
  
 

  ئۇيغۇر ئىسالم قىزى سىڭىلچىقىمغا
  

ــتۇر     ــا خاس ــان ئالالھق ــارى بولغ ــڭ پهرۋەردىگ ــالر ئالهملهرنى ــۈزەل ماختاش ــڭ.گ  ئالالھنى
 سـهللهلالھۇ ئهلهيهىسـساالمغا ،       رەھمىتى ۋە ساالمى بىزنىڭ پهيغهمبىرمىز مۇھهممهد     

  !ۋە ئۇنىڭغا ئهگهشكهن بارلىق كىشلهرگه بولسۇن 
  !ىلچىقىم ئى ئۇيغۇر ئسىالم قىزى سىڭ

ئۇرۇنالشـقان، ئـالالھ ۋە ئالالھنىـڭ رەسـۇلىنى ياخـشى           )يۇشـرۇنغان (ئى قهلبىدە ئىسالم    
كۇردىغان، ئالالھ ئىففهتنى، پاكلىقنى ئهقىلنـى ئىنئـام قىلىـپ بهرگهن، ئـالالھ ئۈچـۈن            

. ئسالم قىـزى قىرىندىـشىم     رۇكۇ ۋە سهجدە قىلۋاتقان، ئالالھ ئۈچۈن ئىبادەت قىلۋاتقان         
!  سىز پاكسىز ئىففهتلىكـسىز  !سىز مۇئمىنه، سىز ئسىالم قىزىسىز مه،  مۇسلى سىز   
  »قىلىڭالر) نهسىههت(ئايالالرغا ياخشى ۋەسيهت  « :سىزگه رەسۇلالھ ئهلهيهىساالمنىڭ   

ســىز ئهرلهر ھاياتىــدا بىــر نىــسبهتنى    . قىلــۋاتمهن دىــگهن ســۆزى بىــلهن نهســههت    
ــسىز  ــگهن ئىنسان ــۈن قىر ! ئىگهللى ــدا ئهرلهر ئۈچ ــۈن  گاھى ــاكى ئهرالر ئۈچ ىنداشــسىز ي

  !سىز شۇنچه قهدىرلىكسىز ! تۇرمۇش ھهمراھىسىز، ياكى ئۇنىڭ قىزىسىز  
  !مىنىڭ سۇئال سورشىمغا رۇخسهت بىرىڭ.ئى پاك ئۇيغۇر ئىسالم قىزى

بــۇ پــاك ئىففهتلىــك دىــگهن ســۇپهت قانــداق قىزالرغــا اليىــق ســۈپهت؟ يــۇز باشــلىرىنى  
ۈش بـۇراق نهرسـىلهرنى ئىـشلىتىپ، ھوسـۇنلىرىنى         ئورۇماستىن سېرتالرغا چىققاندا خ   

-تۇزەپ، ئالالھ ئاتا قىلغان گۈزەل جامالىنى يات ئهركهكـلهرگه كۆرسـۇتۇپ يـۇرگهن قىـز              
خانىمالرغىمۇ؟ ۋە يـاكى ئـۇزۇن، ئهممـا تـار كـۆينهكلهرنى كېيىـپ گـۈزەل بهدەنلىرىنـى                  

 كېيىــپ، يــاكى كالتــا ئۇچــۇق يــۇپكىالرنى    كــۆز قىلغــانالرغىمۇ ؟ -باشــقىالرغا كــۆز 
 ياكى   كىشىلىك ئۇيغۇر جهمئىيىتىنىڭ ئهخالقى بۇزىلىشىغا ھهسسه قوشقانالرغىمۇ؟      

ئۆزىچه مهدىنىلهشتۇق دەپ، غهرىپچه كېيىمالرنى كىيىپ، ئۆز مهدەنېيىتىدىن مىللـى          
ــدا، بىــر كــۆن بىــر مىللهتنىــڭ مهدەنېيىتىنــى يهنه     ئهنئهنىــسىدىن يېراقالشــقان ھال

قاتـارلىقالرنى مىـڭ    .....ئادەت، تىل -رەت، مهدەنېيهت، ئۆرپ  بىركۆن قارىسىڭىز؛ دىن، ھازا   
ــىنى دوراپ       ــۇرۇش تۇرۇش ــدىغانالرنىڭ ي ــر يهرگه كهلمهي ــسىڭىزمۇ بى ــاغالپ قوي ــل ب يى

قىنــى دەپ بىقىڭچــۇ ســىزنىڭچه مۇشــۇالرنىڭ قايسىــسى ئىففهتلىــك  يۇرگهنلهرگىمــۇ؟
  !ئۇيغۇر ئىسالم قىزلىرى دەپ ئېيتااليسىز؟

