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  !ىدۇق؟غهززە رایونىدىكى قېرىنداشلىرىمىز ئۈچۈن نېمه قىالل

  

غهززە رایونىــدىكى قهتلىئــامنى ئاڭلىغــان ۋە كۆرۈۋاتقــان ھهرقانــداق بىــر      

بىـز بایاشـات ۋە   . ئىنساننىڭ ئىچى سىیرىلماي تۇرالىشـى مـۇمكىن ئهمهس  

ــدا    ــالالھ یولىـ ــزدا ئـ ــان ۋاقىتلىرىمىـ ــۇش كهچۈرىۋاتقـ خاتىرجهملىـــك تۇرمـ

ــاردەم قىاللىســـاقۋە مهنىـــۋىي  يمـــاددى مۇھتاجالرغـــا ــۇیـ ش ، مىلـــلهت بولـ

 -ئالالھنىڭ ئىزنـى بىـلهن  -سۈپىتىمىز بىلهن بېشىمىزغا كۈن چۈشكهندە،

بىزمۇ باشـقا مۇسـۇلمانالرنىڭ یـاردىمىگه ئېرىشـىپ قىلىشـىمىز مـۇمكىن       

دېگهن ئۈمىدته ئۇیغۇر دىیارىدىكى قېرىنداشـالرغا تۆۋەنـدىكى تهۋسـىیهلهرنى    

ــلىرىمىزغا ئـــالالھتىن       ــرگه غهززىـــدىكى قېرىنداشـ ــش بىـــلهن بىـ قىلىـ

  .هھكهملىك ۋە قهتئىي ئىرادە ئاتا قىلىشىنى سورایمهنمۇست

قۇرئــــان كهرىمــــدە  ھهممىمىــــزگه مهلــــۇم بولغىنىــــدەك، ئــــالالھ تائــــاال 

ــۇنچىالر    ــوڭ بۇزغـ ــدىغان ئهڭ چـ ــاراب قىلىـ ــۈزىنى خـ یهھۇدىیالرنىـــڭ یهر یـ

ئهۋالدىغـا كىتابتـا   « : ئىكهنلىكىدىن بىزنـى ئاگاھالنـدۇرۇپ مۇنـداق دېـگهن    

هلهستىن زېمىنىدا چوقۇم ئىككى قېـتىم بۇزغۇنچىلىـق   پ«): یهنى تهۋراتتا(

قىلىسىلهر ۋە زۇلۇم قىلىش بىـلهن، ئـالالھ چهكلىـگهن ئىشـالرنى قىلىـش      

» دەپ ۋەھیـى قىلـدۇق  » بىلهن تولىمۇ ھهددىڭالردىـن ئېشـىپ كېتىسـىلهر   

  .ئایهت -4ئىسرا سۈرىسى 

ىلىـش  ئۈسـتۈن ق  -دۇنیا سىیاسىتىنى ئاستىن  پۈتۈن  دەرۋەقه، یهھۇدىیالر 

ــارقىلىق ئىنســـــانىیهتنىڭ بهخـــــت    ســـــائادىتىگه، ئامانلىقىغـــــا،   -ئـــ

خـــاتىرجهملىكىگه قارشـــى ئهڭ پهس ۋە یىرگىنىشـــلىك سۇیىقهســـتلهرنى 
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ــرىم      ــان یېـ ــغال قىلىۋالغـ ــتىننى ئىشـ ــىرتىدا، پهلهسـ ــلىگهننىڭ سـ ئىشـ

كۆپرەك ۋاقىتتىن بىرى دۈشمهنلىكىنى، ئىنسان قېلىپىـدىن   ئهسىردىن  

ــىلىكىنى   ــان ۋەھش ــتۇرماقتا چىقق ــى داۋامالش ــۇنى . (ۋە قىرغىنچىلىقىن ش

ــى  ــىمىز كېرەككـ ــاۋۇزچى    ؛بىلىۋېلىشـ ــۇلمانالر تاجـ ــتىندىكى مۇسـ پهلهسـ

ــگهن     ــلهن قارشــىلىق كۆرســىتىپ شــېھىت دې ــا جهســۇرلۇق بى یهھۇدىالرغ

ــان بولســا، بهزى دۆلهتلهردىكــى مۇســۇلمانالر    ــام بىــلهن ئۆلۈۋاتق شــهرەپلىك ن

ىنى تۇرەلمهســتىن، بۇگــۈنكى كــۈنگه تاجاۋۇزچىالرنىــڭ ھامىســىغىمۇ قــاپىق

یېزىقـــى، زېمىنـــى، -ئـــادىتى، تىـــل-كهلگهنـــدە دىنـــى، مهدەنىیىتـــى، ئـــۆرپ

