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  نېمه ئۈچۈن مهسئۇلىيهتتىن قاچىمىز؟

  »مهجبۇرىيهت بوسوغېسىدا«
ئالالھ ھېدايهتسىز قالغانالرنى ! ئهزىز قىرىنداشالر .......... سساالمۇ ئهلهيكۇم ئه

  ...!ھېدايهت قىلغانالرنى تهۋپىققا يىتهكلىسۇن ..! ھېىدايهت قىلسۇن 

ئۇنىڭ تۈرى ، رەڭگى ، شهكلى ، . ئالالھ نىڭ نېئمهتلىرىنى بىز ساناپ بواللمايمىز 

ېكى تهڭداشسىز كاتتىلىغى بىزگه ئالالھ ئىشلىقىلىپ ھهممه جهھهتت.... ھېكمىتى 

بۇنى پهقهت ئالالھ ھېدايهت قىلغان قهلىب . نى تونۇشنى ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپتۇ 

  .ئېگىلىرىال ھهقىقى بىلهلهيدۇ 

تور لېينىيىسى ئالالھ نىڭ بىزگه بهرگهن سانسىز نېئمهتلىرىنىڭ ئېچىدىكى 

 ئهتراپىمىزدىكى يانا باشقا ئهمما ئالالھ بهرگهن بۇ نېئمهت. پهقهت بىرى خاالس

ئۆز ھهققىگه ھهقىقى ئېگه   نۇرغۇنلىغان ، ئالالھ نىڭ رازىلىقى ۋە شۈكرانېسى ئۈچۈن 

بواللمايۋاتقان نېئمهتلهردەك ، تۈرلۈك باتىل ، جاھېل ، نادان ، ئىنسانىيهتكه ئاپهت 

  ...تماقتا بولۇۋاتقان ئاڭ ئىددىيهدىكى ناچارالرنىڭ بۇزغۇنچىلىقىدىن خالىي بواللمايۋا

قارايدىغان بولساق تور بهتلىرىدىكى شهھۋانى مهزمۇن قىلىنغان ، ئىنسانىي 

ئهخالقنى ، مىللي ئهنئهنىلهرنى ، ئېسىل مهدىنىيهت يادىكارلىقلىرىنى ، تور 

بوشلىقىنىڭ مهنىۋى ئاتمىسفۇرا قاتلىمىنى بۇلغاۋاتقان ئىشالر ، مۇنازىرە 

 - ور دۇنياسىدا يات ، غهيرى دىننى ت. مۇنبهرلىرىمىزدە خېلى ئاۋۇپ قالدى 

ئهجنهبىلهرنىڭ قىلغانلىرى ئاز كهلگهندەك ، خهلقىمىز ئېچىدىمۇ تۈرلىك باتىل 

 پاسات ، تهپرىقىچىلىك پهيدە - ئىتىقاد ، خاتا كۆز قاراشالرنى تارقىتىش ، پىتنه 

قىلىشالر ۋە ھهتتا ئىسالمغا ئوچۇقتىن ئوچۇق ھاقارەت قىلىش ، توھمهت قىلىش ، 

بۇ ئىش ... ملىدىن قهستهن دۈشمهنلىشىدىغانالر خېلى باش كۆتۈرۈپ چېقماقتا جۈ

بىزدەك بىر قىسىم مهسئۇلىيهتچان مۇسۇلمانالردىن سهگهك بولۇپ ، خهلقىمىزنىڭ 

  ...ئىتىقادى ھاۋاسىنى قوغداشنى تهلهپ قىلماقتا 
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ن شۇڭا بۇ جهھهتته ھهر بىر مۇسۇلمان قىرىندىشىمىز ئۆزىنى تهربىيلهش بىله

بىرلىكته قولىدىن كېلىدىغان ھهرقانداق ساھهدە ، خهلقىمىزگه مهسئۇل بولۇش ، 

ئۇالرغا مهنپهئهت يهتكۈزۈش ، توغرىسىنى ئېيتقاندا ئۆز مهجبۇرىيىتىنى قهتئى ئادا 

بۇنىڭدا كىم قانچىلىك خىزمهت قىاللىسا ، شۇنچېلىك يهتكۈزۈش ، . قىلىشى الزىم 

ى يولالش ، يهتكۈزۈش ئارقىلىق بولسىمۇ ، ئهمىلى يېزىش ، تهرجىمه قىلىش ، تهييارن

  .كۈچ چېقىرىشى الزىم 

ئالالھ كىمگه قانچېلىك ئىقتىدار ۋە شارائېت بهرگهن بولسا ئۇ كىشىدە 

بىر ئادەمنىڭ قولىدا بارى ئۇنىڭ . شۇنچېلىك مهسئۇلىيهت يۈكلهنگهن بولىدۇ 

بهلكى بۇ . ىيېتى ئهمهس غهلبىسى بولمىغاندەك ، ئۆز ئىلكىدە يوقلىقى ئۇنىڭ مهغلۇب

شۇنى ئۇنۇتماسلىقىمىز الزىمكى ئالالھ   . ھهر قانداق بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن سىناق 

