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قىلىدۇ .ماقالىالرنىڭ ئېالن قىلىنغاندىن كېيىنكى بارلىق ھوقۇق ۋە مەسئۇلىيىتى ئاپتور رغا خاس!

بولالۇپ ،خىتالا

ئەلالالالمە ،شالالېھىت ئابالالدۇلئەھەدخان
مەخسۇم ھاجىم يېقىنقى زامالان ئۇيغالۇر

الۇم
ھۆكالۈمىتى مەخسال

ھاجىمنىڭ تېخالى ئەمالدى تالۆە-بە

تارىخىالالالدىكى مەشالالالھۇر زاە ،د لەە

ياشالردىكى بىر كى ى

ئەربابى ،دىنىي ۋە مىللىي يولباشال ىمىز

پەرۋا قىلماستىن ،ئۇنى ئانىسى بالۈۋى

مۇجاھىالالد مالالۇھەممەد ئەمىالالن بالالۇغرا

مەريەم خېنىم ،سىڭلىسى بۈۋى ئائىشالە

ھەزرىتىمنىڭ جىيەنى بولالۇپ–3913 ،

خېنىم قاتارلىق ئائىلە ئەزالىالرى بىاللەن

يىلى شالەرقىي تۈركىسالتاننىڭ قاراقالا

قوشۇپ تۇتقۇن قىلغان .ئارىالدىن بىالر

ناھىيەسالالى داۋا كالالۆد مەدرىسىسالالىدە

مەزگىل ئۆتۈپ قويۇۋەتىلگەن .قويالۇپ

دۇنياغا كەلالگەن .مەخسالۇم ھاجىمنىالڭ

بېرىلگەندىن كېيىنمۇ بۇنداق قەرەلسالىز

دادىسى بالاراە دامالولالم زەرەكلىكالى،

ال
الۇن قىلىال
تۇتقال

الوئاد-
الر سال
ۋە ئېغىال

ئۆتكۈر پىكىرلىكالى ۋە مالود بىلىمالى

سوراقالرغا تارتىشالر توختاپ قالمىغالان.

الالدە
الاللىرىدىن ئا ھىال
بىالاللەن تەڭتۈشال

قىسقىسى ،مەخسۇم ھاجىمنىالڭ بالالىلىق

پەرقلىنىپ تۇرىدىغان زاە ئىدى .باراە

ھاياتى ۋە ئەركە چاغلىرى ئەنە شۇنداق

دامالالولالم ئەينالالى ۋاقىتتىكالالى جالالالالە

زۇلۇم ۋە ئىسكەنجە ئى ىدە باشالنغان.

شېڭشىسالالە
ئۆلكىلى

ھالالاكىمىيىتى ئاسالالتىدىكى

با

ئىكەنلىكىگە

مەخسۇم ھالاجىم توققالۇز-ئالون يالا

ھۆكۈمەە تەرىپىدىن تۈرمىگە

ۋاقىتلىرىدا ئائىلىسىدە ئانىسىنىڭ قولىدا

ئېلىنىپ شېھىت قىلىنغان .مەخسۇم ھاجىم

قۇرئان ساۋادىنى چىقارغان بولۇپ ،تاكى

شۇ چاغالردا ئەمدىال تۆە ياشقا كىرگەن

 13يېشالالىغى ە قاراقاشالالتىكى قالالازى
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دامولالم ،جامالىدىن دامولالم ،مۇھەممەد

ئابدۇرەئۇپ تۇغۇلغالان بولالۇپ ،شالۇ

الولالم
المەد دامال
ال ى ۋە ئەھال
نىيالاز مەۋلىال

چالالاغالردا ئۇنىڭغالالا ئالالۆز ئالالوغلىنى

الم
الي تەلىال
الا ردىن دىنىال
قاتالارلىق ئۆلىمال

كۆرۈشكىمۇ رۇخسەە قىلىنمىغان.

ئالغالالالان-3991 .يىلىالالالدىن -3991

مەخسالالۇم ھالالاجىم -3911يىلىنىالالڭ

يىلى غى ە قاغىلىق ۋە قەشالقەر خالانلىق

ئ اخىرى تۈرمىنىڭ ئەمگەك مەيدانىالدىن

مەدرىسىدە ئىلىالم تەھسالىل قىلىغالان.

قې ىپ كەتكەن ۋە سەككىز يىل قې ىالپ

ھۆكۈمىتى -3991يىلى مەخسالۇم

يۈرۈشكە مەجبۇر بولغالان .ئالۇ مۇشالۇ

ھاجىمنى «تارىخ دەرسلىرىنى ئوقۇغالان

الالانىيەتتىن
الالار ئىمكال
الالدىمۇ ،بال
مەزگىلال

ۋە ئالالالۇنى مەدرىسالالالتە باشالالالقىالرغا

پايدىلىنىپ ،دىنىي ئوقۇتۇشنى توختىتىپ

يەتكۈزگەن» دەگەن باھانە بىاللەن 31

قويمىغالالان .خىتايالرنىالالڭ تۈزۈمىالالدە

يىل قام اققا ھۆكۈم قىلغان.بۇ مەخسالۇم

جاھالان

خىتا

ھاجىمنىڭ تو

ئۆزگۈرۈ

بولۇپ ،ئاز-تالو

قىلغىلى ئەمدىال بىر يىل

كەڭرىگەن ۋاقىالتالردا مەخسالۇم ھالاجىم

بولغان ۋاقتى ئىدى .مەخسۇم ھاجىمنىڭ

ۋە تاشقىي

تۈرمە ھاياتى بۇ زۇلمەتلىال

-3911يىلى تۇغقان يوقال
دۇنيانى كۆرۈ

 31يىالل

مەقسالىتىدە پاكىسالتان

جەريانىدا ئاچلىقجازاسى ۋە باشقا ئېغىالر

ئارقىلىق تۈركىيەگە كەلگەن .تۈركىيەدە

ئەمگەكلەر بولۇپ چىدىغۇسالىز زۇلالۇم،

بىر يېرىم يىلالدەك تۇرغانالدىن كېاليىن

دىش ارچىلىق ئى ىدە ئۆتكەن-3910 .

ئەرەبىستانغا بېرىپ ھەج پەرزىنى ئالادا

يىلى مەخسۇم ھاجىمنىڭ جازا مالۇددىتى

قىلىپ ۋەتەنگە قايتقان .مەخسۇم ھاجىم

توشقاندىن كېيىنمۇ ،داراسالكاد كەنالت

ئەينالالى چاغالالدا ۋەتەنالالگە قالالايتى

مالالۇدىرلىكى« :بۇنالالداق ئەكسالالىيەت ى

ئالدىدا«ھەسرىتىم» ناملىق شېئىر يازغان

ئۇنسۇرنى بىز كەنتىمىزگە ئەمدى قوبۇد

ۋە بۇ شېئىردا ئۆزىنىڭ نالېمە ئۈچالۈن

قىلمايمىز ،يۇقىرىدىكىلەر ئۆزلىرى بىلىپ

ۋەتەنالالگە

الا
الۈركىيەدە تالالۇرۇپ قالمال
تال

قارارىغالا كەلگەنلىكىنالى،

بىر تەرەپ قىلى ەتسۇن» دەپ ،ھۆكالۈم

قايتىپ كېتى

مۇددىتى توشقاندىن كېيىن ئۆز كەنالتىگە

ۋەتەنگە قايتسا قانالداق قىسالمەتلەرنىڭ

قايتسا بولىدۇ ،دەگەن تەستىق ۋارىقىنى

ئۆزىنى كۈتۈۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالغالان.

يىرتىپ تاشلى ەتكەن .شالۇنىڭ بىاللەن

ئۇشالالالۇ ۋاقىتتىكالالالى ھېسسالالالىياتىنى

مەخسۇم ھاجىم يەنە ئىككى يىل ئارتۇق

تۆۋەنالالالدىكى قالالالۇر ر ئالالالارقىلىق

ئەمگەككە سېلىنىپ جازا نغان .مەخسۇم

ئىپادىلىگەن:

ھاجىم تۈرمىدىكى ۋاقىتتا تۇنجى ئوغلى
ھۆر ۋەتەن تۈركىيەدىن ئايرىلمىقىم ھەسرىتىم،
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گەر قىزىلالر زۇلۈم قىلسا باشتا باردۇر كۈلپىتىم.
ۋالىدەم ،ئەۋ دى قاردا

ناتى انالر بولمىسا،

قايتماس ئەردىم ھۆر ۋەتەندىن تاپىلۇردى ئۈلپىتىم.
ئانا يۇرتۇم قالدى زۇلمەە ئاسارەتنىڭ ئاستىدا،
مىللىتىمنىڭ خورلىقىغا ئەسلى يوقتۇر تاقىتىم.
ھەر كۈنى تەھدىت ئى ىدە ئۆتسىمۇ كۈنلەر ماڭا،
مىللىتىمگە بىر ئېغىز ئىلىم ئۆگەتمەك تائىتىم.
قامىسا ،ئۆلتۈرسە دۈشمەن مەنغىنە يالغۇز ئەمەس،
شۇھەدالەرگە قوشۇلسام ،ھەد بولۇر چوڭ نىيىتىم.
مەخسۇم ھاجىم ۋەتەنالگە قايتقانالدىن

سالالالابىت دامولالمنىالالالڭ «ئەقىالالالدە

كېيىن تاكى -1001يىلىغى ە يەنە قولغا

جەۋھەرلىالالرى» نالالاملىق رىسالىسالالىنى

ئېلىنىالالپ قالالا رمەن دەپ ئەندىشالالە

ئۇيغۇرچىالشتۇرغان .مىشكاتۇد مەسابىھ

قىلماستىن ،كې ە-كۈنالدۈز دەگالۈدەك

كىتابىدىن  10ھەدىسنى تەرجىمە قىلىالپ

ناھىيەسىدە

شەرھىلىگەن .بۇ كىتاب كېيىنكى يىلالردا

ئىزچىل دىنىي مائارىپ خىزمىتى بىاللەن

تۈركىيەدە نەشالر قىلىنغالان .مەخسالۇم

شۇغۇلالنغان .بالۇ جەريانالدا مىڭالالرچە

ھاجىم مەشھۇر تاتار ئالىمى رىزائۇددىن

تالىپ يېتىشتۈرگەن .دىنىالي دەرساللى

فەخرۇددىننىالالڭ «شالالەرھۇ جەۋامىئالالۇد

خوتەن شەھىرى ۋە قاراقا

پىروگراممىسى تۈزۈپ چىقى
قويالالۇ

كەلىالالم» نالالاملىق چالالوڭ ھەجىملىالال

ۋە يولغالا

ئالالارقىلىق يالالېڭى ە دىنىالالي

الالالالالالدىن
الالالالالالىرىنى تاتارچىال
ئەسال

مائارىپنىڭ گۈللىنىشى ئۈچالۈن ھەسسالە

ئۇيغۇرچىالشتۇرغان ،بالۇ ئەسالەر ۋەتەن

قوشقان .مۇدەررىساللەرگە يېتەك ىلىال

ئى ى-سالىرتىدا بېسالىپ تارقىتىلغالان.