بۇالرنىـڭ ھىـچ بىـرى ئىففهتلىـك ئايـالالر دىـگهن سـۇپهتكه               قكىيا مىڭالرچه   ياق ياق   
  بىلىڭكى ئالالھ سىزنى ھهر! ئى ئسىالم ئۇيغۇر قىزى سىڭىلچىقىم. اليىق ئهمهس
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سـۇبهانهھۇ ۋاتائـاال سـىزنى سـۇيۇملۇك         ئـالالھ ھهق    . ۋاقىت ھهر ماكاندا كۆزتىپ تۇردۇ      
ئـالالھ   كۇرسه، رازىمۇ سـىز؟    لىتىڭىزدەرەسۇلىمىز تۇسقان ئىشالرنى قىلىپ يۇرگهن ھا     

ۋە  ئـى پهيغهمـبهر ئاياللىرىڭغـا، قىزلىرىڭغـا     «: ھهق سۇبهانهھۇ ۋەتائاال قۇرئان كهرىمـدە    
بۇنـداق   مۇئمىنلهرنىڭ ئاياللىرغا ئىيىتقىنكى پۇركهنجى بىلهن بهدىننـى ئورىۋالـسۇن،        

ە باشــقىالر ئۇالرغــا د ئهڭ ئاســان تۇنۇلىــدۇ ) ھــۆر ئايــال ئىكهنلىكــى(قىلغانــدا ئۇالرنىــڭ 
  دىمدىمۇ ؟ »چىقىلمايدۇ ئالالھ ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچدۇر ناھايىتى مىهرىباندۇر 

قانـداق بىـر ئايـال      «:سۇيۇملۇك رەسۇلىمىز مـۇھهممهد سـهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم         
خۇش پۇراق نهرسىلهرنى ئىشلهتكهن ھالدا سىرىتقا چىقسا،كىشلهرنىڭ يىندىن ئۆتـسه          

 ئائىلىـدە   دىمـدىمۇ ؟  » ئايالنىڭ خۇش پۇراق ھىدنى پۇرسا، ئـۇ ئايـال زىنـاخۇردۇر          ،ئۇالر ئۇ   
ــسىدا خۇشــبۇي نهرســىلهرنى   -ئىرىڭىــز ئۈچــۈن پهرەنتلىرىڭىــز ۋە ئاكــا  ــالالر ئارى ــا، ئاي ئۇك

بۇ يهردە زىكىر قىلىپ ئوتۇشكه اليىق بولغان مۇھىم نوقتا، بىزنىڭ          .ئىشلهتسىڭىز بولىدۇ 
توركـۇن چايالرغـا بارسـا، ئهڭ گـۈزەل كېيىملىرىنـى           -خانىمالر تـوي  -قىز  جهمىيىتىمىزدە

  ئولتۇرۇشـالرغا -ئايال بىـرگه ئولتۇرىـدىغان چـاي      -كېيىپ ئاالھىدە گىرىمالرنى قىلىپ ئهر    
بىرىــپ باشــقىالرنىڭ كۆزىنىــڭ يىغىنــى چىقىرىۋىتىــپ كىلىــدۇ، ئهممــا بىچــارە ئهرچــۇ،   

ئــى .ت پۇرايــدىغان كېــيىمالر بىــلهن كورىــدۇئايــالىنى مــاي ۋە تهر پۇرايــدىغان ۋە يــاكى ســۈ
بهلكىم سىز ئۇنداق بولماسلىقىڭىز مۇمكىن،ئهمما ئۇنداقالرمۇ ئاز سـاننى         ! سېڭىلچىقىم
ــدۇ ــز،      .ئىگهللىمهي ــۈزەل پهدازلىرىڭى ــز، گ ــق كېيىملىرىڭى ــۈن چىرايلى ــېمه ئۈچ ــىز ن س

قىڭچـۇ  شـۇنداق قىلىـپ بې    !خۇشپۇراق ھېدلىرىڭىز بىلهن ئىرىڭىزنى كۈتۈپ ئالمايسىز؟     
ــسىز     ــاخىرەتته كورى ــا ۋە ئ ــسىنى دۇني ــڭ نهتىجى ــى ئۇنى ــن. قېن ــالىڭىز،گۈزەل -ھۆس جام

تۇرقىڭىزدىن زوقلىنىشقا ئهڭ ھهقلىـق ئىنـسان سـىزنىڭ تۇرمـۇش يولدىـشىڭىز يـۇرەك          
ــارىڭىز بولغــان باللىرىڭىزنىــڭ دادىــسىدۇر  ــۈن گــۈزەللىكىڭىزنى  . پ ســىز باشــقىالرغا پۈت

