزىَەىالھۇ ئەّھۇدەك ٍەغھۇر قوٍبّذاُ، ئۆٍەر ئىجْي خەتتبپ 

ضىَبضىَوُ، ثىاله ئىجْي رەثبھ رەزىَەىالھۇ رەزىَەىالھۇ ئەّھۇدەك ٍەغھۇر ئبداىەتپەرۋەر 

ئەّھۇدەك ٍەغھۇر قەھرىَبُ ٍېتەمچي، ٍەئبز ئىجْي جەثەه رەزىَەىالھۇ ئەّھۇدەك 

ٍەغھۇر ئىقتىطبدغۇّبش غەھەر ۋاىىيىرى ٍېتىػىپ چىققبُ ثوىطب، ئۇّىڭذىِ ثبغقب 

وىىگالر ثىئ-ئوّالپ ئبضتروّوً( ۋاقىت ئېتىجبرى ثىيەُ ئىطىَيىرى ٍېسىيَىغبُ)ٍەّە 

 .ٍىڭالپ ثىيىٌ ئەرثبثيىرى ثبرىىققب مەىگەُ-ۋە ٍۈزىەپ

رەضۇىۇىالھْىڭ ٍەرىپەت ثۇىىقىذىِ ضۇ ئىچنەُ ّەچچە ئوَّىڭيىغبُ ضبھبثىالر، 

ئىالھي ۋەھَىْي تبرقىتىع ئۈچۈُ ٍبىغۇز ئەرەة ٍېرىٌ ئبرىيىذىال ئەٍەش ثەىني 

وّىطتبّتىْبپوىذىِ تبمي غەرىقتە پبٍىر تبغيىرىذىِ ھىْذى ئومَبّالرغىچە، غەرثتە م

پىرئەۋُ پىراٍىذاىىرىغىچە تبرقىيىپ، پۈتۈُ دۇَّب ئىْطبّيىرىْي ئىطالً ّۇرىذىِ 

ئىجبرەت ئىالھي ۋەھَي ثىيەُ ھوزۇرالّذۇرۇپ، ئىْطبّىَەت جەٍئىَىتىْىڭ زور 

ٍۇقىرىقىذەك ثۈٍۈك . ٍبغْىػىغب ثۈٍۈك تۆھپىيەرّي قوغتي-مۆىەٍذە گۈىيەپ

مېيىػىذە ئبضبضي ضبھىجخبّيىق روىىْي ئوٍْىغبُ ٍەزمۇر تۆھپىيەرّىڭ ٍەٍذاّغب 

زېَىِ ٍەدىْە ٍۇّەۋۋەرە ثوىطب، تب ھبزىرغب قەدەر غۇ ثۈٍۈك روىىْي جبرى قىيذۇرۇپ 

 .مەىَەمتە ۋە مېيىذۇ
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غۇّىڭ ئۈچۈُ ثۇ ٍۇثبرەك زېَىِ ثبرچە ٍۇضۇىَبّالر قەىجىذە، تبمي قىَبٍەتنىچە 

ثۇ ئورۇّذا ٍبغبۋاتقبُ ۋە ئىيىٌ تەھطىو ٍەڭگۈ ٍۇقەددەش قبىىذىغبُ ثوىغبچقب، 

ئىيىٌ قېرىْذاغيىرىَىسغب قبٍطي ئىرقىذىِ ثوىىػىذىِ -قىيىۋاتقبُ، ھەرثىر تبىىجۇه

 .ھۆرٍەت ۋە ئېھتىراٍيىرىَىسّي ثىيذۈرىَىس-قەتئي ّەزەر ثۈٍۈك ئىسزەت

ئۇ قېرىْذاغيىرىَىسّىڭ پەٍغەٍجەر ئىسى ثېطىيغبُ ٍۇثبرەك زېَىْذا ثوىۇغيىرى 

ثىرگە، غۇ پەٍغەٍجىرىَىس قۇرغبُ تۇّجي ٍەدرىطىْىڭ داۋاٍي ثوىغبُ ثۈگۈّني  ثىيەُ

دۇَّبّىڭ ھەرقبٍطي جبٍيىرىذىِ  گە "ٍەدىْە ٍۇّەۋۋەرە ئىطالً ئۇّىۋېرضىتېتي"

