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    خانىملىرىغا خىتاب-ئۇيغۇر قىز

سىز ئىسالم ! ھۆرمهتلىك مۇسۇلمان سىڭلىم

ه يېتهكچى قىلىپ، شهرىئهت تهلىماتلىرىنى ئۆزىڭىزگ

بهلگىلىمىلىرىگه ئهمهل قىلماي تۇرۇپ، نىشان قىلغان 

كامالىتىڭىزنى ئهسلىگه كهلتۈرەلمهيسىز ۋە ئالىي ئورنىڭىز ۋە 

ئىسالم دىنى بولسا . يۇقىرى مهرتىۋىڭىزنى ساقالپ قااللمايسىز

سىزنىڭ قهلبىڭىزگه ئېسىل ئهخالقىي پهزىلهتكه تولغان 

ۇشقا، بارلىق رەزىللىكلهردىن ساقالسقا مۇھهبهتنى ئورنۇت

  .ھهقىقىي تۇردە كاپالهتلىك قىالاليدۇ

دۇنيا ۋە ئاخىرەتته ئالقىشقا ئېرىشهي  ! قهدىرلىك سىڭلىم 

دىسىڭىز ئۆزىڭىزنىڭ ئهسلىدىكى پاكلىقىڭىزنى ساقالپ 

ئائىلىڭىزنى ياخشى باشقۇرۇشقا بهكرەك كۆڭۈل . قىلىڭ

لگىلىك ئانا بولۇشقا بولۇش بىلهن بىرگه ئۆزىڭىزدە ئۈ

مۇناسىپ سۈپهتلهرنى يېتىلدۇرۇشكه تىرىشىڭ، شۇندىال 

. چوقۇم پهخىرلىك ئانا بولۇپ ئۆز بهختىڭىزنى تاپىسىز

باشقىالر تهرىپىدىن قهدىرلىنهي دېسىڭىز، پۇتۇن بهدىنىڭىزنى 

. ئىسالم كۆرسهتمىسى بويىچه يۆگهشكه سهل قارىماڭ

ق بۇ دۇنيادا يۇزىڭىز ئىپپىتىڭىزنى چىڭ تۇتۇڭ، شۇ ئارقىلى

يورۇق بولىدۇ ۋە تۇرمۇش يولدىشىڭىزنىڭ يۈزىگىمۇ 

  جهمئىيىتىمىزدىكى بهزى بىر . تهبهسسۇم بىلهن قارىيااليسىز
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بۇ ھهقته . يىرگىنىشلىك ئهخالقسىزلىقالرغا ئاۋاز قوشماڭ 

سىلهر ! ئىي ئايالالر« :ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

ئىپتىدائىي نادانلىق . نى ئاۋات قىلىڭالرئۆز ئائىلهڭلهر

دەۋرىدىكىدەك ئۆزۇڭالرنى بازارغا سىلىپ يۇرۇپ يىرگىنىشلىك 

! ئى پهيغهمبهر« : يهنه بىر ئايهتته» ئۆتمۈشنى تهكرارلىماڭالر

ئاياللىرىڭغا ، قىزلىرىڭغا ۋە مۆمىنلهرنىڭ ئاياللىرىغا  

ۇنداق ئېيتقىنكى، پۇركهنچه بىلهن بهدىنىنى ئۆرىۋالسۇن، ب

قىلغاندا ئۇالرنىڭ ھۈر ئايالالر ئېكهنلىكى ئهڭ ئوڭاي 

ئالالھ بهندىلهرگه . دە، باشقىالر ئۇالرغا چېقىلمايدۇ-تونىلىدۇ

» ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېهرىباندۇر

  . ئايهت-٥٩ئهھزاب سۈرىسى 

بىر پۇتۇن ئىسالھات ئۈچۈن كهلگهن ئىسالم دىنى پاك ۋە 

ىقىي ئىنسانى پهزىلهتكه تولغان گۈزەل ساغالم، ھهق

. جهمئىيهتنىڭ بارلىققا كىلىشىنى تهشهببۇس قىلىدۇ

ھايۋانىي شهھۋانىيلىققا تولغان بۇزۇق، ئىنسانىي ئهخالقتىن 

ئهگهر . چهتنىگهن جهمئىيهتكه قارشى تۇرىدۇ ۋە ئىنكار قىلىدۇ

ئايالالرنىڭ ئهخالقى بۇزۇلسا ئۇالردىكى پاكلىق ۋە ئايالالرغا 

اس نازاكهت دەپسهندە قىلىنغان بولۇپ، شۇ جهمئىيهتتىكى خ

ئهرلهرنىڭ بۇزۇلىشى ئهخالقتىن چهتنىشى دىنىي ۋە مىللىي 

. غۈرۈرنىڭ يوقىلىشىدىكى ئاساسىي ئامىلالرنىڭ بىرىدۇر

  ئايالالر پاك ۋە ئىپپهتلىك، ھايالىق، ئىتىقاتلىق، غۈرۈرلۇق، 
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لهيدىغان بولسا، ئادەتنى ھۆرمهت-ھهقىقهتپهرۋەر، مىللى ئۆرپ

