
  

  
  پهيكار:كىتاب ئىشلىگۈچى

  ئىسالم يولى تورى:ماتىريال

2008-3-28  

  

http://www.islamyoli.net/  

com.xabnam.bbs.www

  

  

  

  

http://www.bbs.xabnam.com/


قاراڭغۇ كېچىلهرنىڭ نۇرلۇق تاڭلىرى

   

   

قوغداپ تارىختىن بېرى ئىسالم دىيارلىرىدا بۈگۈنگه قهدەر ئالالھ دەۋاسىنى 

ئۇالر مۇھهممهد . كهلگهن نۇرغۇن ئالىمالر، ئهدىب ۋە يازغۇچىالر مهيدانغا كهلدى

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممىتى ئۈچۈن تاالي جاپا ـ مۇشهققهتلهرگه چىداپ شام 

بۇ ئهسهرلهر تۈنۈگۈن ئوقۇلغان . يورۇقىدا كۆپلىگهن ئهسهرلهرنى يېزىپ قالدۇردى

  .ئاستىدا قالدىبولسىمۇ ئهمما بۈگۈن چاڭ ـ توزان 

بۈگۈن بىز يۈكسىلىۋاتقان ساختا مهدەنىيهتنىڭ مهستانىسى بولۇش ئۈچۈن، 

ئۆزىنىڭ مۇقهددىساتلىرىغا تهتۈر قارايدىغان، دادىسىغا مۇشت، ئانىسىغا تهستهك 

» ئالالھ«دەپ كۇفرىلىقنى ئۆگىنىدىغان » مهدەنىيهت، مهدەنىيهت«ئاتىدىغان 

 قىسىم تهلهيسىز ئهۋالدالرنىڭ پهريادىغا دۇچ دېيىشنى خارلىق دەپ بىلىدىغان بىر

ئاسمان قارا بۇلۇتالر بىلهن يهر . خهلق يىغاليدۇ، ئهسال كۈلمهيدۇ. كېلىۋاتىمىز

» قهلبىمدە ئىمانىم بار، قولۇمدا قۇرئانىم… «گۇناھكار مۇجرىمالر بىلهن تولغان

يان بار، دەيدۇ، تۈرمىلهردە بوينىنى قىسىدۇ؛ ئىشهنچه يوق، ساختىپهز كۆپ، ئىس

  . ئىتائهت يوق

مهنىۋىيهتكه ئورۇن قالدۇرمىغان نادانلىقنىڭ ساختا گهۋدىسى ۋە ۋەھشىي ياۋايىالر 

توپى ئاستىدا ھالسىراپ ئىڭراۋاتقان بۇ خهلق ئىمانىنىڭ ئورنىنى تولدۇرالمىغان، 

تولدۇرالمىغاندىن سىىرت يهنه يىلالردىن بېرى بوش قالغان قهلبىدە سىقىلىش ۋە 



جهمئىيىتىمىزدە ياۋرۇپا ۋە ئۇزاق شهرق ئهللىرىنىڭ پىكىر ئېقىمىنى ۋە 

ئىدېئولوگىيىلىك ئىجتىمائىي پرىنسىپىنى بىلىپ تۇرۇپ، ئۇالرنىڭ غهرەزلىك 

لىرىنى تهرجىمه قىلىپ، نادان ئهۋالدالرنىڭ ئىدىيىسىگه يېزىلغان تاالي كىتاب

زەھهرلىك ئۇرۇق سېلىۋاتقان نۇرغۇن كىشىلهر بار، يولىنى بىلمهيدۇ، دادىسىنىڭ 

نامىزىغا كهلمهيدۇ، ھارام پۇلدىن، چېكىملىكنىڭ تۇمانلىرىدىن، بۇزۇق ئايالالردىن 

  لى بوالمدۇ؟ بۇنداق كېچىنىڭ تاڭ ئېتىشىدىن ئۇمىد قىلغى… !بهخت كۈتىدۇ

جهمئىيهتنىڭ بۇ دىنىي ۋە ئىجتىمائىي جاراھهتلىرىنىڭ بىردىنبىر چارىسى 

  : چۈنكى. قهلبكه ئىمان قۇياشىنى تىكلهش

  ئىمان، ئۇ بىر جهۋھهركى، شهنى ئهجهپ بۈيۈكتۇر، 

  . ئىمانسىز قالغان دات يۈرەكلهر سىنىگه يۈكتۇر

رنىڭ چۈشىنىشى ئوڭاي بۇ ئهسىرىمدە ھهر سىنىپ ۋە ھهر تهبىقىدىكى كىشىله

بولسۇن ئۈچۈن رېئال جهمئىيهتته يۈز بېرىۋاتقان ھهر خىل ھادىسه ۋە ۋەقهلىكلهر 

شۇنىڭدەك ھهقىقىي ھاياتنىڭ ئاچچىق ۋە تاتلىق . ئۆرنهك قىلىپ كهلتۈرۈلدى

  . تهرەپلىرى قۇرئان كهرىم ۋە ھهدىس شهرىپنىڭ نۇرى ئاستىدا تهتقىق قىلىندى



هردىن نۇرلۇق تاڭغا چىقىشى ئۈچۈن، ئۇالرغا بىر تامچه خهلقىمنىڭ قاراڭغۇ كېچىل

كىتابخانلىرىمنىڭ يهنه سۇسىز . شهربىتى تهقدىم قىلىشقا تىرىشتىم› ئىمان‹

قالماسلىقى ئۈچۈن ئۆزلىرىنىڭ تهشنالىقلىرىنى بۈيۈك قۇرئان ۋە ئالهمنىڭ 

قۇياشى ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىدىن قاندۇرۇشلىرىنى 

  . همدە زۇلمهتتىن نۇرغا چىقىشىنى چىن قهلبىمدىن ئۈمىد قىلىمهنھ

بۈگۈن، شۇم جاھالهتنىڭ، غهرب ۋە ئۇزاق شهرق مهدەنىيىتىنىڭ تهسىرى بىلهن 

ئهتىسىنى ئويلىمايدىغان، تۈنۈگۈنىنى ئهسلىمهيدىغان بىر قىسىم بهختسىزلهر 

ۈشىنهلمهيدىغان كىتابخانىالردا بىز ئىسمىنى ئوقۇپ تېخى چ! بىزنى ئالدىمىسۇن

بىباھا ئهسهرلهرنى قالدۇرۇپ كهتكهن بۈيۈك كىشىلهرنىڭ بۈگۈنكى بۇ ئهۋالدىغا نېمه 

دەپ چۆللهردە ئات چاپتۇرغان، شاۋقۇنلۇق ئىمانى بىلهن » ئالالھ، ئالالھ«! بولدى

؟ نادان ...داستانالر يازغان شېهىد ۋە غازىالرنىڭ بۈگۈنكى ئهۋالدىنىڭ تېڭى يوقمۇ

ئىمان، ...! ئۇسسۇدۇم«دېيهلمهيدىغان، ھهقىقهتنى كۆرەلمهي » ھئالال«ياشالر 

  ؟...دەۋاتسا بىز بۇنى كۆرۈپ تاماشا قىالمدىمىز» ...!ئىمانىم ئۆچتى ياردەم

ئهھلىڭنى قىلما قۇربان، قارا نېمه دەيدۇ ! سهن بىر پاتىچى، پاتىچى! ئى مۇسۇلمان

ھتىن بىر ئاز بولسىمۇ بۈيۈك قۇرئان، سهندە بولسا ئهقىل بىلهن ۋىجدان، ئالال

  ...!ئۇيات

خۇشاللىق تېڭىغا . قارا بۇلۇتالر ئارىسىدىن ھامان بىر كۈنى ئىمان قۇياشى تۇغىدۇ

ئۇزۇن يىلالردىن بېرى بوش قالغان قهلبىڭ شۇنداق بىر ساراي . ئېلىشىسهن

. بولىدۇكى، ئۆزۈڭنى بهختىيار ئىنسان ۋە ياخشى بىر ئۇممهت ئىچىدە كۆرىسهن

يىغاليمهن يىغلىتالمايمهن، ھېس قىلىمهن «ىق ئۇ قهدەر قىممهتكى، مهنىۋى شادل



مهن ئهزەلدىن بېرى مۇسۇلمانمهن، ئۆزىنى شۇنداق بىلمىگهن ھهر قانداق 

ئىمانسىز ئىنساننىڭ قهلبى بولۇپ بولغان مازارلىققا . مهنكىشىدىن بىزار

ئوخشايدۇ، مازارلىقتا ھاياتلىق نېمىشقىلىدۇ؟ مهن بۇ كىتابچىنىڭ خهلقىمگه 

پايدىلىق بىر ئهسهر بولۇپ قېلىشىنى جانابى ئالالھتىن ئۈمىد قىلىمهن، ھهمدە 

لىشىشىنى جان ئۇالرنىڭ تهۋپىق ۋە ھېدايهت تېپىپ قاراڭغۇ كېچىلهردىن تاڭغا ئۇ

  . دىلىمدىن ئارزۇ قىلىمهن

  سامى ئارسالن

  كىتابىنى ئوقۇ

   

  شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

   

ئىنسان ئو شىۋىرغاندا يولغا . ھايات بىر شىۋىرغاندۇر! ھۆرمهتلىك ئوقۇغۇچى

ق ئۇ شۇنداق بىر كارۋاندۇركى، يول باشچىسى يو. چىققان بىر كارۋاندۇر

ئىلگىرىلىگهنلىكى ئۈچۈن ئىشهنچى يوق قورقىدۇ ۋە ۋەھىمه ئىچىدە قاتتىق 

ئاياق باسقان پۈتۈن تۇپراقلىرى ئاستىدا شېهىد … ياردەمچىسى يوق. ۋايسىرايدۇ

ئىپپهت ۋە . دادىسى، ۋاپادار ئانىسى، غېرىپ قېرىنداشلىرى ياتىدۇ خهۋىرى يوق

مبىرى، قۇرئانى ۋە ئىمانى ئۈچۈن نومۇسى، ئهدەپ ۋە ھاياسى پهرۋەردىگارى، پهيغه



ۈلۈشنى بىلمىگهن ياكى كۇلدۈرەلمىگهن، ئاچچىق بىلهن تاتلىقنى، پايدا ئهجهبا ك

بىلهن زىياننى، ھهق بىلهن باتىلنى ئايرىيالمايدىغان، قۇرئاننى ئېچىپ بىر قېتىم 

دېيهلمهيدىغان، بۇ نادان بىچارە خهلقنى كىم قۇتۇلدۇرىدۇ؟ » ئالالھ«بولسىمۇ 

زەلى دۈشمهنلىرى قۇتۇلدۇرامۇ؟ دەھشهتلىك ئېڭراۋاتقان بۇ خهلقنى ئۇالرنىڭ ئه

ئېسىل ۋە كاتتا ئهجدادلىق قېرىنداشلىرىم، يىغلىماق، پاتقاقالردا، چۆللهردە 

ئىڭرىماق بىز مۇسۇلمانالرغا يارىشامدۇ؟ پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم 

ئۇ شۇنداق بىر پهيغهمبهركى، ئالالھنىڭ رەھمهت خهزىنىسىنى بىزگه ئوخشاش 

ڭلى سۇسىز، ھالى بولۇپ، قۇلى كىر، يۈزى قارا ئىنسانالر ئۈچۈن كۈزى ياش، كۆ

  . ئېلىپ كهلگهن

يهر يۈزىدە مىسلى كۆرۈلۈپ باقمىغان ئالتۇن چاغنى بهرپا ! كهل قېرىندىشىم كهل

قىلغان ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى تىڭشا، پۈتۈن مهۋجۇدىيهتنى ياراتقان 

  : رىمگه قۇالق سالئالالھقا ۋە ئۇنىڭ كىتابى قۇرئان كه

ئېيتقىنكى، ئهگهر سىلهر ئالالھنى دوست تۇتساڭالر ) ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد(« 

گۇناھىڭالرنى ) ئۆتۈپ كهتكهن. (ماڭا ئهگىشىڭالركى، ئالالھ سىلهرنى دوست تۇتىدۇ

 31سۈرە ئال ئىمران (» .ئالالھ ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر. مهغپىرەت قىلىدۇ

  ). ـ ئايهت



مان شۇنى ئونۇتما، ياخشى كۆرمىسهڭ ياخشى كۆرۈلمهيسهن، ياخشى مۇسۇل

كۆرگىنىڭدىمۇ سهمىمىي بول، جانابى ئالالھنىڭ مهرھهمىتىگه ئېرىشكهنگه قهدەر 

ئۆزلىرىنىڭ نهپسىانى ھاۋايى ـ ھهۋەس تۇيغۇلىرىدىن تامامهن ۋاز كېچىپ پهقهت 

 تىككهن، ئۇنىڭ ھوزۇرىدا ئالالھنىڭ ھوزۇرىدىكى ھوزۇر ـ ھاالۋەت ۋە نېمهتلهرگه كۆز

تهسلىم بايرىقىنى چىقىرىپ رەھمىتىدىن ئۈمىدىنى ئۈزمىگهن، سهجدىدىن باش 

قالدۇرماي كۆز يېشى قىلىپ زارلىغان ئالالھنىڭ ئاشىق بهندىلىرىنى كۆز ئالدىڭغا 

كهلتۈرگىن، لهيلىسى ئۈچۈن دەشتى چۆللهردە ھالسىرىغان مهجنۇننى ئهستىن 

پ باق قېرىندىشىم، پۈتۈن نازۇ ـ نېمهتلهرنى ئاتا شۇنداق، ئويال… !چىقارما

قىلىۋاتقان بۈيۈك پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئىسمىنى ياد قىلىشتىن قورقمىغىن، پۈتۈن 

دىنىغا ئىخالسى يوق . ئاۋازىڭ بىلهن ئۆزەڭنىڭ مۇسۇلمانلىقىنى ئېالن قىلغىن

ازغان مۇتىئهسسىپ خۇشامهتچىلهر بىلهن ھوقۇقدارالرغا غالچى، توغرا يولدىن ئ

  . ئهخمهقلهرنىڭ قېلىقىنى قىلما

! دادا«تۈۋەندە بىر ياشنىڭ ياشانغان دادىسىدىن ! قهدىرلىك ياش قېرىنداشالر

دەپ سورىغان سوئالنىڭ بېرىلگهن جاۋابىغا » ياشلىق چاغلىرىڭنى ئهسلهمسهن؟

باالم ياشلىقىمنى دائىم ئهسلهپ تۇرىمهن، ئهمما ئۇنىڭ ماڭا «: نهزەر قىلىڭالر

رەھمهتلىك ئاتامنىڭ . ىگىنى قالمىدى، گۈل چىرايىمنى سۇالشتۇردىكۆرسهتم

نهسىهىتىگه قۇالق سالمىدىم، ئۇالر ناماز ئوقۇپ، ئۆزلىرىنىڭ ئالالھقا بولغان 

ساداقهتمهنلىكىنى پهيغهمبىرىگه بولغان مۇھهببىتىنى ئورۇندىغاندا، مهن 

ئورنىغا ھارامنى، مهيخانىالردا بوينۇمنى قىستىم، سۇ ئورنىغا ھاراقنى، ھاالل 

. ياشلىقىمغا تاغدەك ئىشىنىپ كۈن ئۆتكۈزدۈم. ھهقىقهت ئورنىغا باتىلنى تاللىدىم

ئهنئام ( ».دۇنيا تىرىكچىلىكى پهقهت ئويۇن، غهپلهتتىنال ئىبارەت«: ئالالھنىڭ

دېگهن پهرمانىنى ئاڭلىغان چاغلىرىمدا ئهھمىيهت قىلماي )  ـ ئايهت32سۈرىسى 



قېرىندىشىم ئويالپ باق، ياشلىقنىڭ قىممىتىنى بىلمىگهن، كۆزىنى ياشالپ 

سهن . ن بىر ئادەمنىڭ دەرد ئهھۋالىنى ئاڭلىدىڭپۇشايمان قىلغانلىقىنى بىلدۈرگه

ماددىي ئالهمنىڭ مهنىۋى قهھرىمانى بولۇش ئۈچۈن يارىتىلدىڭ، ئۇلۇغ ئالالھ 

دۇنياغا . ياشلىق باھارىڭ بىر چۈش كهبى ئۆتۈپ كېتىدۇ. ھۇزۇرىدا ھېساب بېرىسهن

  : قۇرئان كهرىمدە. بۈيۈك ئىمتىهان بېرىسهن. كېلىش غايهڭ نامايهندە بولىدۇ

يهنى سىلهر بىزنى (بىزنى سىلهر ئۆزەڭالرنى بىكارغا ياراتتى ! ئى ئىنسانالر«

ھايۋانالرنى ياراتقىنىمىزدەك بىز ھېچقانداق ساۋاپمۇ بهرمهيدىغان، جازامۇ 

، ئۆزەڭالرنى بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتۇرالمايدۇ دەپ )بهرمهيدىغان قىلىپ ياراتتى

دېگهن ئايىتى كهرىمىنىڭ جاۋابىنى ) يهت ـ ئا115سۈرە مۆمىن (» ئويالمسىلهر؟

ھازىرلىغىن، ھهقىقىي بهخت باغچىسى بولغان ئاخىرەت چىمهنزارلىقىنىڭ بۇلبۇلى 

مهھشهردە ئالالھ ھۇزۇرىدا ھېسابىنى بېرىدىغان ھايات كىتابىنىڭ . بولغىن



سهن : مۇنۇ سوئالنىڭ جاۋابىنى ئۆزەڭ بهرگىن! ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم

  ھهقىقىي مۇسۇلمانمۇ؟ كامىل مۆمىن بولساڭ دەلىلىڭ نېمه؟ 

پهقهت ئالالھ ياد ئېتىلسه دىللىرىدا قورقۇنچ پهيدا بولىدىغان، ئالالھنىڭ «

يهتلىرى ئوقۇلسا ئىمانى كۈچىيىدىغان، پهرۋەردىگارىغا تهۋەككۈل قىلىدىغان ئا

  )  ـ ئايهت2ئهنبىيا سۈرىسى (» .مۆمىنلهردۇر) كامىل(كىشىلهرال 

روھنىڭ غىزاسى بولغان ئىمان . قهلبنىڭ تىترىمهسلىكى ئۈچۈن ئىمان شهرت

اق ئۆلۈك قهلبته ئۇند. المپىسى يانمىغان قهلب بولۇپ بولغان مازارلىققا ئوخشايدۇ

قورقۇش نېمىشقىلىدۇ؟ ۋەتهن ئاسمىنىنىڭ قارا بۇلۇتالر بىلهن قاپلىنىشى، 

مۇقهددەس تۇپراقلىرىدا ھهر كۈنى ھهدسىز ۋەھشىلىكلهرنىڭ يۈز بېرىشى، 

خهلقنىڭ دەريادەك ئېقىۋاتقان ئهلهملىك كۆز ياشلىرى نېمه ئۈچۈن؟ ئۇالر 

پېراتورلۇقى قۇرۇلىۋاتىدۇ، جهمئىيهت نېمىسىنى يوقاتتى؟ كۈندىن كۈنگه تۇرما ئىم

بارغانچه بوزۇلىۋاتىدۇ، بۇالر نېمه ئۈچۈن؟ ئىشهنچ يوق، ساختىپهز كۆپ، ئىسيان بار، 

  ئىتائهت يوق، بۇالرنىڭ ھهممىسى نېمه ئۈچۈن؟ 

مهن مۇسۇلمان دەپ دەۋا قىلىۋاتقان نۇرغۇن كىشىلهر بار، ناماز ئوقۇمايدۇ، 

، خهلقنى يىغلىتىۋاتقان، قېنىنى ئىچىپ ئوقۇيدىغانلىرىدىمۇ ئىخالس يوق

ھىلىگىنى شوراۋاتقان بۇ جىنايهتچى زادى كىم؟ بۇ دەرد ـ ئهلهم ۋە قايغۇ ـ 

خهلقىمىز قاچانكى ئالالھقا . ھهسرەتلهرنىڭ ئۈنۈملۈك دەرمانى پهقهت ئىمان

باغالنسا، پهيغهمبىرىگه ئهگهشسه، قۇرئانغا يېپىشسا، ئاندىن ھۆر دۇنياغا ۋە ئهركىن 



  : بۇ يهردە قىستۇرۇپ ئۆتۈشكه تېگىشلىك يۈرەك زەردىسى ھايات خاتىرىسىگه قاراڭ

مئىيهت ئورگانلىرى شاۋقۇن پۈتۈن مائارىپ ۋە ئىدارە ـ جه. بىر شهنبه كۈنى ئىدى

» ئىستىقالل مارشى«ئىچىدە مۇستهقىللىق ۋە ھۆررىيهت سىمۋۇلى بولغان 

ھهر بىر مۇسۇلمان تۈرك خهلقىنىڭ قهلبىنى لهرزىگه كهلتۈرۈۋاتقان بۇ . ئوقۇۋاتاتتى

ئىشچى، . مىللىي ئاۋاز پۈتۈن ۋەتهن خهلقىنىڭ قهلبىدە چوڭقۇر ئورۇن ئالغان ئىدى

ئېزىز .  ھۆپىگهرلهر ھهممىسى دىققهت بىلهن تىڭشاۋاتاتتىدېهقان، يولۇچى،

شېهىدلىرىمىز روھىڭالر شاتالنسۇن، سىلهر ئارمان قىلغان بۇ ۋەتهن، ئهۋالدلىرىڭالر 

ھۆرمهت كۆرسهتمىگهن كىشىلهرنىڭ . تهرىپىدىن ئاداققىىچه قوغدىلىدۇ

  . مىللىتىدىن گۇمان قىلىمهن

 يولالر ئادەم  ن مىنۇت ئۆته ـ ئۆتمهيئىىستىقالل مارشى ئوقۇلۇپ، ئارىدىن ئو

بۇ ئارىدا ئاسمان پهلهك كۆتۈرۈلگهن جهمه مۇنارلىرىدىن ئهزان . دېڭىزىغا ئايالندى

ئهمما بۇالرنىڭ ئىچىدە ئهزاننى ئاڭالپ جهمهگه قاراپ . ئوقۇلۇشقا باشلىدى

  . يۈزلىنىش ئۈياقتا تۇرسۇن ئهزانغا قۇالق سالىدىغانالرمۇ يوق دېيهرلىك ئىدى



ۇالر مۇسۇلمان ئهمهسمىدى؟ يا ئاڭلىمايۋاتامدىغاندۇ؟ مۇسۇلمان تۇرۇپ ب

ئۆزلىرىنىڭ ئىالھى چاقىرىقىغا ھۆرمهت بىلدۈرمهسلىك نېمىنىڭ ئىپادىسى 

  ئىدى؟ 

رادىئو ـ تىلىۋېزورالردا دىققهت بىلهن سىپور خهۋىرى ! ئى مۇسۇلمان خهلقىم

بۇ . ان تىڭشىيالمايۋاتىدۇتىڭشاۋاتقان سېنىڭ ئاشۇ ئهۋالدىڭ ھۆرمهت بىلهن ئهز

مهنزىرىلهر ئالدىدا بىزنىڭ بىر مۇسۇلمان مىللهت ئىكهنلىكىمىزدىن خىجىللىق 

  : جانابى ئالالھنىڭ شۇ ئايىتى. ھېس قىلدىم

ھهم (چىغىڭالردا ئۇالر نامازنى ) يهنى ئهزان ئېيتقان(سىلهر نامازغا چاقىرغان «

نامازنىڭ (ڭ ئۇچۈنكى، ئۇالر مهسخىرە ۋە ئويۇنچۇق قىلىدۇ، بۇ شۇنى) سىلهرنى

چۈشهنمهيدىغان ) ھېكمىتىنى ۋە نامازنىڭ نهپسىنى پاكالشتىكى غايىسىنى

  )  ـ ئايهت58مائىدە سۈرىسى ( ».قهۋمدۇر

ئويالپ باقايلى قېرىنداشالر، دىننى ئويۇنچۇق، ئهزاننى تاماشا قىلىۋالغان بۈگۈنكى 

ڭ يولىدا شېهىد بولمىغانمىدى؟ بۇ ئهۋالدالرنىڭ ئهجدادلىرى ئهينى زاماندا ئۇالرنى

تومۇرۇڭدىكى ! دەپ جان بهرمىگهنمىدى؟ مۇسۇلمان قېرىنداش» !ئالالھ، ئالالھ«

قېنىڭ، قهلبىڭدىكى ئىمانىڭ قاچان سوقۇدۇ؟ بىلىپ قوي، قاچانكى 

پهرۋەردىگارىڭنى تونۇپ، ھۇزۇرىدا تهسلىم بايرىقىنى چىقارغان كۈنۈڭ، ئاندىن يۈزۈڭ 

. يتانالرنىڭ ئاسارىتىدىن قۇتۇلۇپ ھۆررىيهتكه چىقىسهنكۈلىدۇ، زالىم ۋە شه

يارىتىلىشنىڭ غايىسىنى تونۇپ، نۇرلۇق ئىنسان سۈپىتىدە پۈتۈن يامانلىقنىڭ 

  . دۈشمىنى ۋە پۈتۈن ياخشىلىقنىڭ دوستى بولىسهن



ئهگهر قهلبىمىزدە ئىمانىمىز مۇھاپىزەتچى بولمىسا، ئالالھ قۇرقۇنچىسى 

  .  ـ زارى داۋام قىلىۋېرىدۇ خاالسيهرلهشمىسه، جهمئىيهت ئاھ

جهمئىيىتىمىزدە ھهر كۈنى ساناپ تۈگهتكۈسىز جىنايى ھهرىكهتلهر، ۋەھشىيانه 

. زورلۇقالر داۋاملىشىۋاتىدۇ، بۇنى كۆرەۋاتىمىز، ئاڭالۋاتىمىز ۋە ئىچىدە ياشاۋاتىمىز

ن، ھهممه ئادەم بىر ـ بىرىدىن شىكايهتچى، ئايالى يولدىشىدىن، يولدىشى ئايالىدى

بۇالرنىڭ ھهممىسى . ھوقۇقدارالر پۇقراالردىن، پۇقراالر ھوقۇقدارالردىن رازى ئهمهس

مهنىۋىيهتكه ئورۇن بهرمىگهن ئىستىبدات . ماددىي كېسهللىكلهرنىڭ ئاالمىتى

دائىرىلىرىنىڭ زۇلۇم ـ سىتهملىرى ئارىسىدا ئىڭراۋاتقان خهلق قهلبىنى ئىمان 

لهر ئالالھقا يۆنىلىشى زۆرۈر تۇرۇغلۇق، ئۇالر نۇرىغا تولدۇرالمىغان، ھالبۇكى قهلب

؟ ئىمانىڭىز بولسا ئىمتىهانغا مهرھهمهت؟ ...بىزنىڭ ئىمانىمىز يوقمۇ: ئېيتىدۇكى

ئالالھ دېيىلگهن ھامان قهلبىڭىز تىترەمدۇ؟ سىز ئىشىڭىزدا توغرا، سۆزىڭىزدە 

  راستچىلمۇ؟ 

الق سېلىپ راستچىل بولسىڭىز شۇ ئىبرەت ئېلىشقا تېگىشلىك ۋەقهگه قۇ

  : ئۆزىڭىزنى ئۆلچهپ كۆرۈڭ

بىر ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىالر ئىچىدىن بىر ئوقۇغۇچىنى ناھايىتى ياخشى 

باشقا ئوقۇغۇچىالر ئوقۇتقۇچىنىڭ بۇ ئىشىدىن نارازى بولۇپ، بىر كۈنى . كۆرىدىكهن

پاالنى ساۋاقدىشىمىزنى بهك ياخشى كۆرىال، ئۇنىڭ بىلهن بىزنىڭ ! مۇئهللىم«: ئۇالر

  » مىزدىكى پهرقنى بىلىشكه بوالمۇ؟ئارى

ئوقۇتقۇچى بۇ سوئالنىڭ جاۋابىنى ئۇالرنى ئىمتىهان قىلىش ئارقىلىق بېرىشنى 

ئويالپ، سىنىپتىكى پۈتۈن ئوقۇغۇچىالرغا بىردىن قۇش تۇتقۇزۇپ ئۇنى بوغۇزالپ 



ئارىدىن بىر ـ ئىككى سائهت ئۆتكهندىن كېيىن، ئوقۇغۇچىالر بوغۇزلىغان قۇشنى 

ئۇالر تاپشۇرۇلغان ۋەزىپىنى ئورۇنداپ . ئېلىپ بىر ـ بىرلهپ كېلىشكه باشالپتۇ

ىڭ ئالدىدا كهلگهنلىكتىنمۇ خۇشال كهيپىياتتا ھهممىسى كېلىپ مۇئهللىمن

ئهمما ھازىر بولغانالرنىڭ ئارىسىدا ئوقۇتقۇچى ياخشى كۆرىدىغان . ھازىر بولۇپتۇ

بۇ ئوقۇغۇچى نېمه ئۈچۈن كهلمىدى؟ بىر قۇشنى . ھېلىقى ئوقۇغۇچى كۆرۈنمهيتتى

  بۇغۇزالپ كېلهلمىگهن ئوقۇغۇچىنى ئوقۇتقۇچى نېمه ئۈچۈن ياخشى كۆرىدۇ؟ 

ىشالر بوالۋاتقان پهيتته ھېلىقى ئوقۇغۇچى قولىدا بۇ سوئالالر ئۈستىدە تاالش ـ تارت

قۇش كۆزىدىن ياش قۇيۇلىۋاتقان خۇددى بىر جىنايهتجىدەك غهمكىن ھالدا يېتىپ 

  : كېلىدۇ، ئوقۇتقۇچى

ــ ئوغلۇم قۇشنى نېمىشقا بوغۇزالپ كهلمىدىڭ؟ قارا، ساۋاقداشلىرىڭ ۋەزىپىسىنى 

  . ..بىر ئۇبدان ئورۇنداپ كېلىشتى، ئهمما سهن ھهي

  : پهرىشان ھالدا دېمىنى ئىچىگه يۇتۇپ سۆزگه تهمشهلگهن ئوقۇغۇچى

ــ ئوستازىم، سىزنىڭ ماڭا نۇرغۇن ئهمگىكىڭىز سىڭدى، مهن سىز ئۈچۈن ئۆلۈمگه 

  . رازى، ئهمما سىز تاپشۇرغان بۇ ۋەزىپىنى ئورۇندىيالمىدىم

  ــ نېمىشقا؟ 



ۇ كېچىدە، قارا تاش ئۈستىدە ــ چۈنكى، ئالالھ كۆرمهيدىغان يهر تاپالمىدىم، قاراڭغ

قارا چۈمۈلىلهرنىڭ ھهرىكىتىنى كۆرۈپ تۇرىدىغان ئالالھنىڭ كۆرمهيدىغان يېرى 

بولمىغانلىقى ئۈچۈن؛ بىر تهرەپته سىز، يهنه بىر تهرەپته ئالالھ، ئاخىرىدا 

ئىمانىمنىڭ چاقىرقىغا قۇالق سېلىپ، سىزنىڭ ئالدىڭىزغا كهچۈرۈم سوراش 

هچۈرۈڭ ئۇستازىم، ــ دەپ كۆزلىرىدىن تارامالپ ياش تۆكۈپ مېنى ك. ئۈچۈن كهلدىم

  . يهرگه قاراپ تۇرۇپتۇ

بۇ كۆرۈنۈش ئالدىدا باشقا ئوقۇغۇچىالرمۇ ئىشنىڭ ھهقىقىتىنى بىلىپتۇ ـ دە 

  .خىجىل بولۇشۇپ ئۇستازىدىن ۋە ھېلىقى ئوقۇغۇچىدىن كهچۈرۈم سوراپتۇ

وقۇغۇچىنىڭ ئىمانىچىلىك ئالالھقا بولغان ئىمانىڭ ئهنه شۇ ئ! ئى مۇسۇلمان

بولسا ئىدى، پۈتۈن قىلمىش ـ ئهتمىشىڭنى ئالالھنىڭ كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىغا 

چىن ئىشهنسهڭ ئىدىڭ، گۇناھ قىلغان بوالتتىڭمۇ؟ قېرىنداشالر، بىز بىهۈدە ئاۋارە 

بولمايلى، قهلبىمىزگه ئالالھ قورقۇنچىسىنى يهرلهشتۈرمهي باشقا ھىمايىچى 

  . تاپالمايمىز

ا ئالىمىنىڭ تهمسىلچىلىرى بولغان بۇ ئىنسانالر، ئۆز ئهقلىنى ئىشلىتىشى مادد

 ئهمهلىيهتته بىرەر ئهمهلدارنىڭ سۆزلىرىنى ياكى ئۇستاز ۋە  ئۇالر. الزىم

پىشىۋالىرىنىڭ نهسىههتلىرىنى كۆڭۈل قويۇپ ئاڭاليدۇ، ئهمما ئالالھنىڭ سۆزى 

س، كۆزلىرى كۆر بولغانالر بولغان قۇرئاننى نېمىشقا تىڭشىمايدۇ؟ قۇالقلىرى گا

ئۇنىڭدىن لهززەت ئااللمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن شهپهرەڭنىڭ كۈندىن قاچقىنىدەك 

  . بۇنداق ئادەملهرمۇ نۇردىن قاچىدۇ



دەيدۇ يۇ ھهقىقهتته يهنه » ئالالھقا ئىمان كهلتۈردۇق«بۇ گۇمراھالر سىنىپى 

لهر، ئازراق كېسهلگه ھاياتنىڭ قىممىتىنى بىلمىگهن بۇ ئادەم. ئالالھقا تايانمايدۇ

مېنى بۇ ئازابتىن قۇتۇلدۇرۇڭ، نېمه ! جېنىم دوختۇر«دۇچ كهلگهن ھامان 

ئهمما بۇ . دەپ دوختۇرغا يېلىنىپ باش ئۇرىدۇ» تهلىپىڭىز بولسا شۇنى قىالي

ھاياتنى ئاتا قىلىپ ھهدسىز نېمهتلهر بىلهن تهمىنلهپ كېلىۋاتقان ئالالھ ئالدىدا 

  .  تهسلىم بولۇشقا ئۇنىمايدۇ، چۈنكى ئۇالر تۇزكوردۇرئىگىلىشكه، بارلىقى بىلهن

ھهرقانداق چېكىدىن ئاشقان جىنايهتچى ياكى زالىم بولمىسۇن ئۆلۈم كهلگهندە 

ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم . غا سېغىنىدۇ) يهنى ئالالھ(چوقۇم بىىر مهنىۋى قۇتقۇزغۇچى 

مۈر بويى گۇناھ قىلىنغان ئادەم قولىنى كۆتۈرۈپ كىمگه يېلىنىدۇ، بىلهمسهن؟ ئۆ

توغرا، ئىنسان ! ئىشلهپ، پهقهت ئالالھ ھۇزۇرىغا بارىدىغان چېغىدا ئالالھقا يالۋۇرىدۇ

...! دەيدۇ» ئالالھ، ئالالھ«بىرەر ھادىسىگه دۇچ كهلگهن ھامان تهبىئىي ھالدا 

ھهرقاچان ئالالھ دېگهن چېغىڭدا دىققهت قىلىپ باق، روھىڭدا بىر ئازادىلىك ھېس 

بۇ سېنىڭ يارىتىلىشىڭدىن باشالپ ئالالھقا موھتاج . سهنقىلماي قالماي

  . بولغانلىقىڭنىڭ ئىپادىسىدۇر

   

  ھايۋاندىن بهتتهر پهسلىك

   