مېيىپ ئىيىٌ تەھطىو قىيىۋاتقبّيىقي، ثىس ٍۇضۇىَبّالرّي ئىْتبٍىِ ضۈٍۈّذۈرۈپال 

چىراق، -مۆرضىتىذىغبُ ّۇر قبىَبضتىِ، مەىگۈضىذە ثىسگە توغرا ٍوىْي

. ئىػەّچ تۇٍغۇضي پەٍذا قىيَبقتب-ٍوىجبغالٍچىيىرىَىس مۆپەٍَەمتە دېگەُ ثۈٍۈك ئبرزۇ

تۈٍغۈىىرىَىسّي ئەٍەىگە ئبغۇرۇظ، ٍبمي ئبغۇرٍبضيىق ئەّە غۇ ٍۇقەددەش -ثۇ ئبرزۇ

-ھۆرٍەتيىل دىْي قېرىْذاغيىرىَىسّىڭ ئىَبُ-زېَىْذا ئىيىٌ ئېيىۋاتقبُ ئەزىس

. ٍەججۇرىَىتي ۋە ئەخالقي چۈغەّچىطىگە ثبغيىق-غۇرۇرى، ٍىييي-دى، ۋىجذاُئېتىقب

ئۇالرّىڭ ئىچىذىني ھەر ثىر جبٍبئەدىِ »: ئبىالھ تبئبال قۇرئبُ مەرىَذە ٍۇّذاق دەٍذۇ

ٍەّە ثىر تۈرمۈٍي دىْىٌ ئبىىٌ ثوىۇپ، ئۇالر قەۋٍىْىڭ قېػىغب قبٍتقبّذىِ مېَىِ، 

، ئۇالرّي ئبگبھالّذۇرۇظ ٍەقطىتىذە ّېَىػقب قەۋٍىْىڭ ئبىالھتىِ قورقۇغي ئۈچۈُ

 [.ئبٍەت-411ضۈرە تەۋثە ]« .چىقَىذى؟( ئىيىٌ تەىەپ قىيىػقب)

قېرىْذاغيىرىَىسّىڭ ئەىۋەتتە ثىيىٌ ئبىغبّذىِ مىَىِ ٍىييەتْي ٍبخػىيىققب )

ٍېتەميەظ ّىَىتىذە ئىنەّيىنىذە گەپ ٍوق، ئەٍَب ئۇالرّىڭ ئىيىٌ تەىەپ قىيىع 

ّىػبّيىرىْي قەتئي ئۇّتۇٍبضيىقي ھبزىرقي  -وٍغبّذىني ئەضيي غبٍەٍوىىغب قەدەً ق

 (.-ٍۇھەررىر-ۋەزىَەتْىڭ جىذدى تەقەززاضي ئىنەّيىنىذىَۇ غەك ٍوق

ئبرٍبّيىرىْي ئبقالظ ۋە رېئبىيىققب ئبٍالّذۇرۇظ ئۈچۈُ، -ٍىييەتْىڭ ثۇ ثۈٍۈك ئبرزۇ

چبُ ثوىىػي، ئبز ۋە ھەرثىر ئوقۇغۇچي قېرىْذاغيىرىَىس ئۆزىىرىگە ئىْتبٍىِ تەىەپ

قىََەتيىل ۋاقىتتىِ ئىجبرەت ئۆتنۈّچە ئۆٍۈرگە ئىْتبٍىِ ٍەضۇىىَەتچبّيىق ثىيەُ 

ٍۇئبٍىيە قىيىػي، ئۆزىىرىْىڭ ثۇ زېَىْغب قبّذاق مەىگەّيىني ۋە ّېَە ئۈچۈُ 
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مەىگەّيىنيىرىْي مۈّذە ثىرّەچچە قېتىٌ ئەضيەپ ئۆتىػي، ثۇّىڭغب ئوخػبظ 