ــارلىقالرغىمۇ ئىــگه  -كىلىچهكنىــڭ ئۈمىــدى بولغــان قىــز  یىگىتلىــرى قات

ئـالالھتىن  . تۈنسىز ئۆلۈپ كېتىۋاتىدۇ-بولۇش پۇرسىتى بېرىلمهستىن ئۈن

سوراش بىلهن بىـرگه، ئـائىله    ئۇالرغا شېھىتلىك مهرتىۋىسى ئاتا قىلىشىنى

  ).تاۋابىئاتلىرىغا سهبرى بېغىشلىشىنى تىلهیمهن

غهززە رایونىنى ئىككى یىلغا یېقىن مۇھاسىرىگه ئېلىۋېلىـپ، ئـۇ جایـدىكى    

ئاھالىالرنى ئهڭ یامان شارائىتالرغا، زورلۇقالرغا ۋە تۈرلۈك قىیىنچىلىقالرغا 

ارە قورالسىز خهلقنى ھاۋادىن بۇ بىچ توققۇز كۈندىن بىرى  قویغاننى ئازدەپ، 

-01یىلــى -2009بۇگــۈن  بومباردىمانغــا تۇتماقتــا، ئــۇنى ئــاز دېگهنــدەك مانــا 

كــۈنى كېچىــدە یهھــۇدى قۇرۇقلــۇق ئارمىیىســى غهززە رایونىغــا -03ئاینىــڭ 

ــردى ــتۇرۇپ كىـ ــلىك  . باسـ ــداق كېلىشمهسـ ــى یهنه قانـ ــارە خهلقنـ ــۇ بىچـ ئـ

یهنه بىـر تهرەپـتىن ھامـاس ۋە    . كۈتۈۋاتقانلىقىنى ئۇلۇغ ئالالھ ئـۆزى بىلىـدۇ  

ــق تهشـــكىالتالر غهززە رایـــونىنى       ــب قهسســـام قاتـــارلىق قوراللىـ كهتائىـ

  .یهھۇدىالرنىڭ قهبرىستانلىقىغا ئایالندۇرىلىدىغانلىقىدىن بىشارەت بهردى
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ــان     ــانىیلىقتىن چىققـــ ــۇ ئىنســـ ــلهر بـــ ــۇلمان ئهمهس قهۋمـــ بهزى مۇســـ

ئىنسـانىیلىق   سـانالرغا  ۋەھشىیلىككه قارشى تۇرۇپ، غهززە رایونىدىكى ئىن

ــدۇ     ــى قىلىۋاتىـ ــل ھهرىكهتلهرنـ ــپ، ھهرخىـ ــلىق قىلىـ ــلهن ھېسداشـ . بىـ

یاۋروپانىڭ كۆپلىگهن دۆلهتلىرىدە بۇ ۋەھشىي قىرغىنچىلىقنـى ئهیىـبلهپ   

ئهمما ئىسالم دۇنیاسى سۇكۇت ئىچىدە بولىۋاتقانالرغا . نامایىشالر بولىۋاتىدۇ

مۇسۇلمانالر بىر بهدەنگه «: منىڭپهیغهمبهر ئهلهیھىسساال. شاھىد بولىۋاتىدۇ

بهدەننىڭ قایسـىبىر یېـرى بىئـاراملىق ھـېس قىلسـا، پۈتـۈن       . ئوخشاشتۇر

 -بىــر ئىســمىداش ۋە قىــزىش بىــلهن ئازابالنغانــدەك، مۇســۇلمانالرمۇ   بهدەن 

دېگهن ھهدىسى مهسچىتلهرنىڭ » یهتكهن مۇسىبهتتىن ئازابلىنىدۇ بىرىگه 

ما ئهمهلىیىتى تهتبىق قىلىنمایـدىغان بـۇ   مۇنبهرلىرىدىال ئوقۇلىدىغان، ئهم

زاماندا، مۇسۇلمانالر شۇنچىلىك تاش یۈرەك بولۇپ كهتكهنمىدۇ؟ ھهممه ئادەم 

ــۆزىنىال ئویالیــدىغان بولــۇپ كهتكهنمىــدۇ؟  ــدە ھایاتىــدىن ئایرىلغــان   ئ غهززى

دىــن كـــۆپ یارىــدارالرغا ئىچـــى    2500دىــن ئـــارتۇق بىگۇنــاھ خهلقـــقه   470

ــدۇ؟؟؟ ــا قهدەر !!!. ئاغرىمامدىغانــ ــچىتلهر،  10ھازىرغــ ــارتۇق مهســ ــن ئــ دىــ