ھهر بىر ......!  سوراق بار - بهرگهن ھهر بىر نېئمهتنىڭ كهينىدە بىر سۇئال 

  !!!!!!!!!!!!!قىسمهتلىرىنىڭ كهينىدە يهنه بىر ئۈندەش بار 

  :ئاساسلىق گهپكه كهلسهك 

بۇگۈنكى كۈنگىچه مهۋجۇتلىقىمىزنى ساقالپ كهلگهن ئامىل دەل ئىتىقاد بىزنىڭ 

ئىتىقاد ئىچىدىكى ئهڭ ئاخىرقى تاللىشىمىز ھهم ئهلۋەتته ئىسالم ئىتىقادى . ئىدى 

 ١٠٠٠دىيارىمىزغا ھېدايهت تېپىپ بۈگۈنگېچه باشتىن كۆچۈرگهن . بولغان ئىدى 

سىدىكى نۇرغۇنلىغان بهخىتلىك يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت ئىچىدە ، ئىنسانىيهت دۇنيا

  .ئىنسانالر قاتارىدا ئهجدادلىرىمىزمۇ ئۆز بهختىنى تاپالىغان ئىدى 

ئىنسانىيهت تارىخىدا غهرىپ دۇنياسىنىڭ ماددىيهتتىكى نهتىجېلىرى بىلهن ئۆز 

ئازغۇنلىقىلىرىنىڭ مهسخۇشتلىقىدا بىلجىرالپ ، ئىنسانىيهت روھېيىتىنى ۋەيران 

تهرەپتىن كهلگهن ۋەھېنى ،  ئوخشاشال ئالالھ . هممىگه مهلۇم قىلىپ تاشلىغانلىقى ھ

 خاھېشلىرىغا بوي سۇندۇرۇپ ، تااليلىغان ئىنسانالرنىڭ ئازغۇنلىقىغا - نهفسې 

سهۋەپچى بولغان ، يهھۇدى ۋە ناساراالر گوروھى ، ئالالھ ۋە دىن نامىدىن توقۇپ چىققان 

   تهكرار - هملىرى قالماي تهكرار  سېت- سهپسهتىلىرى بىلهن دۇنيادا قىلمىغان زۇلۇم 
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ئهمما ئۇالرغا بولغان نهپرەت ۋە غهزەپ ئاخىرى ئالالھ ۋە ئۇنىڭ . شهرمهندە بولۇپ كهلدى 

  .دىنىغا بولغان خاتا يۆنۈلىشتىكى ئاداۋەتكه بىرىپ يهتتى 

قاتارلىق ئىنساننىڭ مهنىۋىيهتلىرىدىن مهجبۇرى ھهيدەپ  ئىتىقاد ، روھ   دىن ، 

ئورتاق ئاتالغۇدىكى ئىستېمال قىلىنىشى نهتىجېسىدە   ئامىلالرنىڭ چىقىرىلغان بۇ

چۈنكى دۇنيانىڭ ھهممه . ئىسالم دىنىمۇ ، بۇ خىل ھۇجۇمدىن خالى بواللمىدى 

يهرلىرىدىكى مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش ، ئارىمىزدىكى ئاتالمىش نهفسانىيهتچى ، مۇنافىق 

ىنىمىزنى ئۇ ئازغۇن يهھۇدي ، ناسارا ، پوپسىمان موللېلىرىمىزنىڭ شالتىقى بىزنى ۋە د

، بۇددىست ۋە باشقا باتىل زالىمالر بىلهن بىر قاتاردا بارلىق ھوقوق ۋە 

 سىياسهت ، ھهتتا - جهمىيهت ، قانۇن -ئىمتېيازلىرىمىزدىن ئايرىپ ، دۆۋلهت 

ئىجتىمائى ھايات ۋە كۈندېلىك تۇرمۇشلىرىمىزدىنمۇ چهكلهپ ، زەھهرلىك نهرسېلهر 

  . قاتتىق باستۇرۇلدى قاتارىدا

بىچارە ئازغۇن ، نادان خهلىق ، ئۆز قولى بىلهن ئۆز بهختىنى نابۇت قىلىپ 

قۇرئاننى .  تاالي ئىشالردا ، ئېزچىل ئاكتىپ رول ئوينىدى - تاشاليدىغان تاالي 

لىكىن خهلىق ئۇزۇن ئۆتمهي بۇنداق ئاكتىپالرنىڭ . كۆيدۈردى ، مهسجىدلهرنى چاقتى 

  .رىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆردى ۋە خاتالىقلىرىنى تونۇدى ئاخىرقى خارلىقلى

