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  غهززە رایونىدا یۈز بىرىۋاتقان قىرغىنچىلىق توغرىسىدا بایانات

هززە سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات كومىتېتى غ

رایونىــدا یۈزبېرىۋاتقــان مۇھاســىرە ۋە قىرغىنچىلىــق ســۈرگۈن ۋەقهلىــرىگه  

  .قارىتا بایانات ئىالن قىلدى

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر، 

ــان    -دۇرۇت ــهرەپلىكى بولغـــ ــڭ شـــ ــارلىق پهیغهمبهرلهرنىـــ ــاالمالر بـــ ســـ

ــۇھهممهد ئهلهیھىس ــز مـ ــائىلهپهیغهمبىرىمىـ ــاالمغا، ئـ ــاتلىرى ۋە -سـ تاۋابىئـ

  .ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرغا ئهگهشكهن كىشىلهرگه بولسۇن

ســهئۇدى ئهرەبىســتان ئىلمــى تهتقىقــات دىنــى پهتىــۋا تهشــۋىقات كــومىتېتى 

ــدىكى    ــۇ غهززە رایونىـــ ــۇلمانالر بولۇپمـــ ــۇمى مۇســـ ــتىندىكى ئومـــ پهلهســـ

ۇچراۋاتقــان ئىســرائىلىیه تاجــاۋۇزچىلىرى تهرىپىــدىن ئ   مۇســۇلمانالرنىڭ 

قىرغىنچىلىقى، یاشانغانالر، ئایالالر ۋە بالىالرنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى، كىشـىلىك  

ــاق ــۇرىي   -ھوقۇقىنىـــڭ ئایـ ــایلىرى، مهمـ ــۇ جـ ــى، تۇرالغـ ــتى قىلىنىشـ ئاسـ

ئورۇنلىرى، ئىشلهپ چىقىرىش ئورۇنلىرى ۋە ئىبادەت ئورۇنلىرىنىڭ ۋەیـران  

ــقهتهن پهلهســتىن  قىلىنىشــى، تىنچلىقنىــڭ یوقىلىشــى   ــگه ھهقى خهلقى

قىلىنغان چېكىدىن ئاشـقان زۇلـۇم ۋە جىنـایهتتىن ئىبـارەت، بىـز بۇنىڭغـا       

قاتتىق بىئارام بولدۇق ۋە ئهپسۇسالندۇق ۋە بۇ تاجاۋۇزچىلىققا قهتئى قارشى 

  .تۇرىمىز

ھـازىرقى ۋەزىیهتنىــڭ تهقهززاســى، ئومـۇمى مۇســۇلمانالرنىڭ پهلهســتىنلىك   

نىـڭ یېتىشـچه ئۇالرغـا یـاردەم     كۈچى قېرىنداشالر بىلهن بىر سهپته تـۇرۇپ  

ئىمـــان قېرىنداشـــلىقىنى ئهمهلىیلهشـــتۈرۈش ئۈچـــۈن -بېرىـــپ، ئىســـالم
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ــارلىق   ــدىغان ب ــۇمكىن بولى ــۇالردىن  -ۋاســىته م ــپ ئ ــهۋەپلهرنى قوللىنى س

چېكىــدىن ئاشــقان زوراۋانلىققــا خـــاتىمه بېــرىش ئۈچــۈن تىرىشـــچانلىق      

  .كۆرسىتىشىنى تهۋسىیه قىلىمىز

مــۆمىنلهر ھهقىــقهتهن دىنــدا    «: مۇنــداق دەیــدۇ  بــۇ ھهقــته ئــالالھ تائــاال    

مـۆمىن ئهرلهر، مـۆمىن   «: ، یهنه بىر ئـایهتته مۇنـداق دەیـدۇ   »قېرىنداشالردۇر

ــر  ــالالر بى ــلهن دوســتتۇر،  -ئای ــرى بى ــى قېرىنداشــدۇر (بى ــبهر . »)یهن پهیغهم

ــدۇ  ــداق دەیـ ــاالم مۇنـ ــته   « : ئهلهیھىسسـ ــاردەم بېرىشـ ــۆمىنگه یـ ــۆمىن مـ مـ

