 غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈك چۈشەنچىسى ..ئوبۇلقاسىم ئەھمىدى 3
 تەكفىر ئېقىمى ۋە ئۇنىڭ خەتەرلىرى......مۇھەممەد يۈسۈپ 21
 بىدئەت ھەققىدە ئومۇمىي بايان......ئابدۇلئەھەد ھاپىز 12
« مەلھەمەتۇۇۇۇۇب كۇۇۇۇۇبر » ھەدىسۇۇۇۇىاى قانۇۇۇۇد
چۈشىاىمىز .................دوكتور ئابدۇلئەزىز رەھمەتۇلال 12
 ئىسالم دىاىد ئايالالر ھوقۇقى ۋە ئۇنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىۇەەت
تارىخىدىكى ئىزنالىرى  ............ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەد 33
 ئىسالمد جىھاد ئۇقۇمى.............سىر جىدىن ئەزىزى 12
 ئىر قاىۇۇۇڭ ئومۇۇۇۇمىي ئەھ لىغۇۇۇا بىۇۇۇر نەزەر )2
...................................ئابدۇلئەھەد ئۇچقۇن 12
 دۆلەت ۋە ئىستىخبار ت ........... )1مۇھەممەد بۇغر 33
 ئىمان بىردىابىر چىقىش يولىدۇر.........نۇرىدىن ھەققۇلى 41
ۇۇايمىز....
ۇۇاد قىاللمۇ
ۇۇز جىھۇ
ۇۇلەن ھەرھىۇ
ۇۇمەن بىۇ
 دۈشۇ
.........................ئوبۇلقاسىم ئەھمىدى تەرجىمىسى 46
 ئۇيغۇر خەلقىاىڭ دىاى پېش سى مۇۇھەممەد قۇربۇان د مۇولال
ھاجىم...................................ئابدۇجېلىل تۇر ن 63
 ئوقۇرمەنلەر سەمىگە« ....مەرىپەت ژۇرنىلى» تەھرىر تى 22

ئاالھىدە ئەسكەرتىش :ژۇرنىلىمىزد ئېالن قىلىاغان ماقالىالر ئاپتورالرنىڭ كۆز قارىشى ۋە چۈشەنچىسىگە
1
ۋەكىللىك قىلىدۇ .ماقالىالرنىڭ ئېالن قىلىاغاندىن كېەىاكى بارلىق ھوقۇ ۋە مەسئۇلىەىتى ئاپتورالرغا خاس!

ئىسالم ئۈممىتى ئىاتۇايىن قىۇەىن بىۇر

دەپ جار سېلى تقان بىر پەيتۇتە ،ئىسۇالم

شۇۇار ئىتاى بېشۇۇىدىن كەچۇۇۈرمەكتە .بۇۇۇ

مۇتەپەككۇرلىرى ۋە مۇجتەھىد ئۇالىملىرى

ئۈممەتاىڭ ئالالھاىۇڭ خەلۇق ،مىلۇلەت،

بۇ ئۈممەتاىۇڭ غەلىۇبە ۋە ئۈسۇتۈنلۈككە

جەمئىەەت ۋە دۆلەتلەردىكى قۇانۇنىەەتلىرى

ئېرىشۇۇىش ۋ قتىاىۇۇڭ ناھۇۇايىتى ئۇۇاز

ۇىاى
ۇوب خەرىتىسۇ
ۇڭ يۇ
ۇىد  ،ئۆزىاىۇ
ئاساسۇ

قالغانلىقىاى تەكىتلىمەكۇتە .بۇۇ ئۇۈممەت

قايتىۇۇدىن سۇۇىزىق چىقىۇۇق بۇۇۇ قىۇۇەىن

ئالالھاىڭ زېمىاغۇا ياخشۇى بەنۇدىلىرىاى

ئۆتكەلدىن ئۆتۈش ۋە ئارزۇ-ئارمانلىرىغا

ۋ رىس قىلىدىغانلىقى ھەققىدىكى ۋەدىسىگە

ۇم» ۋە
ۇان كەرىۇ
ۇۈن «قۇرئۇ
ۇتىش ئۈچۇ
يېۇ

ۇۇز
ۇۇىاىدۇ« .بىۇ
ۇۇدىن ئىشۇ
ۇۇن دىلىۇ
چىۇ

ھەدىس شەرىف نۇرى ئاسۇتىد غەلىۇبە ۋە

لەۋھۇلمەھپۇۇۇزد

ئەزەلۇۇدە) يازغانۇۇدىن

ئۈسۇۇتۈنلۈكاى ئەتر پلىۇۇق چۈشىاىشۇۇى

كېەىن ،د ۋۇدقا نازىل قىلىاغان) زەبۇۇرد

ئىاتايىن زۆرۈر .ھازىرقى ز مانۇد ئىسۇالم

زېمىاغۇۇا ھەقىۇۇقەتەن مېاىۇۇڭ ياخشۇۇى

ئۈممىتىاىڭ ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىشى ئانچە

بەنۇۇدىلىرىم ۋ رىسۇۇلىق قىلىۇۇدۇ دەپ
①

ئاسان ئىش بولمىسىمۇ ،لۇېكىن مۇۇمكىن

يازدۇ » «ئالالھ ئىچىڭالردىكى ئىمۇان

بولمايدىغان ئىشمۇ ئەمەس .بۇ ئۇۈممەت

ئېەتقان ۋە ياخشۇى ئەمەللەرنۇى قىلغۇان

تۈرلۇۇۈك زۇلۇمالرغۇۇا ۋە دەھشۇۇەتلىك

كىشىلەرھە ،ئۇالردىن بۇرۇن ئۇۆتكەنلەرنى

باستۇرۇشالرغا دۇچ كېلى تقان ،دۈشمەنلەر

زېمىاد ھۆكۈمر ن قىلغاندەك ،ئۇالرنىمۇۇ

بۇ ئۈممەتاىڭ قايتا بۇاش كۆتۈرۈشۇى ۋە

چوقۇم ھۆكۈمر ن قىلىشىاى ،ئۇالر ئۈچۈن

ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىشى مۇۇمكىن ئەمەس

①

3

سۈرە ئەنبىەا -223ئايەت.

تاللىغان دىاىاى چوقۇم مۇستەھكەم قىلىۇق

غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىش ئۈچۇۈن

بېرىشۇۇاى ۋە ئۇالرنىۇۇڭ قورقۇنچىسۇۇىاى

ۋىسد ناى ئويغىتىدىغان ،ئىمان-ئىشەنچاى

ئامانلىققۇۇا ئايالنۇۇدۇرۇپ بېرىشۇۇاى ۋەدە

كۈچەيتىۇۇۇۇۇۇدىغان ،ئىر دىاۇۇۇۇۇۇى

قىلدى»

①

مۇستەھكەملەيدىغان ،ئۈممەتاى غەلىۇبە ۋە
ئۈسۇۇتۈنلۈكاىڭ سۇۇەۋە

بۇۇۇۇ ئۇۇۇۈممەت دۇچ كېلى تقۇۇۇان

ۋە يوللىرىغۇۇا

باشاليدىغان ،بۇ يولد قانۇد

قىەىاچىلىقالرنىۇۇڭ تېخىمۇۇۇ كۆپتۈرۈلۇۇۈپ

مۇېڭىش

كېرەكلىكىاۇۇى ئۇۇۆز ئەمەلىەىتۇۇى بىۇۇلەن

سۆزلىاىشۇۇى نەتىسىسۇۇىدە ،مۇسۇۇۇلمانالر

كۆرسىتىق بېرەلەيۇدىغان يېۇتەكچىلەرھە،

ئارىسۇۇىد ئۈمىدسۇۇىزلىاىش ئەھۇۇ لى

ئەمەلىەىتۇۇى سۇۇۆزىاى ئىسۇۇپاتاليدىغان

تارقىلىق ،بەزىلەرنىڭ زېھاىدە بۇ ئۈممەت

ر سۇۇتچىل ۋە سۇۇەمىمى دەۋەتچىۇۇلەرھە

ئەمۇۇۇدى غەلىۇۇۇبە ۋە ئۈسۇۇۇتۈنلۈككە

ناھايىتى مۇھتاجدۇر.

ئېرىشەلمەيدىغان ئوخشايدۇ دېگەن قار ش
ھۆكۇۈمر ن بولى تقۇان بىۇر ۋەزىەەتۇتە،

يېرىم ئەسىرلىك تارىخ ۋە تەجۇرىبىلەر

پىد كار ئۆلىماالر ئوتتۇرىغۇا چىقىۇق بۇۇ

غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىش ئۈچۇۈن

ئۈممەتگە يۈزلەنگەن كېسۇەللەرھە ياخشۇى

ئىخالس ۋە ئا

كۆڭۈب بولۇشال كۇپۇايە

دىئاھاۇز قويۇپ ،ئۈنۈملۈك رېتسۇىپالرنى

قىلمايدىغانلىقىاى ،بەلكى ئىخالس بىۇلەن

ئوتتۇرىغا قويماقتا .دۈشمەنلەرنىڭ ھىەلە-

بىۇۇرھە ،ئىسۇۇالمغا ئۇيغۇۇۇن بولۇۇۇش

مىكىر ۋە سۈيقەسۇتلىرىاى پۇاش قىلىۇق،

ۇۇد
ۇۇد ھېچقانۇ
تېپىلمىغانۇ

ۇۇگە
نەتىسىۇ

مۇسۇلمانالرنى ئۈمىدسىزلەندۈرۈش ،ھەتتا

ئېرىشۇۇكىلى بولمايۇۇدىغانلىقىاى يەنە بىۇۇر

بۇۇۇاش كۆتۈرھۈزمەسۇۇۇلىك رەزىۇۇۇل

قېتىم يەكۈنلىۇدى .بۇنىڭۇدىن ئىسۇالمد

تاكتىكىلىرىۇۇۇدىن بۇۇۇۇ ئۇۇۇۈممەتاى

ھەرقانۇۇد

ئەمەب-ئىبادەتاىۇۇڭ قوبۇۇۇب

ئاھاھالندۇرماقتا .غەلىبە ۋە ئۈسۇتۈنلۈككە

بولۇشى ئۈچۇۈن ئىخۇالس ۋە ئىسۇالمغا

ئېرىشۇۇىش ئۈچۇۇۈن ئۇۇاۋۋ ب ھەربىۇۇر

ئۇيغۇۇۇن بولۇشۇۇتىن ئىبۇۇارەت ئىككۇۇى

مۇسۇلماناىڭ بىز چوقۇم غەلىبە قىلىمىز ۋە

شەرتاىڭ تەڭ تېپىلىشۇى ۋە بۇۇ ئىككۇى

ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىمىز دېۇگەن قەتئىۇي

شۇۇەرتاىڭ بىۇۇرى تېپىلىۇۇق يەنە بىۇۇرى

ئىر دىگە كېلىشى تەلەپ قىلىاىدۇ .ئەھ ب

تېپىلمىسۇۇا ،ئەمەب-ئىبادەتاىۇۇڭ قوبۇۇۇب

ھەقىقەتەن خەتەرلىك ،دۈشمەنلەر كۇېچە-

بولماسلىقىاىڭ سىر-ھېكمەتلىرىاۇى قايتۇا

كۈندۈز ھەرىكەتتە .شۇڭا ھەرھىۇز سۇەب

تۇنۇپ يەتسەك كېرەك.

قار شقا بولمايدۇ .د ۋ ملىق ئىزدىاىشكە ۋە

كۆرۈنۈشۇۇتە ئىسۇۇالمغا ئۇيغۇنۇۇدەك

تىرىشىشقا توغر كېلىۇدۇ .بۇۇ ئۇۈممەت
①

كۆرۈنگەن بەزى ھەرىكەتلەرنىڭ ئۇۆتكەن
يېۇۇرىم ئەسۇۇىرلىك تۇۇارىخى ھەقىۇۇقەتەن

سۈرە نۇر -33ئايەتاىڭ بىر قىسمى.

1

ئىاساناى ئويالندۇرىۇدۇ .بولۇپمۇۇ ،بۇۇ

قاتارلىق بىر يۈرۈش كىتۇابالرنى ۋە بۇۇ

ھەرىكەتلەرنىڭ سۇىر-مەخپىەەتلىرىاىۇڭ،

ھەقۇۇۇتە يېزىلغۇۇۇان بەزى قىممەتلىۇۇۇك

پىالنلىرىاىۇۇڭ ھەتتۇۇا كونتروللىقلىرىاىۇۇڭ

ماقالىالرنى ئوقۇپ نۇرغۇۇن مەلۇماتالرغۇا

دۇنەۇۇۇادىكى ۋەھشۇۇۇى ۋە جاھۇۇۇانگىر

ئىۇۇگە بولۇۇدۇم .بۇۇۇ مەلۇمۇۇاتالردىن

كۈچلەرنىڭ قولىد بولۇپ كەلگەنلىكى ،بۇ

قېرىاد شالر بىلەن ئورتۇا

بەھۇرىلىاىش

ھەرىكەتلەرنىڭ سۇيىئىسۇتېماب قىلىاىۇق،

نىەىتى بىلەن قولۇمغا قەلەم ئالۇدىم .مەن

جاھانگىرالرنىڭ مەنپەئەتلىۇرىگە خىۇزمەت

بۇ ماقالىۇدە دوكتۇۇر ئەلۇى مۇۇھەممەد

قىلدۇرۇلغانلىقى ،ئەياى دەۋرىۇدە پۈتۇۈن

سەلالبىەاىڭ «قۇرئان كەرىمۇدىكى غەلىۇبە

تەش ىقات ۋ سۇىتىلىرىدە «مۇجاھىۇدالر»

ۋە ئۈسۇۇتۈنلۈك چۈشەنچىسۇۇى» دېۇۇگەن

دەپ كۇۇۇۇۇۇۆككە كۆتۈرۈلۇۇۇۇۇۇۈپ

كىتابىدىن ئاالھىدە پايدىالندىم ،ھەتتا بۇ

ئەتى رالنغانالرنىڭ كېەىن «تېررورچىالر»،

ماقالىاى ئۇۇ كىتاباىۇڭ ئۆزلەشۇتۈرۈلگەن

ۇۇۇكە
ۇۇۇقۇنالر» دەپ تەنقىدلىاىشۇ
«ئاشۇ

تەرجىمىسى يۇاكى خۇالسىسۇى دېسۇەممۇ

باشالنغانلىقى قاتارلىقالر ئىاساناى قۇاتتىق

بولىدۇ .ئالالھ خالىسا ،مەن بۇ ماقالىۇدە

ئويغۇۇا سۇۇالىدۇ ۋە ئېچىادۇرىۇۇدۇ .غەر

غەلىۇۇبە ۋە ئۈسۇۇتۈنلۈكاىڭ شۇۇەكىل ۋە

ئەللىرىاىڭ سۇابىق سۇوۋېئ ئىتتىپۇاقىاى

تۈرلىرى ،شەرت ۋە سەۋەبلىرى ،باسۇقۇچ

ۇەرقتىكى
ۇۇر شۇ
ۇۈن ئوتتۇ
ۇارچىالش ئۈچۇ
پۇ

ۇۇتىدە
ۇۇارلىقالر ئۈسۇ
ۇۇانلىرى قاتۇ
ۋە نىشۇ

ئىسۇۇالم ھەرىكەتلىرىاۇۇى سۇيىئىسۇۇتېماب

ئەتر پلىق توختىلىشقا تىرىشىمەن.

قىلغۇۇانلىقىاى بۇنىڭغۇۇا مىسۇۇاب قىلىۇۇق

ئىسالم ئۈممىتىاىڭ كۆپىاچىسى غەلىۇبە

كۆرسىتىشكە بولىدۇ.

ۇۇۇدە
ۇۇۇار مەنىۇ
ۇۇۇتۈنلۈكاى تۇ
ۋە ئۈسۇ

خاتالىقالردىن دەرس ئېلىق بۇنىڭۇدىن

چۈشۇۇۇۇۇنۈۋ لغانلىقتىن ئەتر پتىكۇۇۇۇى

كېەىاكى قەدەملەرنىۇڭ تۇوغر بېسۇىلىش

ئەھۇۇ لالردىن ئۈمىدسۇۇىزلىاىق كېتىۇۇق،

ئۈمىدى بىلەن غەلىۇبە ۋە ئۈسۇتۈنلۈككە

«قۇرئۇۇۇان كەرىۇۇۇم» ۋە ھەدىۇۇۇس

ۋە يوللىرى ئۈسۇتىدە

شۇۇەرىفلەردىكى غەلىۇۇبە ۋە ئۈسۇۇتۈنلۈك

ئىۇۇزدىاىش جەريانىۇۇد  ،دوكتۇۇۇر ئەلۇۇى

ھەققىدە كەلگەن بېشۇارەتلەرنى ئېسۇىدىن

مۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇەلالبىەاىڭ «قۇرئۇۇۇان

چىقىرىق قويماقتا .ۋ ھۇالەنكى «قۇرئۇان

كەرىمۇۇدىكى غەلىۇۇبە ۋە ئۈسۇۇتۈنلۈك

كەرىم» ۋە ھەدىس شەرىفلەردە غەلىۇبە ۋە

چۈشەنچىسى» دېگەن كىتابى ،تەتقىقاتچى

ئۈستۈنلۈك ھەققىدە نۇرغۇن بېشۇارەتلەر،

سەيەىد مۇۇھەممەد يۈسۇۈىاىڭ «قۇرئۇان

شۇۇۇنىڭدەك غەلىۇۇبە ۋە ئۈسۇۇتۈنلۈكاىڭ

كەرىم نۇۇرى ئاسۇتىد ئىسۇالم ئۇۈممىتى

ھەرخىل شەكىل ۋە تۇۈرلىرى ،شۇەرت ۋە

ۇابى
ۇگەن كىتۇ
ۇتۈنلۈك» دېۇ
ۇۈن ئۈسۇ
ئۈچۇ

سۇۇەۋەبلىرى ،باسۇۇقۇچ ۋە نىشۇۇانلىرى

ئېرىشىشاىڭ سەۋە

3

قاتارلىقالرغۇۇا ئۇچۇۇۇ

تەيەارالڭالر».

ئىشۇۇارەتلەر بۇۇار

بولۇپ ،تۆۋەندە مىساب تەرىقىدە ئۇالرنىڭ

ۇم»دە
ۇان كەرىۇ
ۇاال «قۇرئۇ
ۇالالھ تائۇ
ئۇ

بەزىلىرىاى ئەسۇلىتىق ئۇۆتىمەن .ئۇالالھ
تائاال يۈسۇۈ
ۇد
مۇنۇ

ئۈستۈنلۈكاىڭ شەرتلىرىگە ئىشارەت قىلىق

ئەلەيھىسسۇاالم ھەققىۇدە

مۇند

ۇۇنىڭدەك يەنۇۇى
ۇدۇ« :شۇ
دەيۇ

قىلغۇۇان كىشۇۇىلەرھە ،ئۇۇۇالردىن بۇۇۇرۇن

يۇسۇىاى مىسىر) زېمىاىغا يەرلەشتۈردۇ ،

ئۇۇۇۆتكەنلەرنى زېمىاۇۇۇد ھۆكۇۇۇۈمر ن

①

قىلغاندەك ،ئۇالرنىمۇ چوقۇۇم ھۆكۇۈمر ن

«بىز يۇسۇىاى مىسىر زېمىاىد خالىغۇان

قىلىشىاى ،ئۇالر ئۈچۈن تاللىغان دىاىاۇى

جايد تۇرىدىغان مەملىكەتاى خالىغۇانچە

چوقۇم مۇسۇتەھكەم قىلىۇق بېرىشۇاى ۋە

تەسۇۇۇەررۇپ قىلىۇۇۇدىغان) قىلىۇۇۇق
يەرلەشتۈردۇ »

ئۇالرنىۇۇڭ قورقۇنچىسۇۇىاى ئامانلىققۇۇا

②

ئايالندۇرۇپ بېرىشاى ۋەدە قىلدى ،ئۇۇالر

بۇ ئىككى ئايەت ئۈسۇتىدە مۇۇالھىزە

ماڭا ئىبادەت قىلىدۇ ،ماڭا ھېچ نەرسۇىاى

يۈرھۇۇۈزھىاىمىزدە ئۇۇاۋۋ لقى ئايەتاىۇۇڭ
يۈسۇۇۈ

شېرىك كەلتۈرمەيدۇ»

ئەلەيھىسسۇۇاالماىڭ قۇۇۇدۇقتىن

ئۈستۈنلۈكاىڭ غايە-نىشانلىرىغا ئىشۇارەت

يەرلەشتۈرۈلۈپ ،قىسۇمەن ئۈسۇتۈنلۈككە

قىلىۇۇق مۇنۇۇد

ئېرىشۇۇكەنلىكىگە ،ئىككىاچۇۇى ئايەتاىۇۇڭ

شۇند

ئۈسۇۇۇتۈنلۈككە

نامازنى ئۇاد قىلىۇدۇ ،ز كۇات بېرىۇدۇ،

تونۇپ يېتىمىز.

ياخشۇۇى ئىشۇۇالرغا بۇيرۇيۇۇدۇ ،يامۇۇان

ۇم»دە
ۇان كەرىۇ
ۇاال «قۇرئۇ
ۇالالھ تائۇ
ئۇ

ئىشالردىن توسىدۇ»

ئۈسۇۇتۈنلۈككە ئېرىشىشۇۇاىڭ مۇۇاددىي ۋە

زۇلقەرنەيىااۇۇۇۇۇى ئۈسۇۇۇۇۇتۈنلۈككە

دەيدۇ« :دۈشمەنلىرىڭالر بىۇلەن

ئېرىشتۈرھەنلىكىگە ۋە ئۇنىڭ بۇۇ نۇېمەت

ئۇرۇش قىلىۇش) ئۈچۇۈن ،قولۇۇڭالردىن

ئۈچۈن ئالالھ تائاالغا شۈكۈر ئېەتقانلىقىغا

كېلىشۇۇىچە قۇۇور ب كۇۇۈچى ،جەڭ ئېتۇۇى

③
①
②

⑤

ۇم»دە
ۇان كەرىۇ
ۇاال «قۇرئۇ
ۇالالھ تائۇ
ئۇ

ۇق
ۇارەت قىلىۇ
ۇەۋەبلىرىگە ئىشۇ
مەنىۇ ى سۇ

سۈرە يۈسۈ
سۈرە يۈسۈ

كىشۇىلەردۇركى ،ئەھەر ئۇۇالرنى

يەر يۈزىدە ئۈستۈنلۈككە ئىۇگە قىلسۇا ،

ئېرىشۇۇكەنلىكىگە ئىشۇۇارەت قىلغۇۇانلىقىاى

مۇند

دەيۇۇدۇ « :ئالالھاىۇۇڭ

ياردىمىگە ئېرىشىشكە ھەقلىۇق بولغۇانالر)

ئەلەيھىسسۇاالماىڭ مىسۇىر

زېمىاىۇۇۇد مۇۇۇۇتلە

④

ۇم»دە
ۇان كەرىۇ
ۇاال «قۇرئۇ
ۇالالھ تائۇ
ئۇ

قۇتقۇزۇلغاندىن كېۇەىن مىسۇىر زېمىاىغۇا

بولسا ،يۈسۈ

دەيدۇ« :ئۇالالھ ئىچىڭالردىكۇى

ۇى
ۇى ئەمەللەرنۇ
ۇان ۋە ياخشۇ
ۇان ئېەتقۇ
ئىمۇ

يۇسۇىاى قۇۇدۇقتىن قۇتقۇۇزغىاىمىزدەك)
ئۇنىڭغا چۇۈش تەبىرىاۇى ئۆھەتتۇۇ »

③

-12ئايەتاىڭ بىر قىسمى.
-34ئايەتاىڭ بىر قىسمى.

④
⑤
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سۈرە ئەنفاب -42ئايەتاىڭ بىر قىسمى.
سۈرە نۇر -33ئايەتاىڭ بىر قىسمى.
سۈرە ھەج -12ئايەتاىڭ بىر قىسمى.

دەيدۇ« :ئۇنىڭغا

ئىشارەت قىلىق مۇند

بىز زېمىاد ھەقىقەتەن كۈچ-قۇدرەت ئاتا

ئۈسۇۇۇتۈنلۈكاىڭ شۇۇۇەكىل ۋە
تۈرلىرى

قىلدۇ  ،ئۇنىڭغا ئۆز مەقسىتىگە يېتىشاىڭ
پۈتۇۇۇۈن يۇۇۇوللىرىاى ئاسانالشۇۇۇتۇرۇپ

غەلىۇۇبە ۋە ئۈسۇۇتۈنلۈك ھەرخىۇۇل

بەردۇ »① «زۇلقەرنەيىۇۇۇن ئېەتتۇۇۇى:

شەكىللەردە كېلىۇدۇ .لۇېكىن بەزىلەرنىۇڭ

«ئالالھاىڭ ماڭا بەرھەن نەرسىلىرى يەنى

غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈك چۈشەنچىسۇى تۇار

كۈچ-قۇۋۋەت ۋە پادىشاھلىق سۇىلەرنىڭ

د ئىرىۇۇدە بولغۇۇانلىقتىن پەقەت ئۇۇۆزلىرى

ماڭا بېرىدىغان مۇېلىڭالردىن) ئۇارتۇقتۇر،

غەلىۇۇبە دەپ قارىغۇۇانلىرىاىال غەلىۇۇبە،

ماڭا ئادەم كۈچى ياردەم قىلىڭالر ،ئۇۇالر

قالغۇۇۇۇۇانلىرىاى مەغلۇۇۇۇۇۇبىەەت دەپ

بىلەن سىلەرنىڭ ئار ڭالرغا مۇستەھكەم بىر
توسما سېلىق بېرەي»

چۈشۇۇىاى ېلىق ،ئۈمىدسۇۇىزلىاىق زىەۇۇان

②

تارتىدۇ .بۇند

ۇم»دە
ۇان كەرىۇ
ۇاال «قۇرئۇ
ۇالالھ تائۇ
ئۇ

كۆرۈنىشلىرى بىلەنال ئۇۆلچەپ ،نۇرغۇۇن

ئۈسۇۇتۈنلۈككە ئېرىشۇۇكۈچىلەرنىڭ بەزى

ھەقىقەتلەردىن غاپىل بولىدۇ .شۇۇڭا بۇۇ

سۈپەتلىرىگە ئىشۇارەت قىلىۇق مۇنۇد

مەسىلىاى يۇرىتىش ئۈچۈن يەنە «قۇرئۇان

دەيدۇ« :ئالالھ ئۇنىڭ ئورنىغۇا) ئۇالالھ

كەرىۇۇم»ھە مۇۇۇر جىئەت قىلىشۇۇقا تۇۇوغر

ئۇۇۇالرنى دوسۇۇئ تۇتىۇۇدىغان ،ئۇالرمۇۇۇ

كېلىدۇ .ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىۇم»دە

ئالالھاى دوسئ تۇتىدىغان ،مۇۇئمىالەرھە

ياردەم ،غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈك قاتۇارلىقالر

كۆيۈنىۇۇۇدىغان ،كاپىرالرغۇۇۇا بۇۇۇاش

ھەققىۇۇدە مۇنۇۇد

ئەھمەيدىغان ،ئالالھاىۇڭ يولىۇد جىھۇاد

دەيۇۇدۇ« :شۇۇەك-

شۈبھىسۇۇىزكى ،بىۇۇز پەيغەمبىرىمىۇۇزھە،

قىلىۇۇدىغان ۋە مۇۇاالمەت قىلغۇچىاىۇۇڭ

مۇئمىالەرھە ھاياتىي دۇنەاد ۋە پەرىشتە،

ماالمىتىدىن قورقمايۇدىغان بىۇر قەۋماۇى
كەلتۈرىدۇ»

كىشىلەر ئىشالرنى تاشقى

پەيغەمبەر ۋە مۇۇئمىالەردىن بەنۇدىلەرنىڭ

③

ئەمەللىرىگە ھۇۋ ھ بولىدىغان) ھۇۋ ھچىالر
ھازىر بولىدىغان كۈندە ئەلۇ ەتتە يۇاردەم

ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىۇم»دە يەنە

④

بىر قانچە ئورۇند مۇسا ئەلەيھىسساالماىڭ

بېرىمىۇۇۇز» « ئۇۇۇى مۇۇۇۇھەممەد!)

ز مانىسىدىن باشالپ د ۋۇد ۋە سۇۇاليمان

شۈبھىسىزكى ،سەندىن ئىلگىرى نۇرغۇۇن

ئەلەيھىسساالمالرنىڭ ئالتۇن دەۋرلىرىدىكى

پەيغەمبەرلەرنى قەۋمىگە پەيغەمبەر قىلۇق)

ئۈستۈنلۈك باسقۇچلىرىغا ئىشارەت قىلىدۇ.

ئەۋەتتۇۇۇ  ،ئۇۇۇ پەيغەمۇۇبەرلەر ئۇالرغۇۇا
ۇئ پەيغەمبەرلىكلىرىاۇۇى
ۇڭ ر سۇ
ئۆزلىرىاىۇ

①
②
③

سۈرە كەھف -21ئايەت.
سۈرە كەھف -53ئايەت.
سۈرە مائىدە -31ئايەتاىڭ بىر قىسمى.

④
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سۈرە غاىىر -32ئايەت.

ئىسۇۇۇپاتاليدىغان) نۇرغۇۇۇۇن روشۇۇۇەن

ئەلەيھىسسۇۇۇاالمالرغا ئوخشۇۇۇىغان يەنە

مۇۇۆجىزىلەرنى ئېلىۇۇق كەلۇۇدى ئۇۇۇالر

بەزىلىرىاى ئۆلتۈرۈشكە ئۇرۇنغاند  ،ئالالھ

ۇىەلىق
ۇق ئاسۇ
ۇار قىلىۇ
ۇۆجىزىلەرنى ئىاكۇ
مۇ

تائاالنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۇالرنى كاپىرالرنىۇۇۇڭ

قىلدى) ،ئاسىەلىق قىلغانالرنى جاز لىدۇ ،

سۈيقەسۇۇتلىرىدىن سۇۇاقالپ قالغۇۇانلىقى

مۇۇۇئمىالەرھە يۇۇاردەم قىلىۇۇش بىۇۇزھە

قاتارلىقالرنى ئۇچرىتىمىز .شۇنىڭدەك بەزى

تېگىشلىك بولۇدى»① «ئۇى مۇۇئمىالەر!

مۇئمىالەرنىۇۇڭ تۈرلۇۇۈك ئاز بالرغۇۇا دۈچ

سۇۇىلەر ئالالھاىۇۇڭ دىاىغۇۇا) يۇۇاردەم

كەلگەنلىكى ،ئوت يېقىلغۇان ئۇورەكلەرھە

بەرسەڭالر ،ئالالھ سىلەرھە دۈشمىاىڭالرغا

تاشالنغانلىقى ،شۇند قتىمۇ ئۇالرنىڭ ئالالھ

قارشۇۇى يۇۇاردەم بېرىۇۇدۇ ،قەدىمىڭالرنۇۇى

يولىد سەۋر قىلىۇق ۋە ئەجۇرى ئۈمىۇد

②

يولۇۇدىن يانمۇۇاي شۇۇېھىئ

ئۇرۇش مەيد نلىرىد ) بەرقار ر قىلىدۇ»

قىلىۇۇق ھە

«بىزنىۇۇۇڭ پەيغەمۇۇۇبەر بەنۇۇۇدىلىرىمىز

بولغانلىقى قاتارلىقالرنى تاپىمىز .ئۇنۇد قتا

ھەققىۇۇۇدىكى سۇۇۇۆزلىرىمىز ئالۇۇۇدىائاال

ئۇۇالالھ تائاالنىۇۇڭ ئۇالرغۇۇا يۇۇاردەم

ئېەتىلغۇۇان .ئۇۇۇالر چوقۇۇۇم نۇسۇۇرەت

بېرىۇۇۇۇدىغانلىقى ۋە ئۈسۇۇۇۇتۈنلۈككە

تاپقۇچىالردۇر .بىزنىڭ قوشۇنىمىز چوقۇۇم

ئېرىشتۈرىدىغانلىقى ھەققىدىكى ۋەدىلىۇرى

غەلىبە قىلغۇچىالردۇر».

③

قېاى؟
سەيەىد قۇتۇپ رەھىمەھۇلالھ مۇنۇد

بۇۇۇ ئۇۇايەتلەر ئۇۇالالھ تائاالنىۇۇڭ
مۇۇۇئمىالەرھە ۋە ئۇالرنىۇۇڭ ئارىسۇۇىدىكى

دەيدۇ« :شۇەيتان ئىاسۇانالرنىڭ قەلۇبىگە

دەۋەتچىلەرھە ئاخىرەت كۈنىدىن بۇرۇن بۇ

دەب مۇشۇ ئىشىكتىن كىرىق ،قۇتر تقۇلۇ

دۇنەاد يۇاردەم بېرىۇدىغانلىقىغا ،شۇۇنىڭ

قىلىشقا باشۇاليدۇ .ئىاسۇانالر ئىشۇالرنى

بىۇۇلەن ئۇالرنىۇۇڭ غەلىۇۇبە قىلىۇۇق،

تاشقى كۆرۈنىشۇلىرى بىۇلەن ئۇۆلچەپ،

ئۈستۈنلۈككە ئېرىشۇىدىغانلىقىغا ئۇچۇۇ

نۇرغۇن ھەقىقەتلەردىن غاپىل بولىدۇ.

ئىشارەت قىلىدۇ.

ئىاسانالر قىسۇقا ز مۇان ۋە چەكلىۇك

«قۇرئۇۇۇان كەرىۇۇۇم» ۋە ھەدىۇۇۇس

ماكان بىلەن بىلەن ئۆلچەيدۇ .مانۇا بۇۇ

شەرىفلەردە كاپىرالرنىڭ يەھەا ۋە زەكەرىەۇا

ئىاسانىەەت ئۆلچەملىرىدۇر .ئامما ئومۇمىي

ئەلەيھىسسۇۇاالمالرغا ئوخشۇۇىغان ئۇۇالالھ

ئۆلچەم بولسا مەسىلىاى ز مۇان-ماكانغۇا

تائاالنىۇۇۇۇڭ بەزى پەيغەمبەرلىرىاۇۇۇۇى

باغالپ قويماي كەڭ د ئىرىۇدە ئوتتۇرىغۇا

ئۆلتۈرۈۋەتكەنلىكى ،مۇھەممەد ۋە ئىەسۇا

قويۇشتۇر .ئىمۇان ،ئېتىقۇاد مەسىلىسۇىگە
قارىسا

①
②
③

ئۇنىڭ شەكسىز غەلىبە قىلغانلىقىاى

كۆرىمىز.

سۈرە رۇم -16ئايەت.
سۈرە مۇھەممەد -6ئايەت.
سۈرە ساىفات -263،-261 ،-262ئايەتلەر.
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مەنىسىاى ئۆزلىرىگە تونۇشلۇ  ،كۆزلىرىگە

نەمۇنىلىرىگە ئىشارەت قىلىدۇ:

يۇۇېقىن بولغۇۇان مۇۇۇئەيەەن شۇۇەكىلكە

بىرىاچۇۇى ئەنتۇۇاكىەە ئاھالىسۇۇى
ۋەقەلىكى

يىغىاچۇۇاقالپ چۈشۇۇىاى لىدۇ .لۇۇېكىن
غەلىبىاىڭ شەكىللىرى ھەر خىۇل بولىۇدۇ،

ئۇۇالالھ تائۇۇاال مۇنۇۇد

قىسقا نەزەر بىۇلەن قار لغانۇد بەزىلىۇرى

« كۇىفارالرغۇۇا) ئەنتۇۇاكىەە) شۇۇەھىرى

مەغلۇبىەەت شەكىللىرى بىلەن ئارىلىشۇىق

ئاھالىسىاى مىساب قىلىق كەلتۈرھىن ،ئۇۆز

كېتىدۇ .ئىبۇر ھىم ئەلەيھىسسۇاالم ئوتقۇا

ۇبەرلەر كەلۇۇگەن
ۇا پەيغەمۇ
ۇد ئۇالرغۇ
ۋ قتىۇ

ۇۇدىن
ۇۇدە ۋە دەۋىتىۇ
ۇۇالنغاند ئەقىۇ
تاشۇ

ئىدى .ئەياۇى ز مانۇد ئۇالرغۇا ئىككۇى

قايتمىدى .ئۇ ئوتقا تاشالنغاند غەلىبىاىۇڭ

پەيغەمبەر ئەۋەتتۇ  .ئۇۇالر ئۇۇ ئىككۇى

ئەڭ يۇقىرى چوققىسىد بولدى ،ئۇ ئوتتىن
قۇتۇلۇپ يەنە بىر قېتىم غەلىبە قىلدى»

دەيۇۇدۇ:

پەيغەمبەرنى ئىاكۇار قىلۇدى .ئۇۈچىاچى

①

پەيغەمبەرنى ئەۋەتىۇش بىۇلەن ئۇالرغۇا)

يۇۇۈز يىلالردىمۇۇۇ قولغۇۇا كەلمىۇۇگەن

ياردەم قىلدۇ  ،پەيغەمۇبەرلەر ئۇالرغۇا):

نەتىسىلەرنىۇۇڭ شۇۇېھىتلەرنىڭ ئىسىىسۇۇق

«بىز ھەقىقەتەن ئالالھاىۇڭ) سۇىلەرنى

قانلىرى بىلەن قولغا كېلىشۇى بەزىلەرنىۇڭ

ھىۇۇۇد يەت قىلىشۇۇۇقا) ئەۋەتىلۇۇۇگەن

ئەياىكىدە مەغلۇبىەەت شەكلىدە كۆرۈنگەن

ئەلچىلىرىمىز» دېۇدى .ئۇۇالر« :سۇىلەر

شېھىتلىكاىڭ غەلىبىاىڭ مۇھىم تۈرلىرىدىن

پەقەت بىزھە ئوخشاش ئىاسان ،مېھرىبۇان

ئىكەنلىكىاى تەكىتلەيدۇ.

ئالالھ ھېچ نەرسە نازىل قىلغىاۇى يۇو ،

غەلىۇۇبە ۋە ئۈسۇۇتۈنلۈكاىڭ ھەرخىۇۇل

سۇۇىلەر پەقەت يالغانچىسۇۇىلەر» دېۇۇدى.

شەكىللىرى بار بولۇپ ،دىااى يەتكۈزۈش،

پەيغەمبەرلەر« :پەرۋەردىگارىمىز بىلىدۇكى،

دۈشمەنلەرنى مەغلۇۇپ قىلىۇش ۋە دۆلەت

بىز شەك-شۈبھىسىز سىلەرھە ئەۋەتىلگەن

ۇۇڭ ئەڭ
ۇۇارلىقالر ئۇالرنىۇ
ۇۇۇرۇش قاتۇ
قۇ

ئەلچىلەرمىز .بىزنىڭ مەسئۇلىەىتىمىز پەقەت

مۇھىملىرىدىن ھېسابلىاىدۇ.

روشەن دەلىلۇلەر بىۇلەن) چۈشىاىشۇلىك

دىااى يەتكۈزۈش

قىلىق تەبلىغ قىلىشتۇر» دېۇدى .ئۇۇالر
پەيغەمبەرلەرھە) :بىز سىلەردىن شۇم پۇاب

ئالالھ تائاالنىڭ دەۋەتچىلەرنى دىااۇى

ئالۇۇدۇ  .ئەھەر سۇۇىلەر دەۋىتىڭالرنۇۇى)

ۇكە ،ئامۇۇانەتاى ئۇۇاد قىلىشۇۇقا
يەتكۈزۈشۇ

توختاتمىساڭالر ،سىلەرنى چوقۇۇم تۇاش-

مۇيەسسۇۇۇەر قىلغۇۇۇانلىقى غەلىۇۇۇبە ۋە

ۇڭ
ۇۈرىمىز ۋە بىزنىۇ
ۇق ئۆلتۇ
ۇەك قىلىۇ
كېسۇ

ئۈستۈنلۈكاىڭ مۇھىم تۈرلىرىدىن بولۇپ،

قاتتىق جاز يىمىزغا ئۇچر يسىلەر ،دېدى»

«قۇرئان كەرىۇم» ئۇنىۇڭ بىۇر قۇانچە
①

ىى زىاللىل قۇرئان

②
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②

نەپسىاى يېڭىق ،ئۇنىڭغا زۇلۇۇم قىلغۇان
قەۋمىۇۇگە ئۇۇاد ۋەت تۇتماسۇۇتىن بەلكۇۇى
قەۋمىاىۇۇڭ ھىۇۇد يەت تېپىشۇۇىغا ھېۇۇرىس
قىلدى .مانا بۇمۇ يەنە بىر چۇوڭ غەلىۇبە
ھېسۇۇۇابلىاىدۇ « .قەۋمۇۇۇى ئۇۇۇۇنى
ئۆلتۈرۈۋەتكەنۇۇدىن كېۇۇەىن ،ئۇنىڭغۇۇا)
«جەنۇۇاەتكە كىۇۇرھىن» دېەىلۇۇدى ،ئۇۇۇ:
كاشكى قەۋمىۇم پەرۋەردىگارىماىۇڭ ماڭۇا

بۇۇۇ ئۇۇايەتلەر ئۈسۇۇتىدە مۇۇۇالھىزە
يۈرھۈزھىاىمىزدە غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈكاىڭ
تۆۋەندىكىدەك شەكىل ۋە تۈرلىرى نامايان
بولىدۇ:
ۇى
-2ئۇالالھ تائاالنىۇڭ پەيغەمبەرلەرنۇ
دىااى يەتكۈزۈشكە مۇيەسسەر قىلغۇانلىقى.
ئۇۇۇالر شۇۇەھەر ئاھالىسۇۇىاىڭ شۇۇەك-
ۇۇاش
ۇۇدىتلىرىگە بۇ
ۇۇۈبھىلىرىگە ،تەھۇ
شۇ

مەغپىۇۇۇرەت قىلغۇۇۇانلىقىاى ۋە مېاۇۇۇى
ھۈرمەتلىكلەردىن قىلغانلىقىاى بىلسە ئىدى،
②
دېدى»

ئەھمەستىن ئۆزلىرىاىڭ مەسۇئۇلىەەتلىرىاى
ئاد قىلدى .مەسئۇلىەىتىاى ئاد قىاللىغۇان
ھەرقاند كىشى غەلىبە قىلغان بولىدۇ.
-1شەھەر ئاھالىسىدىن بىر كىشۇىاىڭ
پەيغەمبەرلەرنىڭ دەۋىتىاى ئۇچۇ ئاشكارە
قوللىغانلىقى ۋە قەۋمىاۇى پەيغەمۇبەرلەرھە
ئەھىشىشۇۇكە چاقىرغۇۇانلىقى .مانۇۇا بۇۇۇ،
پەيغەمۇۇبەرلەر ئۈچۈنمۇۇۇ ۋە ئۇۇۇ كىشۇۇى

تەۋھىد دەۋىتىاىڭ شۇەھەرنىڭ يىۇر
يەرلىرىگە يېتق بارغانلىقى پەيغەمبەرلەرنىڭ
چوڭ تىرىشۇچانلىق كۆرسۇەتەنلىكىاىڭ ۋە
ئۇالرنىۇۇڭ دەۋەت خىزمىتىۇۇدە غەلىۇۇبە
قىلغانلىقىاىڭ كۈچلۈك دەلىلىدۇر.

ئۈچۈنمۇۇۇ چۇۇوڭ غەلىۇۇبە ھېسۇۇابلىاىدۇ.
«شەھەرنىڭ يىر جايىدىن ھەبىب نەجار
دېگەن) بىۇر كىشۇى يۈھۇۈرۈپ كېلىۇق
ۇبەرلەرھە
ۇم! پەيغەمۇ
ۇى قەۋمىۇ
ۇى« :ئۇ
ئېەتتۇ
①
ئەھىشىڭالر»

-1پەيغەمبەرلەرنى ئىاكۇار قىلغۇان ۋە
شەھەرنىڭ يىر يېرىدىن كەلگەن كىشىاى
ئۆلتۈرھەن قەۋماىۇڭ قۇاتتىق ئۇاۋ زدىن
ئىبارەت ئالالھاىڭ ئاز بى بىۇلەن ھۇاالك
بولغانلىقى« .ئۇنىڭۇدىن كېۇەىن ئۇنىۇڭ
قەۋمىاى جاز الش ئۈچۇۈن) ئاسۇماندىن
قوشۇن يەنى پەرىشتىلەر) چۈشۇۈرمىدۇ
ھەر قەۋماۇۇى ھۇۇاالك قىلىۇۇش ئۈچۇۇۈن
پەرىشۇۇۇۇتىلەرنى) چۈشۇۇۇۇۈرۈۋەرھۈچى

كىشى ئۇدۇب جەناەتكە كىرىش شۇەرىپىگە
نائىل بولۇش بىۇلەن بىۇرھە ،شۇېھىتلىك
قېاى بىلەن خەلقاىڭ قەلبىگە ھەقىقەتاىۇڭ
ئۆچمەس مۆھۇۈرىاى باسۇالىدى .ئۇنىۇڭ
قەلبىدىكى تەۋھىد ئەقىدىسى ئۇۇنى ئۇۆز

بولمىۇۇدۇ  .پەقەت بىۇۇر ئۇۇاۋ ز بىلەنۇۇال
③
ناھاھان ئۇالر قېتىق قالدى»

-3شەھەرنىڭ يىر جايىدىن كەلۇگەن
كىشىاىڭ شېھىتلىككە نائىل بولىشۇى .بۇۇ
ھەم تەۋھىد دەۋىتى ئۈچۈنمۇ ۋە ئۇ كىشى
ئۈچۈنمۇ چۇڭ غەلىبىۇدۇر .چۇۈنكى ئۇۇ

بۇ كىشى قەۋمى ئىچىۇدە مەنسۇەپد ر
ياكى ئۇابرۇيلۇ كىشۇى ئەمەس ئىۇدى.
②

①

سۈرە ياسىن -12ئايەت.

③
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سۈرە ياسىن -16 ،-14ئايەتلەر.
سۈرە ياسىن -15 ،-12ئايەتلەر.

تىرىشىشى كېرەك.

لېكىن ئۇنىڭدىكى كۈچلۈك ئەقىدە ئۇۇنى
شەھەرنىڭ يىر يېرىدىن كېلىۇق ھەقاۇى
يەتكۈزۈشكە ئۈندىدى.

دەۋەتچىلەر ھەقاى يەتكۈزۈشتە ماالمەت
قىلغۇچىالرنىۇۇۇۇۇڭ ماالمەتلىرىۇۇۇۇۇدىن
قورقمايدىغان ۋە خەلققە« :مەن ھەقىقەتەن
سىلەرنى يار تقۇان) پەرۋەردىگارىڭالرغۇا
ئىمان ئېەتتىم ئىمانىمغا) قۇال سۇېلىڭالر
①
ۋە ئۇنىڭغۇۇا ھۇۇۇۋ ھ بولۇۇۇڭالر)»
دېەەلەيدىغان مانا مۇشۇند ئەركەكلەرنى

ئۇنىڭدىكى ھەقىقۇى ئىمۇان ئۇنىڭغۇا
ھەقاى يەتكۈزۈش قىزغىالىقىاۇى ،ھەقاۇى
يەتكۈزۈشتە ھېچكىمۇدىن قورقماسۇلىقاى،
تەمكىۇۇن بولۇشۇۇاى ۋە باشۇۇقىالرنىڭمۇ
ھىد يەت تېپىشىاى ئۈمىد قىلىشۇاى ئاتۇا

ئۆزلىرىگە ئۈلگە قىلىشى الزىم.

قىلدى .پەيغەمبەلەرنىڭ مۇشۇۇند بىۇر
ئەركەكاۇۇى ئىمۇۇان ۋە دەۋەت كارۋىاىغۇۇا
قۇشۇۋ اللىغانلىقى ئالالھاىڭ ئۇالرغا ياردەم
بەرھەنلىكىاىۇۇڭ يەنە بىۇۇر دەلىلىۇۇدۇر.
ئالالھاىڭ دەۋىتىاى مۇشۇند ئەركەكۇلەر
قوبۇۇۇب قىلغانۇۇد دەۋەت خىزمەتلىۇۇرى
غەلىبىلىك بولىدۇ.

غەلىۇۇبە ۋە ئۈسۇۇتۈنلۈك ھەقىقەتاىۇۇڭ
ساد سۇۇىاى باشۇۇقىالرغا ئاڭلىتااليۇۇدىغان
ئەركەكلەرھە مەنسۇپتۇر .ھاياتاىڭ ھۇۇزۇر
ھاالۋىتى ۋە ھۈزەللىكى ھەقىقەتاىڭ غەلىبە
قىلىشى ۋە باتىلاىڭ پاچاقلىاىق تاشلىاىشى
بىلەن بولىدۇ.

ھايات كۇۆرەش دېمەكتۇۇر ،ھەقىقۇى

ئىمۇۇان ئىگىلىۇۇرى د ۋ ملىۇۇق پايۇۇد

ئەركەكلەر جىاسىەىتى ياكى ياش ئۇۆلچىمى
بىلەن ئەمەس بەلكى مەسۇىلىلەرھە قارىتۇا
مەيد نلىرى بىۇلەن تونۇلىۇدۇ .مانۇا بۇۇ
ۋەقەلىكتىكى كىشى ناھايىتى كەسكىن بىۇر
ۋەزىەەتتە ئىمان ئېەتقانلىقىاى جاكارلىۇدى،
تەھۇۇدىتكە ئۇچر ۋ تقۇۇان پەيغەمۇۇبەرلەرھە
ئەھەشتى ۋە قەۋمىاىمۇ ئۇالرغا ئەھىشىشكە
چۇۇاقىردى ،كۇۇۆز ئالدىۇۇدىكى خەتەرھە
تەۋەككۇب قىلىق ،ز لىم كۈچكە جەڭ ئېالن

ۇۈك
ۇڭ ،مەڭگۈلۇ
ۇالغۇچىالردۇر .جەناەتاىۇ
ئۇ
نېمەت ۋە ئەبەدىۇي ھاياتاىۇڭ بەدىلىۇگە
ئۆزىاىڭ دۇنەاسىاى ،ئۆمرىاى ۋە ھاياتىاى
تەقدىم قىلىش ئالالھاىڭ مۇئمىاگە بەرھەن
ئاتاسى ۋە پەزلى كەرىمى بولۇپ ،مانا بۇ
ئەڭ چۇڭ پايد ۋە ئەڭ چوڭ غەلىبىدۇر.
ئالالھ يولىد شېھىئ بولۇپ جەنۇاەتكە
كىرىش ئۈستۈنلۈكاىڭ بىر تۈرى بولسۇا،
دەۋەتچىلەرھە قارشى تۇرغان ز لىمالرنىۇڭ

قىلدى.

يوقىتىلىشۇۇى ئۇۇالالھ تائۇۇاال ياخشۇۇى
بەندىلىرىگە ئاتا قىلغان غەلىبىاىڭ يەنە بىر
تۈرى ھېسابلىاىدۇ.

غەلىۇۇبە ۋە ئۈسۇۇتۈنلۈككە ئېرىشۇۇىش
يولىد كۇۈرەش قىلى تقۇانالر ئۆزلىرىۇدە
چوقۇۇۇۇم ئەركەكلىۇۇۇك سۇۇۇۈپەتلىرىاى
يىتىلدۇرۈشۇۇۇكە ۋە سۇۇۇەپلىرىگە مانۇۇۇا
مۇشۇۇۇند ئەركەكلەرنۇۇى قۇشۇۋېلىشۇۇقا

ۇۇ د ۋ مى كېەىاكى ساند ...
①
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بۇ ماقالىاىڭ ئادىاقى قىسمىد تەكفىۇر
ئېقىاىڭ كېلىق چىقىشى ،كۇىرى ۋە ئۇنىڭ
ۇدۇ .
ۇان ئىۇ
ۇدە توختالغۇ
ۇۈرلىرى ھەققىۇ
تۇ
تۆۋەندە ،مۇسۇلمان بولۇشاىڭ شەرتلىرى،
ئىمانغا زىئ كېلىدىغان ئىشۇالر ،ھۇنۇاھ
مەسىەەتلەرنىڭ ئىمانغا بولغان تەسۇىرى ۋە
ئىماناىڭ ئاجىزلىشۇىق قېلىشۇىغا سۇەۋە
بولىدىغان ئىشالر ھەققىدە توختىلىمىز.

ۇمە
ۇاالم كەلىۇ
ۇبەر ئەلەيھىسسۇ
 .2پەيغەمۇ
تەيەىبەنۇۇى ئېەتىۇۇق مۇسۇۇۇلمان بولغۇۇان
كىشىاىڭ مۇسۇلمانلىقىاى قوبۇۇب قىلىۇق
ئۇنى ئىسۇالم ئۈممىتىۇدىن ھېسۇاباليتتى.
بىرەر ئادەم پەيغەمۇبەر ئەلەيھىسسۇاالماىڭ
ئالدىغا كېلىق كەلمىە تەيەىبەنۇى ئېەتىۇق
ئۆزىاىڭ مۇسۇۇلمان بولغۇانلىقىاى ئۇېالن
قىلسا ،پەيغەمۇبەر ئەلەيھىسسۇاالم ئۇنىۇڭ
ئىمۇۇانىاى قوبۇۇۇب قىالتتۇۇى ۋە ئۇۇۇنى
مۇسۇلمانالردىن سانايتتى.