قىلغان .شۇ ۋاقىتتىكى قىاليىن شالارائىت

« ئالالالۆمەر رەزىيەلالھالالالۇ ئەنھۇنىالالالڭ

ئى ىالدىمۇ بىالر تەرەپالتىن ئوقۇغالۇچى

الالەرنى
الالاملىق ئەسال
تەرجىمىھالالالى» نال

تەربىيەلىسە يەنە بىر تەرەپالتىن دىنىالي

الالالالالىدىن
الالالالالمانىيە تۈرك ىسال
ئوسال

تالالېمىالردا قەلەم تەۋرەتالالكەن .ئىمالالام

ئۇيغۇرچىالشالالتۇرغان ،بالالۇ كىتالالابمۇ

نەۋەۋىي توپلىغالان قىرىالق ھەدىسالنى

ۋەتەن-ئى ى سىرتىدا كۆپ قېتىم نەشر

تەرجىمە قىلغالان ۋە شالەرھى يازغالان.

قىلىنغان-3911 .يىللىرى پاكىسالتاندا
0

مەرھۇمنىڭ «شالېئىر ر تالوپلىمى»
الر
الىرى نەشال
الېئىرىي ئەسال
الاملىق شال
نال
قىلىنغالالان .مەخسالالۇم ھالالاجىم يەنە
ئەرەب ىدىن «ئىسالم دىننىڭ روھالى»

قىلىدۇ« :خىتايالر مېنى ناماز ۋە باشالقا

)« ،مالالالالۇئمىنلەر

چەكلىدى ،ھەتتا

(روح الد د اإل اميد د

ئەقىدىسالالالالالالى» (عقي د د د

تۈرمىسىدە ئىجرا قىلىنغالان .مەخسالۇم
ھالالاجىم بالالۇ تۈرمىالالدىكى ئۇچرىغالالان
زۇلالالۇملىرىنى ئالالۆزى مۇنالالداق بايالالان
ئىبادەتلەردىن پۈتۈنلە

ال د د دؤ إل)،

ئالالھنى زىكىر قىلى

«كوممۇنىزمنىالالڭ ئىسالالالم ئالدىالالدىكى

ئۈچۈن تىلىمنالى

مىدىرلىتىشقىمۇ ،ئىشالارەە قىلىشالقىمۇ

مەغلالالالۇبىيىتى» (انهيد د ر الش دديةعيم م د د
اميد ) قاتارلىق كىتالابالرنى تەرجىالمە

خالالور پ دىنىمىزنالالى ھاقارەتلىالالدى،

قىلغان .مەرھۇم مەخسۇم ھاجىم ئۆزىنىڭ

ئەيىبلىدى ،تالارىخىمىزنى بۇرمىلىالدى،

ھايالالاە سەرگۈزەشتىسالالى ،ئىالال -

بىزنىڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ بىر قىسالمى

پائاليەتلىرى ۋە مۇستەملىكە ھاكىمىيەە

ئىكەنلىكىمىزنالالالى ۋە ئەبەدىلالالالئەبەد

ئاستىدا تۇتۇپ ماڭغان يولى ۋە پىكىر-

مۇشۇنداق بولىدىغانلىقىنى توختىماستىن

قاراشالاللىرىنى كېيىنكالالى ئەۋ د رغالالا

قۇلىقىمغالالا قۇيالالدى ،كالالې ە-كۈنالالدۈز

مەقسالالىتىدە «ھايالالاتىم ۋە

زالىمالرنىالالڭ قالالانۇنلىرىنى ئۆگىنىشالالكە

پىكىرلىالالرىم» نالالاملىق بىالالر ئەسالاللىمە

مەجبۇرلىالالدى» .مەخسالالۇم ھاجىمنىالالڭ

قالدۇرغان بولۇپ ،بۇ ئەسلىمىنى ئۆزى

الدىكى
الى تۈرمىال
الۇ قېتىمقال
دەيىشالى ە ،بال

ئالەمالالدىن ئۆتكەنالالدىن كېالاليىن نەشالالر

خورلۇق ۋە ئازاب دەسلەپكى  31يىللىق

قىلىشنى ۋەسىيەە قىلغالان .بالۇ ردىن

تۈرمە ھاياتىدىن نەچ ە ھەسسە ئېغىالر

باشقا مەخسۇم ھاجىم بىر قان ە ئەسالەر

بولغانىكەن .شۇنداقتىمۇ مەخسۇم ھاجىم

يازغالالان ۋە تەرجىمىسالالىنى ئىشالاللىگەن

بالالۇ بە

يىالالل داۋامىالالدا روھىالاليەە

بولۇپ ،ئۇ ئەسەرلەر تارقىاللمىغان ياكى

جەھەتتىن قىل ە بوشىشىپ قالماسالتىن،

يوقاپ كەتكەن.

ئالالالۆزىنى يالالالوقالپ كەلگەنلەرنالالالى

يەتكالالۈزۈ

الۈنى مېنالالى
الدى .ھەركال
الەە بەرمىال
پۇرسال

ئىلھامالنالالالدۇرۇپ ،ئۈمىدلەنالالالدۈرۈپ

مەخسۇم ھاجىم -1001يىلى -3ئايدا

تۇرغالالان .مۇخلىسالاللىرىغا ئۆزىنىالالڭ

بىالالر قىسالالىم ئوقۇغۇچىلىرىغالالا دەرس

ئالتۇنالالدەك نەسالالىھەتلىرىنى ئالالۈزۈپ

ئۆتۈۋاتقان يېرىالدە قولغالا ئېلىنىپالبە

الدۇلئەھەدخان مەخسالالۇم
الان .ئابال
قويمىغال

يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان.

ھاجىم -1009يىلالى يۇرتىغالا سالاق-

بۇ ۋاقىتتا مەخسۇم ھاجىم ئاللىبۇرۇن 10

سالالا مەە قايتىالالپ ئائىلىسالالى بىالاللەن

ياشتىن ھالقىغان ئىدى .جالازا شالەرقىي

دىدار شالالقان .قايتىالالپ بىالالرەر ئالالا

تۈركىستان كور ۋىاليىتىنىڭ قاراشالەھەر
1

ئەتراپىدا دەم ئالغاندىن كېيىن ،يەنە بىر

مەخسۇم ھالاجىم تۈرمىالدىكى ۋاقىتتالا

قىسالالىم ئوقۇغۇچىلىرىغالالا ئائىلىسالالىدە

دىئابېت كېسىلىگە گىرىپتار بولۇپ قالغان

زىيالالاپەە شالالەكلىدە دەرس بېرىشالالكە

ئىالالدى .چىققانالالدىن كېالاليىن بەدىنالالى

باشلىغان  .بۇنىڭالدىن ئەندىشالە ھالې

ئاجىزلىشىشالالقا ،دىئابېتنىالالڭ ئەگەشالالمە

قىلغان بىر قىسىم يېقىنلىرى« :تۈرمىدىن

ئالالا مەتلىرى كۆرۈلۈشالالكە باشالالاليدۇ.

تۇرۇپ دەرس

كالالۆزىگە ئالالاق چۈشالالۈپ ئوپېراتسالالىيە

باشالاللى الدىال ،چارچالالاپ كەتمەمالالدىال»

قىلىنىدۇ .شۇنداق تۇرۇپمۇ ئۇ كېسالەد

دەگەنالالدە ،ئۇ رغالالا مۇنالالداق جالالاۋاپ

كارۋىتىدىمۇ دەرسنى توختاتمىغان .بالۇ

بەرگەن« :مەن ھاياتىمنىڭ  39يىلىنالى

كېسىلى سالەد ياخشالىالنغان بولسالىمۇ،

قاماقتا ،سالەككىز يىلىنالى قاچقۇنلۇقتالا

ئەمما -1030يىلالى بويالۇن ئۇمۇرتقالا

ئۆتكۈزۈپتىمەن ،مەن دىن يولىدىكى بۇ

سالالۆڭىكى يۇمشالالاپ كېتىالالپ قايتالالا

دەپ ھەرگىالز

دوختۇرخانىغا كىرىپ قالغان .بۇ قېالتىم

خاتىرجەم بو لمالايمەن ،خالۇددى بالۇ

داۋا

خالالالېلىال ئۈنالالالۈم بەرگەن.

ئىشالر مېنى ئالالھنىڭ ئازابىالدىن بىالر

دوختۇرخانىدىن چىققانالدىن كېاليىن يەنە

مىنۇتمۇ قوغداشقا داد بو لمايدىغاندەك

دەرسىنى داۋامالشتۇرغان .يەنە ئىككالى

ئەندىشالالىدە ياشالالىماقتىمەن ،مۇشالالۇ

يىلدىن كېيىن -1031يىلى دوختۇرخانىغا

قېتىملىق تۈرمىالدىن سالاق-سالا مەە

كېسەد يوقالشقا بېرىپ قالايتى

يولىالدا

چى قىشىمنى ئويلىمىغان ئىدىم ،شۈكرىكى،

پەلەمپەيدىن يىقىلىالپ كېتىالپ ،يانپالا

ئالالالالم مېنالالى يەنە سالالۆزلىيەلەيدىغان،

سۆڭەك سالۇنۇپ كەتالكەن ۋە شالېكەر

كۆرەلەيدىغان ،ئاڭلىيا يدىغان ھالىمالدا

كېسىلى سەۋەبىدىن بۇ سالۇنۇق پەقەە

بۈگۈنگە ئۇ شالتۇردى .شالۇڭا مۇشالۇ

تۇتمىغان .ئاخىرى نۇرغۇن تالالال

ۋە

مىنۇتمۇ مەن ئۈچۈن بەك مۇھىم ،شالۇ

قارار ردىن كېيىن ئالۈچىن ى قېتىملىالق

الالالالنى
الالالالەۋەبتىن مەن دەم ئېلىشال
سال

ئوپېراتسالالالىيەگە چۈشۈپ،سالالالۇنغان

ئويلىمايمەن ،سالاياھەە ئىسالتىراھەتنى

سالالۆڭەكنىڭ ئورنىغالالا باشالالقا سالالۆڭەك

خىيالالاد قىلمالالايمەن ،بىالالز مۇشالالۇنداق

سەپلەنگەن .مەخسۇم ھاجىم ئالالھنىالڭ

تىرىشساقال ،بۇ دىن ھامالان

پەزلى بىلەن ساق-سا مەە ئائىلىسىدە

بىزنىالالڭ دىيالالارىمىزدا پار يالالدۇ ،شالالۇ

پەرۋى

كەچۈرۈشالكە

سالالالالالالەۋەبتىن ھې بىرىمىالالالالالالز

باشلىغان .تۈرلۈك جاپالا-مۇشالەققەە،

ئۈمىدسىزلەنمەسلىكىمىز كېرەك».