بېرىلگهن ئهقىل، ئهۋەتىلگهن پهيغهمبهر، چۈشۈرۈلگهن كىتاب ۋە نهسىههتلهر 

بىلهن ئۆزىنى تۇيمىغان، قۇلىقى گاس، كۆزى كۆر بهتبهختلهر؛ ئهجهبا ئىنسانلىق 

    ىگه اليىق كېلهمدۇ؟سۈپىت



ئاڭاليدىغان ياكى چۈشىنىدىغان ئادەملهر دەپ ) گېپىڭنى(ئۇالرنىڭ تۇلىسىنى «

پهقهت چاھارپايالرغا ئوخشاشتۇر، بهلكى ) چۈشهنمهسلىكته(گۇمان قىالمسهن؟ ئۇالر 

  )  ـ ئايهت44سۈرە فۇرقان (»ئۇالردىنمۇ بهتتهر گۇمراھتۇر

 قۇالق سالغىن؛ ئېهتىيات قىلغىنكى شۇ قۇرئان كهرىمنىڭ بۇ ئوچۇق باياناتىغا

سهن قهلبى نۇرلۇق، توغرا يوللۇق، ! گۇرۇھتىن بولۇپ قېلىپ ھاياتىڭنى زەھهرلىمه

ئۆيكۈر پىكىرلىك بىر ئىنسان بولۇش سۈپىتىڭ بىلهن بۇ ھايات پاجىئهلىرىدىن 

بۈگۈن ئىنسان ئوغلى كۆر بولمىسا ئىدى، سۇسىز كۆلچهككه ! ئىبرەت ئالغىن

  تقان بوالتتىمۇ؟ ئۆزىنى ئا

ئۆزلىرىنىڭ ھهر يىلى ) يهنى مۇناپىقالر(ئۇالر «: شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھ

بىر قېتىم ياكى ئىككى قېتىم سىنىلىدىغانلىقىنى بىلمهمدۇ؟ ئاندىن ئۇالر تهۋبه 

. دەپ خهۋەر بىرىدۇ» ، ئىبرەتمۇ ئالمايدۇ) قايتمايدۇ  نىپاقتىن يهنى(قىلمايدۇ 

مدۇ؟ ئىنسان ئالالھقىال تايانمىغاندا باشقا يار ـ يۆلهك ئىزدەشكه ئىبرەت ئېلىۋاتا

. بهزىسى شهيتان ئاسارىتىگه، بهزىسى نهپسىگه بهزىسى دۇنياغا باغلىنىدۇ. باشاليدۇ

ھالبۇكى ئۇالر تايانغۇچىلىرىنىڭ ھهم بىر تايانغۇچى ۋە پهرۋىشچىگه موھتاج 

  . ئىكهنلىكىنى بىلمهيدۇ

دېمهككى، پاراخوت .  پاراخۇت سۇغۇرتىلىققا ئېلىنىدۇبىر: يېقىندىن ئۆرنهكلهر

يولۇچىالر بىلهن بىرگه كاپالهتكه ئېلىنىدۇ، ئارتۇق قورقمايدۇ، چۈنكى يۆلهنچۈكى 

دېگهندە، مىللهتچىلىكته » ياردەم« دەك ياش بىلهن دېڭىز تېگىدە 200قېيىقالر . بار

ڭىز تېگىدىن ھايات بىز ئۇالرغا نېمىشقىلىپ بېرەلىدۇق؟ سۇغۇرتا خادىملىرى دې

ئورنىغا جهسهت سۈزۈۋالمىدىمۇ؟ قېنى ئۇالر قۇتقۇزماقچى ئىدىغۇ؟ نېمىدەپ 

ئۆي ـ » قازا كېلىدىغان چاغدا كۆرىدىغان كۆزلهر كۆر بولىدۇ«قۇتقۇزالمىدى؟ دېمهك 



قېرىنداشلىرىم، پهتهىيه بىر نهچچه مىنۇت ئىچىدە تۇپىغا قۇشۇلۇپ كېتىپ 

دەپ يالۋۇرغاندا ئىنجىنىرنىڭ اليىهىسى » !ئالالھ، ئالالھ«مىڭالرچه قېرىنداشالر 

ئىناۋەتتىن قالدۇرۇلغانمىدى؟ كۈچكه ئىگه ئىدى، ئهمما مۈلۈك ئىگىسى ئالالھ 

بۇ ئادەم ساغالم، ھهر «: ئىسپات قهغىزى بېرىدۇيهنه خاالمسىلهر؟ دوختۇر . ئىدى

ئارىدىن بىر قانچه كۈن ئۆته ـ ئۆتمهي ئۇ ئادەم » .قانداق يهردە ۋەزىپه ئۆتىسه بولىدۇ

  . ئۆلىدۇ

بۇنىڭدىن بىلىنىدۇكى، بۇ دۇنيا كۆزى ئوچۇق، ئهقلى ـ ھوشى نورمال ھهر قانداق 

نى ئىشقا سالغان ئىنسان، ئهقىل كۆزى. ئىنسان ئۈچۈن ئىبرەت بىلهن توشقۇزۇلغان

ئۇ دۇنيا . دۇنيا ھاياتىنىڭ چاقنىغان يۇلتۇزى، ئاخىرەت ھاياتىنىڭ قۇياشىدۇر

ھاياتىغا ئىشهنمىگهن ياكى ھېساب بېرىدىغانلىقىنى بىلمىگهن ئىنسانالر تاغدىكى 

  . يىرتقۇچ ھايۋانالردىن بهتتهر ۋەھشىي ۋە تېخىمۇ قورقۇنچلۇق كېلىدۇ

ادا ئىمتىهام مهيدانىدىكى بىر ئوقۇغۇچى ۋە بۇنىڭ ئۈچۈن سهن بۇ دۇني! مۇسۇلمان

  : جانابى ئالالھنىڭ. دۇنياغا كهلدىڭ

سىلهرنىڭ قايسىڭالرنىڭ ئىش ـ ئهمىلى ئهڭ ياخشى ئىكهنلىكىنى ئىمتىهان «

دەپ بىلدۈرگهن ئايىتى » .قىلىش ئۈچۈن، ئالالھ ئۆلۈمنى ۋە تىرىكلىكنى ياراتتى

، تىرىش، تىرىشمىساڭ جهننهتكه كىرەلمهيسهن، كهرىمىنىڭ ھازىرلىقىنى قىلغىن

سېنى تۈنۈگۈنىنى ئهسلىمىگهن، ئهتىسىنى ئويلىمىغان بۈگۈننىڭ بهتبهختلىرى 

سهن ئىمتىهان بېرىشكه مهجبۇر، ئويالپ باق، خىزمهتكه ئۆتۈش ... ئالدىمىسۇن



   

  !ئى مۇسۇلمان دىققهت

   

ئى مۇسۇلمان ئهته جهننهتكه كىرىش ئۈچۈن ئومۇمىيۈزلۈك چوڭ بىر 

 ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ  بۇ تهكشۈرۈشته. تهكشۈرۈشتىن ئۆتىسهن

بۇ ئىسپات . تهلهپ قىلىنىدۇ» سىههىي ئىسپات قهغىزى«ئىمزاسى قويۇلغان 

اپشۇرۇۋېلىنىدۇ، كېسهللهر جهھهننهمگه، ساغالمالر قهغىزى ئالالھ تهرىپىدىن ت

ئالالھ ھۇزۇرىدا يۈزۈم ئوچۇق بولسۇن دېسهڭ، بۇ دۇنيادا مېهمان . جهننهتكه كىرىدۇ

ئالالھتىن باش تارتىپ، زەھهر يۇتۇپ ساغالم ! تۇرۇپ پىرئهۋنلهردەك ياشىما

  ...!ۋۇجۇدۇڭنى بۇزما، جهننهتنى تاشالپ جهھهننهمنى تاللىما

   

   يۈزلهرئوچۇق

   



مۇسۇلمانالر روھىنىڭ تهمسىلچىلىرى بولغان ساھابه كىرامالر ئۆزلىرىنىڭ 

پۈتۈن ئىش ـ ھهرىكهتلىرى ۋە كۆرگهن ـ بىلگهنلىرىنى ئالالھ ئۈچۈن خىزمهت 

قىلدۇرغان، بۇنىڭ نهتىجىسىدە، ئۇالر ئهڭ قىسقا بىر زاماندا ۋەھشىلىكتىن 

ر دوستلىرى ئىسالم شهربىتىنى يۈكسهك مهدەنىيهتكه كۆتۈرۈلگهن بۇ پهيغهمبه

 ئهلهيهىسساالمنى ئۆلتۈرىمهن دەپ  ئهينى چاغدا مۇھهممهد. قانغۇچه ئىچكهن ئىدى

قىلىچ كۆتۈرۈپ كهلگهن ھهزرىتى ئۆمهر، نهتىجىدە جهننهت بىلهن خۇش بېشارەت 

ھهر ئادەم قىلمىشىنىڭ جازاسىنى كۆرىدىغان بولسا، مېنىڭ ھالىم «ئۇ . بېرىلدى

  : چۈنكى ئۇ بۈيۈك زات. دەپ يىغالپ كېچه ـ كۈندۇز پۇچىالندى»  كېتهرقانداق بولۇپ

دېگهن » )دىنىدۇر(ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ نهزىرىدە مهقبۇل دىن ئىسالم «

دوختۇرخانىدا بۈيۈك دوختۇر ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم تهرىپىدىن داۋاالنغان 

هىسساالمغا ھۆرمىتىڭ سېنىڭمۇ قهلبىڭدە ئۇ ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهي. ئىدى

بولسا، ئۇنىڭ دورىگهرلىك ئامبۇالتۇرىيىسىنىڭ دورىسىنى ئىشلىتىشكه 

ياخشىلىقى يوق ... ئهته ئالالھ ھۇزۇرىدا يۈزۈڭ ئوچۇق بولسۇن. يېنىكلىك قىلما

بۇ بۈيۈك ئىسالم نېمىتىنىڭ ...! بهندە، ياخشىلقى يوق ئۇممهت بولۇپ قالما

  . ىدا كۆز يېشى قىلىشنى ئۇنۇتماشۇكرانىسى ئۈچۈن ئالالھنىڭ ھۇزۇر

چېكىدىن ئاشىدىكهن، دۇنيا تىرىكچىلىكىن ) كۇفرىدا، گۇناھتا(كىمكى، «

. ئارتۇق كۆرىدىكهن، ئۇنىڭ جايى ھهقىقهتهن جهھهننهم بولىدۇ) ئاخىرەتتىن(

قورقىدىغان، ئۆزىنى نهپسى ) سۇراققا تارتىلىشتىن(پهرۋەردىگارىنىڭ ئالدىدا 

چهكلىگهن ئادەمگه ) يهنى ھارام قىلىنغان نهرسىلىهردىن(خاھىشقا بېرىلىشتىن 

 ـ 41 ـ 37سۈرە نازىئات (» .كهلسهك، ھهقىقهتهن ئۇنىڭ جايى جهننهتته بولىدۇ

دېگهن ئايىتى كهرىمىنىڭ مهنىۋى كۈچىنى سهل چاغلىما، ھهددىدىن ) ئايهتلهر



دەك بولۇپتۇ ـ دە كۆزىنى بىر ئادەم كېچىدە ئوخالۋېتىپ كۆزۈڭنى ئاچ دېگهن

ئېچىپ قارىغۇدەك بولسا، بىر چاشقان يېنىقلىق بىر جىن چىراغنىڭ پىلىكىدىن 

چىشلهپ تارتىۋاتقۇدەك؛ شۇنىڭ بىلهن دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ، چاشقاننى ئۆلتۈرۈپ 

  . تاشالپتۇ

ئى قېرىنداشالر، ئهگهر ئۇ ئادەم چاشقاننىڭ پىلىكنى سۆرەۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ 

پ، ئىسسىق ئورنىدىن قوپقۇسى كهلمهي ياكى پهرۋاسىز قاراپ چاشقاننى تۇرۇ

ئۆلتۈرمىگهن بولسا ئىدى، ئۇ چاشقان ئهلۋەتته بىر يانغىنغا سهۋەب بولغان بوالتتى، 

بهلكى ھېلىقى پهرۋاسىز ئادەممۇ كۆيۈپ كۈل بولغان بوالتتى، ياكى ئوت كهتمىگهن 

  . تهقدىردىمۇ قاراڭغۇدا قالغان بوالتتى

ۇلمان ياخشى ئويلىنىپ باق، شۇنى پهقهت ئونۇتما، دۇنيا چاشقىنى ئۆينىڭ مۇس

كۆڭۈلدىن . چىرىغىنى ئۆچۈرگهن بىلهن، نهپس چاشقىنى ئىمان نۇرىنى ئۆچۈرىدۇ

قهلبنىڭ زۇلمهتته قېلىشى … !ئىبارەت ئۇ نۇرلۇق ئىبادەتخانىنى زۇلمهتته قويما

ى كۈللىمهيدىغان، خهلقى مهنىۋى ھاياتنىڭ تهمىنى قويمايدۇ، ھهتتا ئايالىن

جهمئىيهتته بۇ . ئالهمدىن خىجىل بولمايدىغان، پهسكهش تۇرمۇشقا سۆرەپ بارىدۇ

خىل ئادەملهر يوق ئهمهس، پهخهس بول، ئۇالرغا ئوخشاش بولۇپ قالما، ئهۋالدىڭنى بۇ 

يولغا قىستىما، بىر غايهڭ بولسۇن، پۈتۈن ئىشىڭنى بهندە ئۈچۈن ئهمهس، ئالالھ 

ن قىل، نهپسىڭنىڭ خاھىشىنى تىزگىنله، ئىسالم ئاساسلىرىغا كۆرە رىزاسى ئۈچۈ



   

  !ئهۋالدىڭنى مۇھاپىزەت قىل! ئى دادا

   

 ئامانىتى، ئائىلىنىڭ گۈلى بولغان بۇ نارىسىدە بالىالرنىڭ ئالالھنىڭ

كهلگۈسىىدە مىللهت ئۈچۈن كۈرەش . مۇھاپىزەتچىسى سىلهر بولىسىلهر

قىلىدىغان، ۋەتهننى قوغدايدىغان ۋە چوڭ ـ چوڭ ۋەزىپىگه ئاتلىنىپ ۋەتهن، مىللهت 

ئى . دەپ مۇشهققهتلهرگه قاتلىنىدىغانالر بۈگۈننىىڭ ياش ئۆسمۈرلىرىدۇر

قېرىندىشىم، ۋەتىنىمىزنىڭ دوزاخ، خهلقىمىزنىڭ شهيتان بولۇپ، ئۆز يېغىدا 

 بۇ ھهقته ئازغىنا بىر دىققهتسىزلىك ۋە  ئۆزىنى قورۇشىغا ۋىجدانىڭ رازىمۇ؟

  .  ھاالكهتكه سۆرەپ بارىدۇ، رەزىل بولىمىز بىپهرۋالىق بىزنى

مۇنۇ بۇ مۇھىم ئالالھنىڭ ! ئى توزكورلۇقتا چېكىدىن ئاشقان ئادەم ئهۋالدى

  : ئاگاھالندۇرشىغا قۇالق سال

يهنى (ماللىرىڭالر ۋە ئهۋالدىڭالر سىلهرنى ئالالھنىڭ زىكرىدىن ! ئى مۆمىنلهر«

غهپلهتته قالدۇرمىسۇن، كىملهركى شۇنداق ) ئالالھنىڭ تائهت ـ ئىبادىتىدىن

  )  ـ ئايهت9سۈرە مۇنافىق (» .قىلىدىكهن، ئۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر

غا باغلىنىپ ئالالھنى تاشلىغان بهتبهخلهرنىڭ ھاالكهتكه دۇچار بولۇشى دۇنيا

سېنى تهئهججۈپلهندۈرمىسۇن، توغرا، ئهۋالدىڭنى تهربىيىلهشته بىپهرۋالىق قىلغان 



ر ھهر ھالدا سىلهر ئۈچۈن بىر ئاياللىرىڭالر، بالىلىرىڭال! ئى مۆمىنلهر«

دېگهن بۇ ئايهتتىن شۇنى كۆرۈۋېلىش )  ـ ئايهت14سۈرە تهباغۇن (» .ئىمتىهاندۇر

مۇمكىنكى، ئۇالر ئىنسانغا ئىمتىهان ئۈچۈن بېرىلگهن، ئۇنداقتا سهن ئىمتىهانغا 

ھازىر بول، يىلالرچه خاپىلىقىنى تارتىپ، جاپاسىنى چېكىپ ئاران چوڭ قىلغان 

. ى قهلبى ئىمانسىز، تىلى قۇرئانسىز، قۇلىقى ئهزانسىز تاشالپ قويمائهۋالدىڭن

دەپ ماڭا ماي تارتماي، مانا بۇ » مهن نېمه قىالي«بۇنداق دېسهم چىرايىڭنى تۈرۈپ 

بىر ئهتىگهن ئىدى، نهگىدۇ بارماقچى بولۇپ بېكهتته ئاپتۇۋۇز : ھهقىقهتكه نهزەر سال

 ئىنتايىن ھاجانلىق  غا چۈشۈپ قالدى، ــساقالۋېتىپ، دىققىتىم توساتتىن بىر بالى

ئىچىدە ئاپتۇۋۇزنىڭ كهلمىگهنلىكىدىن ئىچى تىتىلداپ ئۇياقتىن بۇ ياققا ماڭاتتى 

  : ــ سوردۇم

  ــ قېرىندىشىم نهگه بارماچى ئىدىڭىز؟ 

  . ــ ئانت رەنمانغا بارىمهن

  نه ئۇ؟ … ــ ئانت رەنمان دېگىنىڭىز

  . ىقى دېگهن بۇلىدۇ ئهپهندىمپۇتبول مهش! ــ بۇ يهر ئىسمى ئهمهس



  : بۇ ئهسنادا ئهزان ئوقۇلۇشقا باشلىدى، مهن يهنه سوردۇم

  ــ بۇ نېمه ئاۋاز بىلهمسىز؟ 

ــ ئهزان ئهپهندىم، بۇ ئادەم شۇ قهدەر تېتىقسىزكى، كېچىچه سىنالغۇ كۆرۈپ ئهمدى 

  . ..دادام ئۇ قهدەر خاپا بولىدىكى. ئۇخالي دېگهن ھامان ۋارقىراشقا باشاليدۇ

  ــ سىز ناماز ئوقۇمامسىز؟ 

  . ــ بۇ ئهزان مۇسۇلمانالرغا خاس

  ــ سىز مۇسۇلمان ئهمهسمۇ؟ 

ــ مۇسۇلمان، ئهمما مهن مهسجىدگه بارمايمهن، چۈنكى مهسچىت دېگهندە ناماز 

ئوقۇيمهن دەپ ئاۋارە بولىدىغان گهپ، بۇ زامان ئهھمىيهتسىز يېتىپ ـ قوپىدىغان 

دەل كىنۇ، تىياتىر باشلىنىدىغان چاغدا مهسجىدگه زامانىمۇ؟ تېخى، ئاخشامدا 

  .بارىدىغان گهپ

  ــ دادىڭىز بارامدۇ؟ 

  . ــ ئۇ جۈمه كۈنلىرى بارىدۇ، مهن ھېيت كۈنلىرى بارىمهن

  ــ ئانىڭىز ناماز ئوقۇمدۇ؟ 

ئۇنىڭ ئىشى ئۈ قهدەر ! ئۇنىڭ قانداقمۇ ناماز ئوقۇغىلى چۇلى يهتسۇن... ــ ۋاي ۋۇي

ئۈ . دېگۈدەك دوست ـ بۇرادەرلىرىمىز كېلىپ ـ كېتىپ تۇرىدۇكۆپكى، ھهر كۈنى 

. ئهتىگهندىن باشالپ ئۇالرغا تاماق ئېتىش، سهي قورۇش بىلهن مهشغۇل بولىدۇ



  دات نامىزىغا قوپمامسىلهر؟ بام… ــ خوش

بىر ئاز ئىنساپ بىلهن گهپ قىلسىڭىزچۇ؟ دادام ! ــ نېمه دەيدىغانسىز ئهپهندىم

ھهر زامان كهيپ ياتىدىغان تۇرسا، ئانام ھېرىپ ـ چارچاپ كهتكهن تۇرسا، مهن 

كېچىچه پۇتبول كۆرىمهن، پۇتبول يوق كۈنلىرى سىنالغۇدا ئامېرىكىنىڭ 

 دە، سهھهردە چارچاپ تېلىۋىزۇر ئالدىدىال قېتىپ فىلىملىرىنى كۆرىمهن ـ

  ! قالىدىغان تۇرسام

  ــ سىلهرمۇ ھاراق ئىچهمسىلهر؟ 

  ــ ھهئه ئىچىمىز، ھاراق دېگهن ئىشتىهانى ئاچىدىغان تۇرسا، سىز ئىچمهمسىز؟ 

ــ ياق؛ ئۇ دېگهن ھارام، سۇ، سۈت ۋە مېۋە سۈيى تۇرۇغلۇق ھاراق ئىچىپ نېمه 

  . قىلىمهن

  !  پايدىسى كۆپ، سوغۇققا توڭدۇرمايدۇ ئهمهسمۇــ ئۇنىڭ

سىلهرمۇ ئهنه شۇ بالىدەك بىر بالىنىڭ ئاتا ـ ئانىسى بولۇپ ! ئېزىز ئوقۇغۇچىالر

چۈنكى ئوخشاش . قالماسلىقىڭالردىن خاتىرجهممۇ؟ ياق، خاتىرجهم بواللمايسىلهر

. شارائىت ۋە ئوخشاش مۇھىتتا ياشىغان كىشىلهرنىڭ ھالىنى كۆرۈۋاتىمىز

بىلىدىغان بولساق بۇ قاتتىق زەھهرلهنگهن بىر بالىنىڭ پهريادىدىن باشقا بىر 

  . نهرسه ئهمهس



ئهجهبا، بۇ ئاتاـ ئانىالر ئۆز ئوغۇلىلىرىنى كىنۇ، تىياتىرالردىن توسمايدۇ ـ يۇ 

مهسجىدگه بېرىشتىن تۇسامدۇ؟ پۇتبول مهشىقىگه سالىدۇ، قۇرئان ئوقۇتۇشقا سهل 

شمىنى ئهمهس، ئهمما مۇسۇلمانمىز، مۇسۇلمان تۇرۇپ نېمه قارامدۇ؟ بىز پۇتبول دۈ

ئۈچۈن مۇسۇلمانلىقنىڭ ئىجابىدىكى پرىنسىالرغا ئىگه چىقمايمىز؟ جانابى 

  : ئالالھنىڭ ئادەمنى ئالالھ ۋەھىمىگه سالغۇچى مۇنۇ ئهگاھالندۇرىشىغا دىققهت قىل

 يېقىلغۇ بولىدىغان  چاقاڭالرنى ئىنسان ۋە تاشالر ئى مۆمىنلهر ئۆزەڭالرنى ۋە باال«

  )  ـ ئايهت6تهھرىم سۈرىسى (» .دوزاختىن ساقالپالر

. بىز ئالدانغان نۇقتا مانا بۇ» نېمىدىن ساقاليمز؟«: ئېيتىشىڭالر مۇمكىن

رلببىڭنىڭ ھۇزۇرىدا سېنى يهرگه قارىتىدىغان، پهرىىشان قىلىدىغان، ئاخىرىدا 

اقال؛ نېمه ئۈچۈن غهپلهت جهھهننهمگه ئېلىپ بارىدىغان ئىش ـ ھهرىكهتلهردىن س

ئۇيقۇسىدىن ئويغانمايمىز؟ ئائىله بويىچه قول تۇتۇشۇپ، ئهۋالدىنى كىنو ـ 

تىياتىرالرغا، ئويۇن ـ كۈلگه، توي ـ مهرىكىلهرگه ئېلىپ بارىدىغان دادا، نېمه دەپ 

ئۇالرنىڭ قوللىرىدىن يېتىلهپ مهسجىدگه ئېلىپ بارالمايدۇ؟ ھالىمىز بۇ تۇرۇپ، 

  بىلهن پهيغهمبىرىمىزدىن شاپائهت، ئالالھتىن جهننهت كۈتىمىز؟ قايسى يۈزۈم 

سىلهر «ئىسالمىيهتنىڭ شۇ ئىجتىمائىي قانۇنىيىتىنى ئىسىڭگه ئال، 

  » .ھهممىڭالر پاتىچى، ھهممىڭالر ئۆز پاتاڭالردىن جاۋابكارلىققا تارتىلىسىلهر

 قارا نېمه ئهھلىڭنى قىلما قۇربان،! پاتىچى. سهن بىر پاتىچىسهن! ئى مۇسۇلمان

دەيدۇ ئۇلۇغ قۇرئان، سهندە بولسا ئهقىل بىلهن ۋىجدان، ئالالھتىن بىر ئاز بولسىمۇ 

  . ئۇيات



باالم خهلق «بىر كۈنى بىر ياشقا . ئهسرىمىزدىكى نادان ياشالرنىڭ ھالى مانا بۇ

دېگهن ئىدىم، ئۇ ھېچ » ناخشىلىرىدىن بىرەنى ئېيتىپ بهرگهن بولسىڭىز؟

قىزىم «دەپ پۈتۈن ھېسسىياتى بىلهن » بولىدۇ تهقسىر «تارتىنىپ تورماستىنال

يهنه . دېگهن خهلق ناخشىسىنى ئېيتىپ بهردى» سېنى ئهلىيگه ياتلىق قىاليمۇ؟

  : سۇردۇم

  ــ سىز مۇسۇلمانمۇ؟ 

  . ــ شۇنداق تهقسىر

  ــ ئهلههمدۇنى ئوقۇپ بهرگهن بولسىڭىز؟ 

  . ……ــ 

  ى خىجىل بوالۋاتامسىز؟ ــ تاھارەتسىز ئوقۇماي دەۋاتامسىز نېمه، ياك

  … ــ ياق تهقسىر مهن

  ــ خوش، سىزگه نېمه بولدى، چىرايىڭىز قىزىرىپ كهتتىغۇ؟ 

  . ــ بىىلمهيمهن، ئهيب مهندىمۇ؟ ئۆگهتمىگهن تۇرسا

  . ــ سهن توغرا دەيسهن ئوغلۇم، بىلمهسلىك ئهيب ئهمهس، ئۆگهنمهسلىك ئهيب

  : يهنه سوردۇم

  ىگه ھىجرەت قىلغان كىم؟  ـ يىلى مهككىدىن مهدىن622ــ 

  …… ــ 



  ــ پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئاتا ـ ئانىسى كىم؟ 

ــ جىق سوئال سوراپ كهتتىم، ئهسلىدە سهن بۇالرنى بىلىسهن، خىجىل بولۇپ، 

  جاۋاب بېرەلمهيۋاتىسهنغۇ دەيمهن؟ 

ــ ياق تهقسىر، مهن راستتىنال بۇالرنى بىلمهيدىكهنمه؟ ماڭا پهيغهمبهر كىم؟ 

 نېمه؟ قۇرئان دېگهنچۇ؟ بۇالرنى ئۆگهتمىگهن تۇرسا، مهن بۇالرنى نهدىن ئىمان دېگهن

ئىچىم تامامهن بوش تاغا، ھهر قېتىم ئهزاننى ئاڭاليمهن، ئهمما مهسجىدگه ! بىلهي

بارمايمهن، بۇنىڭدىن سىقىلىش ھېس قىلىمهن، بهزىدە ناھايىتى قورقۇنچلۇق 

ىدۇ، مهن ئۆتۈپكهتكهن بىر خىيالالر بىلهن ئۆزەمنى ئۆلتۈرۈۋالغۇم كېلىپ قال

مۇلال مهدەنىيهتنىڭ، دىن «بهخىتسىزمهن، مهكتهپته دىنىمنى خاتا ئاڭالتتى، 

ئائىلهمگه بولغان مۇھهببىتىم كۈنسېرى . دېدى» تهرەققىياتنىڭ دۈشمىنى

. سۇغېدى، ھازىر، يالغانغا، قىمارغا، ھاراققا كۆنۈپ قالدىم، ئهمدى مهن تۈگهشتىم تاغا

بالىلىرىم ئۇۋىسىدىن «غىدا دان ئىزدىگىلى چىقماقچى بولسا بىر قارلىغاچ چې

. دەپ پۇتىنى بىر ـ بىرىگه چېتىپ قويۇپ كېتىدىكهن» چۈشۈپ كېتىپ قاالرمۇ؟

بىرەرسى چۈشۈپ كهتكۈدەك بولسا باشقىلىرىنىڭ ئېغىرلىقى بىلهن يهرگه چۈشۈپ 

  . لىدىكهنكېتىشتىن ساقلىنىپ قالىدىكهن ـ دە قايتىپ كهلگهندە قۇتۇلدۇرۇپ قا

گېپىڭىز توغرىىمۇ تاغا؟ دادامنىڭ ماڭا بولغان شهپقىتى، ئانامنىڭ 

مېهرىبانلىقى بىر قۇش قهدەر يوق ئهمهسمۇ؟ ئهمما ئۇالردىن ھهققىمنى ئالىمهن، 

چۈنكى . دەپ كۆزلىرىدىن ياش تۆكۈپ يىغالپ كهتتى... مهن گۇناھسىز، نادانمهن

ىنىڭ قولىدا قالغان بۇ كهبى ياشالرنىڭ قهلبى جاراھهتلهنگهن ۋە ۋىجدانسىز بىر داد

ئاخىرىدا . يىغىسى ماڭا قاتتىق تهسىر قىلدى بولغاي، مهنمۇ يىغالپ تاشالپتىمهن

مۇنهۋۋەر مىللىتىمنىڭ ھهقىقىي ئهۋالدى، ئهجدادىڭ كهبى «: ئۆزەمنى تۇتىۋااللماي



) يهنى ئالالھنىڭ دىنىنى ۋە نۇرلۇق شهرىئىتىنى(ئۇالر ئالالھنىڭ نۇرىنى «

ئېغىزلىرى بىلهن ئۆچۈرۈۋەتمهكچى بولىدۇ، كاپىرالر يامان كۆرگهن تهقدىردىمۇ، 

يهنى ئۆزىنىڭ دىنىنى ئاشكارا (ئالالھ ئۆزىنىڭ نۇرىنى مۇكهممهل قىلغۇچىدۇر 

 مۇشرىكالر يامان كۆرگهن تهقدىردىمۇ، ئالالھ ھهق دىننى بارلىق ،)قىلغۇچىدۇر

دىنالر ئۇستىدىن غالىپ قىلىش ئۈچۈن پهيغهمبىرىنى ھىدايهت بىلهن ۋە ھهق 

  )  ـ ئايهت9 ـ 8سهف سۈرىسى (  ».دىن بىلهن ئهۋەتتى

ئهمما ئهبۇ جهھل كهبى . ئهينى زاماندىكى ئهبۇ جهھل بۈگۈنكى كۈندىمۇ بار

  .  جازاسىنى كۆرىدۇبولغانالرمۇ

چۈنكى كۇمۇت ۋە بۈگىگه چاغلىق ھاشاراتالرغا ئاش قازان بهرگهن ئالالھ بۇ 

  . زالىمالرنىڭ جازاسىنى بېرىشكىمۇ قادىردۇر

  : قېرىندىشىم ماڭا قۇالق سال



تهبىئهت ئوقۇپ نهسلىنىڭ مايمۇندىن ئاپىرىدە بولغانلىقىنى دەۋا قىلىدىغانالرغا 

ۇدۇم، ئۇ مهنتىقسىز ۋە سهپسهتىگه ھېچ قاچان ئۇنى مهنمۇ ئوق: دېگىنكى

. ئالدانمىدىم، ئۆمۈچۈكتىن نومۇسنى، ھهسهل ھهرىسىدىن تىرىشچانلىقنى ئۆگهندىم

پىزىك، خىمىيه ئوقۇدۇم تهپهككۇر . تارىخ ئوقۇدۇم، ئىبرەت ئېلىپ تهدبىر ئۆگهندىم

 سهن ئېيتىپ باق،. ئاستىرىنومىيه ئوقۇدۇم ھهقىقهتكه قۇچاق ئاچتىم. قىلدىم

ھهقىقهتهن ئالالھ تائاال ياشلىقىنى تائهت ـ ئىبادەت «نېمه ئۈچۈن دىندىن ئازدىڭ؟ 

شۇنداق ! بۇ نېمه دېگهن كاتتا مهرھهمهت» .بىلهن ئۆكۈزگهن ياشالرنى ياخشى كۆرىدۇ

  ئهمهسمۇ؟ ئالالھنىڭ ياخشى كۆرۈشىگه ئېرىشكهندىن ئارتۇق بهخت بوالمدۇ؟

   

  ...!غهنىمهت بىل

بهش نهرسىدىن ئىلگىرى غهنىمهت بىلگىن، ياشلىقىڭنى بهش نهرسىنى «

قېرىلىق يېتىشتىن ئىلگىرى، تهن ـ ساقلىقىڭنى كېسهل بولۇشتىن ئىلگىرى، 

بايلىقىڭنى نامرات بولۇشتىن ئىلگىرى، تىرىكلىكىڭنى ئۆلۈمدىن ئىلگىرى، بوش 

  ." ۋاقتىڭنى مهشغعللعقتىن ئىلگىرى غهنىمهت بىلگىن

بىر زامانالردا . ىشنى خالىساڭ، قهبرىستانلىققا بار كۆرھاياتنىڭ قىممىتىنى بىل

قۇش تۈكىدىن كۆرڭىلهردە ياتقان دۇنيانىڭ ئاتاقلىق ئهرباپلىرى ئهمدى تۇپراقتا 

ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى قوينىغا ئالغان قارا تۇپراق، سېنىمۇ . ياتىدۇ

 تىقىلىدىغانلىقىنى ئويال، ئاياپ قالمايدۇ، قارا كۆزلىرىڭگه ھامان بىر كۈنى تۇپراق

ئويلىغىنكى، ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدا تىرىك ئىكهنلىكىڭنى ئىسپاتال، ساغالم تۇرۇپ 

ئۆلۈككه ئوخشاش بولما، بۇ نېمهتنى ۋەھشىلىك ۋە ياۋۇزلۇق جىلغىلىرىدا چىقىم 



  » .كىمكى كۈلۈپ تۇرۇپ گۇناھ ئىشلىسه يىغالپ تۇرۇپ دوزاخقا كىرىدۇ«

ىسنىڭ تېگىگه چۆك، ئويالپ باق، بۇ ھهد. يىغلىماي تۇرۇپ كۈلهلمهيسهن

نهمرۇت كۆپ كۈلدى، چىۋىننىڭ مهسخىرىسىدىن . ئۆزەڭنىڭ قاتىلى بولما

دۇنيادا ھايات قالغان، قىلغان ـ ئهتكهنلىرىنىڭ جازاسىنى تارتمىغان . قۇتىاللمىدى

كىشى بارمۇ؟ ۋاقىت تاپقان ھامان چايخانا ۋە قهھۋەخانىالردا شىشىخال 

ياشلىقىڭ بىر قۇش كهبى ئۇچۇپ كهتكهندىن كېيىن . بولمائاتىدىغانالرغا رەپىق 

  ...!سهپهر بار ھازىر بول. داۋان ئاشالمايسهن

كىشىلهردىن مهنسىتمهسلىك بىلهن يۈز ئۆرىمىگىن، زېمىندا غادىيىپ «

. ماڭمىغىن، ئالالھ ھهقىقهتهن ھاكاۋۇر، ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ

ڭنى پهسهيتكىن، ئاۋازالرنىڭ ئهڭ يېقىمسىزى ئوتتۇراھال ماڭغىن، ئاۋازى

  )  ـ ئايهت19 ـ 18سۈرە لوقمان (» .ھهقىقهتهن ئېشهكلهرنىڭ ئاۋازىدۇر

ئى ئىنسان نېمهڭگه ئىشىنىسهن؟ پۈتۈن ئالهمنىڭ رەھمىتى ھهزرىتى مۇھهممهد 

بېشىنى . ئهلهيهىسساالم ئالالھتىن قورقۇپ، ئۇنىڭ ئالدىدا كۆز يېشى تۆكهتتى

  . يغان پېتى ئۆزىنى ئۇنۇتاتتىسهجدىگه قو

مال ـ مۈلۈك، يۈز ـ . دېگىنه» مهيخانىالردا ئۆزەمنى ئۇنتۇيمهن«! سهن… ھهي 

ئابروي نېقهدەر يۈكسهلسه مهنىۋىيهتتىن شۇ قهدەر ئۇزاقالش دەيدىغان قائىدە بارمۇ؟ 



مهلۇم بىر شهھهرگه بارغان ئىدىم، قىرىق مىڭ نۇپۇسى بار بۇ شهھهرنىڭ 

ئومۇمهن ھهممىسى دېگۈدەك مۇسۇلمان . ە مىڭ ئادەم يا بار يا يوقتىجهمهلىرىد

بولغان بۇ شهھهر خهلقى نهگه كهتكهن ئىدى؟ ھهيرانلىقتىن جامائهتنىڭ بىرىدىن 

  : سوردۇم

  ــ بۇ شهھهردە خرىستىئانالر قانچه پىرسهتنى ئىگىلهيدۇ؟ 

  . ھــ خرىستىئان يوق، ھهممه شهھهر خهلقى مۇسۇلمان، ئهلههمدۇلىلال

  ــ ئۇنداق بولسا بۇ شهھهرنىڭ ئاقىل ۋە بالىغ ئهرلىرى ساياھهتكىمۇ كهتتى؟ 

  . ــ ياق

  ــ تۈلىگه قامىلىپ قالدىمۇ يا؟ 

ــ بىز ھۆر مىللهتمىز ئهپهندىم، خۇدا كۆرسهتمىسۇن، چۈنكى بىز تۈركلهر ئهسىر 

  . بولۇشنى بىلمهيمىز

  ياكى ناماز ئوقۇمامدۇ؟ ــ ئۇنداق بولسا ئۇالر جهمهگه نېمىىشقا كهلمهيدۇ؟ 

ــ ئوقۇيدۇ، ئهمما كۆپ قىسمى ئوقۇمايدۇ، نېمه دېيىشنى بىلمهيمهن؛ مهدەنىيهت 

ياۋرۇپاالشتۇق، يهنى ئۇ ياۋرۇپالىقالر ناماز ئوقۇمىغانلىقى ئۈچۈن، پۈتۈن . ئهپهندىم



شۈ ئايىتى كهرىمىنى " كومپىسىمىزدىن ئايرىلىپ قالدۇق «! ــ مۇنداق دېسىله

  : بىلىال

پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئايهتلىرى بىلهن ۋەز ـ نهسىههت قىلىنغان، ئاندىن ئۇنىڭدىن «

» .ز گۇناھكارالرنى چوقۇم جازااليمىزيۈز ئۆرىگهن ئادەمدىنمۇ زالىم ئادەم بارمۇ؟ بى

  )  ـ ئايهت22سۈرە سهجدە (

ئاڭالپ تۇرۇپ يۈز ئۆرۈشنىڭ، كۆزى ئوچۇق تۇرۇپ قۇدۇققا سهكرەشنىڭ نېقهدەر 

ئوسال ئهھۋال ئىكهنلىكىنى بىلسه ئىدى، بىر كۈنمۇ پهرۋەردىگارىدىن يۈز 

ۇر، ئوقۇمىسا خاتا چۈشىنىپ قالماڭالر، ناماز ئوقۇش مهجب. ئۆرىمىگهن بوالتتى

ياقىسىغا ئېسىلىمهن دېگىنىم يوق، پهقهت ئۆزى مۇسۇلمان، مۇسۇلمانلىقىغا 

ئىشهنچى كامىل، ئهقلى ھوشى جايىدا كىشىلهرگه، قېرىنداشالرچه ئالالھنىڭ 

دىنىمىزدا مهجبۇرالش يوق، چىن قهلبىدىن . پهرمانىنى يهتكۈزىۋاتىمهن

  . ورنىغا زىيان ئېلىپ كېلىدۇسهمىمىيلىك بىلهن قىلىنمىغان ئىبادەت پايدا ئ

ئهمما شۇ بىر ھهقىقهتكى، قهلبىدە زەررە قهدەر ئىمانى بولغان بىر ئادەم ئىمانسىز 

ھهر . دەھرىلهرگه نىسبهتهن ئېلىپ ئېيتقاندا نۇر چېچىۋاتقان بىر قۇياشقا ئوخشايدۇ

قانداق بىر شهخىسته ھهقىقىي ئالالھ قورقۇنچىسى بولمىسا، ئۇنداق شهخىستىن 

. قانداق بىر ياخشىلىق ئۈمىد قىلغىلى بولمايدىغانلىقىنى دۇنيا تونۇپ يهتتىھېچ 

مانا بىز مۇسۇلمانالر تارىختىن بېرى ئىنسانالرنى دۇنيا يانغىنىدىن ساقالپ 



دېگهن ئايىتى كهرىمه »  تىلهيمىز ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ۋە سهندىنال ياردەم«

اق بولۇپ، تهخسىكهشلىك قىلىۋاتقان خۇشامهتچى بىلهن زالىمالرغا يان تاي

  . غالچىالرغا تهنبىه بېرىلمهكته

بۇ دۇنيادا، ئالالھنى تىلىغا ئاالاليدىغان تۇرۇپ، تىلغا ئالمىغانالر ھاالكهتكه 

دىنسىزلىققا، دەھرىيلىككه چاقىرىپ، دىنى قانۇن ۋە ئىبادەتلهرگه تىل . مهھكۇمدۇر

  : غا ئىالھى پهرمان شۇنى بىلدۈرىدۇكىئۇزىتىپ ھارامزەدىلىك قىلغانالر

ئالالھنىڭ مهسجىدلىرىدە ئالالھنىڭ نامىنىڭ ياد قىلىنىشىنى توسقان ۋە «

ئۇالرنى ۋەيران قىلىشقا ئورۇنغانالردىنمۇ زالىم كىشى بارمۇ؟ مهسجىدلهرگه ئۇالرنىڭ 

رەتته پهقهت قورققان ھالدا كىرىشلىرى الزىم ئىدى، ئۇالر دۇنيادا رەسۋا بولىدۇ، ئاخى

  » .دۇچار بولىدۇ)  ئازابىغا يهنى دوزاخ(چوڭ ئازابقا 

سهن بۇ ئايىتى كهرىمىنىڭ ئالدىدا ئىگىلمهمسهن ۋە ئىگىلمهمدۇ؟ دېمهككى 

مهسجىدگه كىرىشتىن قاچقانالرنىڭ شهيتان ئهسكهرلىرى ئىكهنلىكى بىلىندى، 

ان، مهيخانا شۇنداقال ناماز ۋاقتىدا ئهزان ئاڭالپ قالىمهن دەپ، قولىقىنى يوپۇرغ

  . پۇچقاقلىرىدا پۈركۈنگهنلهرنىڭ نۇردىن قورقىدىغانلىقى بىلىنىپ قالدى

ئېيتىشىدۇكى، ناماز ! سهن بۇالرنىڭ قايسى تائىپىسىدىن؟ جاۋاب بهر

مېنىڭ قهلبىم پاكىزى، قهلبىم . ئوقۇغانالرنىڭ ۋە ئوقۇۋاتقانالرنىڭ ھالى تايىنلىق



چىدۇر ، گا)يهنى گاس ئاڭلىمىغاندەك ياخشىلىقنى ئاڭلىمايدۇ(ئۇالر گاستۇر «

يهنى كۆر (كۆردۇر ) يهنى گاچا سۆزلىيهلمىگهندەك ھهقىقهتنى سۆزلىيهلمهيدۇ(

» .، شۇڭا ئۇالر گۈمراھلىقتىن قايتمايدۇ)بولۇپ قالغاندەك توغرا يولنى كۆرەلمهيدۇ

ئۇالرغا بۇ سۈپهتلهر يېتىپ ئاشمىغاندەك يهنه ئۇالر )  ـ ئايهت18سۈرە بهقهرە (

  .ھهددىدىن ئاشىدۇ

   

  !ىققهتمۇسۇلمان د

                                                                                                     

كىمكى ئالالھنى، ئالالھنىڭ پهرىشتهلىرىنى، پهيغهمبهرلىرىنى، جىبرائىلنى، «

، شۈبهىسىزكى )ئالالھنى دۈشمهن تۇتقان بولىدۇ(مىكائىلنى دۈشمهن تۇتىدىكهن، 

  )  ـ ئايهت98سۈرە بهقهر (» . تائاال كاپىرالرنى دۈشمهن تۇتىدۇئالالھ

قهلىمىدىن نىجاسهت، ئاغزىدىن سېسىق پۇراق چېچىپ، قهلبىدە شهيتان ئات 

تۇنىغىن ـ دە ئۇالرغا ئوخشاش كاپىر . ئوينىتىۋاتقان ئالالھ دۈشمهنلىرىنى تونۇغىن

 گۇرۇھىغا قوشما، بۇنداق ئورۇق ـ تۇغقان، باال ـ چاقىلىرىڭنى بۇ غاپىلالر. بولما

  .ئازغۇنالر ئۆزىنىمۇ ياخشىلىققا يېتهكلىيهلمهيدۇ

   



  جهننهت يولىنى قانداق كۆرسىتهلهيسهن؟

   

ھۆرمهتلىك ئوقۇغۇچى، بىر پوپ بىلهن مۇسۇلمان بىر تۈرك بالىسى ئارىسىدا 

بىر پوپ بىر كۈنى شهھهرگه كېلىپ : بولۇپ ئۆتكهن شۇ سۆزگه دىققهت قىل

  : الماي بىر بالىدىن سورايدۇچىركاۋنى تاپ

ــ ئوغلۇم، مهن بۇ شهھهرگه مۇساپىر كىشى، چىركاۋنى تاپالمايۋاتىمهن، بىلسىڭىز 

  كۆرسىتىپ قويغان بولسىڭىز؟ 

  .ــ بولىدۇ پوپ تاغا

  :  ئازدىن كېيىن چېركاۋغا يېتىپ كېلىدۇ، پوپ ئۇالر يولغا چىقىپ بىر

ل ۋە كهمپىتلهرنى ئېلىپ، ئهته بۇ ــ باالم سهن ياخشى باال ئىكهنسه، مه بۇ پۇ

  چېركاۋغا كهل، ساڭا مهن جهننهتنىڭ يولىنى كۆرسىتىپ قويىمهن، 

ــ بولىدۇ تاغا، ئهمما سىز چىركاۋنىڭ يولىنى ئۆزىڭىز تاپالمىغان تۇرۇغلۇق، ماڭا 

  جهننهتنىڭ يولىنى قانداق كۆرسىتىپ قويىسىز؟ 

 مۇنارالردا ئىالھى پهرمان قېرىندىشىم قۇالق سال، ئاسمان پهلهك كۆتۈرۈلگهن

ئى جهمه يولىنى تاپالمىغانالر، جهمه بۇ تهرەپته، جهمهنىڭ «: ئوقۇلۇپ مۇئهززىن

دەپ چاقىرغاندا، جهمهگه كېلهلمىگهنلهر، كۆزلىرى »  ئورنىغا مهيخانىالرغا كهتمهڭالر

ئوچۇق تۇرۇپ كۆرەلمىگهنلهر، ئۆز ھالىنى ئۆزى بىلهلمهيدىغان ئو دەھشهتلىك كۈندە 

  هننهتنىڭ يولىنى قانداق تاپااليدىغانلىقىنى ئويالپ باقمامدىغاندۇ؟ ج



  : كۆرلهرنىڭ ھالىنى جانابى ئالالھ

سۈرە (» .بۇ دونيادا كۆر ئادەم ئۇ دۇنيادىمۇ كۆر ۋە تېخىمۇ گۇمراھ يولدا بولىدۇ«

  ! بۇ نېمه دېگهن گۈزەل ئاگاھالندۇرۇش. دەپ ئۇختۇرىدۇ)  ـ ئايهت72ئىسرا 

مېنىڭ كۆزلىرىم ساغالم، دوختۇر ئىسپات قهغىزى بهردى، مهن بۇ «دىققهت قىل، 

، بۇ قهلب كۆزى كۆرلهر ۋە ئهبۇ جهھىلگه  دېمه» ئايهت كۆرسهتكهن قارغۇالردىن ئهمهس

ئوخشاش ھهقىقهتنى كۆرۈپ تۇرۇپمۇ كۆرمهسلىككه سالغان بهتبهختلهر ئۈچۈن 

  .تهنبىهتۇر

ھېچ نهرسىدىن قورقما، بولمىسا ئىالھى كاچات ئاسىتىدا ئىڭرايسهن، 

پهيغهمبىرىمىز ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهزرىتى ئهلىگه قىلغان نهسىهىتىگه قۇالق 

  : بهر

ئى ئهلىي قورقما، پهقهت گۇناھىڭدىن قورق، ئى ئهلىي، يالۋارما پهقهت ئالالھقا «

  » .يالۋار

دۇنيا مهنپهئهتى ئۈچۈن زالىمالرنىڭ ئالدىدا يۈزۈڭنى ساغارتما، سېنى 

دىغىنى ئۆز گۇناھىڭدۇر، بۇنىڭغا دىققهت قىل، ئۆز قولۇپ بىلهن دوزاخ تۈگهشتۈرى

چاقىرقىنى يازما، ئۆز ئوراڭنى ئۆزۈڭ قازما، زالىمالرغا ئوخشاش ئازما، ئازمىغىن ـ دە 

  : پهرۋەردىگارىڭنىڭ شۇ پهرمانىغا قۇالق سال

لهر، دوزاخ ئازابىغا قالىسى) مايىل بولساڭالر(زالىمالرغا مايىل بولماڭالر، «

ھېچ ياردەمچى يوقتۇر، ) دوزاختىن قۈتۇلدىرىدىغان(سىلهرگه ئالالھتىن باشقا 

  )  ـ ئايهت113سۈرە ھۇد سۈرىسى  ( ».ئاندىن كېيىن ھېچ ياردەمگه ئېرىشهلمهيسىلهر



موھتاجغا موھتاج بولما، مايىلمۇ بولما، ئالالھقىال تايان، تايانغىنكى، پانى 

  .پهرۋەردىگارىڭ ئالدىدا پهرىشان بولمادۇنيانىڭ يولۇچىسى بولۇپ تۇرۇپ، 

   

  !بۇ دۇنيا ساڭىمۇ قالمايدۇ

   

دۇنيا تىرىكچىلىكى پهقهت ئويۇن ـ كۈلگه ۋە غهپلهتتىن ئىبارەتتۇر، «

، ئهگهر ئۇالر بىلسه )يورتىدۇر (     شۈبهىسىزكى، ئاخىرەت يۇرتى ھهقىقىي ھايات

  )  ئايهت   ـ64ئهنكهبۇت سۈرىسى (» .ئىدى

اخشى ئويالپ باق، ئولتۇرىۋاتقان ئۆيۈڭنىڭ، تېرىپ قېرندىشىم ي

 يهرلىرىڭنىڭ، مال ـ مۇلكۈڭنىڭ ھهقىقىي ئىگىسى كىم؟ بۇرۇنقى  يهۋاتقان

دۇنياغا ھاكىم بولغان . ياشانغانالرنىڭمۇ بىرەر ئۈمىت ئارزۇلىرى بولغان بولغىيتتى

مايدۇ، سهن بۇ خاقانالرغا، پادىشاھالرغا ۋاپا قىلمىغان بۇ دۇنيا سىنىمۇ ئاياپ قال

  ! دۇنياغا بىر مېهمان، مېهمان تۇرۇپ ئۆي ئىگىسىگه ئوخشاش بولىۋالما

  : بىر جهمهدە ۋەز نهسىههت قىلىۋېتىپ جامائهتكه

مۆھتهرەم جامائهت، مهن بىر مۇساپىر، بۇ يهردە ئۈچ كۈن تۇرىمهن، ئهگهر مېنى «

ماڭا دەرھال ياخشى كۆرسهڭالر، تهلىپىمنى ئورۇنداپ بېرىشىڭالرنى سورايمهن، 

ئىككى كۈن ئىچىدە بىر يۈرۈش ئۆي سېلىپ بېرىڭالر، مهن ئۈ ئۆيدە ئىككى ـ ئۈچ 

  . دېدىم» كۈن تۇرۇپ، ئاندىن كهتمىسهم بولمايدۇ



ئهجهبا بۇ «جامائهت نېمه دېيىشلىرىنى بىلمهي بىر مهھهل تۇرۇپ قېلىشتى، 

بۇ . ان ھالغا كهلدىدەيدىغ» !ئاخۇنۇم مهيخانىدىن كهلدىمۇ، ياكى جۆيلهۋاتامدىغاندۇ

  : ئارىدا ئارىدىن بىرەيلهن ئورنىدىن تۇردى ۋە مۇنداق دېدى

ــ مۆھتهرەم ئۇستازىمىز، ئىككى كۈن تۇرىدىغان بولسىال ئۆي سېلىپ يۈرۈشنىڭ 

كىرىكى يوق، سېلىنى ھهممىمىز ياخشى كۆرىمىز، سىله ئۈچۈن ئۆيىمىزنىڭ 

ئهمما . ئۆيدە تۇرسىال بولىدۇئىشكى ئوچۇق، قايسىمىزنىڭ ئۆيىنى خالىسىال، شۇ 

سىلىنىڭ بىزدىن ئىككى كۈن ئىچىدە بىر يۈرۈش ئۆي بىنا قىلىپ بېرىشىمىزنى 

  ...! تهلهپ قىلغانلىقلىرىغا

جامائهت ھهقلىق ئىدى، چۈنكى ئىككى كۈن تۇرىدىغان بىر ئاخۇنۇمنىڭ قىلغان 

ئاندىن . دى بهدىلىگه بۇ تهكلىپته بۇلۇشى تۇلىمۇ بىمهنه ئىش ئى ۋەز ـ نهسىههت

  : جامائهتكه دېدىمكى

. ــ مهن بۇ يهرگه مۇساپىر بولغانلىقىم ئۈچۈن بۇ ھهققىمنى ئااللمىدىم

ئهسلىدە ئىككى كۈنلۈك مېهماننىڭ ئۆيگه ئېهتىياجى . تهكلىپىمدىن ۋاز كهچتىم

ئاراڭالردا مېنىڭ مۇشۇ : يوق، ئهمما مۇنۇ سوئالنىڭ جاۋابىنى بېرىپ بېقىڭالر

  ئىچىدە ئۆلمهيدىغانلىقىمغا كاپالهتلىك قىالاليدىغانالر بارمۇ؟ ئىككى ـ ئۈچ كۈن 

  ...... ــ 

پۈتۈن جامائهت جىمجىت ئىدى، چۈنكى ئۆلۈم سهپىرى بۈگۈنمۇ، ئهتىمۇ كىمگه 

شۇنداق . كېلىدىغانلىقى ئېنىق ئهمهس، دە ـ مانا مهن دەپ مهيدانغا چىقسۇن

 ئىكهنلىكلىرىنى چۈشىنىپ قىلىپ ئۇالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ بۇ دۇنياغا بىر مۇساپىر

  : يهنه دېدىمكى. يىغالشقا باشلىدى



سىلهر بۇ دۇنيادا بىر يولۇچى تۇرۇغلۇق دۇنياغا بۇ قهدەر ! ــ ئى ئۈممىتى مۇھهممهد

كۆڭۈل باغلىدىڭالر، بهسبهسته ئۆي ـ ئىمارەتلهر سېلىپ، خۇددى ئۆلمهيدىغاندەك 

توپلىدىڭالر، ھادىسىلهرگه بىر نهچچه يىللىق ئوزۇق ـ تۈلۈك ۋە كىيىم ـ كىچهك 

قارشى كاپالهتلىكنى ساقالش ئۈچۈن سۇغۇرتا قىلدۇردۇڭالر، ھهرھالدا بۇ بىر ئۆتهڭدە 

بۇ قهدەر ھازىرلىقالرنى قىلغانلىقىڭالرغا قارىغاندا، ئهلۋەتته ئهبهدىلىك ھاياتىڭالر 

 ئاراڭالردا بۈگۈن ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ. ئۈچۈن ھازىر دېمهكتۇر

ساھابىلىرىگه ئوخشاش يېمهك ـ ئىچمهكتىن، مال ـ مۈلۈكتىن، ئىپپهت ـ 

نومۇسىدىن ئهھلى ـ ئايال ۋە باال چاقىلىرىدىن يۈزى ئوچۇق ئىمتىهان بېرەلهيمهن 

  : دەيدىغانالر بولسا ئورنىدىن تۇرسۇن، كائىناتنىڭ خالىقى ئالالھتائاالنىڭ

نى ئورۇنداش، مهنئى قىلغان بۇيرۇقلىرى(پهرۋەردىگارىڭالرغا ! ئى ئىنسانالر«

تهقۋادارلىق قىلىڭالر، شۇنداق بىر كۈندىن ) ئىشالردىن چهكلىنىش بىلهن

ئاتا بالىغا ئهسقاتمايدۇ، بالىمۇ ئاتىسىغا ئهسقاتمايدۇ، ) ئۇ كۈندە(قورقۇڭالركى، 

ئالالھنىڭ ۋەدىسى ھهقىقهتهن ھهقتۇر، سىلهرنى ھهرگىز دۇنيا تىرىكچىلىكى 

سىلهرنى ئالالھنىڭ ئهپۇسىنىڭ كهڭلىك بىلهن ) شهيتاننىڭ(مهغرۇر قىلمىسۇن، 

دېگهن ئهمر ـ )  ـ ئايهت33سۈرە لوقمان ( ».مهغرۇر قىلىشىغا يول قويماڭالر

پهرمانىنىڭ ئالدىدا ئهپۇ پهرمانىنى ئالىدىغان قانچه كىشى بولسا ئورنىدىن 

  ؟ ..تۇرسۇن

، ھهتتا پىرىس ـ ھېچ كىم قوپمايدۇ، ھهممىسىنىڭ بېشى يهرگه چۈشۈپ كېتىپتۇ

دېمهك بۇ دۇنيانىڭ ئىنسان ئهۋالدىنى ئالداپ كهتكهنلىكى . پىرىس ئاۋازمۇ يوق

بۇ دۇنيا ھاياتى پۈتۈنلهي ئاخىرلىشىپ، ئىش ـ ئهمهل ۋە ھايات . مهيداندا ئىدى

  : دەپتىرى قاتالنغان ئالىي سوت ھهمكىمىسىدە جازا مهيدانىدا



) يهنى بۇ قىلمىشلىرىڭغا(ۈگۈن ئۆزەڭگه ب! ناما ـ ئهمالىڭنى ئوقۇغىن) ئۇنىڭغا(«

دېيىلگهن چاغدا نېمه )  ـ ئايهت114سۈرە ئىسرا (» .ئۆزەڭ گۇۋاھ بولۇشىڭ كۇپايه

پۈتۈن قىلغان ـ ئهتكهنلىرىنىڭ زەررە چاغلىق مىقدارىنى . دەپ جاۋاب بېرەتتى

قالدۇرماي ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بۇ كىتاب ئۆز جىنايهتچىسىنىڭ دوزاخقا 

چۈنكى ئالدىدىكى . ئۇالر قورقۇشقا ھهقلىق ئىدى. شىنى تهلهپ قىلىدۇتاشلىنى

  ...ھاالكهت ناھايىتى چوڭ، دە

پۈتۈن ئىش ـ ھهرىكىتىڭ دەپتهرگه يېزىلىدۇ، رېسىمغا چۈشمهكچى ! ئى مۇسۇلمان

بولساڭ قىياپىتىڭنى تۈزەشكه دىققهت قىلىسهن، يامان يهرلهردە، تۆت تامنىڭ 

ئۇنۇتما، ئۈن . ىشلىگهندە ئۆزەڭنى يالغۇز دەپ بىلىسهنئىچىگه كىرىۋېلىپ گۇناھ ئ

ئالغۇ ئاپپاراتى بار، ھهر قانداق يهردە بولساڭ بول؛ مهخپى ۋە ئاشكارا پۈتۈن سۆزلىرىڭ 

ھۇشيار بول، سىنالغۇ ئاپپاراتى بار، بۈشۈكتىن ـ تۈشۈككه قهدەر . لىنتىغا ئېلىنىدۇ

، ئهته قويۇلىدىغان بۇ ھاياتىڭنىڭ پۈتۈن سهھىپىلىرى فىلىمىگه ئېلىنىدۇ

فىلىمنىڭ باش رولچىسى ۋە مهسئۇل درىكتورى سهن بولىسهن، بۇنى جانابى 

  . ئالالھنىڭ ۋەزىپىدار پهرىشتهلىرى ئىجرا قىلىدۇ

پهسلىلىك كىيىم ئالماشتۇرغانغا ئوخشاش رامىزان مۇسۇلمانى بولما، ئاقىۋەتته 

ن بىر ئاي تهتىلدە مهن، جۈمه خهير خۇش جامه، خۇداغا ئامانهت، ھازىردىن باشالپ ئو«

كۈنلىرى يوقلىغىلى كېلىمهن، مېنى ئۇنۇتما، رامىزاندىكى ئورنۇمنى ساقالپ قوي، 

رامىزان يېتىپ كهلگهنگه قهدەر دوستۇم پاالنى ـ پوكۇنىالر بىلهن مهيخانىالردا، قىمار 

 سورۇنلىرىدا ھاياتنىڭ پهيزىنى سۈرۈيمىز، مېنىڭ چوڭ دادام كاتتا ئۆتكهن ئالىم

دېيش بىلهن ياقاڭنى » كىشى ئىكهن، مهن دېگهن ئۇنىڭ ئارزۇلۇق نهۋرىسى

  . قۇتۇلدۇرالمايسهن



قېرىندىشىم، قانداق ھالغا چۈشۈپ قالدۇق؟ بۇنى بىلىسهن، ئىنسانلىقتىن 

يىراقلىشىپ كهتكهنلهر بىزگه تۇزاق قۇردى، بىز بولساق ئۇ تۇزاقنىڭ يىپلىرىنى 

ئۆز ئىچىمىزدىن بهزى … !تنى كۆرمهيۋاتىمىزتوقۇپ بېرىپ، ئالدىمىزدىكى ھاالكه

ئىنساپسىز كىشىلهر مهھكىمه ئالدىدا يالغان گۇۋاھلىق بىلهن، قان ئىچىۋاتىدۇ، 

بولۇپ، نۇرغۇن گۇناھسىز قېرىنداشلىرىمىزنىڭ زۇلۇم » سالپاڭ قۇالق«بهزىلهر 

زىندانلىرىدا ئاچچىق ئىڭراشلىرىدىن ھۇزۇر ئېلىۋاتىدۇ، يېشى خېلى بىر يهرگه 

بېرىپ قالغان بىر قىسىم دادىلىرىمىز ھېسسىياتقا بېرىلىپ، يوق ئىشالر بىلهن 

بىر ئوبدان ئائىلىسىنى بوزۇپ يېتىم بالىالر تهلىم ـ تهربىيهسىز بۇلۇڭ ـ پۇچقاقتا 

بويۇن قىسىۋاتىدۇ، جهمئىيهتته بولسا نۇرغۇن ياشالر ئىشسىزلىقتىن جېنى 

ن، ھاراق سورۇنلىرىدىن، قىمار سىقىلىپ ھايات يولىنى پاھىشه ئورۇنلىرىدى

تاۋكالىرىدىن، خېرويىن بهزمىلىرىدىن ئىزدەۋاتىدۇ، قانۇن، نىزام، تۈزۈم دەيدۇ، 

ئهمهلىيهتته ئىجراسى بولمايۋاتىدۇ، كۆرەۋاتىسىلهر ۋە ئاڭالۋاتىسىلهر، شۇنداق 

  ئهمهسمۇ؟ 

نهگه كېتىۋاتىمىز؟ بىز ئۇچۇۋاتقان ئايروپىالننىڭ ئۇچقۇچىسى كىم؟ قايسى 

ئايرۇدۇرۇمغا چۈشىدۇ؟ بۇ قارغۇلۇقىمىزنىڭ چېكى يوقمۇ؟ بۇ كهيپ ـ ساپا ھاۋايى ـ 

  ھهۋەسلهرنىڭ ئاخىرلىشىش ۋاقتى كهلمهمدۇ؟ 

  :جانابى ئالالھنىڭ

قويىۋەت يهپ ـ ئىچىپ، ئويناپ ـ كۈلۈپ ) مهيلىگه(ئۇالرنى !) ئى مۇھهممهد(«

ر ئۇزاققا قالماي، يۈرسۇن، ئۇالر بىهۈدە ئارزۇالر بىلهن بولۇۋەرسۇن، ئۇال

دېگهن )  ـ ئايهت3سۈرە ھىجر (» .بىلىدۇ) قىلمىشلىرىنىڭ يامانلىقىنى

تهھدىتنىڭ ئالدىدا تهسلىم بايرىقىنى چىقىرامدىمىز ياكى بۇ غاپىلالر توپىنىڭ 



اال ـ چاقا ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلهرنى ھايۋانىي مهرتىۋىگه ئائىله، ئاتا ـ ئانا، ب

چۈشۈرۈپ قويغان؛ پهزىلهت، سهمىمىيهت ۋە ئهمنىيهت چۈشهنچلىرىنى ئاياغ ـ ئاستى 

قىلىۋاتقان غهرب ۋە ئۇزاق شهرق مهدەنىيىتىنىڭ جان تۇمۇرى قاچان كېسىلىدۇ؟ 

  ...!جاۋاب بېرىپ باق

   

  ...!مۇسۇلمان ئويغان

   

چۈنكى ئۇالر . دىڭنى بۇ ھاالكهتلىك سهلدىن قۇتۇلدۇرۇشقا مهجبۇرسهن ئهۋال

نېمىشقا دېگهندە، سهندە تۈگىمهس . ئالالھنىڭ ئامانىتىدۇر، خىيانهت قىاللمايسهن

سهن ئائىلىنىڭ گۈلى ۋە خۇشاللىقى بولغان بۇ . ئىمان، تهۋرەنمهس ئهخالق بار

ى تىڭشىمايدۇ، تۇتقان مېنىڭ سۆزۈمن. بالىالرغا قۇرئان ئۆگىتىشكه تهكلىپته

تۇرمۇشقا چىقىپ ! بولىنى بىلمهيدۇ دەيدىغان بولساڭ، ئىسىت سهندەك دادىغا

ئهۋالدلىق بولدۇڭ، ئهمما ياخشى ئهۋالدنىڭ دادىسى بواللمىدىڭ، ئىمان سۆيگۈسى 

داداممۇ مۇشۇنداق ئىدى، سهنمۇ ماڭا ئوخشاش «سىڭدۈرۈپ قۇرئان ئوقۇتالمىدىڭ، 

  . دەپ نادان بالىالرنىڭ ھاياتىنى زەھهرلىدىڭ» !ېمىشقىلىدۇيولدا قالغىن، ئوقۇپ ن

  : قهدىرلىك دادا، ھازىر پۇرسهت قولۇڭدا، ۋەزىپهڭنى ئورۇندىيااليسهن، ئالالھنىڭ



ئائىلهپدىكىلهرنى نامازغا بۇيرىغىن، ئۆزەڭمۇ ئۈنى ئادا قىلىشقا چىداملىق «

دا بوي ئېگىپ ۋەزىپه دېگهن قانۇننىڭ ئالدى)  ـ ئايهت132سۈرە تاھا (» .بولغىن

ئۆتهشنىڭ مهنىۋى لهززىتى بىلهن بهختلىك بولغىن، ئۆزۈڭنى دۇنيانىڭ پار ـ پۇر 

ھهل بېرىلگهن مال ـ ماتالىرىغا تارتقۇزۇپ قويۇپ ئهۋالدىڭنى بۇ يولدا قۇربان 

  : مانا بۇ جهمئىيهت كۆرۈنۈشىدىن بىر ئىبرەت ئهينىكى. قىلمىغىن

هل تىلى بىلىدىغان، كىتاب يازىدىغان ئهدىب ۋە قولىدا دېپلوم، بىر نهچچه چهت ئ

شائىر، ئالىم ۋە مۇتهپهككۇر دەپ نام ئالغان نۇرغۇن كىشىلهر بار، كۆزلىرى يهر ئاستى 

مهدەنلىرىنى كۆرىدۇ، ئهمما كۆز ئالدىدىكى قارغۇالر چېغىدا كۆرىۋاتقان ئالالھنىڭ 

 سهپسهىتلىرىگه دارۋىنچه ۋە ماركىسچه پهلسهپه. چهكسىز قۇدرىتىنى كۆرمهيدۇ

كۆڭۈل باغلىغانلىقلىرى ئۈچۈن ۋەھىيگه ئاساسلىنىدىغان پهيغهمبهر سۆزىگه 

غهرب ۋە يىراق شهرقنىڭ پۈتۈن نهزەرىيسىنى ۋە ! خۇش، ئهپهندىلهر. ئىشهنمهيدۇ

ئۆرپ ـ ئادەت، ئهخالقىنى كۆرۈش ۋە ئۆگىنىشكه توغرا كېلىدىغان بولسا، 

نىڭ ئامېرىكىغا بولغان بىر قېتىملىق  hrushofرۇسىيهنىڭ دۆلهت باش ۋەكىلى 

زىيارىتى ئهسناسىدا، ئامېرىكا دۆلهت باشلىقى بىلهن شهھهردىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقاندا 

چىركاۋدا باڭ چېلىنىشقا باشاليدۇ، باڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغان دېموكراتىيه ۋە 

ھۆررىيهت لىدىرى بولغان ئامېرىكا دۆلهت باشلىقى خىروشوفنى شۇ يهردىال 

پ قويۇپ چىركاۋدا باتىل بولسىمۇ ئۆز ئېتىقادى بويىچه قولىنى كۆتۈرۈپ تۇرغۇزۇ

پهرۋەردىگارىغا يالۋۇرمىدۇ؟ بۇنى ئوقۇپ كۆرمهمدىغاندۇ؟ بۈگۈن ئىجتىمائىي ھاياتتا 

  ! دىندار بولۇشنى زىللهت ساناۋاتقانالرنىڭ نهزەر دىققىتىگه

ۇ، بىر تال تاماكا ئاپتۇبۇسالردا ئورنىنى بوشىتىپ بهرگهنلهرگه رەھمهت ئېيتىد

بهرگهن كىشىنىڭ ئالدىدا خۇشامهت قىلىپ سهجدە قىلغۇدەك بولۇپ، قىلمىغىنى 



كۈنىمىزدە مۇسۇلمانلىق دەۋاسى قىلىدىغان كىشىلهر كۆپ، ئۇالر قىلىۋاتقان 

ئىشلىرىنىڭ ۋە ئۆتهۋاتقان ۋەزىپىلىرىنىڭ ئهڭ نازۇك ۋە ئهڭ ئىنچىكه تهرەپلىرىنى 

ئهمما قۇرئاننىڭ بىر سۈرىسىنى، بىر . يىپتىن ـ يىڭنىسىغىچه تۇلۇق بىلىدۇ

بالىلىرى . هيغهمبىرى كىم، ئىسمى نېمه بۇالرنى بىلمهيدۇئايهتنىڭ مهنىسىنى، پ

ئىمتىهاندىن ئۆتهلمهي قالسا، ئارقا ئىشكالردىن شۇڭغۇپ يۈرۈپ بىر ئامال بىلهن 

ئهمما ناماز ئوقۇمىسا، قۇرئان ئۆگهنمىسه سوراپمۇ . سىنىپ ئۆتكۈزۈشكه تىرىشىدۇ

  ! ھهي بىزلهر بۇ ھالىمىز بىلهن قانداقمۇ قىالرمىز. قويمايدۇ

   