كىشىلەر ئىسۇالم دىاىغۇا « الئىلۇالھە
ئىللەلالھۇ مۇۇھەممەدۇن رەسۇۇلۇلالھ –
ئالالھتىن باشقا ئىۇالھ يۇو  ،مۇۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم ئالالھاىۇڭ ئەلچىسۇىدۇر»
دېگەن كەلىمە تەيەىۇبەھە چىۇن دىلىۇدىن
ئىشىاىق ،تىلۇى بىۇلەن ئىقۇر ر قىلىۇش
ئارقىلىق كىرىدۇ .بۇ كەلىمىاۇى ئېەتقۇان
كىشىگە مۇسۇلمانالرغا قىلىاىدىغان مۇئامىلە
قىلىاىدۇ ۋە ئۇ كىشى ئىسالم ئۈممىتىۇدىن
سانىلىدۇ .بۇنىڭ دەلىللىرى تۆۋەندىكىچە:

 .1ئىمام بۇخارىي ئۇسامە ئىباى زەيۇد
ۇدۇ«:
ۇد دەيۇ
ۇۇ مۇنۇ
ۇۇ ئەنھۇ
رەزىەەلالھۇ
رەسۇلۇلالھ بىزنۇى جۇۇھەياە قەبىلىسۇى
بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا ئەۋەتۇكەن ئىۇدى،
بىز ئۇالرنى يەڭۇدۇ  .بۇۇ ئارىۇد مەن
ئەنساالردىن بولغۇان بىۇر كىشۇى بىۇلەن
بىرلىكتە بىۇر مۇشۇرىك ئۇادەمگە قىلىۇچ
تەڭلىدۇ  ،بۇ ئادەم ‹الئىالھە ئىللەلالھۇ›
دېگەن كەلىمەنى ئېەتتى ،شۇۇنىڭ بىۇلەن
يېاىمۇۇدىكى ئەنسۇۇار قىلىچىاۇۇى ئۇۇۇنى

كىشىلەر ئىسالم دىاىغۇا قانۇد
كىرىدۇ؟
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ئۆلتۈرۈشتىن ۋ ز كەچتى ،ئەمما مەن ئۇنى
ئۆلتۇۇۇۈرۈپ تاشۇۇۇلىدىم .پەيغەمۇۇۇبەر
ئەلەيھىسسۇۇاالم بۇۇۇ ۋەقەلىكاۇۇى ئۇۇاڭالپ
ۇا
ۇدى ۋە ماڭۇ
ۇاتتىق غەزەبلەنۇ
ناھۇايىتى قۇ
كايىۇۇق الئىۇۇالھە ئىللەلۇۇالھ دېۇۇگەن
ئادەماىمۇ ئۆلتۈرەمسۇەن؟ دې ىۇدى ،مەن
«يارەسۇۇۇلۇلالھ! ئۇۇۇ ئۇۇادەم قىلىچۇۇتىن
قورقۇۇۇپ شۇۇۇند دېۇۇدى» دېۇۇدىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسۇاالم ماڭۇا «:سۇەن
ئۇنىڭ قەلبىاى يېرىق كۆردۈڭمۇۇ؟» دەپ
ئاچچىقالندى».

 .1جەناەتكە كىرىش .ھۇناھكار كىشى
ھەرچە جەنۇۇاەتكە دەسۇۇلەپ كىرىۇۇدىغانالر
قاتارىد كىرەلمىسىمۇ ،ھۇناھلىرىغا اليىۇق
دوز ختۇۇا ئاز بلىاىۇۇق بولغانۇۇدىن كېۇۇەىن
جەناەتكە كىرىدۇ .ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام
مۇسلىم قاتارلىقالر ئەبۇۇزەر رەزىەەلالھۇۇ
ئەنھۇدىن رى يەت قىلغان بىر ھەدىسۇتە،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇند دېۇگەن:
« قاند قال بىر بەندە الئىالھە ئىللەلالھۇۇ
ۇان
ۇۇلۇلالھدەپ ئىمۇ
ۇۇھەممەددۇن رەسۇ
مۇ
ئېەتىق ،شۇ ئىمانى بويىچە ئۆلىدىكەن ،ئۇ
چوقۇم جەناەتكە كىرىدۇ».

ئىمانى بىۇلەن ئۇۆلگەن ئۇادەم
جەناەتكە كىرىدۇ

يەنە ئىمام بۇخارى ۋە ئىمۇام مۇسۇلىم
قاتارلىقالر ئۇبادە ئىباى سامىئ رەزىەەلالھۇ
ۇان ھەدىسۇۇتە،
ۇۇدىن رى ۇ يەت قىلغۇ
ئەنھۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇند دېگەن«:
كىمكى الئىالھە ئىللەلالھۇ مۇۇھەممەدۇن
رەسۇلۇلالھ دەيدىكەن ،ئۇالالھ ئۇنىڭغۇا
دوز خاى ھار م قىلىدۇ».

ھۇناھكۇۇار بولسۇۇىمۇ ئىمۇۇانى بىۇۇلەن
ئۇۇۆلگەن ئۇۇادەم مۇنۇۇۇ ئىككۇۇى ئىشۇۇقا
ئېرىشىدۇ:
 .2دوز ختا مەڭگۈ قالماسۇلىق .زىاۇا،
ئوغرىلىق ،ھار ئىچىش ،جاز نە قىلىۇش
قاتارلىق ھار م ئىشالرنى قىلىۇق سۇېلىق،
ھۇناھلىرىغا تەۋبە قىلماي ئۆلۈپ كەتكەن
ئادەم قىلمىشىغا اليىق دوز ختا ئار بلىاىۇق
بولغانۇۇدىن كېۇۇەىن ،ئۇۇاخىرى جەنۇۇاەتكە
ۇك
ۇدە زەررىچىلىۇ
ۇۈنكى قەلبىۇ
ۇدۇ .چۇ
كىرىۇ
ئىمۇۇانى بولغۇۇان كىشۇۇىاىڭ دوز ختۇۇا
قالمايۇۇۇدىغانلىقىغا ئەھلۇۇۇى سۇۇۇۈناەت
ئۆلىمالىرى بىردەك ئىتتىپۇاقتۇر .چۇۈنكى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇند دېگەن«:
جەنۇۇاەتكە اليىۇۇق بولغۇۇانالر جەنۇۇاەتكە،
دوز خقا اليىق بولغانالر دوز خقۇا كىرىۇق
بولغاندىن كېەىن ،ئالالھ ‹ :قەلبىدە قىچۇا
چۇۇاغلىق ئىمۇۇانى بۇۇارالرنى دوز خۇۇتىن

مۇۇۇۇھەددىس ئۇۇۇالىمالر يۇۇۇۇقىرىقى
ھەدىسۇۇالردىكى«:جەنۇۇاەتكە كىۇۇرىش»
دېگەندىن ئەڭ ئاخىرىد بولسىمۇ بىر قېتىم
جەناەتكە كىرىدىغانلىقى « ،دوز خاى ھار م
قىلىدۇ» دېگەندىن دوز ختۇا مەڭگۈلۇۈك
قالمايدىغانلىقى كۆزدە تۇتۇلىۇدىغانلىقىاى
بايان قىلماقتا.

ئىسۇۇالمدىن چىقىۇۇق كېتىشۇۇكە
سەۋە بولىدىغان ئامىلالر:
كەلىۇۇمە تەيەىۇۇبەھە چىۇۇن دىلىۇۇدىن
ئىشىاىق ،ئۇنى تىلى بىلەن ئىقر ر قىلىق،
①
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مەسىلىلەر :بەش ۋ خ ناماز ،ز كات ۋە روز
قاتۇۇارلىق ئىسۇۇالم ئىبادەتلىرىاىۇۇڭ پەرز
ئىكەنلىكى ،ئادەم ئۆلتۈرۈش ،ئاتا ئانىاى
قاقشىتىش ،زىاا قىلىۇش ،جۇاز نىخورلۇ
قىلىۇۇش ،ھۇۇار ئىچىۇۇش ،ھۇناھسۇۇىز
كىشۇۇىلەرنى قۇۇارىالش قاتۇۇارلىق چۇۇوڭ
ھۇنۇۇاھالر ۋە نىكۇۇاھ ،تۇۇاال  ،قىسۇۇاس
قاتارلىقالردۇر.

مۇسۇلمان بولغان ئۇادەم شۇۇ ئىمانىاىۇڭ
ۇەرىتىدە
ۇالم شۇ
ۇويىچە ،ئىسۇ
ۇى بۇ
تەقەزز سۇ
بۇيرۇلغۇۇان جىمۇۇى ئەھكامالرغۇۇا ئەمەب
قىلىشاى ئۆز ئۈسۇتىگە ئالغۇان بولىۇدۇ.
ئۇنىڭ بۇ ئەھكامالرنى رەت قىلىش يۇاكى
ۇارى
ۇىد ئىختىەۇ
ۇش خۇسۇسۇ
ۇۇب قىلىۇ
قوبۇ
بولمايدۇ .چۈنكى ئۇنىۇڭ ئۇۆز قانۇائىتى
بىۇۇلەن ئېەتقۇۇان ئىمۇۇانى ئۇنىڭغۇۇا بۇۇۇ
مەجبۇرىەەتاى يۈكلىگەن بولىۇدۇ .ئۇالالھ
تائاال «قۇرئان كەرىم»دە مۇند دەيدۇ:
 ئالالھ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىرەر ئىشتا
ھۆكۈم چىقارغۇان چاغۇد  ،ئەر – ئايۇاب
مۇئمىالەرنىڭ ئۇۆز ئىشۇىد ئىختىەۇارلىقى
ۇڭ
ۇا ۋە ئۇنىۇ
ۇى ئالالھقۇ
ۇدۇ ،كىمكۇ
بولمايۇ
پەيغەمبىرىگە ئاسىەلىق قىلسا ،ھەقىۇقەتەن
ئۇۇۇ ئوپئوچۇۇۇ ئازغۇۇان بولىۇۇدۇ.①
 پەيغەمۇۇبەر) مۇئمىالەرنىۇۇڭ ئارىسۇۇىد
ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن ،ئۇۇالر ئالالھقۇا
ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە چاقىرىلغان چاغۇد
ئۇالر« :ئاڭلىدۇ ۋە ئىتائەت قىلۇدۇ »
دېەىشلىرى كېرەك ،مانا شۇند كىشۇىلەر
مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر.②

يۇقىرىقى «دىاۇدىن ھەركىۇم ياخشۇى
ۇىاى
بىلىۇدىغان مەسۇىلىلەر»دىۇن بېرەرسۇ
ئىاكار قىلغان ياكى رەت قىلغان ۋە يۇاكى
مەسخىرە قىلغۇان ئۇادەم چوقۇۇم كۇاپىر
بولىدۇ.

چۇۇۇوڭ ھۇنۇۇۇاھالر ئىمۇۇۇاناى
ئاجىزالشتۇرىدۇ ،ئەممۇا ئىمانۇدىن
چىقارمايدۇ
چۇۇوڭ ھۇنۇۇاھالرنى سۇۇادىر قىلغۇۇان
ئادەماىۇۇڭ ئىمۇۇانى ئاجىزلىشۇۇىدۇ ،ئۇۇۇ
ھۇناھىغۇۇۇا تەۋبە قىلمۇۇۇاي ھۇنۇۇۇاھ
قىلى ەرھەسۇۇۇېرى ئىمۇۇۇانى تېخىمۇۇۇۇ
ئاجىزلىشىدۇ ،ئەمما ئەھەر ئۇ كىشۇى شۇۇ
ھۇناھالرنى جۇائىز سۇاناپ يۇاكى ھۇار م
ئىشالرنى ھاالب ساناپ قىلمىغانال بولسۇا،
ئۇ كىشى ئىماندىن چىقىق كەتمەيدۇ.

ئىسالم دىاىاىڭ پەرز ،ۋ جىب ،ھۇار م،
جۇۇاز قاتۇۇارلىق ئەھكۇۇاملىرى ئىچىۇۇدە
«قۇرئان كەرىم» ۋە سۇەھى ھەدىسۇلەر
ئارقىلىق كەسۇكىن بېكىۇتىلگەن ،ھەمۇمە
كىشۇۇىاىڭ نەزىرىۇۇدە شۇۇەك قوبۇۇۇب
قىلمايدىغان دەرىسىۇدە مۇئەيەەنلەشۇكەن
مەسىلىلەر بار بولۇۇپ ،ئۇۇالرنى ئىسۇالم
ۇى
ۇم ياخشۇ
ۇدىن ھەركىۇ
ۇالىرى «دىاۇ
ئۆلىمۇ
بىلىدىغان مەسىلىلەر» دەپ ئاتايدۇ .بۇۇ
①
②

بۇنىڭ دەلىلى مۇنۇالر:
 .2ئەھەر چۇۇوڭ ھۇنۇۇاھالر كىشۇۇىاىڭ
ئىمانۇۇدىن چىقىۇۇق كېتىشۇۇىگە سۇۇەۋە
بولىدىغان بولسا ،ھۇناھ قىلغان مۇسۇلمان
بىلەن دىااى ئىاكار قىلغان كۇاپىر ئىسۇالم
نەزىرىدە ئوخشاش بولۇپ قالغان بوالتتى.
ئەمما «قۇرئان كەرىم» ،ھەدىس ۋە ئىسما
قاتۇۇارلىق ئىسۇۇالم مەبەلىۇۇرى ھۇناھكۇۇار
مۇسۇلماناى كاپىرالردىن سانىمايدۇ.

ئەھز سۈرىسى – 34ئايەت.
نۇر سۈرىسى -32ئايەت.
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ئۇالر قايتسا ،ئۇالرنىڭ ئارىسىاى ئادىللىق
بىلەن تۇۈزەپ قويۇۇڭالر ،ھەر ئىشۇتا)
ئاد لەتلىك بولۇڭالر .شەكسىزكى ،ئۇالالھ
ئاد لەتلىك بولغانالرنى دوسۇئ تۇتىۇدۇ.
مۇۇۇئمىالەر ھەقىۇۇقەتەن قېرىاد شۇۇالردۇر.
ئۇند قتا ،قېرىاد شلىرىڭالرنىڭ ئارىسۇىاى
تۈزەڭالر ،رەھمەتكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن
ۇۇلماناىڭ
ۇۇڭالر  .②مۇسۇ
ۇالالھتىن قورقۇ
ئۇ
مۇسۇلمان بىلەن ئۇرۇش قىلىشى قەتئىۇي
توغر ئەمەس ،بۇۇ چۇوڭ ھۇنۇاھالردىن
سانىلىدۇ .ئۇۇالر مۇنۇد ئۇرۇشۇشۇاى
ھاالب ساناپ ئۇرۇشمىغان بولسىال ،ئۇۇالر
كاپىر بولۇپ كەتمەيدۇ.

« .1قۇرئۇۇۇان كەرىۇۇۇم» قۇۇۇاتىلاى
ئۆلتۈرۈلگۈچىاىڭ ئىگىلىۇرىگە نىسۇبەتەن
دىاىي قېرىاۇد ش دەپ ئاتىغۇان  :ئۇى
ئىمان ئېەتقانالر! ئۆلتۇۈرۈلگەنلەر ئۈچۇۈن
قىساس ئۇېلىش سۇىلەرھە پەرز قىلىاۇدى،
ھۈر ئادەم ئۈچۈن ھۈر ئادەمۇدىن ،قۇۇب
ئۈچۈن قۇلدىن ،ئاياب ئۈچۇۈن ئايالۇدىن
قىساس ئېلىاىدۇ .قاتىل ئۈچۇۈن دىاۇي)
قېرىادىشى تەرىپىدىن بىر نەرسە كەچۇۈرۈم
قىلىاسا يەنى ئۆلتۈرۈلگۈچىاىڭ ئىگىسۇى
قاتىلدىن دىۇەەت ئېلىشۇقا ر زى بولۇۇپ
قىساس ئېلىشتىن ۋ ز كەچسە ،ئۇ دىەەتاۇى
قاتىلۇۇدىن) چىۇۇر يلىقچە تەلەپ قىلىشۇۇى
الزىم .①بۇ ئايەتتە قاتىۇل ھەرچە ئۇادەم
ئۆلتۈرھەن بولسىمۇ ،يەنىۇال ئۇۇ ئۇۆزى
ئۆلتۈرھەن ئادەماىڭ ئىگىلىرىگە نىسبەتەن
دىاىي قېرىاۇد ش ئىكەنلىكىۇدىن چىقىۇق
كەتمىگەن .بۇنىڭدىن مەلۇۇمكى ،نۇاھە
ئادەم ئۆلتۈرھەن ئادەممۇ كاپىر بولمايدۇ.
يەنى قاتىل نۇاھە ئۇادەم ئۆلتۈرۈشۇاى
ھاالب سانىمىغان بولسىال ،ئۇۇ قۇاتىللىقى
سەۋەبلىك كاپىر بولۇپ كەتمەيدۇ.

پەيغەمۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇاالم مۇنۇۇد
دېگەن «:ئەھەر ئىككى مۇسۇلمان بىۇر-
بىرىگە قىلىچ تەڭلىسۇە ،ئۆلتۈرھۇۈچى ۋە
ئۆلگۇۇۈچى ھەر ئىككىلىسۇۇى دوز خقۇۇا
كىرىۇۇدۇ»③ دېۇۇگەن .ئىمۇۇام بۇخۇۇارى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالماىڭ مەزكۇر ئىككى
كىشىاىڭ دوز خقا كىرىدىغانلىقىاى ئېەۇتىش
بىۇۇلەن بىۇۇرھە ئۇۇۇالرنى « ئىككۇۇى
مۇسۇۇۇۇۇلمان» دەپ ئاتىغانلىقىغۇۇۇۇا
ئاساسلىاىق ،چوڭ ھۇناھاى سادىر قىلغۇان
ئادەم ئەھەر بۇ ھۇناھاى جائىز ياكى ھاالب
ساناپ قىلمىغان بولسىال ،ئۇ كىشى چۇوڭ
ھۇناھ سادىر قىلغانلىقى سەۋەبلىك كۇاپىر
بولۇپ كەتمەيۇدۇ ،دېۇگەن پىرىاسۇىپاى
ئوتتۇرىغا قويغان.

« .3قۇرئان كەرىم» بىۇر – بىۇرىگە
قىلىچ تەڭلەشكەن ئىككى پىرقە مۇسۇلمان
كىشۇۇۇۇۇىلەرنىمۇ «مۇۇۇۇۇۇئمىالەر» ۋە
«قېرىاد شۇۇالر» دەپ ئاتىغۇۇان  .ئەھەر
مۇئمىالەردىن ئىككى ھۇۇرۇھ ئۇرۇشۇۇپ
قالسۇۇا ،ئۇالرنىۇۇڭ ئارىسۇۇىاى تۇۇۈزەپ
قويۇۇۇۇڭالر ،ئەھەر ئۇالرنىۇۇۇڭ بىۇۇۇرى
ئىككىاچىسىگە تاجۇاۋۇز قىلسۇا ،تاجۇاۋۇز
قىلغۇچى تاكى ئالالھاىڭ ھۆكمىگە قايتقانغا
قەدەر ئۇنىڭ بىۇلەن ئۇرۇشۇۇڭالر ،ئەھەر

ۇار
ۇاالم ھۇ
ۇبەر ئەلەيھىسسۇ
 .1پەيغەمۇ
ئىچكەن بىر ئادەماى قامچا بىلەن ئۇۇرۇپ
جاز الشقا بۇيرۇغان بولۇپ ،ئادەمگە قامچا
②

①

بەقەرە سۈرىسى -262ئايەت.

③
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تىلەشكىمۇ بولمايدۇ.

ۇۇەىن ،بەزى
ۇۇدىن كېۇ
ۇۇۇپ بولغانۇ
ئۇرۇلۇ
ساھابىلەر «ئالالھ ئۇنى خۇار قىلسۇۇن!»
دېەىشۇۇكەندە ،پەيغەمۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇاالم
ئۇالرغا« :سىلەر ئۇند دېمەڭال ،ئۇنىڭغا
شەيتاناى ياردەمچى قىلماڭالر»① دېۇگەن.
يەنە بىر رى يەتكە كۇۆرە «:سۇىلەر بۇۇ
قېرىادىشۇۇىڭالرغا شۇۇەيتاناى يۇۇاردەمچى
قىلمۇۇاڭالر» دېۇۇگەن .ئەبۇۇۇ د ۋۇد بۇۇۇ
قىسسۇۇۇىاىڭ ئاخىرىۇۇۇد پەيغەمۇۇۇبەر
ۇالر،
ۇد دېمەڭۇ
ۇاالماىڭ«:ئۇنۇ
ئەلەيھىسسۇ
پەقەت ‹ ئى ئۇالالھ! ئۇنىۇڭ ھۇنۇاھىاى
مەغپىۇۇرەت قىلغىۇۇن ۋە ئۇنىڭغۇۇا رەھىۇۇم
قىلغىن›دەڭۇالر» دېگەنلىكىاۇى رىۇ يەت
قىلغان.

ئالالھقۇۇا شۇۇېرىك كەلتۈرۈشۇۇتىن
باشقا ھۇناھالر كەچۈرۈم قىلىاىدۇ
ئالالھ تائاالغا شۇېرىك كەلتۈرۈشۇتىن
ۇوڭ
ۇى چۇ
ۇاھالر مەيلۇ
ۇۈن ھۇنۇ
ۇقا پۈتۇ
باشۇ
ۇك
ۇى كىچىۇ
ۇۇن ،مەيلۇ
ھۇنۇاھالردىن بولسۇ
ھۇناھالردىن بولسۇن ،ئۇ ئالالھ تائاالنىڭ
پەزلى– كەرەمى بىلەن كەچۈرۈم قىلىاىدۇ.
ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىم»دە مۇنۇد
دېگەن  :ئالالھ ئۆزىگە بىرەر نەرسۇىاىڭ
شېرىك كەلتۈرۈلۈشىاى ئەل ەتتە مەغپىۇرەت
قىلمايدۇ ،بۇنىڭدىن باشقىسۇىاى ئۇالالھ
ئۇۇۆزى) خالىغۇۇان ئۇۇادەمگە مەغپىۇۇرەت
قىلىدۇ.②

مانا بۇ ئىسالم دىاىاىڭ ھۇناھكارالرغۇا
بولغان كەڭچىلىكى ۋە شەپقىتىدۇر .ھەتتۇا
ھار ئىچكۈچى ھۇناھى تۈپەيلى قامچۇا
ئۇرۇلۇشقا بۇيرۇلغان بولسىمۇ ،پەيغەمۇبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ ئىاسانىي ھۆرمىتىاىڭ
دەپسەندە قىلىاىشىغا ،ھاقارەتلىاىشۇىگە ۋە
لەنەتلىاىشىگە يوب قويمىغان .بەلكۇى ئۇۇ
ھار ئىچىش ئارقىلىق چۇوڭ ھۇنۇاھاى
سادىر قىلغان بولسۇىمۇ ،يەنىۇال ئۇنىۇڭ
مۇسۇۇۇلمانالر سۇۇېپىدىن ئىكەنلىكىاۇۇى
جاكارلىغۇۇۇان .چۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇبەر
ئەلەيھىسساالماىڭ ھار ئىچكەن ئادەماى
«قېرىادىشىڭالر» دېگەنلىكى ۋە ئۇنىڭغۇا
ئالالھتىن مەغپىرەت تىلەشكە بۇيرۇغانلىقى
ھار ئىچكەن ئادەماىۇڭ كۇاپىر بولۇۇپ
كەتمىگەنلىكىاۇۇى كۆرسۇۇىتىدۇ .چۇۇۈنكى
كۇۇاپىرنى مۇسۇۇۇلمانالرنىڭ قېرىاىدىشۇۇى
دېگىلى بولمىغاندەك ،ئۇنىڭغا مەغپىۇرەت
①

ۇۈرۈش
ۇېرىك كەلتۇ
ۇا شۇ
ۇالالھ تائاالغۇ
ئۇ
دېگەنلىۇۇك ئۇۇالالھ تائۇۇاالنى قويۇۇۇپ،
مەخلۇقاتالردىن بىرىاى ئىۇالھ قىلى ېلىۇق
چوقۇنۇش يۇاكى بىۇر تەرەپۇتىن ئۇالالھ
تائاالغا ئېتىقاد قىلىق تۇۇرۇپ ،يەنە بىۇر
تەرەپتىن مەخلۇقاتالرنى ئۇنىڭغۇا شۇېرىك
قىلىق قوشۇۋېلىش دېگەنلىكتۇر.
شەيخۇلئىسالم ئىباى تەيمىۇەە مۇنۇد
دېگەن «:ئالالھ ئۆزىگە بىرەر نەرسۇىاىڭ
شېرىك كەلتۈرۈلۈشىاى ئەل ەتتە مەغپىۇرەت
قىلمايدۇ دېگەن بۇ قائىدىاى شۇېرىكتىن
قوب ئۈزۈپ ،تەۋبە قىلغانالرغا تەتبىقالشقا
بولمايدۇ .چۈنكى ھۇناھىغا تەۋبە قىلغۇان
كىشى مەيلى شۇېرىكتىن تەۋبە قىلسۇۇن،
مەيلى باشقا ھۇنۇاھالردىن تەۋبە قىلغۇان
بولسۇن ،بۇنىڭ پەرقى يوقتۇر ،ئۇ چوقۇم
ئالالھاىڭ مەغپىرىتىگە ئېرىشىدۇ .چۇۈنكى

ئىمام بۇخارى رى يىتى
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نىسا سۈرىسى -224ئايەت.

ئۇۇالالھ «قۇرئۇۇان كەرىۇۇم»دە  :ئۇۇى
پەيغەمبەر! مېاىڭ تىلىمۇدىن) ئېەتقىاكۇى،
«ئى ھۇنۇۇاھالرنى قىلى ېرىۇۇق) ئۇۇۆزىگە
ۇڭ
ۇدىلىرىم! ئالالھاىۇ
ۇان بەنۇ
ۇۇۋ ب قىلغۇ
ئۇ
رەھمىتىدىن ئۈمىدسۇىزلەنمەڭالر .چۇۈنكى
ئالالھ جىمى ھۇناھالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ،
شۈبھىسىزكى ،ئالالھ ناھايىتى مەغپىۇرەت
قىلغۇچىۇۇدۇر ،ناھۇۇايىتى مېھرىبانۇۇدۇر
دېگەن» ①).

بىلسىراليۇۇدىغان خاۋ رىسالرغۇۇا يېتەرلىۇۇك
رەددىەەدۇر» دېگەن.

كۇىرىاىڭ تۈرلىرى
كۇىرى ئىككى تۈرلۈك بولۇپ ،بىۇرى
ئېتىقۇۇادتىكى كۇىرىلىقتۇۇۇر .ئېتىقۇۇادتىكى
كۇپرىلىقاى سادىر قىلغان ئادەم ئىسالم ۋە
ئىماندىن چىقىق كېتىش ئۇارقىلىق كۇاپىر
بولىدۇ .بۇ ئالالھ تائاالنى ياكى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالماى ۋە ياكى ئىسۇالم دىاىاۇى
ئىاكۇۇار قىلغانغۇۇا ئوخشۇۇاش .كۇىرىاىۇۇڭ
ئىككىاچۇۇى تۈردىكىسۇۇى ئەمەلۇۇدىكى
كۇىرىلىق بولۇپ ،ئەمەلدىكى كۇۇىرىلىقاى
سادىر قىلغان ئادەم ئىمانۇدىن چىقمايۇدۇ،
ئەمما ھۇناھكار بولىدۇ .بۇ كۇىرى بىلەن
ۇۈپەتلەنگەن بەزى ھۇنۇۇاھالرنى سۇۇادىر
سۇ
قىلغانغۇۇا ئوخشۇۇاش « .مۇسۇۇۇلماناى
ھاقارەتلەش ئېغىر ھۇناھتۇر ،ئۇنى ناھە
ئۆلتۇۇۈرۈش كۇىرىلىقتۇۇۇر»③ « ،زىاۇۇا
قىلغۇۇۇچى مۇئمىالىۇۇك ھالىتىۇۇدە زىاۇۇا
قىلمايدۇ ،ئۇوغرى مۇئمىالىۇك ھالىتىۇدە
ئوغرىلىق قىلمايدۇ ۋە ھۇار ئىچكۇۈچى
مۇئمىالىك ھالىتىدە ھار ئىچمەيۇدۇ»④،
« كاپىرالر بىۇلەن بىزنىۇڭ ئۇارىمىزدىكى
پەر نامازدۇر .نامازنى تەرك قىلغان كىشى
كاپىر بولغان بولىدۇ»⑤ دېگەن ھەدىسۇلەر
ۋە كىملەركۇۇى ،ئالالھاىۇۇڭ چۈشۇۇۈرھىاى
بىۇۇلەن ھۆكۇۇۈم قىلمايۇۇدىكەن ،ئۇۇۇالر
كۇۇاپىرالردۇر ⑥ۋە نېمىۇۇتىمگە شۇۇۈكۈر
قىلساڭالر ،ئۇنى) تېخىمۇ زىەادە قىلىمەن،
ئەھەر كۇىرىلىق قىلساڭالر ،مېاىڭ ئاز بىم،

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۇاھابىلىرىگە
مۇند دېگەن «:سىلەر ئالالھقا شۇېرىك
كەلتۈرمەسلىككە ،ئوغرىلىۇق قىلماسۇلىققا،
زىاۇۇۇا قىلماسۇۇۇلىققا ،بۇۇۇالىلىرڭالرنى
ئۆلتۈرمەسلىككە ،پاك كىشىلەرھە تۆھمەت
چاپلىماسۇۇۇلىققا ،دىااىۇۇۇڭ ئەمۇۇۇرىگە
مۇخالىپەتچىلىۇۇك قىلماسۇۇلىققا ئەھۇۇدە
بېرىڭالر .كىمكى بۇۇ ئەھدىسۇىگە ۋ پۇا
قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ ئەجرىاى ئالالھ تولۇ
بېرىدۇ .كىمكى بۇ ھۇناھالردىن بەزىسىاى
قىلىق سالسا ،دۇنەاد جاز لىاىش ئارقىلىق
ھۇنۇۇاھتىن پاكلىاىۇۇدۇ ،كىمكۇۇى بۇۇۇ
ھۇناھالردىن بەزىسۇىاى قىلىۇق سۇالغان
بولسىمۇ ،بۇ دۇنەۇاد ئۇنىۇڭ جاز سۇىاى
كۇۇۇۆرمىگەن بولسۇۇۇا ،بۇۇۇۇ ئالالھقۇۇۇا
تاپشۇرىلىدۇ ،خالىسا ئاز باليۇدۇ ،خالىسۇا
②)
كەچۈرۈم قىلىدۇ«.
يۇقىرىقى ھەدىس چۇوڭ ھۇنۇاھالرنى
سۇۇادىر قىلغانالرنىۇۇڭ بۇۇۇ ھۇنۇۇاھلىرى
سەۋەبلىك كاپىر بولۇپ كەتمەيدىغانلىقىاى
ئىپادىلەيدۇ .ئۆلىماالر« :بۇ ھەدىس چوڭ
ھۇناھالرنى قىلغانالر كاپىر بولىۇدۇ ،دەپ

③
④
⑤
⑥

① شەيخۇلئىسالم ئىباۇى تەيمىۇەە پەتىۇ لىرى -6تۇوم
-121بەت.
② ئىمام بۇخارى رى يىتى.
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بۇخارى رى يىتى
مۇسلىم رى يىتى
ئەھمەت رى يىتى
مائىدە سۈرىسى  – 11ئايەت

ئەل ەتتە ،بەكمۇ قاتتىق بولىدۇ ①دېۇگەن
ۇۇقىرىقى
ۇالىدۇر .يۇ
ۇڭ مىسۇ
ئۇايەتلەر بۇنىۇ
ھەدىس ۋە ئايەتلەردىكى كۇىرى ھەقىقىۇي
كۇۇۇىرى ئەمەس ،بەلكۇۇى ئەمەلۇۇدىكى
كۇىرىلىقتۇر .شۇڭا بۇالرنى سادىر قىلغانالر
كاپىر بولمايدۇ.

ئالالھاىڭ چۈشۈرھەنلىرى بىۇلەن ھۆكۇۈم
قىلمايدىكەن ،ئۇالر كاپىرالردۇر )④ دېگەن
ئايەتتىكى «كۇاپىرالر» دېۇگەن سۇۆزنى:
«بۇۇۇ كۇىرىۇۇدىن تۇۇۆۋەن تۇرىۇۇدىغان
كۇىرىدۇر» ،يەنى كاپىر بولۇپ ئىمانۇدىن
چىقىۇۇق كەتمىسۇۇىمۇ ،ئېغىۇۇر ھۇناھكۇۇار
بولىدۇ ،دەپ تەپسىر قىلغان .بۇنىڭۇدىن
مەلۇۇۇمكى« ،قۇرئۇۇان كەرىۇۇم»دە ۋە
ھەدىسۇۇۇلەردە كەلۇۇۇگەن «كۇۇۇۇىرى»
ياكى«كاپىر» دېگەن سۆزنىڭ ئېتىقادتىكى
كۇۇۇىرىاى ئىپادىلىگەنۇۇدەك ئەمەلۇۇدىكى
كۇىرىاىمۇ ئىپادىلەيۇدىغانلىقى قەدىمۇدىن
بېرى ئۆلىمۇاالر ئىتتىپاققۇا كەلۇگەن بىۇر
مەسىلىدۇر.

بەزى ئۆلىماالر «قۇرئۇان كەرىۇم» ۋە
ھەدىسلەردە كەلگەن «كۇۇىرى» سۇۆزىاى
«چوڭ كۇىرى» ۋە «كىچىۇك كۇۇىرى»
دەپ ئىككىۇۇگە ئايرىغۇۇان .ئېتىقۇۇادتىكى
كۇۇۇىرىاى« چۇۇوڭ كۇۇۇىرى» دېسۇۇە،
ئەمەلدىكى كۇىرىاى «كىچىۇك كۇۇىرى»
ۇۇىد
ۇۇڭ قارىشۇ
ۇۇان .ئۇالرنىۇ
دەپ ئاتىغۇ
ئەمەلدىكى كۇىرى بىلەن سۇۈپەتلەنگەنلەر
دوز خقا كىرسۇىمۇ ،دوز ختۇا مەڭگۈلۇۈك
قالمايۇدۇ ۋە ھەقىقىۇي «كۇاپىر»الردىۇن
بولۇپ كەتمەيدۇ .بەقەرە سۈرىسۇىدىكى:
ئۇالرنىڭ بەزىسى ئىمان ئېەتتى ،بەزىسۇى
كۇۇاپىر بولۇۇدى )② دېۇۇگەن ئۇۇايەتتىكى
«كۇۇاپىر»لىۇۇق «چۇۇوڭ كۇۇۇىرى»نۇۇى
ئىپادىلىسۇۇە ،ئىاسۇۇان سۈرىسۇۇىدىكى:
شۈبھىسىزكى ،بىز ئىاسۇانغا ياخشۇى-
يامان) يولاى كۆرسەتتۇ  ،ئۇۇ مۇۇئمىن
بولۇپ ياخشى يولد مېڭىۇق ئالالھاىۇڭ
نېمىۇۇتىگە) شۇۇۈكۈر قىلغۇچىۇۇدۇر ،يۇۇاكى
ھۇناھكار بولۇپ يامان يولۇد مېڭىۇق)
ۇۇگەن
ۇۇدۇر )③ دېۇ
ۇۇق قىلغۇچىۇ
كۇىرىلىۇ
ئايەتتىكى كۇىرىلىق «كىچىك كۇىرى»نى
ئىپادىلەيدۇ.

ئىسالم ئۈممىتىاىڭ ئىتائەتچانلىقتا
بىر خىل ئەمەسلىكى
ئىاسانالرنىڭ ئالالھ تائاالغۇا ئىتۇائەت
قىلىشتىكى دەرىسىسى ئوخشۇاش ئەمەس.
شۇۇۇ سۇۇەۋەبتىن ئۇالرنىۇۇڭ ئىمانىاىۇۇڭ
ۇان
ۇا بولغۇ
ۇالالھ تائاالغۇ
ۇى ۋە ئۇ
دەرىسىسۇ
يېقىالىق مۇساپىسىمۇ بىر خىل بولمايۇدۇ.
شۇڭا ئىسۇالم ئۆلىمۇالىرى قەدىمۇدىن «
ئىمان كەم – زىەۇادە بولىۇدۇ» دېۇگەن
قائىدىاى بېكىتكەن« .قۇرئان كەرىم» ۋە
ھەدىسۇۇلەر بۇۇۇ قائىۇۇدىاى قولاليۇۇدۇ ۋە
كۈچلەندۈرىدۇ .چۈنكى بۇۇ قائىۇدە بۇۇ
ئىككى ئاساسۇلىق مەنۇبەدىن ئېلىاغۇان.
ئىاسانالرنى خۇددى پەرىشتىلەرھە ئوخشاش
بارلىق خاتالىقالردىن پاكتۇر ،دەپ ئويالش
چۇۇوڭ خاتۇۇالىقتۇر .بۇۇۇ ئىاسۇۇاناىڭ
خار كتېرىاى ۋە مىسەزىاى بىلمىگەنلىكتۇر.
ئالالھ تائاال بۇ ھەقىقەتاى بايۇان قىلىۇق

مۇپەسسىرلەرنىڭ پېشى سۇى ئابۇدۇلال
ئىباى ئابباس رەزىەەلالھۇ ئەنھۇما كىمكى
① ئىبر ھىم سۈرىسى  – 6ئايەت
② بەقەرە سۈرىسى -133ئايەت.
③ ئىاسان سۈرىسى-3ئايەت.
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مائىدەسۈرىسى -11ئايەت.

«قۇرئان كەرىۇم»دە مۇنۇد دېۇگەن:
ئاندىن بىز كىتاباى بەندىلىرىمىزدىن بىۇز
تاللىغان كىشىلەرھە مىر س قىلىق بەردۇ .
ئۇالرنىۇۇڭ بەزىسۇۇى ئۇۇۆزىگە ئۇۇۇۋ ب
قىلغۇچىدۇر ،بەزىسۇى ئوتتۇر ھالۇدۇر ۋە
بەزىسى ئالالھاىڭ ئىر دىسى بىلەن ياخشى
ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرىغۇچىدۇر .مانا بۇ
چوڭ پەزلى كەرەمدۇر.)① 

يۇۇۇقىرىقى ئۇۇۈچ تۈرلۇۇۈك كىشۇۇىلەر
ھۇناھ-مەئسۇىەەتلەرنى قىلىۇق ئۇۆزىگە
ئۇۋ ب قىلىۇش ،بۇيرۇلغۇان ئەمەللەرنۇى
ۇالردىن
ۇان ئىشۇ
ۇى قىلىاغۇ
ۇد پ مەنئۇ
ئورۇنۇ
يېۇۇاىش ئىشۇۇىد بىپەرۋ لىۇۇق قىلىشۇۇتەك
كەمچىلىكلىرى بۇار تۇۇرۇپ ،يەنە ئۇۇالر
ئالالھ تائاال تاللىغان كىشۇىلەر قاتارىۇدىن
ئورۇن ئالغان.

يۇۇۇقىرىقى ئۇۇايەتتە ،ئۇۇالالھ تائۇۇاال
«قۇرئان كەرىم»ھە ۋ رىس قىلغان ئىسالم
ئۈممىتىاى ئۈچكە ئايرىغان:

مۇپەسسىرلەرنىڭ پېش سۇى ئابۇدۇلال
ئىباۇۇى ئاببۇۇاس رەزىەەلالھۇۇۇ ئەنھۇمۇۇا
يۇقىرىقى ئايەتاىۇڭ تەپسۇىرىدە مۇنۇد
دېگەن «:ئۇالر ئالالھ ئۆزى چۈشۇۈرھەن
كىتابالرنىڭ مىر سچىلىرى بولغۇان ئىسۇالم
ئۈممىتىدۇر .ئۇۇالردىن ئۇۆزىگە ئۇۇۋ ب
قىلغۇچىالرنىڭ ھۇناھلىرىاى ئالالھ ئۇۆزى
مەغپىرەت قىلىۇدۇ ،ئوتتۇر ھۇالالرنىۇڭ
ھېسا بېرىش ئىشلىرىاى ئۇالالھ ئاسۇان
قىلىدۇ ،ئەمما  ئالالھاىڭ ئىر دىسى بىلەن
ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ئالۇدىرىغۇچىالر
ھېسا – كىتۇا قىلىاماسۇتىاال ئۇۇدۇب
جەناەتكە كىرىق كېتىدۇ« ③).

 .2ئۆزىگە ئۇۋ ب قىلغۇچىالر بۇۇالر
پەرزلەرنۇۇى ئۇۇاد قىلىشۇۇتا بىپەرۋ لىۇۇق
قىلىدىغان ۋە مەنئى قىلىاغۇان ئىشۇالرنى
سادىر قىلىدىغانالردۇر.
 .1ئوتتۇر ھۇۇالالر پەرزلەرنۇۇى ئۇۇاد
قىلىدىغان ،مەنئى قىلىاغان ئىشالرنى تەرك
ئېتىدىغان ،بەزىدە سۈناەت ۋە بمۇستەھە
قاتارلىق ياخشى ئىشالرنى تەرك ئېتىدىغان
ۋە ھار مۇۇۇدىن تۇۇۇۆۋەن ھۇنۇۇۇاھالرنى
قىلىدىغانالردۇر.

ئۆزىگە ئۇۇۋ ب قىلغۇۇچى ئۈچۇۈن
مەغپىرەت قىلىاىدىغان ھۇنۇاھ ئۇادەتتىكى
ھۇنۇۇاھالرنىال ئەمەس ،بەلكۇۇى چۇۇوڭ
ھۇنۇۇاھالرنىمۇ ئۇۇۆز ئىچىۇۇگە ئالىۇۇدۇ.
ۇد
ۇەە مۇنۇ
ۇى تەيمىۇ
ۇالم ئىباۇ
شەيخۇلئىسۇ
دېۇۇگەن«:ئۇۇادەم بالىسۇۇىدىن ھۇنۇۇاھ
قىلمايۇۇدىغىاى يۇۇو  .ھۇناھلىرىغۇۇا تەۋبە
ۇى ئۇۇايەتتىكى
ۇان ھەر قانۇۇد كىشۇ
قىلغۇ
ئوتتۇر ھالالر ياكى ئالالھاىڭ ئىر دىسى
بىۇۇلەن ياخشۇۇى ئىشۇۇالرنى قىلىشۇۇقا
ئالدىرىغۇچىالرنىڭ قاتارىغا كىرىدۇ».

 .3ئالالھاىڭ ئىر دىسى بىلەن ياخشى
ئىشالرنى قىلىشقا ئالۇدىرىغۇچىالر بۇۇالر
بۇيرۇلغان پەرز ،ۋ جىب ،سۈناەت قاتارلىق
ئەمەللەرنىۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇىاى تولۇۇۇۇ
ئورۇند يدىغان ،ھار م ۋە ھار مدىن تۆۋەن
تۇرىدىغان يامان ئىشۇالرنىڭ ھېچبىرىاۇى
قىلمايدىغان ۋە ھۇناھقا چۈشۈپ قېلىشتىن
قورقۇپ ئىاتايىن ئېھتىەۇات بىۇلەن ئىۇش
كۆرىدىغان كىشىلەردۇر ②).
①ىاتىر سۈرىسى -31ئايەت.
②تەپسۇۇىرى ئىباۇۇى كەسۇۇىر -3تۇۇوم -333-131
بەتلەر.

③ئالدىاقى مەنبەدىن.
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چۈشىاىشۇ دېگەن كىتۇابىاى قىسۇقارتىق
تەرجىمە قىلىق ئوقۇرمەنلەرھە سۇندۇم.

ئالالھ تائاالغۇا چەكسۇىز ھەمدۇسۇانا
ئېەتىمىز ،ئۇنىڭدىن ياردەم ۋە مەغپىۇرەت
تىلەيمىز .ئۇلۇغ پەيغەمبىرىمىز مۇۇھەممەد
ئەلەيھىسسۇۇۇاالمغا ،ئۇنىۇۇۇڭ ئۇۇۇائىلە
تاۋ بىئاتلىرىغا ۋە ساھابە كىر ملىرىغا دۇئا
ۋە ساالم يولاليمىز.

مۇقەددىمە:
ۇۇلمانالرنىڭ
دىااۇى قوغۇد ش ۋە مۇسۇ
ھۇۇۆرمىتىاى سۇۇاقالش ئۈچۇۇۈن بىۇۇدئەت
مەسىلىسۇۇىاى بىلىۇۇش ئىاتۇۇايىن مۇۇۇھىم.
بىۇۇدئەتاى ياخشۇۇى ۋە كەڭ د ئىرىلىۇۇك
چۈشەنمەسلىك دىااى بۇزىدۇ ۋە بىدئەتچى
ئەمەس مۇسۇلمانالرنى بىدئەتچى دېۇەىش
ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنىڭ قېاىاى تۆكۈشكە
ئېلىق بارىدۇ .چۇۈنكى ۇتبۇدي ۇ يەنۇى
بىدئەتچى دەپ ھۆكۈم قىلىش خەتەرلىۇك
قۇۇور ب .بۇۇۇرۇن خۇۇاۋ رىسالر ۇتەكفىۇۇرۇ
قىلىچىاى چىقىرىق مۆمىالەرنى كۇاپىر دەپ
بېشىاى كەسكەن بولسا ،بۈھۇۈن ىىقھىۇي
ئىلىمالرنىڭ پۇرىقىاى پۇرىمىغان تۇائىپىلەر
بىۇۇدئەت ئىشۇۇالر بىۇۇلەن ئىستىھۇۇادى
ئىختىالپلىق مەسۇىلىلەرنى ئارىالشۇتۇرۇپ،
كەمتۈك ئىلمۇى ۋە خاتۇا چۈشەنچىسۇىگە

بىدئەت مەسىلىسى ئىاتايىن مۇۇھىم ۋە
نازۇك مەسىلە بولۇپ ،ىىقھى ئىلىملىرىۇدە
چوڭقۇۇۇر بىلىمۇۇگە ئىۇۇگە ئۇۇالىمالردىن
باشقىالرنىڭ بۇ ھەقتە سۆز قىلىشى تۇوغر
بولمايدۇ .شۇڭا بۇ توغرىد ئۆز يېاىمدىن
بىر نەرسە يازماي ،يېتەرلىك ئىلىمگە ئىۇگە
ئالىماىڭ يازغانلىرىاى تەرجىۇمە قىلىشۇاى
مۇۋ پىق كۆردۈم.
ئۇستاز مەجدى ئىباى مۇھەممەد ئىباۇى
ۇۇرى،
ۇاىڭ نۇ
ۇان-ھەدىسۇ
ۇڭ ۇقۇرئۇ
ئەلىاىۇ
سۇۇەلەىى سۇۇالىھىن ۋە ئەھلۇۇى سۇۇۈناە
ۋەلسامۇۇائە ئىماملىرىاىۇۇڭ يۇۇولى بىۇۇلەن
سۇۇۇۈناەت ۋە بىۇۇۇدئەت مەسىلىسۇۇۇىاى
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ئۇۇايەت ۋە ھەدىسۇۇلىرى بۇۇار .بىرىاچۇۇى
ھۇرۇپپىدىكى ئالىمالر دىاىي يېڭىلىقالرنىڭ
ۇى
ۇڭ ھەممىسۇ
ۇدئەت ،ئۇنىۇ
ۇى بىۇ
ھەممىسۇ
ز اللەت ۋە ھەممىسۇۇى دوز ختۇۇا .دىاۇۇد
ۇبىدئەتى ھەسۇەنەۇ ياخشۇى بىۇدئەت)
دەيدىغان نەرسە يو  .چۈنكى دىن كامىل
بولۇپ بىۇر نەرسۇە قوشۇشۇقا مۇھتۇاج
ئەمەس ،دەپ قار يدۇ .بۇالر ئۆزلىرىاىۇڭ
بۇ قار شۇلىرىغا بىۇر نەچۇچە ئۇايەت ۋە
ھەدىساى دەلىل قىلىدۇ .لېكىن بۇالر بۇۇ
تەرىۇۇپكە كۇۇۆرە رەسۇۇۇلۇلالھتىن كېۇۇەىن
مۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتىۇد پەيۇد بولغۇان
بارلىق يېڭى ئىشالرنى بىۇدئەت دېەىشۇكە
توغر كېلىق قالىدىغانلىقىاى بىلىۇق ،بىۇر
نەرسىاىڭ بىدئەت بولۇشى ئۈچۈن ئىككى
شەرتاى قويىدۇ.

تايىاىق ،ئازر ئىختىالپ بىۇلەن بىۇر-
بىرىاى بىدئەتچى دەيدىغان بولۇدى .يەنە
بىرخىل بىلىسمىز تائىپىلەر «ئالالھ تائاالغا
يېقىالىشۇۇىمىز» دەپ ھەرتۈلۇۇۈك يامۇۇان
بىۇۇۇدئەتلەرنى دىاىغۇۇۇا كىرھۈزۈشۇۇۇكە
ئۇرۇنماقتا .شۇۇنىڭ ئۈچۇۈن مۇسۇۇلمان
ياشالرغا بۇ مەسۇىلىاى قۇرئۇان كەرىۇم،
ھەدىۇۇس شۇۇەرىف ،بۇۇۇرۇنقى سۇۇالى
ئۆلىماالرنىۇۇڭ ئىز ھۇۇاتلىرى ،ئۇالرنىۇۇڭ
ۇان
ۇدە قويغۇ
ۇۈناەت ھەققىۇ
ۇدئەت ۋە سۇ
بىۇ
ئۇسۇب ۋە قائىۇدىلىرى نۇۇرى ئاسۇتىد
بىدئەت ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىش
ناھۇۇايىتى زۆرۈر بولۇۇۇپ قالغاچقۇۇا ،بۇۇۇ
مەسىلىاى چېكىدىن ئاشۇرۇپ چىڭىتى ېلىش
ۋە سەب قار پ بىخۇدلىق قىلشۇتىن خۇالى
بولغان ئوتتۇر ھۇاب ۋە ئىاسۇاپلىق يۇوب
تۇتۇپ ،ئەھلۇى سۇۈناى ىۇقەھاالرنىۇڭ
قۇرئان ۋە ھەدىساى چۈشەندۈرۈش يۇولى
بويىچە ئايدىڭالشتۇرۇشقا تىرىشتىم .ئالالھ
تائاالدىن مۇۋەپپەقىەەت تىلەيمەن.

-2بىدئەتاىڭ دىاد يەنى ئىبۇادەتكە
مۇناسى ەتلىك ئىشالرد ) پەيۇد قىلىاغۇان
بولۇشى ،باشقا ئادەتتىكى ئىشالرد پەيۇد
قىلىاغان يېڭىلىقالر بىدئەت ھېسابالنمايدۇ.

بىدئەت ئۇقۇمى:

ۇلىقى.
ۇى بولماسۇ
ۇەرىئەتتە ئاساسۇ
 - 1شۇ
ئەھەر شەرىئەتتە ئاساسى بولسا ،ئۇ ئىۇش
بىدئەت ھېسابالنمايدۇ .بۇنىڭغا ئاساسۇەن
ھەر قاند يېڭى پەيد قىلىاغۇان ئىۇش،
قۇرئۇۇان ۋە ھەدىسۇۇتىن بىۇۇرەر دەلىلغۇۇا
تايىاىدىكەن ئۇ بىۇدئەت ھېسۇابالنمايدۇ.
بەلكى ئۇ سۈناەت ،مۇكاپاتلىاىشقا اليىۇق
بىر ياخشىلىق ياكى شۇەرىئەتتە ئېتىبارغۇا
ئېلىاىدىغان مەنپەئەتلەردىن بىر مەنۇپەئەت
مەسلەھەتى مۇرسەلە)① بولۇشى مۇمكىن.

بىدئەت سۆزى ئەرەپچىدە بىر نەرسىاى
تۇنسى قېتىم ئىساد قىلىۇش ،ئۆرنەكسۇىز
ئىساد قىلىش مەنىسىدىكى ۇبدعۇ سۆزىدىن
كېلىق چىققان بولۇۇپ ،مەيلۇى ياخشۇى،
مەيلى يامان يېڭى پەيد قىلىاغۇان ئىۇش
دېگەنلىك بولىدۇ.
بىۇۇدئەتاىڭ شۇۇەرىئەتتىكى مەنىسۇۇىگە
كەلسە ،يەنى شەرىئەتتە قانۇد نەرسۇىاى
بىدئەت دەيدۇ؟ دېگەن سوئالاىڭ جاۋ بىغا
كەلسەك ،ئەھلۇى سۇۈناەت ىۇقەھۇالىرى
بۇنىڭد ئىككىگە بۆلۈنگەن بولۇۇپ ،ھەر
كۆزقار شۇۇتىكى ئالىمالرنىۇۇڭ تايىاىۇۇدىغان

① مەسۇۇلەھەتى مۇرسۇۇەلە :قۇرئۇۇان ۋە ھەدىسۇۇتە
بۇيرۇلمىغۇۇان ۋە مەنئۇۇى قىلىامىغۇۇان ،مۇسۇۇۇلمانالر
پايدىلىق دەپ قارىغان ئىشالر.
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ياخشۇۇۇىلىق ئىكەنلىكىۇۇۇدە ئىخۇۇۇتىالپ
بولماسلىقى.

ئىككىاچۇۇى ھۇرپپىۇۇدىكى ئۇۇالىمالر:
بىدئەت – بىۇدئەتى ھەسۇەنە ياخشۇى
كۆرۈلگەن بىدئەت) ۋە بىدئەتى سۇەيەىئە
يامۇۇۇان كۇۇۇۆرۈلگەن) يۇۇۇاكى ز اللەت
ئازغۇنلۇ بولغان بىدئەت) دەپ ئىككىگە
بۆلىاىۇۇدۇ ،دىاۇۇد بىۇۇدئەتى ھەسۇۇەن
مەۋجۇت .چۇۈنكى دىااىۇڭ ئۇسۇۇب ۋە
قائىدىلىرى تولۇ  ،لېكىن بۇ ئۇسۇۇب ۋە
قائىۇۇدىلەر مۇسۇۇۇلمانالرد ياخشۇۇىلىق ۋە
ئەجىر ئېلىق كېلىدىغان بىدئەتى ھەسۇەنە
ۋە پايدىلىق يېڭىلىقالرنىڭ بولىۇدىغانلىقىغا
ئىشارەت قىلغان ،دەپ قار يدۇ .بۇالرمۇۇ
ئۆزلىرىاىڭ بۇ قارىشىغا قۇرئان ،ھەدىۇس
ۋە سۇۇاھابە كىر مالرنىۇۇڭ سۇۇۆزلىرى ۋە
ئىشلىرىدىن دەلىللەرنۇى كەلتۈرىۇدۇ .بۇۇ
قار شتىكىفۇقەھاالر يېڭى پەيۇد قىلىاغۇان
ئىشاىڭ بىدئەتى ھەسەنە بولۇپ ،شەرىئەت
مىز نىد قوبۇب قىلىاىشۇى ئۈچۇۈن ئۇۈچ
شەرت قويىدۇ:

بىدئەت نازۇك ۋە ئىۇاچىكە مەسۇىلە.
ھەر قاند بىر يېڭى ئىشاى مۇجتەھىۇد،
ىىقھى ئالىمى شەرىئەتاىڭ مىز نىغا سېلىق،
ئۇنىڭ بىدئەتى ھەسۇەنە يۇاكى بىۇدئەتى
ز اللە بولغانلىقىغا ھۆكۈم قىلىشى كېرەك.
بۇ ئالىمالر ھەسۇەنە بىۇلەن ز اللەت،
ياخشۇۇى بىۇۇلەن ياماناىۇۇڭ ئارىلىشۇۇىق
ۇدئەتاى
ۇۈن ز اللەت بىۇ
ۇلىكى ئۈچۇ
كەتمەسۇ
مۇند تەرىپلەيدۇ :بىر ئىشۇاىڭ ز اللەت
بىدئەت بولۇشۇى ئۈچۇۈن مۇنۇۇ تۇۆت
شەرتاىڭ بولۇشى كېرەك:
-2شۇۇەرىئەت ھۆكۇۇۈملىرى بەرپۇۇا
قىلىاى تقان ۋ قىتتىن كېەىن پەيد بولغۇان
بولۇشى.
-1دىاد ئالالھ تائاالغۇا يېقىالىشۇىش
مەقسىتىدە پەيد قىلىاغان بولۇشى.
-3شەرىئەتكە زىئ كېلىشى.

