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سىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

  ئۈممىتىمۇ؟

> dyUEZmVFQE-=v?watch/com.youtube.ca://http< لىنىشتىن بۇ مهن تۆۋەندىكى ئۇ

قىسقا فىلىمنى كۆرگهندىن كىيىن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ  

ئۈممىتى بولۇش سۈپىتىم بىلهن، بۇ قىلمىشقا ئۆز قارشىلىقىمنى 

انىي بۇرچۇم دەپ بىلىپ قولۇمغا قهلهم ئالدىم بىلدۈرۈشنى ئىمانى ۋە ئىنس

ۋە ئۇيغۇر ئوقۇرمهنلهر بىلهن ئورتاقلىشىش ئۈچۈن قېرىنداشلىرىمنىڭ 

  .ھوزۇرىغا سۇندۇم

ھهممىمىزگه مهلۇم بولغىنىدەك جۇڭگو دۆلهتلىك تېلېۋىزىيىسىنىڭ 

cctv   ،ئىشلهنگهن  خىتاينىڭ قهدىمقى ئېمپىراتورلۇقى ھهققىدە  قانىلىدا

   . كۆرسىتىلگهن سىملىق تېلېۋىزىيه تىياتىرىكۆپ قى

ئهرەب مهملىكىتىدىن كهلگهن ئهلچىلهرنى  فىلىم جهريانىدا

كۆرسىتىش بىلهن بىرگه پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد 

ئهلهيهىسساالمنىڭ رەسىمى سىزىلغان بىر جازا كۆرسىتىلگهن ۋە جازا 

دەپ  " مهدئهرەب دۆلىتىنىڭ ئىالھى مۇھهم " ئىچىدىكى رەسىمنى

ئۇنىڭدىن سىرت فىلىمدىكى ئاتالمىش مهزكۇر سۈرەتته بىر  .چۈشهندۈرگهن

نېمه بولسا بولسۇن، . كۆزى قارىغۇ قىلىپ تهسۋىرلهنگهن

پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈرىتىنى سىزغانلىقىنىڭ ئۆزى قاتتىق نارازىلىق 

   .بىلدۈرۈشكه يېتهرلىك ئىسپاتتۇر

، ئىسالم دىنىنى ئۆز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئىالھمۇ ئهمهس

تهرىپىدىن ئويدۇرۇپ تاراتقانمۇ ئهمهس، بهلكى ئسالم دىنى ئالالھ رازى بولۇپ 
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بۈگۈن سىلهرنىڭ «: بۇ ھهقته ئالالھ مۇنداق دەيدۇ. تۇرغۇزۇلغان دىندۇر

دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم، سىلهرگه نېمىتىمنى تاماملىدىم، ئىسالم 

ئايهتنىڭ -3سۈرە مائىدە » لىدىمدىنىنى سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تال

  .قىسمى بىر

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئۆز خاھىشى بىلهن سۆزلىمىگهن ۋە ھهر 

بۇ ھهقته . قانداق ئىشتا ئالالھنىڭ ۋەھيىسىگه تايىنىپ ھۆكۈم قىلغان

يهنى مۇھهممهد (سىلهرنىڭ ھهمراھىڭالر «:ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

ئۆز نهپسى ) ئۇ(  ۋە يولدىن ئاداشمىدى،گۇمراھ بولمىدى) ئهلهيهىسساالم

بويىچه سۆزلىمهيدۇ، پهقهت ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان ۋەھيىنىال  خاھىشى