ــان     ــاتتىق بومباردىمـ ــانالر قـ ــۇرىي ئورگـ ــتهپلهر، مهمـ ــانىالر، مهكـ دوختۇرخـ

ــدى ــىیلىكلهرنى  . قىلىنــ ــان ۋەھشــ ــدە بولىۋاتقــ ــم  غهززىــ ــۇددى فىلىــ خــ

كۆرىۋاتقانـــدەك كـــۆرۈپ، یـــۈرىكى ھـــېچ نهرســـىنى ســـهزماۋاتقان شهخســـنى 

  !ئىنسان دېگىلى بولمایدىغۇ دەیمهن؟ مۇسۇلمان دېیىش ئۇیاقتا تۇرسۇن، 

دىیــارىمىزدىكى ئۇیغـــۇرچه تـــور بېكهتلىـــرى، مۇنـــازىرە مهیـــدانلىرىغا كـــۆز  

دېـگهن   یۇگۇرتسهك یهھۇدىالرنىڭ ۋەھشـىلهرچه قىلمىشـىنى یاخشـى بوپتـۇ    

ئىـش ئۇنـداق ئىـكهن    . بىرمۇ ئۇیغۇر تورداشنى ئۇچراتقىلى بولمایدۇ ئهلـۋەتته 

بىز ئۆزىمىزنى ئۇالرنىڭ ئورنىـدا قویـۇپ تـۇرۇپ پىكىـر قىلىـپ بـاقتىقمۇ؟،       
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دىنــى قېرىنداشــلىقنى چىقىــش قىلىــپ تــۇرۇپ، ئــۇ مهزلــۇم مۇســۇلمانالرغا 

ىـدىكى مۇسـۇلمانالر   قانداق یاردەم بېرىش توغرىسىدا ئویالپ بـاقتىقمۇ؟، غهزز 

ــى ــڭ نهقهدەر     -یىگىلـ ــته، ئۆزىمىزنىـ ــر پهیتـ ــان بىـ ــوق تۇرغـ ــى یـ ئىچكىلـ

ئىسراپخورلۇق قىلىۋاتقانلىقىمىزنى ھېس قىلدۇقمۇ؟، ئۇرۇش باشالنغاندىن 

بىــــرى نامــــازلىرىمىزدا ئــــالالھتىن غهززىــــدىكى مۇســــۇلمانالرغا یــــاردەم 

  ... تىلىدۇقمۇ؟

ر قـان ئىچىـدە ئىڭراۋاتقـان مۇشـۇ     غهززىدىكى بىگۇناھ ئىنسانال! قېرىنداشالر

ئۇالر ئۈچۈن ھېچ ئىـش قىاللمىغـان تهقـدىردىمۇ تاھـارەت ئېلىـپ       كۈنلهردە 

قـانغۇچه   ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇپ، قۇرئان ئوقـۇپ ۋە ئالالھقـا سـېغىنىپ    

ئامـانلىق،   -مۇسۇلمانالرغا نۇسرەت، غهززە ئهھلىگه تىنچلىق ! دۇئا قىالیلى

ئهگهر . ئــالالھ ھهممىــگه قــادىردۇر! ىلىــق تىلهیلــىۋەیرانچ دۈشــمهنلىرىگه 

بۇنىمــۇ قىلمىســاق ئىمــانىمىزدا شــهك بارلىقىــدىن گۇمــان قىلمىســاقمۇ   

  .ئالالھ خالىسا پهلهستىن خهلقى چوقۇم غهلبه قىلىدۇ. بولىدۇ

گېرمانىیىــدە یاشــایدىغان بىــر یاشــنىڭ تېلېــۋىزىیه قانىلىغــا ســۆزلىگهن   

ئهڭ ۋەھشـــىي شـــهكىلدە قهتلىئـــام  قېرىنداشـــلىرىم غهززىـــدە« : ســـۆزىدە

ئهمما مهن بىـر مۇسـۇلمان بولـۇش سـۈپىتىم بىـلهن ئۇالرغـا       . قىلىنىۋاتىدۇ

ــۈنىمهن   ــدىن ئۆك ــاردەم قىاللمىغانلىقىم ــا   . ی ــا دۇئ ــالپ، ئۇالرغ ــا یىغ ئالالھق