-2ئۇ ئىشاىڭ شەرىئەت ئاساسلىرىدىن
بىر ئاساسقا تايىاىشى ،ياكى شۇەرىئەتاىڭ
مەقسەدلىرىدىن بىرىاىڭ ئىچىگە كىرىشۇى،
ياكى شەرىئەتاىڭ ئومۇۇمىي ئىشۇلىرىدىن
بىرىاىڭ ئىچىگە كىرىشى .دىاد يو بىۇر
نەرسىاىڭ دىاغا كىرىق قالماسلىقى ئۈچۈن
بۇ شەرتلەرنىڭ تېپىلىشى الزىم.

-1ئالالھ تائۇاال يۇاكى رەسۇۇلۇلالھ
تەرغىۇۇب قىلغۇۇان ئومۇۇۇمىي ئىشۇۇالردىن
بىرىاىڭ ئىچىگە كىرمەسلىكى.
بۇنىڭغۇۇا ئاساسۇۇەن دىاۇۇد يېڭۇۇى
ۇق
ۇا يېقىالىۇ
ۇۇپ ،ئالالھقۇ
چىقىرىلغۇان بولۇ
قىلىۇۇش مەقسۇۇىدى بىۇۇلەن قىلىامىغۇۇان
دۇنەاۋى پايدىلىق ئىشالر ز اللەت بىدئەت
ئەمەس .بىرەر مەنپەئەت ئۈچۇۈن پەيۇد
قىلىاغۇۇان بولۇۇۇپ ،شۇۇەرىئەتكە زىۇۇئ
كەلمەيۇۇدىغان ئىشۇۇالر بىۇۇدئەت ئەمەس.
ئۇنتۇلۇپ كەتكەن بىر سۈناەتاى يېڭىدىن
جانالندۇرۇش ئۈچۈن چىقىرىلغۇان ئىشۇالر
ياكى ئەسلى شەرىئەتتە مەۋجۇت بولۇۇپ،

-1ئۇ ئىشاىڭ قۇرئۇان ،ھەدىۇس ۋە
ئىسماغا خىالپ بولماسلىقى؛ بۇ بىدئەتاىڭ
ۇئ
ۇرىگە زىۇ
ۇدىن بىۇ
ۇەرىئەت ھۆكۈملىرىۇ
شۇ
كەلمەسلىكى ۋە ئۇ ئىشاى قىلىش دىادىكى
سۇۇۇۇۈناەتلەردىن بىرىاۇۇۇۇى يۇۇۇۇو
قىلى ەتمەسلىكى.
-3ياخشى ئىشالردىن بولۇپ ،ئۇنىۇڭ
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ئىمام ھاىىز ئىباى ھەجەر ئەب ئەسۇقالنى،
ئىمام سۇيۇتى ،ئىمۇام زەرقۇانى ،ئىمۇام
كەرمانى ،ئىباى ئابىدىن ئەششامى ،ئىمۇام
ھاىىز ئىباى ئەرەبى ئەب مالىكى ،ئەلۇالمە
ئىباۇۇۇى ئەسۇۇۇىر ئەب جەزەرى ،ئىمۇۇۇام
شىھابۇددىن ئەبۇ شامە ،ئىمام ئەياىۇي ۋە
باشقىالر بولۇپ ،ئەھلى سۈناەت نەزىرىدە
ھەممىسى پەيغەمبەر ۋ رىسۇلىرى ۋە ئىلىۇم
ئەربۇۇابى ز تۇۇالردۇر .بۇۇۇ ئۆلىمۇۇاالرنى
بىدئەتاى ئىككىگە ئايرىغۇانلىقى ئۈچۇۈن
بىدئەتچى دەپ ئەيىبلىگۇۈچىلەر ئۆزىاىۇڭ
ئەقلىاى ۋە دىاىاى كۆزدىن كۆچۈرسۇن.

شەكلىي جەھەتتە يېڭىلىق بولغان پايدىلىق
ئىشالر بىدئەت ئەمەس.
ھەر ئىككۇۇى قار شۇۇتىكى ئالىمالرنىۇۇڭ
قارىشى ئۆزلىرىاىڭ بېكىتكەن قائىدىلىرىگە
ئاساسۇۇەن ھەقتۇۇۇر .لۇۇېكىن خۇۇاپىلىق
ز مانىمىزدىكى ئەھەشۇكۈچىلىرىدە .ئۇۇالر
ئىلگىرىكى ئالىمالرنىڭ قويغان شۇەرت ۋە
ۇا
ۇوغر تەتبىقلىماسۇتىن يۇ
قائىۇدىلىرىاى تۇ
چىڭىتى لىدۇ ياكى سەب قار يدۇ.
بىرىاچى قار شۇتىكى ئۇالىمالر :ئىمۇام
مالىك ،بەزى مالىكى ئالىمالر ،تەرتۇشۇى،
شاتىبى ،ئىباى تەيمىۇەە ،ئىباۇى قەيۇەىم،
زەركەشۇۇى ۋە ھۇۇاىىز ئىباۇۇى رەجەبۇۇكە
ئوخشاش بەزى ھەنبەلى ئالىمالر بولۇۇپ،
ئۇۇۇالر بىۇۇدئەت سۇۇۆزىاى پەقەت دىاغۇۇا
تەئەللۇ بىۇدئەتكىال ئىشۇلىتىدۇ ۋە ھەر
قاند بىدئەتاى ز اللەت دەيدۇ .بۇنىۇڭ
بەدىلىگە ئۇالر مەسالىھى مۇرسۇەلەنى كەڭ
قويۇۋېتىۇۇدۇ .بىۇۇر نەرسۇۇىاىڭ بىۇۇدئەت
بولۇشى ئۈچۈن يۇقىرىد بايان قىلىاغۇان
ئىككى شەرتاى قويىدۇ.

«بىدئەتاى ياخشى-يامۇان دەپ
ئايرىشۇۇقا بولمايۇۇدۇ» دېگۇۇۈچى
ئۆلىماالرنىڭ سۆزلىرىدىن مىسالالر:
ئىباى ماجىشۇن ئىمام مالىكاىڭ مۇند
ۇدىم دەيۇۇدۇ:
ۇان ئىۇ
ۇى ئاڭلىغۇ
دېگەنلىكىاۇ
ۇكىمكى ئىسالمد بىر بىدئەتاى چىقىرىۇق،
ئۇنى ياخشۇى دەپ قارىسۇا ،مۇۇھەممەد
سەللەلالھۇ ئەلەيھۇى ۋەسۇەللەماى دىااۇى
يەتكۈزۈشۇۇتە خىەۇۇانەت قىلغۇۇان ،دەپ
تۆھمەت قىلغان بولىدۇ .چۇۈنكى ئۇالالھ
تائاال «بۈھۈن سىلەر ئۈچۈن دىاىڭالرنۇى
ۇايەت
ۇۇ ئۇ
ۇدى .بۇ
ۇدىم»② دېۇ
ۇل قىلۇ
كامىۇ
ۇە
ۇانالمىغان نەرسۇ
ۇدىن سۇ
ۇكەندە دىاۇ
چۈشۇ
③
بۈھۈنمۇ دىادىن سانالمايدۇ.ۇ

ئىككىاچى قار شتىكى ئۇالىمالر :ئىمۇام
شاىىئى باشلىق بارلىق شاىىئىي ئۇالىمالر،
ھەنەىىي ئالىمالر ،مالىكى ئالىمالرنىڭ كۆپ
سانلىقى① ۋە بەزى ھەنبەلى ئۇالىمالردۇر.
كېەىاكى ئۆلىماالردىن ئىمام ئىباۇى ھەزم،
ئىمام غەز لۇى ،ئىمۇام ىەخرىۇددىن ر زى،
ئۆلىماالرنىڭ سۇلتانى ئىمۇام ئىۇز ئىباۇى
ئابدۇسسۇۇەالم ،ئىمۇۇام قەر ىۇۇى ،ئىمۇۇام
نەۋەۋى ،ھەدىۇۇس ئىلمىاىۇۇڭ پىشى سۇۇى

شەيخۇب ئىسالم ئىباى تەيمىەە مۇند
دەيۇۇدۇ :ۇپەيغەمۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇاالماىڭ
بىدئەت ز اللەتتۇر» دېۇگەن
«ھەرقاند
سۆزىاىڭ ئومۇمىەلىقىاى سۇاقالپ قۇېلىش

① شۇۇەيخ ئەھۇۇمەد ئىباۇۇى يەھەۇۇا ئەل ەنھەرىسۇۇى ئەب
مۇۇالىكى « لمعەۇۇار لمعۇۇر » ناملىۇۇك كىتابىۇۇد ،
ۇان
ۇانلىقىاى بايۇ
ۇا قىلغۇ
ۇتە ئىسمۇ
ۇۇ ھەقۇ
ۇڭ بۇ
مالىكىالرنىۇ
قىلغان.

②سۈرە مائىدە-3 :ئايەتاىڭ بىر قىسمى.
③ئىمام شاتىبى« :اإلعتصام» -2توم-15 ،بەت.
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ئىشالرنىڭ قاتارىغا كىرىدۇ .بىدئەت ئىشالر
ۇۇا
ۇۇى يۇ
ۇۇڭ پەرزلىكىاۇ
ۇۇلەن ئۇالرنىۇ
بىۇ
مۇسۇۇتەھەبلىكىاى يۇۇاكى مۇبۇۇاھلىقىاى
كۆرسىتىدىغان دەلىللەرنى بىرلەشۇتۈرۈش،
ئىككى زىۇئ نەرسۇىاى بىرلەشۇتۈرھەنلىك
②
بولىدۇ.ۇ

كېرەك؛ ئۇنىڭ ئومۇمىەلىقىغا ئەمەب قىلىش
پەرز؛ بىۇۇدئەتاى ياخشۇۇى-يامۇۇان دەپ
ئايرىغان كىشۇى ئاتۇالمىش ىىقھىچىۇالر،
كۇۇاالمچىالر ،سۇۇوپىالر ۋە ئابىۇۇدالرنىڭ
قىلغىاىۇۇدەك خاتاالشۇۇقان بولىۇۇدۇ...
«بىۇۇدئەت» دەپ ئاتىلىۇۇق ،ئۇنىۇۇڭ
ياخشۇۇىلىقى شۇۇەرئىي دەلىلۇۇلەر بىۇۇلەن
ئىسپاتالنغان نەرسىگە كەلسۇەك ،ئۇنىڭۇد
ئىككى ئىشاىڭ بىرى بار :يا ئۇۇ ئۇۆمەر
رەزىەەلالھۇ ئەنھۇنىۇڭ ۇبۇۇ نېمىۇدېگەن
ياخشۇۇى بىۇۇدئەتۇ دېگىاىۇۇدەك لۇۇۇغەت
جەھەتتىن بىدئەت دەپ ئاتالسىمۇ دىادىكى
ۇۇ
ۇاكى بۇ
ۇدۇ .يۇ
ۇدئەت ئەمەس ،دېەىلىۇ
بىۇ
شەكىل كۈچلۈك دەلىل بولغانلىقى ئۈچۈن
ئومۇمىەلىقاىۇۇڭ ئىچىۇۇدىن چىقىرىلۇۇدى،
قالغۇۇانلىرى ئومۇمىەلىقاىۇۇڭ تەقەزز سۇۇى
بۇۇويىچە قالىۇۇدۇ؛ خۇۇۇددى قۇرئۇۇان ۋە
ھەدىسۇۇاىڭ ئومۇملىرىغۇۇا ئوخشۇۇاش،
①
دېەىلىدۇ.ۇ

بىدئەتاى ياخشۇى-يامۇان دەپ
ئايرىەۇۇۇۇدىغان ئۆلىماالرنىۇۇۇۇڭ
سۆزلىرىدىن مىسالالر:
شەيخۇب ئىسالم ئىباى تەيمىەە پەتى د
ئىمام شاىىئىدىن مۇند نەقىۇل قىلىۇدۇ:
ۇشاىىئى رەھىمەھۇلالھ مۇنۇد دەيۇدۇ:
«بىدئەت – ئىككى تۈرلۈكتۇۇر :بىۇرى
قۇرئان-ھەدىسكە ،ئىسماغا ۋە رەسۇلۇلالھ
ۇەللەماىڭ بەزى
ۇى ۋەسۇ
ۇەللەلالھۇ ئەلەھۇ
سۇ
ساھابىلىرىدىن كەلۇگەن ئەسۇەرھە زىۇئ
بولۇپ ،ئۇ ز اللەت بىدئەتتۇر .يەنە بىرى
ۇان
ۇئ بولمىغۇ
ۇرىگە زىۇ
ۇۇقىرىقىالردىن بىۇ
يۇ
بىدئەت بولۇپ ،ئۇ بىدئەتى ھەسۇەنەدۇر.
بۇنىڭ دەلىلى ئۆمەر رەزىەەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
ۇبۇ نېمىدېگەن ياخشى بىۇدئەتۇ دېۇگەن
سۆزىدۇر» .بۇۇ سۇۆزنى يۇاكى ئۇنىۇڭ
ئوخشىشىاى ئىمام بەيھەقى «مەدخەب» دە
③
سەھى ئىسااد بىلەن رى يەت قىلغان.ۇ

ئىمۇۇام شۇۇاتىبى مۇنۇۇد دەيۇۇدۇ:
ۇبىدئەتاى ئىككىگە ئايرىش ئۇيۇدۇرۇلغان
بىر ئىش بولۇۇپ ،ھېچقانۇد شۇەرئىي
دەلىلى يوقتۇر .ئەكسىچە ئۇ ئۆزى بىۇلەن
ئۇۇۆزى توقۇنىشۇۇىدۇ .چۇۇۈنكى بىۇۇدئەت
ئەسلىدە مەيلۇى لەۋزىۇي مەيلۇى قائىۇدە
جەھەتۇۇتىن ھېچقانۇۇد دەلىلۇۇى يۇۇو
نەرسىدۇر .ئەھەر شەرىئەتتىن پەرزلىكىگە يا
مۇستەھەبلىكىگە ياكى مۇباھلىقىغا دەلىلۇى
بولغان نەرسە بىدئەت بولمايدۇ .ئۇنىڭغۇا
ئەمەب قىلىش ،ئەمەب قىلىشقا بۇيرۇلغۇان
ياكى قىلىش-قىلماسلىق ئىختىەارى بولغان
① ئىباۇۇى تەيمىۇۇەە« :پەتىۇۇ
-362بەت.

ۇى
ۇەيخ ئىباۇ
ۇالىمالردىن شۇ
ۇي ئۇ
ھەنەىىۇ
ئابىدىن مۇند دەيدۇ« :بىدئەت بەزىدە
ۋ جىب بولىدۇ ،ئازغۇن پىرقىالرغا رەددىەە
بېرىش ئۈچۈن دەلىلۇلەر پەيۇد قىلغانغۇا
ئوخشاش ،قۇرئان-ھەدىسۇاى چۈشۇىاىش
② ئىمام شاتىبى« :اإلعتصام» -2توم-252 ،بەت.
③ ئىباى تەيمىۇەە« :پەتىۇ الر تۇوپلىمى» -12تۇوم،
-243بەت.

تۇۇوپلىمى» -22تۇۇوم،
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دەيدۇ« :بىلىڭالركى – ئۇالالھ سۇىلەرھە
بىلدۈرسۇن – يېڭىدىن پەيۇد قىلىاغۇان
ئىشالر ئىككى تۈرلۇۈك بولىۇدۇ :بىۇرى
ۇاۋ ي
ۇو پەقەت ھۇ
ۇلى يۇ
ۇەرىئەتتە ئەسۇ
شۇ
ھەۋەس بىلەن پەيۇد قىلىاغۇان ۋە ئۇۆز
خاھىشۇۇىاىڭ تەقەزز سۇۇى بۇۇويىچە ئەمەب
قىلىاغۇۇان ئىۇۇش بولۇۇۇپ ،بۇۇۇ قەتئىۇۇي
باتىلدۇر .يەنە بىۇرى شۇەرىئەتتىكى بىۇر
ئىشقا تايىاىق پەيد قىلىاغان بىدئەت .بۇ
ئۈلگىلىۇۇك خەلىۇۇپىلەر ۋە پەزىلەتلىۇۇك
ئىمامالرنىڭ يولىدۇر .ھەر قانۇد يېڭۇى
پەيد قىلىاغان ئىش ياكى بىۇدئەت پەقەت
ئىسۇۇۇمى يۇۇۇاكى مەنىسۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈنال
ئەيىبلەنمەيۇۇدۇ .چۇۇۈنكى ئۇۇالالھ تائۇۇاال
قۇرئانۇۇد نازىۇۇل قىلىاغۇۇان ئۇۇايەتلەرنى
«مۇھدەس يېڭى پەيد بولغان نەرسە)»
دەپ ئاتىۇۇدى .ئۇۇالالھ تائۇۇاال مۇنۇۇد
دەيدۇ« :ئۇالرغا پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن
③
يېڭى ۋەز-نەسىھەت نازىل بولسۇا»...
ئۆمەر رەزىەەلالھۇ ئەنھۇ ۇبۇ نېمىۇدېگەن
ياخشى بىدئەتۇ دېدى .بەلكى يېڭى پەيد
بولغان ئىشالردىن سۈناەتكە خىالپ بولغان
ۋە ز اللەتكە چاقىرىدىغانلىرىال سۇۆكۈلىدۇ
④
ۋە ئەيىبلىاىدۇ».

ئۈچۇۇۈن ئەرە تىلۇۇى ھر مماتىكىسۇۇى
ئۆھەنگەنگە ئوخشاش .بەزىدە مۇسۇتەھە
بولىدۇ ،رىبات ۋە مەكتە ئىاشا قىلغانغۇا
ئوخشۇۇاش ۋە ئىسۇۇالماىڭ دەسۇۇكەپكى
ۇالرنىڭ
ۇى ئىشۇ
ۇان ياخشۇ
ۇدە بولمىغۇ
دەۋرىۇ
ھەممىسى بۇنىڭغا كىرىدۇ .بەزىدە مەكرۇھ
بولىۇۇۇدۇ ،مەسۇۇۇسىدلەرنى ئاشۇۇۇۇرۇپ
زىااەتلىگەنگە ئوخشاش .بەزىۇدە مۇبۇاھ
ۇەىم-
ۇمەك ۋە كىۇ
ۇېمەك-ئىچۇ
ۇدۇ ،يۇ
بولىۇ
كىچەكتىن كەڭتاشۇا بەھۇرىمەن بولغانغۇا
①
ئوخشاش».
ئىمام بەدرىددىن ئەب ئەياى «سۇەھى
بۇخارى»نىڭ شەرھىدە ،ئۆمەر رەزىەەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ بۇرۇن ھەر كىشى ئۆز ئالۇدىغا
ئوقۇيدىغان تەر ۋى نامىزىاى ،كىشۇىلەرنى
توپالپ بىر ئىمامغا ئىقتىد قىلىق جامائەت
بىلەن ئوقۇيدىغان قىلغاندىن كېەىن« :بۇۇ
ۇگەن
ۇدئەت» دېۇ
ۇى بىۇ
ۇدېگەن ياخشۇ
نېمىۇ
سۆزىاى شەرھىلەپ مۇنۇد دېۇگەن« :
بىدئەت ئەسلىدە رەسۇلۇلالھ سۇەللەلالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەماىڭ ز مانىد يۇو بىۇر
ئىشاى پەيد قىلىشتۇر .ئانۇدىن بىۇدئەت
ئىككۇۇى تۈرلۇۇۈك بولىۇۇدۇ :ئەھەر ئۇۇۇ
شەرىئەتتە ياخشى كۆرۈلىدىغان بىر ئىشاىڭ
ۇەنە
قاتارىغۇا كىرسۇە ئۇۇ بىۇدئەتى ھەسۇ
بولىۇۇدۇ .ئەھەر ئۇۇۇ شۇۇەرىئەتتە يامۇۇان
كۆرۈلىدىغان بىر ئىشاىڭ قاتارىغا كىرسۇە
②
ئۇ ز اللەت بىدئەت بولىدۇ».

شاىىئىي ئۇالىمالردىن ئىمۇام غەزز لۇى
مۇند دەيدۇ« :رەسۇلۇلالھ سۇەللەلالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن كېەىن پەيد قىلىاغان
ئىشالرغا كەلسەك ،يېڭى پەيۇد قىلىاغۇان
ئىشالرنىڭ ھەممىسى مەنئۇى قىلىامايۇدۇ.
ئۇالرنىڭ ئىچىدە پەقەت سابىئ سۈناەتكە
زىئ بولغان ۋە شەرىئەتتە بۇيرۇلغان بىۇر

مالىكى مەزھە ئالىملىرىۇدىن ئىمۇام
ھاىىز ئىباى ئەرەبى ئەلمۇالىكى مۇنۇد

③ سۈرە ئەنبىەا-1 :ئايەت.
ۇەرھى-22 :
ۇزى شۇ
ۇڭ تىرمىۇ
ۇى ئەرەبىاىۇ
④ ئىمۇام ئىباۇ
توم-216 ،بەت.

① ھاشىەەتۇ ئىباى ئابىدىن-2 :توم-365 ،بەت.
② «سەھىھىۇب بۇخۇارى شۇەرھى» -22تۇوم-214 ،
بەت.
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قىسىمدىن بىرىاىڭ ئىچىگە كىرمىسۇە ،ئۇۇ
③
مۇباھ ئىشالردىن بولىدۇ».

ئىشاى سەۋەبى مەۋجۇت بولۇپ تۇرسۇىمۇ
ۇى
ۇە مەنئۇ
ۇدىغان نەرسۇ
ۇدىن قالدۇرىۇ
ئەمەلۇ
قىلىاىۇۇدۇ .سۇۇەۋەبلەر ئۇۇۆزھەرھەن بەزى
ئەھ لالرد يېڭى بىر ئىش پەيۇد قىلىۇش
①
الزىم بولۇپ قالىدۇ».

ھەدىۇۇس ئالىملىرىۇۇدىن ۋە ھەدىۇۇس
كىتابلىرىاى شەرھى قىلغۇۇچىالردىن بىۇرى
بولغان ئەلۇالمە ئىباۇى ئەسۇىر مۇنۇد
دەيدۇ« :بىدئەت ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ:
بىۇۇرى بىۇۇدئەتى ھىۇۇد يەت ،يەنە بىۇۇرى
ۇدئەتى ز اللەت .ئۇۇالالھ تائاالنىۇۇڭ ۋە
بىۇ
رەسۇۇۇۇلۇلالھ سۇۇۇەللەلالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسەللەماىڭ ئەمرىگە خىالپ ئىش بولسۇا
ئۇ ئەيبلىاىشى ۋە رەت قىلىاىشۇى الزىۇم.
ئۇۇالالھ تائۇۇاال مۇسۇۇتەھە قىلغۇۇان ۋە
رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسۇەللەم
تەرغىۇۇب قىلغۇۇان ئىشۇۇالرنىڭ ئىچىۇۇگە
كىرىدىغان بولسۇا ،ئۇۇ مەدھىەىلىاىۇدۇ.
ئەھەر يېڭى پەيد قىلىاغان ئىش سېخىلىق
قىلىش ۋە ياخشۇى ئىشۇالرنى قىلىشۇتەك
ئىشالر بولسا ،ئۇنى ئەيىبلەشكە بولمايدۇ.
ئۇنى ئەيىبلەشاىڭ ئۆزى شەرىئەتكە زىۇئ
ئىۇۇش قىلغۇۇانلىق بولىۇۇدۇ .چۇۇۈنكى
رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسۇەللەم
بىر ياخشىلىق پەيد قىلغان كىشىگە ساۋ
ۇد
ۇق مۇنۇ
ۇان قىلىۇ
ۇدىغانلىقىاى بايۇ
بولىۇ
دېگەن« :كىمكى بىرەر ياخشۇى ئۇادەتاى
پەيد قىلسۇا ،ئۇنىۇڭ مۇكاپۇاتى ۋە ئۇۇ
ئىشقا ئەمەب قىلغانالرنىڭ مۇكاپاتى ئۇۇنى
پەيۇۇد قىلغۇچىغۇۇا بولىۇۇدۇ » .بۇنىۇۇڭ
ئەكسىچە «كىمكى بىر يامان ئادەتاى پەيد
قىلسا ئۇنىڭ ھۇنۇاھى ۋە ئۇنىڭغۇا ئەمەب
قىلغانالرنىۇۇڭ ھۇنۇۇاھى ئۇۇۇنى پەيۇۇد
قىلغۇچىاىڭ ئۈستىگە بولىۇدۇ ».بۇنۇد
بولۇشى ئۇ ئىشاىڭ ئۇالالھ تائاالنىۇڭ ۋە

ئۆلىماالرنىۇۇڭ سۇۇۇلتانى ئىۇۇز ئىباۇۇى
ئابدۇسساالم مۇند دەيدۇ« :بىدئەت –
رەسۇۇۇۇلۇلالھ سۇۇۇەللەلالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسەللەماىڭ ۋ قتىد بولمىغان بىر ئىشۇاى
ۇار م،
ۇب ،ھۇ
ۇۇ ۋ جىۇ
ۇۇپ ،ئۇ
ۇش بولۇ
قىلىۇ
مۇستەھە  ،مەكرۇھ ۋە مۇباھقا بۆلىاىدۇ.
بۇنى بىلىشاىڭ يولى ئۇ ئىش شەرىئەتاىڭ
قائىدىلىرىگە سېلىاىدۇ .ۋ جىب قىلىۇدىغان
قائىدىاىڭ ئىچىگە كىرسە ۋ جىب بولىۇدۇ.
ھار م قىلىدىغان قائىدىاىڭ ئىچىگە كىرسۇە
ھار م بولىدۇ .مۇستەھە قائىدىلىرىۇدىن
بىرىاىڭ ئىچىگە كىرسە مۇستەھە بولىدۇ.
مۇباھ بولىدىغان قائىدىاىڭ ئىچىگە كىرسە
②
مۇباھ بولىدۇ»...
ۇقەالنى
ۇى ھەجەر ئەب ئەسۇ
ۇاىىز ئىباۇ
ھۇ
مۇند دەيدۇ« :بىدئەت ئەسلىدە بۇرۇن
بولمىغان بىر نەرسىاى پەيۇد قىلىشۇتۇر.
شۇۇەرىئەتتە سۇۇۈناەتكە زىۇۇئ ئىشۇۇقا
ئىشلىتىلىق ،ئۇۇ ئەيىبلىاىۇدۇ .مەسۇىلىاى
ئىاچىكىلىگەندە ،بىدئەت ئەھەر شۇەرىئەتتە
ياخشى كۇۆرۈلگەن ئىشۇالردىن بىرىاىۇڭ
ئىچىگە كىرسۇە ،ئۇۇ بىۇدئەتى ھەسۇەنە
بولىدۇ .ئەھەر شەرىئەتتە يامان كۆرۈلگەن
بىر ئىشاىڭ ئىچىگە كىرسە ،ئۇۇ قەبىۇ -
يامۇۇان بىۇۇدئەت بولىۇۇدۇ .بۇۇۇ ئىككۇۇى
① ئىھەائۇ ئۇلۇمىددىەن-2 :توم-164 ،بەت.
② قەۋ ئىۇۇۇدۇب ئەھكۇۇۇام-1 :تۇۇۇوم-261-261 ،
بەتلەر.

③
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ىەتھۇلبارى-1 :توم-152 ،بەت.

ئۆلىماالرنىۇۇڭ قار شۇۇلىرىاى ئىۇۇاچىكىلەپ
چۈشۇۇەنگەن ۋ قتىمىۇۇزد ؛ ھەر ئىككۇۇى
تەرەپاىڭ قويغان شەرت ۋە قائىۇدىلىرىاى
تۇۇوغر تەتبىقلىغىاىمىۇۇزد ؛ ئوتتۇرىۇۇدىكى
ئىختىالپاۇۇى ھەب قىلغىلۇۇى ۋە ئەھلۇۇى
سۈناەت ئۆلىمالىرىاىڭ ئارىسىد توقۇنۇش
پەيد قىلىشتىن ساقلىاىق قالغىلى بولىۇدۇ.
بۇنىڭ يولى تۆۋەنۇدىكى تۇۆت شۇەرتاى
تەتبىقالش:

رەسۇۇۇۇلۇلالھ سۇۇۇەللەلالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسەللەماىڭ ئەمرىگە خىۇالپ بولغۇانلىقى
ئۈچۈندۇر .بىدئەتى ھىد يەتاىڭ مىسۇالى
ئۇۇۆمەر رەزىەەلالھۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇڭ ۇبۇۇۇ
نېمىۇۇدېگەن ياخشۇۇى بىۇۇدئەتۇ دېۇۇگەن
ۇان
ۇد قىلغۇ
ۇۇ پەيۇ
ۇۈنكى ئۇ
ۇۆزىدۇر .چۇ
سۇ
تەر ۋىھاۇۇى جامۇۇائەت بىۇۇلەن ئوقۇۇۇش
شۇۇەرىئەتتە مەدھىەىلىاىۇۇدىغان ياخشۇۇى
ئىشالردىن بولۇپ ،رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ
ئەلەيھى ۋەسۇەللەم ئۇۇنى مۇسۇۇلمانالرغا
سۈناەت قىلمىغۇان .بىۇر نەچۇچە كۇېچە
ئوقۇغاندىن كېەىن تەرك ئەتۇكەن ،ئۇۆزى
يالغۇزمۇ ئوقۇمىغۇان ۋە كىشۇىلەرنى جەم
بولۇپ ئوقۇشۇقىمۇ بۇيرۇمىغۇان .ئەبۇۇ
بەكرى رەزىەەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ز مانىۇدىمۇ
بولمىغۇۇان .ئۇۇۆمەر رەزىەەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ
كىشۇۇىلەرنى تۇۇوپالپ جامۇۇائەت بىۇۇلەن
ئوقۇشاى يولغا قويغان .شۇۇنىڭ ئۈچۇۈن
ئۇنى بىۇدئەت دەپ ئاتىغۇان بولسۇىمۇ،
ئەمەلىەەتۇۇئ ئۇۇۇ سۇۇۈناەتتۇر .چۇۇۈنكى
رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
ۇمېاىڭ سۇۈناىتىماى ۋە مەنۇدىن كېۇەىن
ر شىد خەلىپىلەرنىۇڭ سۇۈناىتاى مەھۇكەم
تۇتۇڭالرۇ① دېۇگەن .بۇنىڭغۇا ئاساسۇەن
ۇھەر قاند يېڭۇى چىقىرىلغۇان ئىشۇالر
ۇەرىئەت
ۇاى ،شۇ
ۇگەن ھەدىسۇ
بىۇدئەتۇ دېۇ
ئاساسلىرىغا زىئ كېلىدىغان ۋە سۇۈناەتكە
ۇۇالر دەپ
ئۇيغۇۇۇن كەلمەيۇۇدىغان ئىشۇ
②
چۈشىاىش كېرەك».

 -2بىۇۇدئەتاىڭ پەقەت ئىبۇۇادەتلەردە
بولۇشى .ئادەتتىكى تۇرمۇۇش ئىشۇلىرىد
بىدئەت بولمايدۇ .مەسۇىلەن :ئۇايرۇپىالن
ۋە ماشىاىالرد سۇەپەر قىلىۇش بىۇدئەتى
ھەسەنە ياكى بىدئەتى ز اللە دېەىلمەيدۇ.
ۇاكى
ۇۇللىرىدىن يۇ
ۇەرىئەت ئۇسۇ
 - 1شۇ
شەرىئەت مەقسەتلىرىدىن يۇاكى ئومۇۇمىي
بۇيرۇقالردىن بىرىاىۇڭ ئىچىۇگە كىۇرھەن
يېڭىلىقالرنۇۇى ز اللەت بىۇۇدئەت دېەىشۇۇكە
بولمايۇۇدۇ .خۇۇۇددى تەر ۋى ۇ نۇۇامىزىاى
جامائەت بىلەن ئوقۇغاندەك.
 -3يېڭى پەيۇد قىلىاغۇان ئىشۇاىڭ
شەرىئەتاىڭ دەلىللىرىۇدىن بىۇرىگە زىۇئ
بولماسۇۇلىقى ۋە ئۇۇۇ ئىشۇۇاى قىلىۇۇش
سۈناەتلەردىن بىرىاى ئەمەلدىن قالدۇرۇشقا
سۇۇەۋەپ بولماسۇۇلىقى كېۇۇرەك .چۇۇۈنكى
ز اللەت بىدئەت دېگەن سۇۈناەتكە زىۇئ
كېلىۇۇدىغان ۋە سۇۇۈناەتاى يوقىتىۇۇدىغان
ئىشتۇر.
 -1قۇرئۇۇان-ھەدىسۇۇكە خىۇۇالپ
ۇى دەپ
ۇۇلمانالر ياخشۇ
ۇان ۋە مۇسۇ
بولمىغۇ
قارىغان ئىش ز اللەت بىدئەت بولمايدۇ.

يۇقىرىۇۇۇۇدىكى ئىككۇۇۇۇى تەرەپ
①بۇ ھەدىساى ئىمۇام تىرمىۇزى ،ئەبۇۇ د ۋۇد ،ئىباۇى
ماجە ۋە ئەھمەد رى يەت قىلغان سەھى ھەدىس.
② ئەناىھۇۇايە ىۇۇى غەرىۇۇبىلھەدىس-2 :تۇۇوم-224 ،
بەت.

ۇۇ د ۋ مى كېەىاكى ساند ...
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ۇدىلەرنىڭ ھە
ۇانى بەنۇ
ۇاۋ  :رەببۇ
جۇ

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ۋە رەھمەتۇلالھى

ۇۇپرى
ۇلەن كۇ
ۇان بىۇ
ۇاھە  ،ئىمۇ
بىۇلەن نۇ

ۋەبەرەكاتۇھۇ!

ۇۇۈك
ۇۇتە تۈرلۇ
ۇۇىدىكى كۆرەشۇ
ئوتتۇرىسۇ

سوئاب :ئەبۇۇ ھۇۇرەيرە رەزىەەلالھۇۇ

مۇشۇۇۇۇۇكىالت ۋە سۇۇۇۇۇىااقالرغا دۇچ

ئەنھۇدىن رى يەت قىلىاغۇان «مەلھەمەتۇۇ

كېلىۇۇدىغانلىقى ،بۇۇۇ يولۇۇد كىماىۇۇڭ

كۇبر » ھەدىسى دېەىلگەن بىر ھەدىس بار

چىد ملىق ،كىماىڭ چىد مسىز ئېكەنلىكىاىڭ

ۇۈز
ۇد يۇ
ۇاخىر ز مانۇ
ۇد ئۇ
ۇكەن .ېۇنىڭۇ
ئىۇ

ئەمەلىۇۇۇي مەيد نۇۇۇد ئايرىلىشۇۇۇىاىڭ

بېرىدىغان ئۇرۇشالر ھەققىدە بايانالر بۇار

مۇھەققەقلىكى جانۇابى ھە

ئىكەن .بۇ ھەدىس ۋە ئۇنىڭۇد كەلۇگەن

سۇۇبھانەھۇ

ۋەتائاالنىڭ يەر يۈزىۇدە يولغۇا قويغۇان

بايانالر ھەققىدە چۈشەنچە بەرھەن بولسىال!

قانۇنىەەتلىرىدىاۇۇدۇر .ئۇۇالالھ ئۆزىاىۇۇڭ

ئالالھ رەھمەت قىلسۇن.

ئىالھىۇۇي ئۇۇاد لەت ۋە پەزب-مەرھەمەت

ۋەئەلەيكۇم ئەسساالم ۋە رەھمەتۇلالھى

نۇۇۇرىاى ئۇشۇۇبۇ قۇۇانۇنىەەت ئاساسۇۇىد

ۋە بەرەكاتۇھۇ!

تەجەللى ئېتىق تۇرىدۇ.

بارلىق ھەمدۇ-سانا جانۇابى ئالالھقۇا

بۇ سەۋەبتىن ھەقىقەت بىلەن سەپسەتە،

بولسۇۇۇن ،شۇۇۇند قال پەيغەمبىرىمىۇۇزھە،

ئىمان بىلەن كۇپرى ئوتتۇرسىد كۆرەشلەر

ئائىلە-تاۋ بىئاتلىرىغا ۋە ئۇنىڭغۇا تۇاكى

ئۈزۈلمىگەنۇۇدۇر ۋە ئۈزۈلمەيۇۇدۇ .تۇۇاكى

قىەۇۇامەتكىچە ئەھەشۇۇكەنلەرھە دۇرۇت-

قىەامەتكە قەدەر ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىۇد

ساالمالر بولسۇن.
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نې-نې جەڭلەر ،كۈرەشۇلەر يۇۈز بېرىۇق

تۇتقۇزىشىد شەك يوقتۇر .ئىشۇىاىمىزكى،

ئۈسۇتىدە

ۇۇچىالر
ۇولىاى تۇتقۇ
ۇالھات يۇ
ۇل ئىسۇ
بۇخىۇ

تۇرىدۇ .ئاقى ەتتە بولسا ،ھە

ئۈممەت ئېچىدە ھېچقاچان يوقالمايدۇ.

تەۋرەنمىگەن ،سەباتلىق بىلەن تۇرغۇانالر
غەلىبە قىلىدۇ.

چۈنكى ئالالھ تائۇاال ئۇۆز ۋەدىسۇى

ئابدۇلالھ ئىباۇى ئۇۆمەر رەزىەەلالھۇۇ

بۇۇويىچە بۇۇۇ دىااۇۇى قوغد شۇۇقا كېپىۇۇل

ئەنھۇما رى يەت قىلىدۇكى ،رەسۇۇلۇلالھ

بولغاندۇر .ئالالھ تائاال بۇ دىااى قوغد ش

سەللەلالھۇ ئەلەيھۇى ۋەسۇەللەم مۇنۇد

ئۈچۇۇۈن شۇۇۇند

دېۇۇگەن« :ئاتاىۇۇڭ پېشانىسۇۇىگە تۇۇا

شىسائەتلىك قەھرىمۇانالرنى يېتىشۇتۈرۈپ

قىەامەتكىچىلىۇۇۇۇۇۇك ياخشۇۇۇۇۇۇىلىق

تۇرىدۇكى ،ئۇالر ئىلىم-مەرىپەت ،دەۋەت

پۈتۈلگەندۇر».

①)

ۋە جىھاد مەيد نىدىكى چىۇد مچانلىقى ۋە
پىد كارلىقلىرى بىلەن بۇ دىااى قوغد يدۇ،

ئالالھ تائاالنىڭ ئىسالم ئۈممىتىگە ئاتا
قىلغان نېمەتلىرى قاتارىد شۇۇند

ئۆچكەن ئىزالرنى تېرىلۇدۈرۈپ ،سۇولغان

بىۇر

روھالرنى ياشارتىدۇ .ئۇالر يېۇرىم يولۇد

نېمەت باركى ،ئىسالم ئۈممىتىاىڭ بېشۇىغا

ۇى
ۇا قارشۇ
ۇا ،ئۇالرغۇ
ۇىق قالغانالرغۇ
بوشىشۇ

ھەرقانچە ئېغىر كۈلپەتلەر ،قاتتىق سىااقالر

تۇرغانالرغا ،دىن دۈشمەنلىرىگە ساتقۇنلۇ

كېلىق ،بۇ ئۈممەت تۈھىشىق كېتىۇدىغان

قىلغانالرغۇۇا پەرۋ قىلماسۇۇتىن ،تۇۇاكى

بولۇۇدى دەپ قالىۇۇدىغان ئەھ لالردىمۇۇۇ

قىەامەتكە قەدەر سەباتلىق بىۇلەن ھەقاۇى

ئۇۇۈممەت ئۇۇۆزىاى بىۇۇر سۇۇىلكى ېتىق،

قوغد يدۇ .مانا بۇ رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ

ئورنىدىن دەس تۇرۇپ قايتىۇدىن كۇۈچكە

ئەلەيھى ۋەسەللەم تۆۋەنۇدىكى ھەدىسۇتە

كېلىپبۇرۇنقىدىن تېخىمۇ مەزمۇت قوپىدۇ.

بىشارەت بەرھەن مۆمىالەر جامائەسىدۇر.

مەزكۇر قائىدە ھەر دەۋردە كۈچكە ئىگە

ئۇمەير ئىباى ھانى رى يەت قىلىدۇكى،

بولۇپ ،بۇنىڭغا بىاائەن دەيمىزكى ،ئىسالم

ئۇ مۇئاۋىەە رەزىەەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇند

ۇان
ۇىغا كېلى تقۇ
ۇۇ بېشۇ
ۇۈممىتى بۈھۈنمۇ
ئۇ

دېگەنلىكىاى ئاڭلىغۇان :مەن رەسۇۇلۇلالھ

كۈلپەتلەردىن ئوخشاشال ئالالھاىڭ ۋەدىسى

سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەماىڭ مۇنۇد

ۋە تەۋپىقۇۇى بىۇۇلەن چوقۇۇۇم قۇتۇلۇۇۇپ

دېگەنلىكىاى ئاڭلىغان« :ئۈممىتىمدىن بىر

كېتىۇۇدۇ .پەقەت مۇسۇۇۇلمانالر مەزكۇۇۇر

ھۇرۇھ كىشۇىلەر ھەرقاچۇان ،ھەر ز مۇان

نىمەتاۇۇى قەدىرلەشۇۇاى بىلىۇۇق ئۇۇۆزىاى

ئالالھ تائاالنىۇڭ بۇۇيرۇقىاى بىسانىۇدىل

ۇڭ
ۇدىكەن ،ئالالھاىۇ
ۇكە ئۇرۇنىۇ
ئۆزھەرتىشۇ

ئىسۇۇر قىلىۇۇق تۇرىۇۇدۇ .ئۇالرنىۇۇڭ

غەلبە مەشئىلىاى مۇسۇۇلمانالرنىڭ قولىغۇا
①سەەەەەين:ە"بۇخارى"ەەەە
-1481يەدىۇس خ

مەرد ئەركەكلەرنۇۇى،

مۇستەھكەملىكىدىن ئۇالرنى ياردەمچىسۇىز
قويغانالرمۇ ،ئۇالرغا قارشۇى تۇرغۇانالرمۇ
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سەپ تۈزۈپ تۇرغاند  ،رىملىقالر:

ئالالھاىڭ ئەمرى ھەر مۆمىااىڭ روھىاۇى
قەبزى قىلىدىغان شاماب) كەلگىچە ئۇۇالر
شۇند

تۇرىدۇ».

ۇ بىزنىڭ يولىمىزنى توسۇماڭالر ،بىۇز

①)

ئادەملىرىمىزنى ئەسۇىر ئالغۇانالر بىۇلەن

مۇسۇلمانالرنىڭ خرىسۇتىئانالر بىۇلەن

ئۇرۇشىمىز ،ۇ دەيدۇ .لېكىن مۇسۇلمانالر:

بولغان مۇناسى ىتى بىر قاتار ھەدىسۇلەردە

ۇ ئالالھاىڭ نامى بىۇلەن قەسۇەمكى،

كەلگەنۇۇدەك بەزىۇۇدە ئۇۇۇرۇش ،بەزىۇۇدە

قېرىاد شۇۇلىرىمىزنى سۇۇىلەرھە تاشۇۇالپ

سۈلھى ،يەنە بەزىۇدە ۋ قىتلىۇق ئۇۇرۇش

قويمايمىز ،ۇ دەپ تۇرۇۋ لىۇدۇ .شۇۇنىڭ

توختۇتۇشتىن ئىبارەت بولىدۇ.

بىۇۇلەن ئۇالرنىۇۇڭ ئارىسۇۇىد ئۇۇۇرۇش

بەزى ھەدىسۇۇلەردە قىەۇۇامەت قۇۇايىم

باشلىاىدۇ .مۇسۇلمانالرنىڭ) ئۈچتىن بىر

بولۇشاىڭ ئاالمەتلىرى ئىچىدە مۇسۇلمانالر

قىسمى ئۇرۇش مەيد نىاى تاشالپ قاچىدۇ،

بىلەن رىملىقالر ياۋروپالىقالر) ئوتتۇرىۇد

ئالالھ ئۇالرنىڭ تەۋبىلىرىاى مەڭگۈ قوبۇب

ۇمەلھەمە كۇبر ۇ يەنى نۇرغۇۇن ئىاسۇانالر

ۇۇمى
ۇۇر قىسۇ
ۇۇۈچتىن بىۇ
ۇۇدۇ .ئۇ
قىلمايۇ

قىرىلىۇۇۇق كېتىۇۇۇدىغان چۇۇۇوڭ جەڭ

ئۆلتۈرۈلىدۇ ،بۇالر ئالالھاىۇڭ نەزىرىۇدە

ۇېكىن
ۇرىلگەن .لۇ
ۇدىغانلىقى خەۋەر بېۇ
بولىۇ

ۇابلىاىدۇ.
ۇرى ھېسۇ
ۇېھىتلەرنىڭ ئەۋزەللىۇ
شۇ

ھەب قىلغۇچ چوڭ جەڭاى كۈتۈپ تۇرۇشقا

قالغان ئۈچتىن بىر قىسمى غەلىبە قىلىۇدۇ،

جەڭ

قىۇەىن

بۇيرۇمىغۇۇان ،پەقەتۇۇال شۇۇۇند

شۇنىڭدىن كېەىن ئۇالر ھېچقاند

سىااققا دۇچ كەلمەيدۇ .ئۇالر قۇستانتىاىەە

بولىدىغانلىقىاى ئالدىن بىشارەت بەرھەن.

ئىسۇۇتانبۇب)نى ئۇۇاز د قىلىۇۇدۇ ،ئۇۇۇالر

ۇمەلۇۇھەمە كۇۇۇبر ھەدىسۇۇىۇ دەپ
تونۇلغان مۇند

قىلىچلىرىاى زەيتۇۇن دەرىخىۇگە ئېسۇىق

بىۇر ھەدىۇس سۇەھى

قويۇۇۇۇپ ،غەنىمەتلەرنۇۇۇى تەقسۇۇۇىم

مۇسلىمد كەلگەن:

قىلى تقىاىد  ،شەيتان:

ۇۇ ئەنھۇۇۇ
ۇۇرەيرە رەزىەەلالھۇ
ۇۇ ھۇ
ئەبۇ

ۇ يۇرتۇڭالرنى دەجساب بېسى لدى ،ۇ

رى يەت قىلىدۇكى ،پەيغەمبەر سۇەللەلالھۇ
ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇد
«رىملىقالر ئەئما

دەپ توۋاليدۇ .ئۇالر يۈھۈرۈپ چىقىۇدۇ،

دېۇۇگەن:

لېكىن بۇ يالغان بولۇپ چىقىۇدۇ .شۇامغا

يۇاكى د بىۇق دېۇگەن

يېتىق كەلگەنلىرىدە ،دەجساب ھەقىۇقەتەن

يەرھە چۈشمىگىچە قىەامەت بولمايدۇ .ئۇۇ

چىقىدۇ .ئۇالر سەپاى تۇۈزەپ ،ئۇرۇشۇقا

چاغد  ،مەدىاىۇدىن شۇۇ چۇاغالردىكى يەر

تەيەارلىق قىلى تقانۇد  ،نامازغۇا تەكبىۇر

يۈزىاىڭ ئەڭ ياخشىلىرىدىن تەركىق تاپقان

ئېەتىلىدۇ .شۇ ۋ قىتاىۇڭ ئۆزىۇدە ئىەسۇا

بىر قوشۇن چىقىدۇ .ئۇالر قارىمۇ-قارشى
①خسەەەەەين:ە"بۇخارى"ەەەە
-1318يەدىۇس خ

ئەلەيھىسساالم چۈشۇۈپ ،ئۇالرغۇا ئىمۇام
ۇمىاى دەجساب)
ۇڭ دۈشۇ
ۇدۇ .ئالالھاىۇ
بولىۇ
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ئىەسا ئەلەيھىسساالماى كۆرھىاىدە ،خۇددى

ئىسپات تەلەپ قىلىدۇ .چۇۈنكى بۇۇ بىۇر

تۇز سۇد ئېرىگەندەك ئېرىشكە باشاليدۇ.

غەيب .ناۋ د ھازىرقى ئەھ لاى مۇناسۇىق

ئەھەر ئىەسۇۇا ئەلەيھىسسۇۇاالم ئۇنىڭغۇۇا

دەپ قۇۇار پ ھەدىسۇۇلەرنى ئىز ھلىسۇۇا ،

چېقىلمىسىمۇ ،ئۇ ئېرىۇق ھۇاالك بولۇۇپ

كېەىاچە ئۇنىڭدىامۇ مۇناسىق ۋەزىۇەەتلەر

كېتەتتۇۇى ،ئەممۇۇا ئۇۇالالھ ئۇۇۇنى ئىەسۇۇا

توغر كېلىق قېلىشى مۇمكىن.

ئەلەيھىسساالماىڭ قولى بىلەن ئۆلتۈرىدۇ.

ۇمەلۇۇھەمە كۇۇۇبر ۇ جېڭىۇۇدىن كېۇۇەىن

ئىەسۇۇۇا ئەلەيھىسسۇۇۇاالم ئىاسۇۇۇانالرغا

يەھۇدىەالر بىلەن چوڭ جەڭ بولىدۇ.

نەيزىسۇۇۇىاىڭ ئۇچىۇۇۇدىكى قۇۇۇاناى
كۆرسىتىدۇ».

يەھۇۇۇدىەالر مۇسۇۇۇلمانالرغا قارىتۇۇا

①)

ئۆچمەنلىك قىلىدىغانالرنىڭ ئەڭ يۇامىاى،

بەزىلەر مەزكۇر ھەدىسۇتىكى ۇمەدىۇاەۇ

بۇالر پەلەسۇتىن زېمىاىاۇى تارتى ېلىۇق،

بولسا مەدىاە مۇنەۋۋەرە ،ۇئەئما ۇ يۇاكى

زېمىاد بۇزغۇنچىلىۇق قىلغانۇدىن كېۇەىن

ۇد بىقۇ دېگەن جايالرنى مەدىاە مۇنەۋۋەرە

ئىسۇۇالم قوشۇۇۇنى تەرىپىۇۇدىن قىۇۇرغىن

ئەتر پىۇۇدىكى جۇۇايالر دەپ شەرھىلىسۇۇە،

ۇارەت
ۇۇلۇلالھ بىشۇ
ۇدىغانلىقىاى رەسۇ
قىلىاىۇ

بەزىۇۇلەر ۇئەئمۇۇا ۇ سۇۇۈرىەەدىكى ھەلە

بەرھەن.

ۇاكىەە
ۇۈركىەەدىكى ئانتۇ
ۇلەن تۇ
شۇەھرى بىۇ

ۇۇ ئەنھۇۇۇ
ۇۇرەيرە رەزىەەلالھۇ
ۇۇ ھۇ
ئەبۇ

شەھرى ئارىلىقىدىكى ۇد بىقۇ قۇا يۇېقىن

رى يەت قىلىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ

جاي ،ئانتاكىەە شىمالىغا تۇوغر كېلىۇدۇ،
ۇد بىۇۇقۇ ھەلە

ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇند

شۇۇەھرى شۇۇىمالىدىكى

يەھۇۇۇدىالر بىۇۇلەن ئۇرۇشۇۇقان ،ھەتتۇۇا

ۇمەرج د بىقۇ دېۇگەن بىۇر كەنۇئ دەپ

ئارقىسىغا يەھۇدى يوشۇرۇنۇۋ لغان تۇاش،

ئىز ھاليدۇ .مەدىاە بولسا شەھەر مەنىسىدە

ئى مۇسۇلمان ،ئارقامد يوشۇۇرۇنۇۋ لغان

بولۇپ ،دىمەشىق شۇەھرىاى كۆرسۇىتىدۇ
دەيۇۇدۇ .يەنە بەزىۇۇلەر ھەلە
دەيدۇ.

دېگەن« :سىلەر

يەھۇدى بار ،ئۇنى ئۆلتۈرھىن دەيۇدىغان

شۇۇەھرى

ۋ قىئ يېتىق كەلمەستىن بۇرۇن قىەۇامەت

②)

قايىم بولمايدۇ».