تيىرىغب مېيىع ئۇٍبقتب تۇرضۇُ، ھەتتب ئۆٍيىرىذىَۇ غبرائىتي توىۇق ثىيىٌ ٍۇر

ٍۇقەددەش قۇرئبُ مەرىَْي جبراڭيىق ئبۋازدا تىالۋەت قىالىَبٍۋاتقبُ ٍىيَوّالرچە 

ٍەزىۇً قېرىْذاغيىرىَىسّي ئىطىذىِ چىقبرٍبضيىقي، غۇّذاقال ئىيىٌ ئۆگىْىع ۋە 

ەٍجىرىَىس ئۆزىەغتۈرۈغتە، ئىالھي ئىيىَْىڭ ضەردارى ثوىغبُ ضۆٍۈٍيۈك پەٍغ

ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ئەضيي تەىىَبتي ثوٍىچە، ئبضبضي ٍەقطەتْي ثوٍالپ 

ئىطالً ۋە ٍىييەتنە خىسٍەت قىيىع غبٍىطىْي ٍۇقىرى ئورۇّذا قوٍۇغي، ثۇ جەرٍبّذا 

" ال ئىالھە ئىييەىالھۇ ٍۇھەٍَەدۇُ رەضۇىۇىالھ"ئىطالٍْىڭ ئبضبضيىرىذىِ ثوىغبُ 

ٍەّي ھەرثىر ٍۇضۇىَبّْىڭ " )ۋەىجەرا-ئەىۋەال"ڭ تەقەززاضي دېگەُ تەۋھىذ مەىىَىطىْى

دىِ ئىجبرەت، ئبىالھْىڭ دوضتىغب دوضت ( ّەپرەت ٍەٍذاّي-ئىطالٍذىني ٍۇھەثجەت

ثۇىۇظ، ئبىالھْىڭ دۈغَىْىگە دۈغَەُ ثوىۇغتەك ئېتىقبدى غەرتنە ئەٍەه 

 .قىيىػيىرى ئىْتبٍىِ ٍۇھىَذۇر

مۆز ٍۈگۈرتىذىغبُ ثوىطبق، ثىس ئۇٍغۇر  تبرىخىَىسغب! ھۆرٍەتيىل قېرىْذاغالر)

. ھېطبثطىس زۇىۇً ۋە ھەقطىسىىقالرّي ثېػىَىسدىِ ئۆتنۈزدۇق -ٍۇضۇىَبّيىرى ھەددى

غۇّذاقال دىْي ئېتىقبدىَىس، ٍىييي غۇرۇرىَىس، زېَىِ تەۋەىىنىَىسگە ئوخػىغبُ 

 ھبٍبتىَىسدىني ئىطتىراتېگىَىيىل ٍەضىيىيەردىِ ئېغىس ئبچبىَبٍذىغبُ ئورۇّغب

ثۇّىڭغب ئوخػىغبُ ضەزگۈر . چۈغۈپ قبىغبّيىقىَىس ھەٍَىَىسگە ثەظ قوىذەك ئبٍبُ

ٍەضىيىيەرگە جىذدى ٍۇئبٍىيە قىيىع ۋە ٍىييەتنە چىقىع ٍوىي ئىسدەظ، ضىيەرگە 

ئوخػبظ ئبىي ثىيىٌ ٍۇرتيىرىْىڭ ٍەرىپەت ثۇالقيىرىذا ٍەّىۋىَىتىْي ثېَىتقبُ، 

دە جبُ مۆٍذۈرىذىغبُ دىْي زىَبىىَالرّىڭ ۋەتەُ ٍىييەتْىڭ مېيىچىنىگە ھەقىقي تۈر

 (-ٍۇھەررىر-.ئىَبّي ۋە ٍىييي ثۇرچىذۇر

ئىطنەّجىيەر ٍۈرگۈزۈىۈپ تۇرضىَۇ، -ٍىييەت ئۇضتىذە ضبّبپ تۈگەتنۈضىس زۇىۇً

ئىيىٌ ۋە ٍېڭىذىِ -ٍىييىتىَىس ئىچىذىني ۋىجذاّيىق، ئىَبّيىق، ثىرتۈرمۈً ئەھيي

زىىرىْىڭ دىْي ۋە ٍىييي ٍەججۇرىَەتيىرىْي ٍېتىػىپ چىقىۋاتقبُ دىْي زىَبىىالر ئۆ

ٍۇغەققەتيەرّي -ئۈزىۈمطىس داۋاٍالغتۇرۇپ مەىذى ۋە ثۇ جەرٍبّذا غۇّچە قىَىِ جبپب
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تەرثىَە -ضبھەدە ئىيىٌ ئبىَبقتب ۋە تەىىٌ-ثبغتىِ مەچۈرۈپ، ٍۇرت ئبتالپ چىقىپ ھەر