  ...!سهن بىر قاسساپ

   

سهن دىندىن بىر نهرسه بىلمهيدىغان، دىن بىلهن ھېچ بىر ئاالقىسى يوق 

  : مۇتىئهسسىپ بىر قىسىم سهپسهتىچىلهرگه ئالدانماقچىمۇ؟ ئويالپ باقايلى



ئوپراتسىيه قىلىنىشى زۆرۈر بولغان كېسهلنى دوختۇر ئوپراتسىيه قىلىدۇ ۋە 

ن شىپا تاپىدۇ، ئهمما بىر قاسساپ كېلىپ كېسهلمۇ ئالالھنىڭ ئىزنى بىله

 دەپ كېسهلنى  »مهن كېسىشنى دوختۇردىن ئوبدانراق بېجىرىمهن! تهقسىر«

ئوپراتسىيه قىلماقچى بولغان بىر قوي قاسسىپىغا نېمه دەپ چاۋاب بېرىسهن؟ 

بۇ «زامانىمىزنىڭ ساختىكار خۇشامهتچىلىرى ۋە ھهقىقهت دۈشمهنلىرىگه ئوخشاش 

دىيهت تهقسىر، بىزنىڭ كۈتىۋاتقىنىمزمۇ دەل بۇ ئىدى، بارەكهلالھ بىر يېڭى ئىجا

ساڭا قاسساپ، بىزگه ئوخشاش مهنىۋىيهت دۈشمهنلىرى ۋە يولىدىن ئازغان 

ئهقىلسىزالرنىڭ ھهققىنى قوغداپ قالدىڭ، بىز سهن بىلهن بىرگه، پىچىقىڭنى 

دىم سىز قاسساپ ئهپهن«دەپ جۆيلهمسىز؟ ياكى » ھازىرال، تهجرىبه قىلىپ كۆر

تۇرۇپ تۇرۇڭ، سىزنىڭ ۋەزىپىڭىز قوشخانىدا، بۇ دوختۇرخانا، سىزگه ئوخشاش 

ساراڭالر دوختۇرخانىسىدىن قاچقان ناتاۋانالرنىڭ ئورنى ئهمهس، بىزنىڭ سىزگه 

  دەپ ئۇنىڭ ئهدىبىنى بېرەمسىز؟ » بوغۇزلىتىدىغان قويىمىز يوق

هت قاسساپلىرى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش كۈنىمىزدە ئىدىيىۋىي جهھهتتىن ھهقىق

» ئالالھ، ئالالھ«ئۇالر ئهينى زاماندا . ئهبۇ جهھىلنىڭ سىرداشلىرى ئېشىپ تۇرۇپتۇ

دەپ جىهاد مهيدانىدا ئات ئويناتقان قهھرىمان ئهجدادلىرىنىڭ بۈگۈنكى ئهۋالدىنىڭ 

ئىت قاۋايدۇ، كارۋان «بىلمهيدۇكى، . ئېتىقادىغا تىل ئۇزارتىپ، ئىمانىغا الپ ئاتىدۇ

  » .ىدۇيۈرۈۋېر

  : مۇسۇلمان قورقما، جانابى ئالالھنىڭ

قويۇپ، كاپىرالرنى دوست ) دوست تۇتۇشنى(مۆمىنلهرنى ! ئى مۆمىنلهر«

دېگهن پهرمانىنى ئونۇتما، ئۇالرنىڭ سهپسهته )  ـ ئايهت144سۈرە نىسا (» .تۇتماڭالر

دىننى ئويۇن ـ كۈلكه قىلىۋالغان، دۇنيا «. نهزەرىيهلىرىگه قۇالق سالما



   

  ...!كېچه بۇلبۇللىرى

   

مۇسۇلمان ئۈستۈڭدىكى كۆك گۇمبهز ئاستىدا شۇنداق ئادەملهر باركى، مهشۇقى 

ئاۋاز قوشۇپ پىشانىسىنى ئۈچۈن كېچه ـ كۈندۇز يىغاليدۇ، ئىمانىنىڭ چاقىرىقىغا 

پۈتۈن ئالهم كېچىنىڭ سىهرى تهسىرى . كېچه ـ كۈندۈز سهجدىدىن كۆتۈرمهيدۇ

بىلهن ئۇيقىغا غهرق بولغان ئهسنادا كۆزى ئۇيقىغا بارماي، ئالالھ كاالمىنى 

  : مېهرىبان ۋە شهپقهتلىك ئالالھ بۇ ھهقىقهتنى. ئوقۇيدىغان بۇلبۇلالر

 ئالالھنىڭ كىتابىنى تىالۋەت قىلىپ ئهھلى كىتاب ئىچىدە كىچىلىرى«

سۈرە ئال ( ».تۇرىدىغان ۋە سهجدە قىلىپ تۇرىدىغان بىر جامائه كىشىلهر بار

قېرىندىشىم، ئويلىنىپ باق، . دېگهن ئايهت بىلهن ئاڭلىتىدۇ)  ـ ئايهت113ئىمران 

سهن كۈندۈز تېخى بۇلبۇل بۇاللمىساڭ، ھالىڭ قانداق بولىدۇ؟ ھهزرىتى پهيغهمبهر 

ئىنسان ئۆزى ياخشى كۆرگىنى «: هيهىسساالمنىڭ مۇنۇ پهرمانىغا قۇالق سالئهل

  . دېمهككى سهن ئالالھنى ياخشى كۆرمهيۋاتىسهن» .بىلهن بىرگه بولىدۇ

  ! ــ نېمه دەۋاتىال تهقسىر ھېچ بولمىغاندا سىلىچىلىك بولسىمۇ ياخشى كۆرىمىز

ى ۋە چايچى تاغىغا، ھهقىقىي مۇھهببىتىڭىز قهھۋىچ! ــ شۇنداق ياخشى كۆرىسىز

مهيخانىچى ئاسىيغا، شۇنداق ئهمهسمۇ؟ چۈنكى ئۇالرنى ھهر كۈنى زىيارەت قىلماي 



   

  !ئامانلىق سىزلهرگه

   

مالنىڭ ھارىمىدىن، . دۇنيادا ئۈچ نهرسىدىن ئېهتىيات قىل! مۇسۇلمان قېرىنداش

ئىچىملىك ۋە چىكىملىكلهرنىڭ زەھهرلىك خوتۇن كىشىنىڭ يامىنىدىن، 

مانا بۇالرنى ئۆزىدە ئۆزلهشتۈرگهن ئادەم، قهلبى ئالالھ سۆيگۈسى بىلهن . تۇمانلىرىدىن

نهپسىگه ھاكىىم بولۇپ، شهيتاننى ئۆمۈرلۈك قاماققا . سوققان ھهقىقىي ئاشىقتۇر

  ! مهھكۇم قىلغانالرغا نېمه دېگهن بهخت

  : هر، قاراڭالر سىلهرگه ئالالھ نېمه دەيدۇسىلهر ناھايىتى بهختىيار كىشىل

سىلهرگه ‹: بىرنىڭ ئايهتلىمىزگه ئىمان ئېيتقانالر يېنىڭغا كهلگهنچاغدا«

ئى ياشلىق ھاياتىنى ئالالھ ئۈچۈن خهجلهۋاتقان » دېگىن› ئامانلىق بولسۇن



بىر ھاراقكهش بىلهن تۇرمۇشقا چىقىپ قالغان سالىه ۋە تهقۋا بىر ئايال ھهر كىچه 

يولدىشى ئۇخالپ قالغاندىن كېيىن ئورنىدىن تۇرۇپ، سهجدىگه باش قويۇپ، كۆز 

. داق داۋام قىالتتىيېشى تۆكۈپ ئالالھقا يالۋۇراتتى، بۇ ئهھۋال ھهر كۈنى شۇن

ئايالىم مېنى ئالداۋاتىدۇ، ھهي ئىسىت «بۇنىڭدىن يولدىشىنىڭ ھېچ خهۋىرى يوق، 

بۇ ئادەم بىر كۈنى چاال مهست بولۇپ . دەپ كۆڭلىدە ئايالىدىن گۇمانلىناتتى» ساڭا

يېرىم كىچىدە . كېلىپ ئۇخلىغان قىياپهتته ئايالىنى كۈزەتمهكچى بولىدۇ

گه يۈزلهنگهن ئايال قولىنى كۆتۈرۈپ ئالالھقا يالۋۇرىدۇ، ئۇيقسىنى تاشالپ، قىبلى

. دەپ يوشۇرۇن كۈزىتىدۇ» !بۇ خوتۇن نېمىشقىلىدىغاندۈ«يولدىشى ئارقىسىدا 

ئى «: يولدىشىنىڭ ئۆزىنى كۈزىتىۋاتقانلىقىدىن قىلچه خهۋىرى بولمىغان ئايال

 ساڭا مهن بىر ئاجىز قۇلۇڭمهن، ئالدىڭدا كۆز يېشى قىلىپ! پهرۋەردىگارىم

يالۋۇرىۋاتىمهن، گۇناھىمنى كهچۈرگىن، ئهگهر بۇ تۆككهن ياشلىرىم ۋە قهلبىمدىكى 

ئىمانىم دەرگاھىڭدا مهقبۇل بولغان بولسا، ھازىر ياتىقىدا مهست يېتىۋاتقان، بهلكى 

مهندىن گۇمانلىنىۋاتتقان ھايات يولدىشىمغا ھىدايهت بهرگىن، ئۇمۇ ماڭا ئوخشاش 

ۇن، ئۇنىڭغا ھاراقنىڭ نهپرىتىنى بهرگىن، ئى پىشانىسىنى سهجدىگه قويس

دەپ كۆزىدىن تارام ـ » شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئىگهم دۇئايىمىنى ئىجابهت قىلغاىن

بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ قهلبى ئېرىپ . تارام ياش تۆكۈپ ئۈن سېلىپ يىغالشقا باشاليدۇ

چىقىپ ھاياجىنىنى تۇتالماي يىغالپ تاشلىغان يولدىشى يوشۇرۇنغان يېرىدىن 

  : پهرۋەردىگارىدىن مۇنۇالرنى تىلهيدۇ



مېنى كهچۈرگىن، بۇ ئايالىم مېنىڭ ئۈچۈن يىغالپ ساڭا ! ئى پهرۋەردىگارىم«

ئى ! يالۋىرىپ كۆز يېشى قىلىۋاتقان يهردە مهن نېمىشقا يالۋىرىپ دۇئا قىلمايمهن

دىن شهپقهتلىك پهرۋەردىگارىم، مېنى بۇندىن كېيىنكى ھاياتىمدا ئىسالمىيهت يولى

ئايرىمىغىن، ئىمان نۇرىدىن مهھرۇم قىلمىغىن، پهرۋەردىگارىم بۇ گۇناھكار يۈزۈم 

  » ...!بىلهن ساڭا يالۋىرىۋاتىمهن

قېرىندىشىم كۆردۈڭمۇ؟ ھهقىقىي ئاشىق بىر ئايالنىڭ بىر تامچه كۆز يېشى 

يولدىن چىققان يولدىشىنى قانداق يولغا سالدى، يهر يۈزىدە ھهزرىتى پاتىمه ئانىمىز 

سهنمۇ ئىنسانلىقىڭنى، . ئهخالقلىق ئايالالر، ئۇنىڭغا ئاشىق نۇرغۇن قىزالر بار

مۇسۇلمانلىقىڭنى ئهنه شۇ ئايالچىلىك بولسىمۇ كۆرسىتىپ باقمامسهن؟ 

  ! مهنىۋىيهت يولچىسى ھهق ئاشىقلىرىغا نېمه دېگهن بهخت

قېرىندىشىم سهنمۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەت خاتىرجهملىكىگه ئېرىشىشنى، بهخت ـ 

سائادەت باغچىسىنىڭ بۇلبۇلى، جهننهتنىڭ گۈلى بولۇشنى خالىساڭ، كهل سهن 

بىلهن ۋەدىلىشهيلى، سهن ئۆزەڭنى شۇ ئازغۇن يولنىڭ، كىر قولالرنىڭ، خائىن 

دىلالرنىڭ، ھارام مالالرنىڭ يامانلىقىدىن ساقال، پهخهس بول ئالدانما، ياخشى 

 قىل، شۇ گۇرۇھالرنىڭ كۆرۈلگىنىڭنى بىلگىن ۋە ياخشى كۆرگىن، ئېهتىيات

  ...!ئىچىدە قالما

   

  !ۋىجدانى قارا قاتىل ئېسىلزادىلهر

   



خهلقىمىزنى قان قۇستۇرۇپ ئىڭرىتىۋاتقان، نارىسىدە بۇۋاقالرنى تۇپراقتا 

ۋىجدانى ئازاپالنمايدىغان ! يېتىشتىن مهھرۇم قويۇۋاتقان، قولى پىچاقلىق قاتىل

  ...!شهپقهتسىز دادا

. ئۇبدان بىلىسهن» هۋۋەر پىالننىڭ ئارقا كۆرۈنىشىنىمۇن«مۇسۇلمانسهن، بۇ 

دوستۇم سىزنىڭ بىر قوشنىڭىز باردىغۇ، ھهر قېتىم سىزنىڭكىگه كهلگىنىمدە 

ئۇالرنىڭ قۇچىقىدا ھېچ باال كۆرمهيتتىم، ھالبۇكى سىز ئۇنىڭدىن بىر ـ ئىككى 

ئۆزەمچه . يىل كېيىن تۇرمۇشقا چىققان بولسىڭىزمۇ بالىگىز بار ئىدى

ئهجهبا بۇالرنىڭ نهسلى كېسىلگهنمىدۇ ياكى ئالالھ «لىمدىن خىيا

كېيىن ئۇقسام . دېگهندەك خىيالالرنى ئىچىمدىن كهچۈرەتتىم» !بهرمىگىگهنمىدۇ

بۇالر ئاتالمىش مۇنهۋۋەر پىالننىڭ رادىكال قوشۇنلىرى بولۇپ، باال يۈزى كۆرۈپ 

تى باالسىغا جاپاسىنى تارتماسلىق، ياشلىق باھارىنى باال چۇڭۇتۇشنىڭ دەش

قالماسلىق، شۇنىڭدەك باال ـ چاقىلىق بولۇپ، ماددىي قىيىنچىلىقالرغا دۇچار 

بولماسلىقتهك سهۋەبلهرنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈپ ئاخىرىدا بالىلىق بولماسلىقنى 

  . ئهۋزەل كۆرگهن مهدەنى ئېسىلزادىلهر ئىكهن

انى تۇيغۇلىرىنى دېمهك، ئۇالر تۇرمۇشقا چىقىشتا ئۆزلىرىنىڭ ھايۋانىي ۋە نهپس

قاندۇرۇش بىلهن لهززەت ئالىدىغان، ھاياتنىڭ لهززىتىنى پهقهت ماددىي 

 كۆرىدىغان، ئىنسانلىق قىياپىتىنى تاشقى گۈزەللىكته بىلىدىغان  نهرسىلهردە

مهنىۋىيهت دۈشمهنلىرى باال ـ چاقىلىق بولۇپ نېمىشقىلىدۇ؟ قورسىقىغا ئىككى ـ 

بۇ جالالت كىم؟ نىيىتى بۇزۇق، !  ھازىر ئهمهسمۇئۈچ ئايلىق بوال ـ بولماي جالالت

قانخور قىزىل ھۆكۈمهت، ئون ئون بهش يىل ئوقۇپ دوختۇرلۇق شهرىپىگه داغ 

 ھۆكۈمهتنىڭ قارا نىيىتىىگه ماسلىشىپ ئاكتىپلىق بىلهن خىزمهت  يهتكۈزۈپ



كهمبهغهللىكتىن قورقۇپ بالىلىرىڭالرنى ئۆلتۈرمهڭالر، ئۇالرنىڭ ۋە سىلهرنىڭ «

سۈرە (» . گۇناھتۇر  رىزقىىڭالرنى بىز بېرىمىز، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ھهقىقهتهن چوڭ

  )  ـ ئايهت31ئىسرا 

مهدەنىيهت، ياۋرۇپا ۋە يىراق شهرق مىللهتلىرىنى دوراش بىلهن ئائىلىنى مهنىۋى 

 مهھرۇم قىلىپ مازارلىققا ئايالندۇرىدىغان بولسا تۇف ئۇنداق خۇشاللىقىدىن

بۇ مهدەنىي قهتلىئامنىڭ ئاخىرى يوقمۇ؟ ئالدىنى ئالىدىغان بىرەر ! مهدەنىيهتكه

  تۈزۈم ۋە لىزىىمچۇ؟ 

شۇنى ئېنىق بىلىشىمىز ۋە شۇنداق دەپ ! جان قېرىنداشالر، ئهزىز ۋەتهنداشالر

ۈن ئائىلىنىڭ ئىچكى ئىشىنى، ھهر مۇئهييهنلهشتۈرۈشىمىز كېرەككى، پۈت



سىلهرمۇ ئۇزاققا قالماي ! ئى مۇسۇلمان ياش قېرىنداشالر ۋە قهدىرلىك دىنداشالر

ئاتا ـ ئانا بولىسىلهر، بۇ گۇرۇھالردىن بولۇپ قېلىشتىن ھهزەر قىلىڭالر، 

پهرزەنتىڭالرغا ئىمان روھىنى سىڭدۈرۈڭالركى، ئۇالرمۇ كېلىچهكته ئهۋالدىنىڭ 

ا بالىسىغا باشقا بىرسىنىڭ چېقىلىشىغا بىر قۇچقاچ چېغىد. قاتىلى بولمىسۇن

. رازى بولمايدۇ، ئهگهر چېقىلىپ قالسا ئهتراپىدا ۋىچىرالپ ھهسرەتته قان يىغاليدۇ

بىز مىللهتته بىر قۇشقاچنىڭكىچىلىك بولسىمۇ ۋىجدان قالمىدىمۇ؟ ئى 

؟ دۇنيا بىزنى قۇتۇلدۇرۇپ قالىدۇ دەپ !قېرىنداشالر سهپىرىڭالر نهگه ئهجهبا

  . لهر؟ ياق ئۇنداق ئهمهس، دۇنيا ھېچكىمنى قۇتۇلدۇرۇپ قااللمايدۇئويالمسى

يهرنى ) ھاكاۋۇرلۇقتىن ئايىغىڭ بىلهن(سهن زېمىندا مهغرۇرانه يۈرمىگىن، «

ئېگىزلىكته تاغالرغا )  بىلهن ھهر قانچه گىدەيگىنىڭ(تىشىۋەتهلمهيسهن، 



قولىدىن قۇتۇلۇپ قۇرئانغا جان قېرىندىشىم، بۇ دىلى قارا، قولى قان قاتىلالرنىڭ 

دۇنيانىڭ تۈرلۈك . ئهقلىڭ ھاكىم، ۋىجدانىڭ سوتچى بولسۇن! قوچاق ئاچقىن

ھادىسه ۋە ئهشيالىرىغا بولغان كۆز قاراش ۋە پىكىر دولقۇنلىرىغا بوغۇلۇپ قالماي 

دېسهڭ مۇنۇ تۆۋەندىكى ئىككى شهخسنى سېلىشتۇرۇپ كۆرگىنكى، ئىبلىسلهر 

 قۇتۇلۇپ، ئىمان نۇرى بىلهن ھهقىقهتنى ئىدراك گۇرۇھىغا داخىل بولۇشتىن

  .قىلغىن

   

  دىنسىز بىلهن دىندار

   

  سىزگه كۆرە دۇنيا قانداق يهر؟ 

  : دىنسىز

مېنىڭ بۇ قىسقا دۇنيادا . ــ بۇ دۇنيا يهپ ـ ئىچىپ، ئويناپ ـ كۈلۈپ ياشايدىغان يهر

بۇنىڭ  ياخشى يهپ، ياخشى كىيىنىشتىن باشقا غايهم يوق،  چهكلىك ئۆمرۈمدە

ئۈچۈن مىللىتىمنىڭ كۆز يېشىدىن، مهزلۇمنىڭ دەرد ـ ئهلىمىدىن پهرۋايىم 

چۈنكى بۇ دۇنياغا ئىككىنچى بىر . پهلهك، ئۆزەمنىڭ تۇرمۇشى باياشات ئۆتسه بولىدۇ



  : دىندار

ــ دۇنيا ئىنسانالرغا نىسبهتهن بىر مهكتهپ، بۇ مهكتهپنىڭ تهلىم ـ 

، كېلىپ ئۆتكهن پهيغهمبهرلهر، ئوقۇش ماتېرىياللىرى ۋەھىيگه تهربىيهچىلىرى

ئىسالم دىنى كهلگهندىن كېيىن بۇ دىننىڭ . ئاساسالنغان ساماۋى كىتابالردۇر

بىز بۇ كىتابالرنىڭ ۋاسىتىسى . ئاساسى قانۇنىنى بهلگىلهيدىغان قۇرئان كهرىمدۇر

ىالتالردىن خاالس بىلهن ئۆزىمىزنىڭ ھاياتىنى تهرتىپكه سېلىپ، ھهر خىل مۇشك

مېنىڭ ۋەزىپهم بۇ . تېپىپ، دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بهخت ـ سائادەتكه ئۇلىشااليمىز

مهكتهپنى ئهال نهتىجىدە پۈتتۈرۈپ جانابى ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدىكى ئىمتىهانغا 

ھازىرلىق قىلىش بىلهن ئاخىرەت بىلىتىنى تاپشۇرۇپ ئېلىش ۋە جهمئىيهتكه 

 ئۆزەمنىڭ بىر كىشلىك بۇرچۇمنى  قىمگه، ۋەتىنىمگهپايدىلىق ئىنسان بولۇپ، خهل

. ئادا قىلىش ئارقىلىق جانابى ئالالھنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىشتىن باشقا غايهم يوق

  : بىز مۇسۇلمانالر دۇنيادا ئاساسهن جانابى ئالالھنىڭ

ئۈ كۈندە، كىشى ئۆزىنىڭ قېرىندىشىدىن، ئانىسىدىن، ئاتىسىدىن، ئايالىدىن ۋە «

ئۈ كۈندە ھهر ئادەمنىڭ بىر ھالى بولىدىكى، ئۇنىڭ باشقىالرغا . ىن قاچىدۇبالىلىرىد

ئۇ كۈندە نۇرغۇن يۈزلهردىن نۇر، كۈلكه ۋە خۇشال ـ . يار بهرمهيدۇ) شۇ ھالى(قارىشىغا 

دېگهن تهنبىه ۋە )  ـ ئايهت39   ـ34سۈرە ئهبهسه (» .خوراملىىق يېغىپ تۇرىدۇ



  ــ دىنغا بولغان قارىشىڭىز قانداق؟ 

  : دىنسىز

ــ سورىماي قويۇڭ تهقسىر، كۆرمىگىنىمىز قالدىمۇ بۇ دىندىن؟ ئۇنى قىالي 

بۇ دىن ھهر قاچان . دېسىمۇ دىن قىلما دېگهن، بۇنى قىالي دېسىمۇ دىن قىلما دېگهن

بۇ دىن بولمىغان بولسا، جهمئىيهت . گهن قارارىغا قارشى چىقىدۇنهپسىمنىڭ بهر

  . تهرەققىي قىلىپ ھهر ئىش تهرتىپكه كىرگهن بوالتتى

  : دىندار

ــ دىن، ئىنسانالرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ھاياتىنى ھاالكهتتىن قۇتۇلدۇرۇپ، 

 دۇنيانىڭ بۇ تۈزۈم.  قويۇلغان ئىالھى بىر تۈزۈمدۇر سائادەتكه ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن

گۈللىنىشىنى، ئىنسانىيهتنىڭ بهخت ـ سائادىتىنى قوغداپ ئۇالرغا ئىنسانچه 

ياشاشنى ئۆگىىتدۇ ھهمدە ھهق ۋە ھهقىقهتكه ئىگه چىقىپ زۇلۇمغا تىز پۈكمهي 

ئهسلىدە دىن تۇيغۇسى . مهردانه، جهسۇر، تېتىك ۋە روھلۇق بولۇشنى تهلىم بېرىدۇ

پهيغهمبىرىمىز بۇ .  تۇغما بىر ئاالھىدىلىكپۈتۈن ئىنسانالرنىىڭ خاراكتېرىدىكى

ھهر تۇغۇلغان بوۋاق ئىسالم «: ھهقىقهتنى بىزگه خاتىرىلىتىپ مۇنداق دەيدۇ

ئهمما، مۇھىتنىڭ تهسىرىگه ئۇچراپ، ۋىجدانىنىڭ » .پىترىتى بىلهن تۇغۇلىدۇ

چاقىرىقىغا قۇالق سالماي، خاراكتېرىدىكى دىن تۇيغۇسىنى ئۇنتۇپ يولدىن 

ر ھهقىقهتتىن ئايرىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر نهپسىنىڭ خاھىشىغا، ئاداشقانال

شهيتاننىڭ كۆرسهتمىسىگه قۇل بولۇپ، خىيالىغا كهلگهن ھهرقانداق بۇزۇقلۇقالرنى، 



  ە ئالالھ بارمۇ؟ ــ ئى دىنسىز، سىزگه كۆر

. ئهقىل ۋە مهنتىق قانۇنىيهتلىرى بۇنى كهسكىن رەت قىلىدۇ. تهقسىر(!) ــ يوق 

مهن شهخسهن كۆزۈم بىلهن كۆرمىگهن، . پۈتۈن كائىناتقا تهبىئهت ھاكىمدۇر

  . تهجرىبىدىن ئۆتمىگهن ھېچقانداق نهرسىگه ئىشهنمهيمهن

  ــ دىندار، قېرىندىشىم سىز قانداق قارايسىز؟ 

تهقسىر، بۇ سوئالنىڭ جاۋابىنى ئاڭالپ چىداپ تۇرغۇچىلىكىم قالمىدى، بۇ ــ 

قهدەرمۇ ئهقىلسىزلىق بوالمدۇ دۇنيادا، ئالالھقا ئىشهنمهسلىك شهيتاننىڭمۇ ھهددى 

ئۇالر ئالالھنى كۆر كۆزلىرى بىلهن كۆرەلمىگهنلىكلىرى ئۈچۈنال ئىنكار . ئهمهس

نىنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىدۇ، بۇالرنى قىلىدۇ، ئهمما ئهقلىنىڭ، ۋىجدانىنىڭ ۋە جې

مهن ئالالھقا شۇنداق ئىشىنىمهنكى، ئۈ يوق ئهمهس باردۇر، بىردۇر، ...! كۆرمهيدىغۇ

  ... ئهبهدىيدۇر، ئهزەلىيدۇر، تىرىكتۇر، ئۆلمهيدۇر، قادىردۇر، ئالىمدۇر

ئهگهر دۇنيادا سهن ! سهن دەپ باق دىندارلىقنى زىللهت بىلىدىغان بهختسىز

  ۈتۈن ئىش قولۇڭدىن كېلىدىغان بولسا نېمىشقىالتتىڭ؟ خالىغان پ

  . ــ پادىشاھالر كهبى ياشايتتىم ئهلۋەتته

  ــ بۇ قهدەرمۇ؟ 



ــ پادىشاھ بولغاندىن كېيىن دىلىم تارتقان، نهپسىم خالىغان پۈتۈن ئىشالرنى 

  ! قىالتتىم شۇ

  ــ ئاخىرىدىچۇ؟ 

نى ئىستىراھهت بىلهن ــ قېرىغاندا دەمسىز؟ ئۇ چاغدا ۋاقىتنىڭ كۆپ قىسمى

  . ئۆتكۈزۈپ، تهن ساالمهتلىكىمنى ئاسراش بىلهن كۈن كهچۈرەتتىم

  ــ خۇش ئۆلمهمسىز؟ 

ــ ئۆلىمهن، بۇ تهبىئهتنىڭ قانۇنى، ئهمما دۇنيادا باياشات ياشىۋالغىنىم، ھۆكۈمدار 

چۈنكى ئۆلگهندىن . بولۇپ، دەۋران سۈرۈۋالغىنىم ئۈچۈن كۆزۈم ئارقىدا قالمايدۇ

  شۇنداق ئهمهسمۇ؟ . تۇپراق بولۇپ تۈگهيمهن خاالسكېيىن 

  ــ تىرىلمهمسىز؟ 

  ! ــ بۇ مۇمكىنمۇ؟ توغرىسى بۇ سوئالىڭىزنى قوبۇل قىاللمايمهن تهقسىر

مۇسۇلمان قېرىندىشىم سىز دەپ بېقىڭ، دۇنيادا سىز خالىغان پۈتۈن ئىش 

  قولىڭىزدىن كېلىدىغان بولسا نېمىىشقىلغان بوالتتىڭز؟ 

ىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىش، ئاخىرەتته پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ــ ئالالھن

ئهلهيهىسساالم بىلهن جهننهتته بىرگه بولۇش ئۈچۈن دىن، ۋەتهن ۋە مىللهتكه سادىق 

بولۇپ، بۇ يولدا ئاداققىچه خىزمهت قىلىشنى ئىنسانىي بۇرچۇم دەپ بىلهتتىم ـ دە بۇ 

ه تىرىشقان بوالتتىم ھهمدە غايهمگه يېتىش ئۈچۈن ئۆمرۈمنىڭ ئاخىرغىچ

دىنىمنىڭ تهقهززاسى، ئىمانىمنىڭ مۇجىبى بويىچه ئالالھنىڭ ئىنسانالرغا 



  ياشلىقىڭىزنى قانداق ئۆتكۈزەتتىڭىز؟ 

ئالالھ يولى ئۇ شۇنداق بىر يولكى، ئىنساننىڭ پۈتۈن غهم ـ … !ــ ئالالھ يولىدا

 راھهت ھاياتقا ھۇزۇر، جانغا. قايغۇلىرىنى، نهپسىنىڭ پۈتۈن ئاپهتلىرىنى توسىدۇ

  . بېغىشاليدۇ

  ــ كېيىنچۇ؟ 

ــ ئالالھ خالىسا ئىش ـ ئهمهل دەپتىرىم ئوڭدىن بېرىلسه، مهھشهردە يۈزۈم ئاق 

  .  ۋە ئالالھنىڭ جامالىغا نېسىپ بولىمهن چىقسا، جهننهت

 بېرىۋاتقان ئىككى  ئى مۇسۇلمان، بۇ مهزكۇر سوئال ۋە جاۋابالر جهمئىيهتته يۈز

هلبىگه ئىمان، روھىغا ھۇزۇر ئىزدەۋاتقان ۋە بۇ ئىككى ئى ق. ئېقىمنىڭ دەل ئۇزى

نېمهت بىلهن سايراۋاتقان ئىسالم ۋە جهننهت بولبۇللىرى، بىز بۇ قورقۇنچلۇق 

ئاپهتنىڭ تهسىرى ئاستىدا قالماسلىقىمىز ئۈچۈن قايسى ئىشالرغا دىققهت 

 نامازنى ھهر ئىشىمىزدا ئىماننى قوماندان،: قىلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ ئويلىنايلى

ساقچى، ئهخالقنى ئهسكهر قىلغان ئاساستا ئىشنى جهمئىيهتنىڭ ئاساسى مهنبىئى 

بولغان ئائىله ئوچاقلىرىدىن ۋە بۇ ئوچاقالرنىڭ ياخشىلىنىشىدىن باشالش 

ئارقىلىق دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ھاياتىمىزنى ھاالكهتتىن قۇتۇلدۇرۇشقا ھهممه 

  . بىردەك ئاتلىنايلى



   

  )؟...كىم بىلهن (تۇرمۇشقا چىقىسىز

   