كېسەللەر بۇ ئالىي ھىمالمەە ئىگىسالىنى

چىققىلى بىر ئا

ئۆتمە

جاپالىرىم ماڭا يېتەرلىال

بوشاشما

ئى ىدە تۇرمۇ

چارچىتالمىغالالان .ئالالۇ يەنىالالال دەرس
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ئوقۇتۇشالالنى باشالاللىغان .شالالۇنداق

بۇنىڭدىن بىر ئاز ۋاقىالت ئۆتكەنالدىن

پىداكارلىق بىلەن خىالزمەە قىلى اتقالان

كېيىن شەرقىي تۈركىستان يەنە قايتىدىن

كالالۈنلەردە ،يەنالالى -1031يىلالالى بىالالر

ئىنسانىيەە تارىخىدا مىسلى كۆرۈلمىگەن

الۇد
كې ىالدە مەخسالۇم ھالاجىم تەھەججال

بىر زۇلۇم دەۋرىگە قەدەم قويغالان .بالۇ

نامىزىغا قوپالمىغالان .ھەركالۈن مالۇقىم

قېتىملىق زۇلالۇم سىياسالىتىدە ھەر بىالر

ۋاقىتالردا تەھەججۇد ئوقۇيالدىغانلىقىنى

بىلەن مەجبالۇرىي

پۇقراغا بىردىن خىتا

بىلگەن مۇھتەرەم پاتىمەخالان ئالانىمىز

تۇغقان بولۇ

الدىن كالالۆڭلى بىالالر مۇسالالىبەتنىڭ
بۇنىڭال

الۇرۇ
الۇ ئۇقتال
الا مۇشال
ھاجىمغال

الې
پالۇرىقىنى ھال

بەلگىلەنگەن .مەخسالۇم
الگەن
كەلال

الۇپ،
قىلغانالدەك بولال

ۋاقىتتالالا« :مەن ئالالالالم ۋە ئالالھنىالالڭ

مەخسالۇم ھالاجىمنى ئويغىتىالپ باققالان

پەيغەمبىرىنىالالڭ يولىالالدا ماڭغانالرنىالالڭ

بولسىمۇ ،مەخسۇم ھاجىمدىن ھېچ بىالر

تالالالالۇغقىنى ۋە دوسالالالالتى ،مېنالالالالى

سادا بولمىغاچقا دەرھاد دوختۇرخانىغالا

ئېتى ەتسەڭلەرمۇ ھەرگىز دىنسىز كاپىرنى

ئاپارغان .مەخسۇم ھاجىمنىڭ مېڭىسالىگە

تۇغ قىنىم دەپ ئېتىراپ قىلمايمەن» دەپ

قان چۈشكەن ئىدى .شېكەر كېسىلى ۋە

الالۇم
الالان .مەخسال
الالكىن رەە قىلغال
كەسال

يېقىنقى يىلالردا ئۈچ قېتىم ئوپېراتسىيەگە

ھاجىمنىڭ شۇ ھالالەتتىمۇ كۆرسالەتكەن

چۈشالالكەن بولغاچقالالا ،بالالۇ قېالالتىم

ئىمانىي جاسارىتىدىن چۆچۈگەن خىتالا

ئوپې راتسالالىيەگە ئېلىشالالقا دوختۇر رمالالۇ

ھۆكالالۈمىتى -1031يىلالالى -33ئايالالدا

قالغان .ئالالالم

پۈتۈن ئائىلە ئەزالىرىنى مەخسۇم ھاجىم

بىرلىكتە قارار قىاللما
تائا

بىلەن قوشۇپ تۈرمىگە ۋە ئالۆزگەرتى

دۇئالا رنى ئىجالابەە قىلىالپ،بۇ

كېسەلنىڭ دورا ئارقىلىق شىپا تېپىشالىنى

الالرىگە قامىغالالالان .بالالالۇقېتىم
مەركەزلىال

نېسىپ قىلغان بولىسمۇ ،بىراق بۇ ياشتا

قامالغاندىن كېيىن ھې كىم ھې قانالداق

ئارقىمۇ-ئارقا كەلگەن بۇ ئوپېراتسالىيە

خەۋەر ئا لمىغان .ئارىدىن ئالالتە ئالا

مەخسۇم ھاجىمنى خالېلىال ھالسالىرىتىپ

ئۆتكەندىن كېاليىن خىتالا

قويغان .بىالراق بالۇ شالېھىت ئالوغلى

ئائىلىسىگە مەخسۇم ھاجىمنىالڭ ۋاپالاە

مەخسالالۇم ھالالاجىم يەنىالالال كىالالرگەن

خەۋىرىنى يەتكۈزگەن .ئاخىرى ئالالم بۇ

ئوقۇغۇچىلىرىغالالالا ،زىيالالالارەت ىلىرىگە

سۆيۈملۈك بەندىسىنى 11يېشىدا شېھىت

نەسالالىھەتنى ئالالۈزۈپ قويمىغالالان .شالالۇ

ھالدا دەرگاھىغا ئېلىپ كەتتالى .ئالالالم

كۈنلەردە تۇيۇقسىز ئۆيىگە ئوە كېتىپ،

الڭ ياتقالالان يېرىنالالى جەنالالنەە
مەرھۇمنىال

ال
الر ئائىلىلىال
الىدىكى بىال
ھويلىسال

قىلغا  ،ئامىن!

ئالالۆيى

تولالالۇق كالالۈلگە ئايلىنىالالپ كەتالالكەن.
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ھۆكالۈمىتى

تەھرىر ئىالۋىسى:
ھۆرمەتلى
الر قىلىالالنى
نەشال

كىتاب) دەپ ئاتىغانلىقىدۇر .بۇ سۈرىنىڭ
باشقا ئىسىملىرىمۇ بار بولۇپ ،ئالۇ ر:
ئانا كىتاب مەنىسالىدىكى «م ال د ب __
الۇد كىتالالاب»؛ ئىسالالالم دىنىنىالالڭ
ئۇممال

ئوقالۇرمەن! يېقىنالدا
الدا تۇرۇۋاتقالالان
ئالدىال

«تەپسالالىر جەۋھەرلىالالرى» نالالاملىق
تەپسىر دىن ۇرنىلىمىزنىڭ ھەربىر سانىدا
ئاز-ئازدىن بېرىشنى قارار قىلدۇق .بالۇ

ئاساسالالىي ئەقىدىسالالىنى ۋە «قۇرئالالان
كەرىم» نىڭ پۈتۈن مەزمۇنىنى ئىخ الام
ھالدا ئۆز ئى ىگە ئالغالانلىق ئېتىبالارى
الالاس»؛
بىالاللەن «األي د __ ئەد ئاسال
ناماز رنىڭ ھەربىر رەكئەتىالدە تەكالرار

ساندا ھۇزۇرۇڭالرغا فاتىھە سۈرىسالىنىڭ
تەپسىرى تەقدىم قىلدۇق.
فالالالاتىھە سۈرىسالالالى مۇددەسسالالالىر
سۈرىسىدىن كېيىن مەككىدە چۈشالكەن يەتالتە
ئايەتلى سۈرە بولۇپ ،چۈشۈ تەرتىپالى

ئوقۇلىدىغان يەتتە ئالايەە بولغالانلىقى
ئېتىبارى بىاللەن تەكرار نغالۇچى يەتالتە

ئايەە مەنىسالىدىكى «يدع ال اد ن —
سالالەبئۇد مەسالالانىي» ۋە نۇرغۇنلىغالالان
سىر رغا ئىگە بولغانلىقى ئۈچۈن خەزىنە

بويى ە ئەمەس« ،قۇرئالان كەرىالم»گە
ئورۇنالشتۇرۇ تەرتىپى بويى ە بىرىن ى
سۈرە بولغانلىقى ئۈچۈن« ،ئالاچقۇچى»،
«باشلىغۇچى»« ،مۇقەددىمە» دەگەن مەنىدە
«الف تحدم — ئەد فاتىھە» دەپ ئاتالغالان.

مەنىسالالىدىكى «ال ند دز __ ئەد كەنالالز»
دەگەن ئىسىمالردۇر.

فاتىھە سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى ھەققىالدە
ئەبۇسە ئىد رەزىيەلالھۇ مۇنداق دەگەن:

بۇنىڭ ئاساسى ئەلەيھىسسالا منىڭ بالۇ
سالالۈرىنى «ف تحددم ال د ب» (فالالاتىھەتۇد

« پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا م ماڭا‹ :سالاڭا
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صددْا َ ه ل
ل ل
ْاٰد ل نَ ل
الالد َدْا َ
اإل مَنْد َا ْ د َ
ل الددا َ
ل الْ ْس د َقي َي َ
ةب عَََّي له وََل ال ه ل
يإل قَد ََ
ضل َ
عَََّيْ له ْ غَيْ لْ الْ َ غْض ل ْ ْ َ
ََ يەنالالى «ئالالالالم
{ٰد َاا لل َاْعد ل ن َولل َاْعد ل ن َ د َيدذ َ

مەسالالالجىدتىن چىقىشالالالتىن بالالالۇرۇن
قۇرئاندىكى ئەڭ ئۇلۇغ بىالر سالۈرىنى
ئۆگىتىالالپ قويالالايمۇ › دەپ قولالالۇمنى
الاق ى
الز مەسالجىدتىن چىقمال
تالۇتتى .بىال

‹نامالالالازنى مەن بىالالاللەن بەنالالالدەمنىڭ

بالالولغىنىمىزدا ،مەن ئۇنىڭغالالا‹ :ئالالى
ئالالھنىالالڭ پەيغەمبىالالرى! سالالىز ماڭالالا
قۇرئانالالدىكى ئەڭ ئۇلالالۇغ سالالۈرىنى

ئوتتۇرىسىدا ئىككىالگە بۆلالدۈم .بەنالدەم
الدى.
الرىمەن› دەال
الورىغىنىنى بېال
الۈن سال
ئۈچال
بەندە (فاتىھە سۈرىسنى ئوقۇشقا باشالالپ)

ل
ْح ْ د للَّهد ل َر ل
يإل  يەنالالى جىمالالى
ال َ
ب ال َْاد لَ َ
ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ رەببالى ئالالھقالا

ئۆگىتىپ قويىمەن دەگەن ئىالدىڭىزغۇ ›
دە ىدىم ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا م‹ :ئۇ

ل
ْح ْ د للَّهد ل َر ل
يإل﴾ دۇر ،بۇ سۈرە
﴿ ﭐال َ
ب ال َْاد لَ َ
تەكرار ئوقۇلىدىغان يەتتە ئالايەتتۇر ۋە
ماڭا بېرىلگەن قۇرئاندۇر›( ①) دەدى».