ٍبّب ثۇ جبپبمەظ، خبىىص ّىَەتيىل . خىسٍىتي ثىيەُ غۇغۇىالَّبقتب

 ...ئبٍىِ . رىْذاغيىرىَىسدىِ جبّبثي ئبىالھ ئۆزى رازى ثوىطۇُقې

-ئۇٍغۇر ٍىييىتىْىڭ ئەزەىذىِ ئۆز دىْي ئېتىقبدىغب ثوىغبُ چەمطىس ٍېھرى

ٍۇھەثجىتىْي ئبجىسالغتۇراىَىغبُ دۇغَەُ، ھەرتۈرىۈك ھىيە ّەٍرەڭيەرّي قوىيىْىع 

رىذىني دىْي زاتالرغب ٍىيذىِ ثبغالپ ٍۇرتىَىسّىڭ ھەرقبٍطي جبٍيى-4991ئبرقىيىق، 

دېگەُ رېجىٌ " قبّۇّيۇق دىْي زات"ۋە ٍەھەىيە ئىَبٍيىرىغب ٍەخطۇش چبرە قوىيۇّۇپ، 

ّي تبرقبتتي ۋە " ئىَبٍيىق دىپيوٍي"قبىپىقىْي مەٍذۈرۈظ ئبرقىيىق ئبتبىَىع 

ئبزغىْە ئبٍيىق ٍبئبظ ثېنىتنەّذىِ مېَىِ ئۇالرّىڭ دىْي پبئبىىَەتيىرىْي قبتتىق 

ثۇخىو ئۈّۈٍيۈك تبمتىنىالرّىڭ تەضىرىذە . تىغب ئبىغبُ ئىذىموّتروه ئبض

مبغني ئەٍْي . )ٍىييىتىَىس ھەرمۈّي دېگۈدەك ئبزاثالَّبقتب ۋە زەھەرىەَّەمتە

ئىيىَيىرىَىس ٍېگبّە ئبىالھتىِ قورقۇپ قەتئي ئىرادە ثىيەُ ٍبغبپ، -زاٍبّذىني ئەھيي

ثۇرچىْي ئبدا قىيغبُ ثوىطب ئبىالھ ئۇضتىگە ٍۈميىگەُ ٍەضئۇىىَەتْي توّۇپ ٍىييي 

ئىذى، ثۇگۇّني مۈّذە دۇَّب ٍۇضۇىَبّيىرى ئبرىطىذا چوقۇً ئۆز روىىَىسّي جبرى 

ھېيىھەً ئبىالھتىِ ئۇالرغب ھىذاٍەت ئبتب قىيىػىْي . قىيذۇراىىغبُ ثوالتتۇق

 (.-ٍۇھەررىر-تىيەٍَىس

ر ٍېقىْقي مۈّيەردىِ ثىرى، دۇَّب ئىطالً ٍەرمىسى ثوىغبُ ٍۇقەددەش غەھە

ٍەدىْە ٍۇّەۋۋەرىذە ئۇقۇۋاتقبُ ئۇٍغۇر دىْي ئوقۇغۇچىالرغب ئەىچىخبّب تەرەپتىِ ئبٍيىق 