پهرزەنتلىرىمىزمۇ يۇقىرىدىكى ئۆلچهم بىلهن تهربىيلىنىدۇ ۋە 

كىلىچهك جهمئىيىتىمىزدە ياراملىق يېتىشكهن ئوغالنالرنىڭ 

-بارلىققا كىلىشىدە گهپ يوق؛ چۈنكى، جهمئىيىمىزدىكى قىز

تهربىيچى . خانىمالر مىللهتنىڭ ئانىسى ۋە تهربىيچىسى

سا تهربىيلهنگۈچى ئهلبهتته بۈيۈك يېتهرلىك ئهخالققا ئىگه بول

ئىسالم دىنى ئايالالرغا . پهزىلهت ئىگىسى بولۇپ چىققۇسى

ئاالھىدە ئىتىبار بېرىش بىلهن بىرگه ئۇالرنىڭ بهدەنلىرىنىڭ 

باشقىالر تهرىپىدىن ھۆزۇرلىنىدىغان ماددىي نهرسىلهرگه 

ئوخشاپ قالماسلىقىنى كۆزدە تۇتقان ئاساستا، گۈزەللىككه 

قوللىرىنى، مهيدىلىرىنى، - باھانه قىلىپ، پۇتبېرىلىشنى

چاچلىرىنى، ئومۇمهن قايسى بىر يهرلىرىنى ئوچۇق قويۇشقا 

مانا بۈگۈن بىزنىڭ بهزى قىز . قهتئىي يول قويمايدۇ

خانىملىرىمىز ئالالھ بىلهن قارشىلىشىپ گۈزەل نازۇك 

كۆز قىلغاندەك، چاچلىرى ئوچۇق، -جىسىملىرىنى كۆز

ئاممىۋىي سورۇنالر، بازارالر ۋە  الىڭاچ ھالدا بهدەنلىرى يېرىم ي

كوچىالردا ھايا قىلماستىن گېدىيىپ يۇرۇشىۋاتقىنى قهدەمدە 

بهلكى ئۇالرنىڭ كىيىۋالغان . بىر كۈزگه چىلىقماي قالمايدۇ

كىيىملىرىنىڭ تارلىقى ۋە نىپىزلىكىدىن جىسىملىرىنىڭ 

 بۇنداق. ھهممه يىرىنى تولۇق كورسىتىپ سۈپهتلهپ بېرىدۇ

  دېگهنلىك ئايالالر ياسانمىسۇن، چىرايلىق بېزىلىپ 
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بىز . گۈزەللىكىنى نامايهن قىلمىسۇن دېگهنلىك ئهمهس