كۆزۈڭ يهنه كۇچىالردا شۇنداق ئهمهسمۇ؟ مهن دېگهن قاش ـ كۆزۈڭنى ئوينىتىپ 

ئاتا ـ ئاناڭنى تىڭشىمايسهن، دىنىغا قارىمايسهن، … تۇرىدىغىنىغا ئاشىق دېگىنه؟

دىنسىز دېمهي، ئهخالقسىز دېمهي ھېسسىياتقا بېرىلىسهن، بىر نهچچه ئاي ئۆتمهي 

قىز بولساڭ . دەپ قاقشايسهن» مهن، ئاجراشقىلى كهلدىمبۇالشماي«مهھكىمىدە 

رەستىلهردە الپ ئاتىدىغان پوچىغا، دادىسىغا مۇشت، ئانىسىغا تهستهك ئاتىدىغان 

نوچىغا، سۇ ئورنىغا ھاراق ئىچىدىغان توپچىغا، نۆۋىتى كېلىپ قالسا، سېنى دوغا 

 ئايان ــ يا بۇنىڭ نهتىجىسى ھهممىمىزگه. تىكىدىغان چوڭچىغا ئاشىق بولىسهن

بىر قىسىم ئاتا ـ ئانىالرمۇ زادى ... ئومۇمنىڭ ئايالى ۋە يا بهتبهخت بىر سهرگهردان

ئوغلۇم پاالنى بهك چىرايلىق شۇنى «سىلهردىن قېلىشمايدۇ، بهلكى دەيدۇكى، 

ئېلىپ بېرەيلى، قىزىم پۇستانى بهك باي ئۇنىڭغا بېرەيلى، مهن بىر قولى قىسقا 

سهن . ىقىپ قالغانلىقىم ئۈچۈن ھاياتتا چىرايىم كۈلمىدىگاداي بىلهن تۇرمۇشقا چ

  » !بولساڭمۇ ھاياتنىڭ پهيزىنى سۈرۈپ ياشا

دوستۇم جهمئىيهت بۇ تىپتىكى ئادەملهر بىلهن تولۇپ تاشقان، شۇنداق ئهمهسمۇ؟ 

بىزمۇ بۇالرغا ئوخشاش بولمايلى، ئۆزىمىزنى ھاۋايى ـ ھهۋەسكه ئۇرمايلى، ھايات 

رۇن ئويالپ ئاتايلى، پهيغهمبىرىمىزنىڭ كۆرسهتمىسى تېشىنى ئېتىشتىن بۇ

ھهقىقهتهن ئايال «: بويىچه ھهرىكهت قىاليلى، قارا نېمه دەيدۇ ئۇ قۇالق سااليلى

 ئۇنىڭ دىنى، ياكى مېلى، ياكى  )ئاساسهن(بىلهن تۇرمۇشقا چىقىشتا، ) خهق(



ئهزىز قېرىندىشىم كهل، بىز بۇ مۇبارەك ھهدىس شهرىپنىڭ سۈزگۈچىدىن 

ئۈزىمىزنى ئۆتكۈزۈپ كۆرۈش ئۈچۈن جهمئىيهتتىكى بىر قىسىم قورقۇنچلۇق 

  : مهنزىرىلهرگه نهزەر سااليلى

ئېسىمدە قېلىشىچه بۇندىن تۆت ـ بهش يىل ئىلگىرى بولسا كېرەك، ئاپتۇۋۇز 

ىرىق ـ قىرىق بهش ياش ئهتراپىدا بىر ئادەم بىلهن تۇنۇشۇپ قالغان بېكىتىدە ق

. بۇ كىشى ھهدىسىال جهمئىيهتتىن، جهمئىيهتتىكى ياشالردىن قاقشايتتى. ئىدىم

  مهن سورىدىم بالىلىرىڭىز باردۇ؟ 

  . ــ تۆت باالم بار

ــ مهن سوراپ باقاي تاغا، بالىلىرىڭىزنى ئىسالم ئهخالقى بىلهن چوڭىتىپ، 

اليدىغان ھايات يولدىشى ئۈچۈن پهيغهمبىرىمىزنىڭ كۆرسهتمىلىرىنى نهزەرگه تال

  ئالدىڭىزمۇ؟ 

ــ ئالدىم دېسهم يالغان سۆزلىگهن بولىمهن، بىزنىڭ كۆزىمىزگه ماددىي دۇنيا پهردە 

چوڭ قىزىم قىزىل يۇلتۇز «: بولدى، قىزلىرىم جاھىللىق قىلىپ تۇرۇۋالدى

 قىلىمهن دېسه، كىچىكى مهن گىتار رىستۇرانىنىڭ خوجايىنى بىلهن توي

چولپىنى پاالنى بىلهن سىناشقان؛ دادا ھهم بىز بىر ـ بىرىمىزنى ياخشى كۆرىمىز، 

  . دەپ تهھدىت قىلدى» !ئارىمىزغا كىرىپ قاتىلىمىز بولما

  : سۆزىنى كهستىم ۋە سوردۇم



  ــ سىزنىڭ خهۋىرىڭىز يوق تۇرۇپ قانداقمۇ بىرى بىلهن سىناشسۇن قىزىڭىز؟ 

ـ سهن بىلىپ تۇرىسىهن پهرۋەردىگارىم، مېنى كهچۈرگىن، ئۇالر ئاشىق بولۇش ـ

دۇنيا ئۆزگهردى باالم؛ ھايا قالمىدى، بىزنىڭ مهھهللىدە ... بىلهن قالسىغۇ مهيلىدى 

بىر قىز بالىسىنى ئالدۇرىۋاتقىلى دوختۇرخانىغا بارغاندا قوشنىالردىن بىرى كۆرۈپ 

  … !قاپتۇ

  ! تاغا؟ــ قىز بالىمۇ تۇغامدۇ 

بىز نومۇسىنى ساقالش ئۈچۈن جان بېرىشكه رازى ئهجدادالرنىڭ … ــ ئاھ باالم، ئاھ

ئهۋالدى ئىدۇق، بۈگۈنكى كۈنگه كهلگهندە نېمىمىز قالدى دەيسىز؟ ھهيران 

  ...!بۇالۋاتىمهن

  ــ تاغا نېمىشقا يىغاليسىز؟ 

بهزىدە كېلىچهكنى ئويلىسام قورقۇنچلۇق خىيالالر بىلهن كۆڭلۈم بۇزۇلىدۇ، 

نۇمۇسىدىن «ھهزرىتى ئهلىي . بۇالرنى ئويالپ قورقۇنچلىق چۈشلهرنى كۆرىمهن

دەپتىكهن، » .مهردلىك قىلغان خار، مال ـ مۈلكىدىن مهردلىك قىلغان ئېزىز بولىدۇ

  ! ئهھۋالىمىز بۇ باالم

. ــ كۆڭلىڭىزنى بۇزماڭ تاغا، سىزنىڭ قىز ـ ئوغۇللىرىڭىز بۇ دەرىجىدە ئهمهس

  . نىڭ قهلبىدە ئىمانى بار، نهسىههت قىلسىڭىز ئاڭاليدۇچۈنكى ئۇالر

بىزلهرنىڭمۇ قىز ـ ئوغۇللىرىمىز بولىدۇ، ئۇالرمۇ تۇرمۇش ! دوستۇم، قېرىندىشىم

قۇرۇپ ئائىلىك بولغاندا نېمىشقىلىدۇ؟ كهل شۇ ئايىتى كهرىمىنىڭ مهنىسىگه 

  : چوڭقۇر چۆكۈپ نهزەر سااليلى



ئۇالرنى سىلهرنىڭ ) ئالالھنىڭ(لىشىڭالر ئۈچۈن ئايالالر بىلهن ئۇنس ـ ئۈلپهت ئې«

مېهرى ـ ) يهنى ئهر ـ خوتۇن ئارىسىدا(ئۆز تىپىڭالردىن ياراتقانلىقى، ئاراڭالردا 

) كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان(مۇھهببهت ئورناتقانلىقى ئالالھنىڭ 

ىڭدا پىكىر يۈرگۈزىدىغان قوۋم ئۈچۈن شهك ـ شۈبهىسىزكى، بۇن. ئاالمهتلىرىدىندۇر

  )  ـ ئايهت21رۇم سۈرىسى ( ُ.نۇرغۇن ئىبرەتلهر بار

. ھهقىقىي چىن تۇرمۇشتا سهمىمىي مۇھهببهت، سۆيگۈ، مهرھهمهت ۋە ھۇزۇر بولىدۇ

ساختا مۇھهببهت ئهلۋەتته جهمئىيهتكه باال بولىدۇ، ئىنسان جىسمانىي تهرەپتىن 

ققا موھتاج، ماددىي ئوزۇققا موھتاج بولغىنىدەك روھى تهرەپتىن مهنىۋى ئوزۇ

ئائىلىسىنى ئىسالم ئاساسىغا كۆرە تهربىيىلىسه، ھاياتتىن لهززەت ئاالاليدۇ ۋە 

ئهكسىنى دەۋا قىلىش ئىجتىمائىي ھاياتتىكى تۇلالرنىڭ، ئىگه ـ . ھۇزۇر كۆرىدۇ

چاقىسىز ۋە تهلىم ـ تهربىيهسىز دىلى سۇنۇق يېتىم ـ يېسىرالرنىڭ ھالىنى 

تهلمهيدىغان دەرىجىدە تۇيغۇسىز ئىكهنلىكىنى كۆرەلمهيدىغان، بۇنى چۈشىنىپ يې

  . ئىسپاتالش دېمهكتۇر

ئون يىل، يىگىرمه يىل يولدىشىنى كۈتكهن، ئۆزىنى نامهھرەمدىن ساقلىغان، 

. نۇمۇسىنى ئۆلسىمۇ ياتقا تهسلىم ئهتمىگهن، ئايالالر بىزنىڭ ئانىلىرىمىز ئىدى

ا پۈتۈشۈشلهر ئۈستىگه ئهمما كۈنىمىزدە خىيانهتلهر ئۈستىگه خىيانهت، ئۆز ئار

ساغالم ئاساسقا قۇرۇلمىغان ئائىله كۈز پهسلىدىكى . پۈتۈشۈش كۆپىيىپ كهتتى

ۈشى مۇقهررەر سارغايغان ياپراققا ئوخشايدۇ، ئۇ ياپراقالرنىڭ ھامان تۆكۈل

نهپس بۇتىنىڭ ئهمرى بىلهن . بولغىنىدەك، بۇنداق ئائىلىلهرمۇ ئهلۋەتته بۇزۇلىدۇ

ئوت يېقىلغان ئوچاق ئهبهدىي يانىدىغان بولسا ئىدى، شهيتان ئاسماندىكى ماقامىدا 

  . قېلىپ لهنهتكه دۇچار بولمىغان بوالتتى



: ن ئايرىلمائۆيلهنمهكچى بولساڭ دىققهت قىل، شۇ نۇقتىدى! قېرىندىشىم

دىندارنى ئىزدە، سېنى دىندىن چىقارمىسۇن، نۇمۇسچاننى ئىزدە، نۇمۇسىنى 

ساقلىسۇن، ئىمانى بارنى ئىزدە قورسىقىغا ھارام قاتمىسۇن، ئهخالقى بارنى ئىزدە 

ھاياتتا ھۇزۇر، ئائىلىدە خۇشاللىق قهبرىدە نۇر خالىساڭ … سېنى رەسۋا ئهتمىسۇن

  . بۇالرنى قىلغىن

سىلهر بىزنىڭ پهخرىمىز، چۈنكى سىلهر ! انا، ئاچا ۋە سىڭىللىرىمىزھۆرمهتلىك ئ

يهنه شۇنىڭدەك . شېهىدلهرنىڭ، غازى يىگىتلهرنىڭ ئانىلىرى ۋە ئانىسى بولىسىلهر

نۇمۇسلۇق چېهرىڭالرنى ۋە ئىپپهتلىك ئهخالقىڭالرنى كۆرۈش بىز ئۈچۈن 

ېمه دەيدۇ قۇالق سىلهرنى ياراتقان جانابى ئالالھ ن. ئۇنتۇلماس بىر شهرەپتۇر

  : سېلىىڭالر

مۆمىن ئايالالرغا ئېيتىپ قويغىنكى، نامهھرەملهرگه تىكىلىپ قارىمىسۇن، «

سىلهر بۇ ئايىتى كهرىمىنىڭ )  ـ ئايهت31سۈرە نۇر (» .ئهۋرەتلىرىنى ياپسۇن

ئهمرىدىن ئايرىلماڭالر، بهختىيار ئائىلهڭلهردە كۆرۈۋاتقان مهنىۋى ھۇزۇرنى 

گه بۇ چهكسىز نېمهتلهرنى ئاتا قىلغان پهرۋەردىگارىڭالرغا خاتىرىلهڭالر، سىلهر

پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ قىزى . شۈكۈر قىلىڭالر

چۈنكى سىلهرنىڭ تۇمۇرۇڭالردىكى . ھهزرىتى پاتىمه ئانىمىزغا ئوخشاش بولۇڭالر

. ل تۇتالمايسىلهرقېنىڭالر قهلبىڭالردىكى ئىمانىڭالر بۇنىڭغا بۇيرۇيدۇ، باشقا يو

  . خائىن كۆز ۋە خائىن قهلىبلهرنىڭ يامانلىقىدىن ئۆزەڭالرنى ساقالڭالر

   

  جهننهتكه اليىق ئايال



   

. سىلهر ھهر بىر سۆز ۋە ھهرىكىتىڭالردا توغرا بولۇڭالر! قىز قېرىنداشىلىرىمىز

انالر ھهزرىتى پاتىمه ۋە ئائىشه ئانىمىزنىڭ يولىدا مېڭىڭالر، ئۇالرنىڭ يولىدا ماڭغ

قانداق مۇكاپاتقا ئېرىشىدىغانلىقىنى بىلهمسىله؟ بۇنى مهن ئهمهس، بىز ئۈممىتى 

ئۈچۈن يىغالپ، زارلىغان پۈتۈن ئالهمنىڭ رەھمىتى ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىز 

بهش ۋاقىت نامىزىنى ئوقۇغان، «: ئهلهيهىسساالم ئۆزىنىڭ بىر سۆزىدە مۇنداق دەيدۇ

ساقلىغان، يولدىشىغا ئىتائهت ) ھارامدىن(ى رامىزان روزىسىنى تۇتقان، نۇمۇسىن

  ».قىلغان خاتۇن جهننهتكه كىرىدۇ

ئهمما . سىلهر بۇ ئىشالرنى قىلىۋاتىسىلهر! بۇ نېمه دېگهن بۈيۈك بىر مهرھهمهت

. قىسمهن ئايال سۈرەتلىك شهيتان تهبىئهتلىك بۇزۇقالردىن ھهزەر قىلىڭالر

ياتى سىلهرنى ئالداپ كهتمىسۇن، ئۇالرنىڭ توز سۈرەتلىك ۋاقىتلىق ھاي ـ ھاي ھا

نامىزىڭالرنى دائىم ئوقۇڭالر . شۇم سۈنئى ھهرىكهتلىرى پارالق كۆرۈنمىسۇن

ئۆيۈڭالردا ئىالھى نۇر . بالىلىرىڭغا قۇرئان ئۆگىتىڭالر، سىلهرمۇ ئوقۇڭالر

ئهگهر يولدىشىڭالر بۇنىڭ ئهكسى بىر ئىنسان بولسا، ئۇنىڭ بىر يولىنى . چاقنىسۇن

ئۆيۈڭالردا . ۇ مهزكۇر يولنىڭ يولۇچىسى قىلىشقا تىرىشىڭالرتېپىپ ئۇنىم

بالىلىرىڭالر ئاچ ـ يالىڭاچ تۇرسا، ئاشخانىالردا بىر نهپسىڭالر ئۈچۈن پېتى مانتا 

دېگهن ئاتا سۆزىدىن ئۇزاقالپ » پۇتۇڭتى يوتقانغا قاراپ ئۇزات«. بۇرۇتماڭالر

رەستىلهردە مودا ئاپتاپتا سۇلىشىپ قالغان چىچهكتهك تۇرۇپ . كهتمهڭالر

  . قوغالشماڭالر

تاشقى . ئالالھنىڭ سىلهرگه ئاتا قىلغان تهبىئىي گۈزەللىك يېتىپ ئاشىدۇ

كۆرۈنۈشىڭالرنى ھهر خىل ئالىي ماي ـ بۇياقالر بىلهن پهدەز قىلىشنىڭ ئورنىغا 



ئهگهر بىر ئادەمنىڭ بىر ئادەمگه سهجدە «پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئېيتىدۇكى، 

ىنى بويرىيدىغان بولسا ئىدىم، ئهلۋەتته ئايال كىشىنى يولدىشىغا سهجدە قىلىش

  » .قىلىشىغا بۇيرۇغان بوالتتىم

سهن يولدىشىڭغا ! قىز قېرىندىشىم ئويالپ باق بۇ نېمه دېگهن بۈيۈك پهرمان ھه

ئىتائهت قىلىۋاتىسهن، ئهمما بهزىدە دېگهن يېرىدىن چىقماي قالىسهن، بۇنىمۇ 

  . ملىك ئازابقا دۇچار بولماتۈزەتكىنكى، ئهله

  : ساڭا ئوخشاش بىر ئايالنىڭ مۇنۇ ئهقىدىسىنى ئالقىشال

. بىر ئادەم يېرىم كېچىدە ئۇيقىدىن ئويغىنىپ ئايالىدىن سۇ تهلهپ قىلىدۇ

دېگهن ئويدا ياتاق » يولدىشىمنىڭ يۈرىكى قىزىپ قالغان ئوخشايدۇ«: ئايالى

كى توڭالتقۇدىن سۇ ئېلىپ چىقىشقا ئۆيىدىكى سۇدىن ئهكىلىپ بهرمهي، پهس قاتتى

 يهنه  ئايالى ئاستى قاتتىن سۇنى ئېلىپ چىققانغا قهدەر بۇ ئادەم. چۈشۈپ كېتىدۇ

يولدىشىم سۇ ئىچمهي ئۇخالپ قاپتۇ، سۇنى يهنه : ئۇخالپ قالىدۇ، بۇنى كۆرگهن ئايال

ئويغىنىپ قالسا ئىچه، ئۇيقۇسىدىن ئويغاتماي قوياي، بهلكى شېرىن ئۇيقىدا 

دېگهن خىيال بىلهن » الۋاتقاندۇ ياكى بىرەر چۈش كۆرەۋاتقان بولىشى مۇمكىنئۇخ

بىر مۇددەت ئۆتكهندىن كېيىن . قولىدا سۇ يولدىشىنىڭ ئويغىنىشى كۈتۈپ تۇردى



  هزىڭ يوقمۇ يا؟ ــ خانىم نېمىشقا ئۇخلىمىدىڭ مىج

ــ مىجهزىم ياخشى، سىز سۇ ئىچىمهن دېگهن ئىدىڭىز، ھاۋا دېمىق يۈرىكى قىزىپ 

قالغان ئوخشايدۇ مۇزدەك سۇ ئىچسۇن دەپ ئاستى قاتتىن سۇ ئېلىپ چىققانغا قهدەر 

قېنى . يهنه ئۇخالپ قاپسىز، شۇڭا سىزنى ئويغانسا سۇ ئىچسۇن دەپ ساقالپ تۇردۇم

    !سۇ ئىچىڭ

ڭ ئۆزىگه بولغان بۇ كۆيۈمچانلىقىدىن قاتتىق تهسىرلهنگهن ئهر ئايالىنى

  : ھاياجېنىدىن كۆزىنى ياشالپ تۇرۇپ

ــ ساڭا ئوخشاش ۋاپادار بىر ئايالىم بولغانلىقىدىن مهن ئۆزەمنى ناھايىتى 

قېنى قهدىرلىكىم ھهر قانداق بىر تهلىۋىڭ بولسا . بهختلىك ھېس قىلىمهن خوتۇن

قىڭنىڭ مۇكاپاتى ئۈچۈن سېنىڭ ھهرقانداق ئارزۇ ۋە ئېيت، مهن بۇ ۋاپادارلى

  . ئىستهكلىرىڭنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا ھازىر مهن

  ! ــ سۆزۈمنى بېرىپ

  ...... ــ 

  ... تهلىپىىمنى قاندۇرماقچى ئىدىڭىز، سۆزىڭىزدىن يېنىۋالماڭ! ــ گهپ قىلىڭچۇ

ا چۈشۈپ شۇنداق قىلىپ ئۇالر ئهتىسى ئاجرىشىش خېتى ئېلىش ئۈچۈن ئاپتۇۋۇزغ

يولغا چىقىدۇ، ئاپتۇۋۇز بىر يهرگه كهلگهندە قاتتىق بىر چاقىدۇ ـ دە ئاپتۇۋۇز 



  . ىڭ ئهمدى ئورنى قالمىدى دەيدۇــ ئۆيگه قايتايلى ئاجرىشىشن

  ! ــ خانىم بۇ نېمه ئىش؟ تېزال ئۆزگىرىپ قالدىڭغۇ

ــ بىز توي قىلغان بىر نهچچه يىلدىن بېرى، ئارىمىز ئىناق، تۇرمۇشىمىز ياخشى 

بولۇپ كهلدى، ئهمما ۋىجدانىمنى ئازابالپ، قهلبىمنى يارىالپ كهلگهن بىرال مهسىله 

 ھهل بولدى، شۇڭا ئاجرىشىشنىڭ ئورنى قالمىدى، بار ئىدى، ئهمدى ئۈ مهسىلىمۇ

  . ئۆيگه قايتساق بولىدۇ

ــ سېنى بۇ قهدەر ئازابالپ، ۋىجدان ئازابىغا دۇچار قىلغۇدەك قايسى مهسىلىنى 

دەيسهن؟ بىز تۇرمۇشقا چىققاندىن بېرى ئارىمىزدا بىرەر قېتىم سهن ـ پهن ديشىپ 

  بۇنى سهنمۇ بىلىسهن؟! قالغان يېرىمىز يوققۇ

ــ توغرا بۇ ھهقته مهن سىزدىن بهك رازى، ئهمما مهن ھازىرغا قهدەر بىزنى 

مۇشۇنداق خاتىرجهم تۇرمۇشقا ئىگه قىلغان ھهمدە ھهدسىز نېمهتلهر بىلهن بىزگه 

رەھمهت قولىنى سۇنۇپ پهرۋىش قىلىۋاتقان ئىگىمىزنىڭ ئىسمىنى بىر قېتىم 

م، مانا بۇ ئىش ئۇزۇندىن بېرى بولسىمۇ سىزنىڭ ئاغزىڭىزدىن ئاڭالپ باقمىغان ئىدى

مانا ئهمدى بۇ . مېنىڭ قهلبىمنى يارىالپ، ۋىجدانىمنى ئازاپالپ كهلگهن ئىدى

ئىسىمنى سىزنىڭ ئاغزىڭىزدىن ئاڭالپ قهلبىم بىرئاندا شىپا تېپىپ، ۋىجدانىم 

  . راھهتكه چىقتى



 سىلهرنىڭ جىنسىڭالردىن ئهنه شۇنىڭدەك قهلبى! مۆھتهرەم قىز قېرىنداشلىرىم

سىلهرمۇ ئۇالرنىڭ ئهۋالدىغۇ، . باك، ئىمانى ساغالم، ۋىجدانى ئويغاق ئانىالر ئۆتكهن

يۈرەك پارىسىغۇ، ئهمدى نېمىدەپ ئۇالرغا ئىز باسار بولمايسىلهر؟ نېمه دەپ ئۇالرنىڭ 

ئهخالق ـ پهزىلىتىگه قوچاق ئاچمايسىلهر؟ سىلهرنىڭمۇ ئىمانىڭالر بارغۇ، 

 قالغىلى بولۇدىغۇ؟ ئىمانىڭالرنىڭ ساداسىغا قۇالق ۋىجدانىڭالرنى تېخى قۇتۇلدۇرۇپ

  ! سېلىڭالر، ئهخالق پهردىسى ئارقىسىدا ئىززىتىڭالرنى بىلىڭالر

ئهمرىڭگه ئىتائهتمهن ! بۇ كائىناتتا نېمىدېگهن گۈزەل بهندىلىرىڭ بار! ئى ئالالھ

پهيغهمبىرىمىزنىڭ پۈتۈن ئۈممهتلىرىنى بۇ ! سادىق مۆمىن بهندىلىرىڭ بار

قىز قېرىنداشلىرىمىزنى ! ئى پهرۋەردىگارىم! قامهتتتىن مهھرۇم قىلمائىستى

  ...ئامىن يا رەب ئامىن! نۇمۇس كىيىمىدىن ئايرىما

   

  ...زىنا ھاياسىزلىقتۇر! يېقىنالشما

   

ئاڭ ـ ئىدراك، ھېس ـ تۇيغۇ تارىيىپ، ۋىجدان ئۆلۈپ، قهلبلهر قارىيىپ، ئاسمان قارا 

ر بىلهن تولغان بۈگۈنكى دەۋرنىڭ بۇلۇتالر بىلهن، يهر گۇناھكارال

  !  كۆزۈڭنى ئاچ، ھۇشۇڭنى تاپ، ئهقلىڭگه كهل يولۇچىلىرى

نهپسانى تۇيغۇلىرىنىڭ ئهسىرى، ئهقىل ۋە ئىدراكتىن ! ئى ئىنسان ئهۋالدى

مانا ھهر كۈنى دېگۈدەك . مهھرۇم ناتاۋانالرنىڭ بۈگۈنكى پالهج ھالىنى كۆرىۋاتىسهن

بىر مهپىچى ...! ىرالشقان جهمئىيهت شهيتانلىرىجىنايى قىلمىشالر، ئهنه غالج



» .ان يولدۇرزىناغا يېقىنالشماڭالر، چۈنكى ئۇ قهبىه ئىشتۇر، يام«: جانابى ئالالھ

زىنا قىلىش ئهمهس، ھهتتا زىناغا . دەپ پهرمان قىلىدۇ)  ـ ئايهت32سۈرە ئىسرا (

يېقىنلىشىشتىنمۇ چهكلىگهن پهرۋەردىگارىڭنى ئويال، يهنه ئۇ زىنا قىلىۋاتقان 

بۇالر كىمنىڭ بهندىلىرى ئهجهبا؟ قايسى غايىنىڭ ! ئاسىي بهندىلهرنى ئويال

انلىق سۈپىتى بىلهن بۇ ئهخالقسىز يولچىلىرى؟ ئىدراك ئىگىسى ئىنس

قىلمىشالرغا ۋىجدانى ئازاپالنمىغان ئىنسان سۈرەتلىك بۇ مهخلۇقالرنى قانداق 

قېنىڭ بۇزۇلمىغان، ۋىجدانىڭ تىرىك، … تىرىك قهلب ئىگىلىرى دېگىلى بولسۇن؟

ئىمانىڭ ساغالم بولىدىغان بولسا، تارىختا ئىسسىق قانلىرى بىلهن داستان يازغان 

ن ئهجدادلىرىڭنىڭ نهسلى ئىكهنلىكىڭنى ئىسپاتال، قېرىنداشلىرىڭنى قهھرىما



تىكىلىپ قارىمىسۇن، ) نامهھرەملهرگه(مۆمىن ئهرلهرگه ئېيتقىنكى، «

سهن بۇ ئايهت ) ئايهت ـ 30سۈرە نۇر (» .ساقلىسۇن) زىنادىن(ئهۋرەتلىرىنى 

كۆرسهتكهن بهلگىلىمىدىن ئاشما، ئىتائهت قىل، كۈنىمىزدىكى ئومۇمنىڭ ئايالى 

بولىۋالغان ھاياسىزالردىن سوراپ باقكى، ئهجهبا ئۇالر بۇ يولنى ئۆزلىرى تاللىۋالدىمۇ؟ 

ياق، ئۇالر ۋىجدانسىز ئهركهكلهرنىڭ قۇربانلىرى، نهپسى غالجىرالشقان توڭغۇز 

دېمهككى دىننىڭ كۆرسهتمىلىرىدىن ! يىرتقۇچ ھايۋانالرنىڭ ئهسىرىتهبىئهتلىك 

ئۇزاقالشتۇرۇلغان ھهرقانداق بىر جهمئىيهت ئهنه شۇنىڭدەك ئاقىۋەتكه مهھكۇم 

  . بولىدۇ

ئوغلۇم يۇغۇنىدى دەپ قولىدىن يېتىلهپ مهيخانىغا ئېلىپ ! ئى قهدىرلىك دادا

!  ئى ئهزىزىم ئانا.بارما، ئوغلۇڭغا نۇمۇسچانلىق تۇيغۇسى سىڭدۇرگىن

قىزلىرىڭنىڭ ساندۇقىنى زىبۇ ـ زىنهت كىيىملىرى بىلهن تولدۇرغان ئىكهنسهن، 

بولمىسا !.. ئهلۋەتته قهلبىنىمۇ نۇمۇس كىيىملىرى بىلهن تۇلدۇرۇشنى ئۇنۇتما

مهھشهر كۈنى ئالالھ ھۇزۇرىدا پىشانهڭگه قارا تامغا بېسىلىدۇ، جهھهننهمگه 

زىنادىن «يغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئېيتىدۇكى،په. كىرىشكه مهجبۇر قالىسهن

يۈزدىن نۇر ۋە گۈزەللىكنى : ساقلىنىڭالر، چۈنكى ئۇنىڭدا تۆت خىسلهت بار

كهتكۈزىدۇ، رىزىقتىن ياخشىلىق ۋە بهرىكهتنى ئۈزۈپ قويىدۇ، رەھمان تائاالنىڭ 

  » .غهزىپىگه ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك جهھهننهم ئازابىغا دۇچار قىلىدۇ

سىز، رىزقىدا بهرىكهت يوق، پهرۋەردىگارىڭنىڭ غهزىپىگه دۇچار سهن يۈزى نۇر

سهن پۈتۈن ئالهمگه . بولۇپ، ئازابىغا مهھكۇم ھالدا جهھهننهم تۈرۈكى بولمىغايسهن



ئۇنىڭغا خىيانهتته . ياخشىلىق بىر نېمهتتۇر! ئى ۋەتهننىىڭ ھۆر ۋە غىلمانلىرى

مىللىتىگه بولمايلى، ھااللنى تاشالپ ھارامنى قوغلىمايلى، ۋەتىنىگه سادىق، 

ۋاپادار، پهرۋەردىگارىغا ئىمانى، پهيغهمبىرىگه مۇھهببتى بار، ئهقلى ساغالم، ۋىجدانى 

ساپ پاراسهت ئىگىسى كىشىلهر ئۆزىنى بىلىپ تۇرۇپ ئوتقا تاشالشتىن ھهزەر 

ئۇنداق قىلمىسا مهزكۇر سۈپهتلهردىن . قىلغىنىدەك، زىنادىن ھهم ئۆزىنى تارتىدۇ

پهرۋەردىگارىنى تۇنىمىغان، . هر سېپىدە جازاغا تارتىلىدۇمهھرۇم ئىدراكسىز ناكهسل

پهيغهمبىرىنى بىلمىگهن، قانۇنى ئىالھىينى كۆزگه ئىلمىگهن بۇنداق ناتاۋانالرنىڭ 

ئۇزۇن قۇالقالردىن پهرقى نېمه؟ يا ئىگىسىنى تۇنىمىسا، يا رەھبىرىنى بىلمىسه، 

رغا مۇناسىپمۇ ياكى ياكى ئهخالق دائىرىسى ئىچىگه كىرمىسه، بۇ ئوخشىتىش بۇال

  ...!ئېشىپ كهتتىمۇ؟ ئهقىل ئىگىسى بولساڭ لىلال جاۋاب بېرىپ باق

بۇ ۋەتهننىڭ مۇسۇلمان ئهۋالدلىرىنى نۇمۇس يولىدىن ! ئى جااللهتلىك ئالالھ

ئايرىما، ئىپپهت پهردىسى ئىچىدە ساقالپ زىنا ۋە نومۇسسىزلىق جىنايىتى بىلهن 

  ...! ببهل ئالهمىنئامىن، يا رە… !قهلبىگه مور باسما

   

  ...!تهۋبه يهنه تهۋبه

   



ياخشى چۈش . ئىنسان ھاياتى خۇددى بىر چۈشكه ئوخشاش تېز ئۆتۈپ كېتىدۇ

بۈگۈنكى جهمئىيىتىمىزدە شۇنداق . ياخشىلىققا، يامان چۈش يامانلىققا ماڭىدۇ

بىر خىل ئادەملهر باركى، ئۇالر گۇناھ ماشىنىسىغا چىقىۋېلىپال ئهتىگهندىن تا 

بۇالر نېمىشقىلماقچى؟ . امغا قهدەر بۇلۇڭ پوچقاقالردىن گۇناھ ئىزلهيدۇئاخش

! قانۇندىن قاچقان گۇناھكاردەك پهرۋەردىگارىنىڭ ئهمر ـ پهرمانىدىن نېمىشقا قاچىدۇ

گۇناھ دېڭىزىدا غهرق بولۇپ، جېنى ھهلقۇمىغا كهلگهن تۇرۇغلۇق خۇددى ئۆلۈمگه 

.  جهھهننهمنى كۈتۈپ ياتىدۇھۆكۈم قىلىنىپ بولغان جىنايهتچىگه ئوخشاش

نېمىشقا گۇناھىنى تۇنۇپ، پهرۋەردىگارىنىڭ ئهپۇ كېمىسىگه چىقىشقا ھهرىكهت 

  : قىلمايدۇ؟ ياكى ئۇالرىنىڭ

) گۇناھالرنى قىلىۋىرىپ(ئېيتقىنكى، ) مېنىڭ تىلىمدىن! ئى مۇھهممهد«

ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن ! ئۆزلىرىگه جىنايهت قىلغان بهندىلىرىم

جىمى گۇناھلىرىنى ) خالىغان ئادەمنىڭ(ئالالھ ھهقىقهتهن . مهڭالرئۈمىدسىزلهن

مهغپىرەت قىلىدۇ، شۈبهىسىزكى، ئالالھ ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، 

دېگهن پهرۋەردىگارىنىڭ )  ـ ئايهت53سۈرە زۇمهر (» .ناھايىتى مېهرىباندۇر

  پهرمانىدىن خهۋىرى يوقمىدۇ؟ 

دەپ ئۈمىدسىزلهنمه، » گۇناھكار مهن«بولساڭ مهزكۇر ئايهتنى كۆردۈڭمۇ؟ كۆرگهن 

گۇناھىنى تۇنۇپ دەرگاھىغا ئىلتىجا قىلغانالرنى گۇناھىدىن ئۆتۈپ كهچۈرۈم 

قىلىدىغان پهرۋەردىگارىڭنىڭ ھۇزۇرىدا تهسلىم بايرىقىنى چىقىرىپ، ئۇنىڭغا 

تىزالن، كۈز يېشى قىلىپ سهجدىگه باش قوي، كېچه ـ كۈندۈز دېمهي تهۋبه يېشى 

 قارا يۈزۈڭنى يۇغىن، تهۋبه قىلغىنىڭغا ئۆزەڭمۇ قهتئىي ئىىشهنگىنكى بىلهن

شۇنىڭغا ئىشهنگىنكى . ئىككىنچى قېتىم تهكرار گۇناھ دېڭىزىدا بوغۇلۇپ قالما



ر قىلمىشلىرىڭغا سهمىمىي پۇشايمان قىلغانلىقىڭنىڭ كۆزۈڭدىن ئاققان ياشال

 بولىدىغانال بولسا قورقما، ئالالھنىڭ ئهپۋ مهرھهمىتى كهڭدۇر،  نامايهندىسى

جانابى . خۇشاللىقا ئېرىشىسهن، ئهمما تهكرار ئارقىغا يانماسلىق شهرتى بىلهن

ىڭىرقاپ ئالالھ ئۆز بهندىلىرىنى شۇ قهدەر ياخشى كۆرىدۇكى، گۇناھ ساھىلىدا ت

  : قالغان بهندىلىرىنى ھۇزۇرىغا چاقىرىپ مۇنداق دەيدۇ

ئالالھقا سهمىمىي تهۋبه قىلىڭالر، ئۇمىدكى پهرۋەردىگارىڭالر ! ئى مۆمىنلهر«

سىلهرنىڭ گۇناھىڭالرنى يوققا چىقىرىدۇ، سىلهرنى ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىپ 

ئى گۇناھكار ئىنسان ) هت ـ ئاي8سۈرە تهھرىم (» .تۇرىدىغان جهننهتلهرگه كىرگۈزىدۇ

كهل جهننهت ئىشىكىگه تاقىلىپ . قۇتۇلۇش ئىشىكى ساڭا ھهر زامان ئوچۇقتۇر

گۇناھىڭ سېنى تاشالشتىن بۇرۇن سهن . قالماي راھهت بىلهن كىرىشكه تىرىش

ھاياتى دۇنيادا شهيتاننىڭ «گۇناھ قىلغىلى بولمايدىغان ئالالھ ھۇزۇرىدا . ئۈنى تاشال

نىڭ قۇلى بولدۇڭ، ناھايهت ئۇالرنىڭ ئىشىكىدىن خىزمهتچىسى، نهپسىڭ



مانا تۈۋەندە ھهزرىتى ئۆمهر بىلهن بىر سۆزچى بۇۋاينىڭ ئىبرەت مهنزىرسىگه 

  : بىردەك نهزەر سااليلى

يىلالرچه ئۆمرىنى ساز چېلىش بىلهن ئۆتكۈزگهن، گۇناھ بازارلىرىدىن بىر كۈنمۇ 

ككى پۇتى گۆرگه قالماي تىجارەت قىلىپ كۈن كهچۈرگهن، ئهمدىلىكته قېرىپ ئى

ساڭگىلىغان، ياشلىقىدا ۋاي سازچى دۈستۇم دەيدىغان ئۈلپهتداشلىرىنىڭ 

ئالقىشلىرىدىن چۈشۈپ قالغان بىر گۇناھكار سازچى ئاخىرقى ئۆمرىدە بارار ـ كېلهر 

يهر تاپالماي ناھايهت بىر مازارلىققا بېرىپ، زۇلمهت بىر كېچىدە قىلمىشلىرىغا 

ىلهن پهرۋەردىگارىغا سهمىمى تهۋبه قىلىدۇ ۋە ئىچ ـ پۇشايمان قىلىپ چىن قهلبى ب

ئى شهپقهتلىك مېهرىبان «: ئىچىدىن يىغالپ پهرۋەردىگارىغا يالۋېرىشقا باشاليدۇ

مهن بىر ئاجىز بهندەڭ يىلالردىن بېرى سېنىڭ نېمهتلىرىڭ بىلهن ! پهرۋەردىگارىم



  : ئهمدى سۆزنى ئىسالمنىڭ ئادالهت تهمسىلچىسى ھهزرىتى ئۆمهردىن ئاڭاليلى

ـ بىر كېچىسى كۆزۈمگه پهقهت ئۇيقۇ كهلمىدى، ـ دەيدۇ ھهزرىتى ئۆمهر ـ ناھايهت 

ا بىر ئاۋاز كىرگهندەك بىر چاغدا كۆزۈم ئهمدى ئۇيقۇغا ئىلىشكهن چېغى قۇلىقىمغ

قىلدى، ــ ئى ئۆمهر ئورنۇڭدىن تۇر، مازارلىقتا مهن ياخشى كۆرىدىغان بىر بهندەم بار، 

ئۇنىڭغا مېنىڭ ساالمىمنى يهتكۈز، مهن ئۇنىڭدىن رازى، ئۇنىڭغا يېمهك ـ ئىچمهك 

  . ئاپىرىپ بهر

ۇنداق ھهزرىتى ئۆمهر دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ مازارلىققا بارىدۇ ۋە سۆزىنى م