ثۇ غۇً خەۋەرّي . ٍبردەً پۇىي ثېنىتىع تەميىپىْىڭ ثوىغبّيىقي ئوتتۇرىغب چىقتي

ئبڭيىغبُ ۋەتەُ ئىچي ۋە ضىرتىذىني ثبرىىق ئۇٍغۇر ٍۇضۇىَبّيىرى قبتتىق روھي 

 !.قتبزەرثىگە ئۇچرىذى ۋە ئۈچرىَب

ئۇٍغۇر ٍىييىتىْىڭ مەىگۈضي ئىطتىقجبىي ثۇىۇظ ئبىذىذا تۇرىۋاتقبُ ثۇ ثىر 

تۈرمۈً ٍبظ دىْي زىَبىىالرغب، ھۆمۈٍەتْىڭ ثۇّذاق ئىقتىطبدى ٍبردەً ثېرىػتەك 

تەميىپتە ثوىىػي، ٍوىۋاضْي مېنىردەمتىِ ثوغۇپ ئۆىتۈرٍەمچي ثوىغبُ زەھەرىىل 

 .ٍىالّْىڭ ئوثرازىْي ٍبرىتىپ ثېرىذۇ
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ىيگىرى ۋەتىْىَىسدە قۇرئبُ مىتبثالرّي ئبغنبرە مۆٍذۈرگەُ، ئۆىىَب ۋە ئ