دەيمىزكى، ئايالالر بىلهن دۇنيا گۈزەلدۇر، ئايالالر 

ياسانسۇن،چىرايلىق ھايات كهچۇرسۇن، خۇشپۇراق ئهتىرلهرنى 

ز ئىشلهتسۇن، زېننهتلهنسۇن،گۈزەللىككه ئىنتىلسۇن ئهمما بى

مۇسۇلمان ئىكهنمىز دىنىمىزنىڭ پىرىنسىپلىرىگه ھۈرمهت ۋە 

. ئېهتىرام قىلغان ئاساستا گۈزەللىككه ئىنتىلىشىمىز كېرەك

ئايالالر زىننهتلهنسۇن ئهمما گۈزەللىكىنى، يات ئهرلهرگه 

كۆرسىتىش نېيىتى بىلهن ئهمهس، بهلكى تۇرمۇش ھهمراھى 

ىغا قانچىلىك بولغان، ئومۇرلىك جورىسى، باللىرىنىڭ ئاتىس

ياسانسۇن، قايسى خىل گېرىمالرنى قىلسۇن بۇنىڭغا ھىچ 

بهلكى يولدىشىنى دەپ . قانداق پىكىر قىلىنمايدۇ

بىزەلگهنلىكى چىرايلىق كىيىنگهنلىكى ئۈچۈن ئالالھ ئهجىر 

قىنى بىزنىڭ ئۇيغۇر دىيارىمىزدا بۇگۇنكى ھهددىدىن . بېرىدۇ

جهمئىيهتته، ئالالھ ئاشقان مهدىنىيهتلىشىش مودا بولغان بىر 

رىزالىقىنى كوزلهپ، يولدىشىنىڭ قهلبىنى ئىللىتىش نېيىتى 

 خانىمالر -بىلهن ياسىنىدىغان ۋە زىننهتلىنىدىغان قىز

بارمۇ؟؟؟ بۇ يهردە تىرمىزىي رىۋايهت قىلغان 

پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇنۇ ھهدىسىنى زىكىر قىلىپ ئوتسهك 

نى ئالالھ ئۆزىدىن ئهگهر ئىنسان« : ھهرگىزمۇ ئارتۇق كهتمهيدۇ

غهيرىگه سهجدە قىلىشقا بۇيرۇغان بولسا ئىدى، ئايالالرنى ئۆز 

  .» ئهرلىرىگه سهجدە قىلىشقا بۇيرۇغان بوالتتىم
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سهھىه مۇسلىمدا ئهبۇ ھۇرەيرىدىن رېۋايهت قىلىنغان 

مېنىڭ « : مۇنداق دەيدۇ ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

مهن . وزاخ ئهھلىدىندۇرئۈممىتىمدىن ئىككى تۈلۈك كىشى د 

ئۇالرنىڭ بىرى ئىستىبدات . ئۇالرنى تىخى كورمۇدۇم

ھاكىمىيهتتىكى كىشىلهرنى ھهقسىز ئازار قىلىدىغان ۋە 

يهنه بىرى بولسا، ئايالالردىن . خاراليدىغان ئهر زالىمالردۇر

خىل ياساپ توگىنىڭ لوكىسىغا -بولۇپ، چاچلىرىنى ھهر

ىيىملهرنى كىيىپ يىرىم نېپىز قىسقا ك-ئوخشاش قىلىپ، تار

كىشىلهرنى   يالىڭاچ بهدەنلىرىنى كىشىلهرگه كۆرسۈتۈپ -

ئۆزىگه مايىل قىلىدىغان ۋە ئۆزىمۇ باشقا ئهرلهرگه مايىل 

جهننهتنىڭ . بولىدىغان ئايالالردۇر، ئۇالر جهننهتكه كىرەلمهيدۇ

خۇش پۇرىقى شۇنچه يىراق يهردىنمۇ يېتىپ كىلىدىغان 

  .» ھېدىنىمۇ ھېچ قاچان ئااللمايدۇ تۇرۇقلۇق، جهننهتنىڭ 

ئۆرىنىش، ھىجاب قىلىش سهل ! خانىمالر-ھۆرمهتلىك قىز

پهرز . قارايدىغان ئاددى مهسىله ئهمهس، بهلكى ئۇ ئىبادەتتۇر

ئىبادەتلهردىن قانداق سورالساق ھىجابتىنمۇ شۇنداق 

شارائىتقا قاراپ ۋە ياكى مهدىنىلىشىش دىگهن . سورىلىمىز

ئۆرىنىپ بولمىسا  ا ئهگىشىپ خوشياقسا شهيتانىي شۇئارغ

 ھىجاب قىلىغان ۋە قىلىشنى  . ئىچىلىپ يۇرۇشكه بولمايدۇ

خانىمالرغا شۇنى ئېيتىمىزكى؛ سىڭلىم -ئويالۋاتقان قىز

  ئىككىلهنمهستىن ئورۇنۇڭ،ئالالھ سىزنىڭ ياردەمچىڭىز 
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جهمئىيهتتىكى بهزى بىر دىلى قارا ئىنسانالرنىڭ ! بولغۇسى