خاستۇر﴾ دەگەندە ،ئالالم ‹بەنالدەم مېنالى
مەدھىيەلىالالدى› دەيالالدۇ .ئالالۇ  ال د هْ ْ َ لإل
الد هْ ل ي ل  .يەنالالى ئالالۇ شالالەپقەتلى ۋە
مېھرىباندۇر دەگەندە ،ئالالالم‹:بەنالدەم
مېنى ماختىدى› دەيالدۇ .ئالۇ  للد ل اددةل
َْ
َ

فالالاتىھە سۈرىسالالى مۇسالالۇلمانالرنىڭ
كۈنالالالدىلى بە ۋاا نامازلىرىالالالدا

الد ل ا لإل يەنالالى ئالالۇ قىيالالامەە كۈنىنىالالڭ
ئىگىسىدۇر دەگەنالدە ،ئالالالم‹ :بەنالدەم
مېنى ئۇلۇغلىدى› دەيدۇ .ئالۇ  لاهد َك نَد ْاعد

تەكرارلىنىدۇ ۋە دۇئالا ردا ئوقۇلىالدۇ.
پەيغەمالالبەر ئەلەيھىسسالالا م« :فالالاتىھە
سۈرىسىنى ئوقۇمىغان ئادەمنىڭ نالامىزى

ل
سد َاليإل  يەنى :ئى ئالالم! سالاڭىال
َو اهد َك نَ ْ
ئىبالالادەە قىلىمىالالز ۋە سالالەندىنال مەدەە

قوبۇد بولمايدۇ» ② دەپ كۆرسالەتكەن.
مەنىسى ئېتىبارى بىلەن فاتىھە سۈرىسالى

تىلەيمىز  دەگەندە ،ئالالالم‹ :بالۇ مەن
بىالاللەن بەنالالدەم ئوتتۇرىسالالىدىكى ئىالال ،
بەندەم ئۈچۈن سورىغىنى بار› دەيدۇ .ئالۇ

ئەڭ كاتتا دۇئا ۋە مۇناجاتتۇر.
پەيغەمالالبەر ئەلەيھىسسالالا م ھەدىالال

قۇدسىيدا مۇنالداق دەيالدۇ{ :قَد ََ الَّد َتد َاد لَ
ل
ل
ال د َفْي لإلي َولل َاْع د ن
قَ َسد ْ ال ه
ال د ََ َْدْينلد َوَْد ْدي َإل َعْع د ن نل ْ
ْح ْ د د للَّهد د د ل َر ل
ب
َ د د َي د دذ َََي فَد د دلعبَا قَ د د ََ ال َْاعْد د د  ﭐال َ
ل
يإل  قَد د ََ الَّد د َتد َاد د لَ َ ل د د َنل َعْعد د ل ني َولبَا
ال َْاد د لَ َ
قَ د ََ  الد د هْ ْ َ لإل الد د هْ ل ي ل  قَ د ََ الَّد د َتد َاد د لَ مَْدنَد د
َعََّد د ه َعْع د د ل ني َولبَا قَد د ََ ﴿ َ للد د ل اَد د ْدةل ال د د ل ا لإل ﴾
ل ل
َ للَد ه عَعْد ل ن
اوقَد ََ َ د هَْ َفد هدة َ
قَد ََ َ هَّد َن عَعْد ن َ
فَلعبَا قَ ََ  لاه َك نَد ْاع َولاهد َك نَ ْسد َاليإل  قَد ََ ٰد َاا
َْديْنلد د َوَْد دديْ َإل عَعْد د ل ن َولل َاعْد د ل ن َد د َيد دذ َََي فَد دلعبَا قَد د ََ 
①
②

ئىمام بۇخارى رى ايىتى.
ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رى ايىتى.

صْا َ ه ل
ل ل
ْ اٰ ل نَ ل
الال َْا َ
اإل مَنْد َا ْ َ
ل الا َ
ل الْ ْس َقي َي َ
دةب عَََّد ددي له وََل ال ه ل
يإل
ضد د د ل َ
عَََّد دديْ له ْ غَيْد د د لْ الْ َ غْض د د ل ْ ْ َ
يەنى :بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن ،سەن
ئىنئام قىلغان ،غەزەپكە ئۇچرىمىغالان
ۋە (تالالوغرا يولالالدىن) ئازمىغالالان
الىلەرنىڭ يولىغالالا (باشالاللىغىن)
كىشال
دەگەندە ،ئالالم‹ :بەندەمنىڭ بۇ تىلىكىنالى

قوبالالۇد قىلالالدىم .بەنالالدەمگە تىلىگىنىنالالى
بېرىمەن› دەيدۇ»( ③).
③
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قىلىمىز ۋە سەندىنال مەدەە تىلەيمىز.

ئالالم تائا بۇ ھەدى قۇدسىيدىكى
«نامالالالازنى مەن بىالالاللەن بەنالالالدەمنىڭ

 _1بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن.

ئوتتۇرىسىدا ئىككىگە بۆلالدۈم» دەالگەن
سالالۆزىدە ،فالالاتىھە سۈرىسالالىنى فالالاتىھە

الكە
الام قىلغالان ،غەزەپال
 _2سالەن ئىنئال
ئۇچرىمىغان ۋە (توغرا يولدىن) ئازمىغان

سۈرىسى دەمەستىن ،ناماز دەپ ئاتىغان.
بۇنىڭدىن مەلۇمكى ،فالاتىھە سۈرىسالى
نامازنىڭ ئەڭ ئاساسلىق رۇكنىدۇر.

كىشىلەرنىڭ يولىغا (باشلىغىن).
تەپسىرى
فاتىھە سۈرىسى باشتىن ئاخىر تەلىماە
ۋە كۆرسەتمە بولۇپ ،ئالالم تائا بالۇ

«قۇرئان كەرىم» پۈتۈن ئىنسانىيەتنى
تالالوغرا يولغالالا باشالالال ئۈچالالۈن

ل
سد د ل الَّهد د ل ال د د هْ ْ َ لإل ال د د هْ ل ي ل 
سالالالالۈرىنى ﭐْ ْ
« بىسمىلالھىر رەھمالانىررەھىم» بىاللەن
باشالالال ئالالارقىلىق بىالالزگە دىالالن ۋە

چۈشۈرۈلگەن بىردىنبىر ھىدايەە مەنبىئى
بولسالالا ،فالالاتىھە سۈرىسالالى ئۇنىالالڭ
نېگىزىدۇر .شۇڭا ئۇ «ئانا كىتاب» دەپ

دۇنيالىق پۈتۈن ئىشاللىرىمىزنى ئالالالم
تائا نى ياد ئېتى ۋە ئۇنىڭدىن ياردەم

ئاتالغان.

فاتىھە سۈرىسى

تىلە بىلەن باشالشنىڭ بىالز ئۈچالۈن
الى ئىكەنلىكىنالالى ،ئالالالالم تائالالا
ياخشال
ئالەملەرنىڭ يېگانە ئىگىسى ۋە رەببىالي،

ل
ل
ْح ْ د للَّهد ل َر ل
ب
ْ ل ْس ل الَّه ال هْ ْ َ لإل الد هْ ي ل ا 1ال َ
ل
يإل ا 2ال هْ ْ َ لإل ال هْ ل ي ل ا َ 3لل ل اَد ْةل ال ل ا لإل
ال َْا لَ َ
ا 4لاهد َك نَد ْاعد ولاهد َك نَسد َاليإل اْ 5اٰد ل نَ ل
ل
الالد َدْا َ
ْ
َ
ل الهددال
ل
ل
اإل مَنْد َا ْ د َ عَََّدديْ له ْ غَيْ دْل
الْ ْس د َقي َ ا 6صد َدْا َ َ
ةب َعََّي له وََل ال ه ل
يإل ا 7
ضل َ
الْ َ ْغض ل ْ ْ َ

بەندىلىرىگە چەكسىز مېھىر-شەپقەتلى ،
خۇسۇسالالەن مالالۇئمىنلەرگە ناھالالايىتى
مېھرىبان ،قىيامەە كۈنىدە بەنالدىلەرنى
تىرىلدۈرۈ  ،ئۇ ردىن ھېساب ئېلى ،
ئاندىن ئۇ رنىڭ ئالاقى ىتى توغرۇلالۇق

تەرجىمىسى

 _6ناھايىتى شەپقەتلى

ۋە مېھرىبالان

ئادالەتلى ھۆكۈم چىقىالرى قاتالارلىق
ئىشالرنىڭ يېگانە ئىگىسالى بولغالانلىقى

ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن (باشاليمەن).
 _3جىمالالى ھەمدۇسالالانا ئالەملەرنىالالڭ

ئۈچۈن بارچە ماختا ۋە مەدھىيەلەرنىڭ
ئۇنىڭغىال خاس ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇنىڭغا
ھەمىشە ھەمدۇسانا ئېيالتى ئالارقىلىق

رەببى ئالالھقا خاستۇر.
 _3ئۇ شەپقەتلى

ۋە مېھرىباندۇر.

 _4ئۇ قىيامەە كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر.
( _0ئى رەببىمىز!) ساڭىال ئىبالادەە

ئۇنىڭغا مەدھىيە ئوقۇشنىڭ ز رۈرلۈكىنى
ئۆگەتكەن.

①

ئاندىن يۇقىرىقى كاتتالا سالۈپەتلەرگە
ئىگە بولغالان ئۇلالۇغ زاە قۇل ىلىالق

① ئىبادەە _ ئالالم تائا كۆرسالەتكەن بالويى ە
ھاياە كەچۈرۈ ئارقىلىق ئۇنىڭغا بەنالدى ىلى
بۇرچىنى ئادا قىلى دەگەنلىكتۇر.