  ئايهتلهر-4-3-2سۈرە نهجىم  .» سۆزلهيدۇ

بۇ خىتايالرنىڭ ئهخالقسىزلىقى، مهدەنىيهتسىزلىكى، قاالقلىقى ۋە 

لماسلىقلىرىنى مۇسۇلمانالرغا بولغان ئۆچمهنلىكى، مۇسۇلمانالرنى كۆزگه ئى

خىتايالر دىنسىز مهخلۇقالر بولۇپ، . يهنه بىر قېتىم ئىپادىلىشى بولدى

ئۇالر شۇ . ئۇالر ئۈچۈن قايسى دىن بولسۇن ھهممىسى ئهھمىيهتسىز

ئۇالرنىڭ دىنسىزلىقى باشقا . سهۋەبتىن پۈتۈن دىنالرنى ئىنكار قىلىدۇ

سۇلمان خهلقنىڭ، ئهمما دۇنيادىكى بىر يېرىم مىلياردقا يېقىن مۇ. مهسىله

خۇسۇسهن جۇڭگونىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر دىيارىدىكى 

مۇسۇلمانلىرى قاتارلىق  ئىچكىرى ئۆلكىلهردىكى تۇڭگان ۋە مۇسۇلمانالر

يۈز مىليونغا يېقىن مۇسۇلمان خهلقنىڭ خاتىرىسىنى قىلماستىن، 

ىلدى ۋە ئۇالرنىڭ ئۇالرنىڭ غۇرۇرىغا تهگدى، ئۇالرنىڭ يۈرەكلىرىنى زېدە ق

  .دىنىي ھېسسىياتىغا ھۆرمهت قىلمىدى
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پهيغهمبهرلهرنىڭ سۈرەتلىرىنى سىزىشنىڭ ئۇالرنىڭ ئۇلۇغ ماقامىغا 

قارشى ئىشلهنگهن ئهڭ ۋەھشى، كهچۈرۈلمهس جىنايهت ئىكهنلىكىدە پۈتۈن 

شۇ سهۋەبتىن مۇسۇلمانالر ھېچقانداق . ئىسالم ئۆلىمالىرى ئىتتىپاقتۇر

تتا ساھابىالرنىڭمۇ رەسىملىرىنى سىزمايدۇ پهيغهمبهرنىڭ ھه

. ئۇالرنى ئادەتتىكى ئىنسانالرغا ئوخشاتمايدۇ .سىزىلىشىغا قارشى تۇرىدۇ   ۋە

خىتايالرنىڭ پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

رەسىمىنى سىزىپ تهسۋىرلىشى مۇسۇلمانالرغا قارشى دۈشمهنلىكىنىڭ 

  .ۇرئوچۇق بىر ئىپادىسىد-ئوپ

بۇالر ئهزەلدىن مۇسۇلمانالرغا ۋە ئىسالم دىنىغا دۈشمهنلىك مهۋقهسىدە 

بولغان بولسىمۇ، ئۇيغۇر دىيارىدىكى خهلقنىڭ دىنىي 

سىياسىيالشتۇرۇلۇپ بوغۇلدى، بۇالر ھازىرغا قهدەرپۈتۈن دۇنيا  ئهركىنلىكى

مۇسۇلمانلىرىغا قارشى بۇنداق ھۆرمهتسىزلىكنى ئاشكارا قىلىشقا 

مۇشۇ بىر قانچه يىل ئىچىدە ئىسالم ۋە .  كهلگهن ئىدىپېتىنالماي

ئىنسانىيهت دۈشمهنلىرىنىڭ ئىسالم دىنىغا، بۇ دىننىڭ پهيغهمبىرى 

ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ۋە بۇ دىننىڭ نۇرلۇق دەستۇرى بولغان 

بىر قانچه قېتىملىق ئادالهتسىز ھۇجۇمى ۋە  قۇرئان كهرىمگه 

. ئىش دەسلهپته نورۋىگىيىدىن باشالندى.  كهلدىئهدەپسىزلىكى مهيدانغا

 يىلى مۇسۇلمانالرنىڭ شانلىق قۇربان ھېيتى ھارپىسىدا، -2005

ژۇرنىلىدا، يهھۇدىي ئهسىللىك بىرسى » ماگازىنات« نورۋىگىيىنىڭ

پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهجۋى  تهرىپىدىن 

» گالندز پوستېن« نىيهنىڭيهنه شۇ يىلى دا. رەسىمى سېزىلدى

 سېنتهبىر سانىدا، پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى -30 يىلى -2005گېزىتىنىڭ 
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مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇلۇغ شهنىگه نومۇسسىزالرچه تىل ئۇزارتىپ 

يىلنىڭ باشلىرىدا دانىيه ۋە -2008.  پارچه ھهجۋى رەسىم سىزىلدى12

رۈلدى ۋە كهڭ دۇنيا گولالندىيهدە بۇنىڭغا ئوخشاش ئهھۋالالر كۆ

ئىنسانىيهتنىڭ، . مۇسۇلمانلىرىنىڭ قاتتىق نارازىلىقىغا ئۇچرىدى

  مىليون مۇسۇلمان خهلقنىڭ غۇرۇرىغا400 مىليارد 1خۇسۇسهن دۇنيادىكى 

تېگىدىغان بۇ ئېغىر جىنايهتلهرگه قارشى كۈچلۈك ئىنكاسالر ۋە رەددىيهلهر 

تا ھازىرغىچه داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان بۇگۈنكى كۈندە، مهركىزىي 