ئالالھنىڭ قىيامه .  ھىچقاچان قۇالق سالماڭئهيىپلىشىگه

ئالالھ سىزگه چوقۇم دۇنيا ۋە .كۈنىدىكى ئهيىپلىشىدىن قورقۇڭ

  !ئالالھ سىزدىن رازى بولسۇن.ئاخىرەتته چىقىش يولى بهگۇسى

سىز ئىسالم دىنى نهزىرىدە گۆھهرگه ! ھۆرمهتلىك سىڭلىم

گۆھهرنى ئىنساننىڭ قانداق ئاسرىغىنى ۋە . ئوخشايسىز

مهتلىك دەپ قارىغىنىغا ئوخشاش، ئىسالم دىنى سىزنى قىم

ئاسرايدۇ ۋە ئهڭ قىممهتلىك ئورۇنغا قويۇش بىلهن بىرگه 

ئالالھنىڭ رازىلىقىنى قولغا كهلتۇرۇشىڭىزگه ئاسانلىق 

ئۆزىڭىزنى ئاياش، غۇرۇرىڭىزنى قوغداش، . يارىتىپ بېرىدۇ

ئىتىقادىڭىز بىلهن ياشاش ئارقىلىق جهننهت ئهھلىدىن 

ىشىڭىز ۋەياكى جهمئىيهتتىكى بهزى بىر رەزىل بول

ھهۋەسنىڭ قۇلى بولۇپ -ئىنسانالرنىڭ ئويۇنچىقى بولۇپ ھهۋايى

. ياشاش ئارقىلىق دوزاخ ئهھلىدىن بولىشىڭىز سىزگه باغلىق

مېنىڭچه ئهلبهتته دوزاختىن يهر تۈتۈشنى خالىمايسىزغۇ 

. ئۇنداق بولغان ئىكهن ھىلىههم كىچىكمهيسىز! دەيمهن؟

الھنى تونۇپ توغرا رەۋىشته ئىبادەت قىلىپ ، ئىپپهتلىك ۋە ئال

ھايالىق بولۇشنى ئۆزىڭىزگه الزىم تۈتۈپ ئۈلگۈلۈك ئانىالردىن 

بولۇپ كىلىچهك جهمئىيىتىمىزنىڭ پارالق نۇر چىچىشىغا بىر 

   كىشىلىك ئىيمانىي، ئىنسانىي ۋە مىللىي توھپىڭىزنى 
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ىڭىزنىڭ بۈيۈك قوشۇشىڭىز سىزنىڭ ھهقىقهتكه قايتقانلىق

  .نامايهندىسى

ئى ئىسالمدىن ئىبارەت بۈيۈك نېمهتكه ئىگه بولغۈچى، 

ھهۋەسنىڭ قۇللىقىدىن ھۆرلۈككه ئىنتىلگۈچى -ھاۋايى

سىز پاك، ئهركىن ۋە قىممهتلىك ! سىڭلىم

ئانىسىز،مىللهتنىڭ ئىستىقبالى سىزنىڭ قولىڭىزدا، سىز 

ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئان كهرىم، مۇھهممهد 

هىسساالمنىڭ يوليورۇقلىرىغا مهھكهم ئېسىلىپ ئهلهي

ئېتىقادىڭىز، مىللىي غۈرۈرىڭىز بىلهن ئالالھقا تهۋەككۇل 

ئالالھ سىزنىڭ .قىلىپ ھهقىقهتنى ياقىالپ ئالغا ئىلگىرلهڭ

  !ياردەمچىڭىز بولغۈسى

 سىڭىلالر -ئۇكىالر، ئاچا-ئانىالر، ئاكا-ھۆرمهتلىك ئاتا

هتته ئايالالرنىڭ ئهرلهر كىشىلىك جهمئىي! ئويلىنىپ باقايلى

بىلهن ئهركىن ئازادە ئاالقه قىلىشىپ، ئارلىشىش نهتىجىسىدە 

كۆز قىلىپ يۇرۇپ بهزى بىر -ئايالالر ئهرلهرگه ئۆزلىرىنى كۆز

ئىنسانى ئهخالقتىن چهتنىگهن، ئىتىقاتى سۈس، مهيدانسىز، 

تاماششانىڭ قۇلى،ھايۋان -مىللىتىنى سويمهيدىغان ئويۇن

رنىڭ ئولجىسىغا ئايلىنىپ، ئىناق ئىنسانال كهبىي 

ئائىلىسىنى ۋەيران قىلىپ، بالىلىرىنى ئاتا تهربىيهسىدىن 

مهھرۇم، ئۆزلىرىنى تۇل ئايالالرغا ئايالندۇرۇۋاتسا، سهبىي 

  مهسۇم قىزلىرىمىز تهربىيهسىز ھالدا ئۆزىنى بىلمهي يامان 
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كېچىلهپ ئويلىرىگه كهلمهي -يولغا ئهگىشىپ كېچه

ئهخالقسىز كىشىلهر بىلهن لهۋ يالىشىپ يۈرۈپ ئىستىقبالىنى 

يوقاتقاندىن كېيىن چىقىش يولى تاپالماي ئىچىملىك ۋە 

چېكىملىكنىڭ ئهسىرىگه ئايالنغاندىن كېيىن، ئائىلىسىنى 

ىپ ۋە يۈرتىنى تاشالپ ياقا يۈرتالرغا ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه بېر