ئـادىتىمىزمۇ  -ڭچه بۇ، دىن ۋە ئهخالق، مىللى ئـورپ       كۆرسىتىپ ياسىنىپ يۇرىيسىز، مېنى   
  .قوبۇل قىلمايدىغان بىر ئۇقۇم، گهرچه ھازىر نورمال بىر ئىشقا ئايلىنىپ قالغان بىلهن

شـــهيتاننىڭ يوللىرىـــدىن بىـــر يولـــدا  ! ئـــى ئۇيغـــۇر ئىـــسالم قىـــزى ســـىڭىلچىقىم 
ــىز؟  ــا رازىمۇســ ــمهنلىرنىڭ ۋە كۇپپارال  مىڭۋاتقانلىقىڭىزغــ ــڭ دوشــ ــڭ ئالالھنىــ نىــ

  كۆرسهتمىللىردە مىڭۋاتقانلىقىڭىزغا رازىمۇسىز؟
رەھمــان تائاالھنىــڭ غهزىــپىگه ، دوزاخقــا ! ئهزىــز ئۇيغــۇر ئــسىالم قىــزى ســىڭىلچىقىم

قىلمىــشالردا  ســهۋەب بولىــدىغان  كىرشــىڭىزگه ۋە دىنىڭىــزدا چهكلهنــگهن ئىــشالرغا 
  بولىۋاتقانلىقىڭىزغا رازىمۇسىز ؟
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باغچـا،   قهبـرە بولـسا جهنـنهت بوسـتانلىرىدىن       ! قىـزى سـىڭىلچىقىم   ئى ئۇيغۇر ئىسالم    
ــشىنى     ــسىدىن بول ــدىن بىــر ھاڭــدۇر، ســىز قهبرىڭىزنىــڭ قاي ــاكى دوزاخ ئوڭكۈرلىرى ي

رەھمـان تائاالھنىـڭ جهننىـتگه نائىـل بولىـشىڭىزغا؛ ئـالالھ ۋە ئالالھنىـڭ             خااليسىز؟ 
 ئۇيغـۇر    بۇگـۇنكى . ىـدۇ ئاسىيلىق قىلىـشىڭىز توسـقۇنلۇق قىل      رەسۇلىنىڭ بۇيرىقغا   

كۆرلىۋاتقـان ھهم سـهل       ئىسالم قىزلىردا    قارايدىغان بولساق، ئۇيغۇر    جهمىيىتىمىزگه
شهرئى ۋە ئۇيغۇر ئهنئهنىسى     تۇپ نىگزى بولسا     مهئىسىيهتلهرنىڭ  -گۇناھ   قارىلىۋاتقان  

بويۇنچه كىيىنمهسلىك، ئالالھنى تونۇماسـلىق، رەسـۇلۇلالھنىڭ كـېم ئىكهنلىكىنـى           
هســلىك،نېمه ئۈچــۈن يارىتىلغــانلىقىمىز توغرىــسىدا پىكىــر يۇرگۇزمهســلىك،      بىلم

قاتارلىق كـۆپلىگهن   ..... مهيدانسىزلىق، ئۆزىمىزنىڭ كېم ئىكهنلىكىمىزنى ئۇنۇتۇش     
بهلكىم ئۇيغۇر ئىسالم قىزلىرىنىڭ بۇگـۇنكى كۇنـدە ئۆزىمـۇ رازى           . مهسىلىلهر مهۋجۇت 

 مهلـۇم سـهۋەپلىرىنىڭ بـارلىقىنىمۇ       بولمايدىغان بىـر ھـالهتكه كىلىـپ قىلىـشىنىڭ        
ئالالھـدىن ئۇالرغـا ئېپـپهت ۋە ھايـا، بۈيـۈك ئىمـان             .كۆزدىن ساقىت قىلغىلـى بولمايـدۇ     

ئىففهتلىـك   ئهمدى قاراپ بىقىڭچۇ سىز قانداق قىلغاندا       !ئى سىڭىلچىقىم   . تىلهيمىز
  !ئىسالم ئۇيغۇر قىزى دىگهن سۇپهتكه اليىق بولدىكهنسىز

سـىز ئۇيغـۇر مىللىـتىگه      !ىڭىز كېرەككى، سىز ئىسالمغا مهنسۇپ    سىز شۇنى ئۇنۇتماسلىق  
  !مىللهت ۋە ئانا ۋەتهننىڭ پهخرى! سىز ئىسالمنىڭ ئىززىتى!مهنسۇپ
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