تېلېۋىزىيه ئىستانسىسىغا ئوخشاش جۇڭگو كوممونىستىك پارتىيىسىنىڭ 

بىرى ئاۋازىنى يهتكۈزىدىغان، جۇڭگودىكى ئهڭ چوڭ ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ 

 نىڭ ئىنسانالرنىڭ ئىدىلوگىيه قاراشلىرىغا ئېتىبارسىز cctvبولغان 

قاراپ، بۇنىڭغا ئوخشاش سهزگۈر مهسىلىلهرنى ئانالىز قىلماستىن 

مېدىياالردا ئىالن قىلىشى بولسا، دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ غهزىپىنى 

. ئۆرلىتىدۇ ۋە ئۆزلىرىنىڭ ھهقىقى ئهپته بهشىرىسىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پۈتۈن كۇففارالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا قارشى  

تۇرۇشتا بىر مىللهت ئىكهنلىكىنى ئاللىبۇرۇن بايان قىلىپ، ئۇالرنىڭ 

 مىكىرلىرىگه ئالدانماسلىقىمىزنى، ئالالھنىڭ دۈشمهنلىرىنى -ھىيله 

. دۈشمهن، ئۇنىڭ دوستلىرىنى دوست تۇتۇشىمىزنى تهۋسىيه قىلغان ئىدى

مېنىڭ دۈشمىنىمنى ! ئى مۆمىنلهر«بۇ ھهقته قۇرئان كهرىمدە  ئاال الھ تائال

  .دەيدۇ» ۋە سىلهرنىڭ دۈشمهنلىرىڭالرنى دوست تۇتماڭالر

ئىسالم مهملىكهتلىرىنىڭ ۋە دىنىغا مهھكهم غهييۇران 

 مىكىرلىرىگه، -ىڭ خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ ھىيلهقېرىنداشلىرىمىزن

لدانماسلىقىنى، ئۇالرنىڭ بۇ دوستلۇق ئىزھار قىلىشىغا ئا
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چۈنكى . ھۆرمهتسىزلىكىگه قارشى چارە قوللىنىشىنى سورايمهن

دىنىمىزنى، قۇرئانىمىزنى ۋە سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنى قوغداش بىز 

ئالالھنىڭ . بۇ ئىمانىمىزنىڭ تهلىبىدۇر .مۇسۇلمانالرنىڭ بۇرچىدۇر

 ۋە ھاقارىتىگه دۈشمهنلىرىنىڭ بۇنداق ئهدەبسىزلىكىگه، دۈشمهنلىكىگه

يول قويۇش ياكى سۇكۇت قىلىش ئۇالرنىڭ بۇنىڭدىنمۇ چوڭراقىنى 

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرغا قارشى تۇرۇش، دەككىسىنى . قىلىشىغا سهۋەب بولىدۇ

ئارقىلىق دىنى  بېرىش، ئاالقىدار مهمۇرىي ئورۇنالرغا نارازىلىقنى بىلدۈرۈش

الرنىڭ دىنىي ھوقۇقلىرىغا ئىگه بولۇش مۇسۇلمان-ۋە ئىنسانىي ھهق

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى جېنىدىن، ئاتىسىدىن،  ھالبۇكى، . بۇرچىدۇر

بالىسدىن ۋە ھهر نهرسىسىدىن ئارتۇق دوست تۇتمىغان ئادەمنىڭ ئىمانى 

بۇنىڭغا جىم تۇرساق قايسى يۈزىمىز بىلهن ! دۇرۇس بولمايدۇ ئهمهسمۇ؟

اپائىتىنى قانداقمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى سۆيىمهن دېيهلهيمىز ۋە ش

  !كۈتهلهيمىز؟

قېرىنداشالر ھېچ بولمىغاندا ئىمانىمىزنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ 

قىيامهت كۈنى ! پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۇلۇغ ماقامىنى قوغدايلى

پهيغهمبىرىمىزنىڭ نۇرلۇق يۈزىگه خىجىل بولماستىن پهخىرلهنگهن ھالدا 

تىمىز بىلهن قاراي دەيدىكهنمىز، ھاياتلىقىمىزدا ئۇنى ئهمهلىيى

  .ئىسپاتلىشىمىز الزىمدۇر

تور بېكهت ۋە مۇنازىرە مهيدانلىرىغا قاراپ چىقسام بۇ توغرىدا يېزىلغان 

تېما ياكى ئىنكاسالر خۇددى ئاچچىقى كهلگهندە قاپاقنى تۇرۇپ قويغاندەكال 

- بىر نهچچه كۈن ئۆته بىرەر قېتىمدىن غهزەپلىنىپتۇق، ھهممىمىز

بۇ ھهقىقى سۆيگۈ .  سۇ قۇيغاندەكال توختاپ قالدۇققاينىغان قازانغا ئۆتمهيال
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ئهمهس، ھهقىقى سۆيگۈ داۋام قىلىشى ھهرقانداق شهخسى مهنپهئهتنى 