بۇ يەردە شۇنى تەكىتلەش كېرەككۇى،

③)

مەزكۇۇۇر ھەدىسۇۇتىن شۇۇۇند

بۇ ھەدىساى بۈھۈنكى ئەمەلىي ئەھ لغۇا

مەنۇۇا

چىقىدۇكى ،شۇ چاغالردىكى تاشمۇ ئىسۇالم

ئۇدۇلالپ ئىۇز ھالش ئاالھىۇدە دەلىۇل-

بىلەن كۇپرى ،دوسۇئ بىۇلەن دۈشۇمەن
ئوتتۇرىۇۇدىكى كۈرەشۇۇاىڭ ھەقىقىتىاۇۇى

①خاسەين:ىخىىس ن اخ-9428يەدىۇس خ
②خاىىئجەىەەەەەىدخرى ەەەەە اخ999/1خۋەخ818/9خاىە قەەەەە اخ
31/13خ" القناعة ة ة فيم ة ةةا إلح ة ة اإل ا ة ة ة بة ة ة ة ة ة أشة ة ةلاا الح ة ةةاع " ل ة ةةام
الح ة ة ا حتقية ة ة ا عمة ة ة ال قية ة ة -34ب ت فقة ة ة ر ة ةةا أشة ة ةلااھا عمة ة ة
عطي ة ة ة -162ب ت "هناي ة ة ة التة ة ةةا ي ا ة ة ة شة ة ةةلعي أتصة ة ةةيةي رة ة ةةا " ل ة ة ة
ب عيحى ال ب يل -12ب ت .خ

ۇۈنىمىزدىكى بەزى
ۇالبۇكى كۇ
ۇدۇ .ھۇ
تونۇيۇ
③خسەەەەەين:ە"بۇخارى"ەەەە
-9299يەدىۇس خ
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ۇىاەلمەي،
ۇى چۈشۇ
ۇۇ ھەقىقەتاۇ
ۇىلەر بۇ
كىشۇ

ئەلەيھىسساالم چۈشۈپ مۇسۇلمانالر بىلەن

چۈشەنسىمۇ دىۇن دۈشۇمەنلىرىاى دوسۇئ

يەھۇدىەالرنى ،شۇند قال خىرىستىئان دىاىغا

تۇتماقتا .ئۇالرنى ئارقا تېۇرەك قىلشۇتەك

كىرمىگەنلەرنى يوقىتىدۇ دەپ قار يدۇ .بۇۇ

كۇۇۇپر نە يۇۇولاى باز رغۇۇا سېلىشۇۇماقتا،

جەھەتۇۇتىن مۇسۇۇۇلمانالردىكى ۇمەلۇۇھەمە

ئالالھاىڭ ئامانىتىاى مۇھۇاپىزەت قىلىۇش

كۇبر ۇ ئەقىدىسى بىلەن يەھۇۇدىەالردىكى

ۇا بىر ۋالرنىۇۇڭ مەنپەتۇۇى ئۈچۇۇۈن
ئورنىغۇ

ۋە خرىسۇۇۇتىئانالردىكى ۇئارماھىۇۇۇدونۇ

خىزمەت قىلىشاى تاللىماقتا ،ئالالھاىۇڭ ۋە

ۇۇىمدىمۇ،
ۇۇد ئىسۇ
ۇۇى ئوتتۇرىۇ
ئەقىدىسۇ
مەزمۇندىمۇ پەر

مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ئۈستىدىكى بۇۇرچىاى
ئۇنتۇۇۇپ دۇنەۇۇالىق مەنۇۇپەئەتلەرھە دۈم

بارلىقى مەلۇم بولىدۇ.

يۇقىرىقى ھەدىسلەردىن ز مانى ئۇاخىرد

چۈشمەكتە .ھەتتا بەزىدە بۇۇنى ئەمەلۇگە

خرىستىئانالر بىلەن ھەب قىلغۇچ چوڭ بىر

ئاشۇرۇش ئۈچۈن قىسمەنلەر دىااى ۋ سۇتە

جەڭ بولىدىغانلىقى ،مۇسۇۇلمانالر غەلىۇبە

قىلىق تۇرۇپ ،ئۇۆز مەنپەئەتۇى ئۈچۇۈن

قىلىدىغانلىقى ،يەھۇدىەالر بىلەنمۇۇ چۇوڭ

دىااى سۈيئىسۇتىماب قىلماقتۇا .ئەلۇ ەتتە

جەڭ بولىۇۇۇۇدىغانلىقى ۋە دەجسۇۇۇۇاب

بۇنۇۇد قالرنىڭ ئالالھاىۇۇڭ ھۇزۇرىۇۇد

ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقى بايان قىلىاغان .بىۇر

تاشچىلىكمۇ ،ھاڭگىرت قۇشىاىڭ بىر تۇاب

بۇالر ئاساسەن غەيبى خەۋەرلەر بولغانلىقى

پېەىچىلىكمۇ قىممىتى بولمايدۇ.

ئۈچۈن بۇالرنىڭ جەريان تەرتىپى ،بەزىبىر

يەھۇۇۇدىەالر مەنبەلىرىۇۇدىمۇ ز مۇۇانى

تەپسىالتى ۋە ئۇنى ئەمەلىي ئەھ لىمىزغۇا

ئاخىرىدىكى چوڭ بىر جەڭ تىلغا ئېلىاىدۇ.

ئۇدۇلالش مەسىلىلىرىدە كېسىق بىر نەرسە

بۇ جەڭ كەنئانچە بارھۇاھ تېغۇى دېۇگەن

دېمەك بىۇر قەدەر مۈشۇكۈلدۈر .نۇاۋ د

مەنىدە ۇئارماھىۇدونۇ )Armagedōn

ھازىرقى ئەھ لاى مۇناسۇىق دەپ قۇار پ

دەپ ئاتىلىدۇ .بۇ تاغ پەلەستىادە.

ھەدىسۇۇلەرنى ئىز ھلىسۇۇا  ،كېەىۇۇاچە
ئۇنىڭدىامۇ مۇناسىق ۋەزىۇەەتلەر تۇوغر

ۇئارماھىۇۇۇۇۇدونۇ ئەقىدىسۇۇۇۇۇى

كېلىق قېلىشى مۇمكىن.

خرىستىئانالردىمۇ بار .لۇېكىن يەھۇۇدىەالر
مەزكۇر قومانۇد ناى د ۋۇد ئەلەيھىسسۇاالم

بەزىلەر ئۈممەتاىۇڭ بېشۇىغا كەلۇگەن

ۇۇ
ۇاھ ،بۇ
ۇر پادىشۇ
ۇان بىۇ
ۇلىدىن بولغۇ
نەسۇ

كۈنلەرنى چۈشىاىشكە ئاجىز كەلسە ز مۇانى

پادىشۇۇۇاھقا يەھۇۇۇۇدىەالر ئەھىشۇۇۇىق

ئاخىرغا مۇناسى ەتلىك بەزى ھەدىسۇلەرنى

مۇسۇۇۇلمانالر بىۇۇلەن خرىسۇۇتىئانالرنى

خالىغىاىچە ئىز ھالشقا ئۇرۇنىدۇ .بىر

بۇ

يوقۇتۇپ ،جىمى خااليىقاى بويسۇۇندۇرۇپ

تۈرلۈك ھەدىسلەرنى تەھلىۇل قىلىۇش ۋە

ۇئىسر ئىلۇ دۆلىتىاى قۇرىدۇ دەپ قارىسا،

ئەمەلىەەتكە چېتىق ئىز ھالشتا مۇھەققىۇق

خرىسۇتىئانالر مەزكۇۇر قومانۇد ناى ئىسۇا

ۇا
ۇاتلىرى ۋە بايانلىرىغۇ
ۇڭ ئىز ھۇ
ئالىمالرنىۇ

ئەلەيھىسساالم دەپ قار يدۇ .ئۇۇالر ئىسۇا

مۇر جەت قىلماستىن ،ئالۇدىر پ كېتىلسۇە
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ئىپادىلەيدۇ.

يۇۇاكى ئاشۇرى ېتىلسۇۇە تەسۇۇىرى يامۇۇان
بولىدۇ.

ئىسالم ئۈممىتىاىڭ بېشۇىغا كېلىۇدىغان

ئەلۇۇ ەتتە ،بۇۇۇ ھەقۇۇتە كەلۇۇگەن

كۈنلەر ھەققىدىكى تۈرلۇۈك ھەدىسۇلەرنى

ھەدىسلەرنىڭ سەھىھلىرى بىلەن ئۇاجىز ۋە

چۈشىاىشۇۇۇتە تۆۋەنۇۇۇدىكى ھۇۇۇۇزەيفە

توقۇلمىلىرىاى ،شۇند قال سەنەدى سۇەھى

رەزىەەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ھەدىسىاى چۈشىاىش

تۇرۇقلۇۇۇ

ئاساس بولۇشى كېرەك:

بىۇۇرەر مەزمۇۇۇناى ئېاىۇۇق

ئىپادىلىمىگەنلىرى بىلەن مەزمۇۇنى ئېاىۇق

ھۇزەيفە ئىباى ئەلەەمۇان رەزىەەلالھۇۇ

بولسىمۇ سەنەدى سۇەھى بولمىغۇانلىرىاى

ئەنھۇمۇۇا مۇنۇۇد

ئايرىش ئەڭ ئەقەللى تەلەپ.

دېۇۇگەن :كىشۇۇىلەر

رەسۇۇۇۇلۇلالھ سۇۇۇەللەلالھۇ ئەلەيھۇۇۇى

بولۇپمۇۇۇ بىۇۇز ھەدىسۇۇلەرھە تاشۇۇقى

ۋەسەللەمدىن ياخشىلىق ھەققىدە سور يتتى.

بايۇان

مەن بولسام يامانلىق ھەققىدە سۇور يتتىم.

قىلىاغۇۇان ئەھۇۇ لالر بىۇۇر-بىۇۇرىگە

چۈنكى مەن بۇ يامانلىقاىڭ بېشىمغا كېلىق

ئوخشىمايدۇ ،زىتتەك تۇيۇلىدۇ .مەسۇىلەن

قېلىشىدىن قورقاتتىم .مەن:

كۆرۈنۈشىدىن قار يدىغان بولسۇا

بەزى ھەدىسلەردە ۇمۇسۇلمانالر ئۇاجىزالپ

ۇاھىلىەەت ۋە
ۇز جۇ
ۇۇلەلالھ! بىۇ
-يارەسۇ

ئىلگىرىكىۇۇدەك غېرىبانىلىققۇۇا قايتىۇۇدۇۇ،

يامانلىق ئىچىدە ياشايتتۇ  .ئالالھ بىزنى

ۇپىتاىلەر قار ڭغۇ كېچىاىڭ زۇلمەتلىرىۇدەك

بۇ ياخشۇىلىققا مۇيەسسۇەر قىلۇدى .بۇۇ

ھەممىاى قاپاليدۇۇ ،ۇدىاىاى چىڭ تۇتقۇان

ياخشىلىقتىن كېەىن ،يامانلىق بارمۇ؟-دەپ

كىشى بىر تاب چوغاى سىقىمد پ تۇرغۇان

سورىسام ،رەسۇلۇلالھ:

كىشىدەك بولىدۇۇ ،ۇئىسالم تۈھۈنى بىر-

-ھەئە-،دېدى .مەن:

بىرلەپ يېشىلىق كېتىۇدۇۇ دېەىلسۇە ،يەنە

-ئۇند قتا ئاشۇ يامانلىقتىن كېەىن يەنە

بەزى ھەدىسۇۇلەردە ئۇۇۈممەتكە كۇۇۈچ-

ياخشىلىق بارمۇ؟-دېسەم ،رەسۇلۇلالھ:

قۇۋۋىتىاىڭ قايتىق كېلىدىغانلىقى ،خىالپەت

-ھەئە ،ئەمما بۇۇ ياخشۇىلىققا ئىۇس

تىكلىاىۇۇدىغانلىقى ،ئىتالىەەنىۇۇڭ پەتھۇۇى

تۈتەك ئارىالشقان-دېدى .مەن:

قىلىاىدىغانلىقى ،دىااىڭ ھەمۇمە جايالرغۇا
يېتىق بارىدىغانلىقى تىلغا ئېلىاىدۇ.

ئۇنىۇۇڭ ئىۇۇس-تۇۇۈتىكى دېۇۇگەننېمە؟-دەپ سورىسام ،رەسۇلۇلالھ:

بۇ شۇنى كۆرسىتىدۇكى ،بۇ ھەدىسلەر
مۇسۇۇۇلمانالرنىڭ ئەھ لىاىۇۇڭ بەزىۇۇلەر

-شۇۇند

ئويلىغاندەك يۇقۇرىدىن تۆۋەنگىال قۇار پ

بىۇر كىشۇىلەركى ،ئۇۇالر

مېاىڭ سۇۈناىتىم بۇويىچە يېتەكلىمەيۇدۇ.

ماڭىدىغان بولماستىن ،ھاھ تۆۋەنگە ،ھاھ

ئۇالرنىڭ ئىشۇلىرىاىڭ بەزىسۇىاى تۇوغر

يۇقۇرىغۇۇۇا قۇۇۇار پ ماڭىۇۇۇدىغانلىقىاى

دەيسەن ،بەزىسۇىاى خاتۇا دەيسۇەن- .
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ئالالھ تائاالنىڭ بېكىتى ەتكەن قۇانۇنىەىتى

دېدى .مەن:

بۇۇويىچە بەزىۇۇدە ئۇۇاجىزلىق ،بەزىۇۇدە

-ئۇند قتا ئاشۇ ياخشۇىلىقتىن كېۇەىن

ۇۇىدىن
ۇۇقۇچالرنى بېشۇ
ۇۇك باسۇ
قۇدرەتلىۇ

يەنە يامانلىق بارمۇ؟ دېسەم ،رەسۇلۇلالھ:

كەچۈرىۇۇۇدىغانلىقىغا ،بىۇۇۇر خىلۇۇۇال

-ھەئە ،بىر مۇنچە دەۋەتچىۇلەر بۇار،

بولمايۇۇدىغانلىقىغا ئىشۇۇارەت قىلغۇۇان.

ئۇالر كىشىلەرنى جەھەنۇاەمگە چاقىرىۇدۇ،

ئۆتمۇۇۈش تۇۇارىخمۇ بۇۇۇنى قېۇۇتىمالپ

ئۇالرنىڭ چاقىرىقىغا كىم ئەھەشسە ،ئۇۇالر

ئىسپاتالپ كەلۇدى .مۇڭغۇۇب ۋە ئەھلۇى

ئۇنى جەھەناەمگە تاشاليدۇ-،دېدى .مەن:

سەلىب ئىسۇتىاللىرىدىن كېەىامۇۇ ئىسۇالم

-يارەسۇۇۇلەلالھ! ئۇۇۇالرنى بىۇۇزھە

دۇنەاسى ئوسمان ئەرتۇغرۇب ،سۇەيفۇددىن

سۇۇۇۈپەتلەپ بەرسۇۇۇىلە- .دېسۇۇۇەم،

قوتۇز ،نۇرىۇددىن زەنكۇى ،سۇاالھىدىن

رەسۇلۇلالھ:

ئەيەۇبى قاتارلىق ئەزىمەتلەر قوماند نلىقىد

-ئۇالر بىۇزلەردىن بولۇۇپ ،بىزنىۇڭ

مۇسۇلمانالرنىڭ قايتا بۇاش كۆتۈرۈشۇى،

تىلىمىزد سۆزلەيدۇ- ،دېدى .مەن:

قۇدرەتلىۇۇك دۆلەتلەرنىۇۇڭ قۇرۇلۇشۇۇى،
ئۇالرنىڭ ئاد لەت ۋە ھەقىقەت بىلەن دۇنەا

ۇام،
ۇۇپ قالسۇ
ۇۇالرغا يولۇقۇ
-ئەھەر شۇ

سورىغانلىقىدەك شانلىق تۇارىخالر بۇنىۇڭ

مېاۇۇى نۇۇېمىگە بۇۇۇيرۇيال؟ -دېسۇۇەم،

تېپىك مىسالى .بىزدىن تەلەپ قىلىاغىاىمۇۇ

رەسۇلۇلالھ:

بەزى ھەدىسلەرنى بىرەر توپقۇا تۇوغرىالپ

-مۇسۇلمانالر جامائىتى ۋە ئۇالرنىۇڭ

ئىۇۇۇز ھالش بولماسۇۇۇتىن ،غالىۇۇۇب ۋە

ئىمامىغا ئەھىشىسەن-،دېدى .مەن:

مەغلۇبىەەت ئىشلىرىد خۇد نىڭ پۈتكۇۈب

-ئەھەر ئۇالرنىۇۇڭ جامۇۇائىتى يۇۇاكى

ئىاسانىەەتكە پۈتكەن ئورتا

ئىمۇۇامى بولمىسۇۇىچۇ؟-دەپ سورىسۇۇام،

مۇسۇلمانالرنىڭ مەغلۇبىەەتتىن كېەىن قايتا

رەسۇلۇلالھ:

غەلبە قازىاىشى ئۈچۈن جاكارلىاىق بولغان

-ئۇۇۇ چاغۇۇد بۇۇارلىق پىۇۇرقىلەردىن

ئىالھىۇۇي كۆرسۇۇەتمىلەر بۇۇويىچە ئىۇۇش

ئايرىلىۇۇق تۇۇۇرغىن .ھەرچە ئايرىلىۇۇق

قىلىشتۇر .دەرۋەقە ،يۇۇقىرىقى ھەدىسۇلەر

تۇرۇشۇڭ دەرەخ يىلتىزىاى چىڭ چىشلەپ،

ۇاليدۇ.
ۇد بېغىشۇ
ئىسۇالم ئۇۈممىتىگە ئۈمىۇ

ۇوغر
ۇىڭگە تۇ
ۇۈپ كېتىشۇ
ۇد ئۆلۇ
ۇۇ ھالۇ
شۇ
كەلسىمۇ-،دېدى.

جانابى ئالالھ ئىسالم ئۇۈممىتىگە كۇۈچ-

①)

قۇۋۋەت ،ئىززەت ئاتا قىلغاي!

بۇ ھەدىسمۇ يۇقىرىۇد دېگىاىمىۇزدەك
مۇسۇلمانالر ئۇۇزۇن ز مۇانلىق تارىخىۇد
①خسەەەەەين:ە"بۇخارى"ەەەە
-1488يەدىۇس خ

قۇانۇنىەىتى،

ۋەلالھۇ ئەئلەم

اخ-1434يەدىەەەەۇسخىىسەەەە ن خ
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مەدەنىەەتلىرىدىن ۋ ز كېچەلمىدى .شۇۇڭا
بۈھۈنكى كۈندە بىر قىسىم كىشىلەر ئىسالم
دىاىغا ئىشىاىدىغان بىر قىسىم مىللەتلەرنىڭ
قۇۇۇاال يەرلىۇۇۇك ئۇۇۇادەتلىرىاى ۋە
مەدەنىەىتىدىكى غەلىتە قىلىقلىرىاى ئىسۇالم
دىاىاىڭ كەمچىلىكلىرى سۈپىتىدە تەشۇ ىق
قىلماقتا.

ئىسۇۇالم مەدەنىەىتىۇۇدىكى ئايالالرنىۇۇڭ
ھوقۇ مەسىلىسى بۈھۈنكى كۈندە پۈتۈن
دۇنەا مىقەاسىد ھەر سۇاھە ئالىملىرىاىۇڭ
جىۇۇۇددىي دىققىتىاۇۇۇى تارتى تقۇۇۇان
مەسىلىلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالدى .ئايالالر
مەسىلىسى تۇارىختىن بۇيۇان ھەرقايسۇى
ۇۇەەت ۋە
ۇۇى مەدەنىۇ
ۇۇلەت ،ھەرقايسۇ
مىلۇ
ھەرقايسۇۇى ئىلمىۇۇي ئۇۇېقىمالر ئارىسۇۇىد
ئوخشىمىغان كۆز قار ش ۋە ئوخشۇىمىغان
نوقتىئاەزەرلەر بىلەن ئوتتۇرىغا چىقتى.

«قۇرئۇۇۇان كەرىۇۇۇم» ۋە ھەدىۇۇۇس
شۇۇەرىفلەردە ئايالالرنىۇۇڭ جەمئىۇۇەەت ۋە
ئائىلىۇۇۇدىكى مۇۇۇاددىي ۋە مەنىۇۇۇ ى
مەنپەئەتلىۇۇرى ،بار ۋەرلىۇۇك ئۇۇورنى،
مۇھەببەت ،نىكاھ ،ئۆھىاىش ،خىۇزمەت،
ئىستىمۇۇائىي ۋە سىەاسۇۇىي ھەرىكەتۇۇلەرھە
ۇۇۇق
ۇۇۇۇقلىرى ئېاىۇ
قاتاىشۇۇۇىش ھوقۇ
ھەۋدىلەنۇدۈرۈلگەن .ئۇالرنىۇڭ ئائىلىۇدە
ئەرلەرنىڭ مۇاددىي مۇۈلكى يۇاكى قۇۇلى
بولماستىن ،بەلكى ئىززەت-ئېكر مغا ئىگە
ئانا ،ھۆرمەتكە ساز ۋەر ئاياب ئىكەنلىكۇى
بايان قىلىاغان.

ھەرچە ئىسالم دىاىۇدىكى ئايالالرنىۇڭ
ھوقۇقى ۋە ئورنى مەسىلىسۇى «قۇرئۇان
كەرىم» ۋە ھەدىس شەرىفلەردە ناھۇايىتى
ئېاىق ئۆز ئىپادىسىاى تاپقۇان بولسۇىمۇ،
لېكىن ئىسۇالم دىاىاۇى قۇبۇۇب قىلغۇان
ۇۇى جايلىرىۇۇۇدىكى
ۇۇڭ ھەرقايسۇ
دۇنەانىۇ
ئەرەبلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەر خىۇل
مىللەتلەر ئىسالم دىاىاى قۇبۇب قىلغانۇدىن
كېەىامۇ ئۆزلىرىاىڭ مىڭ يىلالردىن بۇيۇان
د ۋ مالشۇۇتۇرۇپ كەلۇۇگەن ئەنئەنىۇۇ ىي

ھەرچە ئىسالم دىاىد ئايالالرغا شۇۇنچە
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تائاال «قۇرئان كەرىم»دە مۇند دەيدۇ:
«ئايالالر مۇۋ پىق دەرىسىۇدە ھوقۇۇقتىن
ۇان بولۇشۇۇى كېۇۇرەك ،مۇۋ پىۇۇق
بەھرىمۇ
دەرىسىدە مەجبۇرىەەتمۇ ئۆتىشى كېرەك».
)1:112

كۆپ ھوقۇقالر بېرىلگەن بولسىمۇ ،ئەممۇا
ئىسالم دىاىدىكى ئايالالرنىۇڭ ئۇورنى ۋە
ھوقۇۇۇۇقىاى تەتقىۇۇۇق قىلغۇچىالرنىۇۇۇڭ
كۇۇۇۆپىاچىلىرى د ئىۇۇۇم ئايالالرنىۇۇۇڭ
جەمئىەەتتىكۇۇى ئىستىمۇۇائىي ۋە سىەاسۇۇىي
ھوقۇقلىرىدىن كۆرە ،ئائىلىدىكى مۇاددىي
ۋە مەنى ۇ ى مەنۇۇپەئەت ۋە ھوقۇۇۇقلىرىاى
كۆپرەك تەكىتلەپ ،ئۇالرنىڭ ئىستىمۇائىي
ۇلىرىغا
ۇاكىمىەەت ئىشۇ
ۇالىەەتلەرھە ۋە ھۇ
پائۇ
قاتاىشىش ھوقۇۇقىاى نەزەردىۇن سۇاقىئ
قىلىدۇ ياكى يۇۈزەكى تەسۇ ىرلەر بىۇلەن
ياند پ ئۆتۇۈپ كېتىۇدۇ .بۇۇ ئەھۇ ب
كۆپىاچە چاغالرد كىشىلەردە بىر خىل خاتا
تۇيغۇۇۇ پەيۇۇد قىلىۇۇق ،ئىسۇۇالم دىاۇۇى
ئايالالرنىڭ ئىستىمائىي پائۇالىەەتلەرھە ۋە
ھۇۇۇاكىمىەەت ئىشۇۇۇلىرىغا قاتاىشىشۇۇۇاى
چەكلەمدۇ؟ دېگەن ھۇمۇانىي سۇوئالالرنى
پەيد قىلىدۇ .بىز كېسىق ئېەتۇااليمىزكى،
ئىسالم دىاىاىڭ مۇقەددەس كىتابى بولغۇان
«قۇرئۇۇان كەرىۇۇم» ۋە پەيغەمبىرىمىۇۇز
مۇۇۇھەممەد ئەلەيھسسۇۇاالماىڭ مۇبۇۇارەك
ۇەرىفلەردە
ۇس شۇ
ۇان ھەدىۇ
ۇۆزلىرى بولغۇ
سۇ
ئايالالرنىۇۇۇڭ ھۇۇۇاكىمىەەت ئىشۇۇۇلىرىغا
ئارىلىشىشىاى ۋە ئىستىمائىي پائالىەەتلەرھە
قاتاىشىشۇۇاى چەكلىگەنلىكىۇۇگە ئاالقىۇۇد ر
ھېچقاند ئۇچۇرالر يۇو  .ئەمەلىەەتۇتە،
ئىسۇۇالم دىاۇۇى ئايالالرنىۇۇڭ پۈتۇۇۈن
جەمئىەەتاىڭ بىر قىسمى ،تۇرمۇشاىڭ باش
قوماند نى بولۇشىاى تەشەببۇس قىلىۇدۇ.
ئايۇۇالالر بىۇۇلەن ئەرلەر ىىزىئولوھىەىلىۇۇك
جەھەتتە پەرىققە ئىگە بولغانۇدىن سۇىرت
ھەمۇمە جەھەتۇلەردە بۇار ۋەردۇر .ئۇۇالر
ئۆزىگە تىگىشلىك ھوقۇقالردىن بەھرىمۇان
بولغانۇۇۇدىن سۇۇۇىرت يەنە تىگىشۇۇۇلىك
مەجبۇرىەەتلەرنىمۇ ئۆتىشى كېرەك .ئالالھ

ئايالالرنىۇۇۇڭ ئۇۇۇائىلە ئىشۇۇۇلىرىاى
باشۇۇقۇرۇش ،پەرزەنۇۇئ تەربىۇۇەىلەش،
ئەرلىرىگە ياردەمچى بولۇشتەك ۋەزىپىلىرى
بولغاندىن سىرت يەنە ئۇۇالر ئىستىمۇائىي
جەمئىەەتاىڭ ئايرىلماس بىر قىسۇمىدۇر.
شۇڭا ئۇۇالر ئۇۆزلىرىگە مۇاس كەلۇگەن
مۇۇۇئەيەەن مىقۇۇد ردىكى ئىستىمۇۇائىي ۋە
سىەاسۇۇۇىي خىۇۇۇزمەتلەرھە قاتاىشىشۇۇۇقا
ئېھتىەۇاجلىق .مەسۇىلەن :دوختۇرلۇۇ ،
ئوقۇتقۇچىلىق ،سېستر لىق ،كاسسۇىرلىق،
بانكۇۇا ،ئۇچۇۇۇر ئۇۇاالقە ،پارالمېاۇۇئ
خىزمەتلىرى ۋە باشقىالر.
ئىسالم دىاىد مەيلى ئاياب ،مەيلى ئەر
بولسۇن پەقەت جەمئىەەتكە پايدىسى بۇارال
ئىۇۇش قىلىۇۇدىكەن ئوخشاشۇۇال ئۇۇالالھ
تەرىپىۇۇدىن شۇۇەرەپ ۋە ئىلتىپاتالرغۇۇا
ۇڭ
ۇۈنكى ئۇالرنىۇ
ۇدۇ .چۇ
ۇەر بولىۇ
مۇيەسسۇ
قىلى تقۇۇۇان ئەمەللىۇۇۇرى ئىاسۇۇۇانالرغا
پايۇدىلىقتۇر .ئۇالالھ تائۇالال «قۇرئۇان
كەرىم»دە مۇند دەيۇدۇ« :ئەر-ئايۇاب
مۇۇۇئمىالەردىن كىمكۇۇى ياخشۇۇى ئەمەب
قىلىدىكەن ،بىز ئۇنى ئەلۇ ەتتە دۇنەۇاد
قانائەتچانلىق ،ھاالب رىزىۇق ۋە ياخشۇى
ئەمەللەرھە مۇۇۋەپپە قىلىۇق) ئوبۇد ن
ياشۇۇىتىمىز ،ئۇالرغۇۇا ئەلۇۇ ەتتە قىلغۇۇان
ئەمەلىدىامۇ ياخشىر ساۋ بېرىمىز».
)24:56
ئىسالم دىاىد مۇھىمى ئىشۇاىڭ كىۇم
ۇانلىقى ئەمەس،
ۇق بېرىلغۇ
ۇدىن ئېلىۇ
تەرىپىۇ
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خەلقىگە پادىشۇاھلىق قىلى تقۇان ئايۇاب
پادىشاھ بىلقساىڭ تىلغا ئېلىاىشى ،خەلىۇپە
ئۆمەر رەزىەەلالھۇۇ ئەنھۇنىۇڭ ئەقىللىۇق
ئايۇۇاب دەپ قار لغۇۇان شۇۇىفا بىاتۇۇى
ئابدۇلالھاى باز ر باشقۇرۇشۇقا مەھسۇۇب
ۇڭ
ۇۇ ئەنھانىۇ
ۇە رەزىەەلالھۇ
ۇى ،ئايشۇ
قىلىشۇ
پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھايۇاتى ۋە پائۇالىەىتىگە
مۇناسۇۇى ەتلىك نۇرغۇۇۇن ھەدىسۇۇلەرنى
رى يەت قىلىق ،د ڭلىق بىر ھەدىسشۇناسقا
ئايلىاىشى ۋە بۈھۈنكى دۇنەاد بىر قىسۇىم
مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ رەھبەرلىك قاتلىمىد
ۋەزىۇۇپىلەردە بولۇشۇۇى بۇنىۇۇڭ ئېاىۇۇق
مىساللىرىدۇر.

بەلكۇۇى قانۇۇد ئېلىۇۇق بېرىلغۇۇانلىقى،
جەمئىەەتكە ۋە ئىاسانالرغا قانۇد پايۇد
ئېلىق كەلگەنلىكى تەكىتلىاىۇدۇ .ئىسۇالم
دىاىاىڭ شۇەرىئەت قانۇنلىرىغۇا ئۇيغۇۇن
ھالد ئورۇند لغان ھەرقاند ئەمەب مەيلى
كىم تەرىپىدىن ئورۇند لغان بولسۇن پەقەت
ئۇ ياخشى ئەمەب بولسىال بىكار كەتمەيدۇ،
قىلغان ئەجىرىگە اليىق ساۋ بقا ئېرىشىدۇ.
ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىم»دە مۇنۇد
ۇۇن،
ۇىلەردىن ئەر بولسۇ
ۇدۇ« :مەن سۇ
دەيۇ
ئاياب بولسۇن ،ھەرقانۇد بىۇر ياخشۇى
ئىش قىلغۇچىاىڭ قىلغان ئەمەلىاۇى بىكۇار
قىلى ەتمەيمەن ،سىلەر بىۇر-بىۇرىڭالردىن
تۆرەلگەن)3:253 ».

ئىسالم دىاىد كىماىڭ قانۇد ئىشۇتا
بولۇشى ئۇالرنىڭ جىاسىي پەرقىگە قۇار پ
ئەمەس ،بەلكۇۇى شۇۇۇ ئىشۇۇاىڭ ئەھلۇۇى،
الياقىتى ۋە ئىقتىد رىغا قار پ بېكىتىلىۇدۇ.
ئەل ەتتە ،بىر ئىشاىڭ ئەھلى بولۇۇش ۋە
ئىقتىد ر ۋە الياقەتاى يېتىلدۈرۈش مائارىق
جەھەتتىكى تەربىەىلىاىشكە مۇناسى ەتلىك.
ھەرچە پەيغەمبىرىمىۇۇۇۇز مۇۇۇۇۇھەممەد
ۇر
ۇېلىش ھەربىۇ
ۇم ئۇ
ۇاالم «ئىلىۇ
ئەلەيھىسسۇ
مۇسۇلمانغا پەرز» دېگەن بولسىمۇ ،ئەمما
ئىسالم دىاىاى قۇبۇب قىلغۇان ھەرقايسۇى
مىللەتلەرنىڭ ئۆرپ-ئادىتىدىكى ئايالالرغا
بولغان چۈشەنچىسىاىڭ توغر بولماسۇلىقى
سەۋەبىدىن ئايالالرنىۇڭ تەربىەىلىاىشۇىگە
ئىزچىل سەب قارىلىق كەلۇدى .ئۇۆھىاىش
بىر خىۇل بىلىۇم ئۇېلىش ھەرىكىتۇى ۋە
پائۇۇالىەىتى بولۇۇۇپ ،ئۇۇۇ پەقەت دىاىۇۇي
بىلىمۇۇاىال ئەمەس بەلكۇۇى ئىقتىۇۇد رنى
ئۆسۇۇتۈرىدىغان ،تۇنۇۇۇش د ئىرسۇۇىاى
كېڭەيتىدىغان بارلىق پايدىلىق بىلىملەرنى
ئۆز ئىچىۇگە ئالىۇدۇ .بىلىۇم ئېلىشۇتىكى
مەقسەت ئادەماىۇڭ ئەقلىۇي قۇابىلىەىتىاى

ھەرچە ئىسۇۇالم دىاىۇۇد ئەر-ئايۇۇالالر
جەمئىۇۇەەت ئىشۇۇلىرىغا تۇۇۆھپە قۇشۇۇۇش
جەھەتتە ھوقۇقتا بار ۋەر بولسىمۇ ،لۇېكىن
ئىسالم دىاى ئەرلەر ئىشۇلەيدىغان ھەمۇمە
يەرلەردە ئايالالرنىڭ بولۇشىاى تەشەببۇس
قىلمايدۇ .چۈنكى ئىسالم دىاىۇد ئايۇالالر
ۇۇك
ۇۇڭ ىىزىئولوھىەىلىۇ
ۇۇلەن ئەرلەرنىۇ
بىۇ
پەرقلەرھە ئاساسۇەن ،ئىستىمۇائىي ئىۇش
تەقسىماتىد مەلۇۇم پەرقەرنىۇڭ بولۇشۇى
تەشەببۇس قىلىاىدۇ .ئەمما ئىسۇالم دىاۇى
ۇۇادىي،
ۇۇڭ ئىقتىسۇ
ۇۇدىن ئايالالرنىۇ
ئەزەلۇ
سىەاسىي ،ھەربىي ۋە ھاكىمىەەت ئىشلىرىغا
ئارىلىشىشۇاى چەكلىۇگەن ئەمەس .ھەتتۇا
ئايالالرنىڭ ھاكىمىەەت ئىشلىرىد رەھۇبەر،
ھەربىي ئىشالرد قومانۇد ن ،مەدەنىۇي-
ۇۇاتچى ۋە
مائارىۇۇق ئىشۇۇلىرىد تەتقىقۇ
يولباشچى بولۇشىغا يۇوب قويغۇان .ئەھەر
بىۇۇز ئىسۇۇالم تارىخىغۇۇا ۋە بۈھۇۇۈنكى
دەۋرىمىۇۇزھە نەزەر سالسۇۇا بۇنىڭغۇۇا
مۇناسى ەتلىك مىسالالرنى ناھايىتى كۇۆپ
ئۇچرىتىمىز« .قۇرئان كەرىۇم»دە سۇەبە
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ھۆرمەت ئىپادىلىرى ئىسالمىەەتتىن كېۇەىن
تېخىمۇ ھەۋدىلەندى.

ۇزمەت
ۇۈن خىۇ
ۇەەت ئۈچۇ
ۇۇرۇپ جەمئىۇ
ئاشۇ
قىلۇۇدۇرۇش ۋە باشۇۇقىالرغا ياخشۇۇىلىق
قىلىشۇتۇر .بىلىۇم ئېلىشۇتا ئەر-ئايۇالالر
ھوقۇقتا تەڭ بۇار ۋەر بولۇۇپ ،ئۇورۇن،
ۋ قىئ ،ياش ۋە جىۇاىس پەرقۇى يۇو .
ئەلۇۇ ەتتە ،بىلىۇۇم ئېلىشۇۇتىكى يەنە بىۇۇر
مەقسۇۇەت ئالالھاىۇۇڭ مەۋجۇتلۇۇۇقىاى،
قۇۇۇدرىتىاى بىلىۇۇش ۋە ئۇۇۇ يار تقۇۇان
مەۋجۇد تاىۇۇڭ مۇۇاھىەىتىاى چۈشۇۇاىش
ئۈچۈندۇر.

«ئوماي ئانۇا» ئۇيغۇۇر مەدەنىۇەەت
تارىخىۇۇدىكى ئىالھىەالشۇۇتۇرۇلغان ئايۇۇاب
ئوبر ز بولۇپ ،ئۇيغۇرالرنىۇڭ ئايالالرغۇا
بولغۇۇۇان ئەڭ يۈكسۇۇۇەك ھۇۇۇۆرمىتى
ئىپادىلەنگەن ئەڭ قەدىمى رى يەتلەرنىۇڭ
بىرىدۇر .مەھمۇد قەشقىرى «تۈركى تىلالر
ۇۆزنى
ۇگەن سۇ
ۇاي» دېۇ
دىۇ نى»د «ئومۇ
«ئانۇۇۇا» دېۇۇۇگەن مەنىۇۇۇدە ،دەپ
ۇاي
ۇڭ «ئومۇ
ۇەندۈرىدۇ .ئۇيغۇرالرنىۇ
چۈشۇ
ئانا»دىن باشالنغان ئانىالرنى ۋە ئايالالرنى
ھۆرمەتلەش ئەنئەنىسى ئۇيغۇر مەدەنىۇەەت
تارىخىاىۇۇڭ پۈتۇۇۈن جەريانىغۇۇا سۇۇىڭىق
كەتۇۇكەن بولۇۇۇپ ،بۇۇۇنى ئۇيغۇۇۇر
مەدەنىەىتىاىڭ ھەممە مەنبەلىرىدىن تاپقىلى
بولىۇۇۇدۇ« .ئوغۇزنۇۇۇامە» د سۇۇۇتانىد
«...كۈنلەردىن بىۇر كۇۈن ئايقاغاناىۇڭ
كۆزى يورۇپ ،بوشۇاندى» دېۇگەن بىۇر
جۈملە بار .قەدىمقۇى ز مانۇد ئۇيغۇۇرالر
ئاي ،قۇياش ۋە ئاسمانالرنى ئۇلۇۇغالپ،
ئىالھ سۈپىتىدە چۇقۇنغۇان بولۇۇپ ،بۇۇ
جۈملىۇۇدىكى «ئۇۇاي» سۇۇۆزى ئىۇۇالھ
مەنىسىاى« ،قاغۇان» سۇۆزى ئەلبېشۇى،
پادىشاھ دېگەن مەنىلەرنۇى كۆرسۇىتەتتى.
ئۇيغۇرالرنىڭ شۇ چاغۇدىكى مەدەنىۇەەت
ئەنئەنىسىدە ئاي ئاياب ئىالھقا ۋەكىللىۇك
قىلىۇۇۇدىغان بولۇۇۇۇپ ،ئۇيغۇرالرنىۇۇۇڭ
ئىستىمائىي تۇرمۇشىد يۈكسەك ئابرۇيغۇا
ئىگە ئىدى .تۇرمۇشتىكى نۇرغۇن ئىشالر،
ھەتتا ھەربىۇي يۈرۈشۇلەردىكى ھۇجۇۇم،
چىكىاىشلەرمۇ ئاياىۇڭ چىقىشۇى ،ئاياىۇڭ
تولىشى ياكى ئاياىۇڭ تۇتۇلىشۇغا قۇار پ
ئېلىق بېرىالتتى .قۇياش ۋە ئاياى ئىۇالھ
سۈپىتىدە ئۇلۇغلىغان ھۇونالر دەۋرىۇدە،

ۇۇۇدىكى بەزى
ۇۇۇالم دىاىۇ
ھەرچە ئىسۇ
مەملىكەتلەردە ئايالالرنىۇڭ جەمئىەەتتىكۇى
ئورنىۇۇد قىسۇۇمەن مەسۇۇىلىلەر مەۋجۇۇۇت
بولسۇىمۇ ،ئەممۇا بۇۇ ئىسۇالم دىاىاىۇڭ
شۇۇەرىئەت قانۇنلىرىۇۇدىكى چەكلىمىۇۇلەر
بولماسۇۇتىن ،بەلكۇۇى شۇۇۇ دۆلەتلەرنىۇۇڭ
سىەاسۇۇۇىي تۈزۈلمىسۇۇۇى ،جەمئىۇۇۇەەت
قۇرۇلمىسۇۇۇى ۋە مەدەنىۇۇۇەەت ئارقۇۇۇا
كۆرۈنۈشىدىكى سەۋەنلىكلەردۇر.
ئۇيغۇر ئايۇاللىرىاى ئوتتۇۇر شۇەر ،
جەنۇبىي ئاسىەا ۋە شىمالىي ئاىرىقىۇدىكى
مۇسۇلمان ئايالالرغا سېلىشتۇرغاند  ،ئۇالر
تېخىمۇ كۆپ ھوقۇۇ ۋە ئەركىۇالىكلەرھە
ئىگە بولسىمۇ ،ئەمما ئۇنى سان-سىفىرالر
بىۇۇلەن كۆرسۇۇىتىق بېرىشۇۇكە ھۇۇازىرچە
ئىمكانىمىز يو .
ئۇيغۇر ئاياللىرى مەيلى ئىسۇالمىەەتتىن
ئىلگىرى بولسۇن ،مەيلۇى ئىسۇالمىەەتتىن
كېۇۇەىن بولسۇۇۇن ئۇۇائىلە ۋە جەمئىەەتۇۇتە
ئانىلىق ۋە ئايۇاللىق ئۇوبر زلىرى بىۇلەن
ئۆزلىرىگە تىگىشۇلىك ھوقۇۇ  ،قەدىۇر-
قىممەت ،ھۆرمەت ۋە ئىمتىەازالرغۇا ئىۇگە
بولۇپ كەلدى .ئۇيغۇۇر مەدەنىەىتىۇدىكى
ۇەك
ۇان يۈكسۇ
ۇا بولغۇ
ۇانىالر ۋە ئايالالرغۇ
ئۇ
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جارى قىلدۇرۇپ كەلدى.

ئايالالر ئۇائىلە ۋە جەمئىەەتۇتە يۈكسۇەك
ئورۇن ،ھۇۆرمەت ۋە ئىمتىەازالرغۇا ئىۇگە
بولغۇۇان بولۇۇۇپ ،ئۇالرنىۇۇڭ جەمئىۇۇەەت
ئىشلىرىغا بولغان تەسىرى ناھايىتى چۇوڭ
بولغان.

قار خۇۇانىەالر خانۇۇد نلىقى ئۇيغۇۇۇر
تارىخىدىكى ئىسالم دىاىاۇى دۆلەت دىاۇى
قىلغۇۇان تۇۇۇنسى پادىشۇۇاھلىق بولۇۇۇپ،
ئۇيغۇرالرنىۇۇڭ ئىستىمۇۇائىي ۋە مەدەنىۇۇي
ھاياتىۇۇد زور ئۆزھىرىشۇۇلەرنى ياسۇۇىغان
بولسىمۇ ،ئەمما ئۇيغۇر ئايۇاللىرى يەنىۇال
جەمئىەەتتە يۇقىرى ئابروي ۋە تىگىشۇلىك
ھوقۇقلىرىدىن بەھرىمان بولغان .مەھمۇت
قەشقىرى «تۈركى تىلالر دى نى» نۇاملىق
ئەسىرىدە قار خانىەالر دەۋرىدە مەخسۇۇس
ئايالالر ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان بىر قىسۇىم
سۆزلۈكلەرھە تەپسىلىي ئىز ھۇات يازغۇان
بولۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇادەتتىكى ئايۇۇۇالالرنى
«ئور غۇت» ،يۇقىرى مەرتى ىلىۇك يۇاكى
خان جەمەتىۇگە تەۋە بولغۇان ئايۇالالرنى
«قۇۇاتۇن»« ،ئاغچۇۇا»« ،ئىاۇۇاب»،
«تۈركەن قاتۇن»« ،ئۇالتۇن ئۇۈزۈك»،
«ئەردىاۇۇى ئۇۇۈزۈك» دەپ ئاتىغۇۇان.
قار خانىەالر دەۋرىۇدە ئۇيغۇۇر ئايۇاللىرى
ناھايىتى يۇقىرى مەرتىۇ ە ۋە ئاتاقالرغۇا
ئىگە بولغان بولۇپ ،ئۇالر مەيلۇى ئۇورد
ئىچىدە بولسۇن ياكى جەمئىەەتتە بولسۇۇن
ۇگە
ۇا ئىۇ
ۇاز ۋە ئابرويالرغۇ
ۇۇقىرى ئىمتىەۇ
يۇ
ئىدى .تارىخىي مەنبەلەرھە ئاساسالنغاند ،
قار خۇۇۇانىەالر ئوردىسۇۇۇىاىڭ ئىچكۇۇۇى
ئىشلىرىاى ،مالىەە ۋە غەزىۇاە ئىشۇلىرىاى
ئاياب ۋەزىرلەرنىڭ باشقۇرغانلىقى مەلۇم.

ئۇرخۇن ئۇيغۇر خانۇد نلىقى دەۋرىۇدە
ئۇيغۇر ئاياللىرى ناھايىتى چوڭ ھۇۆرمەت
ۋە ئەركىالىككە ئىۇگە بولغانۇدىن سۇىرت
ئۇالرنىڭ جەمئىەەتتىكى رولىمۇۇ ناھۇايىتى
چۇۇوڭ بولغۇۇان .ئۇۇۇالر ئائىلىۇۇدىكى
ھوقۇۇۇقلىرىاى يۈرھۇۇۈزۈپال قالمۇۇاي يەنە
ۇي
ۇقۇرۇش ،ھەربىۇ
ۇلىرىاى باشۇ
دۆلەت ئىشۇ
ئىشالرغا قوماند نلىق قىلىش ئىشۇلىرىغىمۇ
ئاكتىپلىق بىلەن قاتااشقان .شۇڭا ئۇيغۇۇر
دۆلىتىدە دۆلەتاىڭ ئەمۇرى-پەرمۇانلىرى
د ۋ ملىق قاغان ۋە خوتۇنالرنىڭ ئىمز لىرى
تەڭ قۇيۇلۇۇۇپ تارقىتىلغۇۇان .ئۇرخۇۇۇن
ئۇيغۇر دۆلىتىدە  3چوڭ شۇەھەر بولغۇان
بولۇۇۇپ ،بۇنىۇۇڭ ئىككىسۇۇىاىڭ نۇۇامى
«خاتۇنبالىق» ئىدى .ئۇنىڭۇدىن سۇىرت
ئۇرخۇن ئۇيغۇر دۆلىتىاىڭ تېگى سۇېىرىق
دۆلەت بايرىقىغۇۇا بىۇۇر ئەر بىۇۇلەن بىۇۇر
ئايالاىڭ باش سۈرىتى تەڭ چۈشۇۈرۈلگەن
بولۇپ ،بۇ ئۇرخۇۇن ئۇيغۇۇر دۆلىتىۇدە
ئايالالر بىۇلەن ئەرلەرنىۇڭ ھوقۇقتۇا تەڭ
بار ۋەر ئىكەنلىكىاىڭ سىم وللۇ بەلگىسى
ئىدى.
ئۇيغۇۇۇرالر ئىسۇۇالم دىاىاۇۇى قۇبۇۇۇب
ۇڭ
ۇۇر ئاياللىرىاىۇ
ۇەىن ئۇيغۇ
ۇدىن كېۇ
قىلغانۇ
يۇۇايال مەدەنىەىتىۇۇدىكى ئورنىۇۇد بەزى
ئۆزھۈرۈشلەر بولغۇان بولسۇىمۇ ،ئەممۇا
ئەنئەنى ىي مەدەنىەىتىۇدىكى ئەۋزەللىكۇلەر
بىلەن ئىسالم مەدەنىەىتىدىكى يوب قويغۇان
ھوقۇۇۇقلىرىاى بىرلەشۇۇتۈرۈپ ئۇيغۇۇۇر
جەمىەىتىاىڭ ھەممە ساھەلىرىدىكى رولىاۇى

يۇقىرىد تىلغا ئېلىاغان ئايالالرغا خاس
ئاتا نۇاملىرى ئۇالرنىۇڭ ئەمەلۇد رلىق
ساالھىەىتىاى ،مەرتى ە دەرىسىسىاى ،يۇاكى
ئوردىۇۇۇدىكى ھوقۇۇۇۇ -مەنسۇۇۇىپىاى
بىلدۈرەتتى.
قار خانىەالرنىۇۇڭ پادىشۇۇاھى يۈسۇۇۈپ
35

ئاالمەتلىرى كۆرۈنگەن بولسۇىمۇ ،ئەممۇا
ۇارىس
ۇال تۇمۇ
ۇدىن يەنىۇ
ۇۇر ئاياللىرىۇ
ئۇيغۇ
تۈركەن خاتۇن ،ئاماناىساخان ،ئىپارخۇان،
نۇزۇھۇۇۇم ،مايسۇۇىخان ،ر ھىۇۇلە خۇۇانىم،
ئايخۇۇان ئانۇۇا ۋە رىزۋ نگۇۇۈب قاتۇۇالىق
تۈركۈملىگەن مەشھۇر ئۇيغۇۇر ئايۇاللىرى
يېتىشىق چىقىق ،جەمئىەەتاىڭ ھەرقايسۇى
ساھەلىرىدە ئۆچمەس تۆھپىلەرنى يارىتىۇق
ئۇيغۇۇۇر مەدەنىۇۇەەت تارىخىۇۇد بۈيۇۇۈك
ئىزالرنى قالدۇردى.

قادىرخان مىالدى -2221يىلۇى خۇوتەنگە
قارشى ئېلىق بارغان ھەربىي يۈرۈشۇىدىن
كېەىن ،خوتەنگە خوتەن خەلقى تەرىپىۇدىن
بىلىملىك ،دەپ قار لغان ۋە خوتەن خەلقى
ئارىسۇۇىد ئۇۇابرويى بۇۇار بىۇۇر ئايۇۇالاى
خوتەناىڭ ھۆكۈمر نلىق ئورنىغا قالدۇرۇپ،
قەشۇۇۇقەرھە قايتقۇۇۇان .خوتەناىۇۇۇڭ
ھۆكۈمر نلىقىغا تەيىۇالەنگەن بۇۇ ئايۇاب
خوتەنۇۇدىكى د نىشۇۇمەن ،ئاقسۇۇاقالالرنى
يىغىق كېڭەش ئۆتكۈزۇپ ،ئىسالم دىاىاىڭ
خوتەندىكى تەسىرى ۋە ئۇاۋ م پۇقر نىۇڭ
ئامانلىقى ھەققىدە سۆھبەت ئېلىق بارغان.
بۇۇۇ قار خۇۇانىەالر دەۋىردىكۇۇى ئۇيغۇۇۇر
ئاياللىرىاىۇۇڭ ھۇۇاكىمىەەت ئىشۇۇلىرىدىكى
رولىاۇۇى كۆرسۇۇىتىق بېرىۇۇدىغان مۇۇۇھىم
تارىخىي ھۆجەتتۇر.

دېمەك ،ئۇيغۇرالر مەيلۇى مەدەنىۇەەت
ئارقا كۆرۈنىشى جەھەتتىن ،مەيلى ئىسۇالم
دىاى جەھەتتىن بولسۇن ئىزچىل تۈردە بىر
خىل مۆتىدىل ھالەتاى سۇاقالپ كەلۇگەن
بولۇپ ،ئايالالر ئۇيغۇرالرنىڭ ئىستىمۇائىي
توپلىقىۇۇد بىۇۇر تەرەپۇۇتىن ئېتىقادنىۇۇڭ
شەرمى-ھايالىق تەقۇ د رلىرى بواللىسۇا،
ۇا
ۇڭ كاتتۇ
ۇتىن جەمئىەەتاىۇ
ۇر تەرەپۇ
يەنە بىۇ
①
تۆھپىكارلىرىغا ئايلىاالىغان.

قار خۇۇۇانىەالر دەۋرىۇۇۇدە ئۇيغۇۇۇۇر
ئاياللىرىاىڭ بۇند ھۆرمەت ۋە ئېتىبارغا
ئىگە بولۇشۇىاى ئۇيغۇرالرنىۇڭ مەدەنىۇي
ھاياتىدىكى يايال مەدەنىەتىۇدىن قالغۇان
ئايالالرنى ئۇلۇۇغالش ئەنئەنىسۇى بىۇلەن
ئىسالم دىاىاىڭ ئايالالرغا بەرھەن ھوقۇ -
ئىمتىەازىاىڭ زىچ بىرلىشىشۇىدىن ھاسۇىل
بولغان مەدەنىەەت ئەندىزىسۇىاىڭ پۇارال
ئىپادىسى دېەىشكە بولىدۇ.

①

پايدىالنغان مەنبەلەر:
«قۇرئان كەرىم»
«ئۇيغۇر تارىخى تېزىسلىرى»
«شەرىق يۇلتۇزلىرىاى ئىزلەپ»
http://www.akademiye.org/ug/?p=44
0
http://www.sjrt.org/readpost.php?id
=498
http://www.mslxx.cn/Art/Html/763.
html
http://www.norislam.com/?viewnews
-9707
http://www.xingbie.org/upfile/20091
3082634101.pdf
http://www.islamguiden.com/kvinna
n-islam.shtml#.U_O0Ovl_vkg
http://www.islambook.net/xueshu/li
st.asp?id=820
http://www.norislam.com/?viewnews
-1506

ئۇيغۇرالرنىڭ قار خانىەالردىن باشالنغان
بۇ خىۇل مەدەنىۇەەت ئەندىزىسۇى تۇاكى
بۈھۈنگىچە ئۆزۈنىۇڭ تۇارىخىي ئېقىاىاۇى
ۇۇر
ۇو  .ھەرچە ئۇيغۇ
ۇويغىاى يۇ
ۇۈزۈپ قۇ
ئۇ
مەدەنىەىتۇۇى مەلۇۇۇم تۇۇارىخىي دەۋرلەردە
سۇۇۇۇۇوپىزماىڭ تەركىۇۇۇۇۇدۇنەاچىلىق
تر ھېدىەىسۇۇىاىڭ قۇۇار كۆلەڭگىسىسۇۇدە
ئاساسۇۇى ئېقىاىۇۇدىن چەتۇۇاەپ ،ئۇيغۇۇۇر
ئاياللىرىاىۇۇڭ جەمئىەەتتىكۇۇى ئۇۇورنى ۋە
ئائىلىۇۇدىكى رولىۇۇد بەزى ئاجىزلىشۇۇىش
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ئۇقۇمۇۇد تەپسۇۇىر قىلىاغۇۇان .ئىباۇۇى
قەيۇۇەىم جەۋزى «ز دۇلمەئۇۇاد» نۇۇاملىق
①
كىتابىۇۇۇۇۇد «وجاه د د و حقحجحادد د حج د ددا »
دېۇۇگەن ئايەتاىۇۇڭ تەپسۇۇىرى ئۈسۇۇتىدە
توختىلىق« :ئالالھ يولىد ئۇۆز اليىقىۇد
جىھۇۇاد قىلىڭۇۇالر دېگەنلىۇۇك ،ئۇۇالالھتىن
ئۆز اليىقىد قورقۇۇڭالر دېۇگەن مەنىۇدە
بولىۇۇدۇ» دەپ شۇۇەرھىلىگەن .ئىباۇۇى
ئاببۇۇۇاس ئۇۇۇالالھ ر زى بولسۇۇۇۇن):
بۇۇارلىق كۈچۇۇۈڭالرنى ئىشۇۇقا سۇۇېلىق
ۇۇگەن
ۇۇىتىڭالر دېۇ
ۇۇچانلىق كۆرسۇ
تىرىشۇ
ئۇقۇماى بىلدۈرىدۇ» دېگەن.