ئالالھ نىڭ ئىرادىسى ھهممىدىن غالىپ كېلىپ ئىسالم ئۆز پېتى : دىمهك 

 ھهر ماكاندا ئالالھ ئۇنى ھېمايه قىلىدىغان - ھهر زامان . ساالمهت داۋام قىلىپ كهلدى 

نهتىجېدە تهكرار . دى قوغدايدىغان بىر تۈركۈم جامهئهتنى ھېچ بىر قهۋدىن ئايرىۋەتمى

ئىلىپ بىرىلغان بىسىم ۋە تۈلۈك سۈيقهستلهرمۇ بىزدەك مۇسۇلمان ئهۋالدالرنى 

  .ھهم يوقۇتالمايدۇ . يوقۇتالمىدى 

بىزنىڭ ئىسالمغا ئىتىقاد قىلىپ كېلىۋاتقان دىننى تارىخىمىزنىڭ ئۇزۇنلىقى ، 

لىكى ،ۋە ئىتىقادلىق ئهجدادلىرىمىزنىڭ تىرىشچانلىقى نهتىجېسىدە ، مۇكهممهل

بۇ جهرياندا ئىسالم بىلهن . ئالالھ نىڭ ئىرادىسى بىلهن بىز بۈگۈنگه ئۇلىشىپ كهلدۇق 

  تهپهككۇرلىرىمىز زىچ بىرلىشىپ -  ئادەت ، ئىش ھهركهت ، ئاڭ - بىزنىڭ ھهر بىر ئۆرپ 
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 - گهرچه تۈرلۈك بىدئهت ، ۋە خاتا كۆز. هتتى ئايرىپ بولغۇسىز دەرىجىدە بىرىكىپ ك

قاراشالر ئارىغا قىسىلىپ كىرىۋالغان بولسىمۇ ، نادانلىرىمىزنىڭ بىلىمسىزلىكى ۋە 

جاھىللىقىدىن ھېلى ھهم داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ ، ھهقىقهت ھامان غالىپ 