ٍەدرىطە ۋە ٍەضچىتيەرّي ئبغنبرە ۋەٍراُ -ھەقىقەتچىيەرّي ئبغنبرە ئۆىتۈرگەُ، جبٍي

قىيغبُ ثوىطب، ثۈگۈُ ئۇٍغۇر ٍۇضۇىَبّيىرىْىڭ ئۆٍيىرىذىِ قۇرئبُ مىتبثيىرىْي، 

ٍەخپي مۆٍذۈرۈۋاتقبُ، ئۆىىَبىىرىْي ٍىييي تبرىخي ٍبتېرىَبىيىرىْي ٍىغىۋېيىپ 

قىسىىرىْي جىطَبّي ۋە روھي -تۇرٍىغب ٍۇددەتيىل ۋە ٍۇددەتطىس قبٍبۋاتقبُ، ئبٍبه

ئوپېراتطىَىطي قىيىپ ئۆٍۈرىۈك ثىَبرغب ئبٍالّذۇرىۋاتقبُ، ٍبظ ئەۋالتيىرىْىڭ دىْي ۋە 

ىق ۋە تەرثىَە ئېيىػيىرىْي تبٍبٍەُ چەميىگەُ ھۆمۈٍەتْىڭ ّىػبّي-ٍىييي تەىىٌ

ٍەقطەتيىل غەرىسى ۋە ّوٍۇضطىسالرچە ٍەزمۇر تەميىپْي ثېرىػي، ئۇالرّىڭ ّېَە 

 .ٍەقطەتْي مۆزىەۋاتقبّيىقىْي ئبغنبرە ئوتتۇرىغب چىقبرٍبقتب

ئەگەر ھۆمۈٍەت ثىس ئۇٍغۇر ٍۇضۇىَبّيىرىْىڭ دىْي ! ھۆرٍەتيىل قېرىْذاغالر

مۆڭۈه ثوىىذىغبُ ثوىطب  تەرثىَە خىسٍەتيىرىگە راضتىْال-ئېتىقبدى ۋە دىْي تەىىٌ

ئىذى، ّېَە ئۈچۈُ ئۇٍغۇر دىَبرىذا ّورٍبه دىْي پبئبىىَەت قىيىع ۋە ٍبظ ئەۋالدالرّىڭ 

 !.تىرّىقي ثىيەُ قبرغي تۇرىذۇ؟-دىْي تەىىٌ ئىيىػىغب چىع

ٍبغتىِ تۆۋەُ ئۇٍغۇر ئەۋالدىىرىْىڭ ٍەضچىتنە مىرىع ۋە دىْي  41ّېَە ئۈچۈُ 

 !.ثوىَبٍذۇ؟ پبئبىىَەتيەرگە ثېرىع ھوقۇقي

ٍىسىقيىرىَىسّي ٍوقىتىػقب ئۈزىۈمطىس -ئبدەت، تىو-ّېَە ئۈچۈُ ٍىييي ئۆرپ

 !.ھەرىنەت قىيىذۇ؟

تەرثىَە خىسٍەت ئەرمىْيىني -ّېَە ئۈچۈُ ٍەضجىذ ۋە ئۆٍيەردە ئىطالٍىٌ تەىىٌ

 !.ٍوق؟

ّېَە ئۈچۈُ دىْي پبئبىىَەت ۋە ئبقبرتىع خىسٍەتيىرىَىس قبّۇّطىس دىْي ھەرىنەت 

 !.ثېنىتىيىذۇ؟ ثوىۇپ

-ٍۈزىىگەُ ۋەتەُ ضىرتىذا ھەرخىو مەضىپيەردە ئىيىٌ تەھطىو قىيىۋاتقبُ 

ٍىڭيىغبُ ئۇٍغۇر زىَبىىَيىرى تۇرۇپ، ئۇالرّىڭ ھېچجىرىگە ئىقتىطبدى ٍبردەً ثېرىع 

تەميىپي ثوىَبضتىِ، ّېَە ئۈچۈُ ٍەخطۇش ٍەدىْە ٍۇّەۋۋەرە ئىطالً 

 !.رغب ثۇ تەميىپ قۇٍىيىذۇ؟ئۇّىۋېرضىتېتىذىني ئۇٍغۇر دىْي زىَبىىال
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دۈغَەّْىڭ غەرەز ۋە ٍۇددىئبضي ئېْىق، ّىَىتي ٍبٍبُ، ! ھۆرٍەتيىل قېرىْذاغالر