«جىھۇۇۇاد» قۇرئۇۇۇان ،ھەدىۇۇۇس
ھۆكمىۇۇدە مۇسۇۇۇلمانالرغا پەرز قىلىاغۇۇان
ئىبۇۇۇۇادەت بولۇۇۇۇۇپ ،ئۇيغۇۇۇۇۇر
مۇسۇۇۇلمانلىرىغا نىسۇۇبەتەن ئىاتۇۇايىن
مۇۇۇھىم ۋە تولىمۇۇۇ نۇۇازۇك مەسۇۇىلە
بولغاچقۇۇا« ،جىھۇۇاد» ئۇقۇۇۇمى بەزى
كىشۇۇىلەرنىڭ نەزرىۇۇدە بىۇۇر تەرەپلىۇۇمە
قارىلىۇۇق ،مۇۇۇقەددەس«جىھۇۇاد»نۇۇى
نوقۇۇۇب ھالۇۇد يۇۇۈزەكى چۈشۇۇىاى لغان
ئەھ لالر كۆرۈلمەكتە.
كۇۇۇۆپلىگەن كىشۇۇۇىلەر «قۇرئۇۇۇان
كەرىم»دىكى جىھۇاد ئۇايەتلىرىاى ۋ قتۇى
ئۇۇۆتكەن ئۇۇايەتلەر دەپمۇۇۇ قار يۇۇدۇ.
«قۇرئۇۇان كەرىۇۇم»دە كەلۇۇگەن ھېچبىۇۇر
ھۆكۈماىۇۇڭ ۋ قتۇۇى ئۆتمەيۇۇدۇ ،لۇۇېكىن
ۋ قىئ ،ئۇورۇن ئېتىبۇارى بىۇلەن ئەمەب
ۇان
ۇايىتى «قۇرئۇ
ۇاد» ئۇ
ۇدۇ« .جىھۇ
قىلىاىۇ
كەرىۇۇم»دە  12قېۇۇتىم زىكىۇۇر قىلىاغۇۇان
بولۇۇۇپ ،ئايەتاىۇۇڭ نازىۇۇل بولۇۇۇش
سەۋەبى ئۇارقىلىق ئوخشۇاش بولمىغۇان

ۇۇادىتىاى
ۇۇاد» ئىبۇ
ۇۇەرىئەت «جىھۇ
شۇ
زولۇمغۇۇا قارشۇۇى تۇۇۇرۇش ،يەر يۈزىۇۇدە
ئۇۇاد لەت بەرپۇۇا قىلىۇۇش ،ئىاسۇۇانالرنى
ئىاسۇۇۇانالرغا قۇلچىلىۇۇۇق قىلىشۇۇۇتىن
قۇتۇلدۇرۇپ ،پۈتۇۈن دۇنەۇانى يۇوقتىن
بۇۇار قىلغۇۇان قۇدرەتلىۇۇك ئۇۇالالھقىال
قۇلچىلىۇۇق قىلۇۇدۇرۇش ئۈچۇۇۈن يولغۇۇا
①
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مۇسۇۇۇلمانالرنى كۇۇۆزھە ئىلمايۇۇدىغان
بولۇپ قالىۇدۇ .ئۇۈممەت ئۇۆز ئۆيىۇدە
بۇۇۇوزەك قىلىاىۇۇۇدۇ ،دۈشۇۇۇمەنلىرى
بوياىدىن سۇىرتما سۇېلىق سۇۆرەيدۇ.
مۇسۇۇۇلمانالر جىھۇۇادنى تاشۇۇلى ېدى،
بىرئۇۇۇايلىق مۇسۇۇۇاپىدىن خەۋىرىاۇۇۇى
ئۇۇۇۇاڭالپ ،تەسۇۇۇۇلىم بولىۇۇۇۇدىغان
دۈشۇۇمەنلەرنىڭمۇ دىلىۇۇدىن قورقۇۇۇنچ
كۆتۈرلۈپ كەتتى.

قويغۇۇان بولۇۇۇپ ،قىەۇۇامەت كۇۇۈنىگىچە
د ۋ ملىشىدۇ.
بۇ مۇناسى ەت بىۇلەن بۈيۇۈك ئۇالىم
شۇۇەيخ يۈسۇۇۈپ قەرد ۋىاىۇۇڭ «جىھۇۇاد
پىقھىسۇۇى» نۇۇاملىق ئىككۇۇى توملۇۇۇ
چۇۇۇۇوڭ ھەجىملىۇۇۇۇك كىتابىاىۇۇۇۇڭ
ۇۇۇۇۇرمەنلەرھە
ۇۇۇۇىاى ئوقۇ
مۇقەددىمىسۇ
سۇنۇشاى مۇناسىق كۆردۈم:
ئىسالمد جىھۇاد ئىاتۇايىن مۇۇھىم ۋە
نازۇك تېمۇا بولۇۇپ ،ئۇنىۇڭ چۇاقىرىق
قىلىۇۇۇش ۋە ئۇيۇشۇۇۇتۇرۇش كۇۇۇۈچى
ئىاتۇۇۇايىن زور .ئىسۇۇۇالم ئۈممىتىاىۇۇۇڭ
كىملىكىاۇۇۇى سۇۇۇاقالش ،مۇۇۇاددىي ۋە
ۇۇد ش،
ۇۇۇدىەىتىاى قوغۇ
ۇۇ ى مەۋجۇ
مەنىۇ
ئۇۇۇۆزى ۋە ۋەتىاىاۇۇۇى دۈشۇۇۇمەندىن
قوغد ش ،ئۈممەتاىڭ رىسالىسۇى بولغۇان
ئىسۇۇالم دىاىاۇۇى قوغد شۇۇتا جىھادنىۇۇڭ
نەقەدەر مۇۇۇھىملىقىاى ھۇۇېچكىم ئىاكۇۇار
قىاللمايدۇ.

ۇۇكى،
ۇك مەسۇىلە شۇ
تېخىمۇۇ خەتەرلىۇ
نۇۇاۋ د مۇسۇۇۇلمانالر جىھۇۇاد پەرزىاۇۇى
تۇۇوغر چۈشۇۇەنمەي ،ئۇۇۇنى مۇۇاددىي،
روھىۇۇي ،ئىۇۇدىەەلوھىەە ۋە مەدەنىۇۇەەت
جەھەتۇۇۇتىن قامۇسۇۇۇىدىن چىقىرىۇۇۇق
تاشالپال قالسا ،ئۇۇالر دۇنەۇا-ئۇاخىرەتتە
ئېغىۇۇر-زىەۇۇان تارتىۇۇدىغىاى ئېاىۇۇق.
شۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۈن ئىسۇۇالم ئۇۇۈممىتى
ئۇۇۇۆزىاى ھەربىۇۇۇي ،ئىقتىسۇۇۇادىي،
ئىستىمۇۇائىي ،مەدەنىۇۇەەت ،روھىۇۇي ۋە
ئەخالقىۇۇۇي جەھەتلەردىۇۇۇن جىھادقۇۇۇا
تەيەارلىشۇۇۇى كېۇۇۇرەك .پەيغەمۇۇۇبەر
ئەلەيھىسساالم ئۆز ۋ قتىۇد مۇسۇۇلمانالر
سۇۇانىاىڭ كۇۇۆپ بولۇشۇۇىغا قارىمۇۇاي،
ۇۇار لىق
ۇۇى خەلقئۇ
ۇۇۇلمانالرغا قارشۇ
مۇسۇ
سۇيىقەسۇۇۇۇۇئ بولىدىغانلىقىۇۇۇۇۇدىن
ئاھاھالندۇرغان.

جىھۇۇۇاد بولمىسۇۇۇا ئىسۇۇۇالم ۋە
مۇسۇلمانالرنى ھىمۇايە قىلىۇش مۇۇمكىن
بولماسۇۇۇلىقى ئېاىۇۇۇق .بۈھۈنكىۇۇۇدەك
مۇسۇلمانالرنىڭ زېمىاۇى ھەقسۇىز ،قېاۇى
ۇۇۇۇدەلەرنى
ئەرز ن ،ئىسۇۇۇۇالمىي ئابىۇ
يوقۇتۇش چاپاناىۇڭ پېشۇىدىكى تۇوپىاى
قېقى ەتكەندىامۇ ئاسۇان بولۇۇپ قالغۇان
ۇان
ۇوغر بولغۇ
ۇتىد  ،تۇ
ۇر ئەھۇ ب ئاسۇ
بىۇ
جىھۇۇاد چۈشەنچىسۇۇى ۋە ئەمەلىەىتىۇۇدىن
ئايرىلىق قالغۇان مۇسۇۇلمانالر ئۆزىاىۇڭ
ۇۇمەنلىرىگە ئاسۇۇۇانال يەم بولۇۇۇۇپ
دۈشۇ
كىتىۇۇدۇ .دۇنەۇۇادىكى ئەڭ پەسۇۇكەش،
قورقۇنچۇۇا دۈشۇۇمەنلەرمۇ ئىسۇۇالم ۋە

مۇسۇۇاەدى ئىمۇۇام ئەھۇۇمەد ۋە ئەبۇۇۇ
د ۋۇدد سۇۇەۋبان رەزىەەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ
رى يەت قىلغۇان مۇنۇد بىۇر ھەدىۇس
بۇۇار« .پەيغەمۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇاالم :بىۇۇر
ز مۇۇانالر كېلىۇۇدۇ ،مىللەتۇۇلەر سۇۇىلەرنى
يۇۇۇوقىتىش ئۈچۇۇۇۈن) ئەتر پىڭالرغۇۇۇا
خۇددى لىگەنۇدىكى ئاشۇقا ئوالشۇقاندەك
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ۇۇند
ۇاڭالر شۇ
ۇلىم بولمىسۇ
ۇاۋ د تەسۇ
« نۇ
بىۇۇر قەۋماۇۇى باشۇۇالپ بېرىۇۇق جەڭ
قىلىمەنكۇۇى ،ئۇۇۇالر ئۆلۇۇۈماى خۇۇۇددى
سۇۇىلەر ھايۇۇاتاى ياخشۇۇى كۆرھەنۇۇدەك
ياخشى كۆرىدۇ».

ئولىشىدۇ دېگەنۇدە ،بىۇرەيلەن :بىزنىۇڭ
ۇۇلۇلالھ؟ دەپ
ۇې رەسۇ
ۇازلىقىمىزدىامۇ ئۇ
ئۇ
سۇۇور يدۇ .پەيغەمۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇاالم:
ۇېكىن
ۇۆپ ،لۇ
ۇا بەك كۇ
ۇۇ ۋ قىتتۇ
ۇىلەر ئۇ
سۇ
سۇنىڭ كۆپۈكىۇدەك بولۇۇپ قالىسۇىلەر،
ئۇۇالالھ دۈشۇۇمەنلىرىڭالرنىڭ دىلىۇۇدىن
قورقۇۇۇنچاى كۆتۈرۋېتىۇۇدۇ ،سۇۇىلەرنىڭ
قەلبىڭالرغۇۇا «ۋەھەن» سۇۇېلىق قويىۇۇدۇ
دېۇۇگەن .بىۇۇرەيلەن« :ۋەھەن» دېۇۇگەن
نۇۇېمە ئۇۇى رەسۇۇۇلۇلالھ؟! دېگەنۇۇدە،
پەيغەمۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇاالم« :دۇنەۇۇانى
ياخشى كۆرۈش ،ئۆلۈمۇدىن قورقۇۇش»
دەپ جاۋ بەرھەن».

«جىھاد» ئۇقۇۇمى ھەقىقىۇي مەنىۇدە
ۇان
ۇىاىلىق قالغۇ
ۇا چۈشۇ
ۇىاىلمەي خاتۇ
چۈشۇ
تەقۇۇۇدىردە ،ئىاتۇۇۇايىن خەتەرلىۇۇۇك
ۇۆپلىگەن
ۇدۇ .كۇ
ۇق چىقىۇ
ۇاقى ەتلەر كېلىۇ
ئۇ
بىگۇنۇۇۇاھ كىشۇۇۇىلەرنىڭ قېاىاىۇۇۇڭ
ۇالم
ۇدۇ .ئىسۇ
ۇەۋەپ بولىۇ
ۇىگە سۇ
تۆكۈلۈشۇ
نۇۇامى بىۇۇلەن ئىاسۇۇانالرنىڭ شۇۇەرىپى
دەپسەندە قىلىاىدۇ .ئىگىلىكۇلەر ۋەيۇر ن
بولىۇۇدۇ .ۋەتەنۇۇلەر ئايۇۇا ئاسۇۇتى
قىلىاىدۇ .ھېچ ئىشتىن ھۇېچ ئىۇش يۇو
مۇسۇۇۇلمانالر قارىلىاىۇۇدۇ .تېرۇرلۇۇۇ ،
ۇۇق قۇۇۇالپىقى كېەگۈزۈلىۇۇۇدۇ.
زور ۋ نلىۇ
ۋ ھۇۇالەنكى ،ئىسۇۇالم دىاۇۇى مەزكۇۇۇر
تۆھمەتلەردىن پۈتۈنلەي پاكتۇر.

پەيغەمۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇالم مەزكۇۇۇر
ھەدىستە مۇسۇلمانالرنىڭ بۇۇ دەرىسىۇدە
ئاجىزلىقىاىۇۇڭ سۇۇەۋەبىاى روھىۇۇي ۋە
ئەخالقىۇۇي ئاجىزلىققۇۇا باغلىغۇۇان .ئۇۇۇ
بولسۇۇا ،دۇنەۇۇانى ياخشۇۇى كۇۇۆرۈش،
ۇۇقەت
ۇۇۇش .دەرھەقىۇ
ۇۇدىن قورقۇ
ئۈلۈمۇ
ئىسالم دىاى دۇنەۇانى ئۇاخىرىتى ئۈچۇۈن
سۇۇېتى لغان ،دۇنەۇۇادىكى ئەرزىۇۇمەس
نەرسۇۇىلەردىن ئالالھاىۇۇڭ دەرھاھىۇۇدىكى
مۇكاپۇۇاتالرنى ئەۋزەب كۇۇۆرھەن ،ئۇۇالالھ
يولىۇۇدىكى شۇۇەھىدلىكاى ھاياتاىۇۇڭ ئەڭ
يۇۇۇۇقىرى پەللىسۇۇۇى ئىكەنلىكىۇۇۇگە
ئىشەنگەن كىشۇىلەرنىڭ قۇولى ئۇارقىلىق
ۇي مۇۇۇئمىالەر
ۇدۇ .ھەقىقىۇ
ۇرەت تاپىۇ
نۇسۇ
ئۇۇۇۆز جۇۇۇانلىرىاى ئۇۇۇالالھ يولىۇۇۇد
بېغىشۇۇلىغانالردۇر .ئۇۇۇالر خالىۇۇد ئىباۇۇى
ۋەلىۇۇدھە ئوخشۇۇاش پۇۇارىس ،رۇمالرنۇۇى
قوشۇن تارتىق بېۇرىش بىۇلەن تەھۇدىئ
سۇۇالغان ئەزىمەتۇۇلەردۇر .خالىۇۇد ئىباۇۇى
ۋەلىد ئۇالرغا مۇنۇد دېۇگەن ئىۇدى:

-22سۇۇىاتەبىر ۋەقەسۇۇىدىن كېۇۇەىن
دۇنەۇۇاد ئىسۇۇالم دىاۇۇى تېرورلۇۇۇ ،
ۇۇم
ۇق ھۇجۇ
ۇلەن ئەيىپلىاىۇ
ۇق بىۇ
زور ۋ نلىۇ
ئوبەېكىتى بولۇپ قالۇدى« .جىھۇاد»قۇا
قارىتۇۇا نەزەرىەۇۇ ى قار شۇۇالر ،جىھۇۇاد
ھەققىدە كۆپلەپ ماتېرىەۇالالر يېزىلۇدى.
ماھىستىرلىق ،دوكتۇرلۇۇ تېزىسۇلىرىمۇ
يۇۇۈزلەرچە ،بەلكۇۇى مىڭۇۇالرچە دېسۇۇەك
ئاشۇۇۇرۇۋەتكەن بولمۇۇايمىز .مەخسۇۇۇس
جىھۇۇۇادىي قار شۇۇۇتىكى جامۇۇۇائەت،
تەشۇۇكىالتالر ۋە ئۇۇالىم-تەتقىقۇۇاتچىالر
مەيۇۇد نغا كەلۇۇدى .ھەتتۇۇاكى بەزىۇۇلەر
ۇىم
ئۇۆزىگە «جىھۇاد» ئاتالغۇسۇىاى ئىسۇ
قىلىۇۇق قولالنۇۇدى .ئەممۇۇا ئەڭ مۇۇۇھىم
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مەسۇۇىلە قايسۇۇى نۇۇاماى قۇۇوللىاىش
ئەمەس ،بەلكۇۇۇۇى ئوڭچىللىۇۇۇۇق ۋە
سۇۇولچىللىقتىن خۇۇالىي ھالۇۇدىكى ئەڭ
ۇى
تۇوغر جىھۇاد ئۇقۇۇمى ۋە ئەمەلىەىتىاۇ
روياپقۇۇا چىقىرىشۇۇتۇر .دىاىمىۇۇزد ھەر
قانۇۇۇد بىۇۇۇر ھەرىۇۇۇكەت يۇۇۇاكى
ئىۇۇۇدىئولوھىەەدە چوقۇۇۇۇم ئۇۇۇادىللىق،
ۇەببۇس قىلىاىۇۇدىغان
ۇاللىق تەشۇ
ئوتتۇر ھۇ
ۇاكى
ۇۇرۋېتىش يۇ
ۇدىن ئاشۇ
ۇۇپ ،چېكىۇ
بولۇ
مۇناسۇۇۇىق ھەققىاۇۇۇى بەرمەسۇۇۇلىك
چەكلىاىۇۇدۇ .ئۇۇالالھ تائۇۇاال «قۇرئۇۇان
كەرىۇۇم»دە مۇنۇۇد دەيۇۇدۇ« :ئۇۇالالھ
ئاسۇۇۇماناى ئېگىۇۇۇز يۇۇۇار تتى ۋە ھەر
نەرسۇۇۇۇىگە) ئۇۇۇۇۆلچەم بېكىتتۇۇۇۇى.
ئۇۇۆلچەملەرنى ئۇۇاد لەت بىۇۇلەن ئىسۇۇر
ۇۇۇز-پەس
ۇۇۇۇنى ئېگىۇ
ۇۇۇالر ،ئۇ
قىلىڭۇ
①
قىلماڭالر».
جىھۇۇاد ساھەسۇۇىدە مۇنۇۇد
خىل ئېقىم مەۋجۇت:

تەسۇۇەۋۋۇپچىالردىمۇ ئېغىۇۇر كۆرۈلىۇۇدۇ.
ۋ ھالەنكى ئاكتېۇق سۇۈناىي تەسۇەۋۋۇپ
ئەھلىۇۇدىن جىھادقۇۇا ئاالھىۇۇدە ھەسسۇۇە
قوشۇۇۇقانالرمۇ كۇۇۇۆپ .مەسۇۇۇىلەن:
ئالسېرىەەدە ئەمىرئابۇدۇلقادىر ،لىۇ ىەەدە
ئۇمەر ئەلمۇختار ۋە سىاۇسىەالر...
ئەلمۇۇانىەالر دىااۇۇى ھۇۇاكىمىەەتتىن
ئۇۇۇۇۇۇايرىش تەرەپۇۇۇۇۇۇد رلىرى)،
غەرپلەشۇۇۇۇۇكەنلەر ،شۇۇۇۇۇەر  ،غەرپ
مۇسۇۇتەملىكىچىلىرىاىڭ قولچۇمۇۇاقلىرى،
ۇۇۇۈممەتاى
ۇۇۇولچىالر ئۇ
ۇۇۇوڭچى-سۇ
ئۇ
قور للىرىۇۇدىن ئاجرىتىۇۇق ،دۈشۇۇمەنلەر
ئالدىۇۇد جانسۇۇىز ،چارىسۇۇىز ھالۇۇد
قالدۇرۇشۇۇاى ئىسۇۇتەيدۇ .قەدىمۇۇدە ۋە
ھازىرد جىھادقۇا بېرىلى تقۇان نۇرغۇۇن
تەبىۇۇرلەر جىھۇۇاد ھەرىكىۇۇتىگە تۇۇۈپتىن
قارشۇۇىدۇر .ئۇۇۇالر ئىسۇۇالم جىھۇۇادىاى
زور ۋ نلىق دەپ تۆھمەت قىلىدۇ.

ئۇۇۈچ

مەزكۇۇۇۇۇۇۇر ئېقىمۇۇۇۇۇۇدىكىلەرنى
مۇستەملىكىچى ،مۇشۇتۇمزورالر قۇولالپ،
بۇۇۇارلىق ئىمكۇۇۇانىەەتلىرى بىۇۇۇلەن
ۇۇەە
ۇۇدى .ئەنگىلىۇ
ئوزۇقالنۇۇدۇرۇپ كەلۇ
مۇستەملىكىسۇۇۇۇۇى ھىادىسۇۇۇۇۇتاند
ۇى.
ۇاپ چىقتۇ
ۇى ياسۇ
ۇانى» ئېقىمىاۇ
«قادىەۇ
ئۇنىۇۇڭ ئەڭ ئاساسۇۇلىق تەشەببۇسۇۇى
ۇدۇرۇپ
ۇدىن قالۇ
ۇۇمىاى ئەمەلۇ
ۇاد ئۇقۇ
جىھۇ
مۇسۇۇۇتەملىكىگە يۇۇۇوب ھۇۇۇازىرالش،
ۇد قارشىلىقسۇۇىز مۇسۇۇۇلمانالرغا
ھېچقانۇ
ئەنگىلىۇۇەە مۇستەملىكىسۇۇىاى قوبۇۇۇب
قىلدۇرۇش ئىدى.

ۇۇلى
ۇۇڭ ئەسۇ
ۇۇادنى ئۆزىاىۇ
 -2جىھۇ
روھىدىن يىر قالشتۇرىدىغانالر.
بۇۇۇۇۇالر ئىسۇۇۇۇالمىي جىھۇۇۇۇادنى
خۈنۈكلەشۇۇۇتۈرۈپ ،ئۇۇۇۇنى ئىسۇۇۇالم
ۇۇۈنلەي
ۇۇىدىن پۈتۇ
ۇۇڭ قامۇسۇ
ئۈممىتىاىۇ
ۇۇدىغانالر.
ۇۇاى خااليۇ
ۇۇق تاشالشۇ
چىقىرىۇ
ئۇالرنىۇۇڭ بۇۇارلىق غېمۇۇى ئۇۇۈممەتاى
روھىۇۇي جەھەتۇۇتىن ئەخۇۇال -پەزىۇۇلەت
ئاساس ۇىد تەربىۇۇەەلەش .ئۇۇۇالر نەپسۇۇى
ۋە شەيتان بىۇلەن جىھۇاد قىلىشۇاى ئەڭ
چوڭ جىھۇاد دەپ قار يۇدۇ .ئەپسۇسۇكى
ۇۇى
ۇۇالر بەزى ئەنئەنىچۇ
ۇۇد قار شۇ
بۇنۇ
①

ئەپسۇسۇۇلىاارلىقى شۇۇۇكى ،ئىسۇۇالم
ئالىملىرىدىن بەزىلىۇرى ھۇازىرقى ز مۇان

سۈرە ئەررەھمان -6،2،5ئايەتلەر
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پوزىتسىەەدە بولىدىغانالر

ۇوغر -
ۇۈرلىرىاى تۇ
ۇمە تۇ
ۇڭ ھەمۇ
جىھادىاىۇ
خاتاسۇۇىاى ئايرىماسۇۇتىن تەنقىتلەيۇۇدۇ.
ز لىۇۇم ھاكىمىەەتلەرنىۇۇڭ مۇسۇۇۇلمانالرغا
قارشۇۇى سۇۇادىر قىلغۇۇان جىاۇۇايەتلىرىگە
چاپۇۇۇان ياپىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر ئىسۇۇۇالم
ۇۇدىن قالۇۇۇدۇرۇش،
ۇۇەرىئىتىاى ئەمەلۇ
شۇ
ئەخالقاى بۇۇزۇش ،ۋەھشۇى زۇلۇۇمالرنى
ۇۇق
ۇۇەت قىلىۇ
ۇۇقا رۇخسۇ
ۇۇادىر قىلىشۇ
سۇ
پەتىۇۇۇۇ الرنى بەردى .قانچىلىغۇۇۇۇان
ۇا -ئاسۇۇتى
ۇانالرنىڭ نومۇسۇۇى ئايۇ
ئىاسۇ
قىلىاۇۇۇدى ،ئۇۇۇابرۇيى تۆكۈلۇۇۇدى،
ھوقۇۇۇقلىرى ز يۇۇا بولۇۇدى ،شۇۇەرەپلىرى
بۇلغانۇۇۇدى ،مىڭلىغۇۇۇان ھۇناھسۇۇۇىز
كىشۇۇىلەر ئىۇۇز-دېرەكسۇۇىز يوقىتىلۇۇدى.
مىڭۇۇۇالرچە ئىاسۇۇۇانالر زىاۇۇۇد نالرد
ھۇنۇۇدىپايالرنىڭ قىۇۇەىن-قىسۇۇتاقلىرىد
ئاشكار -مەخپۇى ھۇالالرد ئۆلتۈرۈلۇدى.
بۇالرنىۇۇڭ ھەممىسۇۇى يوللۇۇۇ  ،ھۇۇاالب
ئىشۇۇالر دەپ پەتىۇۇ بېرىلۇۇدى .ئەممۇۇا
ئېۇۇۇۇۇزىلگەن ،ھە -ھوقۇۇۇۇۇۇقلىرى
تارتى ېلىاغۇۇان ،دەپسۇۇەندە قىلىاغۇۇان،
ئاياقئاسۇۇۇتى قىلىاغۇۇۇان مىللەتۇۇۇلەر،
جامائەتلەرنىڭ ئۇۆزىاى مۇۇد پىئە قىلىۇش
ھەرىكەتلىۇۇۇرى جىاۇۇۇايەت ،ھۇۇۇار م،
قانۇنسىز دەپ قار لدى.

بۇالر «جىھۇاد» ئۇقۇۇمىاى دۇنەاغۇا
قارشۇۇۇى جەڭ ئۇۇۇېالن قىلىۇۇۇش دەپ
ۇدە
ۇڭ نەزرىۇ
ۇۇپ ،ئۇالرنىۇ
ۇانالر بولۇ
قارىغۇ
مۇسۇۇۇۇلمانالرغا قارشۇۇۇى جەڭ ئۇۇۇېالن
قىلغۇۇۇانالرمۇ ،ئىسۇۇۇالم دەۋىتىاۇۇۇى
توسۇۇقانالرمۇ ،دىاۇۇد پىتۇۇاە پەيۇۇد
قىلغۇۇۇانالرمۇ ،مۇسۇۇۇۇلمانالر بىۇۇۇلەن
تىاچلىۇۇق ئورنىتىشۇۇاى خالىغۇۇانالرمۇ،
مۇسۇۇۇۇۇلمانالرغا قارشۇۇۇۇى قۇۇۇۇور ب
كۆتەرمىگەنلەرمۇۇۇ ،ئۇۇاد ۋەت ئىزھۇۇار
قىلمىغۇۇۇانالرمۇ ئوخشۇۇۇاش .بەلكۇۇۇى
دۇنەۇۇادىكى بۇۇارچە كۇۇاپىرالر ئوخشاشۇۇال
دۈشمەن بولۇۇپ ،ئۇالرغۇا قارشۇى جەڭ
ئېالن قىلىۇش پەرز ،كاپىرلىقاىۇڭ ئۇۆزى
ئۇۇۇۇرۇش قوزغاشۇۇۇقا يىتەرلىۇۇۇك دەپ
قار يدۇ!
قۇرئان ،ھەدىسلەردە كەلۇگەن بىۇزھە
قارشى ئۇرۇشۇمىغانالر بىۇلەن تېاىچلىۇق
ئۇۇورنىتىش ،بەلكۇۇى ياخشۇۇىلىق قىلىۇۇش
ھەققىۇۇۇدىكى بەلگىلىمىلەرنۇۇۇى ۋ قتۇۇۇى
ئۇۇۇۆتكەن دەپ قار يۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر
بىرلەشۇۇۇكەن دۆلەتۇۇۇلەر تەشۇۇۇكىالتى،
خەلقئۇۇۇار قۇۇۇانۇنالر ،دۆلەتلەرنىۇۇۇڭ
ئىگىلىۇۇۇۇك ھوقۇۇۇۇۇقى ،ئەسۇۇۇۇىرھە
چۈشۇۇۇكەنلەرنى بىۇۇۇتەرەپ قىلىشۇۇۇتەك
مەسۇۇۇۇۇۇىلىلەردە خەلقئۇۇۇۇۇۇار لىق
ئەھۇۇدىاامىلەرنى ئېتىۇۇر پ قىلمايۇۇدۇ.
ۇۇارقىلىق
ۇۇېلىچ ئۇ
ۇۇا قۇ
ۇۇالم دۇنەاغۇ
ئىسۇ
ۇى
ۇۇ پىكىرنۇ
ۇدۇ .بۇ
ۇان دەپ قار يۇ
تارقالغۇ
قوبۇب قىلغۇان ياشۇالر كۇۆپ بولۇۇپ،
ئىسۇۇالم دەۋەت ئۇۇارقىلىق تارقالغۇۇان
دېۇۇۇگەن ئۇقۇۇۇۇماى مۇسۇۇۇۇلمانالرنى

زۇلۇمغۇۇا قارشۇۇى قوزغالغۇۇانالر بەزى
تەرەپۇۇلەردە ئاشۇۇۇرۇۋەتكەن بولۇشۇۇى
مۇمكىن ،شۇۇند قتىمۇ ئۇالرغۇا ئۇۆزىاى
ۇىاى
ۇەرەپ-نومۇسۇ
ۇش ،شۇ
ۇۇد پىئە قىلىۇ
مۇ
قوغۇۇۇۇد ش يولىۇۇۇۇد ز لىمالرغۇۇۇۇا
ۇۇى
ۇۇۆزرىلەر بېرىلىشۇ
ۇۇدىغان ئۇ
بېرىلمەيۇ
كېرەك.
-1پۈتۇۇۈن دۇنەاغۇۇا دۈشۇۇمەنلەرچە
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قىاللمايدۇ .تۇور ئۇارقىلىق ئۇاۋ زىمىزنى
خالىغان ۋ قىتتا دۇنەاغۇا يەتكۇۈزەلەيمىز.
ۇۇىش
دۇنەۇۇاد ئىاتېرنېتاىۇۇڭ ئومۇملىشۇ
سۈرئىتى ئىاتايىن تىز بولۇۇپ ،ھۇازىرقى
ز مانۇۇدىكى ئەڭ ئۇلۇۇۇغ جىھادالرنىۇۇڭ
بىۇۇرى تۇۇور دۇنەاسۇۇىدىكى «جىھۇۇاد»
ۇۇ
ۇز بۇ
ۇكى ،بىۇ
ۇرەك .ئەپسۇسۇ
ۇا كېۇ
بولسۇ
مەيد نۇۇۇد مىڭۇۇۇد بىۇۇۇر پىرسۇۇۇەنئ
ئورۇنغىمۇ ئىگە بواللمىدۇ .

«جىھاد»تىۇن يىر قالشۇتۇرۇش ئۈچۇۈن
قىلىاغۇۇان سۇيىقەسۇۇئ دەپ قار يۇۇدۇ.
ئۇالرنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇر قىسۇۇۇۇىملىرى
سۇۇاياھەتچىلەر ،يولۇچىالرغۇۇا ئوخشۇۇاش
ۇۇۆرۆھە
ۇۇىلەرنى ھۇ
ۇۇىز كىشۇ
مۇناسى ەتسۇ
ئۇۇېلىش ،ئۆلتۈرۈشۇۇتەك خاتۇۇالىقالرنى
سادىر قىلى تىۇدۇ .نەتىسىۇدە ئىسۇالمغا
زور ۋ نلىۇۇق ،تېررورلۇۇۇ قالپىقىاىۇۇڭ
كېەگۈزۈلۈشىگە زېمىن ھازىراليدۇ.

ئىسۇۇالم ئۇۇونالين تۇۇور بېتىاىۇۇڭ
ئىچىلىۇۇۇش مۇر سۇۇۇىمىد نوتۇۇۇۇ
سۆزلىگىاىمدە :ھازىرقى ز مۇان جىھۇادى
مۇشۇۇۇۇنىڭدىن ئىبۇۇۇارەت .كارۋ نغۇۇۇا
قوشۇلۇشۇۇاى خالىغۇۇان ،ئۇۇالالھ يولىۇۇد
جىھاد قىلىش پەزىلىتىگە ئىۇگە بولۇشۇاى
خالىغۇان كىشۇى قېاۇى ،مېلۇى ،ۋ قتۇى،
ۇۇۇدالر
ۇۇۇارقىلىق مۇجاھىۇ
ۇۇۇى ئۇ
بىلىمۇ
كارۋىاىغان قوشۇلسۇۇن .بۈھۇۈنكى بۇۇ
دەۋەت جىھۇۇادى تۇۇارىخي ئەھمىۇۇەەتكە
ئىۇۇگە ئۇۇۇز مۇددەتلىۇۇك جىھۇۇادتۇر،
دېگەن ئىۇدىم ».يۈسۇۈپ قەرز ۋىاىۇڭ
سۆزى تۈھىدى)

 -3ئوتتۇر ھاب يوب تۇتقانالر
بۇۇۇ ئېقىمۇۇدىكىلەر ئۇۇالالھ ئۇۇۇالرنى
ئوتتۇر ھۇۇۇاللىق يولىغۇۇۇا باشۇۇۇلىغان،
ئىلىم-ھىكمەت ئاتۇا قىلغۇان ،شۇەرىئەت
بىلىملىرىۇۇۇدە بەسۇۇۇىرەت يىر قاۇۇۇى
كۇۇۇۆرۈش) ،رېئۇۇۇاللىقاى يۇۇۇاقىالش
ۇۇالر
ئاالھىۇدىلىكلىرىاى ئاتۇا قىلغۇان .ئۇ
بىرىاچۇۇۇى خىۇۇۇل ئېقىمۇۇۇدىكىلەرنىڭ
جۇۇۈرئىتىاى ئۇۇۆزىگە مۇجەسسۇۇەملىگەن،
ئىككىاچى خىل ئېقىماىۇڭ خاتۇالىقلىرىاى
قوبۇۇۇب قىلمايۇۇدىغان ئەقىۇۇل-ئىۇۇدر ك
ئاتا قىلىاغانالردۇر.
ئۆتمۈشتە كىسر  ،قەيسۇەر ،كېەىاكۇى
ز مۇۇۇانالرد قۇۇۇور ب كۇۇۇۈچى بىۇۇۇلەن
زور ۋ نلىق ئۇارقىلىق ئالالھاىۇڭ دىاىاۇى
توسۇۇىدىغان ،خەلقىۇۇگە زۇلۇۇۇم قىلىۇۇق
ئىزىۇۇدىغان ز لىمالرغۇۇا قارشۇۇى ئۇۇۇرۇش
ئۇۇېچىش يولغۇۇا قويۇلغۇۇان بولسۇۇىمۇ،
بۈھۇۇۈنكى كۈنۇۇدە ئالالھاىۇۇڭ دىاىاۇۇى
يەتكۈزۈش ۋ سۇىتىلىرى كۇۆپ بولۇۇپ،
ھۇۇازىرقى ز مۇۇان تېخاىكىسۇۇى ئۇۇارقىلىق
ئالالھاىۇۇۇۇڭ دىاۇۇۇۇى يەتكۈزۈشۇۇۇۇتە
ۇۇۇقۇنلىق
ۇۇۇۈچ توسۇ
ۇۇۇد كۇ
ھېچقانۇ

ئىمۇۇان يەتمىۇۇش نەچۇۇچە شۇۇاخچىغا
بۆلۈنگەندەكال ،جىھۇادنىڭمۇ بىۇر قۇانچە
تۇۇۈرلىرى بۇۇار .ئىمۇۇام ئىباۇۇى قەيۇۇەىم
ۇد
ۇاملىق كىتابىۇ
ۇاد» نۇ
جەۋزى «ز دۇلمەئۇ
جىھۇۇادنى تۇۇۆت دەرىۇۇسە ،ئۇۇون ئۇۇۈچ
تۈرھە بۆلگەن.
جىھادنىڭ تۆت دەرىسىسى:
 .2نەپسى بىلەن جىھاد قىلىش.
 .1شەيتان بىلەن جىھاد قىلىش.
 .3كۇپپۇۇۇارالر بىۇۇۇلەن جىھۇۇۇاد
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ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇزۇقچىلىقالر،
 .1بۇ
شۇۇۇەھ نىەلىقالردىن يىۇۇۇر تۇۇۇۇرۇش
جىھۇۇادى بولۇۇۇپ ،ئۇۇاۋ لقى جىھۇۇادتىن
جەزمىۇۇۇۇۇەەت ،ئىككىاچىسۇۇۇۇۇىدىن
سەۋىرچانلىق ھاسىل بولىدۇ.

قىلىش.
 .1مۇنۇۇۇاپىقالر بىۇۇۇلەن جىھۇۇۇاد
قىلىش.
نەپسى بىۇلەن جىھۇاد قىلىۇش تۇۆت
دەرىسىدۇر:

ۇۇلەن
ۇۇاپىقالر بىۇ
ۇۇارالر ۋە مۇنۇ
كۇپپۇ
جىھاد قىلىش تۆت دەرىسىدۇر:

ۇوغر يۇۇوب،
ۇان ئۇۇۆزىگە تۇ
 .2ئىاسۇ
ھە دىااۇۇۇى كۆرسۇۇۇىتىدىغان ئىلىۇۇۇم
ئۆھۈنۇۇۈش ئۇۇارقىلىق جىھۇۇاد قىلىۇۇش
بولۇۇۇپ ،ئىلىمسۇۇىز ئىاسۇۇان دۇنەۇۇا ۋە
ئاخىرەتتە نىساتلىققا ئىرىشەلمەيدۇ.

 .2قەلب ئارقىلىق.
 .1تىل ئارقىلىق.
 .3ماب-دۇنەا ئارقىلىق.

 .1بىلگەنۇۇۇۇگە ئەمەب قىلىۇۇۇۇش
جىھۇۇادى بولۇۇۇپ ،ئەمەب قىلىامىغۇۇان
ۇۇان
ۇۇان قىلمىغۇ
ۇۇانغا زىەۇ
ۇۇم ئىاسۇ
بىلىۇ
تەقدىردىمۇ ئەسقاتمايدۇ.

 .1جان ئارقىلىق.
ۇاد
ۇدىغان جىھۇ
ۇلەن بولىۇ
ۇارالر بىۇ
كۇپپۇ
قۇۇوب ئۇۇارقىلىق بولۇۇۇپ ،مۇنۇۇاپىقالر
بىلەنكى جىھاد بولسا تىل ئارقىلىقتۇر.

ۇۇۇۇش،
ۇۇۇۇا دەۋەت قىلىۇ
 .3دىاغۇ
بىلمىگەنلەرھە ئىلىۇم ئۇۆھىتىش جىھۇادى
بولۇۇۇۇۇپ ،ئالالھاىۇۇۇۇڭ دىاىاۇۇۇۇى
يۇشۇرماستىن تۇارقىتىش نەپسۇى بىۇلەن
جىھاد قىلغانلىقتۇر.

ز لىمۇۇالر ،بىۇۇدئەتچىلەر ،مۇۇۇنكەر
ئىۇۇش قىلىۇۇدىغانالر بىۇۇلەن بولىۇۇدىغان
ۇۇگە
ۇۇۈچ دەرىسىۇ
ۇۇد ئۇ
ۇۇاد مۇنۇ
جىھۇ
بۆلۈنىدۇ.
قۇۇۇدرىتى يەتسۇۇە قۇۇوب ئۇۇارقىلىق
بولىۇۇدۇ ،ئەھەر ئۇۇاجىز كەلسۇۇە تىۇۇل
ۇاجىز
ۇدىامۇ ئۇ
ۇدۇ ،ئۇنىڭۇ
ۇارقىلىقال بولىۇ
ئۇ
كەلسۇۇە قەلبىۇۇدە نۇۇار زىلىق بىۇۇلەن
كۇپايىلىاىدۇ.

 .1ئالالھاىۇۇۇۇڭ دىاىغۇۇۇۇا دەۋەت
قىلىۇۇش يولىۇۇد كېلىۇۇدىغان جاپۇۇا-
مۇشۇۇەققەت ۋە ئەزىەەتلىۇۇرىگە سۇۇەۋىر
قىلىشۇۇتىن ئىبۇۇارەت .مەزكۇۇۇر تۇۇۆت
مەرتىۇۇ ىاى بېسۇۇىق ئۇۇۆتەلىگەن كىشۇۇى
ھەقىقىۇۇي رەببۇۇانىالر قاتارىۇۇدىن ئۇۇورۇن
ئاالاليدۇ.

«كىمكۇۇى غۇۇاز ت قىلمۇۇاي ،غۇۇاز ت
قىلىشاى نىەەت قىلمۇاي ئۆلۇۈپ كەتسۇە
مۇناپىقلىقاىۇۇڭ بىۇۇر ئۇۇاالمىتى ئۈسۇۇتىدە
ئۆلگەن بولىدۇ».

شۇۇەيتان بىۇۇلەن جىھۇۇاد قىلىشۇۇاىڭ
ئىككى مەرتى ىسى بار:

پايدىالنغان مەنبەلەر:

 .2ئىمانغۇۇۇا د غ تەھكۈزىۇۇۇدىغان
شۇۇەك-شۇۇۈبھىلەردىن يىۇۇر تۇرۇشۇۇقا
تىرىشچانلىق كۆرسىتىش.

ز دۇلمەئاد :ئىباى قەيەىم جەۋزى.
ىىقھۇلسىھاد  :يۈسۈ
تەپسىر ئىباى كەسىر.
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ئەلقەرد ۋى.

ئىر قاىۇۇۇڭ يەر كۇۇۇۆلىمى ۋە
نوپۇسى:

ئىر قتا ئەرەبلەر ۋە كۇردالردىن قالسۇا
سانى ئەڭ كۆپ بولغان ئۈچىاچى مىلۇلەت
تۈركمەنلەر بولۇپ ،نوپۇسى  3مىلەوندىن
ئاشىدۇ .كۆپۈنچىسۇى ئەھلۇى سۇۈناەت

ئېر ن ،ئىئورد نىەە ،كۇۋەيۇئ ،سۇەئۇدى
ئەرەبىستان ،سۇرىەە ۋە تۈركىەە قاتۇارلىق
دۆلەتلەر بىۇلەن چېگۇر سۇىزىقلىرى بۇار
بولۇپ ،دېڭىزغا قارىتىلغان چېگر سىزىقى
 32كىلومېتىر كېلىدۇ①.

بولغان ئىر تۈركمەنلىرىاىۇڭ ئۇاز بىۇر
قىسمى باغد تتا ياشىسۇىمۇ ،كۆپىاچىسۇى
شىمالى ر يونۇدىكى :كەركۇۇك ،جەلۇۇال،
سەدىەە ،سۇاليمان بېك ،تۇوز خۇرمۇاتۇ،
كەپرى ،تىلۇئەپەر ،مۇسۇىل ،ئەربىۇل ۋە
ۇەھەرلىرىدە
ۇارلىق شۇ
ۇۇبرى قاتۇ
ۇالتىن كۇ
ئۇ
ياشايدۇ .ئىر قتىكۇى تۇۈركمەنلەر ئوغۇۇز
تۈركلىرى ئەۋالدلىرى بولۇۇپ ،ئۇالرنىۇڭ
ئىر ققا كېلىۇق يەرلىشىشۇى مىالدىۇەە -6

ئىر قاىۇۇۇڭ ئومۇۇۇۇم يەر كۇۇۇۆلىمى:
 132.114ك در ت كىلومېتىر ،قۇرۇقلۇقتا

ئىر قاىڭ ئومۇم نوپۇسۇى  36مىلەۇون
ئەتر پىد بولۇۇپ ،ئەرەبۇلەر  %63نۇى،
كۇۇردالر  %23نۇى ئىگىلەيۇدۇ ،قالغۇان
 %22نوپۇساى تۇۈركمەنلەر ،ئەرمەنۇلەر،
مەنۇۇد ئىەەلەر ،چەركەسۇۇلەر ،ئېۇۇر نلىقالر،
شەبەكلەر ،يەزېدىەەلەر ۋە كاۋلىەە قاتارلىق
مىللەتلەر ئىگىلەيدۇ②.
①-ۋىكىپىدىەە – ئوچۇۇ
جۇغر پىسى
②-ۋىكىپىدىەە – ئوچۇۇ

ۇد نى
ۇى قومانۇ
ۇۇمەۋىالر ھەربۇ
ۇىردە ئۇ
ئەسۇ
ئەبەيۇۇدۇلال بىۇۇن زىەادنىۇۇڭ تۈركىسۇۇتان
دىەارىۇۇدىن  1222ئەسۇۇكەرنى ئىر ققۇۇا
يۆتكىشى بىلەن باشۇلىاىدۇ .سۇەلچۇقىالر
ھاكىمىەىتى ز مانىد ئىر ققا ناھايەت كۇۆپ

ئېاسۇىكلۇپېدىەە ئ ئىۇر
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ۇاتىرەلىرى،
ۇۇرىي نەسۇ
ۇاتولىكلىرى ،ئاشۇ
كۇ
سۇۇىريانىالردىن بولغۇۇان كاتولىۇۇك ۋە
ئورتودوكس خرىستىئانلىرى ھەمدە ئەرمەن
كاتۇلىكلىرى بىلەن بىرۇسۇتانتلىرىاى ئۇۆز
ئىچىگە ئالىدۇ.

ساند تۈرك ئەسۇكەرلىرى ۋە ھۆكۇۈمەت
خادىملىرى يۆتكىلىدۇ .شۇند قال ئوسمانلى
خەلىپىلىكى ز مانىۇدىمۇ ئىر ققۇا خىۇزمەت
بىلەن كېلىۇق يەرلىشۇىق قالغۇان دۆلەت
خادىملىرى بىلەن ئوسمانلى ئەسكەرلىرىاىڭ
ئەۋالدلىۇۇرى ناھۇۇايەت كۇۇۆپ سۇۇاناى
①
ئىگىلەيدۇ.

ئىر يەھۇدىلىرى سۇانى  212مىۇڭ
ئەتر پىۇۇد بولۇۇۇپ ،ئۇالرنىۇۇڭ ئىۇۇر
زېمىالىرىۇۇۇد بۇۇۇابىلى ۋە ئاشۇۇۇۇرى

ئىر قتىكى دىاالر ۋە مەزھەپلەر:

ز مانلىرىدىن باشالپ ياشاپ كېلى تقانلىقى
رىۇۇ يەت قىلىاىۇۇدۇ .ئۇۇۇالر ئىر قتىكۇۇى
كامۇنېسئ ۋە سوتسىئالىسئ پارتىەىلەرنىڭ
بارلىققا كېلىشۇىدە چۇوڭ روب ئوياايۇدۇ.
يەھۇدىەالر باغد ت ۋە بەسرە شەھەرلىرىدە
كۆپ بولۇش بىۇلەن بىۇرھە كۇردىسۇتان
يەھۇدىەلىرنىڭ سانىمۇ ئاز ئەمەس ،ئۇۇالر
باغد دنى ئۆزلىرىاىۇڭ پەيغەمبەرلىرىۇدىن:
ھەزقېەۇۇا ،ئەزر  ،يۇشۇۇەئبىن كۇۇوھىن ۋە

ئىر قتىكۇۇى يەرلىۇۇك ئەرەبلەرنىۇۇڭ
كۆپىاچىسۇۇى شۇۇىئەلەر بولۇۇۇپ ،ئومۇۇۇم
نوپۇسۇۇىاىڭ  %42نۇۇى ئىگىلەيۇۇدۇ ۋە
باغۇۇد دنىڭ جەنۇبىۇۇدىكى ۋىاليەتلىرىۇۇدە
ياشايدۇ .ئەمما ئەھلى سۇۈناەت نوپۇسۇى
ئومۇۇۇم نوپۇسۇۇاىڭ  %32پىرسۇۇەنتىاى
ئىگىلەيۇۇدۇ ۋە باغۇۇد تاىڭ شۇۇىمالىدىكى
ۇۇم
ۇر ئومۇ
ۇايدۇ .ئىۇ
ۇدە ياشۇ
ۋىاليەتلىرىۇ
نوپۇسۇۇىاىڭ  %53پىرسۇۇەنتى شۇۇىئە ۋە
ئەھلى سۈناەت مۇسۇلمانلىرىدىن تەركىۇق
تاپىدىغان بولۇپ ،ئۇنىڭ  %46نى شۇىئە
ۋە  %33نۇۇۇى ئەھلۇۇۇى سۇۇۇۈناەت
مۇسۇلمانلىرى تەشكىل قىلىۇدۇ .ئىسۇالم
دىاىدىن باشقا دىاالرغا ئىتىقاد قىلغۇۇچىالر
سانى بولسا ئومۇم نوپۇسۇاىڭ  %26نۇى
ئىگىلەيدۇ.

ئىسۇۇھا بىۇۇن ئەلغۇۇائۇۋنى قاتۇۇارلىق
پەيغەمبەرلەرنىڭ قەبرىلىرىاى ئۆز ئىچىۇگە
ئالغان مۇۇقەددەس شۇەھەر ھېسۇاباليدۇ.
ئۇالرنىڭ باغد تتا  25مەكتىپى بار بولۇپ،
ئۇۇۇ مەكۇۇتەپلەر ئىر قتىكۇۇى ئەڭ قەدىۇۇم
مەكتەپلەر ھېسابلىاىدۇ ،سۇۇۋ ر نۇاملىق
مەكتىپىاىۇۇۇڭ مىالدىۇۇۇەە -125يىلۇۇۇى
قۇرۇلغانلىقى رى يەت قىلىاىدۇ.

ۇر
ۇانى بىۇ
ۇتىئانالر سۇ
ۇى خرىسۇ
ئىر قتىكۇ

يەزېۇۇدىەەلەر ئىر قاىۇۇڭ شۇۇىمالىدىكى
سېاگار تۇاغلىق ر يۇنلىرىۇد ياشۇايدىغان
بولۇۇۇپ ،ئۇالرنىۇۇڭ ئىالھىاىۇۇڭ ئىسۇۇمى
يەزد ن« ،پۇۇاك ۋە ئەڭ ياخشۇۇى روھ»
دېگەندىن ئىبارەت .ئۇالر ئىبلىس شەيتاناى
پەرىشتە ،بەلكى ئۆزلىرىاىڭ يولباشچىسۇى
ھېساباليدىغان بولغاچ ،باشقىالر ئۇۇالرنى

مىلەۇۇون ئەتر پىۇۇد بولۇۇۇپ ،ئۇالرنىۇۇڭ
مىالدىەە -42يىللىرىدىن باشالپ ،ئىۇر
زېمىالىرىدە ياشاپ كېلى تقانلىقى رى يەت
قىلىاىدۇ .ئىر خرىستىئانلىرى ،كىلۇد ن
①-ۋىكىپىدىەە – ئوچۇۇ
نوپۇسى
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بىرلىكى» رەھبەرلىرى ئارىسىد  1نۆۋەت
ۇاكىمىەەت
ئىچكۇى ئىۇاقىالپ ئۇارقىلىق ھۇ
ئالماشۇۇقاندىن كېۇۇەىن-2542 ،يىلۇۇى
«ئەلۇۇبەئىس پارتىەىسۇۇى» يەنە ئىچكۇۇى
ئىاقىالپ ئارقىلىق ھاكىمىەەتاى ئىگىلەيدۇ.
پارتىەە رەھبىرى ۋە ئىۇر جۇمھۇۇرىەىتى
رەئىسۇۇى ئەھۇۇمەت ھەسۇۇەن ئەلبەكىۇۇر،
ئۆزىاىڭ مۇئاۋىاى ساد م ھۇسەيااى ئۇنىڭ

شۇۇەيتانغا ئىبۇۇادەت قىلغۇۇۇچىالر دەپمۇۇۇ
ئاتايدۇ①.

ئىر قاىڭ قىسقىچە سىەاسى تارىخى
-2331يىلىدىن ئېتىبۇارەن ئوسۇمانلى
خەلىپىلىكىگە تەۋە ھالد ياشىغان ئىۇر ،
ۇەە
ۇلەن ئەنگلىۇ
ۇى بىۇ
ۇڭ يىقىلىشۇ
خىالپىتىاىۇ
مۇستەملىكىسىگە ئايلىاىق قالغاندىن كېەىن،
بىرىاچى بۇلۇۇپ ئوسۇمانلى خىالپىۇتىگە

ئىچكى ئىاقىال جەريانىۇد كۆرسۇەتكەن
خىزمەتلىرىاى تەقدىرلىگەن ھالد  ،ئىۇر
مۇئاۋىن رەئىسلىكىگە تەيىالەيدۇ-2565 .
يىلى ئۇۆز رەئىسۇىاى ئىسۇتىپا بېرىشۇكە
مەجبۇۇۇرالش ئۇۇارقىلىق ھۇۇاكىمىەەتاى
ئىگىلىگەن سۇاد م ھۈسۇەيىن ،رەئىسۇلىك
تەختىدە ئولتۇرغان كۈنىۇدىن ئېتىبۇارەن،
ۇۇۇ
ۇۇاتتىق قوللۇ
ۇۇدە قۇ
ۇۇر ئىچىۇ
ئىۇ
سىەاسەتلىرى ئىسر قىلىش بىلەن بىۇرھە،

قارشۇۇى ئىسۇۇەان كۆتۇۇۈرھەن ۋە ئەرە
دۇنەاسىاىڭ قىر لى بۇلۇش شېرىن خىەۇالى
بىۇۇلەن ئوسۇۇمانلى خىالپىۇۇتىگە قارشۇۇى
ئىاگلىزالر بىلەن بىرسەپتە تۇرغان ،ھىساز
ۋ لىەسى ھۆسەيىن بىن ئەلىاىڭ -3ئوغلى)
پەيسۇۇەب بىۇۇن ھۆسۇۇەيىن بىۇۇن ئەلۇۇى
ئەلھاشۇۇىمى-2512 ،يىلۇۇى ئەنگلىۇۇەە
تەرىپىدىن ئىر ققا قار ب تەيىن قىلىاىۇدۇ.
-2533يىلى ئۇنىۇڭ ۋ پاتىۇدىن كېۇەىن،
ئوغلى غازى ئەۋۋەب -2535يىلىغىۇچە ۋە
نەۋرىسۇۇى ئىككىاچۇۇى پەيسۇۇەب -2532
يىلىغىچە قىر للىۇق تەختىۇدە ئولتۇرىۇدۇ.
-2532يىلۇۇى«-21ئىەۇۇۇن ئىاقىالبۇۇى»
نەتىسىسۇۇۇىدە ئەنگلىۇۇۇەە ھىمايىسۇۇۇى
ئاسۇۇۇتىدىكى ،ھاشۇۇۇىمىەە قىر للىۇۇۇق
ھاكىمىەىتىگە خۇاتىمە بېرىلىۇق «ئىۇر
جۇمھۇرىەىتى» قۇرۇلىدۇ②.