قىلىنىشقا ۋە ياردەم سورۇلۇشقا تامالامەن
66

ھەقلىق بولغان بىر ئىالم بولغانلىقتىن،
ئىبادەتنى ۋە بارچە قۇل ىلىقنى ئۇنىالڭ

تەسەۋۋۇرنىڭ ،ئىسالم كۆرسەتمىلىرىنىڭ
ئاساسى بولۇپ ،بۇ سۈرىنىڭ نامازنىالڭ

ئۆزىگىال قىلىال  ،مەدەە ۋە يالاردەمنى
ئۇنىڭالالدىنال سوراشالالنىڭ ز رۈرلىكىنالالى،

الالقا
الالدە تەكرارلىنىشال
الالر رەكئىتىال
ھەربىال
تالالنغانلىقى ۋە ئۇنىڭسىز نامالاز ئالادا

شالالۇنداقال بىزنالالى ئۆزىنىالالڭ غەزىالالپىگە
ئۇچرىغالالان يەھۇدىيالرنىالالڭ ۋە تالالوغرا
يولدىن ئازغان خىرىستىيانالرنىڭ قىڭغىر

تاپمايدىغانلىقىالالدا ئەلالال ەتتە ھالالېكمەە
بار» ②.
فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇماسالتىن نامالاز

يولىغا ئەمەس ،ئالۆزى ئىنئالام قىلغالان
پەيغەمبەرلەرنىڭ ،ئۈلگىلى بەندىلەرنىڭ

ئالالادا بو مالالدۇ دەالالگەن مەسالالىلىدە،
فۇقەھالالا ر (ئىسالالالم فىقھىشالالۇناس

ۋە شېھىتالرنىڭ يولىغا باشلىشىنى ئالالم
تائا نىالالالڭ ئۆزىالالالدىن تىلەشالالالنىڭ
مۇھىملىقىنى ئۆگەتكەن.

ئالىملىرى) ئىختىالپ قىلىشقان بولالۇپ،
شالالالافىئىي ،مالالالالىكى ۋە ھەنبەلىالالالي
مەزھەپلىرىنىالالڭ قارىشالالىدا ،فالالاتىھە

ئىسالم مۇتەپەككۇرى مەرھۇم سالەييىد
قۇتالالۇب «فد لد َ القدْا » (قۇرئالالان

سۈرىسىنى ئوقۇماستىن ھې بىر ناماز ئادا
الەۋرى
الي ،سال
الا ھەنەفىال
تاپمايالدۇ .ئەممال

سايىسىدا) نالاملىق تەپسالىرىدە فالاتىھە
سۈرىسى توغرۇلۇق توختىلىپ ،مۇنالداق
دەگەن« :مۇسۇلمان كىشالى بالۇ لەۋزى

مەزھەپلىرىنىڭ كۆزقارىشالى ە ،نامالازدا
قىسقا ئايەتلەردىن ئۈچ ئايەە مىقدارىدا
ياكى ئۇزۇن ئالايەتلەردىن بىالر ئالايەە

قىسقا ،مەنىسى مود سۈرىنى كۈنالدىلى
بە ۋاا نامازلىرىنىڭ پەرزلىرىدىال ھەر

ئوقۇ
ئوقۇ

پەرزدۇر ،ئەمما فاتىھە سۈرىسىنى
بولسالا ۋاجىپتالۇر .شالۇڭا بالۇ

كۈنى ئاز دەگەنالدە  62قېالتىم تەكالرار
ئوقۇيدۇ ،سۈننەتلىرى بىلەن قوشالقاندا

ئىككى مەزھەپنىڭ قارىشالىدا ،نامالازدا
فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇمىغالان كىشالىنىڭ

ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ قېالتىم تەكرار يالدۇ.
بۇنىڭدىن باشقا كۈندىلى دۇئالىرىدىمۇ
البەر
شالۇنداق كالۆپ ئوقۇيالدۇ .پەيغەمال

نامىزى بۇزۇلمايالدۇ .چالۈنكى ئالالالم
ل
دإل الْق ْدََْ ل  يەنى
تائا  :فَد قد َُْْوا َد تَديَ هس َدْ َ
 قۇرئاندىن ئوڭا بولغاننى ئوقۇڭالر 

ئەلەيھىسسا منىڭ‹ :فالاتىھە سۈرىسالىنى
ئوقۇمىغالالان كىشالالىنىڭ نالالامىزى ئالالادا

③ دەپ بۇيرۇغالالان .يالالۇقىرىقى ئالالۈچ
الىنى
الاتىھە سۈرىسال
الۆرە ،فال
الكە كال
مەزھەپال

تاپمايالالدۇ› ① دەگەنلىكىالالگە ئاساسالالەن،

ئوقۇمىغان كىشالىنىڭ نالامىزى قوبالۇد

نامازنىالالڭ ھەربىالالر رەكئىتىالالدە فالالاتىھە
سۈرىسىنى ئوقۇ پەرزدۇر .بالۇ سالۈرە

بولمايدۇ .بۇ مەسىلىدە ،يۇقىرىقى ئۈچ
مەزھەپنىڭ قارىشى كۈچلۈكتۇر .چالۈنكى

الالالمىي
الالىنىڭ ،ئىسال
الالالم ئەقىدىسال
ئىسال
①
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② «فد د لد د َ الق ددَْ » فالالالاتىھە سۈرىسالالالىنىڭ
تەپسىرى.
③ مۇززەممىل سۈرىسى_35ئايەە.

يۇقىرىدا كەلتۈرۈلگەن ھەدىال
پەرز قىلىدۇ.

سۈپىتى پۈتكۈد شالەپقەە ۋە رەھالمەە
تۈرلىرىنىڭ ھەممىسالىنى ئالۆز ئى ىالگە

بالۇنى

ئالغان سۈپەتلەردۇر.

فاتىھە سۈرىسى ئىسالم ئەقىدىسالىنىڭ
نېگىزىنى ،ئىبادەتلەرنىڭ سىستېمىلىرىنى

ئەلالمە مالۇھەممەد مۇختالار شالىنقىتى

«مضدةاُ العيد فد اضد ح القدَْ » نالالاملىق
تەپسىرىدە مۇنالداق دەيالدۇ  :الد هْ ْ َ لإل
الد هْ ل ي ل  دەگەن ئىككى سۈپەە ئالالالم

ۋە ئەمەد-ئىبادەتلەرنىڭ قوبۇد بولۇ
پىرىنسالالىپىنى ،شالالۇنداقال دۇئانىالالڭ
ئەدەپلىرىنى ئۆز ئى ىگە ئالغالان سالۈرە
بولۇپ ،نامازنىڭ ھەر بىر رەكئىتىدە بۇ
الالۇ
الالىمۇ مۇشال
الالۈرىنىڭ تەكرارلىنىشال
سال

تائا نىالالڭ ئاساسالاللىق سالالۈپەتلىدىن
بولغىنىالالالدەك ،ئۇنىالالالڭ گالالالۈزەد

ھېكمەتكە ئاساسەن يولغالا قويۇلغالان.
«قۇرئان كەرىم» نىڭ باشلىنىشى بولغان
ل
سد ل الَّهد ل الد هْ ْ َ لإل الد هْ ل ي ل  بىلەن
بۇ سۈرە ْ ْ

ئىسىملىرىدىن سالانىلىدۇ .بالۇ ئىككالى
الالۆز
الالگەن سال
سالالۈپەە «الْ ددم» دەال
يىلتىزىالالدىن كەلالالگەن بولالالۇپ ،ھەر
ئىككىلىسى ئالالم تائا چەكسىز رەھىم_
شەپقىتىنى ئىپادىلەيدۇ .ال هْ ْ َ لإل  دەگەن

باشالنغان بولۇپ ،بۇ كۆپلىگەن ئالالىي
ھېكمەتلەرنى ئۆز ئى ىگە ئېلى بىاللەن

سالالۈپەەالد هْ ل ي ل  دەالالگەن سالالۈپەتكە
نىسبەتەن ئومۇملىقنى ئىپادىلەيدىغان ۋە
شەپقەە تۈرلىرىنىالڭ ھەممىسالىنى ئالۆز

بىر قاتاردا ،ئالالم تائا نىڭ مۇھەممەد
ئەلەيھىسسالالا مغا ۋەھيالالى قىلىشالالتىكى
تولىمۇ گۈزەد ۋە ئۆزگى ە ئۇسلۇبىدۇر.
چۈنكى ،ھەرقانداق بىالر مەۋجۇداتنىالڭ
بارلىققالالا كېلىشالالى ئالالالالم تائا نىالالڭ

ئى ىگە ئالىالدىغان سالۈپەتتۇر .كالۆپ
سالالانلىق ئۆلىمالالا ر ﱡال د هْ ْ َ لإل ﱠ ئالالالالم

الدىن ئىبالالارەە
الۈك مەۋجۇدىيىتىال
مەڭگۈلال
ئېسىل سالۈپىتى ئارقىسالىدىال ئەمەلالگە
ئاشىدۇ .ئەھ اد بۇنداق ئىالكەن ،ھەر
قانداق باشاللىنى ئالالھنىالڭ ئىسالمى
بىلەن باشلىنىدۇ ،كائىناتتىكى ھەرقانداق

تائا نىڭ بۇ دۇنيادا بارلىق مەخلۇقاتقالا
رەھىم_ شەپقەە قىلىدىغانلىقىنى ،ﱡالد هْ ل ي ل ﱠ
ئالالم تائا نىڭ ئاخىرەتتە مۇئمىنلەرگىال
رەھىالالم_ شالالەپقەە قىلىالالدىغانلىقىنى
الالۈپەتلەردۇر ،دەپ
الالدىغان سال
ئىپادىلەيال

ئى -ھەرىكەە ئالالم تائا نىڭ ئىسمى
بىلەن ئەمەلگە ئاشالىدۇ .فۇقەھا رنىالڭ

قارايدۇ» ①.

ل
ْح ْ د للَّهد ل َر ل
يإل  دەگەن بالۇ
ال َ
ب ال َْاد لَ َ
بارلىق مەدھىيە ۋە ماختاشالالر ،جىمالى
الڭ
شالۈكۈر ۋە تەشالەككۇرلەر ئالەملەرنىال
رەببى بولغان ئالالالم تائالا غىال خالاس

كالالۆپ سالالانلىقى دىالالن ۋە دۇنيالالالىق

ھەرقانداق بىر ئىشنى ﭐْل ْسد ل الَّهد ل الد هْ ْ َ لإل
الد هْ ل ي ل  باشال كېرەكلىكىدە بىالرلىككە
كەلگەن.

ئالالالالم تائا نىالالڭ ﭐْل ْسد ل الَّهد ل الد هْ ْ َ لإل
الد هْ ل ي ل  دەگەن ئايەتتىكى بالۇ ئىككالى

ئىكەنلىكىنالالى ،ئالالالالم تائا نىالالڭ ئەڭ
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① «مضةاُ العي ف اض ح القدَْ » فاتىھە سۈرىسىنىڭ
تەپسىرى.

مۇكەممەد مەدھىاليە بىاللەن سالەمىمىي
شۈكۈرگە يىق زاە ئىكەنلىكىنى بايان

تائا غا ئۇنىڭ بارلىق نېمەتلىرى ئۈچۈن
مىڭالرچە شۈكۈرلەر بولسۇن!

قىلغان ئايەتتۇر.