  : دەۋامالشتۇرىدۇ

ــ مازارلىققا بارغان چېغىمدا سازچى بۇۋايدىن باشقا بىرسىنى ئۇچراتمىدىم، ئهمما 

مهن ئالالھنىڭ ياخشى كۆرىدىغان بهندىسىنى ئىزدەيتتىم، ئۈ يهر بۇ يهرنى ئىزدەپ 



ئۆزىنىڭ كۆز يېشى بىلهن جانابى ئالالھنىڭ رازىلىقىغا ۋە ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ 

ئۆزىنىڭ خىزمىتىدە بولۇشىغا مۇيهسسهر بولغانلىقىدىن قىلچه خهۋەرسىز بۇ 

اندا كۆزىنى ئېچىپ قارىسا بېشىدا ھهزرىتى ئۆمهر سازچى بۇۋاي بىر چاغ بولغ

تۇرغۇدەك، بۇنىڭدىن ھهيرانلىق ھېس قىلغان بۇۋاي كۆزلىرى ياش يوقى مۇنۇالرنى 

  : دەيدۇ

ــ ئى ئۆمهر ماڭا يول كۆرسهتكىلى كهلدىڭمۇ ياكى مهندەك بىر گۇناھكارنىڭ 

  جازاسىنى بهرگىلىمۇ؟ 

مهن ئۇ «ئالالھنىڭ ساالمى بار، ــ ساڭا خۇش بېشارەت بىلهن كهلدىم، ساڭا 

دېدى، دەپ سازچى بوۋاينى » بهندەمدىن رازى، ئۇنىڭغا يېمهك ـ ئىچمهك يهتكۈزۈپ بهر

  . خاتىرجهم قىلىدۇ، ـ ھهزرىتى ئۆمهر

ھهزرىتى ئۆمهردەك بىر زاتنى بىر سازچى بۇۋايغا خىزمهتچى قىلغان نېمه؟ ھاياتى 

اينى جانابى ئالالھنىڭ مهرھىمىتىگه ئۆمۈر بويى ساز چېلىش بىلهن ئۆتكهن بۇ بوۋ

پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن قهلبىدىكى ئىمان ! ئېرىشتۈرگهنچۇ؟ بۇالرنى ئويالپ كۆر

ئۇچقۈنلىرىدىن يالقۇنالنغان ئاۋاز؛ ئىخالسمهن بىر باندىنىڭ ئهلهملىك پهريادى؛ 

كۆردۈڭمۇ؟ مانا بۇ مهنزىرە، ھهرقانداق ماددىي غهرەزدىن تامامهن ساپ بىر قهلب 

هن قىلىنغان ھهرقانداق ئىش ـ ئهمهل ۋە سهمىمىي تهۋبه ئىنساننىڭ قهلبىنى بىل

داغ ۋە ئهلهملهردىن پاكىزىاليدىغانلىقىدىن دېرەك بهرمهمدۇ؟ سهنمۇ ئهنه ئاشۈ 



   

  هرتئىخالس ش...! دىققهت

   

بىر ئىنسان ئۆزىنىڭ ئىش ـ ھهرىكىتىدە ۋە قىلغان تهۋبىسىدە قهتئىي تۇرۇپ، مانا 

غايىسىنىڭ زەررە قهدەر ۋەزنى . تۆۋەندىكى شۇ ئۈچ نهرسىدىن ئۆزىنى ساقلىشى الزىم

يوق شۇنداق ئىنسانالر باركى، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ماددىي ئهھۋالىنى ياخشىالش 

دىنى ئاساسالرنى . رىۋېلىپ ھهرىكهت قىلىدۇئۈچۈن مۇسۇلمان قىياپىتىگه كى

بۇ يولنى ئالالھقا ئۈالشتۇرىدىغان يول تۇتماي، ئۆزىنىڭ . ئېكىسپىالتاسىيه قىلىدۇ

مانا بۇنداق كىشىلهر . شهخسى غهرىزىنى ئىشقا ئاشۇرىدىغان ۋاسىته قىلىۋالىدۇ

ازابقا دۇچار ئۆزلىرىنىڭ بىرەر ئىش ـ ئهمىلىدە پايدىغا ئېرىشهلمهيال قالماي، يهنه ئ

خۇش، قېنى، بۇنداقالر . دەيدۇ» قىلىۋالغانلىقىمىز پايدا«: ئهمما ئۇالر. بولىدۇ

  پهرۋەردىگارىنىڭ مۇنۇ پهرمانىغا نېمه دەيدۇ؟ 

قېچىپ قۇتۇالاليمىز دەپ ) يهنى ئازابىمىزدىن(يامان ئىش قىلغانالر بىزدىن «

  )  ـ ئايهت4سۈرە ئهنكهبۇت (» .ئۇالرنىڭ چىقارغان ھۆكمى نېمه دېگهن يامان. ئويالمدۇ

شۇنداق، ئۇالر قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ، يهرگه نېمه تېرىساڭ شۇ ئۈنىدۈ، ئۇالرمۇ 

ئى پهرۋەردىگارىم مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھۋالىنى ياخشىالش ئۈچۈن . جازاسىنى ئالىدۇ

  . پىكىر يۈرگۈزىدىغان كىشىلهردىن قىلغىن



كۆرۈنۈشى . قازىنىش ئهمهسمۇسۇلمانالرنىڭ غايىسى شۆھرەت : ئىككىنچى غايه

سهمىمىي ئهمما تۈرلۈك نهيرەڭ قىلمىشالر بىلهن جهمئىيهتنى ئالداۋاتقانالر 

بىر ئادەم قايسى پىستانلىق تۆمۈر تاۋاقنىڭ . مهھشهردە ئاچچىق ئىڭرايدۇ

ئهمهلدارى بولسۇن، قايسى شهھهرنىڭ ئهلىماخۇنۇمى بولسۇن شۆھرەت قوغاليدىكهن، 

ئۇنداق ئادەملهر ئۆز ئهتراپىنى . ىق كۈتكىلى بولمايدۇئۇنداق ئادەمدىن ياخشىل

! دىققهت. يورۇتىمهن دەيدىكهن، شامغا ئوخشاش ئۆزىنى ئۆزى كۆيدۈرۈپ تۈگىتىدۇ

  : نىقاپلىق رەڭۋازالر

كىشىلهر ئارىسىدا شۇنداق ئادەملهر باركى، ئۇنىڭ دۇنيا !) ئى مۇھهممهد(«

لېكىن يالغانچى (ۇ تىرىكچىلىكى توغرىسىدىكى سۆزى سېنى قىزىقتۇرىد

) يهنه دىلى باشقا، تىلى باشقا ئهمهسلىكىگه(، ئۈ دىلىدىكى نهرسىگه )مۇناپىقتۇر

  )  ـ ئايهت204سۈرە بهقهر (» .ئالالھنى گۇۋاھ قىلىدۇ

دۈشمهنلىكى ئاشكارا كىشىلهردىن ئارتۇقچه قورقۇش ! شۇنداق مۇسۇلمان

ىزنى شوراۋاتقان، دوستلۇق كىيىمى ئاستىدا قېنىمىزنى، ئىمانىم. بىهاجهت

پهرۋەردىگارىم بىزنى ئۇالرنىڭ . شۆھرەت ئاشىقلىرىدىن ساقلىنىش كېرەك

  . يامانلىقىدىن ساقلىغىن

ئهگهر نهپس ماشىنىسىنىڭ ئارقىسىدىن قوغاليدىغان، نهپس : ئۈچىنچى غايه

خالىغان زامان ئهڭ قورقۇنچلۇق جىنايهتلهرنى قىلىش بىلهن لهززەت ئالىدىغان، 

ئىنسانلىق باغچىسىنىڭ زەھهرلىك قۇرتلىرى، شهھۋەت ...! نىلىرىشهھۋەت مهستا

پۇتىنى سۇندۇرالمىغان، نهپس ئارزۇسىدىن قۇتىاللمىغان بهتبهختلهر ئۆزلىرىنىڭ 

بىزنى ئالالھ بۇ . ئورنى قانداق بولۇشتىن قهتئىينهزەر دائىم ھهسرەتته قالىدۇ

  :مانا شۇ سوئال. دۇنيالىق ھاياتىمىزدا ئىمتىهان قىلىدۇ



بىز سىلهرنى بىر ئاز قورقۇنچ بىلهن، بىر ئاز ئاچلىق بىلهن ۋە ماللىرىڭالرغا، «

جانلىرىڭالرغا، زىرائهتلىرىڭالرغا يېتىدىغان زىيان بىلهن چوقۇم ئىمتىهان 

سهۋر قىلغۇچىالرغا ) بېشىغا كهلگهن مۇسىبهت، زىيان ـ زەخمهتلهرگه. (قىلىمىز

بۇ ھالىمىز )  ـ ئايهت155ە بهقهرە سۈر(» .خۇش خهۋەر بهرگىن) جهننهت بىلهن(

بىلهن ئۈ بۈيۈك ئىمتىهاندىن يۈزدە يۈز ئۆتۈش ئىمكانىيىتى بارمۇ؟ بۇ كۆۋرۈكتىن 

قۇرقۇش، ئاچلىق بىر ئىمتىهان سوئالى، ئۇنداقتا ئالالھتىن . ئۆتمهي ئامال يوق

ئالالھقىال تهۋەككۈل قىلغىن، ! ئۇزاقلىشىپ، زالىمالرنىڭ قامچىسى بولما

ققا ھهزگىز رازى بولما، زالىمالرنى ئالقىشلىما، زۇلۇمغا تىز پۈكمه، ھهقسىزلى

ئۆلۈمگه دۇچار بولساڭمۇ ھهقىقهتته تۇر، خورلۇقتا ياشاشقا رازى بولغۇچه، ئىززىتىڭ 

  ...! پهيغهمبهر يولىدىن يانما، ئالالھقا يۈزلهن. بىلهن قۇربان بول

  ...! پهقهت ئېغىزىدا ئىشهنگهنلهرگه ئوخشاش بولما

ىشىلهر ئارىسىدا ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىشهندۇق دېگۇچىلهر بار، ك«

يهنى ئاغزىدا ئىشهندۇق دېگىنى بىلهن كۆڭلىدە (ھهقىقهتته ئۇالر ئىشهنمهيدۇ 

، ئۇالر ئالالھنى ۋە مۆمىنلهرنى ئالدىماقچى بولىدۇ، ھهقىقهتته ئۇالر )ئىشهنمهيدۇ

  )  ـ ئايهت9 ـ 8قهرە سۈرە به(» .تۇيماستىن ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ

سهن بۇ ئايىتى كهرىمه سۈپهتلهپ كۆرسهتكهن بهتبهختلهرنىڭ ئىچىگه قانداقمۇ 

كېرىسهن، قانداقمۇ پىكىرلىرىنى قوبۇل قىلىسهن، سهن تهۋرەنمهس ئىمانغا ئىگه 

پهقهت بۇال ئهمهس، يهنه ئاچلىق ئىمتىهانىدىن نهتىجىگه . قورقماس بىر مۆمىنسهن

دەپ » مهن پېقىر«"ئېهتىياجلىق كۈنلهردە تاماگهرلىكته ئېرىشمهي بولمايدۇ، 

دەپ » مهن باي« پاراغهتلىك كۈنلهردە بېخىللىق قىلىپ  ھهسرەت چهكمه،

ئىسراپقا كىرمه، ئىمتىهاننىڭ جاۋابىنى ھازىرال، بۇ دۇنيادا ئىزدەنگهن ئادەم 



ئۇالرنىڭ شۇنداق زامانى بۇلۇدۇكى، . ئادەم نهسلى ھهدسىز نېمهلهر ئىچىدە ياشايدۇ

زەھهر بىلهن زەھهر تارقاتقۇچى ماددىنى، ھاالل بىلهن ھارامنى ئايرىمايدۇ، كۆزىنى 

قارا تۇپراقتىن باشقا ھېچ بىر نهس تويغۇزالمايدۇ، ئاچ قالغان كۈنلهردە كۆز يېشى 

بىر ئاز پۇل تېپىپ باي بولغان ھامان، ئىسيان . ۋەردىگارىغا يالۋېرىدۇقىلىپ، پهر

  . قىلىپ ئسراپلىقنى باشاليدۇ

يۈز ) پهرۋەردىگارىنىڭ ئىبادىتىدىن(بهرسهك ) تۈرلۈك نېمهتلهرنى(ئىنسانغا «

پهرۋەردىگارىدىن يىراقلىشىدۇ، ئۇنىڭغا بىرەر ) چوڭچىلىق قىلىپ(ئۆرىيدۇ، 

سۈرە (» .مهيۇسلىنىپ كېتىدۇ) ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن (    كۆڭۈلسىزلىك يهتسه،

  )  ـ ئايهت83ئىسرا 

كۈنىمىزدە . بۇ ئايىتى كهرىمنىڭ بهرگهن دەرسى سېنىڭ كۆزۈڭنى ئاچسۇن

شۇنداق ئىنسانالر باركى، بىر زامانالردا بىر نانغا موھتاج ئىدى، ئهمدىلىكته بىر ئاز 

ى ـ ھهۋەس يوللىرىدىن ئايرىلمايدىغان، مال ـ دۇنياغا ئېرىشىپ مهيخانىالردىن، ھاۋاي

مال ـ دۇنياسى ئالالھنىڭ ئامانىتى . جهمه يوللىرىغا يېقىن يولىمايدىغان بولدى

. ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇپ، ئۆمۈر سۈرۈپ كېلىۋاتقان قهلبى ئۆلۈك ئادەملهرنى كۆرىسهن

  : بۇنىڭدىنمۇ روشهن كۆرۈشنى خالىساڭ مۇنۇ مهنزىرىگه قاراپ ئىبرەت ئال

 كهمبهغهل ئادەم يولدا كېتىۋېتىپ بىر نهچچه دانه نۆكچه ئالتۇنغا يولۇقۇپ ئۈچ

دەپ ئالدى بىلهن قورساقنى » باي بولدۇق«شۇنىڭ بىلهن ئۇالر كۆڭۈللىرىدە . قالىدۇ

تويغۇزۇپ ئاندىن ئالتۇنالرنى ئۆلىشىش مهقسىتىدە ئارىسىدىن بىرىنى بازاردىن 



بىز ئالتۇننى : بازارغا يولغا سالغاندىن كېيىنقالغان ئىككىسى ھهمراھىنى 

ئۈچكه ئهمهس ئىككىگه بۆلهيلى، ئۇ كهلگهندە سهن نهلهردە يۈردۈڭ دەپ مېڭىسىگه 

  ...تاش بىلهن بىرنى ئۇرايلى ـ دە ئاخىرەتكه يول ئالسۇن

تائامالرنى زەھهرلىگهن ئادەمگه ...! مۇسۇلمان پۈتۈن دىققىتىڭ بىلهن قۇالق سال

 ئىككى ھهمراھى سهن نهلهردە يۈردۈڭ دەپ بىر تاش بىلهن ئاخىرەتكه كهلسهك، ئۇنى

يولغا سالدى، ئۈ نىيىتى يامانلىق قىلىپ قورالنى تهڭلهپ بولغۇچه ئهجهل ئوقى 

ئۇنداقتا قالغان ئىككىسى ساق قالدىمۇ؟ ياق ئۇالرمۇ جازاسىنى . يهپ تۈگىدى

هپلهيلى، ئاندىن بىز ئهمدى باي بولدۇق، ئالدى بىلهن قورساقنى ئ«: كۆردى

دەپ ئىشتىها بىلهن غىزاالندى ۋە » ئالتۇنالرنى بۆلۈشۈپ يولىمىزغا راۋان بواليلى

. دېمهك، ھهممىسى ئۆزى كولىغان ئورىغا ئۆزى چۈشتى. ئاخىرەتكه راۋان بولدى

  . شۇنداق قىلىپ ئالتۇنالر ئۆز پېتى جايىدا قالدى

ان بولساق، بۇ ئالتۇنالر بۇ قېرىندىشىم، بۇ مهنزىرىنى يهنىمۇ روشهنلهشتۈرىدىغ

دۇنيا، ئۈچ يولۇچى، بىز ئىنسانالر، زەھهرلهنگهن تائام، ھارام مالالر ۋە ئالالھ 

ئۆزى ئۈچۈن ياخشى كۆرگهن نهرسىنى «چهكلىگهن ئىشالردۇر، مانا كۆرگىنىمىزدەك 

» باشقا قېرىنداشلىرى ئۈچۈنمۇ ياخشى كۆرمىگهن كىشى كامىل مۆمىن بۇاللمايدۇ

م پرىنسىپىنىڭ روھىغا ئهمهل قىلمىغان ھهرقانداق بىر جهمئىيهت دېگهن ئىسال

بىر مېتىر . بولسۇن شهخسلهر بولسۇن ھهممىسىنىڭ ئاقىۋىتى زىيانكارلىقتا



  : پهخهس بول، دۇنيا سېنى ئالداپ كهتمىسۇن! ئى مۇسۇلمان

) يهنى قهبرىلهرگه كۆمۈلگىنىڭالرغا(تاكى قهبرىلهرنى زىيارەت قىلغىنىڭالرغا «

» .پهخىرلهنمهك سىلهرنى غهپلهتته قالدۇرىدۇ) ل ـ مال، باال ـ چاقىالر بىلهنپۇ(قهدەر 

قهبرىگه بارغاندا ئاندىن ھهممه ئادەم ھوشۇنى تاپىدۇ، )  ـ ئايهت2 ـ 1سۈرە تهكاسۇر (

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزىنىڭ بىر . ھهسرەت چېكىدۇ، ئهمما پايدا بهرمهيدۇ

) ئۆلۈشتىن بۇرۇن ئاخىرەتكه(هندە پهرىشتىلهر مېيىت ئۆلگ«:سۆزىدە مۇنداق دېگهن

بۇ » .نېمه قالدۇرۇپتۇ دەيدۇ) باال ـ چاقىسىغا(نېمه ئهۋەتىپتۇ دېسه، ئىنسانالر 

مۇبارەك ھهدىس شهرىپنىڭ تېگىگه چۆك، ۋىجدانىڭنىڭ چاقىرىقىغا، دىنىڭنىڭ 

ئهمرىگه قۇالق سال، چوڭقۇر نهپهس ئېلىپ خاتىرىڭغا كهلگهن ھېس ـ 

يىلالرچه بىر ياستۇققا باش قويغان قهدىناس ھايات يولدىشىڭ : ىڭنى ئوقۇتۇيغۇلىر

سېنى قهبرىگه ئىشىك ئالدىدىن ئۇزىتىپ قويۇپ، بىر نهچچه كۈندىن كېيىن 

ئۇنۇتتى، ئۆمرۈڭ بويى تىرىشىپ ـ تىرمىشىپ ئاران تۇتقان ئۆيۈڭگه باشقىالرنى 

. ئىكهنلىكى بىلىندىئۇنداقتا ئۇنىڭمۇ دوستلۇقى ساختا . دېيهلمىدى» كىرمه«

بالىلىرىم دەپ چهككهت زەخمهتلىرىڭ، جاپا ـ مۇشهققهتلىرىڭ بىردەمدىال 

قهبرەڭ ئۈسىتىگه سېپىلگهن سۇ قۇرار ـ قۇرىماي تۇرۇپ پۇل ـ . ئۇنۇتۇلدى

بىر تاۋكادا . ماللىرىڭنى دەپ بىر ـ بىرى بىلهن نىزا ۋە تاالش ـ تارتىشقا كىردى

. تانسا ئويناپ كۆڭۈل ئاچقان قهدىناسلىرىڭ ئۇنۇتتىقىمار ئوينىغان، بىر سورۇندا 



 ئىنسان ئۈچۈن بىر ئىبرەت ئهينىكى ۋە ھېكمهت مۇسۇلمان ھايات يولى ھهر بىر

ئهبهدىيلك ھايات يولدىشىڭنى بۇ ھاياتى دۇنيادا دىققهت بىلهن . خهزىنىسىدۇر

مهنپهئهت ئاستىدا ! ھهقىقىي بولمىغان ساختا دوستلۇققا يېقىنالشما! تاللىغىن

سۈرۈلگهن مهنسهپ، گۇناھ كېمىسىدىكى كاپىتانلىق سېنى ئالداپ كهتمىسۇن، 

ەنى دۇنيانىڭ مهدەنى ئىنسانى بولۇش ئالالھ ۋە پهيغهمبهر قۇربانى بولۇش مهد

  . بىرىنچى غايهڭ ۋە ھهقىقىي ئارزۇيۇڭ بولسۇن

   

  بهختىيار ئىنسان

   

ئهمما ھهممه . ئىنسان جانابى ئالالھ ئاتا قىلغان ئۆمۈر دائىرىسى ئىچىدە ياشايدۇ

تاۋاق، قوڭىدا پىستانلىق ئادەم ئوخشاشال بهختىيار بواللمايدۇ، قولىدا تۆمۈر 

ئورۇندۇق بولغاندىمۇ يهنه بهختىيار بواللىشى ناتايىن، بېقىىشلىرى مهغرۇر، 

يۈرۈشلىرى ساالپهتلىك نۇرغۇن ئادەملهر بار، ئولتۇرۇشقا ھهشهمهتلىك ئۆي ـ 



زامان بىلهن قهسهمكى، ئىمان ئېيتقان، ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان، بىر ـ بىرىگه «

قنى تهۋسىيه قىلغان، بىر ـ بىرىگه سهۋرىنى تهۋسىيه قىلغان كىشىلهردىن باشقا ھه

  ) سۈرە ئهسر(» .ھهممه ئادەم چوقۇم زىيان ئىچىدىدۇر

بۇنىڭدىن كۈرمىڭالرچه بهتبهخت ئادەملهرنىڭ زىيانكارلىقتا ۋە قىلمىشلىرىنىڭ 

دانىدا قالغان ئىمانى يوق، زۇلمهت زىن. مهيداندا ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولدى

ئادەملهر ـ ھهر قانچه كاتتا بولۇپ كهتكهن تهقدىردىمۇ ـ بهختىيار 

 بۇالرنىڭ قۇتۇلۇش يولى ــ قهلبىگه ئىمان قۇياشىنى تىكلهشتىن   بوالالمدۇ؟

ئۈنى پهقهت تىكلهپ قويۇش يېتهرلىك ئهمهس؛ ئىمان بار ئهمهل بولمىسا، . ئىبارەتتۇر

ىقتا، نېمىشقا دېگهندە؟ ئىمان قۇياشىنى توسۇشنى يهنه زىيانكارلىقتا، يهنه گومراھل

تهلهپ قىلىدىغان نهپس ۋە شهيتان ئۇنىڭ ئهتراپىنى قورشىۋېلىپ ناماز 

 خوش  ئوقۇمايدىغان، زاكات بهرمهيدىغان، روزا تۇتمايدىغان، ياخشى ئىش ـ ئهمهل

دىققهت «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ياقمايدىغان ناكهسلهردىن قىلىپ قويىدۇ

ىلىڭالر، جهسهتنىڭ ئىچىدە بىر گۆش پارچىسى بار، ئۈ ياخشىالنغان زامان پۈتۈن ق



مهنمۇ ) مېنى باد ئهتسهڭالر(ياد ئېتىڭالر، ) تائهت ـ ئىبادەتلهر بىلهن(مېنى «

ماڭا . ياد ئېتىمهن) ساۋاپ بېرىش بىلهن، مهغپىرەت قىلىش بىلهن (  سىلهرنى

غۇچىالر ئالالھ ھهقىقهتهن سهۋر قىل. شۈكۈر قىلىڭالر، نا شۈكۈرلۈك قىلماڭالر

  )  ـ ئايهت10 ـ 9سۈرە بهقهر (» .بىلهن بىللهدۇر

ئىنسان . ئىبادەتكه باغلىنىشتۇر: بهختىيار بولۇشنىڭ ئىككىنچى ئاساسى

. بۇ بىر ھهقىقهت. ئىبادەت قىاللمىغان چاغلىرىدا ئۆزىدە بىئاراملىق ھېس قىلىدۇ

ىشقا قىزىرىپ بىر مۆتىۋەر كىشىنىڭ ئالدىدا، ياكى جامائهتنىڭ ئالدىدا يۈزۈڭ نېم

كېتىدۇ؟ گۇناھكار بولغانلىقىڭدىن، ۋەزىپهڭدىن باش تارتقانلىقىڭدىن، 

قاراۋۇللۇقتىن قاچقان ياكى دۈشمهنگه قورال تاپشۇرۇپ بهرگهن ئهسكهرنىڭ ھالى 

قانداق ئوسال ھالغا چۈشۈپ قالىدىغان بولسا، ئىمانىنىڭ ئىجابىي بولغان ناماز 

بىرەر مهنپهئهتنى كۆزلهپ، ئىمان قورالى بولغان قاراۋۇللۇقىنى ئادا قىلمىغان ياكى 

چۈنكى ئۇنىڭ . نامازنى تاشلىغانالرنىڭمۇ ھالى ئهينهن شۇنىڭغا ئوخشاشتۇر

ماڭا ئېيتىپ ) ھالىنى(ناماز ئوقۇۋاتقان بهندىنى توسقان ئادەمنىڭ «ئالدىدىكى 

 دېگهن ئايىتى كهرىمىنى كۆردۈڭمۇ؟ دەپ تهھدىت قىلماقتا، ۋەزىپه» بهرسهڭچۇ؟

بىر ئائىله ناماز ئوقۇپ، ئىبادەت قىلىش ئىشتىياقى بىلهن . تۇيغۇسىنى ئاڭالتماقتا

پىشانىسىنى سهجدىگه . كۆيىدىغان بولسا، ئۇنداق ئائىله ئىچىدە نۇر چاقنايدۇ

بۈگۈننىڭ تهلهيسىز ئهۋالدلىرى بۇ دەۋرىنىڭ ئازابى . قويمىغانالر داۋاملىق يىغاليدۇ



بۇالرنى قىلىپ قويۇش بىلهنال يهنه بهختىيار بواللمايدۇ، يوقىرىقىالر بىلهن بىرگه 

ىيه قىلىدىغان، ئهھل ـ ئهۋالدىنىڭ، ھهم ھهققه تهۋسىيه قىلىدىغان، سهۋرگه تهۋس

ۋەتهن ۋە مىللىتىنىڭ ساالمىتى ئۈچۈن غهيرەت كۆرسىتىدىغان، كۈچ چىقىرىپ، 

مال چىقىرىپ نۆۋىتى كهلگهندە جان چىقىرىپ كۈرەش قىلىدىغان كىشىلهردىن 

ساپ قهلبى كهلگۈسىنى كۆرگهن، ئالالھنى ياخشى تونىغان ھهزرىتى . بولۇشى شهرت

هىسساالمنىڭ ئۈممىتى بولۇشقا مۇناسىپ ئىتائهتمهن ئهۋالد، مۇھهممهد ئهلهي

نۇمۇسچان قىز، ھايالىق ئايال، پهزىلهتلىك ئهر، ئۆز ئارا بىر ـ بىرىدىن خاتىرجهم 

كىشىلهر، ئهۋالدىغان نۇمۇس ئۆگهتكهن ئانا، بالىلىرىغا قۇرئان ۋە ياخشىلىققا 

 قىز، دادىسى بىلهن يېتهكلىگهن دادا، ئانىسىنىڭ دۇئاسىغا ھهمنهپهس بولغان

جهمهگه چىققان يىگىتلهردىن ئىبارەت بىر تۈركۈم ئىسالم ئاۋانگارتلىرى 

بۇ كۆز ! جهمئىيىتىمىزدە يوق ئهمهس، بهلكى كۈنسېرى ھهسسىلهپ ئاشماقتا

     .يۇمۇلىدىغان ھهقىقهت ئهمهس

  بۇ ھۇزۇرنى ھهقىقىي مۇسۇلمانلىقنى تېتىمىغان سېزەلهمدۇ؟ ! شۇنداق مۇسۇلمان

ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىڭالر، سىلهر !  مۆمىنلهرئى«

ئاڭالپ تۇرۇپ ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرىمهڭالر، ئاڭلىماي تۇرۇپ ئاڭلىدۇق ) قۇرئاننى(

شۈبهىسىزكى . دورىماڭالر) يهنى كاپىر ۋە مۇناپىقالرنى(دېگهن كىشىلهرنى 

گاس ) قنى ئاڭلىمايھه (   ئالالھنىڭ نهزىرىدە ھايۋانالرنىڭ ئهڭ يامىنى

) ياخشى ـ ياماننى پهرق ئهتمهي(گاچا بولىۋالغان، ) ھهقنى سۆزلىمهي(بولىۋالغان، 



   

  مهدەنى ئادەم كىم؟

   

بۇ سوئالغا ئاددىي قىلىپ جاۋاب بېرىدىغان بولساق، مهدەنى ئادەم باتىل ئهقىدە، 

قۇرۇق نهزەرىيه، ئاساسسىز پىكىر ئېقىملىرىغا قارىغۇالرچه ئهگىشىپ شاباشلىغان 

پ ئالالھ ۋە پهيغهمبهرنى تونۇغان كىشى ئهمهس، بهلكى ھهق دىننى قوبۇل قىلى

  . كىشىدۇر

مهدەنى ئادەم ھهددىدىن ئېشىپ پۈتۈن ئىنسانىيهت بىر يهرگه كېلىپ بىر 

ئايىتىنى كهلتۈرۈشكه ئاجىزلىق قىلىدىغان مۇقهددەس كىتاب قۇرئان كهرىمگه 

الپ ئېتىپ يان قارىغان كىشى ئهمهس، ھهقىقهتكه بوي ئېگىپ ئۆزىنىڭ 

پ قىلغان ھالدا قۇرئانغا ئهگىشىپ، ئۈنى چۈشىنىپ، ئاجىزلىقىنى ئېتىرا

  . ھۆكمىگه ئهمهل قىلغان كىشىدۇر

مهدەنى ئادەم، مىللىي بىرلىكىدىن، مۇقهددەس ئهقىدىسىدىن ۋە ئۆرپ ـ ئادەت 

ئهنئهنىلىرىدىن پۈتۈنلهي ۋاز كېچىپ ئۆزىنى ئۆزى ئىنكار قىلغان كىشى ئهمهس، 

لىغا ئىزچىل كۆڭۈل بۆلگهن، قوبۇل ۋەتهننىڭ تهقدىرى، مىللهتنىڭ ئىستىقبا

قىلىش جهھهتتىكى ئىجابىي ۋە سهلبىي، پايدىلىق ھهم پايدىسىز تهرەپلهرنى 



مهدەنى ئادەم، ئالالھ دېيىشنى زىللهت سانىغان، بازاردا ئاياللىرى بىلهن قول 

ىنى تۇتۇشۇپ يۈرگهن، تانسىخانىالردا ئۆزى باشقا ئايالالر بىلهن تانسا ئوينىغان، ئايال

مۇسۇلمانالرچه ئهخالق . باشقىالر بىلهن تانسا ئويناشقا قويۇپ بهرگهن كىشى ئهمهس

ئۆلچىمى ۋە ھهرىكهت مىزانى بويىچه ئالالھتىن قورقۇپ ھارامدىن نۇمۇسىنى 

  .ساقلىغان ئىخالسمهن، تهقۋادار، سهۋرچان، سهمىمىي پاك، كهمتهر كىشىدۇر

نىڭ ياالقچىسى بولغان كىشى ئهمهس، مهدەنى ئادەم، زالىمنىڭ چۇماقچىسى، نامهرت

ئۆزىنىڭ ئىنسانىي قهدىر ـ قىممىتىنى تونۇپ ھهقىقهتته تۇرغان، ھهقسىزلىققا 

باش ئهگمىگهن، خورلۇقتا ياشاشتىن ئۆلۈمنى ئهۋزەل كۆرىدىغان ئىرادىلىك ئالىي 

  . جاناپ، باتۇر، بهختسىزلىك ئىچىدىن بهخت ئىزدەيدىغان كۈرەشچان كىشىدۇر

هدەنى ئادەم، پۈتۈن مهدەنى خىسلهتلهر بىلهن پۈركهنگهن، ئهقىل ـ قىسقىسى، م

پاراسىتىنى ئىشقا سېلىپ ئۆزىنىڭ دۇنياغا كېلىش غايىسىنىڭ نېمه 

ئىكهنلىكىنى تۇنۇپ يهتكهن، دۇنياغا دۇنيا نهزىرى بىلهن ئاخىرەتكه ئاخىرەت نهزىرى 

كىنى بىلهن توغرا باھا بهرگهن، ۋەتىنىنىڭ، مىللىتىنىڭ خاتىرجهملى

. كاپالهتلهندۈرۈش ئۈچۈن پۈتۈن جىنايى ھهرىكهتلهرگه زەربه بېرىدىغان كىشىدۇر

ئهكسىنى دەۋا قىلىش مهدەنىيهتنىڭ ئهسلىنى چۈشهنمهسلىك ھهقىقىتىنى 

  .ئىدراك قىلىپ يېتهلمهسلىكنىڭ ئىپادىسىدۇر



   

  مهرھهمهت، ھۆرمهت، مۇھهببهت

   

  ...! ۈن قۇتۇلۇش قانۇنىبىر ـ بىرىدىن ئايرىلمايدىغان ئىنسانىيهت ئۈچ

مۆمىنلهر ھهقىقهتهن قېرىنداشالردۇر، قېرىندىشىڭالرنىڭ ئارىسىنى تۈزەڭالر، «

  )  ـ ئايهت10سۈرە ھۇجرات (  ».رەھمهتكه ئېرىشىش ئۈچۈن ئالالھتىن قورقۇڭالر

بىر ... ۋەتىنى بىر، مىللىتى بىر، دىنى بىر، دەۋايى بىر، غايىسى بىر، بىر، بىر

لىكلهر بىلهن باغلىنىپ كهتكهن بىر خهلق ئېڭىدا قېرىنداشلىق قانچىلىغان بىر

چۈشهنچىسىنىڭ » مهرھهمهت«تۇيغۇسىنىڭ نامايهندىسى بولغان 

يېتىم ـ يېسىرالرنىڭ بېشىنى . شهكىللهنمهسلىكىگه ھېچقانداق بانا ـ سهۋەب يوق

 سىالشقا، پېقىر ـ مىسكىنلهرنىڭ ھالىدىن خهۋەر ئېلىشقا، جهمئىيهتته ئۆز ئارا

ھهمكارلىق، ھۆرمهت ۋە مهرھهمهت ھېسسىياتىغا تۈرتكه بولىدىغان بىردىن بىر 

بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق . تۇيغۇسىدۇر» مهرھهمهت«ئامىل 