  ...!كهلدى ۋە كېلىدۇ 

مىزنىڭ ئۇزۇن يىللىق بىز بۈگۈن دۇنياغا قارايدىغان بولساق خهلقى

ئهنئهنىلىرىدىن ئىنسانىيهت دۇنياسىدىكى باشقا خهلىقلهرگه قارىغاندا ھهر جهھهتتىن 

 ئادەتلهرنىڭ ئېگسى -ماختالغۇدەك دەرىجىدىكى مهدىنىيهت ، سهنئهت ۋە ئۆرپ 

  . ئىكهنلىكىمىزنى بايقايمىز 

دىنى .  نوقسانسىزلىق ئالالھ تىن باشقىدا ھامان مهۋجۇت - دۇنيادا ئهيپ 

جهھهتتىكى بىر قىسىم كهمچىللىكلىرىمىزنى ھېساپقا ئالمىغاندا بىزنىڭ 

دىيارىمىزدىكى مهزھهب ، سۈلۈك ، ئېقىم ، جهھهتتىكى بىرلىكىمىز باشقا ھهر قانداق 

يهردىكى بىر ماكاندا ياشايدىغان خهلىقلهرنىڭكىگه سىلىشتۇرساق ، بىز يهنىال 

ىم ، بىر مهزھهپ بىلهن دەۋىر سۈرگهنلهر ناھايىتى ئىتتىپاق ياشىغان ، بىر ئېق

مهن بۇنى چهتئهللهردە يۈرۈپ ئۆزكۆزۈم بىلهن كۆرۈپ ، چۇڭقۇر ( قاتارىدىن ئىكهنمىز 

يانا بىرى مېنىڭ بۇ يهردە كۆزدە تۇتۇۋاتقىنىم . ھېس قىلغاندىن كېيىن دەۋاتىمهن

شانلىق بىزنىڭ ھازىرقى ئهھۋالىمىز ئهمهس ، بهلكى مهدىنىيهت قاتلىمىمىزدىكى 

  ......! )سهھېپىلهر ئهلۋەتته

ئهمما بىز ئهنه شۇنداق ئىلغار مهدىنىيهتلىك ئهجدادالرنىڭ بهخىتلىك ئهۋالدلىرى 

. تۇرۇپ ، بۈگۈن ئهڭ نۇمۇسلۇق ۋە ئهڭ خار قېسمهتلهردە ، بېغهملهرچه ياشاۋاتماقتىمىز 

 نهسلىمىزدىن بىزنىڭ نادانلىقىمىز شۇ دەرجىگه بىرىپ يهتكهنكى ، دۇنيا بىزگه قاراپ

بۇنىڭغا ئهنه ئهتىراپىمىزدىكى بىر قىسىم ھارام . گۇمان قىلغۇدەك ھالغا كهلدى 

  . ھهركهتلىرى يىتهرلىك دەلىل بواليدۇ - نهسهپ ، شالغۇتلىرىمىزنىڭ سۆز 

 خهلىقنىڭ غېمىدىن ، ئۆز غېمىنى ئهال بىلىدىغان ، - ئۇالرغا ئوخشاش ۋەتهن 

  ىسىنى تهقدىم قىلىشتىن يالتايمايدىغان ، ئازغىنا مهنپهئهت ئۈچۈن ھهممه نېم
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دىننى كىملىكىنى كېرەكسىز ھېساپالپ ،  ئۆزىنىڭ ئادىمى ، ئىنسانى ، مىللى ۋە 

ئىككى پۇلغا سېتىپ خهجلهيدىغان، ئېرادىسىز ھايۋانالرچه ياشاۋاتقان بهزى بىر 

  .ھامان بىر كۈنى قاتتىق پۇشايمان قىلىدۇ ......... ئىنسانالر 

 دۇچ كېلىۋاتقان مهسېله دۇنيادىكى ھهر قانداق بىر مىللهت ۋە ھازىر بىز

قهۋملهرنىڭ دۇچ كهلگهن مهسىلىسىدىن نهچچه ھهسسه ئېغىر ۋە مۇرەككهپ ، دۇنيادا 

بىزدەك سىناققا دۇچ كهلگهنلهر ئاز بولمىسىمۇ ، لىكىن بىزدەك ئىنكاس قايتۇرغانالر 

  .يمىز ھېچيهردە يوق دېسهك، ھهرگىزمۇ ئاشۇرۋەتكهن بولما

مانا مۇشۇنداق بىر ۋەزىيهتته توپىالڭدىن تورغاچ ئوغۇراليدىغان شهيتانالر ،ئارىمىزدا 

بىزنىڭ بۈگۈن ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ يولىنى تاشالپ تۇرۇپ ، ئۈمۈت . ئاز ئهمهس 

كۈتۈۋاتقان تاغۇتلىرىمىز ، ئۆز ۋاختىدىكى روس ، ئىنگىلىز ، شىۋىت ۋە 

 توڭگۇزالردىن نهچچه ھهسسه - قا ھهر قانداق تۈلكه ۋە قاۋان ئهتراپىمىزدىكى يانا باش

قانلىق . بۇ تارىختا تهكرار ئىسپاتالنغان ئاچچېق ھهقىقهت . ياۋۇز ۋە نىيېتى قارا 

  ...!!!ساۋاق 

يانا بىر ھهقىقهت شۇكى ئىنساننىڭ كىملىكى ، دۇنيادىكى ۋەزىپىسىنىڭ 

نىڭ ئۆلچېمى ، ئۇنىڭ كېيىنكى  پائالىيهتلىرى- نېمىلىكى ، ھايات يولىدىكى ئىش 

نهتېجىسى ، ۋە ئهڭ ئاخىرقى تهقدىرى قاتارلىق مهسىلىلهردە غهرەزسىز ، بۇلغانمىغان ، 

ساپ ئهقلىمىز ۋە پاك تۇيغۇلىرىمىزدىن ئالالھ ۋە ئۇنىڭ بىزگه بهرگهن ئىسالم 

  !دىنىدىن ئىبارەت بۇ كاتتا نېئمىتىنىڭ ھهقىقىتىنى ئېقرار قىلماي تۇرالمايمىز 

اخىرىدا بىز ئهڭ ئايدىڭالشتۇرۇۋىلىشىمىزغا تىگىشلىك بولغان زۆرۈر ھهقىقهت ئ

بىزنىڭ دىنى ، مىللي ، ئىنسانى ۋە ھهققانى رىزىقلىرىمىزدىن مهھرۇم ھالدا ، دۇچ : 

