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  ئۆزۈمگه خىتاپ

ھهسرەت ە  پۇشمان ۋ، ھهلهكچىلىگىدە ئالدىراش يۈرۈپمۇھاياتلىقنىڭ... ئهي 

چىنى ، ئۆزىگه ۋە كهلگۈسىگه بولغان ئېشهنن، تېڭىرقاش قايناملىرىغا چۈمۈپچېكىۋاتقا

! يهۋاتقان تامىقىڭنى، ئېچىۋاتقان سۈيۈڭنى قوي! يوقىتىۋاتقان بېچارە ئىنسان، توختا 

ۋۇجۇدۇڭ بىلهن سۆزۈمگه قۇالق ، پۈتۈن ھۈشۈڭنى يىغىپ! قىلىۋاتقان ئىشىڭنى تاشال

  ! سال

ىڭنىمۇ ، ئۆز مهجبۇرىيىتىڭ ۋە مهسئۇلىيىتتىغانن ئىماننىڭ ھاالۋىتىنى تېسه

؟ ھاالل ـ  تۇرۇپ يهنه نىمىشقا تىڭىرقايسهنشۇنداق.. بىلىپ يهتكهن مۇسۇلمانسهن

، يهنه نىمىشقا شۇنداق تۇرۇپ.  رىزىقلىنااليسهن مېهنهت بىلهن كهسىپ قىلىپ

زىلىقىنى ئالالھنىڭ را باشقىالرنىڭ ئالدىدا بويۇن قىسىسهن ؟ قىلىۋاتقان ئىشىڭدا 

پاك نهرسىلهرنى ۋاسته قىلىپ تۇرۇغلۇق يهنه نىمىشقا  ـ مهخسهت، ھاالل

  ئىككىلىنىسهن؟

زىيانالرنىڭ ئالالھ  ، دۇچ كهلگهن  سهن ئىلگىرى باسمىغان تىجارىتىڭ،ياق.. ياق 

؟  گۇمانالنماتهرەپتىن كهلگهن سىناق ئىكهنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ئۆز ـ ئۆزۇڭدىن

سهن ..!  قابىلىيىتىڭ ۋە ساداقىتىڭدە ئهمهس بهلكى رەببىڭدە سىنىڭ رىزقىڭ ـ سىنىڭ

قولغا كهلتۈرەلمىگهن نهرسىلىرىڭ ئۈچۈن ھهسرەتلهنمه ھهم ئالالھ يولىدا سهرىپ 

ئالالھنىڭ ساڭا ... بىلىپ قوي ..! قىلىۋىتىپ مۇھتاج بولۇپ قالغانلىقىڭدىن ئۆكۈنمه 

،  سوراق- ساناقسىز سۇئال -ان دە سئاتا قىلىۋاتقان ھهر بىر نىئمهتلىرىنىڭ كهينى

، قولغا تۈرەلىگېنىڭ سېنىڭ غهلبه ڭ ئهمهسسېنىڭ قولغا كهل..! ئۈندەشلهر بار 

، سېنىڭ غهلبهڭ ۋە مهغلۇبىيېتىڭ. هغلۇبىيېتىڭ ئهمهسكهلتۈرەلمىگېنىڭ سېنىڭ م

ە ىاللىشىڭ ياكى قىاللماسلىقىڭدا ۋنىئمهتلهرنىڭ شۈكرانېسىنى ئۆز اليىقىدا ئادا ق

شۇ ڭا ھهق ..! .......لىرىڭگه قهتئى سهبىر قىاللىشىڭ ياكى قىاللماسلىقىڭدا قىسمهت

ن ، ئىززەت ـ ھۆرمىتىڭدىەھشهتلىك كۈنلهرگه قالغانلىقىڭغا، دئۈچۈن خازان بولۇپ

  -، ھهر خىل ئهيىپلهشلىرىگه دۇچ كهلگهنلىكىڭدىن كىشلهرنىڭ كۈلكىسىگه ئايرىلىپ 
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  . ئهپسۇسالنما

، پۈتۈن بىلله ئىكهنلىكىگه ئىشهنچ قىلساڭنىڭ سهن بىلهن سهن ئالالھ          

ئهكسىچه بۇنداق . رىلىپ قالغانلىقىڭغا ھهسرەتلهنمهدۇنيادىكى ئىنسانالردىن ئاي

ئالالھنىڭ رەسۇلىنىڭ سهندەك غېرىپالرغا خهيرلىك ....! غېرىپلىقىڭدىن خۇشال بول 

  ...!تىلهپ دۇئا قىلغانلىقىنى ئۇنۇتۇپ قالما 

گهن ئايهتنى ئوقۇپ ھېجرەت ؟ دى..ھنىڭ زېمىنى كه ڭرې ئهمهسمىدى سهن ، ئالال

نى ، خوتۇن ـ باللىرىڭ سۈيۈ ڭدە ئاقىدىغان ئاتا ـ ئانا، ئهمدى ئوتۇ ڭدا كۆيۈپ ـقىلدىڭ

ڭ ياخشى مۇھاپىزەت ئالالھ ئه ..! ئارتۇق غهم قىلما ؟ دەپ مېنىڭسىز قانداق قىلىۋاتقاندۇ

  . ىشالر ئۆز ئوقۇدا چۆرگۈلهۋ ىرىدۇهنسىزمۇ ھهممه ئئالالھ خالىسا س..! قىلغۇچىدۇر 

 ئۇنداقكهن سهن ؛ئىشالردا، ھېچكىمگه ھاجهت ئهمهسئالالھ ئۆزى تهقدىر قىلغان 

  ؟ ...قانداقمۇ مهن بولمىسام بولمايتتى دېيهلهيسهن 

ئۆز مهسئۇلىيېتىدىن ، ھانداسهن بۈگۈنكىدەك ھهممه ئىنسان ئۆز غېمىدە قالغان جا

لىشتىن ، بهلكى كۆپىنچه ئىنسانالر ئۈستېگه ئېقاچقان باال، ياكى ئهر ۋ ە ياكى دادا ئهمهس 