رېستۇرانالردا،ئاتالمىش مېهمانخانىالردا، تانسىخانا، 

 ئابرۇيىنى سىتىپ، بىز ئۇيغۇر -كاپىيخانىالردا، مىللهتنىڭ نام

مىللىتى ئۇسۇل ۋە مۇزىكىدىن باشقىنى بىلمهيدىغاندەك، 

بىراۋالرنىڭ ھېلىگهرلىك بىلهن، ئۇيغۇرالر ناخشا مۇزىكا 

ن دۇنيادىن كېتىدۇ بىلهن دۇنياغا كهلگهن، ناخشا مۇزىكا بىله

دىسه، ھه بىز شۇنداق ئوخشايمىز،بهختىمىز شۇنىڭدا 

ئوخشايدۇ دەپ قۇرۇق ماختاشالرغا مهست بولۇپ بۇگۇنگه قهدەر 

ئابرۇي پهرەسلهر . ھۈشۈمىزنى تاپالماي يۇرۇۋاتىمىز

قىزلىرىمىز كۆزلىگهن نىشان، ئىناق -تۇپهيلىدىن ئوغۇل

ن راھهتسىز خاتىرجهم ئائىلىگه ئېرىشهلمهي تۇرمۇشتى

ھاياتتىن كۆڭلى سۈنۈپ، ئۈمىدسىز سهرسانالرغا ئايلىنىپ، 

ئۆزلىرىنى نابۇت قىلىپ ساقايماس ئهيدىز، راك كېسهللىرىگه 

گىرىپتار بولۇۋاتسا، قىسقىسى؛ قاخشاتقۇچ ئىجتىمائىي 

كېسهل مىللىتىمىز ئاياللىرىغا ۋە مىللىتىمىزنىڭ 

بۇنىڭ ئىستىقبالىغا ئىپالس چاڭگىلىنى سىلىۋاتسا، 

  ئالالھ بىزنى . ئاقىۋىتىنى تهسهۋۋۇر قىلىش ئىنتايىن قىيىن
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ئالالھ ! مۇشۇنداق تۇرمۇش شهكلىدە ياشاشنى تهلهپ قىالمدۇ؟

بىزگه پهيغهمبهر ئارقىلىق ياشاش ئۇسۇلىنى كۆرسىتىپ 

ئهجهبا دۇنيادا ھېچقانداق نهرسىنىڭ ھېسابى ! بهرمىگهنمۇ؟

الالھ بىزنىڭ ھهربىر بىزنى يوق يهردىن ياراتقان ئ! يوقمۇ؟

  !ھهرىكىتىمىزدىن ھېساب ئااللماسمۇ؟-ئىش

دۇنيادا بارلىق نهرسىلهرنى ساڭا ۋە : قىيامهت كۈنى ئالالھ

سېنىڭ پايدىلىنىشىڭغا بويسۇندۇرۇپ سېنى ئهقىللىق، 

ھهقىقهتنى چۈشۈنهلهيدىغان قىلغاندىن سىرت، ساڭا ياشاش 

ختلىك دۇنيادا قانچىلىك به. يولىنى كۆرسىتىپ بهردىم

ياشىدىڭ؟ ماڭا قانچىلىك ئىبادەت قىلدىڭ؟ مىللىتىڭ ۋە 

كىلىچهك ئهۋالتالر ئۈچۈن قانداق ياخشى ئىشالرنى 

قىلدىڭ؟ھاياتلىقتا ئۆز بهختىڭنى تېپىشقا تىرىشتىڭمۇ، 

يوق؟ ھهقىيقى ئىنساندەك ياشاشقا بهل باغالپ شۇ شارائىتنى 

مه دەپ قولغا كهلتۇرۇشكه تىرىشتىڭمۇ، يوق؟ دەپ سورىسا نې

  ! جاۋاپ بېرەرمىز؟

بهزى بىر جهمئىيهتلهر ئايالالرغا سهل قاراپ ئهركىنلىك 

شۇئارى ئاستىدا ئۇالرنى قهدىرلىمىگهنلىكى سهۋەبى بىلهن 

رەزىل ئهخالق ۋە ئىنسانىيلىكتىن ھالقىپ ھايا ۋە ئىپپهتتىن 

يىراقالشقانلىقىنى سهزگهندىن كېيىن ئايالالرنى ئائىلىرىگه 

كه قايتىالپ مۇراجىئهت قىلىشتى، ئهمما ئۇ قايتۇرۇپ كىلىش

  بىزمۇ ئۇالردىن ئىبرەت . ۋاقىتتا خىلىالم كىچىككهن ئىدى
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ئىلىشىمىز، ئۆزىمىزنىڭ بهخت سائادىتى ۋە پارالق 