بۇنىمۇ  . (بېسىپ چۈشىشى كېرەك ئىدى، ئهمما بىز ئۇنداق قىاللمىدۇق

 ئالالھ -بىر تهرەپلىمه چۈشىنىشكىمۇ بولمايدۇ ئهھۋال ھهممىمىزگه مهلۇم

بۇنىڭ ئۆزى بىز ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ  .)ياردەمچىمىز بولسۇن

دىنىمىزنى تېخىمۇ ياخشى ئۇگۇنىشىمىز، ئېتىقادنىڭ ھهقىقى 

  .ماھىيىتىنى بىلىشكه ۋاقىت ئاجرىتىشىمىزنى تهقهززا قىلىدۇ

قېرىنداشالر مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ تهرجىمىهالىنى ئوقۇپ 

ڭ ئالى جانابلىقى ۋە ئۇ زاتنى . چىقايلى ۋە ھاياتىمىزدا ئۆرنهك قىاليلى

بىرىمىزگه تهۋسىيه قىاليلى، شۇندىال ئۇ زاتقا بولغان -پهزىلهتلىرىنى بىر

ھهقىقى سۆيگۈ ۋە مۇھهببهتكه ئۆل ساالاليمىز ۋە ھاياتىمىزدا دۇنيا ۋە 

  .ئاخىرەتكه مهنپهئهتلىك توغرا چىقىش يولى تاپااليمىز

دەۋا كىمىكى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ياخشى كۆرىمهن دەپ 

بۇيرۇقلىرىنى بهجا  ۋە قىلىدىكهن، بۇ دەۋا؛ ئۇنىڭ سۈننىتىگه ئهگىشىش

ئالالھنىڭ سۆيگۈسىدىن -كهلتۈرۈش، توسقانلىرىدىن چهكلىنىش، ئۇ زاتقا، 

سۆيگۈ ۋە مۇھهببهتنى رېئاللىقتا كۆرسىتىشنى  ئهڭ بۈيۈك - كېيىنكى

! ى مۇھهممهدئ ( «: بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. تهقهززا قىلىدۇ

ئېيتقىنكى، ئهگهر سىلهر ئالالھنى دوست تۇتساڭالر، ماڭا ) ئۇالرغا

گۇناھىڭالرنى ) ئۆتكهنكى(ئهگىشىڭالركى، ئالالھ سىلهرنى دوست تۇتىدۇ، 

ئالالھ ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى . مهغپىرەت قىلىدۇ

  ئايهت-31سۈرە ئال ئىمران  » مېهرىباندۇر

باتىل ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشنىڭ تارىخى ئۇزۇن ھهقىقهت بىلهن 

باتىلنىڭ تهرەپدارلىرى ھهر ئهسىر ۋە ھهر جايدا . زامانالرغا قايتىدۇ
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لېكىن ئالالھ تائاال باتىلنى ۋە . ھهقىقهتكه قارشى تۇرۇپ كهلمهكته

ئىبلىس . باتىلنىڭ تهرەپدارلىرىنى ھهر زامان تارمار قىلىپ كهلمهكته

يهىسساالمغا سهجدە قىلىشقا بۇيرىغان ئهمرىنى رەت ئالالھنىڭ ئادەم ئهله

ھهقىقهتكه ۋە ھهقىقهت ئىگىلىرىگه بولغان  قىلغان ۋاقىتتىن بىرى 

 ئاداۋەت داۋام قىلىپ -دۈشمهنلىك ۋە ئۆچ  سۈيىقهست، كۆرەلمهسلىك،

  .كهلمهكته

بهلكىم بۇ بىز مىللهت ئۈچۈن ھهقىقهتنى ياقىالش، جهمئىيىتىمىزدە 

ىملىكىمىز بېرىش، ئهقىدىمىز ۋە ئىززەت ئابرۇيىمىز، كئىسالھات ئىلىپ 

چىنلىق بىلهن يهنه بىر قېتىم ئويلىنىپ  توغرىسىدا قاتارلىقالر

  .كۆرۈشىمىزگه ياخشى بىر باشلىنىش بوپ قالسا ئهجهپ ئهمهس

 

   


