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زۇلۇمغا قارشى تۇرااليدىغانالرغا ئالالھنىڭ ھوزۇرىدىكى 

  ساۋاب بۈيۈكتۇر

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-12 ئاينىڭ -02يىلى -2009

دۇرۇتالر   غهمبهرئهلهيهىسساالمغا سانا، پهي- ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمگه جۈمه نامىزى ئۈچۈن يېغىلغان 

  : يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

قىممهتلىك ۋەتهننىڭ بىباھا تۇپرىقىنى پاك قانلىرى بىلهن بويىغان، "

شاھادەت شارابىنى ئىچكهن ئهزىمهتلهر، سوقۇنۇپ كىرگهن دۈشمهنلهرگه 

ربه بېرىش ئارقىلىق، ئۇالرنى ۋەتهن تۇپرىقىدىن قوغالپ قاقشاتقۇچ زە

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى" چىقاردى

 مهخپى ھالالردا - ئاشكارا!. ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

-ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا!. تهقۋادارلىق قىلىڭالر

الالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ ئ. سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .چهكلىگهن ئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

ۋەتهن ئۇقۇمى ئىنسانالر ئېڭىدا توپا بىلهن اليدىن ئىبارەت زىمىن 

ئۇقۇمى بولماستىن بهلكى ۋەتهن، دىن، ئهقىدە ۋە نهسهبنى ھىمايه 

مىكىر، -ە بىر تۈركۈم باغىالر ھىيلهبۇ كۈنلهرد. قىلىدىغان بىباھا بايلىقتۇر

بۆھتان يولىنى تالالپ قوشنىدارچىلىق ھهققىگه تاجاۋۇز قىلىپ بىخهتهر 

چىگرىمىزنى بۆسۈپ ئۆتۈپ مۇقهددەس ئىككى ھهرەم زېمىنىنىڭ 

ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشلىرى . بىخهتهرلىكى ۋە ئامانلىقىنى بۇلغاشقا ئۇرۇندى

 كۆز بويامچىلىق، ئالدامچىلىق ئىنتايىن ئېغىر خاتالىق بولۇپ، ئۇالر
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ئۇچۇق . قوشنىلىرىنىڭ ھهققىگه ھۆرمهت قىلمىدى. يولىنى تاللىۋالدى

  . ئاشكارا جىنايهت سادىر قىلدى

زېمىنىغا سوقۇنۇپ كىرگهنلهردە ئهقىل بولسا ئىدى،   ئىككى ھهرەم 

قوشنىدارچىلىق . بۇنداق ئېغىر جىنايهتلهرنى سادىر قىلمىغان بوالتتى

بۇ مۇقهددەس زېمىنغا . مهت قىلغان، ۋەدىگه ۋاپا قىلغان بوالتتىھهققىگه ھۆر

سوقۇنۇپ كىرگهنلهر ئۇچۇق ئاشكارا قوشنىلىرىنىڭ ھهققىگه تاجاۋۇز 

. قىلدى، قهلبىدىكى ھهسهتخورلۇق، ئالدامچىلىقنى يوشۇرۇپ قااللمىدى

ئۇالر ئۆز . ئۇالر ھېچبىر زامان تىنچلىق ئىچىدە ياشاشنى خالىمىدى

پاسات ئۇرۇقىنى چاچقان بولسا، سهئۇدى زېمىنىدىمۇ - پىتنهيۇرتىدىمۇ 

ئۇالر ئىككى دۆلهتته ياشايدىغان . ئاداۋەت ۋە ئۆچمهنلىك ئۇرۇقىنى چاچتى

. مۇسۇلمان قېرىنداشالرنىڭ دوستانه مۇناسىۋىتىنى بۇزۇشقا ئۇرۇندى

ئۇالرنىڭ، بارچه مۇسۇلمانالرنىڭ قهلبى تهلپۈنىدىغان، ئىسالمنىڭ ئۇزۇن 

ىق شانلىق تارىخىنىڭ شاھىتى بولغان بۇ دىيارغا يامان نىيهت زامانل

  .بىلهن قول ئۇزارتقانلىقى ئېچىنارلىق بىر پاجىئهدۇر

 - ئالالھ ئۆز مهرھهمىتى بىلهن سوقۇنۇپ كىرگهنلهرگه قارشى ئۇچۇق

دۈشمهنلهر پاك ۋەتهن زېمىنىدىن خارلىق ۋە . ئاشكارا زەپهرنى بهردى

بۇ زەپهر ئۈچۈن ئالالھقا سان . مهغلۇبىيهت تونىنى سۆرەپ چىقىپ كهتتى

شۇنىڭ بىلهن . ساناقسىز شۈكۈر تهسبىهلهرنى ئېيتىشقا توغرا كېلىدۇ

ئالدىنقى سهپته خىزمهت كۆرسهتكهن، ۋەتهننى قوغداش يولىدا بىرگه 

ھاياتىنىڭ خهتهرگه يولىقىشىغا قارىماي جهڭ قىلغان ئهسكهرلهرگىمۇ 

  .رەھمهت ئېيتماي تۇرالمايمىز
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سىلهر ئالالھنىڭ بهرىكىتى بىلهن زەپهرگه ! ئى ۋەتهن قهھرىمانلىرى