ھەكەم ئىبنى ئۇمەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
الەن
پەيغەمالبەر ئەلەيھىسسالا منىڭ« :سال

ْح ْ د د للَّهد د ل ئالالالالالالم تائالالالالا نى
ال َ
مەدھىيەلە بىلەن بىللە ئۇنىڭغا شۈكۈر
قىلى دەگەن مەنىدە بولۇپ ،ئىنسانالر
ئالالم تائا نىڭ ئۆزلىرىگە ئاتا قىلغالان

ْح ْ د للَّهد ل  دەگەن ۋاقتىڭدا ،ئالالھنىڭ
ال َ
نېمەتلىرىگە شۈكۈر قىلغان بولىسەن ۋە
ئالالم ساڭا تېخىمالۇ كالۆپ بېرىالدۇ»

نېمەت لىرىنى ئېتىالراپ قىلىالپ ئۇنىڭغالا
شۈكۈر قىلسۇن ياكى تۇزكورلۇق قىلىپ

دەگەنلىكىنى رى ايەە قىلغان .يەنە ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما  :الْح للَّهد ل
َْ

 بارچە مەدھىيە ۋە ماختاشالالر ئالالھقالا
خاستۇر ،ئۇنىڭغالا شالۈكۈر قىلىالمەن

دەمەك« ،ئەھ الىڭىز قانالداق »دەپ
سورالغاندا بىز ئۇيغۇر رنىڭ «ئالالھقالا

 دەگەنلى ئالالھقا شۈكۈر قىلغالانلىق
ۋە ئۇنىڭ نېمەتلىرىنى ئېتىراپ قىلغانلىق
ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان» ①.

شۈكۈر قىلمىسۇن ،بارلىق مەدھىاليە ۋە
شۈكۈر ئالالم تائا غا خاس دەگەنلىكنى
ْح ْ للَّهد ل  يەنى
بىلدۈرىدۇ .مەسىلەن :ال َ

دەگەنگە ئوخشا .

شۈكۈر» دەپ جاۋاب بېرىشىمىز  ال َ
ْح ْ
للَّهد ل  دەگەن سۆزنىڭ مەنىسىنى قىسمەن

ئەلالمە ئىبنى جەرىر تەبەرى مۇنالداق

ْح ْ د للَّهد ل  دەگەن سۆزنىڭ
دەگەن « :ال َ
مەنىسى :خالى شۈكۈر پەقەتال ئالالھقا
خاستۇر ،ئالالھنىالڭ بەنالدىلىرىگە ئاتالا

ئورۇندايالالدۇ .ئەرەبالاللەر «ئەھالال الىڭىز
ْح ْ د للَّهد ل 
قانداق »دەپ سورالغاندا  ال َ
دەپ جاۋاب بېرىدۇ.

قىلغالالان سانسالالىزلىغان نېمەتلىالالرى،
ئىنئاملىرى ،ئىنسان ئەزالىرىنالى ئۇنىالڭ

بەزى مۇپەسسالالىرلەرنىڭ قارىشالالى ە،
ْح ْ  بىلەن «الشكر» دەگەن ئىككى
ال َ

ئۇنىڭغا ئۆزى ئويلىمىغالان يەرلەردىالن
بېرىالالپ تۇرۇۋاتقالالانلىقى ،ئالالاخىرەتتە

الۇرچى
الا بال
الدىغان ۋاپال
الگە ئېيتىلىال
بەدىلىال
بولسا ،ھەمدۇسانا ئالالالم تائا غالا ھەر

دىن ۋە دۇنيالىق مەجبۇرىيەتلەرنى ئالادا
قىلىشىغا ياراملىق قىلىالپ ياراتقالانلىقى،
ئىنسانغا رىزىق ئىشىكلىرىنى ئاچقانلىقى،

سۆز ئوتتۇرىسىدا مۇتلەقلىق ۋە خاسلىق
پەرقالالى بالالار .چالالۈنكى تەشالالەككۇر ۋە
رەھمەە بىراۋنىالڭ مەلالۇم ياخشالىلىقى

مەڭگۈلالالۈك ھاياتقالالان ئېرىشىشالالنىڭ
يوللىرىنى ئوڭايالشالتۇرۇپ بەرگەنلىكالى
قاتارلىق ساناپ تۈگەتكىلى بولمايدىغان

زامالال ان ۋە ھەر جايالالدا ئېيتىلىالالدىغان
ئۇلۇغ ار ئىنسانىي ۋە دىنىي بۇرچتالۇر.
شۇڭا ھەمدۇسانا شالۈكۈردىن چوڭالدۇر.
چۈنكى شۈكۈر ئالالم تائا نىڭ بىالزگە

نېمەتلەرنى ئاتالا قىلغالانلىقى ئۇنىڭغالا
سانسىزلىغان شۈكۈرلەرنى ئېيتىشالىمىزنى
تەقەززا قىلىدۇ .ئۇلۇغ رەببىمىز ئالالالم

①
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مەلالالۇم بولغالالان ئىنئالالاملىرى ئۈچالالۈن
ئېيتىلىدىغان رەھالمەە سالۆزى بولسالا،

ئىگىسىدۇر دەيىشنىڭ سەۋەبى شالۇكى،
قىيالالامەە كالالۈنى ئالالالالم تائا نىالالڭ

الڭ بىالالزگە
الانا ئالالالالم تائا نىال
ھەمدۇسال
الالى
الالنمىگەن جىمال
الالنگەن ۋە بىلىال
بىلىال

پادىشاھلىقى ،ئادالىتى ،ھېكمىتى تولۇق
ۋە ئاشالالكارا ئوتتۇرىغالالا چىقىالالدىغان،

ئ ىنئالاملىرى ۋە ياخشالىلىقلىرى ئۈچالۈن
ئېيتىلىالالدىغان دىنىالالي ۋە ئىنسالالانىي
مەجبۇرىيەتتۇر.

دۇنيانىڭ پادىشاھلىرى بىلەن پۇقرالىرى،
كۈچلۈكلىرى بىلەن ئاجىزلىرى ئوخشا
مەرتى ىدە بولۇپ قالىدىغان كۈندۇر.

ل
َ ر ل
يإل  دە گەن ئايەە ئالالالم
ب ال َْاد لَ َ
تائا نىڭ بارلىق ئالەملەرنىڭ ياراتقۇچى

ئەرەب تىلىالالدىكى «العبالالادة» يەنالالى
«ئىبادەە» دەگەن سۆز لۇغەە ئېتىبارى
بىلەن :بويسۇنۇ  ،ئىتالائەە قىلىال
دەگەن مەنىنى ئىپادىلىسە ① ،ئىسالم دىنى
ئاتالغۇسىدا ئىبادەە ئالالم تائا ياخشى

ئىگىسى ۋە ھەممىنى پەرۋىال قىلىالپ
تۇرغۇچى رەببى دەگەننى ئىپادىلەيدۇ.
ئالەم-ئالالم تائا دىن باشقا ھەممىنى
ئۆز ئى ىگە ئالىالدىغان سالۆز بولالۇپ،
ھەربىر مەۋجۇداە تۈرى بىر ئالەمالدۇر.

كۆرىالالالالدىغان ۋە رازى بولىالالالالدىغان
الگە
ئىشالالرنىڭ ھەممىسالىنى ئالۆز ئى ىال

ئالىدىغان ئىسىمدۇر ② .ئىبادەە ئالالالم
تائالالا غىال قىلىنىالالدۇ .بالالۇ تەرىالالپكە
ئاساسالالالنغاندا« ،ئىبالالادەە» دەالالگەن

مەسىلەن :ئىنسانالر ئالىمى ،پەرىشالتىلەر
الاتالر
النالر ئالالىمى ،ھاي انال
ئالالىمى ،جىال
ئالىمى ،ئۆسۈملۈكلەر ئالىمى ،جانسىز ر
مەۋجۇداتالر ئالالىمى قاتالارلىق بالارلىق
ئالەملەرنى كۆرسىتىدۇ .ئالەم دەگەن سۆز

سۆزنىڭ مەنىسى كەڭ بولۇپ ،ئىبادەتنى
ئىسالمدا ۋاقتى ،كەيپىيىتى بەلگىلەنگەن
ناماز ،روزا ،زاكالاە ۋە ھەج قاتالارلىق
ئىبالالادەتلەرگىال قىسالالقارتىپ قويغانالالدا،

كالالۆپلىگەن ئالالايەتلەردە مۇشالالۇ مەنەدە
كەلگەن.

ئىسالمدا كۆزدە تۇتۇلغالان ئىبادەتنىالڭ
مەنىسالالى تولالالۇق ئوتتۇرىغالالا چىقمالالا
قالىدۇ .چۈنكى ئالالالم تائالا ياخشالى

ال َ للد ُ دەگەن سۆز لۇغەتتە ئىگە،
ئىگىدارچىلىق قىلغالۇچى ،باشالقۇرغۇچى
دەگەن مەنىلەرنى ئىپادىلەيدۇ  .لل ل ادةل
َ َْ

كۆرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان ئىشالالر
مەزكۇر ئىبالادەتلەر بىلەنالال چەكلىنىالپ

الد ل ا لإل  دەالالگەن ئالالايەتتىكى  َ للد ل 
دەگەن سۆز ئالالم تائا نىالڭ قىيالامەە

قالمايدۇ« .قۇرئان كەرىم» دە كەلگەن:

كۈنىالالدىكى يېگالالانە پادىشالالاھلىقىنى
بىلدۈرىدۇ .گەرچە ئالالالم تائالا بالۇ

ا ْعع د وا َرْه د  يەنالالالى رەببىڭالرغالالالا
ئىبادەە قىلىڭالر  دەگەن ئايەە ئالالم

دۇنيالالادىمۇ ،ئالالاخىرەتتىمۇ يېگالالانە،
تەڭداشسالالىز پادىشالالام بولسالالىمۇ ،بالالۇ
ئالالايەتتە ئالالۇ قىيالالامەە كۈنىنىالالڭ
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تائا غالالا ئىتالالائەە قىلىڭالالالر ،ئۇنىالالڭ
بالالۇيرۇغىنى بالالويى ە ئىالال قىلىڭالالالر

ئىبادەە مۇسۇلمان ئادەمنىڭ ھاياتىنىالڭ
بارلىق ساھەلىرىنى ئۆز ئى ىگە ئالىدۇ.