بىرنەچچە ئون قېۇتىم تىاچلىۇق ئىچىۇدە
نامايىش ئۆتكۈزۈۋ تقانالرنى ئو يامغۇرىغا
تۇتۇش ئارقىلىق ئاممى ىي قىرغىاچىلىۇق
ئېلۇۇق بارىۇۇدۇ .ھەلەبۇۇسە ،ئەنپۇۇاب
ر يونلىرىدىكى ساالمغا قارشى قۇوزغىالڭاى
بېسۇۇىقتۇرۇش ھۇقۇشۇۇلىرى جەريانىۇۇد
خىمىەىلىك بومبىلىرىاى قولالنغان بولۇۇپ،
مىڭالرچە بىگۇناھ پۇخر الر زەھەرلىاىۇدۇ.
-2522يىلى ئېر ن بىلەن بىرىاچى پارىس
قولتۇقى ئۇرۇشى باشلىغان بولۇپ 2 ،يىل
ئۆزلۈكسۇۇۇىز د ۋ م قىلغۇۇۇان ئۇۇۇۇرۇش
نەتىسىسىدە :ئىككى تەرەپتىن بىر مىلەۇون
كىشى ئۆلىۇدۇ ۋە مىلەۇونالرچە كىشۇىلەر
يارىلىاىدۇ .بۇ ئۇۇرۇش ئۈچۇۈن ئىۇر
خەزىاىسۇۇىدىن چىققۇۇان ئىقتىسۇۇات 322

جۇمھۇۇۇرىەەت قۇرۇلغۇۇان كۈنىۇۇدىن
ئېتىبۇۇۇۇارەن «ئەرە سوتسىئالىسۇۇۇۇئ
ۇۇىد
ۇۇلەر ئ رەشۇ
ۇۇالەر ۋە مەزھەبۇ
ۇۇى دىۇ
①-ئىر قتىكۇ
ئەلخىەۇن كىتاۋى
②-ئىسۇۇالم ۋېۇۇب تۇۇور بىكىتۇۇى ئ ئىر قتىكۇۇى
مەزھەپلەر

32

ئىككىاچى نۇۆۋەت ئىۇر جۇمھۇۇرىەىتى
رەئىسى سايلىاىدۇ-1221 .يىلى يەنە قايتا
مەزكۇر كۇردىستان مىللى بىرلىك پارتىسى
رەھبىرى پۇئاد مەسۇم رەئىس سايلىاىدۇ③.

ۇىدۇ.
مىلەۇارد ئامېرىكۇا دوللىرىۇدىن ئاشۇ
-2552يىلى كۇۇۋەيتاى ئىشۇغاب قىلىۇش
ئارقىلىق ئىككىاچۇى نۆۋەتلىۇك پۇارىس
قولتۇقى ئۇرۇشىغا سەۋەبچى بۇلغان ساد م
ھۈسەيىن! ئۇرۇش جەريانىۇدىكى پۈتۇۈن
چىقىمالر ئۈچۈن تۆلەم تۇۆلەش ئۇارقىلىق
ئىر قتىكى ئىقتىسادى كېرىزىسقا سۇەۋەبچى
بولىدۇ① .②-

-1222يىلى ئامېرىكا ئەسۇكەرلىرىاىڭ
ئىر قتىن چېكىاىشى بىلەن ،ئىر ئىچىۇدە
پەۋقۇلئاددە قااليمىقان ۋە مۇقىمسىز بىۇر
ۋەزىەەت بارلىققا كەلگەن بولۇپ ،ئەھلۇى

-1223يىلۇۇى -11ئىەۇۇۇب كۇۇۈنى
ئامېرىكا رەئىسى جورج بۇوش تەرىپىۇدىن
ئىر ققۇۇا ۋ قتىلىۇۇق ھۇۇاكىم تەيىۇۇالەنگەن
ئامېرىكا ئەلچىسى بوب پىرىمىۇر ،ئىۇر
پۇۇۇارالمېاتى ۋە بۇۇۇارلىق ھۆكۇۇۇۈمەت
ئورھانلىرىاى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ ،ئىۇر
ئەسكەرلىرىاى تارقىتى ەتكەنۇدىن كېۇەىن،
ئىر ئىچكى ۋەزىەىتى قااليمىقانلىشىشۇقا
باشاليدۇ .بوب پىرىمىر ئىر قتىكۇى شۇىئە

سۇۇۈناەت مۇسۇۇۇلمانلىرى ،شۇۇىئەلەر ۋە
كۇردالر ئىچىدىن نەچچە ئونلىغان قۇر للىق
تەشكىالتالر ئوتتۇرىغا چىقىۇدۇ ۋە ئىۇر
زېمىالىرىاۇۇۇى خالىغۇۇۇانچە ئىگىلەشۇۇۇكە
باشاليدۇ .مانۇا ھۇازىر باغۇد تتا ئىۇر
مەركىۇۇۇزى ھۆكۇۇۇۈمىتى ،ئەربىۇۇۇل دە
كۇردىستان يەرلىۇك ھۆكۇۈمىتى ،ئەنبۇار،
نەياەۋ ۋە كەركۇك قاتارلىق ۋىاليەتۇلەردە
د ئىش ھۇاكىمىەىتى ،باشۇقا بىۇر قۇانچە

رەھبەرلىرى بىلەن يېقىادىن ھەمكارالشۇقان
ھالد ۋ قىتلىق ھۆكۈمەت تەشكىل قىلىۇش
بىلەن بىر ۋ قىتتا ،ۋ قتىلىق ئاساسى قانۇن
تەيەاراليدۇ-1221 ،يىلى ئىەۇۇن ئېەىۇد
ھۇۇاكىمىەەتاى ئىۇۇر يەرلىۇۇك قەبىۇۇلە
باشلىرىدىن بىرى بولغان غۇازى ئەلەۇاۋەر
رېەاسەتچىلىكىدىكى ۋ قىتلىق ھۆكۇۈمەتكە
ئۆتكۈزىۇۇدۇ-1223 .يىلقۇۇى سۇۇايالم

ر يونالرد  ،يەنە باشقا ئونلىغان قۇر للىۇق
تەشكىالتالر ھۆكۈم سۈرمەكتە④.
شىئەلەرنىڭ ئىر
قارىتا پوزىتسىەىسى :

ئىچكى ئۇرۇشلىرىغا

ئاساسلىق دىاۇى پائۇالىەەتلىرى شۇىئە
ۇتىن
ۇرىگە چوقۇنۇشۇ
ۇڭ قەبرىلىۇ
ئىماملىرىاىۇ
ئىبارەت بولغان بىۇر مەزھەپ كىشۇىلىرى
ئۈچۈن ئىلىق ئەېتقاند  ،كۇۆپىاچە شۇىئە

نەتىسىسىدە «كۇردىستان مىللۇى بىرلىۇك
ۇانى
ۇاالب تالىبۇ
ۇرى جۇ
ۇى» رەھبىۇ
پارتىەىسۇ
ۇۇى
ۇۇۆۋەت ۋە -1225يىلۇ
ۇۇى نۇ
بىرىاچۇ

ئىماملىرىاىڭ قەبرىلىرىاۇى ئۇۆز ئىچىۇگە
ئالغان ئىر زېمىاى ،ئاالھىدە مۇۇھىم ۋە
مۇقەددەس زېمىن ھېسابلىاىدۇ.

ئېاسۇۇىكلۇپېدىەە ئ

①-ۋىكىپىۇۇدىەە – ئوچۇۇۇ
ئىر تارىخى
②-ئەلمۇسۇۇلىم نېۇۇئ تۇۇور بىكىتۇۇى ئ سۇۇەدد م
ھۇسەيىن ھاياتى

ۋىكىپىۇۇدىەە – ئوچۇۇۇسەدد م جىاايەتلىرى
④-ۋىكىپىۇۇدىەە – ئوچۇۇۇ
ئىر ھاكىملىرى
③
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ئېاسۇۇىكلۇپېدىەە ئ
ئېاسۇۇىكلۇپېدىەە ئ

ئىر قتىكى شىئە قوشۇۇنلىرى ئىچىۇدە:
مۇقتەد سۇەدېر باشۇچىلىقىدىكى ئەنسۇار
قوشۇۇۇنلىرى بىۇۇلەن تەيەۇۇار ئەلسۇۇەدېر
رېەاسەتچىلىگىدىكى مەھۇدى قوشۇۇنلىرى
ۇد
ۇدۇ .ئېر نۇ
ۇاناى ئىگىلەيۇ
ۇۆپ سۇ
ئەڭ كۇ
تەربىەىلەنگەن مىڭالرچە ئىر ياشلىرىدىن
تەركىق تاپقۇان پەيۇلە ئەنسۇار بەدېۇر
قوشۇنى سان جەھەتتە ئۈچىاچى ئورۇنۇد

كۆرسىتىشاىڭ ھار ملىقى ھەققىۇدە بەرھەن
پەتى سۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن ،ئامېرىكۇۇۇۇا
ھۆكۇمىتىۇۇدىن 122مىلەۇۇون ئامېرىكۇۇا
دوللىرى ئالغانلىقى ئاشكارىلىاىق قالغىاىد ،
ئۇ ئۆزى بايانات ئېالن قىلىۇق مۇنۇد
دەيدۇ :بىز مەزكۇۇر مەبلەغاۇى خەلقىمىۇز
ئىچىدىكى پېقىر ۋ موھتاجالرغا تۇارقىتىش
ۇامېرىكىاى
ۇمەك :ئۇ
ۇدۇ  .دېۇ
ۇۈن ئالۇ
ئۈچۇ

تۇرىدۇ .ئىسالمىي ئىاقىالپ قوشۇۇنلىرى،
ئىسالم قائىدىسى ،ئون بەشۇىاچى شۇەبان
ئىسۇۇالم تەشۇۇكىالتى ،كەرىۇۇم مەھمۇۇۇد
قۇماند نلىقىدىكى ئالالھ پارتىسى ،ھەسەن
سارىي قۇماند نلىقىدىكى ئالالھ پارتىسۇى،
ۇڭ
ۇلىرى ،ئالالھاىۇ
ۇالم ياشۇ
ۇان ئىسۇ
تالالنغۇ
قۇربۇۇانلىرى قاتۇۇارلىق تەشۇۇكىالتالر ۋە
ئۇندىن باشۇقىمۇ شۇىئە ئىاقىالبىغۇا تەۋە
ئوخشاش بولمىغان ئىسىمالردىكى ئونالرچە

ئۆزلىرى ئۈچۈن دۇشمەن ھېسۇاپاليدىغان
شىەىئە ئالىملىرى ،ماددى پايد مەنۇپەئەت
ۋە سىەاسىي ئىمتىەازالر بەدىلىگە ،ئامېرىكا
بىلەن يېقىادىن ھەمكارلىشىپال قالماسۇتىن،
بەلكى ئۇنىڭغا قارشى كۇرەش قىلىشاىڭمۇ
ھار ملىقىغا پەتى بېرىدۇ②.

ئەھلۇۇى سۇۇۈناىەلەرنىڭ ئىۇۇر
ئىچكۇۇۇى ئۇرۇشۇۇۇلىرىغا قارىتۇۇۇا
پوزىتسىەىسى

ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىلگىرىدىن باشالپ
ئىر شىئە لېدەرلىرى بىلەن كېلىشى لغان
بولغۇۇاچ ،ئىۇۇر ئىچىۇۇدە ئامېرىكۇۇا
سىەاسىتىگە قارشىلىق كۆرسەتكۈچى شۇىئە

 ( -2جمللسح لعسكريحلعشائرح لعر ق)ح«ئىر
قەبىلىلىرىاىڭ قۇر للىق قىسىم ھەيئىتۇى»
ئوخشاش بولمىغان  62قەبىلىلەر بىرلىكۇى
بولۇپ ،ئۇالر رەمادى ،خالىدىەە ،كۇۆرمە،
پەللۇجە قاتۇارلىق شۇەھەرلىرىدىن باشۇقا
ئەنبار ،نەيۇاەۋ  ،سۇاالھىدىن ،بەئقۇۇبە،
دىەالى ۋە كەركۇۇك ۋىاليەتلىرىاۇى بەزى
ر يونلىرىاى ،ھەمدە باغۇد تقا تەۋە ئەبۇۇ

قوشۇن ئىر قاىۇڭ مۇۇھىم مەركەزلىرىاۇى
ۇد ت
ۇا باغۇ
ۇر ۋ قىتتۇ
ۇلەن بىۇ
ئىگىۇلەش بىۇ
ھۆكۇۇۇۇۈمىتى بىۇۇۇۇلەن يېقىاۇۇۇۇدىن
①
ھەمكارالشماقتا.

تاپقىلى بولمايدۇ .ئىر قتىكى شۇىئەلەرنىڭ
دىاۇۇى پېش سۇۇى ئۇۇايەتۇلال ئەلئۇزمۇۇا
ئەلسەيەىد ئەلسېستانىاىڭ ئۇۆز ز مانىۇد ،
ئامېرىكۇۇۇا ئەسۇۇۇكەرلىرىگە قارشۇۇۇىلىق
①-ۋىكىپىدىەە – ئوچۇۇ
ئۇرۇشى

ۇارىمىەە
ۇاجى ۋە تۇ
ۇىفىەە ،تۇ
ۇب ،يۇسۇ
غېرىۇ
قاتارلىق مەھەللىلەرنى مەركەز قىلغان ھالد
ھەرىكەت قىلماقتا .قەبىلىۇلەر بىۇرلىكىگە
تەۋە قۇر للىق كىشىلەرنىڭ سۇانى ئېاىۇق

ئېاسۇىكلۇپېدىەە ئ ئىۇر

ئەلسەزىۇۇرە نىۇۇئ تۇۇورى بىكىتۇۇى ئ ئىر قتىكۇۇىشېئە قۇر للىق قوشۇنلىرى تىزىملىكى
②
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مەركەز قىلغان ھالد ھەرىكەت قىلماقتا.

بولمىسىمۇ ئەھلى سۇناەتدىن ئونمىڭالرچە
كىشىلەرنىڭ بۇ بىرلىككە تەۋە ئىكەنلىكۇى
ۋە كۇنۇۇدىن كۇۇۈنگە سۇۇانى كۆپىەىۇۇق
كېتى تقانلىقى تەكىتلەنمەكتە.

 ( -1جلدديجملح إلس د ح لعر ق د ) «ئىۇۇۇر
ئىسۇۇالم قوشۇۇۇنى» ئەھلۇۇى سۇۇۈناەت
سېپىدىكى -3چوڭ قۇر للىۇق تەشۇكىالت
بولۇۇۇپ-1221 ،يىلۇۇى قۇرۇلغۇۇان بۇۇۇ
تەشكىالت «ئەلقائىدە» بىۇلەن قۇر للىۇق
توقۇنۇشقا كىرىدۇ ،ئۇۇالر ئىسۇالمچىالر،
ۋەتەن سۆيەرلەر ۋە ئەرە مىللەتلىرىۇدىن

( -1أنصددا ح إلس د ح لعر قي د ) مۇسۇۇۇلمان
قېرىاد شۇۇالرنىڭ ئىر قتىكۇۇى شۆبىسۇۇى
ھېسۇۇۇابلىاىدىغان« ،ئىۇۇۇر ئىسۇۇۇالم
ياردەمچىلىرى» تەشكىالتى -1222يىلۇى

تەركىق تاپقان قوشۇۇن بولۇۇپ ،ئۇۇالر
باغۇۇۇد ت ،سۇۇۇاالھىدىن ۋە نەيۇۇۇاەۋ
ۋىاليەتلىرىاۇۇى بەزى ر يۇۇونلىرىاى مەركەز
تۇتقان ھالد ھەرىكەت قىلماقتا.

ئەلمۇۇولال كەرىكۇۇار رىەاسۇۇەتچىلىكىدە
قۇرۇلغان بولۇپ ،نەيۇاەۋ  ،كەركۇۇك ۋە
ۇونلىرىاى
دىەۇالى ۋىاليەتلىرىاۇى بەزى ر يۇ
ئىگىلەپ تۇرماقتا .ئىلگىرى ئەلقائىۇدە ۋە
د ئىۇۇش بىۇۇلەن قۇر للىۇۇق توقۇنۇشۇۇالر
كىرھەن تەشكىالتاىڭ كېەىاچە د ئىش بىلەن
ئىچكۇۇى جەھەتۇۇتىن بىرلەشۇۇكەنلىكى ۋە
د ئىش رەھبىرى ئەبۇبەكىر ئەلبەغۇد دىگە
بەيۇۇئەت قىلغۇۇانلىقى زىكىۇۇر قىلىاماقتۇۇا.

( -3كتائد حثددة ح لعشددر ) «يىگىرمىاچۇۇى
ئىاقىالپ ھۇرۇپپىسى» ئىر قتا ئەڭ ئاۋۋ ب
ئوتتۇرىغا چىققان جېھادچى ھۇرۇپ بولۇپ،
ئۇالر ئۆزلىرىاى -2512يىلۇى ئەنگىلىۇەە
ۇان
ۇا چىققۇ
ۇى ئوتتۇرىغۇ
ۇىغا قارشۇ
ئىستىالسۇ
ئىاقىالبچىالرنىڭ د ۋ مۇى ھېسۇاباليدىغان
بولغاچ ،ئۆزلىرىاى ئوخشاش ئىسىم بىۇلەن
ئاتايدۇ .ئۇالرنىڭمۇ مىڭۇالرچە مىللەتچۇى
قۇر للىق ۋە قور لسىز ئەھەشكۈچىلىرى بار
بولۇپ ،باغد ت ،ئەنبۇار ،سۇاالھىدىن ۋە
ۇۇۇرىگە تەۋە بەزى
كەركۇۇۇۇك ۋىاليەتلىۇ
ر يونالرنى مەركەز تۇتقان ھالد ھەرىۇكەت
قىلماقتا.

ئۇالرھە تەۋە قۇر للىق كىشىلەر سانىاىڭ 3
مىۇۇڭ ئەتر پىۇۇد ئىكەنلىكۇۇى تەخمىۇۇن
قىلىاى تقان بولۇپ ،ئۇالر قەندىل تاغلىق
ر يونلىرىاىڭ بەزى يەرلىرىاۇى ئىگىلىۇگەن
ھالد كۇردىستان دىاسۇىز تەشۇكىالتلىرى
بىلەن قۇر للىق ھالد توقۇنۇشماقتا.
 -3ح(جدديجملح جملاه د ح لعر ق د ) مۆتىۇۇۇدىل
مۇجاھىۇئ
سەلەپى ئېقىمىۇدىكى«ئىۇر
قوشۇۇۇنى» بىرلىكۇۇى-1222 ،يىلۇۇى
قۇرۇلغان بولۇپ ،ئۇالرغا تەۋە قۇر للىۇق
كىشۇۇىلەر سۇۇانىاىڭ  1مىۇۇڭ ئەتر پىۇۇد
ئىكەنلىكۇۇى تەخمىۇۇن قىلىاماقتۇۇا .ئۇۇۇالر
كۇۇۆرمە ،پەللۇۇۇجە ،ئەبۇۇۇ غەرىۇۇب ۋە
باغۇۇد تاىڭ يۇسۇۇۇپىەە بىۇۇلەن تەكرىۇۇئ
شەھرىاىڭ بەزى ر يۇونلىرىاى ئۇۆزلىرىگە

( -4ج د د د د دديجملح ج د د د د ددا ح لطر قد د د د د د ح لنقشد د د د د د ن )
«نەقشۇۇۇىبەندى جامۇۇۇائىتى قۇر للىۇۇۇق
قوشۇنى» بىرلىكى ،مۇسۇلمان قېرىاد شالر
پىكرىاى قۇبۇب قىلغان قۇر للىق كىشىلەر،
سۇۇاد م ھۇسۇۇەيىااىڭ مۇئۇۇاۋىن ئىۇۇززەت
ئىبر ھىم ئەلۇدەۋرى رېەاسۇەتچىلىكىدىكى
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ئەلبەئىس پۇارتىەە ئۇادەملىرى ۋە نۇۇرى
ئەلمالىكى ھۆكۈمەت ئادەملىرى قاتۇارلىق
ۇر
ۇى بىۇ
ۇى پىكىردىكۇ
ۇرىگە قارشۇ
ۇر-بىۇ
بىۇ
نەچچىخىل ئېقىمدىكى كىشىلەردىن تەركىق
تاپقان بىرلىك بولغاچ ،ئەھلۇى سۇۈناەت
ئىچىدە ئەڭ كۇۆپ تۇاالش تۇارتىش ۋە
جېۇۇدەب ماجر غۇۇا سۇۇەۋەبچى بولۇۇۇپ
كەلمەكتە .ئۇالر نەياەۋ  ،كەركۇك ،باغد ت

سۇرىەەدە ئىچكى ئىاقىال پارتالپ سۇرىەە
تەرەپكە يۇۈرۈش باشۇالنغاندىن كېۇەىن،
سۇرىەەنىمۇ ئۇۆز تېرۇتىرىەەسۇى ئىچىۇگە
قوشۇۋ لغان «ئىۇر ئىسۇالم دۆلىتۇى»،
قايتىدىن ئىسىم ئۆزھەرتىۇق «ئىۇر ۋە
شام ئىسالم دۆلىتۇى» دېۇگەن ئىسۇىماى
ئېالن قىلىدۇ-1221 .يىلۇى -16ئىەۇۇب
كۈنى ئۆز تەۋەلىكىدە ئىسالمىي خىۇالپەت

ۋە مۇسۇۇۇۇۇب شۇۇۇۇەھەرلىرىاىڭ بەزى
ر يونلىرىاى ئۆزلىرىگە مەركەز تۇتقان ھالد
ھەرىكەت قىلماقتا.

ئۇۇېالن قىلغۇۇان د ئىۇۇش مەسۇۇئۇللىرى،
ئۆزلىرىاىڭ ئاتالمىش دۆلىتىاىڭ ئىسۇمىاى
«ئىسالم دۆلىتى» دەپۇال ئاتاشۇاى قۇار ر
قىلىدۇ .ئىسۇالم دۇنەاسۇىدىكى كۇۆپىاچە
ئالىمالر «ئىسالم دۆلىتى» دېۇگەن يېڭۇى
ئىسۇۇىمغا ئېتىۇۇر ز بىلۇۇدۈرھەن ئۈچۇۇۈن،
ھۇۇازىرمۇ ئىلگىركۇۇى ئىسۇۇمى بويۇۇۇنچە
ۇۇۇر
ۇۇدۇ .مەزكۇ
ۇۇش» دەپ ئاتايۇ
«د ئىۇ
ۇۇرىەە،
ۇر  ،سۇ
ۇرى ئىۇ
ۇكىالت ئەز لىۇ
تەشۇ

 ( -6ل ول د د د د ح إلس د د د د ي حقح لعد د د ددر قحو لشد د د ددا )
«ئىر ۋە شام ئىسالم دەۋلىتى» دېۇگەن
ئىسۇۇۇۇۇۇىماىڭ ئەرەبچىۇۇۇۇۇۇدىكى
ۇۇ
قىسقارتىلمىسۇى«د ئىۇش» بولۇۇپ ،ئۇ
-1223يىلى ئىئورد نىەلىك ئەبۇ مۇسۇئە
ۇا
ۇەتچىلىكىدە ئامېرىكۇ
ۇاۋىي رىەاسۇ
ئەلزەرقۇ

ۇېاا ،ئەزۋ د،
ۇۇبى يەمەن ،لىۇ ىەە ،سۇ
جەنۇ
سۇمالىەە ،نېگىرىەە ۋە پاكىستان قاتۇارلىق
دۆلەتلەرھە تار لغۇان بولۇۇپ ،ئىۇر ۋە
سۇرىەەدە قۇر للىق قوشۇۇنلىرىاىڭ سۇانى
ئەڭ كۆپ بولغان تەشكىالت ھېسابلىاىدۇ.

باشۇۇچىلىقىدىكى خەلقئۇۇار قوشۇۇۇنلىرىغا
قارشۇۇۇىلىق كۆرسۇۇۇىتىش جەريانىۇۇۇد
«ئەتتەۋھېۇۇد ۋەلسېھۇۇاد» نۇۇامى بىۇۇلەن
قۇرۇلغۇۇان بولسۇۇمۇ-1221 ،يىلىغۇۇا
كەلگەنۇۇدە-2522 ،يىلۇۇى ئاىغانىسۇۇتاند
ئۇسۇۇامە بىۇۇن الدىۇۇن رىەاسۇۇەتچىلىكىدە
قۇرۇلغۇۇۇان «ئەلقائىۇۇۇدە» قۇر للىۇۇۇق
تەشكىالتىغا بەيئەت قىلىدۇ ۋە ئىسۇمىاى:

ئۇۇۇالر پۈتۇۇۈن دۇنەۇۇاد ئىسۇۇالمي
خىالپەتاى قايتا تىكلەش ئارقىلىق ئىسالمي
ۇۈم
ۇۇ ھۆكۇ
ۇانۇنلىرىاى تۇلۇ
ۇەرىئەت قۇ
شۇ

«دەجلە ۋە پۇر ت دەرياسى دۆلەتلىرىدىكى
جىھاد مەركىزى»ھە ئۆزھەرتىدۇ-1224 .
يىلى ئىر قتىكى باشقا قۇر للىق تەشكىالتالر
بىلەن بىرلەشۇكەندىن كېۇەىن ،قايتىۇدىن
ئىسمىاى ئۆزھەرتىق ئاۋۋ ب «ئىر قتىكۇى
مۇجاھىدالر كېڭىشى»دەپ ئاتىسا ،كېەىاچە
«ئىر ئىسالم دۆلىتۇى» دەپ ئاتايۇدۇ.

يۇرھۇزۇشاى مەقسۇەت قىلىۇدىغانلىقلىرىاى
د ۋ قىلىق كېلى تقان بولسىمۇ ،كۇۆپىاچە
ئىسالم ئۇالىملىرى ،ئۇالرنىۇڭ يېقىاۇدىن
بۇيۇۇان ئىلىۇۇق بارغۇۇان قىرغىاچىلىۇۇق
ھەرىكەتلىرىاى ،نەزەردە تۇتۇپ ئۇۇالرنى
«ز مانىمىزنىڭ خاۋ رىسلىرى» دەپ ھۆكۈم
قىلماقتا.
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يېغىاچاقلىغاند  ،ئىستىخبار ت ھەرخىۇل
پىالندىكى سىەاسەتلەرنى يولغا قويۇش ۋە
مىللى سىەاسەتاىڭ زىەانغۇا ئۇچرىشۇىاىڭ
ئالدىاى ئېلىش مەقسىتىدە بارلىق ئاشكار ،
ۇبەلەردىن
ۇى مەنۇ
ۇكار ۋە مەخپۇ
يېۇرىم ئاشۇ
ھەرخىۇۇل ئۇسۇۇۇلالر ئۇۇارقىلىق قولغۇۇا
كىرھۇۇۈزۈلگەن تۈرلۇۇۈك مەلۇمۇۇات ۋە
ئۇچۇرالرنى توپلىغاندىن كېەىن ،ئۇالرنىۇڭ
مۇھىملىق ۋە ئىشەنچلىكلىك دەرىسىسۇىگە
ئاساسەن تۈرھە ئايرىش ،سېلىشۇتۇرۇش،
ئانۇۇالىز قىلىۇۇش نەتىسىسۇۇىدە قولغۇۇا
كەلتۈرۈلگەن بىلىمدۇر.

ئىستىخبار تاى تېخىمۇ ئىاچىكە تەھلىل
قىلغانسېرى ئۇنىڭ باشقا ئاالھىۇدىلىكلىرى
ئوتتۇرىغا چىقىۇدۇ .دىاىۇي كىشۇىلەرنىڭ
قارىشۇۇۇىچە ،ئىسۇۇۇتىخبار ت ۇخەلقۇۇۇكە
ئاشۇۇۇكارىالنمىغان ئۇچۇۇۇۇر ۋە بۇۇۇۇ
ئۇچۇرالرنىڭ ئاز بىر قىسمىغا ئاساسۇلىاىق
ئېلىق بېرىلغۇان ئانالىزالرنىۇڭ سىەاسۇىي
قار ر چىقۇارغۇچىالر يۇاكى ھۆكۇۈمەتتىكى
باشقا كىشىلەر ئۈچۈن ھازىرالنغانلىرىۇدۇر.
ئىستىخبار تاى پەرقلىق قىلغىاى يوشۇۇرۇن
توپالنغان ئۇچۇرالرنى قوللىاىشى ۋە قۇار ر
چىقارغۇچىالرنىڭ تەلەپلىرىاى دەرھاب يۇۈز
بېرىدىغان ئىشتەك قىلىق تەيەارلىشىدۇر.ۇ
)(CFR, copi.com

ئۇۇۇۇابر م شۇلسۇۇۇۇكى Abramح
)Shulskyنىڭ ۇئىسۇتىخبار ت ھەرخىۇل
سىەاسۇۇى ،ئىقتىسۇۇادى ،ئىستىمۇۇائى ۋە
ئەسكىرى ۋەقەلەرنى چۈشىاىش ۋە ئۇنىۇڭ
تەرەققىەۇۇاتىاى ئالۇۇدىن مۆلچەرلەشۇۇاى
مەقسەت قىلغان ئۇنى ېرسۇاب ئىستىمۇائي
پەندۇرۇ دېۇگەن تەبىۇرى ئىسۇتىخبار تقا
بېرىلگەن ئەڭ ياخشى تەبىرلەردىن بىۇرى.
)ھېرمان(1996: 116

بۇ تەبىردە ئىستىخبارتاىڭ د ئىرىسۇىاى
كىچىكلىتىق ،ئىستىخبار تتا ئىشلىتىلىدىغان
ئۇچۇرالرنىڭ ھېچبولمىغاند بىر قىسمىاىڭ
يوشۇۇۇۇرۇن بولۇشۇۇۇى كېرەكلىكۇۇۇى
تەكىۇۇتلەنگەن ،لۇۇېكىن ئەمەلىەەتۇۇتە بۇۇۇ
ۇدە
ۇۈنكى كۈنۇ
ۇۇرىەەت ئەمەس ،بۈھۇ
مەجبۇ
ئىستىخبار ت ناھايىتى ئاشكار مەنبەلەردىن
ئۇچۇر توپلىماقتا.

يۇقىرىد تىلغۇا ئېلىاغۇان تەبىۇرلەرھە
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بارمايدىغانلىقىغا ئىشەن بولۇشىدۇر.

ئاساسالنغاند  ،ئىسۇتىخبار تاىڭ مەقسۇىتى
رەقىق دۆلەت ،قۇرۇلۇش ياكى ھوروھاىڭ

يۇقىرىقىالرغۇۇۇۇا ئاساسۇۇۇۇالنغاند
ئىسۇۇۇتىخبار تاىڭ تۇۇۇۆت ئاساسۇۇۇلىق
ئاالھىدىلىكى بولىدۇ:

ئا) مەۋجۇۇت ۋە مەۋجۇۇت بولۇشۇى
مۇمكىن بولغان رەقىپاىڭ قىسقا ۋە ئۇزۇن
مۇددەتلىك نىەەتلىرىاى

 )2ستر تېگىەىلىك ھۇجۇمغا ئۇچر شاى
توسۇش

) قىسۇۇقا ۋە ئۇۇۇزۇن مۇددەتلىۇۇك
نىەەتلىرىاى ئەمەلۇگە ئاشۇۇرۇش ئۈچۇۈن
قاند تەدبىرلەرنى ئالغانلىقىاى

 )1ئۇۇۇزۇن مۇددەتلىۇۇك مۇۇۆلچەرنى
ئوتتۇرىغا قويۇش.

س) بۇ تەدبىرلەرنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش
ئىقتىۇۇد رىاىڭ بۇۇار يۇۇوقلىقىاى ئېۇۇاىقالپ
چىقىشتۇر .شەنەب) 1997: 22-23 ،

 )3سىەاسۇۇەت ئوتتۇرىغۇۇا قويۇشۇۇقا
ياردەمچى بولۇش
 )1بىۇۇر دۆلەتاىۇۇڭ ئۇچۇۇۇرلىرى،
ئىھتىەاجلىرى ۋە ئۇسۇللىرىاى يوشۇرۇش.
لوۋېاتاب )2000: 2-5

يۇقىرىدىكى جەرياناى كونكرىئ مىساب
ئارقىلىق چۈشەندۈرۈپ باقايلى:
ئا) يۇنان ئىسۇتىخبار تى تۈركىەەنىۇڭ
قىبرىستىكى ئاساسلىق مەقسىتى توغرىسىد
يۇناناىڭ قىبرىساى قوشۇۋېلىشۇىغا قارىتۇا
پۇۇۇۇارچىالش ئۇۇۇۇارقىلىق جۇۇۇۇاۋ
بېرىدىغانلىقىۇۇدەك ئانۇۇالىزنى -2543ۋە
-2546يىللىرىد قىلغان بولۇشى كېرەك.

 )2ھېچقانۇۇۇۇۇد ھۆكۇۇۇۇۇۈمەت
ستر تېگىەىلىك ياكى تاكتىكىلىق ھۇجۇمغۇا
ئۇچر شۇۇۇاى خالىمايۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇ يەردە
ستر تېگىەىلىك ھۇجۇماى ئىز ھالشقا توغر
كېلىدۇ .ئامېرىكۇا ئەدەبىەاتىۇد ھۇجۇۇم
ئۈچۈن ۇھاڭ-تاڭ قېلىش' مەنىسۇىدىكى
سۇۇۇۆز قوللىاىلىۇۇۇدۇ .بەزى تۇۇۇۈرك
ئىسۇۇتىخبار تچىلىرىاىڭ قارىشۇۇىچە ،بىۇۇر
ھەرىكەتاىڭ ھۇجۇم ھېسابلىاىشى ئۈچۇۈن
ئەڭ ئاخىرقى مەقسەتاى ئەمەلگە ئاشۇرغان
بولۇشى كېرەك .ئەمما بۇ ماقالىد ھۇجۇم
بىلەن ھاڭ-تاڭ قېلىش ئوخشاش مەنىۇدە
ئىشلىتىلىدۇ ،بەزىدە پەقەتال ھۇاڭ-تۇاڭ
قېلىش ئۇقۇمى بىلەنال كۇپايىلىاىمىز.

) تۈركىەەنىۇۇۇڭ -2543ۋە -2546
يىللىرىد تۈركىەەنىڭ بۇنۇد ئىقتىۇد رغا
ئىگە ئەمەسلىكى ئوتتۇرىغا چىققان .ئەممۇا
تۈركىەە -2546يىلىدىن بېرى تۈركىەە بىر
تەرەپتىن ئايرىش يۇولىاى بەرپۇا قىلىشۇقا
باشلىغان ،يەنە بىۇر تەرەپۇتىن ئۇايرىش
بىرلەشمىلىرىاى قۇرۇشقا باشلىغان.
س) -2562يىلالرد ئاتېاا ئەنقەرەنىڭ
مەقسىتى بىلەن ۋ ستىسى ئارىسىد ماسلىق
بارلىقىاى بىلىق بولغان بولۇشى كېۇرەك.
ۇۇنى
ۇڭ بۇ
ۇاللىق ئاتېاانىۇ
ۇر ئېھتىمۇ
يەنە بىۇ
ئېاىقلىمىغانلىقى ياكى ئېاىقلىغان بولسىمۇ،
ۇۇۇق
ۇۇۇاى ئېلىۇ
ۇۇۇڭ ئايرىشۇ
تۈركىەەنىۇ

مەسۇۇىلەن :بىۇۇر كۇۇۈنى ئەتۇۇتىگەن
ئورنىمىزدىن تۇرغاند ئار ڭ دېڭىزىۇدىكى
بۇۇارلىق ئار لالرنىۇۇڭ يۇنۇۇان ئارمىەىسۇۇى
تەرىپىدىن قورشالغانلىقىاى ،يۇنان دېڭىۇز
ئارمىەىسۇۇىاىڭ ئۇۇا دېڭىۇۇز ۋە ئۇۇاد الر
34

 )1ھوروھ سۈپىتىدىكى ئىستىخبار ت

دېڭىزىغۇۇا تۇۇۈرك دېڭىۇۇز ئارمىەىسۇۇىاىڭ
ھەرىكەت قىلىشىغا ئىمكانىەەت بەرمىگۈدەك
دەرىسىدە زىچ ئورۇنالشقانلىقىاى كۆرسۇەك
ۋە ئوخشۇۇاش بىۇۇر كۈنۇۇدە ئاتىاانىۇۇڭ
قۇرۇقلۇ سۈيىاى  21مىلغا چىقارغانلىقىاى
ئاڭلىسۇۇا  ،بۇۇۇ تۇۇۈركىەەھە قىلىاغۇۇان
ستر تېگىەىلىك ھۇجۇم بولىدۇ.

بىلىم مەنىسىدىكى ئىستىخبار ت مەلۇۇم
ۇاكى ئۇچۇۇۇر بولۇشۇۇى
ۇر مەلۇمۇۇات يۇ
بىۇ
مۇمكىن .جەريان سۈپىتىدىكى ئىستىخبار ت
ئۇچۇرنىۇۇڭ توپلىاىشۇۇى ،ئېاىقلىاىشۇۇى،
باھالىاىشى ۋە تارقىتىلىشۇىدىن تەشۇكىل
تاپقان ئىستىخبار ت ھالقىسىدىن ئىبۇارەت.
جونسون  )1989: 4ۋەزىپە سۇۈپىتىدىكى
ئىستىخبار ت ئىستىخبار تاى ئېلىق بېۇرىش
مەقسىتى ۋە ئېلىۇق بېرىلغۇان يۇشۇۇرۇن
ھەرىكەتلەرنىۇۇۇڭ ئولتۇۇۇۇرۇپ ئانۇۇۇالىز
قىلىاىشىغىچە بولغان خىزمەتاى كۆرسىتىدۇ.
ھوروھ مەنىسىدىكى ئىسۇتىخبار ت بولسۇا
يۇقىرىدىكى بارلىق ھەرىكەتلەرنى ئەمەلگە
ئاشۇرغان ئورھاناى كۆرسىتىدۇ .شۇەنەب
)1997: 31

 )1كىشىلەر كۈنلۈك ،ئايلىق ياكى ئەڭ
ئۇزۇن بولغاند بىر نەچچە يىللىق نىشۇان
بىلەن ياشىسا ،دۆلەتۇلەر  22-3يىللىۇق،
ھەتتا بەزىلىرى  32-32يىللىق نىشۇانالر
بىلەن ئىد رە قىلىاىدۇ .بۇند باشقۇرۇش
پەقەت ستر تېگىەىلىك ئىستىخبار ت بىلەنۇال
يەنۇۇى ،كەلگۈسۇۇىگە مۇناسۇۇى ەتلىك
ئۇچۇۇۇرالرنى تۇۇوپالش ۋە كەلگۈسۇۇىاىڭ
تاسادىپىەلىقتىن خالى ھالد شەكىللىاىشۇى
ۇگە
ۇارقىلىقال) ئەمەلۇ
ۇىش ئۇ
ۇۈن تىرىشۇ
ئۈچۇ
ئاشىدۇ.

ئۇچۇر ،جەريان ،ھۇوروھ ۋە ۋەزىۇپە
يۇۇېغىش شۇۇەكلىدە تۇۇۆت كۇۇاتېگورىەەھە
ئايرىلغان ئىستىخبار ت روي ھودسون Roy
) )Godsonنىۇۇڭ قارىشۇۇىچە ئۇۇۈچ
جەرياناى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

 )3ئىستىخبار تاىڭ ھەممىسۇى ئۇۇز
مۇددەتلىك بولماستىن ،بەلكۇى كۈنلۇۈك،
يىللىۇۇق ئىسۇۇتىخبار تالرمۇ سىەاسۇۇەتاىڭ
شەكىللىاىش جەريانىغا تۆھپە قوشااليدۇ.

 )2يۇۇۇېغىش ،ئانۇۇۇالىز قىلىۇۇۇش،
ئىشلەپچىقىرىش ۋە تارقىتىش جەريانلىرىاى
ئۇۇۆز ئىچىۇۇگە ئالغۇۇان ئىسۇۇتىخبار ت
چاقپەلىكىاىڭ باشقا ھۆكۇۈمەت ،سىەاسۇىي
ۇىلەرھە
ۇارمىەە ،كىشۇ
ۇوروھ ،ئۇ
ۇارتىەە ،ھۇ
پۇ
مۇناسى ەتلىك ئۇچۇرالرنى توپلىشى؛

 )1ئىسۇۇۇۇتىخبار ت باشۇۇۇۇقىالرغا
مۇناسۇۇى ەتلىك ئۇچۇۇۇرالرنى توپلىغانۇۇد
باشقىالرنىڭ ئۇچۇر توپلىشۇىاى توسۇشۇقا
تىرىشىدۇ.
ئىستىخبار ت ئۇقۇمىاى ئادەتتە تۇۆتكە
ئايرىشقا بولىدۇ:

 )1باشقا ھۆكۈمەتلەرنىڭ مۇشۇۇند
ۇۇالەتكە
ۇۇىز ھۇ
ۇۇى ئۈنۈمسۇ
ھەرىكەتلىرىاۇ
چۈشۈرۈشى؛

 )2بىلىم مەنىسىدىكى ئىستىخبار ت
 )1جەريان سۈپىتىدىكى ئىستىخبار ت

 )3باشقا ھۆكۈمەت ۋە ھۇرۇپپىالرنىۇڭ
ئىۇۇۇۇش-ھەرىكەتلىۇۇۇۇرىگە تەسۇۇۇۇىر

 )3ۋەزىپە سۈپىتىدىكى ئىستىخبار ت
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يېغىاچاقلىغىلى بولىدۇ:

كۆرسۇۇىتەلەيدىغان يېپىۇۇق ھەرىكەتلەرنۇۇى
ئېلىق بېرىشى.

 )2مۇۋ پىۇۇۇۇق تۇۇۇۇۈزۈلگەن ۋە
سېستىمىلىق جەريان

يوشۇرۇن ئۇسۇلالر ئۇارقىلىق ئۇچۇۇر
تۇۇۇوپالش--يوشۇۇۇۇرۇن ئىاسۇۇۇانىي
ئىستىخبار ت يەنى ،جاسۇسۇلۇ ) يۇاكى
تېخاىكىلىۇۇق ئىسۇۇتىخبار ت ئۇسۇۇۇلىاى
قۇۇوللىاىش ئۇۇارقىلىق ئۇچۇۇۇر مەلۇمۇۇات
توپالشاى كۆرسىتىدۇ.

 )1تەرتىپلىق مەشغۇالت
 )3ئېاىۇۇۇق ئايرىلغۇۇۇان ۋەزىۇۇۇپە
مىكدوۋېل )16
يۇقىرىد تىلغا ئېلىاغان ئاالھىدىلىكلەر
ۇانى
ۇتىخبار ت جەريۇ
ۇك ئىسۇ
مۇۋەپپەقىەەتلىۇ
ئۈچۈن شەرتتۇر .بۇ ئالۇدىاقى شۇەرتلەر
ھازىرالنماي تۇرۇپ مۇۋەپپەقىەەتلىۇك ۋە
ئۈنۈملۈك ئىسۇتىخبار ت ئېلىۇق بېۇرىش
مۇمكىن ئەمەس .شۇۇنىڭ بىۇلەن بىۇرھە
ئىستىخبار تتا بولۇشۇقا تېگىشۇلىك باشۇقا
ئاالھىدىلىكلەرمۇ مەۋجۇت .ئىسۇتىخبار ت
پائالىەىتى ئۆزلۈكسىز ،كەسۇكىن ،تۇوغر ،
ئىالستىك ،يېڭىلىقچۇى ،شۇۈبھىلىاەرلىك،
كەلگۈسۇۇىاى مەركەز قىلغۇۇان ،كەسۇۇپىي
بولۇشۇۇۇقا تېگىشۇۇۇلىك پائۇۇۇالىەەتتۇر.
شۇۇەنەب (1997: 38تۆۋەنۇۇدە بۇۇۇ
پرىاسىپالر ئايرىم ئايرىم تەھلىل قىلىاىدۇ.

بۇ ئۈچ جەريان ئىستىخبار تاىڭ تۇۆت
ئاساسۇۇلىق ئاالھىۇۇدىلىكىاى ئوتتۇرىغۇۇا
قويىۇۇدۇ .ئۇۇۇالر يوشۇۇۇرۇن ئۇسۇۇۇلالر
ئۇۇارقىلىق ئۇچۇۇۇر تۇۇوپالش ،قارشۇۇى
ئىستىخبار ت ،ئانالىز ۋە يېپىق ھەرىكەتتىن
ئىبارەت.
قارشى ئىستىخبار ت-باشقا دۆلەتلەرنىڭ
ئىستىخبار ت پائالىەەتلىرىاى بىلىش ،ئۇنى
ئۈنۈمسىز ھالغا كەلتۈرۈش ۋە يۆنىلىشىاى
ئۆزھەرتىش ھەرىكەتلىرىاى كۆرسىتىدۇ.
ئانۇۇالىز – توپالنغۇۇان مەلۇمۇۇاتالرنى
باھۇۇۇاالش ئۇۇۇارقىلىق ئىسۇۇۇتىخبار تقا
ئايالندۇرۇش جەريانىاى كۆرسىتىدۇ.

 .2ئىسۇۇۇتىخبار تاىڭ ئاساسۇۇۇلىق
پرىاسىپلىرى

يېپىق ھەرىكەت – چەتئەلدىكى يۇاكى
دۆلەت ئىچىدىكى سىەاسىي ،ئىقتىسۇادىي،
مەدەنىي ،پىسخولوھىەىلىك ۋە ئەسۇكەرىي
ھەرىكەتلەرھە يوشۇرۇن تەسىر كۆرسۇىتىش
پائالىەىتىدۇر .ھودسون )1995: 325

مۇۋەپپەقىەەتلىۇۇك بىۇۇر ئىسۇۇتىخبار ت
جەريانى چوقۇم مەلۇم پرىاسۇىپتا ئىزچىۇل
چىۇۇڭ تۇرغۇۇان بولۇشۇۇى كېۇۇرەك .بۇۇۇ
ئاساسلىق پرىاسىپالر تۆۋەندىكىچە:

ھوروھ ،جەريان ،ۋەزىۇپە ۋە ئۇۇرۇچ
توپالش جەھەتتىن مۇۋەپپەقىەەتلىۇك بىۇر
ئىستىخبار تاى ئەمەلگە ئاشۇۇرۇش يۇاكى
مۇۋەپپەقىەەتلىك ھالد ئۇچۇر توپالش ۋە
يېپىق ھەرىكەت ئېلىۇق بېۇرىش ئۈچۇۈن
كېرەكلىك بولغان نوقتىالرنى تۆۋەندىكىچە

ئا) ئىستىخبار ت سىەاسى تەيەارلىقاىۇڭ
ئاساسلىق مەقسۇىتى بولغۇانلىقى ئۈچۇۈن
ۇى
ۇۈرئەتلىك بولۇشۇ
ۇارىچە سۇ
ۇڭ بۇ
ئامالاىۇ
كېرەك .بۇ يەردىكى سۈرئەت كەلىمىسۇىدە
سىەاسەت ئوتتۇرىغۇا چىقىۇرىش ئۈچۇۈن
كېرەكلىك ۋ قىتاى تەمىن ئېۇتىش ئۈچۇۈن
32

شەكىلدىكى ئىستىخبار ت دوكالتىاىڭ قار ر
چىقىرىشتا ھېچقاند ياردىمى بولمايۇدۇ.
ئىسر ئىلىەەنىڭ ئەسكىرىي ئىستىخبار تىاىڭ
قومانۇد نى ئەلۇى زەرىئۇا )Eli Zeria
-2563يىلۇۇۇۇى ئەرە -ئىسۇۇۇۇر ئىلىەە
ئۇرۇشۇۇىدىن قىسۇۇقا مۇۇۇددەت بۇۇۇرۇن
ئوتتۇرىغا قويغان ئانالىزىد ئەرەبلەرنىۇڭ
ۇڭ ،13%
ۇش ئېھتىماللىقىاىۇ
ۇۇم قىلىۇ
ھۇجۇ
ھۇجۇم قىلماسلىق ئېھتىماللىقىاىۇڭ 33%
ئىكەنلىكىاۇۇى ئېەتقۇۇان ۋە ئىسۇۇر ئىلىەە
ھۆكۈمىتىاىڭ ۇئەرەبلەر ھۇجۇم قىالرمۇۇ؟ۇ
دېگەن سۇئالىغا كەسكىن جۇاۋ بەرھەن.
نەتىسىدە ئىسر ئىلىەە تەيەارلىقسىز ھۇالەتتە
ھۇجۇمغا ئۇچرىغۇان ئىۇدى .دوھۇالس
)241

ئۇچۇرالرنىۇۇڭ ۋ قتىۇۇد يەتكۈزۈلۈشۇۇى
كېرەكلىكى كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ۋەقەلەرنىۇڭ
ئارقىسۇۇۇىد قالغۇۇۇان ئىسۇۇۇتىخبار تاىڭ
ھېچقانۇۇد پايدىسۇۇى يۇۇو  .يەنە بىۇۇر
جەھەتۇۇۇتىن ،دەب ۋ قتىۇۇۇد  ،تۇۇۇوغر
ئىسۇۇتىخبار ت قىلىۇۇش قىۇۇەىن .بۇنۇۇد
ۇۈپەيلى
ۇۇ تۇ
ۇتىخبار تچى بۇ
ۇد ئىسۇ
ئەھ لۇ
كۇۇېلىش ئېھتىمۇۇالى بولغۇۇان خەتەر ۋە
پۇرسەتلەر توغرىسىد قار ر چىقارغۇچىالرنى
ئاھاھالندۇرۇشى كېرەك .ئىسۇتىخبار تتىكى
مۇۋەپپەقىەەتسىزلىك ئىسۇتىخبار ت ئېلىۇق
بارمىغۇۇانلىقتىن ئەمەس ،بەلكۇۇى تۇۇوغر
ئىستىخبار تاىڭ ۋ قتىد  ،تۇوغر ئۇادەمگە
يەتكۈزۈلمەسۇۇلىكىدىن كېلىۇۇق چىقىۇۇدۇ.
دوھالس بىلەن ھوددېن )1995: 65

س) توغرىلىق پرىاسىپى

) كەسۇۇۇۇۇكىالىك پرىاسۇۇۇۇۇىپى
سىەاسۇۇەتچىلەرنىڭ ئىككىلەنمەيۇۇال قۇۇار ر
چىقىر لىشۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن ئىسۇۇۇتىخبار ت
مۇمكىاقەدەر كەسۇكىن بولۇشۇى كېۇرەك.
ئىستىخبار ت دوكالتىاىڭ كەسكىن بولۇشۇى
ئۇنىڭ بۇ ئىۇش چوقۇۇم يۇۈز بېرىۇدۇ،
دېەىشۇۇۇىاى كۆرسۇۇۇەتمەيدۇ ،بەلكۇۇۇى
ۇكە
ۇۈز بېرىشۇ
ۇدە يۇ
ۇتىخبار ت دوكالتىۇ
ئىسۇ
تېگىشلىك ئېھتىمۇاللىقالر ئوچۇۇ تىلغۇا
ئېلىاىشى كېرەك .يۈز بېرىش ئېھتىماللىقى
يۇقىرى بولغۇان ،ئۇازر بولغۇان ،يۇۈز
بېرىشى ناتايىن بولغان ئېھتىماللىقالر رەت
تەرتىپى بويىچە بېرىلىشى كېرەك .يەنە بىر
جەھەتتىن ھۇمان نەزىرىدە تىلغا ئېلىاغان،
ۇى
ۇد بولۇشۇ
ۇان ۇمۇنۇ
ۇكىن بولمىغۇ
كەسۇ
مۇمكىن ،مۇند بولۇشىمۇ مۇمكىن ،بۇۇ
ۋ قىتتا بولۇشىمۇ ،باشقا ۋ قىتتا بولۇشىمۇ،
بولماسۇۇلىقىمۇ مۇۇۇمكىنۇ دېگەنۇۇدەك

ئىستىخبار ت توغر بولۇشۇى كېۇرەك.
تۇۇوغر بولمىغۇۇان ئىسۇۇتىخبار ت خاتۇۇا
ئۇچۇرالرنىۇۇڭ شەكىللىاىشۇۇى ۋە خاتۇۇا
قار رالرنىڭ چىقىرىلىشىغا سەۋە بولۇۇپ،
مىللى پاالكەتلەرنى ئېلىق كېلىشى مۇمكىن.
ئامېرىكۇۇۇا ئىسۇۇۇتىخبار ت كۇرسۇۇۇلىرى
National Intelligence Course
)(NICد ئىشلىتىلىدىغان Textbook,
Joint Military Intelligence
”Training Center 1999نۇاملىق
كىتا خاتا ئىستىخبار تاىڭ ئىستىخبار تاىڭ
بولمىغانلىقىدىامۇ يامان ئىكەنلىكىاى تىلغا
ئېلىش بىلەن باشلىاىدۇ ۋە ئۇنىڭغۇا بىۇر
مىساب ئېلىق چۈشۇەندۈرىدۇ .ئوسۇمانلى
ئىستىخبار ت ۋىاتسىەەدىكى بارۇت ز ۋۇتىد
يۈز بەرھەن بىر پۇارتالش نەتىسىسۇىدىن
ۋىاتسۇۇۇۇۇۇۇىەەنىڭ ئۇرۇشۇۇۇۇۇۇۇقا
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ئىستىخبار تچى مەلۇماتالرنىڭ ئۆزھىرىشىگە
مۇۇۇۇاس ھالۇۇۇۇد ئىسۇۇۇۇتىخبار تىاى
ئۆزھەرتەلەيدىغان بولۇشى كېرەك.