) يهنى ئىتائهت(كىچىكلىرىمىزگه مهرھهمت، چوڭلىرىمىزغا ھۆرمهت «: دېگهن

  ».قىلمىغانالر بىزدىن ئهمهس

مهرھهمهتكه بۇيرۇيدىغان بىر ! دۇق؟ ئويالپ كۆرەيلىقانداق ھالغا چۈشۈپ قال

دىنغا مهنسۇپ خهلق ئىچىدىمۇ شۇنداق ئادەملهر باركى، بىر مهھهللىدە، ھهتتا بىر 

بىنادا تۇرۇپ غېرىپ ـ مىسكىن، ئاجىز بىمارالردىن ھهتتا ئۆلۈپ كهتكهنلهردىن 

 ئۈياقتا تېخى ئۇالرنىڭ ھالىنى كۆرۈپ ياردەم قولىنى سۇنۇش...! خهۋىرى يوق



شهيتان سىلهرنى پېقىرلىقتىن قورقۇتىدۇ، يامان ئىشالرغا «: جانابى ئالالھنىڭ

دېگهن )  ـ ئايهت168سۈرە بهقهرە (» .بۇيرۇيدۇ) بېخىللىققا، زاكات بهرمهسلىككه(

پهرمانى قۇالق تۈۋىدە جاراڭالۋاتسا، مهلئۇن شهيتاننىڭ سۆزىدىن چىقمايدۇ، 

  : مۇقهددەس قۇرئان كهرىمدە

هگهر پهرۋەردىگارىمنىڭ خهزىنىلىرى سىلهرنىڭ قولۈڭالردا بولسا، چىقىمدىن ئ«

قورقۇپ، چوقۇم بېخىللىق قىالتتىڭالر، ئىنسان بېخىل ) يهنى تۈگهپ كېتىشىدىن(



لىقتىن بىر نانغا زار بولغان، مىسكىنلىكتىن كونا كهپىدىن ئهينى چاغدا پېقىر 

ئى «يهر ئالغان نۇرغۇن كىشىلهر پهرۋەردىگارىغا يېلىنىپ دۇئا قىلىپ، 

ماڭا ـ مال مۈلۈك ئاتا قىلغىن، كىشىلهرگه موھتاج قىلمىغىن، ! پهرۋەردىگارىم

هندىلىرىڭگه ئهگهر قولۇمغا مال ـ دۇنيا كىرىپ باي بولسام، سېنىڭ مهندەك ئاجىز ب

دەپ كۆز » يار يۈلهكته بولىمهن، غېرىپ، مىسكىنلهرنىىڭ ھالىدىن خهۋەر ئالىمهن

ئالالھ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىپ باي بولۇپ، راھهتكه چىققان ھامان . يېشى قىلىدۇ

ئۆتمۈشىنى ئۇنۇتىدۇ ـ دە، ۋەدىسىگه خىالپ ھالدا، يېتىم ـ يېسىر، ئاجىز ـ 

ىرەر قىلغۇدەك ئىش تاپالماي كېلىپ ئىش تهلهپ يوقسۇلالردىن يۈز ئۆرىدۇ، ب

سهندەكلهر بىرەر ئىشنى جايىدا «قىلغان چارىسىز بىچارىلهرنى يېنىدىن قوغالپم 

دەپ ھاقارەت قىلىدۇ، ئهمما » قىاليدىغان بولساڭ بۇ كۈنگه قالغان بوالتتىڭمۇ

ر بۇنداقالر شۇنى مۇقهررە. ئۆزىنىڭ كهچۈرگهن كۈنلىرىنى ئهسلهپمۇ قويمايدۇ

  . بىلىشلىرى كېرەككى بۇ دۇنيا ئۇالرغىمۇ ۋاپا قىلمايدۇ

نۇرغۇن بايالر بار كۆڭلى تارتقان تائام بىلهن غىزالىنالمايدۇ، غىزالىنىدىغان بولسا 

جېنىغا تهھدىت يېتىدۇ، بۇ بىر ئاددىي مىسال، بۇنىڭدىن باشقا ئۇالرنىڭ نۇرغۇن 

 ئاخىرەتته زىيانكارلىقتا، مهنىۋى ھۇزۇرسىزلىقى بار، بۇالرنىڭ ئۈستىگه ئۇالر

قولىنى يومىۋالغانالر، مهرھهمهتسىزلىك قىلغانالر، ھهزرىتى ئهزرائىل . گۇمراھلىقتا

بىلهن ئۇچرىشىپ، جېنى ھهلقۇمىغا كهلگهندە ئاندىن قولىنى ئاچىدۇ، يالۋېرىدۇ، 

  . ئىشلىگهن چىشلهيدۇ، نېمه تىرىسا شۇنى ئالىدۇ. ئهمما بۇ پايدا بهرمهيدۇ



 يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئادەملهرگه ئوخشاش بولمىغىن، بۇ دۇنيانىڭ !مۇسۇلمان

ھېچ كىمگه ۋاپا قىلمايدىغانلىقىنى ئويال، گۈلگه ئوخشاش ئېچىلىپ ناھايهت 

  :سۇلشىپ تۆكىلىدىغانلىقىڭنى ئىسىڭدىن چىقارما، چۈنكى سهن

 ئىنسانالرنىڭ قايسىلىرىنىڭ ئىش ـ ئهمىلى ئهڭ ياخشى ئىكهنلىكىنى سىناش«

ئۈچۈن، بىز ھهقىقهتهن يهر يۈزىدىكى شهيئىلهرنىڭ ھهممىسىنى يهر يۈزىنىڭ 

دېگهن بۇ ئايىتى كهرىمىنىڭ )  ـ ئايهت7سۈرە كهھف (» .زىننىتى قىلدۇق

كۆرسهتمىسى بويىچه ئىمتىهان ئۈچۈن ئهۋەتىلگهنلىكىڭنى بىلىپ يېتىسهن، 

 يهپ قورساق قوشنىسى يوقسۇزلۈقتىن ئاچلىقتىن زارلىنىۋاتسا، پېتىر مانتا

سېلىپ يېتىشنىڭ، قېرىنداشلىرىنىڭ قايغۇسى بىلهن ھهم قايغۇ بولماسلىقنىڭ 

كهل مهرھهمهت شهربىتىنى . مۇسۇلمان ئهخالقىدىن ئهمهسلىكىنى بىلىسهن

  . ئىچكىن ۋە ئىچۈرگىن

دەردىنى ئىچىگه يۇتۇپ باشقىالرغا ھال ئېيتالمايدىغان نۇرغۇن غېرىپ ـ مىسكىن 

: رنىڭ دەرد ـ ئهلىمىگه ئورتاق بول، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭئاجىزالر بار، ئۇال

  . پهرمانىغا قۇالق سال» رەھمه قىلمىغان كىشىگه رەھمه قىلىنمايدۇ«

غېرىپ ـ غۇرەبا، يېتىم ـ يېسىرالرنىڭ قىسىلغان بوينى، سارغايغان يۈزى، ياشقا 

ئهلهملىك ھالى تولغان كۆزى، پېقىر ـ مىسكىن، ئاجىز ـ يوقسۇلالرنىڭ دەرد ـ 

  كۆزۈڭگه چېلىقماي قالمايدىغاندۇ؟ 

يىراق جايالرغا ) تىرىكچىلىك قىلىش ئۈچۈن(ئۆزىنى ئالالھ يولىغا ئاتىغان، «

ئهھۋالىنى . بارالمايدىغان يوقسۇلالرغا خهير ـ ئېهسان قىلىنىشى كېرەك

ن ئۇقمىغانالر، ئۇالرنىڭ بىر نهرسه تىلىمىگىنىگه قاراپ، ئۇالرنى باي دەپ گۇما



   

  ...!م بولماي تۇرۇپ بۈيۈك ھۇزۇرغا كېتىلمهيدۇئادە

   

ئهينهكتىكى سۈرىتىڭگه ئوخشاش ئۆزەڭنى ئۆزەڭ كۆرمهي تۇرۇپ، ئىچكى ۋە تاشقى 

. قىياپىتىڭدىن خاتىرجهم بولماي تۇرۇپ بۈيۈك ھۇزۇرغا يۈزۈڭ ئوچۇق چىقالمايسهن

بازاردىن بىر كۈنى . بىر تۆمۈرچى ھهجگه بارماقچى بولۇپ، ھازىرلىق كۆرىۋاتاتتى

قايتىپ كېلىۋېتىپ مهھهللىسىگه ئاز قالغاندا بىر چوكاننىڭ كۆز يېشى قىلىپ 

ئولتۇرغانلىقى، بىر قانچه كىشىنىڭ بۇ چوكاننىڭ كۆز يېشىغا پهرۋا قىلماي بىر 

نهرسىلهرنى كۆتۈرۈپ كېتىۋاتقانلىقى كۆزىگه چېلىقىپ قالىدۇ ـ دە، دەرھال بېرىپ 

  : سورىماقچى بولۇپھېلىقى چوكاندىن ھال ـ ئهھۋال 

  ــ قىزىم بۇنچىۋاال كۆز يېشى قىلغۇدەك بېشىڭىزغا نېمه دەرد ـ ئهلهم كهلدى؟ 

ــ گۈشتىن ماڭا ئازراق بولسىمۇ بېرىڭالر دەپ يالۋېرىپ قانچه يىلىنسام بهرمىدى، 

  ... بۇنىڭدىن نهپسىم ئىزا تارتىپ

  ــ نېمىشقا بهرمىدىڭالر؟ 



  ! ــ بېرەلمهيمىز تهقسىر

دە شهپقهت دەيدىغان نهرسه يوقمۇ؟ بۇ چوكاننىڭ ھهسرەتلىك كۆز ــ سىلهر

   ۋىجدانىڭالرنى ئازاپلىمىدىمۇ؟  يېشى

  ! ــ تهقسىر سىله ئۇنداق دېگهن بىلهن بۇ ھارام گۆش تۇرسا

  ...!ــ ھارام گۆش

ــ شۇنداق، بىز بىر قانچه كۈندىن بېرى بىر لوقما تائامغا زار بولۇپ كېلىۋاتقان 

 بۇ قوشنىمىزنىڭ ئېشىكى ئۆلۈپ قالغان ئىكهن، ھاياتىمىزنى ئىدۇق، تۈنۈگۈن

  ... قۇتقۇزۇپ قېلىش ئۈچۈن ئامالسىز

بۇنى ئاڭلىغان تۆمۈرچىنىڭ پىشانىسىدىن سوغۇققىنا تهر تهپچۈپ چىقتى ـ دە، 

ئى «: كۆزلىرىدىن تارامالپ ياش قۇيۇلۇپ كهتتى ۋە قهلبىدىن مۇنۇالرنى كهچۈردى

ىنداشلىرىڭ ئاچلىقتىن ھاياتىنى قۇتۇلدۇرۇپ قېلىش تۆمۈرچى كۆزۇڭنى ئاچ، قېر

! ئۈچۈن تاپا يهۋاتسا، سهن ھهج قىلىپ ئالالھنىڭ رىزاسىغا ئېرىشىمهن دەۋاتىسهن

ئهقلىڭگه كهل، ھۇشۇڭنى بىل، بۇ قېرىنداشلىرىنىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزساڭ ئالالھ 

 ھهجگه شۇنداق قىلىپ تۆمۈرچى ئۇ يىلى» سهندىن قاتمۇ ـ قات رازى بولمامدۇ؟

ئالالھ ھهجگه ئۇنى كېيىنكى يىلى . بارماي ئۇالرنىڭ ئېهتىياجىنى تهمىنلىدى

  . نېسىپ قىلدى

بۇ ھېسابقا اليىق ئادەم بولۇش . ئالدىمىزدا بۈيۈك ھېساب بار! ئى قېرىنداشالر

  . ئۈچۈن تىرىشايلى، شهپقهت ۋە مهرھهمهتنى تاشلىمايلى



شى ئىشالر ئۈچۈن بارلىقىنى ئالالھقا شۈكۈرلهر بولسۇنكى، ئارىمىزدا ياخ

ئايىمايدىغان بايلىرىمىز يوق ئهمهس، يۇشۇرۇن، ئاشكارا يېتىم ـ يېسىرالرنىڭ 

بۇالرنىڭ ھهممىسى . بېشىنى سىالۋاتىدۇ، موھتاجالرنىڭ قولىدىن يىتىلهۋاتىدۇ

ئالالھ ئۈچۈن خالىس بۇلغان بولسا ساالمهتكه چىقىسىز، دۇنيا ۋە ئاخىرەتته بهختىيار 

  :  جانابى ئالالھنىڭ.بولىسىز

چوقۇم ) سهدىقىگه بۇيرۇلۈش ۋە ئاپهت يېتىش بىلهن(سىلهر ماللىرىڭالردا «

دېگهن پهرمانى بويىچه )  ـ ئايهت186سۈرە ئال ئىمران (» .ئىمتىهان قىلىنىسىلهر

ئىمتىهاندا مۇۋەپپىقىيهتكه ئېرىشكهن ئالهملهرنىڭ رەھمىتى ھهزرىتى مۇھهممهد 

لىك ئۈممىتى، سىلهر يولۇڭالردا سابىت ۋە بىقارار تۇرۇپ ئهلهيهىسساالمنىڭ شهرەپ

  . ساباتلىق كۆرسىتىڭالر

   

  ...قورقماڭالر زەپهر بىزنىڭ 

   

ئۆزەڭنى قانچىلىك ياخشى . مهرھهمهتنىڭ قېرىندىشى ھۆرمهت ۋە مۇھهببهتتۇر

كۆرسهڭ، مۇسۇلمان قېرىندىشىڭنىمۇ شۇنچه ياخشى كۆرگىن، ھۆرمهت قىلغىن، 

 شهخسى مهنپهئهت ۋە  سهن، ياخشى كۆرگىن ياخشى كۆرۈلىسهن،ھۆرمهت قىلىنى

نهپسانى ئارزۇ ـ تهلهپلىرىنىڭ قۇلى بولغان بىر قىسىم كىشىلهر يا ئېهتىرام 

بىر قانچه يىل جاپاسىنى . قىلىشنى يا ياخشى كۆرۈشنى جايىدا بىجىرەلمهيدۇ

دەپ ئاسراپ » ۋاي قۇزام«تارتقان، شېرىن ئۇيقۇسىدىن ۋاز كېچىپ باغرىغا بېسىپ 

دەپ بارلىقىنى » ئوغلۇم، ئوغلۇم«ئاق سۈتى بىلهن ئادەم قاتارىغا قوشقان ئانىالر، 



مۇسۇلمان قېرىندىشىم، سهن پهيغهمبىرىمىزنىڭ يولىدىن ئايرىلما، ئۈ زاتنىڭ 

ھارامدىن ساقالنغىن، ئىنسانالرنىڭ ئهڭ ئابىدى «: مۇنۇ سۆزىنى ئېسىڭدىن چىقارما

ازى بولغىن، ئىنسانالرنىڭ ئهڭ بولىسهن، ئالالھنىڭ ساڭا تهقسىم قىلغىنىغا ر

مۆمىن بولىسهن، ئۆز ) كامىل(بېيى بولىسهن، قوشناڭغا ياخشىلىق قىلغىن، 

) كامىل(نهپسىڭگه ياخشى كۆرگهن نهرسىنى باشقىالرغىمۇ ياخشى كۆرگىن، 

  » .مۇسۇلمان بولىسهن، كۆپ كۈلمىگىن، چۈنكى كۆپ كۈلۈش قهلبنى ئۆلتۈرىدۇ

رئانغا مۇھهببهت باغالش مۇسۇلمانلىقنىڭ، ئالالھقا، پهيغهمبهرگه ۋە قۇ

قۇرئان كهرىمدە ھهزرىتى . ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا ئىنسانلىقنىڭ ئىجابىدۇر

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهققىدە نازىل بولغان

» .سېنى بىز پۈتۈن ئهھلى جاھان ئۈچۈن پهقهت رەھمهت قىلىپ ئهۋەتتۇق«

 ئايىتى كهرىمىنى كۆرگهن ھهر قانداق بىر دېگهن)  ـ ئايهت107سۈرە ئهنبىيا (

  . ئىنساننىڭ بۇ رەھمهت خهزىنىسىگه مۇھهببهت باغلىماسلىقى ئهقىلگه سىغمايدۇ

سېنى بىز ھهقىقهتهن گۇۋاھچى، بىشارەتچى، ئهگاھالندۇرغۇچى ! ئى پهيغهمبهر«

دېگهن پهرمان ئالدىدا ئۈ زاتنىڭ )  ـ ئايهت45سۈرە ئهھزاب (» .قىلىپ ئهۋەتتۇق

زىگه ئىتائهت قىلماسلىق، ياخشى كۆرمهسلىك بولسا، تۇزكورلۇقتىن باشقا بىر سۆ

  . نهرسه ئهمهس



دەۋەت ) بىرلىكىگه، تائهت ئىبادەتلىرىگه(سېنى ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن ئۇنىڭ «

دېگهن )  ـ ئايهت46سۈرە ئهھزاب ( ».قىلغۇچى ۋە نۇرلۇق چىراغ قىلىپ ئهۋەتتۇق

لىك ئهقىلسىزلىقنىڭ نامايهندىسىدىن باشقا ئايهتنىڭ ھېكمىتىنى چۈشهنمهس

  . بىر نهرسه ئهمهس

ھهممىگه قادىر ئالالھ، پهيغهمبىرىمىزگه ھۆرمهت ۋە ئىتائهت قىلغان، ياخشى 

  : كۆرۈش بىلهن ئۇنىڭ يولىدا ماڭغان بهندىلىرىگه

مۆمىنلهرگه ئۇالرنىڭ ئالالھنىڭ بۈيۈك ئىهسانىغا ئېرىشىدىغانلىقىدىن خهۋەر «

كۆزلىرىمىز كۆرسۇن، . دەپ بۇيرۇيدۇ)  ـ ئايهت47سۈرە ئهھزاب ( ».بهرگىن

قۇالقلىرىمىز ئاڭلىسۇن، بۇ نېمهتنى قهدىرلهيدىغان شهرەپلىك ئىنسانالردىن 

  . بواليلى

پهقهت پهيغهمبىرىمىزگه ھۆرمىتىم ۋە مۇھهببىتىم بار دەپ قويۇش ! مۇسۇلمان

 قۇرئان —ىالھى كىتاب بىلهن ئىش ھهل بولمايدۇ، ئۈ ئېلىپ كهلگهن مۇقهددەس ئ

 ئهمهل قىل، ئوقۇلىۋاتقاندا ھۆرمهت بىلهن قۇالق  كهرىمنىڭ ئهدىبىنى ساقال، ئوقۇ ۋە

  : سالغىن، جانابى ئالالھنىڭ

يهنى سۆز (قۇرئان ئوقۇلغان چاغدا، ئۈنى دىققهت بىلهن ئاڭالڭالر ۋە جىم تۇرۇڭالر «

بهزى ئادەملهر بار . نى ئونۇتمادېگهن بۇيرۇقى)  ـ ئايهت204سۈرە ئهراف (» ).قىلماڭالر

قۇرئان ئوقۇلغاندا ھهم كۆزى ھهم قهلبى يىغاليدۇ، بهزىلهر بار ئاۋازى چىرايلىق 

ئالالھ ئاتا ـ ئاناڭنىڭ قهبرىسىنى ! ئاتا ـ ئاناڭغا رەھمهت قارى«قارىالرنى تىڭشايدۇ ۋە 

ھېكمىتىنى دەپ قاراخۇنۈمنىڭ ئاۋازىنى باھااليدۇ، ئهمما قۇرئاننىڭ » نۇرالندۇرسۇن

يهنه بهزى كىشىلهر قۇرئان ئوقۇلىۋاتسا . تهپهككۇر قىلمايدۇ، مهنىسىنى چۈشهنمهيدۇ



ئالالھ سىلهرنى ئاناڭالرنىڭ قارنىدىن ھېچ نهرسىنى بىلمهيدىغان ھالىتىڭالر «

هن چىقاردى، ئالالھ سىلهرگه شۈكۈر قىلسۇن دەپ قۇالق، كۆز ۋە يۈرەكلهرنى بىل

  )  ـ ئايهت78سۈرە ئهنفال (» . قىلدى  ئاتا

دۇنياغا، سۆيگۈ ـ مۇھهببهتكه ئاالقىدار شېئىر ۋە غهزەللهرنى چۈشىنىشكه 

تىرىشىدىغان بۇ ئىنسان نېمه ئۈچۈن پۈتۈن كائىناتنى ئاڭلىتىدىغان قۇرئان 

. ئىبارەت بۇ ھايات كىتابىغا قۇالق سېلىپ ھۆرمهت بىلهن تىڭشىمايدۇكهرىمدىن 

بىلىپ ـ بىلمهي بۇ قۇرئان كهرىمنى يوقىتىشقا ھهرىكهت قىلغانالرنىڭ ۋە 

قىلىۋاتقانالرنىڭ ئېچىنىشلىق ھاياتى تارىخ ۋە ئهمهلىي پاكىت بىلهن 

ۈشمهنلىك ئىسپاتالنغان تۇرۈغلۈق، يهنه قۇرئان كهرىمدىن قېچىش ۋە ئۇنىڭغا د

  : قىلىشنىڭ نېمه ئهھمىيىتى؟ جانابى ئالالھ

سۈرە (» .قۇرئاننى ھهقىقهتهن بىز نازىل قىلدۇق ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز«

  . دەيدۇ)  ـ ئايهت9ھىجر 

قۇرئاننى ئوقۇغىن ۋە ئۇنىڭ ئهدىبىنى ساقلىغىن، ئۇنىڭ ئىچىدە ! مۇسۇلمان

ىل قىلغىن، نۇر دېڭىزى بار، ھهقىقهت قۇياشلىرى بار، ئۇنىڭدىن ئېنېرگىيه ھاس

نۇرالنغىن، ھايا پهردىسى بار، ھايالىق بولغىن، ھايات قانۇنى بار، ھاياتىڭغا مىزان 

قۇرئانغا ھۆرمىتى بار ئادەمنىڭ ئاتا ـ ئانىسىغا، بىر تۇغقان قېرىندىشىغا . قىلغىن

قۇرئان كهرىمنىڭ ئهخالق كۆرسهتمىسىنى ئۆزىگه يېتهكچى . ھۆرمىتى بولىدۇ

ن ھهر قانداق ياش ئاتا ـ ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ رازىلىقىغا قىلغا



   

  !كۆرگۈلىكىڭىزنى كۆرىسىز

   

يازنىڭ ئىسىسقىدىن، قىشنىڭ سوغۇقىدىن ساقالپ ھهتتا كېچىلىرى بىر نهچچه 

قېتىم چۇۋىكىنى ئالماشتۇرۇپ، قۇرۇق چۇۋەك قالمىغاندا ئۆز باغرىنى چۇۋەك 

ئورنىدا قولالنغان، نامىزىدا بهختىنى تىلهپ كۆز ياشلىرى قۇرمىغان بىر ئانىنىڭ 

دەپ تاپقىنىنى ئوغلىغا » ئوغلۇم ئادەم بولسۇن«الى، ئاچ قالسىمۇ، ئېچىنىشلىق ھ

يېگۈزگهن، قاتمال كۈنلهرنى بېشىدىن ئۆتكۈزگهن ئاخىرىدا ئۆيدىن ھهيدەپ 

  ! چىقىرىلغان دادىنىڭ ھهسرەتلىك پهريادى

بىر كۈنى بىر يېزىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ يول بويىدا كۆز يېشى قىلىپ 

  : م چۈشتى ـ دە، يېنىغا كېلىپئولتۇرغان بىر كىشىگه كۆزۈ

بىرەر كېلىشمهسلىككه ئۇچرىدىڭىزمۇ نېمه؟ ! ــ ئهسسهالمۇ ئهلهيكۇم تاغا

يىغلىماڭ، ئۆزىڭىزنى تۇتىۋېلىپ، نېمه ئىش بولغانلىقىنى ماڭا ئېيتىپ بېرىشكه 

  ...بوالمۇ؟ بهلكى قولۇمدىن كهلسه ياردىمىم تېگىپ قاال

ۈشكه باشلىغان بۇۋاي ھهسرەتلىك ئىككى ئالقىنى بىلهن كۆز يېشىنى سۈرت

  : دېمىنى ئىچىگه يۇتۇپ سۆزگه كىرىشتى



 يىلدىن بېرى دۇنيانىڭ قاتمۇ قات مۇشهققهتلىرىگه چىداپ، باال ـ 80ــ 

چاقىلىرىمنى بېقىپ قاتارغا قوشتۇم، ئهمدىلىكته قىزىم بىر ۋاپاسىز بولۇپ 

غىنىمغا بىر چىقتى، ئوغلۇمنى ئهسكهرلىكتىن كهلگهندىن كېيىن ئۆيلهپ قوي

نهچچه يىل بولۇپ قالدى، ھازىرغىچه كېلىنىمنىڭ قولىدىن بىر پىياله چاي 

مهن بۇ ئۆيگه سېنىڭ كۆرۈمسىز چىرايىڭنى ! قېرى«ئىچكىنىم يوق، تېخى بهزىدە 

ئوغلۇم ئايالىنىڭ ئهدىبىنى بېرىشنىڭ . دەپ ئازار بهردى» كۆرۈشكه كهلگهن ئهمهس

ا، ياخشى خوتۇنغا ئۇچراپتىمهن، ئايالىمغا جىق بۇ خوتۇندا گهپ يوق داد«: ئورنىغا

كۆرۈنمهڭ، مېنىڭ بهرگىنىمنى يهڭ، بهرمىگهن كۈنلىرىمدە روزا تۇتسىڭىزمۇ 

. باالم، مهن ئادەم ئهمهس ھايۋان بېقىپ چوڭ قىلغان ئىكهنمهن.  دېدى »بولىدۇ

ۇل يېنىمدا بىر تىيىننىڭ سۇنۇقىمۇ قالمىغان ئىدى، تۈنۈگۈن ئوغلۇمدىن بىر ئاز پ

دادا «: تېخى بۇنىڭلىق بىلهن قالماي. سوراپ بارسام، ئۇ چىرايىمغا قاراپمۇ قويمىدى

بۇ ئۆيگه قايتا كهلمهڭ، ئايالىم سىزنى كۆرسه خاپا بولۇپ قالىدىكهن، ئۇنىڭدىن 

ئايرىلىپ قېلىشتىن قورقىمهن، ئايرىلىپ قالسام يهنه ئۇنىڭدەك خوتۇننى 

دەپ ئىشىك » لىكىڭىزنى كۆرىسىزئىككىنچى تاپالمايمهن، بولمىسا كۆرگى

  . ئالدىدىن ھهيدىدى

بۇۋاي بۇالرنى سۆزلهۋاتقىنىدا ساقىلىدىن ئېقىپ چۈشكهن كۆز ياشلىرى 

  . كۆڭلىكىنىڭ ئالدى پىشىنى يۆل قىلىۋەتكهن ئىدى

ئۇ ئهسكهرلىكتىن قايتقان بىر زىيالى ! مۇسۇلمان، بۇالر جاھىل بىلمهيدۇ دېمه

  ! ئهمهسمىدى؟

ا بېشى ئوچۇق، پۇتى ياالڭ ئاياق بىر بۇردە نانغا موھتاج نۇرغۇن بىر زامانالرد

بۈگۈنكى كۈنگه كهلگهندە ئوقۇدى، خىزمهتكه چىقتى، ئائىلىلىك . ئادەملهر بار ئىدى



ىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا ـ ئاناڭالرغا پهرۋەردىگارىڭ پهقهت ئۇنىڭ ئۆزىگه ئىبادەت ق«

ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تهۋسىيه قىلدى، ئۇالرنىڭ بىرى يا ئىككىلىسى سېنىڭ 

يهنى ماالللىقنى (يېنىڭدا بولۇپ ياشىنىپ قالسا، ئۇالرغا ئوھۇي دېمىگىن 

، ئۇالرنى دۈشكهللىمىگىن، ئۇالرغا )بىلدۈرىدىغان شۇنچىلىك سۆزنىمۇ قىلمىغىن

  ».يۇمشاق سۆز قىلغىنھۆرمهت بىلهن 

ئىنسانلىقىڭنى، مۇسۇلمان بولۇپ قۇرئان ئهخالقى بىلهن بىزەنگهنلىكىڭنى ئاتا ـ 

ئاناڭغا ياخشىلىق قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ رازىلىقىنى ئېلىش بىلهن 

ئۇالرغا ياخشىلىق قىلماسلىق، ئىتائىتىدىن باش تارتىپ . ئىسپاتلىيااليسهن

ئالالھنىڭ . ەپ قاتتىق تىنالمايسهند» ئوھۇي«دەشنهم قىلىش ئهمهس، ھهتتا 



ئى ‹: ئۇالرغا كامالى مېهرىبانلىقتىن ناھايىتى كهمتهر مۇئامىلىدە بولغىن ۋە«

ئۇالر مېنى كىچىكلىكىمدە تهربىيىلىگهندەك ئۈرالغا مهرھهمهت ! پهرۋەردىگارىم

 ئالدىدا تهسلىم بولۇپ، بوي دېگهن مۇقهددەس ئهمر ـ پهرمانى» دېگىن› قىلغىن

چۈنكى سهن ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئاق يوللۇق . ئېگىشكه مهجبۇرسهن

ياخشى . ياخشىلىقتىن مهھرۇم، يۈزى قارا ئۈممهت بواللمايسهن. ئۈممىتىسهن

  ...ئويالن

   

  ...پالهج دادا ۋە ئوغۇل 

   

، ـ دەپ كۆتۈرۈپ دادا، ساڭا ئېتىز ـ ئېرىقالرنى كۆرسهتكهچ ھاۋاالندۇرۇپ كېلهي

ماڭىدۇ ـ باال دادىسىنى، ـ ئۇالر مهھهللىدىن ئۇزاقلىشىپ بىر يهرگه كهلگهندە باال 

توساتتىن توختاپ دادىسىنى يهرگه چۈشۈرۈپ بىر نهرسه ئىزدېگهندەك ئۈ يهر ـ بۇ 

  : بالىسىنىڭ مهقسىتىنى چۈشهنگهن دادا. يهرگه قارىغىلى باشاليدۇ

اۋارە بولما، مهن دادامنى ئاۋۇ جېگدىنىڭ تۈۋىگه كۆمگهن ــ باالم يهر ئىزدەپ ئارتۇق ئ

  ...! ئىدىم، سهنمۇ مېنى چوڭ داداڭنىڭ يېنىغا كۆمگىن



دادىسىنىڭ بۇ سۆزىدىن قاتتىق چۈچۈپ كهتكهن باال، بۇلۇقالپ يىغالۋاتقان 

  : دادىسىغا

  ! ــ دادا، سهنمۇ بۇۋامنى تىرىك كۆمگهنمىدىڭ؟

پالهج بولۇپ قالغان ئىدى، ئاخىرى بېقىپ بولۇشتىن ــ ھهئه باالم، داداممۇ مهندەك 

  . زىرىكىپ، ساڭا ئوخشاش ئېلىپ كېلىپ كۆمگهن ئىدىم

دادىسىغا ئاسىيلىق قىلغان ئادەم ئهۋالدى تهرەپتىن جازاغا تارتىلىدىغان ! ــ دادا

  ئوخشىمامدۇ؟ 

وڭ ــ شۇنداق باالم، يهرگه نېمه تېرىساڭ شۇنى ئالىسهن، ياۋايى ھايۋان بېقىپ چ

قىلساڭ، ئاخىرىدا مانا ھازىرقىدەك ئۇنىڭ ئالدىدا بىر توشقان كهبى چارىسىز 

  ...! قالىسهن

دادىسىنىڭ نېمه ئۈچۈن بۇ ھالغا چۈشۈپ قالغانلىقىنى چۈشهنگهن باال ئۆزىنىڭمۇ 

دادىسىغا ئوخشاش بالىلىرى تهرىپىدىن كۆمۈلش قورقۇنچىسىنى كۆز ئالدىغا 

: لمىشىغا قاتتىق ئېچىنىپ ۋە ئهقلىنى تېپىپكهلتۈرىدۇ ـ دە، ئۆزىنىڭ بۇ قى

» دادا مېنى كهچۈرگىن، مهنمۇ ئهۋالدلىرىم تهرىپىدىن كۆمۈلۇشنى خالىمايمهن«

دەپ دادىسىنىڭ كۆز يېشىنى سۈرتۈپ ئۆيىگه ئېلىپ كهتتى ۋە ھاياتىنىڭ 

  . ئاخىرغىچه ياخشى قاراپ دۇئاسىنى ئېلىشقا تىرىشتى

ق قىلىشنىڭ، ئۇالرنى قاقشىتىپ ئازار ئاتا ـ ئانىغا ئاسىيلى! مۇسۇلمان

ئاتا ـ ئانىنىڭ قىممىتىنى يېتىم ـ . بېرىشنىڭ ئىنسانلىق بىلهن ئاالقىسى يوق

دېيهلمىگهن، » ئانا«دۇنياغا كېلىپ بىر قېتىم بولسىمۇ . يېسىرالردىن سورىغىن



  ئانا باشقا تاج ئىكهن، ھهر دەردكه ئىالج ئىكهن «

دەپ ئۇالرنىڭ قهدىر ـ قىممىتىنى » گهر ئوغۇل شاھ بولسىمۇ ئانىغا موھتاج ئىكهن

بىلگىن، ئۇالرنى سىلكىشلىمه، رازىلىقىنى بۇ دۇنيادا ئالغىن، بولمىسا دۇنيادا خار، 

  . ىڭرايسهنئاخىرەتته رەزىل بولۇپ، جهھهننهمدە ئ

ساڭا بىرەر ياخشىلىق قىلغان ئادەمنى كۆرسهڭ، كۆزۈڭگه ئىسسىق كۆرۈنىدۇ، 

نېمه دەپ پۈتۈن ھاياتىنى سېنىڭ ئۈچۈن سهرپ قىلغان ئاتا ـ ئاناڭغا قهلبىڭنىڭ 

  تۆر قاتلىمىدىن ئورۇن بېرەلمهيسهن؟ 

سهن ئۆمۈر بويى ئۇالرنىڭ ئايىغىدا ئۆمىلهپ يۈرۈپ ! مۇسۇلمان قېرىندىشىم

ىزمىتىدە بولساڭمۇ يهنه ئۇالرنىڭ بىر تامچه سۈتىنىڭ ھهققىنى ئادا خ

دەپ باغرىغا باسقان ئانىنىڭ، شهپقهت تولغان قهلبى » جېنىم باالم«قىاللمايسهن، 

دەپ تهقدىم قىلغان دادىنىڭ ئۆز ئهۋالدىدىن » ئوغلۇم«بىلهن ئۆزىنىڭ بارلىقىنى 

ز، قۇرئانسىز، ئهخالقسىز ئهۋالدنىڭ كۈتىدىغىنى نېمه؟ ۋاپاسىز، ۋىجدانسىز، ئىمانسى

ئاتا ئانىسى بولۇشمۇ؟ ياكى ئىسمى جىسمىغا اليىق ۋەتهن بالىسى، كهم ئۇچرايدىغان 

ۋىجدان ئىگىسى، ھۆرلۈك ـ ئازاتلىقنى، ئىلىم ـ مهرىپهتنى، دىن ۋە قۇرئاننى، ۋەتهن ۋە 

زىلهت، مىللهتنى كۆيلهيدىغان، ئىسيان ئورنىغا ئىتائهت، ۋەھشىلىك ئورنىغا په

ھارام ئورنىغا ھاالل، زۇلۇم ئورنىغا ئادالهت تهرەپتارى ئۆتكۈر پىكىرلىك، ئوت يۈرەك 

يىگىت بولۇشمۇ؟ ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم، ۋىجدانسىز ئهرلهردىن بولما، غۇرۇرۇڭ 