ئۇٍغۇرّىڭ ثبظ ئەزاضىذىِ ثبغالپ زەھەرىەپ، ثۇخىو زەھەرىەظ ئۇضۇىىْي تەدرىجي 

ٍېَىپ ھبىغب -تەرەققي قىيذۇرۇظ ئبرقىيىق، ثبرچە ئەزاىىرىْي تبٍبٍەُ پبىەچ

ھەٍَىَىسگە ٍەىۇً . )ىجىذە ئۇٍغۇرّي تبٍبٍەُ ٍوقۇتۇغتىِ ئىجبرەتتۇرمەىتۈرۈظ، ّەت

-ثوىغىْىذەك، ثىسّىڭ ثۈگۈّگە قەدەر ٍىييەت ثوىۇپ ئۆز مىَيىنىَىس ۋە ئۆرپ

ئبدەتيىرىَىسّي ضبقالپ قىيىػىَىسدا ئبىالھقب ثوىغبُ ئېتىقبدىَىسّىڭ ئۈىگىيىل روه 

تۈك ئبىىَيىرىَىسّىڭ غبّيىق ئوٍْىػىْي ئىخالضَەُ جبپبمەظ، ھەقىقەتپەرۋەر ٍې

خىسٍەتيىرىذىِ ئبٍرىپ قبراظ ٍۇٍنىِ ثوىَىغبّذەك، ثۇّىڭذىِ مىَىْني دىْي 

ضبغالً  ئىطالھبت ئىيىپ ثېرىع ۋە ٍىييي مىَيىنْي ضبقالپ قىيىػىَىس 

ئېتىقبدّي ئبضبش، غەرىئەتْي ئۆىچەً قىيىع ّىَىتىذە ئىيىٌ تەھطىو قىيغبُ ۋە 

ېرىْذاغيىرىَىسّىڭ خىسٍەتيىرىذىِ ئبٍرىپ قبرىغىيي ئىيىٌ ق-قىيىۋاتقبُ ئەھيي

ھەرقبّذاق ٍىييەتْىڭ ئبىىَيىرى ٍوىذىِ چىقىذىنەُ، خەىقْىڭ . ئەىۋەتتە -ثوىَبٍذۇ

 (.-ٍۇھەررىر-مېيەچىنىذىِ ئېغىس ئبچَىطىَۇ ثوىىذۇ

ٍەدىْە ٍۇّەۋۋەرە ئىطالً ئۇّىۋېرضىتېتي ۋە پەٍغەٍجەر ٍەضچىتىذە ئىيىٌ 

ھەرثىر ئۇٍغۇر قېرىْذاغالرغب تەۋضىَە قىيىذىغىْىَىس غۇمي، تەھطىو قىيىۋاتقبُ 

ضىيەر مېيەچەمتە ثىس ! ضىيەر پەٍغەٍجەر ٍەدرىطىطىْىڭ ۋارىطيىق ئوقۇغۇچىيىرى

ضىيەر ئىطالً دىْىَىسّىڭ مەىگۈضي ! ئۇٍغۇر ٍۇضۇىَبّيىرى ئۈچۈُ ّۇرىۇق چىراق

ضىيەر ثىس ! ەخرىضىيەر ٍىييىتىَىسّىڭ مەىگۈضي ئىطتىقجبىي ۋە پ! ٍېتەمچىيىرى

 !.ئۇٍغۇر ٍۇضۇىَبّيىرى ئۈچۈُ ئەّئەّىۋى غۇرۇرىَىسّىڭ مېيەچەك ضىَۋوىي

ئەگەر ضىيەر پەٍغەٍجەر غەھىرىْىڭ ئوقۇغۇچىيىرى دېگەُ غۇ غەرەپيىل ئۇّۋاُ 

ثىيەُ ھۆرٍەت ۋە ئىسزەتنە ضبزاۋەر ھبىذا خەىقىَىس ئبىذىذا ثبغْي تىل تۇتۇپ ٍبغبغْي 

وىال ۋە ھبرۇّخبُ ٍەخطۇً، جۈٍە تبھىر، رەقىت خىتبً، ئوٍيىطبڭالر، غبپتۇه داٍ

ئبثيىنىٌ غەٍتبُ، ئبثذۇۋاھبة قوچبق مەثي موّۈپنىيىل ٍوىيىالرّىڭ 

چۈّني ئۇالرغب ئوخػبظ ٍوىيىالرغب . تىرادىگىَەضىْي قبٍتب تەمرارىىَبضيىقىڭالر الزىٌ

بتالرّي ٍىييەتنە ئبخىرەت ۋە ئۇّىڭذىني ٍۇمبپ. ٍىييەتْىڭ ھېچ ئېھتىَبجي ٍوق
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ئىػرەتيىرىذىِ ئۇضتۇُ ثىيىذىغبُ ئبتبىَىع دىْي زات مېرەك -دۇَّبّىڭ ئەٍػي

غۇّىڭ ئۈچۈُ ئەىچىخبّب تەرىپىذىِ . ثوىَبضتىِ ثەىني ھەقىقي دىْي زات مېرەك

قوٍۇىغبُ تۇزاقتىِ ئۆزۈڭالرّي چەتنە ئېيىػىڭالر، ئۇالرّىڭ ئبىذاً خبىتىطىغب 

( ني دىْي ئوقۇغۇچىالرغب ٍبردەً پۇىي ثېرىعٍەدىْىذى)چۈغَەضتىِ ضىيەرگە قوٍغبُ 

ئېھتىَبه ثۇ ضىيەر ئۈچۈُ . تەميىپىْي قەتئي رەت قىيىػىڭالر تەۋضىَە قىيىْىذۇ

 .جبّبثي ئبىالھْىڭ ضىْىقي ثوىىػي ٍۇٍنىِ

ئوقۇغۇچىالر ٍەضئۇىي ثبرىىق غۇّذاقال ٍەدىْە ٍۇّەۋۋەرە ئىطالً ئۇّىۋېرضىتېتي 

ئوقۇغۇچىالر ّبٍىذىِ ٍېذىَب ۋاضتىيىرى ئبرقىيىق ثۇ ھەقتە ثبرچە ئۇٍغۇر 

پۈتۈُ دۇَّبدىني ئۇٍغۇر . ٍۇضۇىَبّيىرىغب ئبغنبرە چۈغەّچە ثېرىػىڭالر ئىْتبٍىِ زۆرۈر

ٍۇضۇىَبّيىرى، ضىيەرّىڭ ثۇ ھەقتە ثىر قبرار ثېرىػىڭالرّي تۆت مۆزى ثىيەُ 

 !.مۈتَەمتە

-ٍېھرىجبُ ئبىالھ ضىيەرّي ۋە ثبرچە ئۇٍغۇر ٍۇضۇىَبّيىرىْي ئۆز ئىَبّي

 !!!.ئېتىقبدىَىسدا ئەثەدىٌ ٍۇضتەھنەً تۇرۇغقب ٍۇٍەضطەر قىيطۇُ 

 !!!ئبٍىِ ... ئبٍىِ... ئبٍىِ

  