ئىستىقبالىمىزنى ئىسالم دىنىمىزنىڭ پىرىنسىپلىرىدىن 

  . ئىزدىشىمىز الزىم

ئادەم ئۆز ئازراق كۈنلهش ھېسسىياتى ۋە ئهرلىك غۈرۈرىي بار 

ئايالىنىڭ رەزىل كۆزلهرنىڭ يايلىقى، خائىن مۇناپىقالرنىڭ 

قۇربانى، ھايۋان كهبى يارىماس قارا كۆڭۈل ئهبلهخلهرنىڭ تهييار 

داستىخىنى، مهززىلىك تامىقىغا ئايلىنىپ قېلىشنى 

  ...!ئهلۋەتته خالىمايدۇ 

-ھازىرقى ۋەزىيهت شۇنىڭدىن دېرەك بېرىدۇكى، قىز

لىسىدىن چىقىپ كېتىشى، تۈيۈق يولالرغا خانىمالرنىڭ ئائى

كىرىپ قىلىشى چىرىكلىك ۋە ۋەيرانلىقنىڭ ئاقىۋىتىدىن 

ئوغۇللىرى ئارىسىدا -شۇنداقال بهزى بىر ئۇيغۇر قىز.ئىبارەتتۇر

بۇزۇقچىلىق، پهسكهشلىك ئېزىتقۇلىرىنىڭ تارقالغانلىقى، 

مۇھهببهت ۋاستلىرىنىڭ -ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى دىنى مېهرى

شى، مهنىۋىي ئىستىقبالىنىڭ زاۋاللىققا ئۈزۈلۈ

  .يۈزلهنگهنلىكىنىڭ ئىپادىسى

! ئى مېهرىبان سۆيۇملۈك ئانا، سىز مىللهتنىڭ ئانىسى

سىز ! مىللهتنىڭ كېلهچىكى سىزنىڭ قولىڭىزدا

پهرزەنتلىرىڭىزنى ئىمان ئېتىقاد، مىللى كۆز قاراش، ئانا ۋەتهن 

بىر سىهىر كۈچ روھى قاتارلىقالر بىلهن يۇغۇرۇلغان ئاجايىپ 

  سىز ئۆز . بىلهن تولغان ئهزىمهتلهرنى تهربىيهلهپ چىقااليسىز



 ١١

  

پهرزەنتلىرىڭىزنىڭ باشقىالر ئالدىدا بويۇن قىسىپ خارلىنىپ 

دۇنيادا ھېچقانداق ئانا ئۆز . قىلىشىنى خالىمايسىز

پهرزەنتلىرىنىڭ ئويدىن چىقىپ كېتىپ سهرگاندان بولۇشىنى، 

. اتتا نامسىز ياشىشىنى خالىمايدۇئىستىقبالىنى يوقۇتۇپ، ھاي

ئهلۋەتته، ئۇنداقتا سىز نېمه ئۈچۈن پهرزەنتلىرىڭىزغا ھهر 

-ئىشتا ئۈلگه بولۇپ ئهخالقلىق، ئهدەپلىك، ئۆزىنى، ئاتا

ئانىسىنى ، ياراتقۈچى ئالالھنى رازى قىالاليدىغان ئىستىقبالى 

پارالق ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىدىن قىلىپ يېتىشتۈرۈپ 