قۇرۇلۇشــقا ئوخشــایدۇ، بهزىســى بهزىســىنى    مۇســتهھكهم كىرىشــتۈرۈلگهن  

بىـــرلىككه كهلـــگهن » كۈچلهندۈرىــدۇ، دەپ بارمـــاقلىرىنى گىرەلهشـــتۈردى 

  .ھهدىس

ــدۇ   ــداق دەی ــاالم یهنه مۇن ــبهر ئهلهیھىس ــگه   «: پهیغهم ــر بهدەن ــۇلمانالر بى مۇس

بهدەننىڭ قایسـىبىر یېـرى بىئـاراملىق ھـېس قىلسـا، پۈتـۈن       . ئوخشاشتۇر

 -بىــر ش بىــلهن ئازابالنغانــدەك، مۇســۇلمانالرمۇ ئىســمىداش ۋە قىــزى بهدەن 

  .بىرلىككه كهلگهن ھهدىس» یهتكهن مۇسىبهتتىن ئازابلىنىدۇ بىرىگه 

ــگهن   ــداق دېـ ــاالم مۇنـ ــبهر ئهلهیھىسـ ــۇلماننىڭ  « :پهیغهمـ ــۇلمان مۇسـ مۇسـ

قېرىندىشى، مۇسۇلمان ئۆز قېرىندىشىغا زۇلۇم قىلمایدۇ، خارلىقتـا تاشـالپ   

مۇسـلىم  . »قویمایدۇ، دۈشمهنگه بویسۇندۇرۇپ بهرمهیدۇ ۋە ھاقارەت قىلمایـدۇ 

  .رىۋایهت قىلغان

هنىۋى تهرەپـتىن بولسـۇن   م-پهلهستىن خهلقىگه ماددى ئومۇمى مۇسۇلمانالر 

كـېچهك،  -ئىچمهك، كىیىم-ھهر بىر كىشى قۇدرىتىنىڭ یېتىشىچه یېمهك

ئهرەب . تىببى ئهسلىھه ۋە باشقا جهھهتلهردىـن تولـۇق یـاردەم بېرىشـى الزىـم     

ئىسالم دۆلهتلىرى ئۇالرغا یاردەم بۇیۇملىرىنى یهتكۈزۈپ بېـرىش یـوللىرىنى   
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ــا ســ    ــرەك، ئۇالرغ ــى كې ــتۇرۇپ بېرىش ــلهن ئاسانالش ــى  همىمىیهت بى ھهقىق

دوستلۇقىنى بىلدۈرۈپ خهلقئارالىق یىغىن ۋە قۇرۇلتایالردا ۋە باشقا مۇھىم 

بۇنىـــڭ ھهممىســـى . ئـــورۇنالردا ھهقىقـــى تـــۈردە یـــاردەم بېرىشـــى كېـــرەك 

بـۇ  . یاخشىلىق ۋە تهقۋالىققا یاردەم بېرىشنىڭ جۈملىسىدىن ھېسابلىنىدۇ

خشـــى ئىشـــقا ۋە تهقۋادارلىققـــا یا« : ھهقـــته ئـــالالھ تائـــاال مۇنـــداق دېـــگهن

  .»یاردەملىشىڭالر

ئۇالرغا نهسىھهت قىلىش ۋە توغرا بولغان یاخشى یولنى كۆرسىتىش، بولۇپمۇ 

ھهرۋاقىـــت ئـــالالھ تائـــاالدىن ئۇالرنىـــڭ قىیىنچىلىقىنـــى كۆتـــۈرۈۋېتىش، 

ئهھــۋالىنى ئىســالھ قىلىــش، باســقۇنچىالر ئۇســتىدىن غهلــبه ئاتــا قىلىشــى 

  .نتایىن مۇھىمدۇر مۇھىمدۇرئۈچۈن دۇئا قىلىش ئى

شۇنىڭ بىلهن بىرگه بىز پهلهستىندىكى قېرىنداشلىرىمىزنى ئالالھ تائاالغا 

ــاالش    ــقا، ئىچكــى ت ــۆكمىگه قایتىش ــقا، ئالالھنىــڭ ھ -تهقۋادارلىــق قىلىش