قىلدىڭالر، بىز سازاۋەر بولدۇڭالر، سىلهر ئۇخلىماي ۋەتهننى ھىمايه 

قهھرىمانالرچه ئۇرۇشقا كىردىڭالر، بىز سىلهرنىڭ زەپهر . ئۇخلىدۇق

سىلهرگه رەسۇلۇلالھنىڭ مۇبارەك سۆزى . قازىنىشىڭالر ئۈچۈن دۇئا قىلدۇق

: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. بىلهن خوش بىشارەت بولسۇن

ىرى ئالالھدىن ئىككى تۈرلۈك كۆزگه دوزاخ ئوتى يېقىنلىشالمايدۇ، ب«

ئىككىنچىسى ئالالھ يولىدا قاراۋۇللۇق . قورقۇپ ياش تۆككهن كۆزلهر

  .»قىلغان كۆزلهر

ئارمان، - قۇۋۋەت ۋە ئارزۇ-بىلىشىمىز كېرەككى، ئىسالم دىنى كۈچ

تېررورلۇق، باسقۇنچى، جىنايهت . ئېهتىرام، مېهرىبانلىق دىنىدۇر-ھۆرمهت

الم ئىسالم ئهقىدىسىدە بىز ئهۋالدلىرىمىزغا ساغ. دىنى ئهمهستۇر

پهرزەنتىلىرىمىزگه دىنىنى . مۇستهھكهم تۇرۇشتا ئۈلگه بولىشىمىز الزىم

ھىمايه قىلىدىغان، ۋەتىنىنى سۆيىدىغان، ۋەتهنپهرۋەرلىك بىلهن ئىسالم 

روھىنى بىرلهشتۇرەلهيدىغان، شهرىئهت ئۆلچهملىرىگه رىئايه قىلغان 

غان چۈشهنچىنى سىڭدۈرۈشىمىز ئاساستا ئوتتۇرا ھاللىقنى تۇتۇپ ماڭااليدى

  .كېرەك

مىللهتنىڭ بېشىغا كهلگهن مۇسىبهتنى، ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئورتاق 

مهسىلىسى بولغان ئاساسلىق مهسىلىلهردىن يىراقالشتۇرماسلىق 

مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئوق مهسىله پهلهستىن ۋە مهسجىدىلئهقسا . كېرەك

مۇستهملىكىدە يېقىندىن بېرى پهلهستىن ۋە بهزى . مهسىلىسىدۇر

مۇسىبهتلهر ئاز -ياشاۋاتقان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بېشىغا كهلگهن باال

سويقېرىم قىلىشالر، قااليمىقان قولغا ئېلىشالر، بهزى مېدىيا . ئهمهس
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ۋاسىتىلىرىنىڭ چهكلىنىشى، تاجاۋۇز قىلىشالر، ئۆيلهرنى مهجبۇرى 

ن ئاشقان يىقىتىشتهك جىنايهتلهر، ئۈزلۈكسىز ھاۋا ھۇجۇملىرى چېكىدى

زۇلۇم بولۇپ، پهلهستىن ۋە بهزى ئېزىلىۋاتقان مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز 

مهسئۇلىيىتىمىزنى ئادا . تاقهت قىاللمىغۇدەك دەرىجىدە ئېشىپ كهتتى

قىلىش يۈزىدىن، ئۈممهت ئۆزىنىڭ بارلىق مۇقهددەسلىرىدىن پۈتۈنلهي 

قارار ئايرىلىپ قېلىشتىن بورۇن ئىسالم ئۈممىتىنىڭ رەھبهرلىرى، 

ئىگىلىرى بولغان زاتالرغا مهسجىدىلههرەم مۇنبىرى، بهيتۇلالھنىڭ ئهتراپى، 

زەمزەم قۇدۇقىنىڭ يېنىدىن خىتاب قىلىپ دەيمىزكى، زىيونىزىمچى 

يهھۇدىيالرنىڭ پهلهستىندىكى قېرىنداشلىرىمىزغا قارشى سادىر 

قىلىۋاتقان غهيرى ئىنسانى زۇلۇملىرىنى توختىتىشقا قارىتا جىددىي 

  . رىكهتكه كېلىڭالرھه

مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز ئۈستىدىكى زۇلۇمنىڭ ئاغدۇرۇلۇشىغا 

ھهممىمىز بىردەك ئۆز مهسئۇلىيىتىمىزنى بىلىپ  . ھهرىكهت قىلىڭالر

يېتىشىمىز ھازىرقى ۋەزىيهتنىڭ جىددى تهقهززاسى بولۇپال قالماستىن 

  . بهلكى دىنى ۋە مىللى بۇرچىمىزدۇر

بولىشىغا قارىماي بىز ئالالھنىڭ نۇسرىتىدىن مۇسىبهت شۇنچه ئېغىر 

ئۈمىدلىكمىز، پات يېقىندا ئالالھنىڭ نۇسرىتى كېلىشىگه ئىمانىمىز 

  .كامىلدۇر

دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى ئېزىلىۋاتقان مۇسۇلمان 

، ئهگهر سىلهر ئالالھنىڭ ياردىمىنى ئۈمىد قىلىدىكهنسىلهر، !قېرىنداشالر

سۈننهتنىڭ روھىغا ئۇيۇشىشىڭالر - يهنى قۇرئانچوقۇم ئالالھنىڭ دىنىغا

سىلهر ! ئى مۆمىنلهر«: بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. تهلهپ قىلىنىدۇ
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ياردەم بهرسهڭالر، ئالالھ سىلهرگه ) يهنى ئالالھنىڭ دىنىغا(ئالالھ قا 

) ئۇرۇش مهيدانلىرىدا(دۈشمىنىڭالرغا قارشى ياردەم بېرىدۇ، قهدىمىڭالرنى (

  ]. ئايهت- 7سۈرە مۇھهممهد . [»قارار قىلىدۇبهر

  .جانابى ئالالھ ھهممىمىزنى ياخشىلىققا مۇيهسسهر قىلسۇن

 
   