تۇرۇش، كىيىنىش قاتارلىقالردا نېمه -يۈرۈشچىقمايسىز؟ 

ئهمدىلىكته،زور ئۈمىد ! ئۈچۈن توغرا يېتهكچى بولمايسىز؟ 

چېكىپ -بىلهن پهرۋىش قىلغان ئاشۇ جىگهر پارىڭىز ئىچىپ

خىل قىلمىشالر بىلهن سىزنى مهڭگۈلۈك دەرت ئهلهمگه -ھهر

ئهمدى پۇشايمان قىلغان ۋاختىڭىزدا ئۆزىڭىزنىڭ . قويىۋاتىدۇ

بىيه بېرىشتا كىچىككهنلىكىڭىزنى بىلىپ يهتكهن تهر

بۇ .بولىسىز، ئهمما ئۇ ۋاقىتتا پۇشايماننى ئالغىلى قاچا يوق

زادى نېمه ئۈچۈن؟ نېمه سهۋەپلىك بۇ بهختسىزلىك كىلىپ 

چىقتى؟ بۇنى سىز ئانا بولۇش سۈپىتىڭىز بىلهن يهنه بىر 

 يۇقىرىقىدەك ئهھۋالالرنىڭ كىلىپ. قىتىم ئويلىنىپ كۆرۇڭ

چىقىشىدىكى سهۋەپ، ئائىلىدە دىنى تهربىيهنىڭ يوقلىقى، 

ئادەتكه ھۆرمهت -ئهخالقى تهربىيهنىڭ ئاجىزلىقى، مىللى ئورپ

  قىلمىغانلىقى، مىللى كهمسىتىشنى قوبۇل قىلغانلىقى، 
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 ئانىنىڭ قىزغا ياخشى ئىشالردا ئۈلگه  دادىنىڭ ئوغۇلغا 

. ىڭ بىرىدۇر بولمىغانلىقى قاتارلىقالر ئاساسلىق ئامىلالرن

 قىزلىرى، قۇرئان كهرىم -ئۇنداق بولغان ئىكهن، ئۇيغۇر خانىم

ۋە ھهدىس شهرىپنىڭ نۇرى ئاستىدا، ئىسالم تهلىماتلىرىنى ۋە 

  .  ئهخالقلىرىنى ئۆگىنىشى ئىنتايىن زۆرۈر ۋە مۇھىم-ئهدەپ

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋارىسلىرى ۋە ئىسالم 

ر ۋە دىنى زىيالىالردىن دىنىنى يېتهكچى قىلغان ئۆلىماال

ھازىرقى پهيتنىڭ ئۆزىدە، ئايالالرنى توغرا يولغا يېتهكلهش، 

ئىمانغا چاقىرىش،ئۇالرنى ئهخالقلىق، بىلىملىك قىلىپ 

تهربىيهلهش، مىللىتىمىزنىڭ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت ئالالھ 

بۇيرىغان مهجبۇرىيهتلهرنى تولۇق ئادا قىلىشى تهلهپ 

جهمئىيتىمىزدە ئهۋج ئىلىۋاتقان ناشايان ۋە شۇنداقال . قىلىنىدۇ

ئىشالر، ئهخالقسىزلىق ۋە رەزىللىككه ئىلىپ بارىدىغان 

ئىشالرغا ئالالھ رىزاسىنى كۆزدە تۈتۈپ ئومۇميۈزلىك قارشى 

ئهرلهر ۋە . تۇرۇش ۋە غهيرەت قىلىشى ئۈمىد قىلىنىدۇ

ئاتىالرنىڭ ئايالالرنى خاتا يولالردىن توسۇپ توغرا يولغا 

 مهجبۇرىيىتىنىڭ بارلىقىنى قۇرئان كهرىمدە مۇنداق يېتهكلهش

ئهرلهر ئايالالرنىڭ ھامىيلىرىدۇر، بۇ ئالالھنىڭ « :بايان قىلىدۇ

قۇۋۋەت، -يهنى ئهرلهرنى كۈچ(ئۇالرنىڭ بهزىسىنى بهزىسىدىن 

ئارتۇق ) غازاتقا چىقىش قاتارلىق جهھهتلهردە ئايالالردىن

  ىقىسى ئهرلهرنىڭ يهنى ئايالالرنىڭ نهپ.(قىلغانلىقىدىندۇر
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ياخشى ئايالالر ئىتائهت ) . زىممىسىگه يۆكلهنگهنلىكتىندۇر