بىلهن ياشا، ئايالىڭنىڭ ئارقىسىغا كىرىپ ئاتا ـ ئاناڭغا ئاسىيلىق قىلما، ئۇالرنىڭ 



   

  ئادالهت

   

ئىنسانىيهت باغچىسىدا ئهينى ھهقلهرگه ئىگه كىشىلهر ھهممىسى ئۆزىگه 

بىر زالىمنىڭ ھهققى قانچىلىك بولسا، . تېگىشلىك ھهققىنى ئېلىشى كېرەك

بۇ توغرىدا بىزمۇ «. ڭدەك بىر يېتىمنىڭ ھهققىمۇ شۇنچىلىك بولىدۇشۇنى

. دېگۈچىلهر بولۇشى مۇمكىن، ئۇالر ئادالهتنىڭ تهمسىلچىلىرى بواللمايدۇ» بىلىمىز

چۈنكى قاتمۇ ـ قات ئهدلىيه بىنالىرى، دەرىجىمۇ دەرىجه سوتچى خادىمالر ۋە جىلد، 

ۈرمىلهر، ئۆمۈچۈك تورىدەك بېزەنگهن رادىكال يايىالر، خىلمۇ خىل ت… جىلد قانۇنالر

بۇالر ئادالهتمۇ؟ ياق بۇالر ئادالهت ئهمهس، ئادالهت شهكلىنى ... ساقچى ئىدارىلىرى

ئالغان تېشى ھاي ـ ھاي ئىچى زەھهرلىك قۇيۇن بىلهن تولغان خۇمداندىن باشقا 

  ئۇنداق بولسا ئادالهت دېگهن نېمه؟. نهرسه ئهمهس

نىڭ خاراكتېرىدىكى تهبىئىي ھالدا ئالالھقا ئهسلىدە ئادالهت ئىنسان ئۆزى

ئىشىنىش ۋە ئۇنىڭ ئىجابىي ئۈچۈن ئىشلهشتىن ئىبارەت قابىلىيىتىنىڭ رولىنى 

جارى قىلدۇرۇش، شۇنىڭدەك ئىمانىنىڭ ساداسىغا ئاۋاز قوشۇپ، ھهر ئىشىدا خالىقى 

مهن دۆلهت . ئالالھ قورقۇنچىسى بىلهن ھهرىكهت قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

ىغا ۋە ئىشچى ـ خىزمهتچى كادىرالرغا چىن قهلبىمدىن باشتا شۇنى خادىملىر

ھهر قانداق بىر مىللهتنىڭ خاراكتېرىدە تهبىئىي ھالدا . ئېيتىپ ئۆتمهكچىمهن



) جىمى خهلققه(ئادىل بولۇشقا، ) كىشىلهر ئارىسىدا(ئالالھ ھهقىقهتهن «

ياخشىلىق قىلىشقا، خىش ـ ئهقرىباالرغا سىله ـ رەھىم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، قهبىه 

نهسىههتنى . دىن، يامان ئىشالردىن ۋە زۇلۇم قىلىشتىن توسىدۇ) كهتلهرسۆز ـ ھهرى(

 ـ 90سۈرە نهھل (» .قوبۇل قىلسۇن دەپ، ئالالھ سىلهرگه پهند ـ نهسىههت قىلىدۇ

  ) ئايهت

ھهر جۈمه كۈنى خۇتبىدە ئوقۇلغان بۇ ئايىتى كهرىمىنى بىر نهچچه قېتىم 

ستىدە مۇالھىزە قىلمىغان ئاڭلىغان بولساممۇ تهپهككۇر قىلىپ ھهقىقىتى ئۈ

بۇ ۋەزىپىنى . جهمئىيهتته ھهر كىمنىڭ ئۆزىگه چۇشلۈق بىر ۋەزىپىسى بار. ئىدىم

جايىدا ئورۇنداش مهسئۇلىيىتى بىلهن ئىش ئېلىپ بارماق مۇسۇلمانلىقنىڭ 

ئهمما ھازىرقى ئهھۋالىمىزغا قارايدىغان بولساق بۇنى تهسۋىرلهپ بولۇش . ئهمرىدۇر

ئورۇندەۋاتىمىزمۇ، يوق؟ بىز ئۇ بۈيۈك ھېساب ـ سوراق كۈنىدىن ۋەزىپىمىزنى ! تهس

  خاتىرجهممۇ؟ 

بىر پادىشاھ قۇش تۈكىدىن ھازىرالنغان تۈشهك ئۈستىدە ياتاتتى، بىر كۈنى ئۇنىڭ 

ياتىقىنى چۆرىلىرىدىن بىرى يۇغۇشتۇرغىلى كىرىپ ياتاقنىڭ يومشاقلىقى ۋە 



مهن سېنى ئۇرۇۋاتسام، يىغالپ يالۋېرىش يوق نېمىشقا ! ــ ئى لهنىتى خوتۇن

  كۈلىسهن؟ 

  . ــ سېنىڭ ھالىڭنى ئويالپ كۈلىۋاتىمهن

  ــ ماڭا نېمه بولۇپتۇ؟ 

مهن بۇ ياتاقتا كۆپ ياتقان بولسام يهتته ـ سهككىز مىنۇت ياتقان ! ــ ئى پادىشاھ

ئهمما سهن يىلالردىن بېرى بۇ .  بۇ قهدەر قامچا يېدىمبولۇشۇم مۇمكىن، جازاسىغا

ياتاقتا يېتىپ كېلىۋاتىسهن، تهڭله كۈنى جانابى ئالالھنىڭ ئالدىدا قانچىلىك 

  . قامچا يهيدىغانلىقىڭنى ئويلىدىم ـ دە كۈلدۈم

مهسىلهن، سهن بىر ئىشىككه قارايدىغان ئادەم ! ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم

كۆزۈڭنى ئاچ، كۆرلهرنىڭ ئورنى . ىگىسى ھېسابلىنىسهنبولساڭمۇ يهنه ۋەزىپه ئ

جهننهت ئهمهس، مۇپتى مهقامىنىڭ، خاتىپ مۇنبهرنىڭ، ئىمام مېهراپنىڭ، يېزا 

باشلىقى يېزىنىڭ، ھاكىم ناھىيىنىڭ، ۋالىي ۋىاليهتنىڭ، شۇنىڭدەك ھهرقانداق 



بىر چاغدا . هيدۇبىر كادىر شىرە ئالدىدا ئايدا ئالىدىغان مائاشىغا مۇقابىل ئىشل

ئۇنىڭغا دەرھال جاۋاب خهت . دوستلىرىنىڭ بىرىدىن بىر پارچه خهت تاپشۇرۇۋالىدۇ

يازماقچى بولۇپ، ئالدىدىكى دۆلهتنىڭ ئىش قهغىزى ۋە قهلىمى بىلهن جاۋاب خهت 

قول ئاستىدىكىلهردىن بىرى ئۇنى پوچتىغا ... يېزىشقا باشاليدۇ ـ تىك، تىك، تىك 

ىدۇ، ـ خۇددى ئۇنىڭ مائاشىنى ئۆز يانچۇقىدىن سېلىۋېتىش ئۈچۈن ماڭ

  . بېرىدىغاندەك

بۇ لىپاپىنىڭ، قهغهم ۋە قهلهمنىڭ ئىچىدە ئوتتۇز مىليون ! ئى مۇسۇلمان

بۇ قهدەر ئىچكىرىلهپ كهتمه، مهن «خهلقنىڭ ھهققى يوقمۇ؟ بۇ سوئالنى سورىغاندا، 

دەيدىغانالرمۇ » ولىدۇ؟بۇ ئىدارىدە ئىشلهيمهن، بىر ۋاراق قهغهز ئىشلهتكهنگه نېمه ب

پۈتۈن خىزمهتچى ! چىقىشى مۇمكىن؟ شۇنداق ئى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىم



كىمكى قهسهم قىلىپ تۇرۇپ بىر مۇسۇلماننىڭ «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ھهققىنى ئېلىۋالسا، ئۇنداق كىشىگه جانابى ئالالھ دوزاخنى ۋاجىپ، جهننهتنى ھارام 

داق بوالمدۇ، ئازغىنا بىر نهرسه بولسىمۇ شۇن«: دېگهن، ساھابىالردىن بېرى» قىلىدۇ

دەپ سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۈ كىشىگه » ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى

  » .ئهگهر بىر تال مىسۋاك ياغىچى بولسىمۇ«: جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېگهن

بۇ ھهدىس شهرىپنىڭ روھىغا ئهمهل قىلىنىدىغان بولسا، بۇ مىللهتنىڭ ھالى 

 زامانالردا قاراقچى ۋە بۇالڭچىالر تاغ ۋە چۆللهردە بۇنداق كۈنگه قالمىغان بوالتتى، كونا

ئادەم بولىغان بولسا، كۈنىمىزدە ئۇالر كاستۇم كىيىپ، گاالستۇق تاقاپ شهھهرگه 

ئالالھنىڭ قانۇنى قهلبلهرگه . خهلقنىڭ قېنىنى ئىچىۋاتىدۇ. كىردى

شۇنى ئېنىق . يهرلهشمىگهنگه قهدەر زۇلۇم دولقۇنلىرى بېشىمىزدىن كهتمهيدۇ



ئهركىن ھهرىكهت ... كۆلنىڭ سۈيى سۈزۈك چاغدا بېلىقالر نېقهدەر راھهتته

ئهمما كۆلدىكى ئۈ بېلىقالرنىڭ بۇ خۇشاللىق ھاياتى . قىالاليدۇ، ھۇزۇر ئىچىدە

قىدۇ، ئارقىدىن قاتتىق يامغۇر قاچان بوزۇلىدۇ؟ مهسىلهن، بىر ئاندا قارا بوران چى

ياغىدۇ، ھهر تهرەپتىن الي ئېقىتىپ كېلىپ كۆلنىڭ سۈيىنى دوغاپ ھالىغا 

. كهلتۈرۈپ قويىدۇ ـ دە، بېلىقالرنىڭ كۆزلىرى ھهتتا ئاش قازىنى الي بىلهن تولىدۇ

شۇنىڭ بىلهن بېلىق ئهلهم ئىچىدە قانات قېقىپ تىپىرال، تىپىرال ئاخىرىدا 

ىمدە؟ بېلىقنىڭ كۆزى ۋە ئاش قازىنى الي بىلهن تولغاندىن ئهيىب ك. ئۆلىدۇ

دېيىلسه، بېلىق ئارقىسىغا » ...!ئارقىڭغا يان ئۆلۈم بار! ئې بېلىق«كېيىن، 

يانارمۇ؟ يانغاندىمۇ بىر ئهھمىيىتى بارمۇ؟ خۇددى شۇنىڭغا ئوخشاش ئالالھ قانۇنىنى 

زەھهر يۇتىۋالغان بۇ خهلق ئاڭلىمىغان، ئۇنىڭ ئادالىتىگه سىغىنمىغان، ئۆز ۋاقتىدا 

ئۆزلىرىنىڭ سىقىلغان بۇ روھىنى زەھهردىن تازىلىماق ئۈچۈن، قىمار سورۇنلىرىدا، 

ھاراق بهزمىلىرىدە، پاھىشه يوللىرىدا ئىزدىسه، بۇ چارىالر بىلهن ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ 

ئۇ قايغۇلۇق ئهلهملىرىنىڭ ئىالجىنى قىالالرمۇ؟ بۇنداق ناشايان يولالردىن 

  ! ق كۈتكىلى بۇالرمۇ؟ ئۇنداق بولۇشى ئېهتىمالدىن تۇلىمۇ يىراقياخشىلى



ئهگهر ئالالھ كىشىلهر تهلهپ قىلغان يامانلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئۇالر تهلهپ «

قىلغان ياخشىلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئالدىرىغاندەك ئالدىرىسا ئىدى، ئۇالرنىڭ 

 بىز بىلهن مۇالقات بولۇشنى ).يهنى ھاالك بوالتتى(ئهجىلى چوقۇم يهتكهن بوالتتى 

سۈرە (» .ئۈمىد قىلمايدىغانالرنى گۈمراھلىقتا تىڭىرقاپ يۈرۈشكه قويۇپ بېرىمىز

  )  ـ ئايهت11يۇنۇس 

مىللىتىمىزنىڭ بۈگۈنكى ھالىنى كۆرۈپ يىغلىماسلىقنىڭ ئىمكانى بارمۇ؟ بۇ 

ۇز كويغا تېراكىدىيه ۋە رەزىللىكلهرگه چهكلىمه قويغىلى بولماسمۇ؟ يىگىرمه ـ ئوتت

بىلهت ئېلىپ تانسىخانىالرغا كىرىپ، نامهھرەم ھاياسىزالر بىلهن بهل سىقىشقان 

ئهخالقسىزالر تاھارەت ئېلىپ ئالالھ ھۇزۇرىدا گۇناھى ئۈچۈن ياش تۆكۈپ، سائادەت 

باغچىلىرىغا كىرمهسمۇ؟ ئۇالر پىله قۇرتىنىڭ غۇزا ئىچىدە بىلمهي ئۆزىنى ئۆزى 

لىرىنىڭ پايدا ـ مهنپهئهتلىرىنى ئۆز ئۆلۈمى ئۈچۈن توالپ ھاالك قىلغىنىدەك ئۆز

ئادالهت ئالالھنىڭ ئاتا قىلغان نېمهتلىرىنى يهڭ تۈرۈپ شهيتان … خهجلهمدۇ؟

  ئىشىكلىرى ئالدىدا تهلمۈرۈش، ئۆز ـ ئۆزىنى زەھهرلهش ۋە ئالالھ دېمهسلىكمۇ؟ 

مۇسۇلمان قېرىندىشىم، بۇ يولدىكى تىجمهل ناكهسلهر سېنى ئالدىمىسۇن، 

گهردەن تومۇرۇڭدىن يېقىن بولغان جانابى ئالالھ بىلهن باراۋەر بولغىن، ھايات 

پروگرامىڭنى ئۇنىڭ ئهمر ـ پهرمانى بويىچه تهرتىپكه سېلىپ ھاياتىڭنىڭ مهنىۋىي 

بۇنىڭ بىردىنبىر ئامالى نېمه، بىلهمسهن؟ ئىلىم، ئىلىم، يهنه ! تهمىنى تېتىغىن

  ...! ئىلىم

ان، كومپاسىنى يوقىتىپ قويۇپ اليدىن ياسالغان كىشىلهر ھهقىقهتنى ئۇنۇتق

بۇتالر ئالدىدا تهلمۈرۈپ يېلىنىشقا، ئۆز قىزلىرىنى تىرىك، تىرىك كۆمۈشكه 

كهبه . زىنا ئادەت ھالىغا كېلىپ، ھاراق سۇ ئورنىغا ئىچىلهتتى. باشلىغان ئىدى



شۇنىڭ . ئىسالمىيهتنىڭ ئهڭ چوڭ دۈشمىنى نادانلىق، دوستى ئىلىم ـ مهرىپهت

  . ئۈچۈن دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكىڭ ئۈچۈن نېمه پايدىلىق بولسا شۇنى ئوقۇ

اد بىلهن ئۆز ئهسهابىنى ئۈ زات، ئالالھ تهرىپىدىن بېرىلگهن ئىلىم، ئىمان ۋە ئېتىق

تهربىيىلهپ قىسقا مۇددەت ئىچىدە زۇلمهت ئورنىغا ئادالهتنى، ۋەھشىيلىك ئورنىغا 

مهدەنىيهتنى، جاھىلىيهت ئورنىغا ئىلىم ـ مهرىپهتنى، ھاياسىزلىق ئورنىغا ئهخالق 

بۈگۈنكى ياۋرۇپا سۈت ئۇيقىسىدا . ـ پهزىلهتنى ئىنسانىيهتكه ئاساس تىكلىدى

. ا ئىسالم ئالىمى ئىلىم ساھهسىدە يوقىرى پهللىگه كۆتۈرۈلگهن ئىدىئۇخالۋاتقاند

كۈنىمىزدە ئۈ زاماننىڭ ئالىم ۋە پهيالسوپلىرى يېزىپ قالدۇرغان ئهسهرلهرگه 

ئوخشاش بىرەر ئهسهر يېزىش ئهمهس، ئۇالرنى ئوقۇپ تېگىگه يېتهلمهيدىغان 

»  بۇ ھالدا قويدىكونا كىتابالر بىزنى«دەۋرمىزنىڭ قىسمهن نادان ئهخمهقلىرى 

  دەپ ئۇالرغا الپ ئېتىشتىن نومۇس قىلمامدۇ؟ 



قۇياش بولمىسا دۇنيانىڭ نېمه ئهھمىيىتى؟ دۇنيا زۇلمهت ئىچىدە ۋەھىمه 

ئىچىدە قالغان بولماسمىدى؟ ئالىم ۋە پهيالسوپالر بولمىسا ئىنساننىڭ مهنىۋىي 

  : ھاياتى زۇلمهتته قالغان بولماسمىدى؟ جانابى ئالالھ

)  ـ ئايهت9سۈرە زۈمهر (» غانالر بىلهن بىلمهيدىغانالر باراۋەر بوالمدۇ؟بىلىدى«

بۇ قهدەر ئېنىق ۋە كهسكىن قىلىپ ئىلىم ـ مهرىپهتكه ئهھمىيهت بهرگهن . دېگهن

» بۆشۈكتىن قهبرىگه قهدەر ئىلىم تهلهپ قىلىڭالر«ۋە تهشۋىق قىلغان ئىسالم 

لگهن مهرۋايىتنى تىرىۋېلىشنى دېگهن پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇبارەك ئېغىزىدىن تۆكۈ

  : جانابى ئالالھ. ئۇنۇتمايلى

يهنى ئالالھنىڭ ھېكمىتىنى چۈشهنمهيدىغان (سهن ھهرگىز جاھىلالردىن «

چۈنكى جاھىللىق تىرىك . دېگهن)  ـ ئايهت36سۈرە ئهنئام (» .بولمىغىن) نادانالردىن

لىك تىرىك تۇرۇپ كېپهن. ئادەملهر ئۈچۈن پىچىلغان كېپهنلىكنىڭ ئۆزى

  . كىيىشنىڭ ئىسالمىيهت بىلهن ئاالقىسى يوق

كۈنىمىزدە يازغۇچى ۋە ئالىمالرنىڭ نىسبىتى كۈنسېرى ئاشماقتا، ئۇالر بىر نهچچه 

يىل ئوقۇپ ھهر خىل ئىلمىي ئۈنۋانالرغا ئىگه كىشىلهر بولسىمۇ، يهنىال ساپاسى 

ن قىلچه تۈۋەن، خۇددى ئېشهك ئۈستىگه ساندۇقالپ كىتاب ئارتىپ قويسا ئۇنىڭدى

. پايدىلىنالمىغىنىدەك ئۇالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ ئىلمىدىن ئۆزلىرى پايدىلىنالمايدۇ

بۇرۇنقى زاماندا، بىر يېزىلىق رايوندا مالىيه خىزمىتىنى ئۆتهۋاتقان ئادەمگه مالىيه 

مىنىستىرلىكىدىن شۇ رايوندىكى پۈتۈن مهۋاشالرنىڭ ھېسابىنى ئېلىپ دەرھال 

ۇرۇشى كهلگهن ئىكهن، ھالبۇكى بۇ خىزمهتنى يوقىرىغا يولالپ بېرىش ئۈقت

ئۆتهۋاتقان كىشى جاھىل بولغانلىقى ئۈچۈن مهزكۇر ئوقتۇرۈشنى قولىغا ئېلىپ 

ھه ئهمدى چۈشهندىم، مائاش ــ رايون بويىچه نېقهدەر مائاشىنى  ... مهۋاش، مهۋاش



يهنى قوي، ئۆچكه ۋە (ئۆي ھايۋانلىرى » مهۋاشى«ئهسلىدە ! قهدىرلىك كىتابخان

ئهمما مهزكۇر جاھىلنىڭ يوقىرىغا . ھايۋانالر دېگهنلىك بوالتتى) كاال قاتارلىق

بىزنىڭ بۇ رايوندا قازى بىلهن مۇپتىدىن ... يوللىغان مهلۇماتىنى ئويالپ بېقىڭالر

جاھىللىقىنىڭ قۇربانى بولغان بۇ خىزمهتچى . ھايۋانلىرىمىزباشقا ھهممىمىز ئۆي 

ئهپهندىم ئۆزىچه مهن ياخشى ئىش قىلدىم دەپ چوڭ خاتالىق ئۆتكۈزگهن بولسا، 

كۈنىمىزدىكى جاھىلالرمۇ ئۇنىڭدىن ئېشىپ چۈشكىدەك خاتالىق ۋە 

جاھىلالردىن يۈز «: شۇنىڭ ئۈچۈن جانابى ئالالھ. كهمچىلىكلهر ئۆتكۈزمهكته

جاھىلالردىن يۈزىنى چۆرىگهن . دېمهكته)  ـ ئايهت199سۈرە ئهراف (» .گىنئۆرى

كىشى يۈزىنى نهگه چۆرۈيدۇ؟ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بهخت ـ سائادەتكه ئۇالشتۇرىدىغان 

ئىلىم ئىككى «: پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دېگهن. پايدىلىق ئىلىم ۋە مهرىپهتكه

  ».رى، دىنى ئىلىمقىسىم بولىدى، بىرى، بهدەنى ئىلىم، يهنه بى

مۇسۇلمان، ــ دىنى ئىلىملهرنى ئوڭ قانات، پهننى بىلىملهرنى سول قانات قىلىپ 

مانا شۇنداق بولغاندا ھهر . كۆكته پهرۋاز قىلىدىغان كىشىلهردىن بولۇشى كېرەك

بىر قانات بىلهن ئۇچۇمهن دېيىش . قانداق دۈشمهن ئالدىدا يېنىپ يهرگه ئۇرۇلمايدۇ

 ۋە مهنتىقسىز بولىدىغان بولسا، پهقهت دىنى ئىلىم بىلهن بولۇپ نېقهدەر ئىمكانسىز

كېتىپ، پهننى بىلىملهرگه سهل قاراش، ياكى پهننى بىلىملهر بىلهن بولۇپ 



مىز بىرلىكته بىر يول كۆرسىتىدۇ، كهل ئىككى. قېرىندىشىم، ئىلىم بىر نۇردۇر

مۇسۇلمان ئادەمنىڭ نېمىلهرنى بىلىشى ۋە قايسى ئىشالرنى قىلىشى الزىم دېگهن 

باشتا سېنى، مېنى ۋە پۈتۈن مهۋجۈداتنى ياراتقان زات : سوئالىغا جاۋاب بېرەيلى

ئالالھنى بىلهيلى، ئۇنىڭ كىتابى قۇرئان كهرىم ۋە ھهدىس شهرىپلهرنى ئۆگىنىپ، 

پلىرىنى ھاياتىمىزغا تهتبىقالپ، دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ئۇنىڭ قانۇن ـ پرىنسى

قهدىرلىك قېرىندىشىم، بىز مهسجىدتىكى . ھاياتىمىزنىڭ پهيزىنى سۈرەيلى

» ئهلهم تهرە كهيفه«جامائهتتىن نامازنىڭ پهرزى قانچه كىم جاۋاب بېرەلهيدۇ؟ ياكى 

رىلهرنىڭ  بۇ سۈ نىڭ ئاستىدىكى سۈرىلهرنى كىم توغرا ئوقۇپ بېرەلهيدۇ؟ ياكى

ئىچىدىن بىرەر سۈرىنىڭ مهنىسىنى كىم يېشىپ بېرەلهيدۇ، دەپ سورايدىغان 

بولساق، سېنىڭچه قانچه كىشى توغرا جاۋاب بېرەله؟ نۇرغۇن ئادەملهر بار دائىم 

بىلهن ناماز ئوقۇيدۇ، ئۇالردا بىر ۋاقىت » قۇلهۇۋەلالھۇ ئهھهد«ۋە » ئىننا ئهتهينا«

ى بىلهن تولۇق ئادا قىلىش ئۈچۈن نېمىلهرنى نامازنى ئهدەپ ۋە ـ ئهركانلىر

بىز ساۋاتسىز باالم، دۇنياغا مۇشۇنداق «ئۆگىنىش خىيالى يوق، ئۆگىنىڭ دېسه، 

بۇنىڭدىنمۇ ئۆته جاھىللىق . دەپ قويىدۇ» كهلدۇق، مۇشۇنداق كهتكىنىمز ياخشى

  ...! ۋە نادانلىق بارمۇ جاھاندا

ۋە سهيشهنبه كۈنلىرى سهپهرگه جۈمه كۈنلىرى ئۆي سۇپۈرسه بولمايدۇ، شهنبه 

بۇنىڭغا ئوخشاش نۇرغۇن ... چىقسا بولمايدۇ، زاۋالدىن كېيىن تىرناق ئالسا بولمايدۇ

دىننىڭ ! ئۇالر بۇ ئاساسسىز بولمايدۇالرنى نهدىن ئۆگهندى ئهجهبا. بولمايدۇالر بار

ئهسلىدە بولمىغان بۇ خۇراپى قىلمىشالرنى دىنغا يۈكلهپ قويۇپ، دىن 



ئهگهر مېلىڭنى بازارغا سېلىپ، ئون پىرسهن پايدا ! ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم

پ چىقىدىغانلىقىغا كۆزۈڭ يهتسه، ئون بارمىقىڭ بىلهن ھېسابالپ تۇرۇپ ئېلى

مهيزاپ خانىالردا قارت ـ . ساتىسهن، دىنى مهسىلىلهرگه كهلگهندە، نادان بولىۋالىسهن

ۋە دامكا ئوينىغان چاغلىرىڭدا مهيدەڭگه ئۇرۇپ نوچى تهلهپ قىلىسهن، ئىبادەت 

ياشتا «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىىڭ. ئىشلىرىغا كهلگهندە بىلمهسكه سالىسهن

) دە، ئىلىم ـ مهرىپهتته ئۆزلىرىدىن ئۈستۇنئىلىم ئۆگىنىشكه كهلگهن(چوڭالر 

ۋە » ياشالرنىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇپ ئۇالردىن ئىلىم ئۆگىنىشتىن خىجىل بولمىسۇن

ياشىنىپ قالغانالر نان يېيىشتىن خىجىل بولمىغىنىدەك ئىلىم ئۆگىنىشتىن «

پهيغهمبهر ! دېگهن مۇبارەك سۆزلىرىنى بىلمهمدىغاندۇ» خىجىل بولمىسۇن

المنىڭ بۇ مۇبارەك سۆزلىرىدىن شۇ مهلۇم بولىدۇكى، ياشتا چوڭلۇق ئهلهيهىسسا

پهيغهمبهر ئهلهھىسساالمنىڭ يهنه بىر . ئۆگهنمهسلىككه سهۋەب بواللمايدۇ

بۇ ھهدىس » .دۇنيا ئاخىرەتنىڭ زىرائهت مهيدانىدۇر«: ھهدىسىدە مۇنداق دېيلىدۇ

يانىڭ نېقهدەر شهرىپنىڭ ئىپادىسى بويىچه مۇالھىزە قىلىدىغان بولساق، دۇن

ئىنسان، ياشاش ئۈچۈن، ماددىي . ئهھمىيهتلىك بىر يهر ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز

ھهر . قىيىنچىلىقالرنى ھهل قىلىش ئۈچۈن دۇنيالىق ئىلىمالرنى ئۆگىنىشى الزىم

قانداق بىر مىللهتنىڭ ئۆز ئىچىدە چوقۇم دوختۇرغا، ئىنژىنىرغا، مىللىي 

  ! اتوم بومبىلىرىغا ئېهتىياجى بارئارمىيىگه، قورال ـ ياراق، ئ

زۇلمهتلىك كېچه بىلهن نۇرلۇق كۈندۈز، ئۆلۈك بىلهن تىرىك، ! ئهزىز قېرىندىشىم

 نېقهدەر چوڭ پهرق بولىدىغان بولسا، ئالىم بىلهن  بار بىلهن يوق ئارىسىدا



كۈنىمىزدە كىشىلهر پاالنى يهرنىڭ ئارتىسلىرى بۈگۈن پوكۈنى ! ئهجهپ ئىش

دەپ » لدى رەتنىڭ بېلىتى قالمايدۇئا«تىياتىرخانىدا ئويۇن قويىدىكهن دېسه، 

ئهتىگهن بېرىپ يامغۇر يېغىۋاتقىنىغا قارىماي سائهتلهرچه نۆۋەت ساقاليدۇ، ئهمما 

ئهجهبا بۇ كىشىلهرنىڭ . مهسجىدگه بېرىپ ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇشتىن قاچىدۇ

  ئېڭىدا ئىجتىمائىي پرىنسىپ ۋە دىنى چۈشهنچه دەيدىغان بىر نهرسه يوقمىدۇ؟

   

  !ن زىيالىينادا

   

بۇالرنى . ھهممىگه مهلۇم، بىر قىسىم ئادەملهر كۆزى ئوچۇق تۇرۇپ كۆرمهيدۇ

سهزگۈ . سالپاڭ قۇالقلىرى بار ئىشتمهيدۇ. دەيمىز» كۈزى ئوچۇق قارىغۇ«

ئهزالىرىنىڭ مهنىۋى كۈچىنى سهرپ قىلىپ، ئاتا ـ ئانىسىنىڭ بار ـ يوقىنى 

بولۇپ قېلىشتىن » نادان زىيالىي «خهجلهپ تۈگىتىپ، پهقهت دېپلوم ئۈچۈن ئوقۇپ

 بىر  Diyojenيۇنان پهيالسۇپى . نومۇس قىلمىغان زىيالىيلىرىمىز يوق ئهمهس

  :  قول چىراغ ئهتراپنى ئايلىنىشقا باشالپتۇ، بۇنى كۆرگهن كىشىلهر كۈنى قولىدا

  ــ قول چىراغنى كۆتۈرۋېلىپ نېمه ئىزدەۋاتىسىز؟ 



  ...!ــ ئادەم ئىزدەۋاتىمهن

. بهك ئارقىدا قالدۇق. مۇسۇلمان، بىزمۇ ھهقىقىي ئالىم ئىزدەۋاتىمىزشۇنداق 

دېگهن » ئىسالمىيهت ئارقىدا قېلىشقا سهۋەب بولىدۇ«جهمئىيىتىمىزدە 

سهپسهتىگه تاقىلىپ قېلىپ يولىنى بىلهلمهي قالغان نۇرغۇن ياش زىيالىيالر يوق 

ۇچ مهكتهپتىن تا چۈنكى ئۇالر باشالنغ. ئهسلىدە بۇالر ئهيىپلىك ئهمهس. ئهمهس

ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگهنگه قهدەر تامامهن ماركىسىزم ئىدىيىسى بىلهن تهربىيه 

كۆرىدۇ، دىنىنىڭ ھهقىقىي ماھىيىتى ۋە ئهسلى قىياپىتىنى ئۆگهنمهيدۇ، ھهتتا 

دېگهن ئاتالمىش سۆزى » دىن خهلقنى زەھهرلهيدىغان ئهپيۇن«: ماركىسنىڭ

بۇالر ھهممىسى سۇيىقهست، . اي ئورناپ قالىدۇئۇالرنىڭ مېڭىسىدە خاالپ، خالىم

جهمئىيىتىمىزدە . ئى قېرىنداشالر، بولدى قىاليلى، ئويغىنايلى. غهرەزلىك پىالن

ئوقۇش پۇرسىتىگه ئىگه بواللمىغان نۇرغۇن ئۈمىد يۇلتۇزلىرىمىزبار، ئۇالر 

بىز مىللهتكه نېمه بولۇپ كهتتى؟ بىلىپ تۇرۇپ زەھهر ! روھسىزلىنىپ ئۆچمهكته

كهلكۈندە بوغۇلۇپ، دات ـ پهريات چېكىۋاتقان بىر ئادەمنى كۆرۈپ ! يۇتىۋاتىمىزغۇ

  ...! پهريادىغا يهتمهسلىك نېمه دېگهن شهپقهتسىزلىك تۇرۇپ ئۇنىڭ

بۇ مىللهت سېنىڭ ئۈچۈن، دىنى ئۈچۈن ئۆتكۈر پىكىرلىك ئادەم، ! قېرىندىشىم

 ئاچااليدىغان، نادانالرنىڭ قۇرئان ئۈچۈن كۆكرەك. ئىمانى سابىت قهھرىمان ئىزدەيدۇ

زەھهر يۇتىۋېلىشىنىڭ ئالدىنى ئاالاليدىغان، گۇناھ دېڭىزىغا غهرق بولۇشتىن 

دەپ » مهدەنىيهت، مهدەنىيهت«! ساقالپ قاالاليدىغان كاپىتانغا ئېهتىياجى بار

كاپىرلىقنى ئۆگهنگهن، مهدەنىيهتلىك بولۇشنى كاپىرلىق دەپ بىلگهن 

ئىنسانىيهت . دىغان كۈز دوختۇرىغا ئېهتىياجى بارقارىغۇالرنىڭ كۆزىنى ئاچى

تارىخىنى، ئىسالمىيهت تارىخىنى، ئۆز مىللىتىنىڭ ئهسلى تارىخىنى بىلىدىغان 



پايدىلىق، جىنالرنى، ۋەز ـ نهسىههت قىلغىن، ۋەز ـ نهسىههت مۆمىنلهرگه «

 56 ـ 55سۈرە زارىيات (» .ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا ئىبادەت قىلسۇن ئۈچۈنال ياراتتىم

مهسچىدلىرىمىزدىكى نۇرلۇق جامائهتلهرگه . دېگهن پهرمانىنى ئونۇتما) ـ ئايهت

ئالالھ ۋە پهيغهمبهر يولىدا ماڭايلى دېيىشتىنمۇ ئۇلۇغ ۋە شهرەپلىك خىزمهت «

  بارمۇ؟ 

ننى ماددىي كىردىن پاكىزاليدىغان نهرسه سۇ بولسا، مهنىۋى كىردىن ئىنسا

پاكىزاليدىغان سهن، بۇنى بىل، ۋەزىپهڭنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى چۈشهن ۋە يولۇڭدا داۋام 

  . بول

سېنىڭ ئىسمىڭنى پۈتۈن دۇنياغا نامايان قىلىش ۋە ئىنسانىيهت ! پهرۋەردىگارىم

. ناھكار بهندىلىرىڭگه ياردەم قىلغىنقهلبىگه ئورنىتىشنى ئارزۇ قىلىدىغان بىز گۇ

شهيتان ۋە شهيتان تهبىئهت ئىنسانالرنىڭ يامانلىقى ۋە ئازغۇنلۇقىدىن ساقالپ، 

قولى كىر، يۈزى قارا كىشىلهرنىڭ ئىسالھى ئۈچۈن ئىشلىگۈچىلهردىن قىلغىن، 

  .ئامىن

 