ھازىرلىاى تقانلىقىدەك يەكۈناى چىقارغۇان
ۋە ۋىاتسىەەھە بىۇر ئۇلتىمۇاتوم بەرھەن.
ئەمەلىەەتتە ئوسمانلى ئارمىەىسىاىڭ ئۆزىگە
ۇان
ۇۆلچەرلەپ بولغۇ
ۇىاى مۇ
ۇۇم قىلىشۇ
ھۇجۇ
ۋىاتسىەە پارتالشتا پەقەتال تۆت كېمىۇدىن
ئايرىلىق قالغۇان .ۋىاتسۇىەە ياۋروپۇا ۋە
باشقا دۆلەتلەردىن ياردەم ئېلىق ،ئوسمانلى
ئارمىەىسۇۇۇىاى -2362يىلىۇۇۇد چۇۇۇوڭ
مەغلۇبىەەتكە ئۇچر تقان.

بىلۇۇمەي تۇۇۇرۇپ قۇۇار ر چىقۇۇارغىلى
بولمايدۇ ،ئەممۇا ئىسۇتىخبار تتا بىلىۇش
بىۇۇلەن بىۇۇرھە يەنە تەسۇۇەۋۋۇر قىلىۇۇش
ئىقتىد رىمۇ مۇھىم .چۈنكى ئىستىخبار تچى
ناھايىتى كەمچىل مەلۇماتالرغا ئاساسلىاىق
قۇۇار ر چىقىرىشۇۇقا مەجبۇۇۇر بولىۇۇدۇ.
ۇۇارلىق
ۇۇد بۇ
ۇۇتىخبار تچىاىڭ ئالدىۇ
ئىسۇ
ۇم
ۇان ،بەلكىۇ
ۇۇ بولمىغۇ
ۇىملىرى تولۇ
قىسۇ
ھېچقاچۇۇۇان تولۇۇۇۇ بولمايۇۇۇدىغان
قور شۇۇۇتۇرۇش تاختىسۇۇۇى بولىۇۇۇدۇ.
ئىستىخبار تچى ئۇنىڭۇدىكى پارچىالرنىۇڭ
كەملىكىگە قارىماي ،ئۇۇنى قور شۇتۇرۇپ
چىقالىشى كېرەك .ئۇنىڭ بۇنى قىاللىشۇى
ئۈچۈن كېرەكلىك بولغان بىردىابىۇر يۇوب
ئۇنىڭ قولىد تۇرغان نەرسىدىامۇ كۆپرەك
نەرسىاى ئويلىەالىشىدۇر.

ۇۇن
ۇەتكە ئۇيغۇ
ۇتىخبار ت مەقسۇ
د) ئىسۇ
بولۇشى كېرەك.
ئىسۇۇتىخبار ت توپالشۇۇقا ئوخشۇۇاش
قىممەتلىۇۇك ۋە تېۇۇز سۇۇۈرئەتتە قىلىشۇۇقا
تېگىشۇۇلىك خىۇۇزمەتتە ھەرخىۇۇل مەنۇۇبە
ئىسر پچىلىقىدىن يىر تۇرۇشى كېۇرەك.
ئانالىزچى تېۇزر نەتىسىۇگە ئېرىشۇىش
ئۈچۇۇۇۇۇۇۈن پەقەت نەتىسىۇۇۇۇۇۇگە
ئېرىشتۈرەلەيدىغان ماتېرىەۇالاىال تەھلىۇل
قىلىۇۇۇق ،مەسۇۇۇىلىاى ھەب قىلىشۇۇۇقا
مۇناسۇۇۇۇۇى ەتلىك ئىسۇۇۇۇۇتىخبار تاى
شەكىللەندۈرۈشى كېرەك .يېغىاچاقلىغانۇد ،
ئىسۇۇتىخبار ت دەب ،تۇۇوغر  ،مەقسۇۇەتكە
ئۇيغۇن ۋە ۋ قتىۇد بولغانۇدىال ئانۇدىن
پايدىلىق بولىدۇ.

) ئىسۇۇۇۇۇتىخبار تقا يېڭىلىۇۇۇۇۇق
يارىتىشچانلىققا ئىگە زېھىن ۋە تەسۇەۋۋۇر
قىلىش ئىقتىد رى بولۇشى كېرەك.
ۇۇش
ۇۇمە ئىۇ
ۇۇتىخبار تتا ھەمۇ
گ) ئىسۇ
كۆرۈنگىاىۇۇدەك بولغۇۇان بولسۇۇا ئىۇۇدى،
ئىستىخبار تقا ھاجەت قالمىغان بوالتتى.

ئۇۇې) ئىسۇۇتىخبار تاىڭ نەتىسىسۇۇى
ۋەقەلەرنىۇۇڭ ئۆزھىرىشۇۇى يۇۇاكى يېڭۇۇى
مەلۇماتاىڭ كېلىشى بىلەن ئۆزھىرەلەيدىغان
ماسلىشىشچانلىققا ئىگە بولۇشى كېرەك.

ئىسۇۇتىخبار تچى ھۇمۇۇانخور بولۇشۇۇى
كېۇۇۇرەك .قولىۇۇۇدىكى مەلۇمۇۇۇات ۋە
ھادىسىلەرنى يېڭىلىق يارىتىشچانلىققا ئىگە
بىر ھۇمان بىلەن تەھلىل قىلىشى كېرەك.
شەنەب )98-99

ئىستىخبار ت تۇغما ئىقتىد رغا ئەمەس،
بەلكى ھادىسىلەرنىڭ ر ۋ جلىاىشىغا مۇاس
كېلىدىغان يېڭىلىق يارىتىشۇچانلىققا ئىۇگە
زېھىن ۋە تېخاىكىالرغا تايىاىشى كېۇرەك.

خ) ئىسۇۇتىخبار تتا پەقەت نۇۇۆۋەتتىكى
تەھدىئ ۋە پۇرسەتلەر توغرىسىدىال ئۇچۇر
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د ئىرىسۇۇىگە كىرھۇۇۈزۈپ قويماسۇۇلىققا
بۇۇاغلىقتۇر(Betts& Mahhken, .
)2003: 59-79

توپالش بىلەن كۇپايىلەنمەسلىك كېرەك.
ئىسۇۇۇتىخبار ت پەقەت كۈنۇۇۇدىلىك
سىەاسۇەت يۇاكى پۇرسۇەت ،مەنۇپەئەتلەر
بىلەن مۇناسى ەتلىك ئىستىخبار ت ئېلىۇق
بېرىش بىلەنال كۇپايىلەنمەسلىكى ،سىەاسىي
قار ر چىقۇارغۇچىالر نۇۆۋەتتە ۋە يېقىاۇد
تەلەپ قىلمايۇۇۇۇدىغان ئۇچۇرالرنىمۇۇۇۇۇ
ئىستىخبار تاىڭ د ئىرىسۇىگە كىرھۈزۈشۇى
كېۇۇرەك .پەقەت مۇشۇۇۇند قىلغانۇۇدىال
ئاندىن ئۇچۇر الزىۇم بولغانۇد دەرھۇاب
تەمىالىگىلى بولىدۇ.

ك) ئىستىخبار ت ئۇۆزىاى بېغىشالشۇاى
شەرت قىلىدۇ.
ئىسۇۇۇۇۇۇتىخبار تچى ئۇۇۇۇۇۇۆزىاى
بېغىشلىەااليدىغان شەخس بولۇشى كېرەك.
ئىستىخبار تچى ئۆزىاى دۆلىتى ،تەشكىالتى
ۋە مىللىتىاىڭ نىشانىغا بېغىشلىشى كېرەك.
ب) ئىستىخبار ت ئىزچىۇل يېڭىلىقلىۇق
تەلەپ قىلىدۇ.

ئى) ئىستىخبار ت باشقا نەرسە ئورنىاى
باسالمايدىغان كەسپىي جەرياندۇر.

ئىستىخبار تچى ۇيېڭىلىقچىۇ بولۇشۇى،
ئىزچىل تۈردە تېخىمۇ ياخشى ئىستىخبار ت
تېخاىكىلىرىاىڭ پېشىدە بولۇشى ،ئۇۆزىاى
قىلى تقۇۇان ئىسۇۇتىخبار تاىڭ تېمىسۇۇى
توغرىسۇۇىد يېتىلدۈرۈشۇۇكە تىرىشىشۇۇى
كېۇۇرەك .ئىسۇۇتىخبار ت مۇكەممەللىۇۇك
ۇۇچ
ئۈسۇۇتىدە ئىۇۇزدىاىش بىۇۇلەن زىۇ
باغلىاىشلىقتۇر

ئىسۇۇتىخبار ت تەمىۇۇالىگەن ئۇچۇۇۇرنى
قور للىۇۇق قىسۇۇىمالر ،ئۇنى ېرسۇۇىتېتالر،
مېدىئاالر ،تاشقى ئىشۇالر مىاىسۇتىرلىكىگە
ئوخشاش ئورھانالرنىۇڭ بەرپۇا قىاللىشۇى
مۇۇۇۇمكىن ئەمەس .بۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرۇپالر
ئىستىخبار تاىڭ ئانالىزىغا تۆھپە قوشالىشى
ۇەۋىەەدىكى
ۇۇقىرى سۇ
ۇا يۇ
ۇۇمكىن .ئەممۇ
مۇ
ئىستىخبار ت پەقەت شۇۇ ئىۇش ئۈچۇۈن
مەخسۇس تەربىەەلەنگەن خىۇزمەتچىلەر ۋە
ئۇۇۇ خىۇۇزمەتچىلەردىن تەشۇۇكىللەنگەن
تەشكىالت تەرىپىدىن ئېلىق بېرىلىدۇ.

م) ئىسۇۇتىخبار ت يەككىاىۇۇڭ ئىشۇۇى
ئەمەس ،بەلكى كوللىكتىپاىڭ ئىشىدۇر.
ياخشۇۇى ئىسۇۇتىخبار ت پەقەت بىۇۇر
كوللىكتىپاىڭ تىرىشچانلىقى نەتىسىسۇىدىال
ئاندىن روياپقۇا چىقىۇدىغانلىقىاى ئەسۇتە
تۇتۇش الزىم.

ج) ئىستىخبار ت سىەاسىي ئوبىكتىپلىق
پرىاسىپىد چىڭ تۇرۇشى كېرەك.

ن) ئىسۇۇتىخبار ت بىۇۇر ھوروھاىۇۇڭ
ئىشىدۇر.

مۇۋەپپەقىەەتلىك ئىستىخبار ت جەريانى
دۇرۇسلۇقتىن ئايرىاللمايدۇ .ئىستىخبار تچى
سىەاسەتچى ياكى قار ر چىقارغۇچى ئەمەس.
ئۇنىڭ ئۆز ۋەزىپىسىاى دورۇسلۇ بىۇلەن
ئاد قىلىشى مۇمكىاقەدەر ئوبىكتىق بولۇش
ۋە ئانۇۇۇالىزالرنى تۇۇۇار ئىۇۇۇدىئولوھىەە

ۇۇپە
ئىسۇۇتىخبار ت مەنبەسۇۇى ،ۋەزىۇ
ئايرىلىشۇۇۇى ،ئىقتىۇۇۇد رلىرى ئېاىۇۇۇق
بەلگىلەنگەن خىزمەتچىلەر تەرىپىدىن ئېلىق
بېرىلىدۇ.
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دۆلەتاىۇۇۇڭ ئىۇۇۇد رە قىلىاىشۇۇۇىڭ،
ۋەقەلەرنىۇۇڭ ۋە ئۇرۇشۇۇالرنىڭ پەيۇۇد
بولۇشىاىال ئەمەس ،بەلكى نەتىسىسۇىاىمۇ
ۇر
بەلگىلەيۇدىغان ئىسۇتىخبار ت پەقەت بىۇ
ۇتىن،
ۇۇپال قالماسۇ
ۇم بولۇ
ۇائىي بىلىۇ
ئىستىمۇ
بەلكى يەنە بىر سەنئەتتۇر .ئىسۇتىخبار ت
ۇائى
ۇان ئىستىمۇ
ۇى ئەڭ كەڭ بولغۇ
د ئىرىسۇ
پەنۇۇۇدۇر .چۇۇۇۈنكى ئىسۇۇۇتىخبار ت
تەكشۈرى تقان سېستىمىاىڭ بۇ سېسۇتىما
بىۇۇر دۆلەت بولۇشۇۇىمۇ ،بىۇۇر شۇۇىركەت
بولۇشىمۇ ،بىر ئەلچىخانىاىۇڭ ئەلچىسۇى
بولۇشىمۇ مۇمكىن) قاند ئىمكانىەەت ۋە
ئىقتىد رغا ساھىق ئىكەنلىكىاى بىلىۇش ۋە
ئۇالرنىڭ شۇ ئىمكانىەەت ۋە ئىقتىد رلىرىاى
قاند قوللىاىۇدىغانلىقىاى ئالۇدىن پەرەز
قىلىشتۇر.

ئىسۇۇتىخبار ت بىۇۇر دۆلەتاىۇۇڭ ۋە
مىللەتاىۇۇڭ مىللۇۇى مەنپەئەتىاىۇۇڭ ئەڭ
يۈكسەك دەرىسىدە ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇشۇى،
مىللەتكە كېلىدىغان ھەرخىۇل تەھۇدىتاىڭ
بىر تەرەپ قىلىاىشى ،مىللەتاىڭ ئالدىدىكى
پۇرسەتلەرنى بايقىەالىشى ئۈچۇۈن ئېلىۇق
بېرىلىدۇ ۋە مىللى پەلسۇەپەھە تايىاىۇدۇ.
ئىستىخبار ت مىللى ئىش بولغانلىقى ئۈچۈن
«دوسئ ئىسۇتىخبار ت» الردىۇن ئالغۇان
ئۇچۇۇۇرالر ھەرقانۇۇد ۋ قىتتۇۇا مىللۇۇى
ۇالمايدۇ ۋە
ئىسۇتىخبار تاىڭ ئۇورنىاى باسۇ
مىللەتاى مەقسىتىگە يەتكۈزەلمەيدۇ.
ئۇۇۇۇۇو) ئىسۇۇۇۇۇتىخبار ت دۆلەت
ئىستىخبار تى) مىللى پەلسەپەھە تايانغۇان
ئىستىخبار تتۇر.
بەزى ئوقۇم جەھەتتىكى چېگىشۇلىكمۇ
ئىسۇۇتىخبار تاىڭ تۇۇوغر چۈشىاىلىشۇۇىگە
توسالغۇ بولماقتا .مەسىلەن ،ئىستىخبار تاى
جاسۇسۇۇلۇ  ،ئىشۇۇپىەونلۇققا ئوخشۇۇاش
ئۇقۇمالرغا ئارالشۇتۇرۇپ قويۇۇش كۇۆپ
كۆرۈلىۇۇدىغان خاتۇۇالىقتۇر .ئىسۇۇتىخبار ت
مەلۇم جەرياناى ،ئورھاناى ،مەھسۇۇالتاى
ۋە ئۇچۇرنى جەزملەشتۈرىدۇ ،جاسۇسۇلۇ
ۋە ئىشۇۇپىەونلۇ ئاشۇۇكار ئىسۇۇتىخبار ت
بىلەن قولغا چۈشۇۈرەلمىگەن ئۇچۇۇرالرنى
يوشۇرۇن يۇولالر ئۇارقىلىق تۇوپالش ۋە
تېپىشۇتۇر .شۇەنەب ( 45بۇۇ خاتۇالىق
خەلقاىڭ ،زىەالىەالرنىڭ ،سىەاسۇەتچىلەرنىڭ
ئىستىخبار تقا بولغان قارىشىغا زور تەسۇىر
كۆرسىتىدۇ.

ئىستىخبار ت ئۇۇنى بىلىۇش ئۈچۇۈن
تۇۇارىخ ،سىەاسۇۇەت ،سوتسۇۇىئولوھىەە،
پەلسۇۇەپە ،سۇۇەنئەت تۇۇارىخى ،دىۇۇن،
پىسۇۇۇخولوھىەە ،بولۇپمۇۇۇۇ سىەاسۇۇۇىي
پىسۇۇخولوھىەە ،ئىقتىسۇۇاد ،ستاتىسۇۇتىكا،
خەلقئۇۇار مۇناسۇۇى ەتاىڭ پرىاسۇۇىپلىرىاى
قوللىاىشقا مەجبۇر بولىۇدۇ .ئىسۇتىخبار ت
كۆپىاچە ئۇچۇر توپالش ۋە ئۇنى باھاالش
مەقسىتىدە قوللىاىلىدۇ .ئەمما ئالدىن پەرەز
قىلىش ئۈچۈن بىلىماىڭ كەمچىل بولۇشۇى
بىلىمۇۇدە تاكامۇللىشۇۇىش كېرەكلىكىاۇۇى
كۆرسىتىدۇ .باشقىچە قىلىق ئېەتقاند بىلىم
بىلەن سۇەزھۈ ئىقتىۇد رىاىڭ بىرلىشىشۇى
ئىسۇۇتىخبار ت ئانۇۇالىزى ئۈچۇۇۈن ئەڭ
ئەۋزەلدۇر.
شۈبھېسۇۇىزكى ،ئىسۇۇتىخبار ت قۇۇار ر
ۇتە كەم
ۇەت بەلگىلەشۇ
ۇرىش ۋە سىەاسۇ
چىقىۇ

يەكۈن
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دېرس دوھۇالس خ .ۋە ھۇۇددېن ر.
تومۇۇاس ،سۇۇتر تېگىەىلىك ئىسۇۇتىخبار ت،
نەزىۇۇرىەە ۋە قۇۇوللىاىش ،ۋ شۇۇىاگتون،
مۇد پىئە ئىستىخبار ت ئاھېاتلىقى.2553 ،

بولسا بولمايدىغان ئامىلدۇر .ئىستىخبار تقا
تايانماي چىقىرىلغان قار ر ۋە سىەاسۇەتاىڭ
ۇاغلىق
ۇگە بۇ
ۇۈنلەي تەلەيۇ
ۇوغرىلىقى پۈتۇ
تۇ
بولىدۇ ،ئەمما دۆلەتاۇى ئىۇد رە قىلىشۇتا
تەلەيگە تايىاىش ئەقىلگە سىغىدىغان ئىۇش
ئەمەس .ئىاسانالر ئۆز ھايۇاتىاى تەلەيۇگە
باغالش ئەركىالىكىگە ئىگە ،ئەمما دۆلەتاى
ئىد رە قىلغۇچىالر ئەسكىرى ،تۇارىخى ۋە
ئىستىمائى مەسئۇلىەەت تۇۈپەيلى بۇنۇد
ئەركىالىككە ئىگە بولمايدۇ.

ھودسۇۇۇون روي ،ئىسۇۇۇتىخبار ت ۋە
بىخەتەرلىك ،ۋ شىاگتون2553 ،
ھېرمۇۇان مايكېۇۇل ،ئىسۇۇتىخبار تاىڭ
ئۇۇۇرۇش ۋە تىاچلىقتىكۇۇى ئۇۇورنى ۋە
دېموكر تىەە ،كامبرىج2554 ،
جونسون ب.ك ،ئامېرىكىاىڭ يوشۇرۇن
كۈچى-دېموكر تىك جەمئىەەتتىكۇى ،CIA
نەويورك 2525

پايدىالنغان ماتېرىەالالر:
ئاتاي مەھمەت ،ستر تېگىەىلىك خەلقئار
بىخەتەرلىۇۇك ئىسۇۇتىخبار تى ،سۇۇتر تېگىەە
ژۇرنىلى1222 ،

لوۋېاسۇۇاب مۇۇارك م ،سۇۇتر تېگىەە،
مەخپىەەتلىكتىن سىەاسەتكىچە ،ۋ شۇىاگتون
1222

بۇۇۇارزۇن ۋە ھۇۇۇر  ،ز مۇۇۇانى ى
تەتقىقاتچى ،تۈبىتۇاك نەشۇرى ،ئەنۇقەرە
.2555

مكۇۇۇدوۋېل دون ،سۇۇۇتر تېگىەىلىك
ئىستىخبار ت ،كەسىق ئەھلى ،باشقۇرغۇچى
ۋە خېرىد رالر ئۈچۈن قولالنما ،ئاۋستر لىەە
2552

بەتس رىچارد ك ۋە مەھكەن تومۇاس
گ ،ستر تېگىەىلىك ئىستىخبار ت ھەققىۇدە
ئومۇمى بايان ،ىر نۇك جۇاس ،لونۇدون
.1223

خەلقئۇۇار لىق ئىسۇۇتىخبار ت كۇرسۇۇى،
ئومۇمى بايۇان ،ئەسۇكىرى ئىسۇتىخبار ت
تەربىەەلەش مەركىزى2555 ،

بوزەمۇۇان ئۇۇادد  ،سۇۇتر تېگىەىلىك
ئىسۇۇۇتىخبار ت ۋە دۆلەت ئورھۇۇۇانلىرى،
تالالنما ماقالىالر ،بر سسىەس .2551 ،13

پروسىشۇۇۇۇىن ت.ۋ ،نۇۇۇۇۆۋەتتىكى
ئىسۇۇۇتىخبار ت ،كانۇۇۇاد كۇۇۇۈچلىرى
ئىاىستىتوتى2552 .

ئىسۇۇتىخبار تاى ئەقەللىەلەشۇۇتۈرۈش:
ئامېرىكىاىۇۇۇڭ كەلگۈسۇۇۇى ،خەلقئۇۇۇار
مۇناسۇۇۇى ەتلەر كېڭىشۇۇۇى تەرىپىۇۇۇدىن
مۇستەقىللىق خىزمەتلىرى توغرىسىد ئېلىق
بېرىلغۇۇان تەتقىقۇۇاتتىكى ئىسۇۇتىخبار ت
دوكالتى.

شەنەب مۇئەززەز ۋە تۇرخان مۇئەززەز،
ئىستىخبار ت ۋە ئۇادەتتىكى بىخەتەرلىۇك
تېمىلىرىمىز ،خەۋپسۇىزلىك مىاىسۇتىرلىكى
نەشرىەاتى-3 ،نەشرى ،ئەنقەرە .2556

43

كۆپچىلىكاىڭ ماب-مۇۈلكىاى ئاسۇىر ش،
شۈبھىلىك ئىشۇالردىن يېۇر بولۇۇش،
ھە -ھوقۇقالرغۇۇۇا رىئۇۇۇايە قىلىۇۇۇش،
مەجبۇرىەەتلەرنى جايىد ئۇاد قىلىۇش...
قاتارلىق پەزىلەتلەرنى يېتىلدۈرىدۇ.

قەلباى ئالالھتىن قورقۇش ۋە ئۇنىڭغۇا
مۇھەببەت بۇاغالش ،ئۇۇنى ئۇلۇۇغالش،
تەسۇۇلىم بولۇۇۇش ،تەۋەككۇۇۇب قىلىۇۇش،
رىغبەتلىاىش ،قورقۇش ھەمدە سۇىغىاىش،
ۇى ئۇۇارزۇالپ دوۋز خۇۇتىن پان ۇاھ
جەناەتاۇ
ۇەنچ
تىۇلەش ،ئالالھاىۇڭ ۋەدىسۇىگە ئىشۇ
بىۇۇلەن قار ش...قاتۇۇارلىق خىسۇۇلەتلەرھە
تولدۇردىغان نەرسە ،ئۇ ئىماندىن ئىبارەت.

كىشىاى ئادەملەر بېكىۇتكەن قائىۇدە-
قانۇنالرغا مۇھتاج قىلمايۇدىغان ،ئاشۇكار
ياكى يۇشۇرۇن ھالەتتە بولسۇن ،ئالالھاىڭ
كۈزىتىشىدىن باشقا بىرەر كۈچاىڭ بېسىمىغا
ئېھتىەاجلىق قىلىق قويمايدىغان نەرسۇىمۇ
ھەم ئىماندۇر .ئىمان روھى قۇۋۋەت پەرپا
قىلىۇۇش ،تەبۇۇى قوغۇۇدىاىش ئېڭىاۇۇى
كۇۇۇۈچەيتىش ،ئىچكۇۇۇى قوزغۇۇۇاتقۇچاى
قۇۋۋەتلەنۇۇدۈرۈش ،سۇۇۆز ۋە ئىۇۇش-
ھەرىكەتلەرھە جان كىرھۈزۈش جەھەتلەرھە
خىزمەت قىلىدۇ .شۇند بولغاندىال تەلەپ
قىلىاغان ئەمەللەرنى ئورۇنۇد ش كىشۇىگە
ئاسانغا توختايدۇ ھەمدە كىشىاىڭ ئۇۆزىاى
ھەرخىۇۇل ئىگىۇۇز-پەسۇۇلىكلەر ،ناچۇۇار
تەبىۇۇئەتلەردىن ساقلىاىشۇۇىمۇ ئوڭايغۇۇا
چۈشىدۇ.

كىشىاى ھەربىۇر ئىۇش-ھەرىكىتىۇدە
ئالالھاى كۆزلەيۇدىغان دەرېسىۇگە ئېلىۇق
چىققۇچى نەرسىمۇ ئىماندۇر .ئىمان كىشىدە
تەق لىق ۋە پەرھىزكارلىقاى نامايەن قىلىق
ۇۇا
ۇۇىرچانلىق ،بىر ۋالرغۇ
ۇۇد تەسۇ
ئۇنىڭۇ
ياخشىلىقاى دوسئ تۇتۇش ،سەۋىرچانلىق،
ر سۇۇتچىللىق ،دۇرۇسۇۇتلۇ  ،ئۇۇالالھ ۋە
ئۇنىۇۇڭ رەسۇۇۇلىغا ،شۇۇۇند قال بۇۇارلىق
مۇسۇلمانالرغا سەمىمى بولۇش ،ياخشىلىق
ۋە تەق لىق بۇار ئىشۇالرد ئۇۆز-ئۇار
ياردەمدە بولۇش ،ئۇۇرۇش-جېۇدەب ۋە
ۇۇرۇش،
ۇالردىن نېۇرى تۇ
ۇاالش-تارتىشۇ
تۇ
بىرلىك ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسۇىتىش،
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ۇالالھ
ۇە ،ئۇ
ۇى كۆتۈرى ەتسۇ
ئېغىرچىلىقلىرىاۇ
تائاال ئۇنىڭ بېشۇىغا كەلۇگەن قىەۇامەت
كۈنىاىڭ ئېغىرچىلىقلىرىاى كۆتۈرى ېتىۇدۇ.
كىمكى بىر مۇسۇلماناىڭ ئەيىبىاى ياپسۇا،
ۇڭ
ۇاال ئۇنىۇ
ۇالالھ تائۇ
ۇۈنى ئۇ
ۇامەت كۇ
قىەۇ
①)
ئەيىبىاى ياپىدۇ».

مانا بۇ ئىمان نەمۇنىلىك ھايات ئۈچۈن
ۇۇپ،
ۇولى بولۇ
ۇش يۇ
ۇك ھەب قىلىۇ
ئۈلگىلىۇ
بۇنىڭ ئېچىدە كۆرۈنەرلىكلىرى تېۇاىچ ۋە
ئىاا جەمىەەت بەرپا قىلىۇش ،جەمىەەتۇتە
ئۆز-ئار ھەمكارلىق ئورنۇتۇش ،بىر ۋنىڭ
ماب-مۇۈلكى ،يۇۈز-ئۇابرويى ،جېاىغۇا
ۇۇرۇش...
ۇڭ تۇ
ۇلىقتا چىۇ
ۇاۋۇز قىلماسۇ
تاجۇ
قاتۇۇۇۇارلىقالردۇر .مەجبۇۇۇۇۇرىەەتلىرىمىز
ئورۇنۇۇدىلىق ،بۇۇارلىق ھەقلىرىمىزنۇۇى
پۈتۈنلەي قانائەت ۋە ئېسەنلىك بىلەن ئۆز
ئېلىكىمىۇۇزدە تۇتالىسۇۇا  ،بۇۇۇ نەقەدەر
بەختىەۇۇار ،نە قەدەر ئەمىۇۇن ۋە نەقەدەر
خاتىرجەم تۇرمۇشقا ئايالنغۇسى ،ھە!

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسۇاالم يۇۇقىرىقىالر
بىلەنۇۇۇال كۇپايىلەنمەسۇۇۇتىن ئىمۇۇۇانى
مۇكەممەللىكىاى ئۇالرنىڭ بىر-بىرى بىلەن
دوستلىشىشىاىڭ ئاساسى قىلىق بەلگىلىگەن
ئىدى .ئۇ ز ت بۇ ھەقتە مۇند دېگەن:
«سىلەردىن ھەر قاند بىر كىشى ئۇۆزى
ياخشى كۆرھەن نەرسۇىاى قېرىادىشۇىغىمۇ
ياخشۇۇى كۆرھەنۇۇدىال ئانۇۇدىن كامىۇۇل
②)
مۇسۇلمان ھېسابلىاىدۇ».

ئىاسانىەەت تارىخىۇد بىلىۇاگەن ئەڭ
ئىلغار جەمىۇەەتكە –سۇاھابىلەر ياشۇىغان
جەمىۇۇۇەەتكە-نەزەر ئاغۇۇۇدۇرغىاىمىزد
ئۇالرنىۇۇڭ بۇۇارلىق تەرەپۇۇتىن ئىلغۇۇار
ۇان
ۇڭ ئىمۇ
ۇى ئامىلاىۇ
ۇىدىكى ئاساسۇ
بولىشۇ
ئىكەنلىكىاۇۇى كۇۇۆرىمىز .ئەمەلىەەتۇۇتە
بۇالرنىڭ ھەممىسۇى ئۇالرنىۇڭ قۇرئۇان
مەدرىسىسىدە «ئىاسۇانىەەت مۇۇئەللىمى»
بولغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئالغان
يۈكسەك تەلىۇم-تەربىەەنىۇڭ نەتىسىسۇى
ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسسۇاالم ئۇۇالرنى
بىر-بىرىاى سۆيۈشكە ،بىر-بىرىگە پايد
يەتكۈزۈپ ۋە بىر-بىرىاىڭ ئېھتىەاجىۇدىن
چىقىۇۇق ياشاشۇۇقا ئۈنۇۇدەيتتى .ئۇۇۇ ز ت
يۇقىرىقىالرنىڭ ھەممىسىاى ئالالھقا ئىمۇان
كەلتۇۇۈرۈش ،ئالالھاىۇۇڭ ھوزۇرىۇۇدىكى
نەرسىلەرھىال تەلپۈنۈشتەك بۈيۈك تۇتقىغۇا
باغلىغان ئىدى .ئۇ ز ت مۇند دېۇگەن:
«كىمكۇۇى مۇسۇۇۇلمان قېرىادىشۇۇىاىڭ
ھاجىتىدىن چىقسا ،ئالالھ تائۇاال ئۇنىۇڭ
ھاجىتىدىن چىقىۇدۇ .كىمكۇى مۇسۇۇلمان
قېرىادىشۇۇۇىاىڭ بېشۇۇۇىغا كەلۇۇۇگەن

بۇنىڭۇۇۇدىامۇ بەكۇۇۇرەك دېقۇۇۇقەت
تارتىدىغىاى خوشۇاىغا ئۇاز ر بەرھۈچىۇدە
كامىل ئىمان بولمايدىغانلىقىاى جاكارلىشۇى
بولۇۇۇپ ،پەيغەمۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇاالم بۇۇۇ
ھەقتە« :ئالالھ تائاال بىۇلەن قەسۇەمكى،
كامىل مۇئمىن بولغان بولمايۇدۇ ،ئۇالالھ
تائاال بىلەن قەسۇەمكى ،كامىۇل مۇۇئمىن
بولغان بولمايدۇ ،ئۇالالھ تائۇاال بىۇلەن
قەسەمكى ،كامىل مۇئمىن بولغان بولمايدۇ
» ،دېگەندە ،ئۇالر« :ئۇى رەسۇۇلۇلالھ!
كىم كامىۇل مۇۇئمىن بولمايۇدۇ؟» دەپ
سورىغان .شۇنىڭ بىلەن ئۇ« :قوشاىلىرىغا
زىەان-زەخۇمەت يەتكۈزۈشۇتىن ئۇۆزىاى
ساقلىمىغان ئادەم»-،دەپ جاۋ بەرھەن
③
ئىدى.
ئۇۇۇ ز ت يەنە ئىماناىۇۇڭ سۇۇاپلىقىاى
①بۇخارى ۋە مۇسلىم رى يەت قىلغان.
②بۇخارى ۋە مۇسلىم رى يەت قىلغان.
③بۇخارى ۋە مۇسلىم رى يەت قىلغان.
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مەسخىرە ئوبېكتى قىلىۇق ئۇۇنى ئىۇز -
ئاھانەتكە قويۇش ،يامان ھۇمان قىلىۇش،
ئەيبىاى كۇوالش ،ئىككۇى يۈزلىمىچىلىۇك
قىلىش قاتارلىق قىلمىشۇالرنى تەنقىۇدلەپ
توسۇۇاتتى .يالغۇۇانچىلىق ۋە كۇۇازز پلىق
قىلغۇچىالرنى ئەيىپلەيتتى.

بۇلغايۇۇدىغان نەرسۇۇىلەرنىمۇ چەكلىۇۇگەن
ۇگەن:
ۇد دېۇ
ۇتە مۇنۇ
ۇۇ ھەقۇ
ۇۇپ ،بۇ
بولۇ
«دۈشمەنلەشمەڭالر ،ھەسەت قىلىشۇماڭالر،
تەتۈر قارىشىق يۇۈرمەڭالر .مۇناسۇى ەتاى
ئۈزۈشۇۇمەڭالر ،ئالالھاىۇۇڭ قېرىاۇۇد ش
بەندىلىرىدىن بولۇڭالر ،بىۇر مۇسۇۇلمان
ئۈچۈن ئۆزىاىۇڭ قېرىادىشۇىاى ئۇاد ۋەت
يۈزىسىدىن ھەپ قىلمۇاي ئۇۈچ كۈنۇدىن
①)
ئارتۇ تاشلى ېتىشى ھاالب بولمايدۇ».

ئۇ يەنە مۇسۇلماناى ھاقارەت قىلىشاى
پاسىقلىق ،ئۆلتۈرۈش كۇپرىلۇۇ -،دەپ
بېكىتكەن بولۇپ ،ئاددى ھەپ-سۆز ياكى
بىھۇۇۇدە ھەزىۇۇل-چاقچۇۇا بولغۇۇان
تەقۇۇدىردىمۇ قېرىاد شۇۇلىقاىڭ سۇۇاپلىقىاى
دۇغالشتۇرۇپ جەمىەەتاىڭ بىرلىكىگە تەسىر
يەتكۈزۈدىغانكى ئىشۇالرنىڭ ھەممىسۇىگە
ئەنە شۇند پوزىتسىەە تۇتقان ئىدى.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە نەسىھەت
ئېلىق بېرىشۇاى دىۇن قىلىۇق بېكىۇتكەن
ئىدى .ئۇ ز ت مۇسۇلمانالرنىڭ ھۆرمىتىاى
دەپسەندە قىلىشاى چۇوڭ ھۇنۇاھ قىلىۇق
ۇىاى
ۇىلەر ئارىسۇ
ۇۇپ ،كىشۇ
ۇتكەن بولۇ
بېكىۇ
ئىسالھ قىلىشقا تەرغىق قىالتتى ،شاپائەتاى
ئەال بىلەتتى ،ھەتتا بىر ۋنىڭ ئۇلىغىۇدىكى
يۈكاى ئوڭشاپ بېرىشتەك ئۇاددى يۇاردەم
بولغان تەقدىردىمۇ ،ياخشى ئىۇش قىلىۇق
بىر ۋنىڭ ھاجىتىاى ر ۋ قىلىۇق قويۇشۇقا
ئالدىرىغانالرنى تەقدىرلەيتتى.

ھالبۇكى بۇالرنىۇڭ ھەممىسۇىدە روب
ئويااۋ تقان ئاساسى قائىۇدە ھەمۇدە بۇۇ
قائىدىدىكى ئاساسى چىقىش نۇقتا :ئالالھقا
ئىمان كەلتۈرۈش ،ئالالھاىۇڭ ر زىلىقىاۇى
كۆزلەش ۋە ئۇنىڭ جەناىتىاى قازىاىش...
قاتارلىقالر ئىدى .شۇڭىالشۇقا ،كىشۇىاىڭ
بىرەرسىاى مېھمان قىلىق كۈتۈۋېلىشۇتەك
ئىشۇۇالردىمۇ ئىمۇۇاناى ئاساسۇۇى چىقىۇۇش
نۇقتىسۇۇى قىلىشۇۇى تەلەپ قىلىاغۇۇان.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇند
دېگەن ئىدى« :كىمكى ئالالھ تائاالغۇا ۋە
ئاخىرەت كۇۈنىگە ئىمۇان كەلتۈرىۇدىكەن
②)
مېھمىاىاى ھۆرمەتلىسۇن!»

ئۇۇۇ يەنە جەمىۇۇەەتكە بۇزغۇنچىلىۇۇق
سۇۇانىلىدىغان ،ئۇۇۆز-ئۇۇار ئۇۇاد ۋەت،
دەتاالشالرنى چوڭايتىق كۆڭۈللەرنى بىئار م
قىلىدىغان ھەمدە قېرىاد شلىقاىڭ ساپلىقىاى
بۇلغايدىغان بۇارلىق ئىشۇالردىن قۇاتتىق
ئاھاھالندۇر تتى .ھەتتا بىر قىسىم تەسىرى
ناچار ،خەتىرى يامان قىلمىشالردىن قاتتىق
توسۇغان بولۇپ ،بۇنىڭ ئېچىدە ئامانەتكە
خىەانەت قىلىۇش قىلمىشۇىاى مۇنۇاپىقلىق
جۈملىسىدىن قىلىق بېكىتكەن ئىدى.

ئالالھ تائاالدىن بىزھە كامىل ئىمۇان،
ر ستچىل ئېتىقاد ،ھاالب رىزىق ۋە مەقبۇب
بولىدىغان سۇالى ئەمەب ئاتۇا قىلىشۇىاى
③
تىلەيمىز! ئامىن)

ئۇ يەنە مۇسۇلمانالرنىڭ يۈز-ئابرويىغا
چېقىلىشۇۇتىن قۇۇاتتىق ئاھاھالنۇۇدۇر تتى،
غەي ەت-شىكايەت قىلىش ،قېرىادىشۇىاى

②بۇخارى ۋە مۇسلىم رى يەت قىلغان.
③ بۇ ماقالە  3قېتىملىق سۇاجىەە تەرجىۇمە مۇسابىقىسۇىدە
بىرىاچىلىككە ئېرىشكەن.

①بۇخارى ۋە مۇسلىم رى يەت قىلغان.
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ماقالىاىڭ ماۋزۇسى دىققەتاۇى چەكسۇە
كېرەك .لېكىن تولۇ مۇاۋزۇ :نەپسۇىمىز
بىلەن جىھاد قىلمۇاي تۇۇرۇپ دۈشۇمەن
بىۇۇلەن ھەرھىۇۇز جىھۇۇاد قىاللمۇۇايمىز،

سۆزىمىزنى «قۇرئان كەرىم» ۋە ھەدىۇس
شۇۇۇەرىفلەردىكى نەپسۇۇۇىگە بولغۇۇۇان
ئەھمىەەتلەر ،نەپسى بىلەن جىھاد قىلىۇش
كۆرۈنۈشلىرى ،نەپسىمىز بىۇلەن قانۇد

دېگەندىن ئىبۇارەتتۇر .دېۇمەك ،نەپسۇى
بىلەن جىھاد قىلىش دۈشمەن بىلەن جىھاد
قىلىشتىن مۇقەددەمدۇر.

جىھاد قىلىمىۇز؟ قاتۇارلىق مۇۇھىم ئۇۈچ
نۇقتىغا يىغىاچاقالشقا بولىدۇ:

بىرىاچى« ،قۇرئان كەرىۇم» ۋە
ھەدىۇۇس شۇۇەرىفلەردىكى نەپسۇۇكە
بولغان ئەھمىەەتلەر

نەپسۇۇى ئىاسۇۇان ئىۇۇگە بولغۇۇان
نەرسۇۇۇۇىلەرنىڭ ئەڭ ئەھمىەەتلىكۇۇۇۇى
ھېسۇۇابلىاىدۇ .بەزىۇۇدە نەپسۇۇى ياخشۇۇى
بولۇۇۇپ ،ئىگىسۇۇىاى ياخشۇۇى ئىشۇۇالرغا
ئۈندەپ ،ئۇۇنى ھۇاالكەتتىن قۇتقۇزسۇا،

«قۇرئان كەرىۇم»دە نەپسۇى دېۇگەن
سۆزلۈك بىرلىك ۋە كۆپلۇۈك شۇەكىللىرى
بولۇپ ،جەمئىي  153قېتىم كەلگەن.

نەپسى بىلەن جىھاد قىلىش ھەققىدىكى

«قۇرئان كەرىم»دە يەنە بىر ئورۇنۇد
نەپسى ھەققىدە مۇند كەلگەن« :نەپسى
بىلەن ۋە ئۇنى چىر يلىق قىلىق يار تقان،
ئۇنىڭغا ياخشى-يامانلىقاى بىلدۈرھەن ز ت
بىلەن قەسەمكى ،نەپسۇىاى پۇاك قىلغۇان
ئادەم چوقۇم مۇر دىغا يېتىۇدۇ .نەپسۇىاى
كۇۇۇىرى ۋە پىسۇۇقى-ىۇجۇۇۇر بىۇۇلەن)

بەزىدە يامان بولۇۇپ ،ئىگىسۇىاى يامۇان
ئىشالرغا قۇترۇتۇۇپ ،ئۇۇنى ھۇاالكەتكە
يۈزلەندۈرىدۇ .ئەقىللىق كىشى نەپسۇىاىڭ
دۈشۇۇمەن بىۇۇلەن جىھۇۇاد قىاللىغۇۇۇدەك
كۈچىەىشى ئۈچۈن د ۋ ملىق ئۇنىڭ بىۇلەن
ھارماي جىھاد قىلىدۇ.
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ئەۋزىلىدۇر».

كەمسۇۇىتكەن ئۇۇادەم چوقۇۇۇم نائۈمىۇۇد
①
بولىدۇ».

④

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسۇاالماىڭ مۇنۇد
دۇئا قىلغۇانلىقى بايۇان قىلىاىۇدۇ «ئۇى
ئالالھ ،نەپسىمگە تەق لىق بەرھىن ،ئۇنى
پاك قىلغىن ،سەن ئۇنى پاكلىغۇچىالرنىۇڭ
ياخشىسىسەن ،سەن ئۇنىڭ قوغدىغۇچىسۇى
⑤
ۋە خۇجايىاىسەن».

ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىم»دە بىزھە
ۇۇۇھىم
ۇۇاىڭ مۇ
ۇۇىلەرنى ئۆزھەرتىشۇ
نەپسۇ
ئۆزھەرتىش قانۇنىەەتلەرنىڭ جۈملىسۇىدىن
ئىكەنلىكىاى تەكىتلەپ مۇنۇد دەيۇدۇ:
«ھەر قاند بىر قەۋم ئۆز نەپسىاى يەنى
ئۆزىاىڭ ئەھ لىاى) ئۆزھەرتمىگۈچە ئالالھ

پەيغەمۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇاالماىڭ ئەبۇۇۇ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالماىڭ ۋىد لىشىش
ھەجىۇۇدە مۇنۇۇد دېگەنلىكۇۇى بايۇۇان
قىلىاىۇۇۇدۇ« :سۇۇۇىلەرھە مۇئمىااىۇۇۇڭ
كىملىكىۇۇدىن خەۋەر بېرەيمۇۇۇ؟ مۇۇۇئمىن
دېگەن خەلۇق ئۇنىڭۇدىن ئۆزلىرىمىاىۇڭ
ماللىرى ۋە جانلىرى ھەققىۇدە خۇاتىرجەم
بواللىغان كىشۇىدۇر .مۇسۇۇلمان دېۇگەن

بەكرى رەزىەەلالھۇۇ ئەنھۇغۇا ھەر كۇۈنى
نەپسىاىڭ شەررىدىن پاناھ تىلەپ تۇۇرۇش
ھەققىدە مۇند تەۋسىەە قىلغانلىقى بايان
ۇۇ
ۇۇرەيرە رەزىەەلالھۇ
ۇۇ ھۇ
ۇدۇ .ئەبۇ
قىلىاىۇ
ئەنھۇدىن مۇند بايان قىلىاىۇدۇ :ئەبۇۇ
بەكرى سىدىق رەزىەەلالھۇۇ ئەنھۇۇ :ئۇى
ئالالھاىڭ پەيغەمبىۇرى ،مەن ئەتىۇگەن-
ئاخشامد ئوقۇيدىغان زىكرىلەرنى ئېەتىۇق

ئۇالرنىڭ ئەھ لىاى ئۆزھەرتمەيدۇ».

②

بەرھەن بولسۇۇىال دېگەنۇۇدە ،پەيغەمۇۇبەر
ئەلەيھىسسۇۇاالم« :ئۇۇى ئاسۇۇمانالرنى ۋە
زېمىااى يار تقۇچى ،غەيىۇب ۋە ھۇازىرنى
بىلگۈچى ،بارلىق شەيئىلەرنىڭ رەببۇى ۋە
ئىگىسى ئالالھ ،سەندىن باشقا ئىالھ يو
دەپ ھۇۋ ھلىۇۇق بېۇۇرىمەن ،نەپسۇۇىماىڭ
شەررىدىن ،شەيتاناىڭ شەررىدىن ۋە ئۇنىڭ
ئىشلىرىمغا شېرىك بولى ېلىشۇىدىن سۇاڭا
سېغىاىمەن دېگىن ،بۇنى ئەتىگەندە ،كەچتە

خەلق ئۇنىڭ تىلى ۋە قولىۇدىن سۇاالمەت
قالغان كىشىدۇر .مۇجاھىد دېگەن ئالالھقا
تائەت-ئىبادەت قىلىشۇتا نەپسۇى بىۇلەن
جىھاد قىلغان كىشىدۇر .مۇھاجىر دېۇگەن
خاتالىق ۋە ھۇناھ ئىشالرنى تەرك ئەتكەن
③
كىشىدۇر».
ۇى
ۇاالماىڭ نەپسۇ
ۇبەر ئەلەيھىسسۇ
پەيغەمۇ
بىلەن جىھاد قىلىشاى جىھۇاد تۈرلىرىاىۇڭ
ئەۋزىلۇۇى قاتارىۇۇدىن سۇۇاناپ مۇنۇۇد

ۋە ياتىدىغان ۋ قتىڭد ئوقۇغىن» دېدى.

⑥

دېگەنلىكى بايان قىلىاىدۇ« :كىشىاىڭ ئۆز
نەپسى بىلەن جىھۇاد قىلىشۇى جىھادنىۇڭ

ئىككىاچى ،نەپسى بىلەن جىھۇاد

① سۈرە شەمس  22-6ئايەتلەر.
② سۈرە رەئد -22ئايەت.
③ ئىمۇۇام ئەھۇۇمەد رىۇۇ يىتى .ھەدىۇۇس نومۇۇۇرى:
.13532

④ سۇۇەھىھۇلسامىد ئەبۇۇۇ زەر رەزىەەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇدىن
بايان قىلىاغان ،ھەدىس نومۇرى.2255 :
⑤ مۇسلىم رى يىتى ،ھەدىس نومۇرى.1611 :
⑥ ئەبۇۇۇ د ۋۇد ،تىرمىۇۇزى رىۇۇ يىتى .بۇۇۇ ھەدىسۇۇكە
تىرمىزى ھەسەن ۋە سەھى دەپ باھا بەرھەن.
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قىلىش كۆرۈنۈشلىرى

بەرھىن ،دېدى».

نەپسى بىلەن جىھاد قىلىۇش نەپسۇىاى
كونتروب قىلىشاى تەقەزز قىلىدۇ.

ئەبۇ مۇسلىم خۇالنىي ناماز ئوقۇيدىغان
ئۆيىگە بىر قامچىاى ئېسىق قويۇۇپ ،بۇۇ
قامچا بىلەن د ۋ ملىق نەپسىاى قورقۇتۇپ
تۇر تتى ۋە نەپسىگە :ئورنۇڭۇدىن تۇۇر،
ئۇۇالالھ بىۇۇلەن قەسۇۇەمكى ،مەن ئەمەس
بەلكى سەن ھۇارغۇچە ئالالھقۇا ئىبۇادەت
قىلىمەن ،دەيتتى .سەب سۇسلىشىق قالسا،

بايان قىلىاىدۇ« :چېلىشتا يىقىتقان بۇاتۇر
ئەمەس ،بەلكۇۇى ئۇۇاچچىقى كەلگەنۇۇدە
نەپسىاى باشۇقۇر لىغان كىشۇى ھەقىقۇى)
①
باتۇردۇر».

قامچىاى ئېلىق :قامچا ئۇرۇشقا ئۇلىغىمدىن
سەن ھەقلىقسەن ،دەپ ئۆزىاىڭ پاچىقىغۇا
ئۇر تتى .ئۇ مۇند دەيتتى :مۇۇھەممەد
ئەلەيھىسساالماىڭ ساھابىلىرى ئۇنى بىزھە
بەرمەي ئىگىلىۇۇ لىمىز دەپ ئويالمۇۇدۇ؟
ئالالھ بىلەن قەسۇەمكى ،بىۇز ئەلۇ ەتتە
مۇھەممەد ئەلەيھىسسۇاالم ئۈچۇۈن ئۇۇالر
بىۇۇلەن بەسلىشۇۇىمىز ،ئۇۇۇالر ئارقىسۇۇىد
نۇرغۇۇۇۇن ئەركەكلەرنۇۇۇى قالۇۇۇدۇرۇپ

نەپسىاى ئىسالھ قىلىمەن دېگەن كىشى
چوقۇم ئۇنى كونتروب قىلىشى ۋە ئۇنىۇڭ
بىلەن جىھاد قىلىق تۇرىشى الزىم .ئەبۇۇ
ھۇرەيرە رەزىەەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمۇبەر
ئەلەيھىسسۇۇاالماىڭ مۇنۇۇد دېگەنلىكۇۇى

ۇش
ۇاد قىلىۇ
ۇلەن جىھۇ
ۇى بىۇ
نەپسۇ
جەناەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسۇاالمغا
ھەمر ھ بولۇشقا سەۋەبتۇر
رەبىۇۇئە ئىباۇۇى كەئۇۇب رەزىەەلالھۇۇۇ
ئەنھۇنىۇۇڭ مۇنۇۇد دېگەنلىكۇۇى بايۇۇان
ۇبەر
ۇۈنى پەيغەمۇ
ۇر كۇ
ۇدۇ« :مەن بىۇ
قىلىاىۇ
ئەلەيھىساالماىڭ يېاىد قۇنۇپ قالغانىدىم،
مەن ئۇنىڭ تاھارەت ئالىۇدىغان سۇۈيىاى
ۇد
ۇا :قانۇ
ۇۇ ماڭۇ
ۇەم ئۇ
ۇق بەرسۇ
ئەكىلىۇ
تىلىگىڭ بولسا) سۇورىغىن ،دېۇدى .مەن:
جەناەتۇۇتە سۇۇىزھە ھەمۇۇر ھ بولۇشۇۇاى
سۇۇۇور يمەن ،دېۇۇۇدىم .پەيغەمۇۇۇبەر
ئەلەيھىسسۇۇاالم :ئۇنىڭۇۇدىن باشقىسۇۇىاى

كەتكەنلىكىاى بىلىق قالسۇن».

③

ۇش
ۇاد قىلىۇ
ۇلەن جىھۇ
ۇى بىۇ
نەپسۇ
ساھابىالرنىڭ تەۋسىەىسىدۇر
ئۆمەر رەزىەەلالھۇ ئەنھۇ خەلىۇپىلىككە
سۇۇايالنغاند ئەبۇۇۇ بەكۇۇرى سۇۇىدىق
رەزىەەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئۇنىڭغۇا مۇنۇد
تەۋسىەە قىلغانلىقى بايان قىلىاىدۇ :سۇىاى
ۇۇىلەرنىڭ
ۇۇدىغان نەرسۇ
مەن ئاھاھالندۇرىۇ
ئەۋۋىلى سىاىڭ نەپسىڭدۇر.

سورىساڭ بۇوالتتى ،دېۇدى .مەن :پەقەت
ۇبەر
ۇدىم .پەيغەمۇ
ۇار ،دېۇ
ۇم بۇ
ۇۇ تىلىگىۇ
شۇ
ئەلەيھىسساالم :ئۇند بولسا كۆپ سەجدە
قىلىق نەپسۇىڭگە قارشۇى ماڭۇا يۇاردەم

ئۇالر تەۋسىەە ۋە نەسىھەتلەرنى قوبۇب
قىلغاندەك ،بىزمۇ قوبۇۇب قىالاليمىزمۇۇ؟
ۇۇال
ۇۆزىگە قۇ
ۇۇ سۇ
ۇڭ بۇ
ۇام غەز لىاىۇ
ئىمۇ
②

①

②

سەھىلىكىدە بىرلىككە كېلىاگەن ھەدىس.

③
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ئىمام مۇسلىم رى يىتى.
ئىھەا ئۇلۇمىددىن.