ئهرلىرى يېنىدا بولمىغان چاغالردا ئالالھنىڭ . قىلغۇچىالردۇر

پاناھىدا ئهرلىرىنىڭ ھهقلىرىنى ساقلىغۇچىالردۇر،سىلهر 

سهركهشلىك قىلىشلىرىدىن قورقىدىغان ئايالالرغا نهسىههت 

بىر تۆشهكته بىلله ) بهرمىسهبۇ ئۈنۈم ( قىلىڭالر،

ئۇالرنى ئهدەپلهش مهقسىتىدە ) بۇمۇ ئۈنۈم بهرمىسه(ياتماڭالر،

ئهگهر سىلهرگه ئىتائهت قىلسا، ئۇالرنى .ئاستىراق ئۇرۇڭالر

ئالالھ ھهقىقهتهن سىلهردىن .بوزەك قىلىش خىيالىدا بولماڭالر

ئالالھ ئايالالرغا زۇلۇم قىلغاننى .(ئۈستۈندۇر، بۈيۈكتۇر

  . ئايهت-٣٤نىسا سۈرىسى ) يدۇجازاال

! ئى مۆمىنلهر« : ئالالھ تائاال يهنه بىر ئايهتته مۇنداق دەيدۇ

ئهقرىبالىرىڭالرنى ئىنسان ۋە تاشالر -ئۆزۈڭالرنى ۋە خىش

يېقىلغۇ بولىدىغان، رەھىم قىلمايدىغان، قاتتىق قول 

ئۇ ! پهتىشتىلهر مۇئهككىل بولغان دوزاختىن ساقالڭالر

ھنىڭ بۇيرىقىدىن چىقمايدۇ،نېمىگه بۇيرۇسا پهرىشتىلهر ئالال

  .ئايهت-٦٦تهھرىم سۈرىسى . »شۇنى ئىجرا قىلىدۇ

بىز غالىپ ئالالھنىڭ ئازاپلىشىدىن ۋە بىرەر باال قازا 

ئهۋەتىشىدىن، ئاخىرەت دۇنياسىدا ئۆز رەھمىتىدىن مهھرۇم 

! قىلىپ مهڭگۈلۈك ئازاپقا قالدۇرۇپ قويىشدىن قورقايلى

هھلى ئاياللىرىمىزنى، پهرزەنتلىرىمىزنى ئۆزلىرىمىزنى، ئ

  ئالالھنىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇرايلى ۋە ئالالھنىڭ رەھمىتىنى
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 ئاياللىرىمىزنى ياخشى تهربىيهلهپ -بىز قىز! يادالندۇرايلى

ئۇالرنىڭ ئېتىقاد ۋە ئىمانىنى كۈچهيتىشكه يىقىندىن ياردەمچه 

بولۇپ، ئىسالم ئهخالق پىرىنسىپلىرىنى كىشىلىك 

مۇناسىۋەتته ئۆزلهشتۇرۇپ ئىلىپ مېڭىشىغا شارائىت 

ھازىرالپ بىرىشىمىزنىڭ ئۆزى دىنى ۋە مىللى 

ئۇيغۇر دىيارىدىكى ۋە مۇھاجىرەتتىكى . مهجبۇرىيىتىمىزدۇر

! خانىمالر-سىڭىل، قىز-ئۇكا، ئاچا-ئانا، ئاكا-ھۆرمهتلىك ئاتا

جهمئىيىتىمىزدىكى ۋە ! ئۆتمۈشتىن ئېبرەت ئېلىڭالر

- زدىكى چىركچىلىك ۋە بۇزۇقچىلىق قىزئهخالقىمى

خانىمالرنىڭ دىنى ۋە ئهخالقى تهربىيهسىگه سهل 

خۇددى پهيغهمبهر .قارىغانلىقىمىزنىڭ تارىخى مهھسۇلىدۇر

مهندىن كېيىن ئايالالرنىڭ « :ئهلهيهىسساالم ئېيتقىنىدەك

ئهرلهرگه كهلتۈرگهن شهرمهندىچىلىكى ھهرقانداق 

قىرىقى ھهدىسنى ئۇسامه يۇ. »گۈمراھلىقنى بېسىپ چۈشىدۇ

  .ئىبنى زەيد رېۋايهت قىلغان

!  ھه-جانابى پهيغهمبىرىمىز نېمه دىگهن توغرا ئېيتقان

لهنىتى شهيتاننىڭ ئازدۇرۇپ كىتىشىدىن ئالالھغا سېغىنىپ 

ئالالھ ھهممىمىزنى قۇرئان ۋە ھهدىسنىڭ نۇرى .پاناھ تىلهيلى

ملىدىن جۇ! ئاستىدا ھايات كهچۇرىشىمىزگه مۇۋەپپهق قىلغاي

ھايا، ئهخالق پهزىلهت -خانىملىرىمىزغا ،ئىمان، ئېپپهت-قىز

  ئاتا قىلىشىنى ۋە ئۇالرنىڭ قهلبىنى ئىسالم نۇرى بىلهن 
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-ئىمان، غهيرەت-يېگىتلىرىمىزگه ئىنساپ-ئوغۇل،يورۇتىشىنى

 پهزىلهت، دىنىنى -ۋىجدان، ئهخالق -شۇجائهت، غۇرۇر

ەتىنىنى قوغدايدىغان، مىللىتىگه كۆيۈمچان، ئانا ۋ

  . گۈللهندۈرىدىغان گۈزەل روھ ئاتا قىلىشىنى تىلهيمهن

 
 