دەگەنلى بولۇپ ،ھاياتىڭالرنى ئالالالم
الڭ
تائا نىالڭ دىنىغالا ئالۇدۇلالپ ،ئۇنىال

اَليد ا نم دەگەن سۆز لۇغەتتە ياردەم
دەالگەن مەنىنالى بىلدۈرىالدۇ،
سورا

بۇيرۇغىنى ۋە تەلەپ قىلغىنالى بالويى ە
ياشالالاڭالر دەگەننالالى ئىپادىلەيالالدۇ .بالالۇ
ئىبادەتنىڭ ئومۇمىي مەنىسالى بولالۇپ،

ئىسالم دىنالى ئاتالغۇسالىدا ياخشالىلىققا
ئېرىشى  ،زىياندىن ساقلىنى  ،ئالالالم
تائالالا كۆرسالالەتكەن بالالويى ە ھايالالاە

ناماز ئوقالۇ  ،زاكالاە بېالرى  ،روزا
تۇرۇ  ،ھەج قىلى  ،قۇرئان تىالۋەە

كەچۈرۈ قاتارلىق دىالن ۋە دۇنيالالىق
بارلىق ئىشالردا ئالالالم تائا غالا چىالن

قىلى دەگەنگە ئوخشىغان ئىبادەتلەر بىز
تەرىپلىگەن ئومالۇمىي ئىبادەتنىالڭ بىالر
قىسمىدۇر .قىسقىسالى ،ئالالالم تائالا

دىلىالالدىن ئىشالالەنچ قىلىالالپ ،ئۇنىالالڭ
ياردىمىگە تايىنى دەگەنلىكتالۇر .لاهد َك
ل
سد َاليإل  دەالالگەن ئالالايەتتىكى
ندَ ْاعد َو اهد َك نَ ْ

چۈنكى ئىبادەە مۇسالۇلمان ئادەمنىالڭ
ھاياتىنىڭ ھەممە ساھەلىرىنى ئۆز ئى ىگە
ئالىدۇ.

ل
سد َاليإل  نىڭ ئالالدىغا
َ و اهد َك  بىلەن نَ ْ
كەلگەنلىكالالى قالالۇل ىلىقنى ۋە بالالارلىق
ئىبالالادەتنى پەقەە ئالالالالم تائالالا غىال

الاللىقنى
َ ولاهد َك  دەالالگەن سالالۆز خاسال
ئىپادىلەيدىغان سۆز بولۇپ ،بۇ سۆزنىڭ

بۇيرۇغان بويى ە ياشالىغان مۇسالۇلمان
ئادەمنىڭ ھاياتى پۈتۈنلە ئىبالادەتتۇر.

«ئىبادەە دىننىڭ ،شۇنداقال ھاياتلىقنىڭ

قىلىمىز ،ھەرقانداق ياردەم ۋە مەدەتنالى
پەقەە ئالالم تائا دىنال سوراپ ،ئۇنىڭ

مۇسۇلمان ئادەمنىڭ ئاشكارا ۋە يوشالۇرۇن

ئالالۆزىگىال تالالايىنىمىز ،دەگەنلىكنالالى
ئىپادىلە ئۈچۈندۇر.

ھەممە تەرەپلىرىنى ئۆز ئى ىگە ئالغىنىدەك،
بالالا رلىق ئىشالاللىرىنى ،تىلالالى ۋە دىلىنىالالڭ

ْ اٰ ل نَ ل
سد َ لقي َ دەگەن ئالايەە
الال َدْا َ
ل الْ ْ
ئەڭ ئەھمىيەتلى ۋە ئەڭ كاتتا دۇئانى
ئۆز ئى ىالگە ئالغالان ئالايەە بولالۇپ،

ئەمەللىرىنالالى ئالالۆز ئى ىالالگە ئالىالالدۇ»( ①).

دەمەك« ،ئىبادەە»نىڭ مەنىسالى ئەنە
سالالالۇنداق چوڭقالالالۇر ۋە كەڭالالالدۇر.
ئەپسۇسكى ،بىزنىڭ ئۇيغالۇر تىلىمىالزدا
«ئىبالالادەە»دەالالگەن سالالۆز ھەممىمىالالز

دۇنيانىڭ نېمەتلىرىنىڭ ئى ىالدە تالوغرا
يولغا ھىدايەە تېپىشتىن كاتتالا نالېمەە

ئۆمرە ،قۇرئان ئوقۇ  ،سەدىقە بېرى
قاتارلىق شالۇ سالاناقلىق ئىبالادەتلەرنى

يوقتۇر .چۈنكى تالوغرا يولالدا ماڭغالان
الاخىرەتلىكى
الالىقى ۋە ئال
الڭ دۇنيال
ئادەمنىال
ئالالالالم تائالالا تەرىپىالالدىن كاپالالالەتتكە

بىلىدىغان نامالاز ،روزا ،زاكالاە ،ھەج_

ئىپادىلەيدىغان بولۇپ قالغان .ھالبۇكى،
( ①) دوكتۇر يۇسۇف ئەد قەرداۋىينىڭ» الاعد د
ف امي « ناملىق ئەسىرىدىن.

ئېلىنغان بولىدۇ.
شەكسالالىزكى ،تالالوغرا يالالود ئالالالالم
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تائا نىڭ يولى بولغالان ئىسالالم يالولى
بولۇپ ،ئۇ «سىراتۇد مۇستەقىم» دەپ

«مۇئمىن» دەپ ئاتالدى ،بۇ دەۋەتنالى
قوبۇد قىلما  ،پەيغەمبەرلەرنى ئىنكالار

ئاتىلىدۇ .سىراتۇد مۇستەقىم بىزنى بالۇ
دۇنيادا بەختلىال ھاياتقالا ،ئالاخىرەتتە

قىلغانالر «كاپىر»دەپ ئاتالدى .شۇنىڭ
بىالاللەن «مالالۇئمىن»« ،كالالاپىر»دىالالن

جەنالالنەتكە ئېلىالالپ بارىالالدىغان داغالالدام
يولدۇر.

ئىبارەە ئىككى پىرقە ئوتتۇرىغا چىقتى.
بۇ ھىدايەتنىڭ ئەمەلىالي ئىپادىسالىدۇر.
ئالالم تائا بۇ تالۈردىكى ھىالدايەتنى

ئەلالمە مۇھەممەد مۇتەۋەللى شەئراۋى

بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇَ  :ومَ هد َ دةد
فَد َه َ اْدنَ ٰ ْ فَ ْي َ َحعُّةا ال َْا َ َعََّ الْه َ ى فَذ َ
َخ َاْتده ْ
اب الْهة ل ْل َك نةا ا ل
ص لع َقم ال َْا َا ل
ْسعة َ  يەنى
َ
َ
َ

مۇنداق دەگەن« :ھىدايەە ئومالۇم ۋە
خاسلىق ئېتىبالارى بىاللەن «ٰ اادم دَللدم

وٰ اادم اةندم» يەنى (يالود كۆرسالىتى
مەنىسىدىكى ھىدايەە ۋە ياردەم قىلى
مەنىسىدىكى ھىالدايەە) دەپ ئىككىالگە

سەمۇد (قەۋمى) گە كەلسەك ،ئۇ رغالا
توغرا يولنى كۆرسەتكەن ئىدۇق ،ئەمما
ئۇ ر ھىدايەتتىن كورلۇقنى (ئىماننىالڭ
ھەقىقەتلىرىنى كۆرمەساللىكنى) ئالارتۇق

بۆلۈنىدۇ.
يود كۆرسىتى

مەنىسىدىكى ھىدايەە

بىلدى .شۇنىڭ بىاللەن ئالۇ رنى ئالۆز
قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن خالار قىلغالۇچى
چاقماق ئازابى ھا ك قىلدى.① 

پۈتكالالۈد ئىنسالالانىيەتكە قارىتىلغالالان
ئومۇمىي ھىدايەە بولۇپ ،بالۇ ئالالالم
تائا نىڭ ئىنسانىيەتنى ئىسالالم دىنىغالا
دەۋەە قىلغىنىدۇر .ھەقىالقەتەن ئالالالم
تائالالا ئىنسالالانالرغا پەيغەمبەرلەرنالالى

ياردەم قىلى مەنىسىدىكى ھىالدايەە
مۇئمىنلەرگىال خاس ھىالدايەە بولالۇپ،
ئالالم تائا ھەق دىنغا ھىدايەە تاپقان
مۇئمىنلەرگە ياردەم قىلىپ ئۇ رنى توغرا

ئەۋەتىالالپ ،كىتالالابالرنى چۈشالالۈرۈپ،
ئالالۇ رنى ھەق دىنغالالا دەۋەە قىلالالدى،

يولدا مۇسالتەھكەم قىلىالدۇ ،ئۇ رنىالڭ
الادە قىلىالالدۇ،
الۇ زىيال
الدايىتىنى تېخىمال
ھىال
تەق الىقىنى ئاشۇرىدۇ .ئالالم تائا بالۇ

ئۇ رغا نېمىنىڭ توغرا ،نېمىنىالڭ خاتالا
ئىكەنلىكىنالالى ،دۇنيالالا ۋە ئالالاخىرەتتەر
بەخت_ سائادەتكە ئېرىشتۈرىدىغان ھەق

تالالۈردىكى ھىالالدايەتنى بايالالان قىلىالالپ
هل
ادٰد ْ ٰد َ ى
اإل ْاٰ َد َ ْوا َا َ
مۇنداق دەيدۇَ  :والدا َ

يولنى ئېنىق بايان قىلىپ كۆرسالەتتى ۋە
ئۇ رنى شۇ يولغا دەۋەە قىلدى .ئەمما

َوََتَ ٰ ْ تَد ْق َدةاٰ ْ  يەنى ھىدايەە تاپقانالرغا
كەلسەك ،ئالالالم ئۇ رغالا ھىالدايەتنى
زىيادە قىلىدۇ ۋە ئۇ رنىڭ تەقال الىقىنى

ئىنسانالرنىڭ بەزىسى بۇ دەۋەتنى قوبۇد
قىلىپ ھەق يولغا ئەگەشكەن بولسا ،يەنە
بەزى سى بۇ ئىالھىالي دەۋەتنالى قوبالۇد

ئاشۇرىدۇ» ② 

قىلما  ،ئازغۇنلىقتا قېلىشنى ئالۆزلىرىگە
راۋا كۆردى .ئىالھىي ھىدايەتنى قوبۇد
البەرلەرگە ئەگەشالالكەنلەر
الپ ،پەيغەمال
قىلىال

①
②
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الاھىيىتى جەھەتالالتىن يەنە
الدايەە مال
ھىال
ئىككى تۈرلۈك بولالۇپ :بىالرى «ٰ اادم

تائا بۇ تالۈردىكى ھىالدايەتنى بايالان
قىلىپ مۇنداق دەيدۇَ  :ولنده َ لََد ْهد ل ن للَد

بىرى ٰ« ،اام رش د» يەنى (توغرا يولنى
الالىدىكى
كۆرسالالىتىپ قويالالۇ مەنىسال
ھىدايەە)دۇر.