قىاللمىغان كىشىاىڭ دۈشمىاى بىلەن جىھاد
قىاللىشى مۇمكىن ئەمەس .ئۆزىاىڭ نەپسى
دۈشمىاى بىۇلەن ئۇالالھ يولىۇد جىھۇاد
قىاللمىغان كىشىاىڭ ئۆز دۈشمىاى بىۇلەن
جىھۇۇاد قىاللىشۇۇى قانۇۇد قمۇ مۇۇۇمكىن
بولسۇن؟! ئىاسان ئالالھ يولىۇد نەپسۇى
بىلەن جىھاد قىلمىغۇچە دۈشۇمىاى بىۇلەن
جىھۇۇاد قىلىشۇۇقا ئاتلىاالىشۇۇى مۇۇۇمكىن

سااليلى« :بىۇزھە نەسۇىھەت قىلغۇان ۋە
ئەيىبلىرىمىزنى كۆرسىتىق قويغان كىشىاىڭ
بىۇۇزھە خەلۇۇق ئىچىۇۇدە ئەڭ يامۇۇان
كۆرۈلىۇۇدىغان كىشۇۇى بولۇۇۇپ قېلىشۇۇى
①
ئىماناىڭ ئاجىزلىقىاى چۈشەندۈرىدۇ».
ئەنەس رەزىەەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنۇد
دېگەنلىكى بايان قىلىاىدۇ :ئۇۆمەر ئىباۇى
خەتتاپ رەزىەەلالھۇ ئەنھۇ بىر كۈنى بىۇر

بولمايدۇ».

②

تاماىڭ ئارقىسىغا ئۆتۈپ كەتكەنىدى ،مەن
تاماىڭ ئارقىسىدىن ئۇنىڭ ئۇۆز نەپسۇىگە
خىتا « :ئى ئۆمەر ئىباى خەتتاپ ،ئىسىئ
سېاىڭ ھالىڭغا ،سەن ئالالھقۇا تەق لىۇق
قىلغىن ياكى بولمىسا ئۇۇ سۇېاى چوقۇۇم
ئاز باليدۇ» دېگەنلىكىاى ئاڭلىغانىدىم.

بامد ت نامىزى ئۈچۇۈن يېپىاچىسۇىاى
تاشۇۇالپ بېشۇۇاى كۆتۈرۈشۇۇكە قۇۇادىر
بواللمىغان يىگىئ دۈشمىاى بىلەن جىھۇاد
قىلىش ئۈچۈن قور ب كۆتۈرۈشۇكە قۇادىر
بوالالمۇ؟

ئىككى جىھۇاد ئوتتۇرىسۇىدىكى
مۇناسى ەت

نەپسى ئالدىد ئاجىز كېلىۇق ،تاماكۇا
چېكىشاى تاشلىەالمىغان كىشۇىدىن باشۇقا
مەيۇۇد نالرد غەلىۇۇبە قىلىشۇۇىاى كۈتۇۇۈش
مۇمكىامۇ؟

نەپسىگە قارشى جىھاد قىلىۇش بىۇلەن
دۈشۇۇمەنگە قارشۇۇى جىھۇۇاد قىلىۇۇش
ئوتتۇرىسىد قاند باغلىاىش بار؟ نەپسى
بىلەن جىھاد قىلىش بولسا ،دۈشمەن بىلەن
جىھاد قىلىشۇاىڭ شۇەرتىدۇر .نەپسۇىمىز
بىلەن جىھاد قىلىشقا قۇادىر بواللمىسۇا ،
دۈشمىاىمىز بىلەن جىھاد قىلىشۇقا قانۇد
قادىر بوالاليمىز؟

ئىسالمغا ئۇيغۇۇن كىەىاىشۇكە قۇادىر
بواللمىغان قىزدىن ئىسالم ئۈممىتى ئۈچۈن
نەپسى بىلەن جىھۇاد قىلىشۇىاى كۈتۇۈش
مۇمكىامۇ؟
ئەدەبىەاتشۇۇۇناس مۇسۇۇتاىا سۇۇادىق
ر ىىئىاىڭ بۇ سۆزى ماڭا بەكمۇۇ ياقىۇدۇ:
«ئەھەر مەن قازى بولۇپ ،بىر يىگىتاىۇڭ

ئىباى قەيەىم رەھىمەھۇۇلالھ مۇنۇد
دەيدۇ« :نەپسى بىۇلەن جىھۇاد قىلىۇش
دۈشۇۇمەن بىۇۇلەن جىھۇۇاد قىلىشۇۇتىن
مۇقەددەمۇۇدۇر .ئالالھاىۇۇڭ ئەمۇۇرى-
پەرمانلىرىاى ئاد قىلىش ،توسۇقانلىرىدىن
يېىاىش ئۈچۇۈن نەپسۇى بىۇلەن جىھۇاد
①

بىر ئايالغا ئەدەبسىزلىك قىلغان قىلغانلىقى
ماڭا دەۋ قىلىاسا ،ئاندىن ئۇۇ ئايالاىۇڭ
يۈزى ئۇچۇ  ،يېرىم يالىڭاچ يۈرھەنلىكى،
ئەتىر ئىشلەتكەنلىكى ،ھىۇرىم قىلغۇانلىقى
ئېاىقالنسا ،مەن بۇند ئايالغۇا ئىككۇى

ئىھەا ئۇلۇمىددىن.

②

62

ئىباى قەيەىماىڭ «ز دۇلمۇئاد» دېگەن كىتابى.

يا ئۆمەر ،دېدى».

جاز بەرھەن بوالتتىم .بىرى ئۇ ئايالاىۇڭ
يىگىتاىڭ ئىپپىتىگە تاجۇاۋۇز قىلغانلىقاىۇڭ
جاز سى ،يەنە بىۇرى مۈشۇۈككە ھۆشۇاى
ئېچىۇۇۇۇق بەرھەن دۆتلۈكىاىۇۇۇۇڭ ۋە
①
پەرۋ سىزلىقىاىڭ جاز سى».

ۇۇور ققا
ۇۇد سۇ
ۇۇڭ ئالدىۇ
-1ئالالھاىۇ
تارتىلىشۇۇتىن قورقۇۇۇش .ئۇۇالالھ تائۇۇاال
مۇند دەيدۇ« :پەرۋەردىگارىاىڭ ئالدىد
سور ققا تارتىلىشتىن) قورقىدىغان ،ئۆزىاى
نەپسى خاھىشىغا بېرىلىشتىن يەنى ھۇار م
قىلىاغان نەرسىلەردىن) چەكلىگەن ئۇادەمگە
كەلسەك ،ھەقىقەتەن ئۇنىڭ جايى جەنۇاەت

جىھات مېلىمىزنىۇڭ بېشۇى ،كۇۈچ-
قۇۋۋىتىمىزنىۇۇۇڭ سۇۇۇىرى ۋە غەلىۇۇۇبە
قىلىشۇۇىمىزنىڭ سۇۇەۋەبىدۇر .ئۇنىڭسۇۇىز
ھالىمىز مانا مۇشۇند

بولىدۇ».

بولىدۇ.

ئابدۇلالھ ئىباۇى ئۇۆمەر رەزىەەلالھۇۇ
ئەنھۇنىڭ جىھاد توغرۇلۇ سور پ كەلگەن
كىشۇۇىگە مۇنۇۇد دېگەنلىكۇۇى بايۇۇان
قىلىاىدۇ« :جىھاتاى ئۇاۋۋ ب نەپسۇىڭدىن
باشالپ ،ئۇنى يېڭىگىن».

③

-3ئۇۇاجىزلىق تەرەپلىرىاۇۇى د ۋ الش.
ئالالھ تائاال بەندىسىگە ياخشىلىق ئىۇر دە
قىلسا ،ئۇنىڭغا ئۆز نەپسىاىڭ ئەيىبلىرىاۇى
كۆرسىتىدۇ .ئۇنۇد كىشۇىگە ئۆزىاىۇڭ
ۇڭ
ۇدۇ ،ئۆزىاىۇ
ۇى قالمايۇ
ۇرى مەخپۇ
ئەيىبلىۇ
ئەيىبلىرىاى تونۇغان كىشۇى ئەيىبلىرىاۇى
تۈزەلەيدۇ .بەزىلەر دوستىاىڭ كۆزىۇدىكى

ئۇۇۈچىاچى ،نەپسۇۇىمىز بىۇۇلەن
قاند جىھاد قىلىمىز؟

چاپاقاى كۆرىدۇ لېكىن ئۆزىاىڭ كۆزىدىكى
④
ئەخلەتاى كۆرمەيدۇ».

-2ئۇۇالالھ ۋە ئۇنىۇۇڭ پەيغەمبىرىاۇۇى
ياخشى كۆرۈش .ئۇۆمەر ئىباۇى خەتتۇاپ
رەزىەەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇند دېگەنلىكۇى
بايان قىلىاىۇدۇ :بىۇر كۇۈنى مەن :ئۇى
ئالالھاىڭ پەيغەمبىرى ،ئەل ەتتە سىلە ماڭا
نەپسىمدىن باشقا ھەرقانۇد نەرسۇىدىن
سۇۇۆيۈملۈك ،دېگەنىۇۇدىم ،پەيغەمۇۇبەر
ئەلەيھىسساالم :يا  ،ئى ئۇۆمەر ،نەپسۇىم
ئىلكىدە بولغۇان ز ت بىۇلەن قەسۇەمكى،

-1ھەقىقەت ئۈستىدە چىڭ تۇرۇش ۋە
ۇك بولۇۇۇش .ئىبۇۇر ھىم تەيمىۇۇي
ئىر دىلىۇ
رەھىمەھۇلالھ مۇند دەيدۇ« :نەپسىماى
جەناەتۇۇۇتە دەپ تەسۇۇۇەۋۋۇر قىلۇۇۇدىم،
جەناەتاىۇۇۇڭ مې ىلىرىۇۇۇدىن يەيۇۇۇمەن،
سۇلىرىدىن ئىچىۇمەن ،قىزلىۇرى بىۇلەن
ئوياايمەن .ئاندىن نەپسىماى دوز ختا دەپ
تەسەۋۋۇر قىلۇدىم ،دوز خاىۇڭ ئۇاچچىق
يېمەكلىلرىۇۇۇدىن يەيۇۇۇمەن ،سېسۇۇۇىق
يېۇۇۇرىڭالردىن ئىچىۇۇۇمەن ،كېشۇۇۇەن-

ھەتتا مەن ساڭا نەپسىڭدىامۇ سۇۆيۈملۈك
بولىشىم كېۇرەك ،دېۇدى .ئانۇدىن مەن:
ئالالھ بىلەن قەسەمكى ،سىلە ھازىر ماڭۇا
نەپسىمدىامۇ سۆيۈملۈك ،دېدىم .ئانۇدىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم :ئەمدى بولۇدى،
①

②

② ئىمۇۇام بۇخۇۇارى رىۇۇ يىتى ،ھەدىۇۇس نومۇۇۇرى:
.4431
③ سۈرە نازىئات -12 ،-12ئايەتلەر.
④ ئىھەا ئۇلۇمىددىن.

ر ىىئىاىڭ «كەلىمە ۋە كۇلەيمە» دېگەن كىتابى.

62

زەنسىرلىرىۇۇدە بۇۇاغلىاىمەن .ئانۇۇدىن
نەپسىمگە :ئۇى نەپسۇىم ،ئەمۇدى نۇېمە
ئىزدەيسەن؟ دېۇدىم .نەپىسۇىم :دۇنەاغۇا
قايتۇرۇلىشۇۇاى ۋە ياخشۇۇى ئىشۇۇالرنى
قىل ېلىشۇۇاى ئىۇۇزدەيمەن ،دېۇۇدى .مەن
نەپسىمگە :ئۇند قتا سەن ھازىر ئۇارزۇ-
ئارمانلىرىڭ ئىچىدىسەن ،ياخشى ئىشالرنى
قىلى لغىن ،دېدىم»

«ئايالنىڭ ئىسمى يوق» ،ئۇنداقتا قەدىر -
قىممىتىچۇ؟

زامااانىيىىقىئ ئايااالنى ئنياادىر پى ىرىااى ،ئاانيىنى
پې ىيەتتى .ئايالنى قايىل قىقىش ئۈپۈن ،ئۇنىڭغا ئنينى
«بۇ ساېنىڭ تاۈەمە » دەپ تونۇشاتۇەد ..باۇ شاەيتانى
تەۋسىىەگە ئالدانغان مەدەنىي ئايالالە ئنيىنى تەەك ئەتتى.
ئۇالەنىڭ بۇ ئايالالەغاا ئنيىنىاڭ ئوەنىادا تونۇشاتۇەغان
نەەسە نېمە ئىد.؟ كوپا – كاويالە ،تاالال باازاەلىر،.
كنڭۈل ئېچىش ماكاانقىر ،.زاۋت ،،ئوەگاان ،دتكناان،
ئىشخانا ،ئاممىي .تەشنىال ...،قاتاەلى الە ئىد ..لېنىر
بۇالەنىڭ ھېچ ايسىسى ئنينىڭ ئوەنىنى ئااللمىد ..ئايال
ئنيگە دۈشمەن ،تاالغا ئاشىنا قىقىند..
ئەپساااۇت ،تااااال ئاااۇنى قوغدىىالمىاااد ..ئەلااايەتتە
قوغاادىىالمايتتى .تاالغااا پاقىرغااانالە ئااۇنى ھىمايىسااى ،
قوغدىغۇپىسى قالسۇن دەپ پاقىرغانىاد ..ئاۇنى تاالغاا
پاقىرغانالە ،ئۇنى «تاۋاە»غا ئايالندتەتش ا ئىنتىقىدىغانالە
ئىد..
ئايااال ئااۇالە ئۈپااۈن ياساااند ،.بويانااد ،.ئۇپااا –
ئەڭقىنقىااب بولااد ..ئااۇالە ئۈپااۈن پااۇلىنى ،ۋاقتىنااى،
ھاياتىنى خەجقىد ..ئنيدىر پى ىرىاى ساىرىت ا مەپتاۇن
قىقغان ،تاالنىڭ «تاۋاە».غاا ئايالنادتەغان ھەە ئاياالنى،
ئۇالە لوق ۋە كننۈك خېرىداە سۈپتىدە دائىم ئال ىشقىد..
دېمىسىمۇ ئەھيال شۇنداق ئىد ..ئايال ئېرىشىش ئۈپۈن
خەجقەيتتى ،خەجقەش ئۈپۈن پۇل تاپاتتى.
نەتىجىدە ئايال ئالد .بىقەن ئانا ئىنەنقىنىنى ئۇنۇتتى.
پۈننى ئۇ ئنزىگە ياتالش انىد ..تاالغا بې ىنغان ھاياتنىڭ
ئالدىراشچىقى ىنى ھېچ انداق بىر ئاياال ئاانىقىئ ساۈپىتى
بىقەن بىرگە ئېقىى ماڭالمايتتى .ئۇ نازىنىر يەلنىساى باۇ
ئېغىاار يااۈكنى كنتااۈەەلمەيتتى .ئەمەلىىەتتىمااۇ شااۇنداق
بولااد ..پى ىااى تاشااقىغان ئنيىنىااڭ ئوەنىغااا دەڭنااى
دەسسەتتى« .پې ىيەتتى» دېگەن ۋاقتىمدا ،ئەليەتتە ،تن،
تامنى نەزەەدە تۇتمىادىم .باۇ بىار ئوخشاىتىش ئىاد..
خۇدد .ئايالنىاڭ ئاياالقىئ ەىلىناى پۈپەكقەشاتۈەگەندەك،
ئنينىڭ ئىجتىمائىي ھاياتتىنى ەىلىناى پۈپەكقەشاتۈەد..
– داۋامى باە...
(ئەزھەەىىقەە مۇنبىرىدىر ئېقىند).

سۇۇۇىەان سۇۇەۋرىي رەھىمەھۇۇۇلالھ
مۇنۇۇد دەيۇۇدۇ« :مەن نەپسۇۇىمدىامۇ
كۈچلۈك نەرسە بىۇلەن كۇۆرەش قىلىۇق
ۇامال
ۇوش تۇرسۇ
ۇەب بۇ
ۇدىم ،مەن سۇ
باقمىۇ
نەپسىم مېاى يېڭى ېشقا ئورۇنىدۇ»
ئۈممەتاىڭ ھەربىۇر ئەز سۇى نەپسۇى
بىلەن جىھاد قىلىشى ،نەپسۇى خاھىشۇىاى
يېڭىشى ،شۇەھ ەتلىرى بىۇلەن كۇۆرەش
قىلىق ،ھېسسىەاتلىرى ئۈسۇتىدىن غەلىۇبە
قىلىشۇۇى الزىۇۇم .مانۇۇا بۇۇۇ دۈشۇۇمەنلەر
ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشاىڭ يولىدۇر« .بىز
ئۈچۈن كۇۈرەش قىلغۇانالرنى ئەلۇ ەتتە
يولىمىزغا يېتەكلەيمىز ،ئالالھ ھەقىۇقەتەن
ياخشۇۇى ئىۇۇش قىلغۇۇۇچىالر بىۇۇلەن
① ②
بىللىدۇر».

① سۈرە ئەنكەبۇت -45ئايەت.
② مەزكۇر ماقالىاىڭ ئاپتورى شەيخ ئەھمەد ئىباى ئال ن
يەمەناىڭ مەشھۇر ئۆلىمالىرىدىن ،تاالنتلىق شائىر ۋە
يازغۇچىلىرىدىن بولۇپ ،نۇرغۇن قىممەتلىك ماقالە ۋە
كىتابالرنى يازغان .ئۇ يېزىقچىلىق ۋە دەۋەت خىزمىتى
بىلەن شۇغۇلالنغان بولۇپ ،ھىسرىەە -443يىلى رەجەپ
ئېەىد يەمەندە ۋ پات بولغان .يەمەن تارىخچىلىرى
ئۇنىڭ نەسىبىاىڭ ھەزرىتى ئەلى رەزىەەلالھۇ ئەنھۇغا
تۇتىشىدىغانلىقىاى تەكىتلىمەكتە.
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ۇالم
ۇق ئىسۇ
ۇڭ يىللىۇ
ۇڭ مىۇ
ۋەتىاىمىزنىۇ

ئوقۇۇۇش يېشۇۇىغا توشۇۇقاندىن كېۇۇەىن،

تارىخىد تۇنسى قېتىم مەسسىدتە قۇرئۇان

قەشقەرھە كېلىۇق باشۇالنغۇچ سۇاۋ دىاى

تەپسۇىر قىلغۇان كىشۇى

خوتەندە چىقارغاندىن كېەىن) قەشۇقەردىكى

مەرھۇم مۇھەممەد قۇربان د مولال ھۇاجىم

خۇۇانلىق مەدرىسۇۇە قاتۇۇارلىق د ڭلىۇۇق

بولسا كېرەك.

مەدرىسىلەردە ئەمىن مەۋلىۇ ى د مۇولالم،

كەرىماى تولۇ

سۇاليمان ئاخۇن د مولالم ،سالى

ئۇيغۇر خەلقىاىڭ -22ئەسىردە ئۆتكەن

د مولالم

قاتارلىق كاتتا ئۆلىمۇاالر قولىۇد ئۇوزۇن

تىلشۇناس ئۇالىمى مەھمۇۇد قەشۇقەرىاىڭ

ۇۇى
ۇۇالم دىاۇ
ۇۇۇپ ،ئىسۇ
ۇۇۇددەت ئوقۇ
مۇ

يېگانە ئەسىرى «دى نى لۇغاتىئ تۇۈرك»

ئىلىملىرىاىۇۇڭ ھەرقايسۇۇى ساھەسۇۇى،

كىتۇۇابىاى تەرجىۇۇمە قىلىشۇۇقا خوتەنۇۇدىن

جۈملىدىن كالسسۇىك ئەرە

مەخسۇس تەكلىق قىلىاغۇان ،ۋەتەنۇدىكى

ئەدەبىەۇاتى

بويىچە يۈكسەك دەرىسىدە ئىلىم تەھسۇىل

خېلى-خېلۇى ئۆلىمۇاالر ھەب قىاللمىغۇان

قىلغان-32 .يىللىرى خوتەندىن قەشقەرھە

مەسۇۇىلىلەردە مۇۇۇر جىئەت قىلىاىۇۇدىغان

ئوقۇشقا بارغان تالىبۇب ئىلىملەر ئىاتۇايىن

كىشىمۇ مەرھۇم مۇھەممەد قۇربان د مۇولال

كۆپ بولۇۇپ ،بۇالرنىۇڭ كۇۆپ قىسۇمى

ھاجىم ئىدى.

قەشۇۇقەر مەدرىسۇۇىلىرىدە ئوقۇۇۇش قۇۇار ر

ئاتاقلىق دىاى ئالىم ،مەشھۇر جامائەت

ۇۇى
ۇۇلىكلەرنىڭ ھەممىاۇ
ۇۇان دەرسۇ
قىلىاغۇ

ئەربابى مۇھەممەد قۇربان د مولال ھۇاجىم

دېگۇۇۈدەك مۇۋەپپەقىەەتلىۇۇك تۈھىتىۇۇق

تەخمىۇۇاەن -2531يىللىۇۇرى خۇۇوتەن

«د مۇۇولال» «خەلپىۇۇتىم» دېگەنۇۇدەك

شەھىرىاىڭ غەربىي جەنۇبىغۇا جايالشۇقان

ئۇن نالرغا ئېرىشىق كەلۇگەن بولسۇىمۇ،

ھااللباغ كەنتىدە دۇنەاغا كەلگەن .مەرھۇم
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قەشقەردىكى د ڭلىۇق مۇۇدەررىس ئەمىۇن

-2565يىلى ۋ پات بولغان) ،ئابۇدۇۋەلى

مەۋلى ى د مولالم« :خوتەنۇدىن كەلۇگەن

ھاجىم 23يىلدىن ئارتۇ

كېرىەە تۈرمىدە

تالىق كۆپ ،ئەمما بۇالردىن مولال بولغىاى

«ئۆزھىرىق» كەلگەندىن كېۇەىن 2522ۇۇ

ئۈچ» ،دەپ ماختىغۇان ئۇۈچ كىشۇىاىڭ

يىلى ۋ پات بولغۇان) ،ئابۇدۇلالھ قۇارىم

بىرى مۇھەممەد قۇربان د مۇولالم ئىۇدى.

23يىللىۇۇۇۇق زىاۇۇۇۇد ن ھايۇۇۇۇاتىاى

ئەمىن مەۋلى ى د مولالم كۇۆزدە تۇتقۇان

ئاخىرالشتۇرۇپ ،جەمئىۇەەتكە چىققۇان ۋە

ئۈچ تالىپاىڭ يەنە بىرى خوتەن كېرىەەلىك

ۇۇۆتكەن)،
ۇۇدىن ئۇ
-2521يىلۇۇى ئالەمۇ

مەرھۇۇۇم مۇۇۇھەممەد ئەمىۇۇن ئۇۇاخۇن

ئابدۇغەنى ھاجىم -2564يىللىرى يەركەن

خەلپىتىم بۇۇۇر ن) ،ئىككىاچىسۇۇى ،قۇۇارى

پەيلود ۋ پۇات بولغۇان) ،ئابۇدۇ نەبۇى

ۇدۇلالھ روزى
ۇالىم ئابۇ
ۇى ئۇ
ۇان ،دىاۇ
قۇرئۇ

قار جىم -2543يىلى تۈرمىدىن ئۆلۇۈكىاى

د مولالم ئىدى.

بەرھەن) ،غىەاسۇۇىدىن قۇۇار جىم -2545

مەرھۇم ئەنە شۇند

يىللىۇۇرى كېۇۇرىەە تۈرمىۇۇدە ۋ پۇۇات

يۈكسەك ئىلىم-

بولغۇۇان) ،....ئۇيغۇۇۇر زىەالىەلىرىۇۇدىن

ئىقتىد ر بىلەن -2535يىللىۇرى خۇوتەنگە

مەرھۇم جاپپار ئەمەت قاتۇارلىق ئۇالىم-

قايتىق كەلگەن-2535 .يىلى قەشقەردىكى

ئۆلىمالىرىمىزنى ،زىەالىەلىرىمىزنى ھۆرمەت

پۈتۈن مەدرىسىلەرمۇ تاقالغان.

بىلەن ئەسلەپ ئۆتىمىز.

مەرھۇم قەشقەردىكى ئىلىم تەھسۇىلىاى

مەرھۇم مۇۇھەممەد قۇربۇان د مۇولال

تۈھىتىق خوتەنگە قايتقان يىلۇالر پۈتۇۈن

ھاجىم -2543ياكى -2544يىلى ئىاسۇان

ۋەتىاىمىزنى قار بۇر ن قاپلىغۇان يىلۇالر

چىدىغۇسىز ئۇاچلىق ۋە ئېغىۇر ئەمگەكۇتە

ئىدى .مۇھەممەد قۇربان د مولالم خوتەنگە

ئۇۇۆتكەن  3يىللىۇۇق تۇۇۈرمە ھايۇۇاتىاى

كېلىق ئۇزۇن ئۆتمەي خوتەندىكى سۇان-

ئاخىرالشۇۇتۇرۇپ ،جەمئىۇۇەەتكە چىقىۇۇدۇ.

ساناقسۇۇىز دىاىۇۇي ئۆلىمۇۇاالر ،زىەۇۇالىەالر

تۈرمىدىن قويۇۇپ بېرىلگەنۇدىن كېۇەىن،

قاتارىد ئۆزىاى زىاد نۇد كۆرىۇدۇ .شۇۇ

رەھمەتلىۇۇك د د م مۇۇۇھەممەد ئابۇۇدۇلالھ

ۇڭ
ۇالنغان خوتەناىۇ
ۇد نغا تاشۇ
ۇد زىاۇ
ۋ قتىۇ

مەخسۇم ئەڭ يېقىن دوستى ۋە ساۋ قدىشى

مەشھۇر ئۆلىمالىرىدىن ئويغۇۇر تىبۇابەت

مۇۇۇھەممەد قۇربۇۇان د مۇۇولال ھاجىماىۇۇڭ

ئالىمى ،مەرھۇماىۇڭ ئەڭ يۇېقىن دوسۇتى

تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلگەنلىۇك شۇەرىپىگە

ئابدۇلھەمىد يۈسۇۈپ د مۇولالم ،ھۇشۇۇر

ۇاالرنى
ۇاتتىلىرى ،ئۆلىمۇ
ۇۇرت كۇ
ۇۆيگە يۇ
ئۇ

نىەاز مۇپتى ئاخۇنۇم -2535يىلى قولغۇا

مېھمانغا چاقىرىق زىەاپەت بەرھەن.

ئېلىاىق-2543 ،يىلى تۈرمىدىن ئۆلۈكىاى
بەرھەن) ،ئابدۇلئەزىز قار جىم 23يىلۇدىن
ئارتۇ

①

①

شۇ كۈنى ماڭا ئاتۇاپ باققۇان بىۇر ئۇا پۇاقالناى
سويۇپ مېھمان قىلغاند مەن قانچە كۈن يىغلىغان.

تۈرمىدە يېتىق چىققانۇدىن كېۇەىن
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مۇۇۇھەممەد قۇربۇۇان د مۇۇولال ھۇۇاجىم

قالغان .چۈنكى ،دىەۇارىمىزد ئۇنىڭۇدىن

تۈرمىدىن قويۇۇپ بېرىلىۇق جەمئىۇەەتكە

ۇۇائەت
ۇۇسىدلەردە ۋە جامۇ
ۇۇۇرۇن مەسۇ
بۇ

ۇۆھەنگەن
ۇدە ئۇ
ۇەىن تۈرمىۇ
ۇدىن كېۇ
چىققانۇ

سورۇنلىرىد باشقا كىتابالردىن ۋەز ئېەتىش

بىااكارلىق تېخاىكىسى كېۇرەككە كېلىۇق،

ئىشى كەڭ ئومۇمالشقان بولسىمۇ ،قۇرئان

خوتەن قۇرۇلۇش ئەترىتىدە تاكى ۋ پۇات

كەرىماۇۇى مەسۇۇسىدتە يۇۇاكى جامۇۇائەت

بولغانغۇۇا قەدەر بۇۇاش تېخاىۇۇك بولۇۇۇپ

سورۇنلىرىد تەپسىر قىلىش ئىشۇى ئۇانچە

ئىشلەپ ئالەمدىن ئۆتكەن.

ئومۇمالشمىغان ئىدى.

مەرھۇماىۇۇڭ ھايۇۇاتى -62يىلالرنىۇۇڭ

د مولال ھاجىم بىر بۆلۇۈك نەتىسىسۇىز

قۇرۇلۇۇۇش

موللىالرنىڭ ئەكسىچە ،باشقىالرنىڭ قولىغۇا

ئەترىتىدە ئىشلەش بىلەن ئۆتكەن .چۈنكى

قارىماي ،كۈندۈزى قۇرۇلۇۇش ئەترىتىۇدە

ۇۇش ،دەرس
ۇق ئوقۇتۇ
ۇالرد تالىۇ
ۇۇ يىلۇ
ئۇ

تېخاىكىلىۇۇق قىلىۇۇق ،ھۇۇاالب ئەمگىكۇۇى

سۆزلەش ۋە ۋەز ئېەتىش مۇۇمكىن ئەمەس

ئارقىلىق تۇرمۇشىاى قامدىغان.

ئۇۇاخىرىغىچە ئەنە شۇۇۇند

ئىدى.

-22يىلالردىن كېەىن ،د مولال ھۇاجىم

-2565يىللىرىغا كەلگەندە ۋەزىەەتاىڭ

ئىشۇۇتىن سۇۇىرتقى ۋ قىتلىرىۇۇد ئۇۇۆز

ئۆزھىرىشىدىن پايدىلىاىق ،د مولال

مەسسىدىدە نۇرغۇنلىغان تالىپالرغۇا دەرس

ھاجىم جامۇائەتتىن ئىئۇانە تۇوپالپ ئۇۆز

ۇانى
ۇڭ سۇ
ۇاليدۇ ،تالىپالرنىۇ
ۇكە باشۇ
بېرىشۇ

ئۆيىاىۇۇڭ يېاىغۇۇا كىچىۇۇك بىۇۇر مەجىۇۇئ

كۈنسېرى ئېشىق بارىدۇ.

ئازر

سالدۇرغان .بۇ مەسسىد نۇرلۇ

مەسۇسىد

شۇ كۈنلەردە -22يىللىرى) ئۇاپتونوم

دەپ ئاتالغان بولۇپ ،بۇ مەسسىد كېۇەىن

ر يونلۇ

ۇى
ۇىدىن باشۇقا دىاۇ
مەسۇسىدلىك ۋەزىپىسۇ

ئىستىمائىي پەنلەر ئاكادېمىەىسۇى

مەھمۇۇۇۇد قەشۇۇۇقەرىاىڭ «دىۇۇۇ نى

مائارىق مەركىزىگە ئايلىاىق مەدرىسۇىلىك

لۇغاتىتتۈرك» ناملىق ئەسىرىاى تەرجىۇمە

رولىاى ئۆتىگەن.

قىلىش ھۇرۇپپىسىاى قۇرۇپ يېڭۇى ئىۇش

مۇھەممەد قۇربان د مولال ھۇاجىم ئەنە

باشلىغاند خوتەندىن مۇۇھەممەد قۇربۇان

شۇ مەسۇسىدتە -2565ۋە -22يىللىۇرى

د مولال ھاجىماى مەخسۇس تەكلىق قىلىۇق

ھەر كۈنى سۇەھەردە بامۇد ت نامىزىۇدىن

ۇاي
ۇق 4-3 ،ئۇ
ۇق كېلىۇ
ۇۈرۈمچىگە ئېلىۇ
ئۇ

كېەىن ،قۇرئان كەرىماۇى تەپسۇىر قىلىۇق

مەزكۇر كىتاباى تەرجىمە قىلىۇش ئىشۇىغا

ئۇۇۆتكەن .مەرھۇماىۇۇڭ تەپسىردەرسۇۇىگە

قاتااشتۇرىدۇ .مەرھۇۇم «تۇۈركى تىلۇالر

كەلۇۇگەن جامۇۇائەت مەسۇۇسىدكە پاتمۇۇاي

دىۇۇۇ نى» نۇۇۇى تەرجىۇۇۇمە قىلىۇۇۇش
ھۇرۇپپىسۇۇىدىكى ئاتۇۇاقلىق تىلشۇۇۇناس
ئالىمالردىن ئىبر ھىم مۇتىئى ،مېرسۇۇلتان
63

ئوسۇۇۇمانۇ  ،ئابۇۇۇدۇرېھىم ئۆتكۇۇۇۈر،

ئوقۇلۇشىاىڭ باشلىاىشۇى ھېسۇابلىااتتى.

ئابدۇسۇۇاالم ئاببۇۇاس قاتۇۇارلىق ئۇيغۇۇۇر

شۇنىڭ بىلەن د مۇولال ھاجىماىۇڭ ۋەز-

ئالىم-زىەالىەلىرى ئالدىد ئۆزىاىڭ ئىلمىي

خۇتبىلىرىاى ئاڭلىغىلى خوتەناىڭ يىۇر -

ئىقتىد رىاى نامايان قىلغان.

يېقىن يېزىلىرىدىن ھەتتاكى قار قاش ،لوپ
ناھىەىلىرىدىن كەلگەن جامائەت مەسسىدكە

مۇھەممەد قۇربان د مولال ھاجىم مىسىر

سىغماي ،يولالر توسۇلۇپ قاالتتى .د مولال

جەدىدىزملىق ھەرىكىتىاىڭ پىشۇى لىرىدىن

ھاجىماىڭ ئەياى ز ماند سۇۆزلىگەن ۋەز-

مىسىر مۇپتىسى شەيخ مۇھەممەد ئابۇدۇھ

خۇتبىلىرىاىۇۇڭ ئۇۇۈن ئۇۇالغۇ لىاتىلىۇۇرى

ۋە سۇۇەئۇدى ئەرەبىسۇۇتاندىكى سۇۇەلەپى

بۈھۈنگە قەدەر خەلق ئىچىۇدە قولۇدىن-

ھەرىكىتىاىڭ يوب باشچىلىرىدىن مۇھەممەد

قولغا ئۆتۇۈپ ،ئەتى رلىاىۇق سۇاقلىاىق

ئىباى ئابۇدۇب ۋەھھاباىۇڭ ئەسۇەرلىرىاى

كەلمەكتە.

مۇتالىئە قىلىق د مولالھاجىمۇد چوڭقۇۇر
تەسىر قالدۇرىۇدۇ .تالىپلىرىغۇا ئۇۆتكەن

مۇۇۇھەممەد قۇربۇۇان د مۇۇولال ھۇۇاجىم

دەرسلىرىدە ۋەتىاىمىزدە ئەسىرلەردىن بىرى

-2523يىلۇۇۇى قەشۇۇۇقەر-پاكىسۇۇۇتان،

مەدرىسۇۇىلەردە ئوقۇتۇلۇۇۇپ كەلۇۇگەن

خۇۇونسىر پ يۇۇولى ئۇۇارقىلىق سۇۇەئۇدى

كالسسىك ئىسالم ئەسەرلىرىاى ئوقۇتقاناىڭ

ئەرەبىستانغا ھەجگە كېلىۇدۇ .مەرھۇماىۇڭ

سىرتىد مۇھەممەد ئىباى ئابدۇب ۋەھھاپ،

ھەج سەپىرىدە رەھمەتلىۇك د د م ۋە مەن

مۇھەممەد ئابدۇھ ،رەشىد رىز قاتۇارلىق

سۇۇەپەرد ش بولغۇۇان ئىۇۇدۇ  .مەرھۇۇۇم

ئالىمالرنىڭ كىتابلىرىاى تۇۇنسى بولۇۇپ،

پاكىسۇۇتاند ھەجۇۇگە سۇۇاقالپ تۇرغۇۇان

دەرس قىلىق ئوقۇتۇشاى يولغۇا قويىۇدۇ.

كۈنلەردە ۋەتەندىن كەلگەن ھاجىالرغا ھەج

شۇنىڭ بىلەن خوتەن دىەارىد بىر قىسۇىم

قائىدىسى ۋە ھەج ئەھكۇاملىرى ھەققىۇدە

قار كۈچلەرنىڭ دىاىۇي ئىخۇتىالپ پەيۇد

ھەر كۈنى ۋەز سۇۆزلەپ بېرەتتۇى-23 .

بولغان بولسىمۇ،

يىلقى ھەج پائالىەىتى ئاخىرلىشىق مەرھۇم

قىلىشىغا قىسمەن سەۋە

قايتىق كەتكەنگە قەدەر بىز بىللە بولغان.

بىر بۆلۈك ئىلغار ياش ئەۋالدالر يېتىشۇىق
چىقىدۇ.

د مولال ھاجىم ھەج ئىبادىتىاىڭ مۇۇھىم

د مۇۇولال ھۇۇاجىم تالىپالرغۇۇا دەرس

ۇۇرۇش
ۇاد تۇ
ۇان مىاۇ
ۇلىرىدىن بولغۇ
ئاساسۇ

ئۆتكەناىڭ سىرتىد -22يىلالردىۇال ئۇۆز

جەريانىۇۇد ۋەتەنۇۇدىن كەلۇۇگەن ئۇيغۇۇۇر

مەسۇۇسىدىاىڭ خۇۇاتىپلىق ۋەزىپىسۇۇىدىن

ھاجىالرغا ۋەز سۆزلەيدۇ .بۇ ۋەزنى پۈتۈن

پايدىلىاىق ،جۈمە خۇتبىسۇىاى ئۇيغۇۇرچە

ۇىرتىد
ۇڭ سۇ
ۇاجىالر ئاڭلىغاناىۇ
ۇۇر ھۇ
ئۇيغۇ

سۆزلەشاى يولغا قويىدۇ .بۇمۇۇ ۋەتەنۇدە

سەئۇدى ئەرەبىسۇتاند مۇھۇاجىر بولۇۇپ

جۇۇۇۈمە خۇتبىلىرىاىۇۇۇڭ ئۇيغۇۇۇۇرچە

ئولتۇر قلىشۇۇىق قالغۇۇان ۋە سۇۇەئۇدى
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ئەرەبىسۇۇۇتاند ئوقۇۇۇۇپ ،سۇۇۇەئۇدى

بىرەر كىتا

ئەرەبىستاندىكى ئالىي بىلىم دەرھاھلىرىۇد

بولمىسىمۇ مىڭلىغان جامائەتكە ئالالھاىۇڭ

ئۇزۇن مۇددەت مۇدەررىس بولغان خوتەن

دىاۇۇى يەتكۈزۈش،نۇرغۇۇۇن تۇۇالىپالرنى

ئۇجاتلىق ئۇستاز مۇھەممەد قاسىم د مولالم

يېتىشتۈرۈشتەك ئۇلۇغ ر خىزمەتاى قىلىۇق

ئۇۇاڭالپ ،مۇۇۇھەممەد قۇربۇۇان د مۇۇولال

مۇسۇلمانالرنىڭ قەلبىدىن ئورۇن ئالغان.

ۇر ن
ۇي ئىقتىۇد رىغا ھەيۇ
ھاجىماىۇڭ ئىلمىۇ

يېزىۇق قالۇدۇرۇش نېسۇىق

د مۇۇولال ھۇۇاجىم ئۇۇاز ۋە سۇۇاز ھەپ

قالىدۇ .ھەج ئىبادىتىاى تۈھىتىق مەككىدە

قىلىدىغان تەمكىن كىشى بولۇپ ،ئىاتۇايىن

تۇرغان كۈنلەردە مۇھەممەد قۇربان د مولال

پەرھىزكار ،تەق د ر كىشى ئىدى .قولىدىن

ھۇۇاجىماى سۇۇەئۇدى ئەرەبىسۇۇتاندىكى

كىتا

مۇھاجىر ئۆلىماالر ئۆي-ئۆيلەرھە مېھمانغا

چۈشمەيدىغان كىتۇا

مەستانىسۇى

بولۇۇۇۇپ ،پەقەت ھەدىۇۇۇس ،تەپسۇۇۇىر

چاقىرىق ،ئاجايىق ھۆرمەت كۆرسەتكەن.

كىتابلىرىاىال ئەمەس ،ھەتتۇاكى كىالسسۇك
ئەرە

ۇۇى ھەج
د مۇۇولال ھۇۇاجىم -23يىلۇ
ئىبادىتىاى تامامالپ ،مەدىاە مۇۇنەۋۋەرەنى

ئەدەبىەاتىغۇۇا ئائۇۇئ كىتۇۇابالرنىمۇ

تاھارەتسىز تۇتمايتتى.

زىەۇۇارەت قىلىۇۇق بولغانۇۇدىن كېۇۇەىن،

مەرھۇماىۇۇڭ دەرس ئۇۇۆھىتىش ،ۋەز

نۇرغۇنلىغان يېڭى-يېڭى كىتابالرنى ئېلىق

ئېەىتش خىزمىتى تاكى -52يىلالرغا قەدەر

ۋەتەنگە قايتىۇق كېلىۇق ،يەنە تالىپالرغۇا

ۇارىمىزد
ۇالرد دىەۇ
ۇىدۇ-52 .يىلۇ
د ۋ ملىشۇ

دەرس ئۆھىتىش ،مەسسىددە ۋەز ئېەۇتىش

ۇۇىي
ۇۇار سىەاسۇ
ۇۇر قاتۇ
ۇۇۈزبەرھەن بىۇ
يۇ

بىلەن مەشغۇب بولىدۇ.

ئۆزھىرىشلەردىن كېەىن ،مەرھۇم سىەاسۇىي

مەرھۇم بۈھۈن ئىسالم دۇنەاسىد ئالىي

تەقىبكە ئۇچر يدۇ ،تۇالىپالر تارقىتىلىۇدۇ.

ئىمارەتلەردە ئولتۇرۇپ ،يۇۇقىرى مائۇاش

مەسسىدتە ۋەز سۆزلەش ئىشىمۇ چەكلىمىگە

ئېلىق ،يېڭى-يېڭى ماشىاىالرنى ھەيدەپ،

ئۇچر يۇۇدۇ .شۇۇۇ يىلۇۇالرد مەرھۇماىۇۇڭ

ھالىستۈك تاقۇاپ ،مەغۇرۇر يۈرۈيۇدىغان

ۇدۇ.
سۇاالمەتلىكىمۇ تۇاز ياخشۇى بولمايۇ

دوكتۇۇور ،پروىېسسۇۇورالرنىڭ ئەكسۇۇىچە،

شۇۇۇند

بولسۇۇىمۇ يەنە بىااكۇۇارلىق

ئۇۇاددى كىەىاىۇۇق ،ۋېلىسۇۇپىئ مىاىۇۇق،

شىركىتىدىكى خىزمىتىاۇى ۋە ئەتىۇگەن-

بىااكارلىق شىركىتىدىن ئالغۇان مائاشۇىغا

ئاخشامد كىتا

مۇتالىئە قىلىشاى ئىزچىۇل

قانائەت قىلىق ،تالىپالردىامۇ بىۇر تىۇەىن

د ۋ مالشتۇرىدۇ.

ھە

ئالماي ،ھەركۈنى نەچچە سۇائەتلەپ

مەرھۇم -2551يىلى ئايالى بىلەن يەنە

دەرس ئۆتەتتى.

ھەجگە كېلىۇدۇ ۋە ئالۇدىر ش قايتىۇدۇ.

دىەارىمىزد ئۆتكەن پۈتۈن ئۆلىمارالغا

ساالمەتلىكى كۈندىن-كۈنگە ناچارلىشىدۇ.

نېسىق بولمىغاندەك د مۇولال ھۇاجىمغىمۇ

ئۇۇۇاخىرى -2553يىلۇۇۇى -21ئايۇۇۇد
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د ۋ لىاىشقا ئۈرۈمچىگە كېلىق ،ئۈرۈمچى -1دوختۇر خانىد بالاېستتا ياتىدۇ.
-2553يىلى -21ئاياىڭ -13كۈنى چۈشتىن كېەىن ،مەرھۇماىڭ بۇ دۇنەادىكى ھاياتى
ئاخىرلىشىق ،پانى دۇنەا بىلەن ۋىد لىشىدۇ.
مەرھۇماىڭ جەسۇىتى خۇوتەنگە يۇۆتكەپ كېلىاىۇدۇ ،مەرھۇماىۇڭ ۋ پۇات خەۋىۇرى
تارقالغاندىن كېەىن ،خوتەن خەلقى قاتتىق قايغۇغا چۆمىۇدۇ ،مەرھۇماىۇڭ مۇخلىسۇلىرى
جەسىتىاى ئېلىق كەلگەن ماشىاىاىڭ ئالدىغا كېرىەەھە قەدەر ئېقىۇق بارىۇدۇ .مەرھۇماىۇڭ
نامىزى ئوقۇلغان كۈنى ئۇنى ئەڭ ئاخىرقى سەپىرىگە ئۇزىتىش ئۈچۇۈن يىۇر -يۇېقىن
يېزىالردىن ۋە باشقا ناھىەىلەردىن كەلگەن جامائەت بىلەن خوتەن شۇەھرىاىڭ رەسۇتىلىرى
ئادەم دېڭىزىغا ئايلىاىدۇ.
مەرھۇم ھايات ۋ قتىد خوتەن خەلقى قاند
شۇند

ھۇۆرمەت قىلغۇان بولسۇا ،ۋ پۇاتىغىمۇ

ھۆرمەت كۆرسىتىشكەن ئىدى .مەرھۇماىڭ جىاازىسى خەلقاىۇڭ كۇۆز يېشۇى ۋە

نالە-پەريادى بىلەن قەبرىستانلىققا ئېلىق كېلىاىق ،ئەڭ يېقىن دوسئ ۋە مۇخلىسۇلىرىدىن
ئاتاقلىق تىبابەت ۋە دىەانەت ئالىمى ئابدۇلھەمىد يۈسۇۈپ د مۇولالم ۋە قۇارى قۇرئۇان
مەرھۇم ئۇستازىم شەمسىددىن قارىھۇاجىم ۋە قابىۇل قارىھاجىمالرنىۇڭ يېاىغۇا تەۋرىۇزىم
قەبرىستانلىقىغا دەپاە قىلىاىدۇ.
مەرھۇماى ھۆرمەت ۋە سېغىاىش ئىچىدە ياد ئېتىمىز ،ئالالھتىن رەھمەت ۋە مەغفىۇرەت
تىلەيمىز .ئامىن!
مەرھۇماىڭ ۋ پاتىغا بېغىشالپ مەلۇۇم بىۇر مۇخلىسۇى دەپۇاە مۇر سۇىمى جەريانىۇد
قەبرىستانلىققا يىغىلغان مىڭالرچە جامائەت ئالدىد تۆۋەندىكى مەرسىەەنى ئوقۇغان:
)2
تىترىدى سانسىز يۈرەك ،قىلغاچ سەپەر ئۇستازىمىز،
ئاز كېلۈر ئۇستاز دېسەك ،بەلكى ئاد لەت قازىمىز.
تۆكتى ياش مىلەۇنچە كۆز ،پاتتى ۋەتەن ئەب قايغۇغا،
ياڭرىدى سەھر -شەھەر ،ھەر ئۆيدە ماتەم نالىمىز.
تەرتۆكۈپ ياغقاچقا ئۇ دىلالرغا تەۋھىد شامىاى،
بىرقەدەر يوب تاپتى ئەب ،ئۆستى يەنە ئوبر زىمىز.

مېھرىبان كەمتەر ئىدى ،شۇنچە پەزىلەت ئۈستىگە،
شوب سەۋەبتىن بار ئىدى ھەردەم ئىشەنچ نازىمىز.
ئىستىھات بىلەن د ۋ م قىلسا كىتابتىن مەۋئىزە،
بوپ قاالتتى سۆزلىرى ئىش ئۆلچىمى ئەند زىمىز.
نەدە بولسا

ئولتۇر ر دىل جانىمىزنىڭ تۆرىدە،

تونۇلۇپ كەتتى ئۆيى ھەقاى كېڭەيتىش بازىمىز.
ھەي ىتى يۈكسەك ئىدى ،چانمايتتى ھەركىم ئالدىد ،
بىلسە كىم بىزلەر ئۈچۈن بوپ كەلدى ئىلمى غازىمىز.
ياشىدى ھە

دىن ئۈچۈن ،بولدى ھەقىقەت ئۈلگىسى،

ئەھلى تەۋھىد چوڭ-كىچىك مەڭگۈ ئۇنىڭدىن ر زىمىز.
)1
ئانا يۇرت ئايرىلىق قالدى پىد كار ئوغلى قۇرباندىن،
دىەانەت ھەمدە ئەخالقاىڭ ھۇلىاى پۇختا قۇرغاندىن.
ۋ پاتى ئەلگە ئىاتايىن ئېلىق كەلدى پەرىشانلىق،
مۇسىبەت ھەسرىتى ياڭر پ خوتەندىن ،ئاقسۇ ،تۇرپاندىن.
پۈتۈن ئەب قايغۇغا چۆمدۇ  ،خۇسۇسەن ئەھلى تەۋھىدلەر،
تۇيۇقسىز ئايرىلىق قالغاچ ،ئۇلۇغ ر تاجى ئۇن ندىن.
مۇسۇلمان ئەھلىگە قىزغىن بوالتتى كۆرسە ھەر يەردە،
توساتتى قايغۇرۇپ ئەلاى ھەمىشە كۇپرى تۇغەاندىن.
مۇھەببەت-نەپرىتى روشەن ئىدى ھەرساھە خىزمەتتە،
كېسەلگە چارە كۆرھەندە تۆۋەن تۇرمايتتى لوقماندىن.
جاھالەت ئىلكىدە ئىڭر پ يېتىشقان خەلقى ئالەمگە،
ئوزۇقاى قاندۇرۇپ بەردى ھەدىسدىن ،ھۆكمى قۇرئاندىن.
①

مەزكۇر ماقالە مەرھۇماىڭ ۋ پاتىاىڭ  22يىللىقى مۇناسى ىتى بىلەن يېزىلغان.
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①

«مەەىپە »،ژتەنىقى ئوقۇەمەنقىرىنىڭ سەمىگە...

«مەەىپە »،ژتەنىقىمى  -3002يىقى -00ئايادا پەساىققىب ئۇنىيېرساال ژتەناال ساۈپىتىدە نەشار
قىقىنىش ا باشقىغان بولۇپ ،جەمئىي توق ۇز سان نەشر قىقىنغانادىر كېاىىر ،مەلاۇە ساەۋەبقەە تۈپەيقىادىر
توختاپ قالغان ئىد -3002 ..يىقى يېڭى يىقدىر ئېتىباەەن قايتا نەشر قىقىنىش ا باشاقىغان«مەەىاپە»،
ژتەنىقىنىمى دتنىانىڭ ھەە قايسى جايقىرىدىنى ئوقۇەمەنقىر .بىقەن يۈز كنەۈشۈش ئاەقىقىئ يېڭى بىار
دەۋەگە كىرگەن بولد ..كنپقىگەن ئوقۇەمەنقىرىمى نىڭ ئال ىشىغا ۋە ياخشى باھاسىغا سازاۋەە بولد ..باۇ
بىر باشقىنىش .بۇنىڭدىر كېىىننى سانقىرىمى نى سىقەەنىڭ ھەمنااەلى ىڭالە ۋە ھەمنەپەساقىنىڭالە بىاقەن
مۇكەممەلقىننە قاەاپ تەەەق ىي قىقدتەالىشىمى غا ئىشەنچىمى كامىل.
مەلۇمنى ،بۇ ژتەنالنىڭ نەشر قىقنىشىغا تۈەتنە بولغان ئاساسقىئ ساەۋەبقەەنىڭ بىار ،.پەتائەلقەەدە ھەە
قايسى ساھەلەەدە ئىقىم تەھسىل قىقىيات ان ۋە تەھسىقىنى تۈگەتنەن باەلىئ قېرىنداشقىمى غا ئنزلىرىنىڭ ئاو -
پىنىرلىرىنى بايان قىقىشى ۋە خەل ىمىا گە يەتناۈزمەكچى بولغاانقىرىنى ،ئىقىام-تەھساىل قىقىاش يولىادىنى
ھاسىالتقىرىنى ئوتتۇەىغا قويۇشى ئۈپۈن بىار ماۇنبەە ھاازىرالپ بېارىش ،شاۇ ئااەقىقىئ ئانز-ئااەا پىنىار
ئالماشتۇەتپ مەسىقىقىرىمى نى بىرگە ھەل قىقىش ا تىرىشىشتىر ئىباەەتتۇە.
ژتەنىقىمى جانابى ئالالھ تائاالنىاڭ ئىقتىپااتى بىاقەن  -3002يىقاى ئىچىادە  4ساان تولاۇق پى ىاى
ئوقۇەمەنقەە بىقەن يۈز كنەۈشتى .كېىىننى سانالەنىڭ تېخمۇ ماۇكەممەل ،تېخىماۇ ياخشاى پى ىشاى ئۈپاۈن
ھنەمەتقىب ئوقۇەمەنقىرىمى نىڭ بى نى قىممەتقىب پىنىرلىر .بىقەن تەمىنقىشىنى سوەايمى .
يې ىندىر بېر .دتنىانىڭ ھەە قايسى جايقىرىدا ژتەنىقىمى غا مۇشتەە .توپالش ئىشقىر .ئېقىاى بېرىقغاان
بولۇپ ،ھازىرغا قەدەە كنپقىگەن ئوقۇەمەن دىستقىرىمى ژتەنىقىمغا مۇشتەە .بولد ..قەدىرلىاب دىساتالەب بىا
مۇشااتەەىقىرىمى نىڭ سااانىنى تېخىمااۇ كاانپەيتىش ئۈپااۈن سااىقەەگە مااۇەاجىئە ،قىقىااياتىمى  .ھازىرغااا قەدەە
مۇشتەە .بولمىغانالەنىڭ ئە قىس ا ۋاقىت ئىچىدە مۇشتەە .بولۇشىنى ئۈمىد قىقىمى .
ژتەنىقىمى نىڭ ھەە قايسى دۆلەتقەەدىنى باھاسى
يىققىئ باھاسى
تېقېفون نومۇە.
ئاالقىالش ۇپى
دۆلە،
$20
0002603070223
نۇەىددىر ھاجىم
ئامېرىنا
A$22
0070402220640
ئابدتساالە قاەىم
ئاۋىسترالىىە
€32
004206700263674
تۇەغۇنجان ئاالۋتدتن
گېرمانىىە
€32
00226402234437
ئابدتلھەپى قاەىم
فىنالندىىە
€32
0020702272226
ئابدتەېھىم غېنى
گولالندىىە
€32
0622600206
ئەھمەد تۇەسۇن
شىيىتسىىە
$20
00606040276262
تۇەمۇھەممەد ھاشىم
ياپونىىە
TL40
0020223404022
ئابدتلجېقىل تۇەان
تۈەكىىە
TG0000
0066006400422
ياەمۇھەممەد قاەىم
ئوتتۇەا ئاسىىا