كېلىۋاتقان بارلىق مهسىلىلىرىمىزدىن ئۆزېمىزنى قاچۇرۇپ ، كۆزىمىزنى يۇمۇپ 

  !ياشاۋاتقانلىقىزدۇر 

ۆزېمىزگه ئوخشاش تهقدىرداشالر ئېچىدە باشقېالر قىلغاننى بىز دۇنيادىكى ئ

  ئىرادىمىزنىڭ سۇسلىقى ۋە پىسخىكىمىزدىكى . قىلىپ قامالشتۇرالمىدۇق 
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ئهسلىدە ئىرادە . ئاجىزلىق ، سهۋەپلىك ئۇنى قهتئى داۋامالشتۇرۇشتىن ۋاز كهچتۇق 

: ە دېيىلگهنكى ھېكمهتلهرد. ھهر قانداق ئاتوم بومبېسىدىنمۇ كۈچلۈك قۇرال ئىدى 

ھهر قانداق ۋەھشې زالىم پادىشا قهتئى ئىرادېلىك مهھبۇسقا قايىل بولماي تۇرالمايدۇ 

!..  

 -بىز شۇنداقتىمۇ ھازىرقىدەك بېشىمىزنى ئېچېمىزگه تىقىۋىلىپ ، ھهتتا ئۆز 

 -  ئۈستۈن قىلىپ بهرسه ، يالغاننى -  ناھهقنى ئاستىن -ئۆزېمىزنى ئالداپ ، ھهق 

دەيدىغانالردىن ! ئۇنداق ئهمهس ؛ مانداق ! الپ كۆرسهتسه ، ياق راست دەپ بۇرمى

بواللمىساقمۇ ، بۇنداق قايمۇقۇپ يۈرمهسلىكىمىز ئۈچۈن ، ھېچ بولمىسا مۇشۇ 

مهسېلىلهردە ئهتراپلىق ئويلۇنۇپ ، ھهقىقهتنى ھهقىقى بىر تونۇۋىتىپ ؛ دىلىمىزدە 

ىمىزدىن ، توغرا بىر خۇالسىگه بولسىمۇ بىر ئىقرار قىلىۋىتىپ ؛ ئۆتمۈشىمىز ۋە ھازىر

كېلىۋىتىپ ؛ ئاندىن كېيىن ئۆزرە ئېيتقان ھالدا نۇمۇسسىزالرچه ياشېغان بولساقمۇ ، 

ھېچ بولمىسا ئالالھ بهرگهن ئهقلىمىز ، قهلبىمىز ، ۋە دىنىمىزگه ئازراق يۈز 

  ؟...... ئهمما بىز . كېلهلهيتتۇق 

 
  

 نامدا مۇسۇلمان ئهمهلدە كافىر ، 

  .هئېسهت ، زۇلۇمغا قادىر  م- گۇناھ 

  خۇدانى ئىنكار قىلىمىز ئهمما ،

  .جهننهتلىرىگه بولىمىز كادىر 

  شهيتاننى شاگاڭ قىلىپ تاشلىدۇق ،

  . ماركىمىز ئىسالم ، دەۋادا ئۇتتۇق 

   ھهدستىن چېغىر يول تېپىپ ،-قۇرئان 

  .پىلسىراتتىنمۇ ئۇچۇپال ئۆتتۇق 

  



 ٧

  

ئوتمهكچىمهنكى؛ ئالالھ تائاال قۇرئان ئاخىرىدا ئوقۇرمهنالرگه شۇنى ئهسلىتىپ 

كهرىمدە بىزگه ئۆخشاش ھاياتلىق ۋە ئاخىرەتلىكىدە چىقىش يولى تاپالمايۋاتقان 

ئىنسانالر ھۆشىنى تىپىۋالسۇن دەپ بۇ ئايهتنى خۇددى بىز ئۇيغۇر مىللىتىگه خىتاپ 

مىگىچه ھهر قانداق بىر قهۋم ئۆزىنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرت«:قىلغاندەكال مۇنداق دەيدۇ

) بهرگهن نېمهتلهرگه تۈزكورلۇق قىلىپ گۈناھالرغا چوممىگىچه  ئالالھنىڭ  يهنى (

 ئايهتنىڭ بىر قىسمى- ١١سۈرىسى  رەئد » ئالالھ ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمهيدۇ

 

   