ــتىش     ــۈپ كې ــقهت ئۈســتىدە بىرلىشــىش، بۆلۈن ــپ، ھهقى تارتىشــنى تۇگۇتى

یارىتىـپ بهرمهسـلىكنى   ئارقىلىق دۈشمهنلهرگه تاجـاۋۇزچىلىق پۇرسـىتى   

  .تهۋسىیه قىلىمىز

قېرىنداشلىرىمىزنى ئۆز زېمىنىغـا تاجـاۋۇز قىلغـان دۈشـمهنلهرگه تاقابىـل      

تۇرۇش ئۈچۈن یېتهرلىـك مـۇھىم ئـامىلالرنى تولـۇقالش، بـارلىق ئىشـالرنى       

ئىخــالس بىــلهن ئالالھنىــڭ رازىلىقىنــى تىــلهپ قىلىــش، نامــاز ئــارقىلىق  

ردەم تىـلهش، ھهمـمه ئىشـتا ئـېلىم ئهھلـى،      سهۋىرچان بولۇپ ئـالالھتىن یـا  

ــلىھهت ئىلىشــىنى      ــىلهردىن مهس ــرى تهجرىبىلىــك كىش ــل ئىگىلى ئهقى

ھهقــقه ۋە توغرىغــا مۇۋاپىــق كېلىشــنىڭ     مانــا بــۇ  . تهۋســىیه قىلىمىــز 

  .بهلگىسىدۇر
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شــۇنداقال دۇنیــادىكى ئــاقىلالرنى، خهلقئــارا جهمئىیهتلهرنــى، بــۇ مۇســىبهتكه 

قارىشى بىلهن نهزەر سىلىپ پهلهستىن خهلقىـگه   ئهقىل ۋە ئىنساپ، ئادالهت

ــۇالردىن چېكىــدىن ئېشــىپ     ــۇقىنى بېرىشــكه، ئ ئۆزىنىــڭ كىشــىلىك ھوق

ئـابرۇیى بىـلهن   -كېتىۋاتقان زۇلۇمنى كۆتۈرۈۋېتىشـكه، ئـۇالرنى ئـۆز ئىـززەت    

نورمــال ھایــات كۆچــۈرۈش پۇرســىتىگه ئىــگه قىلىشــقا یاردەمــدە بولىشــىغا   

ــاقىرىمىز ــۇنداق قىیىنچى. چ ــاردەم بهرگهن،   مۇش ــا ی ــارائىتتا ئۇالرغ ــق ش لى

-ھېسداشــــــلىقىنى بىلـــــــدۈرگهن دۆلهت ۋە شهخســــــلهرگه رەھـــــــمهت  

  .تهشهككۈرىمىزنى بىلدۈرىمىز

ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋەتهئهالدىن ئۆزىنىڭ گۈزەل ئىسمى ئالى سۈپهتلىرى بىلهن 

قایغۇســـىنى كۆتۈرۈۋېتىشـــىنى، دىنىنـــى ئهزىـــز -مۇشـــۇ ئۇممهتنىـــڭ غهم 

ــۆز   ــىنى، ئ ــڭ یــېقىن     قىلىش ــىنى، ئۆزىنى ــىنى ئۈســتۈن قىلىش كهلىمىس

بهندىلىرىگه یاردەم بېرىشىنى، ئۆز دۈشمهنلىرىنى خار قىلىشىنى، ئۇالرنىـڭ  

مىكىرسىنى ئۆزىنىڭ زېیىنىغا قىلىشىنى، ئۇالرنىڭ ئهسكىلىكىگه -ھىله

ئــالالھ تائــاال . مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن ئۆزىنىــڭ تاقابىــل تۇرۇشــىنى ســورایمىز 

  .ىسىدۇر ۋە بۇنىڭغا قادىردۇرئىگ كائىناتنىڭ 

ــان    -دۇرۇت ــهرەپلىكى بولغـــ ــڭ شـــ ــارلىق پهیغهمبهرلهرنىـــ ــاالمالر بـــ ســـ

تاۋابىئــــاتلىرى، -پهیغهمبىرىمىـــز مــــۇھهممهد ئهلهیھىسســـاالمغا، ئــــائىله  

  .ساھابىالر ۋە ئۇالرغا ئهگهشكهن كىشىلهرگه بولسۇن

ڭ سهئۇدى ئهرەبىستاننىڭ باش مۇپتىسى ۋە یۇقىرى دەرىجىلىـك ئالىمالرنىـ  

ۋە پهتىۋا كومىتېتىنىڭ دائىملىق ئهزاسى شهیخ ئابدۇل ئهزىز بىن  رەئىسى 

  .شهیخ  -ئابدۇلالھ بىن مۇھهممهد ئال

  