گه ئېلىش ئۈچۈن خىمۇ ئېغىر مهسئۇلىيهتنى ئۈستۈ ڭ، تېقېچىۋاتقان تېخىمۇ يۈكسهك

، بارلىق لىقى ئۈچۈنالسهن پهقهت ۋ ە پهقهت ئالالھنىڭ رازى..! تهييارالنغان ئاددى ئادەمسهن 

  ..!غهنېمهتلىرىڭدىن ۋاز كېچىش كىرەكلىگىكى بىلىپ يهتكهن ئاجىز بهندېسهن 

 سااللېرىگه -ىڭ سۈلهې ، باتىلنك ھاياتتىكى مهنا ۋ ە ئهھمىيهتنىسهن بۇ چهكلى

، بهلكى جاھالهت ۋ ە زۇلۇمنىڭ قارا قۇيۇنلىرى  ، ئاددى بىر ئائىلىدىن ئهمهس بويسۇنغان

ڭ ئۆچمهس مهشئهللېرىگه انالر ئارېسىدىكى ھهقىقانىيهتنىقاپلېغان بهخېتسىز ئىنس

، پهقهت  خهتهرلهر بىلهن تولغان- مۇشهققهت، خهيىم -ئايالنغان، مهردانېالرنىڭ جاپا 

 ئىسالمنىڭ تهۋە -اليدىغان، ئىمان قانلىق بهدەللهر بىلهنال مۇراد ساھېلىغا ئۇلىشا

  ! دىن ئىزدە ۋ اتىسهن ته ۋ ھېد مهيدانى ، ئاشۇ مه ڭگۈ ئۆزگهرمهس رەنمهس
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  .................!دىققهت 

ئۇنداقتا ھاياتىڭدىكى مۇقۇملۇقنى، ، ئهگهر دەۋايىڭ راستىنال شۇنداق بولسا

، بهلكى پاك ئىتىقادىڭنىڭ سۇنماس ئىرادېسىدىن مۇرەسسهچى ئىتائىتېڭدىن ئهمهس

رجهملىكنى زالىمنىڭ ئهگهر دە ۋ ايىڭ راستىنال شۇنداق بولسا ، ھهقىقى خاتى..! ئىزدە 

ۋ ئهگهر دە.. ! ساخاۋېتىدىن ئهمهس ، بهلكى ئالالھقا بولغان كامىل ئىمانىڭدىن ئىزدە 

 سائادىتىڭنى باتىلنىڭ -ڭگۈلۈك بهخىت بولسا، مه ايىڭ راستىنال شۇنداق

ۋ ئهگهر دە. ! .بهلكى ئىسالمنىڭ ئادالهتلىك سايىسىدىن ئىزدە ..! سىياسېتىدىن ئهمهس 

للىرىڭنىڭ غهلبىلىك  تهر بهدە-ال شۇنداق بولسا ، يانا بۇ يولدا ئاققۇزغان قان ايىڭ راستىن

، بهلكى رەببىڭنىڭ رازىلىقىدىنال نهتىجېلىرىنى، كىشىلهرنىڭ مايىللىقىدىن ئهمهس

  ..! ئىزدە 

اھالېتى ، كۇفرىنىڭ جالمنىڭ ھهققىنى ئادا قىلىش ئۈچۈنئىتىقاد ، ئىمان ۋ ە ئىس

، ، ئىسالمنىڭ ئادالېتىنى، ئىماننىڭ نۇرىنى ئۈچۈنۋە زۇلمېتىدىن قۇتۇلۇش

نى  يارەنلىرىڭ-يۇرت ، دوست - ماكان، ئهل -ئىنسانىيهتنىڭ سائادېتىنى ئىزدەپ ئۆي 

لغان كارۋانالرنىڭ ، ئۇنداقتا يول ئۈستىدە مۈگېدەپ قاتاشالپ، ھېجرەت قىلغانكهنسهن

 -ېسى بوش پىتنه ، ئىرادپتىن چۈشۈپ قالغان ئىمانى ئاجىز، توئازغۇنلىقىدىن

، تۇغماس توخۇدەك  سه ۋە پلىك ئىغۋالىرىدىن، كۆرەلمهس ھهسهتخور- بانا پاساتچىالرنىڭ

  !بهلكى تېخىمۇ قهتئى بول..! كۇرۇكالرنىڭ غهۋغالىرىدىن ھهرگېز قورقما 

ۈننېتى ۋاستهڭ بولسا، نىڭ س رەسۇلۇلالھ،الھنىڭ رازىلىقى مهقسېدىڭ بولسائال

ولسا، قهتئى نىيهت، ۋ ە مۇستهھكهم ئىرادىنى ئۆزۈڭگه ئهجهل سېنىڭ مهنزىلىڭ ب

  .، سهن ھهقىقى غالىپالردىن بوالاليسهن مهڭگۈلۈك ھهمرا قىاللىساڭال

ئۆزۈ ڭگه ئارتۇق .. ! ؟ تېز بول ..نېمه قاراپ تۇرىسهن .. ! بولدى ئهمدى ئورنۇ ڭدىن تۇر 

  ... !ل قىل يۈكلىۋالغان بارلىق غهملىرىڭنى تاشالپ ، ئالالھ قا ته ۋە ككۇ

 