دېـگهن  » قىلىپ، كۆز یېشى تۆكۈشتىن باشقا ھېچقانداق ئىش قىاللمىـدىم 

ەم ئۆزىنىـڭ مۇسـۇلمان قېرىنداشـلىرى    بۇ ۋاقىتتا مۇسۇلمان ئـاد  سۆزلىرى 

  .ئهدناسى بولىشى مۇمكىن ئۈچۈن قىلىدىغان ئىشلىرىنىڭ ئهڭ 

ــۇلمانالر     ــلهردە مۇس ــقا دۆلهت ــۈركىیه ۋە باش ــاردەم   «ت ــگه ی ــتىن خهلقى پهلهس

ــوپالش ــلىرىغا    » ت ــدىكى قېرىنداش ــڭ غهززى ــۇرۇپ خهلقنى ــى ق مهركهزلىرىن
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ــانلىرىنى  ــتهك پا  ئاتىغــ ــۈزۈپ بېرىشــ ــا یهتكــ ــلهن ئۇالرغــ ــالىیهتلهر بىــ ئــ

 -02 -01یىلــى -2009ســهئۇدى ئهرەبىســتان پادىشــاھلىقى  . شــۇغۇلالنماقتا

كــۈنى كهچــته رەســمىي بــۇیرۇق چۈشــۈرۈپ ئهرەبىســتان خهلقىنــى غهززە       

رایونىـدىكى قېرىنداشـالرغا ئىقتىسـادىي ئىئـانه تـوپالش ۋە قـان بېرىشـتهك        

لــق بىــردەك مــاددى ۋە جىســمانىي پىــداكارلىققا چــاقىردى ھۆكــۈمهت ۋە خه

ــكه كېلىـــپ  ــدە  24ھهرىكهتـ ــائهت ئىچىـ ــۇل،   7 سـ ــال نهخ پـ ــون رىیـ مىلیـ

-مىلیـون رىیـال ھهجمىــدە یـېمهك ئىچـمهك، تىببــى ئهسـلىھه، كىــیىم     30

  .كېچهك قاتارلىق ماددى بویۇمالر توپالنغانلىقى ئىالن قىلىندى

ــان     ــۆۋەتتىكى داۋام قىلىۋاتق ــرائىلىیهنىڭ ن ــدە ئىس بهزى ئىســالم دۆلهتلىرى

بۇمـــۇ بىـــر خىـــل   . لىكىگه قارشـــى نامایىشـــالرمۇ بولىۋاتىـــدۇ  ۋەھشـــىی

  .ھېسداشلىق ھېسابلىنىشى مۇمكىن

ھهر بىر مۇسۇلمان غهززىدىكى دىنىي قېرىنداشلىرى ئۈچۈن نـېمه قىلىشـى   

كېرەكلىكىنـــى، ئۇالرغـــا قانـــداق ھېسداشـــلىق قىالالیـــدىغانلىقىنى ئـــۆز 

  .شارائىتى ۋە قۇدرىتىگه قاراپ ئۆزى بهلگىلىشى الزىم

ئى ئالالھ بىز زۇلۇم قىلىنغۇچىمىز، سهن بىلهن مهزلۇم ئارىسىدا پهردە یوق، 

دۇئالىرىمىزنى ئىجابهت قىلغىـن، ئىسـالمنىڭ شـهنىنى ئۇسـتۇن قىلغىـن،      

. مۇســۇلمانالرنى بىرلهشـــتۈرگىن، غهززە ئهھلىــگه نۇســـرەت ئاتــا قىلغىـــن   

  .ىنئۇالرنىڭ شېھىتلىرىنى قوبۇل قىلغىن، یارىدارلىرىغا شىپالىق بهرگ

ئى ئالالھ بىز شۇ دەرىجىدە ئاجىزمىزكى، زېمىندە بىزدىنمۇ ئاجىز ئىنسانالر 

بولمىسا كېرەك، بىز ئۇ قېرىنداشلىرىمىزغا ھېچقانداق یـاردەم قـولىمىزنى   

سـۇنالمىدۇق، ئهھـۋالىمىزنى ئــۆزۈڭ بىلىسـهن، پهقهت ســاڭا ئـۇالر ھهققىــدە     

ــدۇ    ــولىمىزدىن كهلمهی ــا قىلىشــتىن باشقىســى ق ــڭ یېلىنىــپ دۇئ ، بىزنى
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ــن،  . ئهھۋالىمىزمـــۇ ئـــۆزەڭگه مهلـــۇم ــز مىللهتىنمـــۇ ھىـــدایهت قىلغىـ بىـ

خانىملىرىمىزغـا  -ئانىلىرىمىزغا ئىمان، قىز-ئاتا. ھهقىقهتكه یېتهكلىگىن

  .ھایا، یىگىتلىرىمىزگه ئىخالس ۋە جهسۇرلۇق ئاتا قىلغىن-شهرمى

  