باشاليسەن.③ 

ْ اٰ د د ل نَ ل
س د د َ لقي َدەالالالالالگەن
الالد د َدْا َ
ل الْ ْ
ئايەتتىكى ھىالدايەتتىن پەقەتالال ئالالالم

تالالوغرا يولغالالا مالالۇۋەپپەق قىلىالال
مەنىسىدىكى ھىدايەە پەقەتالال ئالالالم

تائا نىڭ قولىدىن كېلىدىغان توغرا يولغا
مۇۋەپپەق قىلى مەنىسىدىكى ھىدايەە

تائا نىڭ ئىلكىالدە بولغالان ھىالدايەە
بولۇپ ،ئالالم تائا دىن باشقا ھالې كىم
كىشالالىلەرنى ھىالالدايەتكە مالالۇۋەپپەق

كۆزدە تۇتۇلىدۇ .شۇڭا ئالالم تائا دىن
اٰد ل نَ  دەپ دۇئالالا
باشالالقا بىالالرىگە ْ 
قىلىنمايدۇ .چالۈنكى ئالالالم تائالا دىن

قىاللمايدۇ .ئالالم تائا بالۇ تالۈردىكى
ھىدايەتنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:

باشقا ھې كىم ئىنسالانالرنى ھىالدايەتكە
مۇۋەپپەق قىاللمايدۇ.

پەيغەمبەر!) شۈبھىسىزكى ،سەن ياخشالى

كىشالالىلەرنىڭ كىمالاللەر ئىكەنلىكىنالالى
بىلمەك ى بولسالىڭىز ،مۇنالۇ ئالايەتنى
ئوقۇڭ :و دإل ا لطد ل الَّهد َ وال هْي َ ل
دةَ فَذولَ د َ َد َ
ََ ْ
َ

ئوبدان بىلىدۇ.② 
ئەمما توغرا يولنى كۆرسىتىپ قويالۇ
مەنىسىدىكى ھىدايەە پەيغەمبەرلەرنىالڭ

كىمكى ئالالھقا ۋە پەيغەمالبەرگە ئىتالائەە
قىلىدىكەن ،ئەنە شۇ ر ئالالھنىڭ نېمىالتىگە
ئېرىشالالكەن پەيغەمالالبەرلەر ،راسالالت ىلالر،

ۋە ئۇ رنىالالڭ ۋارىسالاللىرى بولغالالان
ئۆلىما رنىالالالڭ كىشالالالىلەرنى دىنغالالالا

شېھىتلەر ۋە ياخشىالر بىلەن بىللە بولىالدۇ،
ئۇ ر نېمىدىگەن ياخشالى ھەمالراھالر! .④ 

چاقىرىشتىن ئىبارەە بولغالان ھىالدايىتى
بولۇپ ،بۇ ھىالدايەە پەيغەمبەرلەرنىالڭ
قولىدىن كەلگەندەك ،ھەرقانالداق بىالر

المەك ،ئالالالالم تائا نىالالڭ ئىنئامىغالالا
دەال
سازاۋەر بولغان كىشالىلەر پەيغەمالبەرلەر،
راست ىلالر ،شېھىتلەر ۋە ياخشىالردۇر.

ل ُ
الالالەك-
الالالى شال
سد د َ لقي ُ  يەنال
ص د َدْال ْ
شۈبھىسالالىزكى سالالەن تالالوغرا يولغالالا

تةفيد » يەنى (توغرا يولغالا مالۇۋەپپەق
قىلى مەنىسالىدىكى ھىالدايەە) ،يەنە

 لنهد َ ََل تَد ْهد ل ن َد ْدإل مَ ْ عَد ْعد َ َولَ ل د هإل الَّهد َ اَد ْه د ل ن
ل
ل
اإل يەنى (ئالى
َ ْإل اَ َشد ُ َوٰ َدة مَ ْعََّد ْ لْ ْه َد َ

صددْا َ ه ل
ل
اإل مَنْد َا ْ د َ َعََّد ْدي له ْ  دەالالالگەن
ل الددا َ
َ 
ئايەتتىكى ئالالم تائا ئىنئالام قىلغالان

كالالالۆرگەن ھەركىمنالالالى ھىالالالدايەە
قىاللمايسالالەن ،پەقەە ئالالالالم ئالالۆزى

ل
ل لل
هل
لل
يإل
ديإل َوالالد د اق َ
اإل مَنْد َا د َ الَّه د عَََّدديْ له ْ د َدإل النهعيد َ
الددا َ
الشه َ لاُ وال ه ل ل
يإل َو َ س َإل مولَل َ َرفلي َق يەنى
ال لح َ
َو ُّ َ َ

الدۇ.
خالىغالان ئالادەمنى ھىالدايەە قىلىال
(چۈنكى) ئالۇ ھىالدايەە تالاپقۇچىالرنى

مۇسۇلماننىڭمۇ قولىدىن كېلىدۇ .ئالالالم
①
②

«تفسيْ شاْاون» فاتىھە سۈرىسىنىڭ تەپسىرى.
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③
④
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ةب َعََّي له وََل ال ه ل
يإل دەگەن
ضل َ
غَْي لْ الْ َ ْغض ل ْ ْ َ
ئايەتتىكى غەزەپ قىلىنغانالر يەھۇدىيالرغا

ئالالم تائا نىالڭ جازاسالى ۋە ئالازابى
الارلىقالر ئالالالالم تائا غالالا بى اسالالىتە
قاتال

ئوخشا ھەق دىننى ئوبالدان بىلىالپ
تالالۇرۇپ ،ئۇنىالالڭ كۆرسالالەتمىلىرىگە

مەنسۇپ قىلىنماستىن ،مەجھۇد ھالىتىدە
بايان قىلىنىدۇ .بالۇ ‹قۇرئالان كەرىالم›

خىالپلىالالق قىلىالال ئالالارقىلىق ئالالالالم
الالپىگە
الالتىگە ۋە غەزىال
الالڭ لەنىال
تائا نىال
تېگىشلى بولغانالرنى كۆرسىتىدۇ.

ئايەتلىرىدىكى ئالالم تائا غالا بولغالان
چوڭقالالالۇر ھالالالۆرمەە ،ئېھتىرامنىالالالڭ
ئىپادىسىدۇر .مەسالىلەنْ  :اٰد ل نَ ل
ل
الال َدْا َ

ص ددْا َ ه ل
ل
ل
اإل مَنْد َا ْ د د َ عَََّ د ْدي له ْ غَيْد د لْ
ل ال ددا َ
الْ ْسد د َقي َ ي َ
دةب َعََّددي له وََل ال ه ل
يإل  دەالالالگەن
ضد د ل َ
الْ َ ْغضد ل ْ ْ َ
الەن
ئالايەتتە مَنْد َا ْ د َ عَََّديْ له ْ  يەنالى سال

توغرا يولدىن ئازغانالر خىرىستىيانالرغا
ئوخشا ئالالالم تائا نىالڭ يولىالدىن
ئادىشىپ ،خاتا يولغا كىرىپ قالغالان ۋە
شالالالۇ خاتالالالا يولالالالدا مېڭىشالالالنى
داۋامالشتۇرغانالرنى كۆرسىتىدۇ.

ئىنئام قىلغان كىشىلەر دەيى ئارقىلىق
ئىنئالالامنى ئالالالالم تائا غالالا مەنسالالۇپ

قىلغانغالالا  ،الْ َ ْغضد ل
دةب َعََّد ْدي له ْ  يەنالالى
ئارقىلىق
غەزەپكە ئۇچرىغانالر دەيى

ص د ددْا َ ه ل
ل ل
ْ اٰد د د ل نَ ل
اإل
الال د د َدْا َ
ل ال د ددا َ
ل الْ ْسد د د َقي َ َ
ةب َعََّي له وََل ال ه ل
يإل
ضل َ
مَنْد َا ْ َ َعََّْي له ْ غَْي لْ الْ َ ْغض ل ْ ْ َ

غەزەپنى بى اسىتە ئالالم تائا غا مەنسۇپ
قىلمىغانغا ئوخشا .

 دەگەن ئايەتلەرنىالڭ مەنىسالى :ئالى
رەببىمىز! سەن بىزنى جەننەتكە ئېلىالپ
بارىالالدىغان ،قىڭغىرلىالالق بولمىغالالان،
تۈپتۈز ،داغدام يولغا-سېنىڭ ئىنئامىڭغا
الپىڭگە ئۇچرىمىغالالان،
الكەن ،غەزىال
ئېرىشال
سېنىڭ يولۇڭدىن ئازمىغان كىشالىلەرنىڭ
يولىغا باشلىغىن ،بىزنىڭ ئاشۇ داغالدام
يولدا ئىزچىل مېڭىشىمىز ئۈچۈن ،بىزگە
يالالاردەم قىلغىالالن ،مەدەە بەرگىالالن،
دەگەنلىكتۇر.

زاتمۇ شۇدۇر .ئاغرىالپ قالسالام مېنالى
ساقايتىدىغان زاتمۇ شالۇدۇر ① دەالگەن
ئايەتلەر بولۇپ ،ئىبراھىم ئەلەيھىسسا م

بۇ ئالايەتتىكى بەدىئىالي ئىپالادىلە
ئۇسلۇبى

بالالۇ ئالالايەتلەردە ،يالالارىتى  ،يالالود
كۆرسىتى  ،يىگۈزۈ  ،ئى كالۈزۈ ۋە

بۇنىالڭ ئوخشىشالى  اله لدان َخََّ َقنلد فَده َدة
اَد ْه د د ل ا لإل ي َوالهد د لدان ٰد د َدة اطْال نلد د د َواَ ْس د د لدقي لإل ي َولبَا
ش لدفي لإل  يەنى مېنى ياراتقان،
ضد فَده َدة اَ ْ
َ لْ ْ

ماڭا توغرا يالولنى كۆرسالەتكەن زاە-
شۇدۇر .ماڭا يېگالۈزگەن ،ئى كالۈزگەن

كېسەلدىن ساقايتى

شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيە مۇنالداق
دەگەن‹ « :قۇرئان كەرىم›نىڭ گالۈزەد
ئۇسلۇبلىرىدىن بىالرى شالۇكى ،ئىنئالام

قاتارلىق ئىشالالرنى

ئالالم تائا غا مەنسۇپ قىلغان ،ئەممالا
كېسەللىكنى ئالالالم تائا غالا مەنسالۇپ
قىلماستىن ،ئالۆزى مەنسالۇپ قىلغالان.

قىلى  ،رەھىم_ -شالەپقەە قاتالارلىقالر
ئالالم تائا غا مەنسۇپ قىلىنىدۇ .ئەمما

①
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ئەمەسلىكىنى ،بارلىق ئىسالم ئەھلىنىالڭ
ئالالالالم تائا غالالا قۇل ىلىالالق قىلىشالالتا،
ئۇنىڭدىن ياردەم سوراشتا ۋە ئۇنىڭدىن
توغرا يولغا ھىدايەە قىلىشىنى تىلەشالتە
بىالالر گەۋدىالالگە ئوخشالالا بىرلىالال ،
باراۋەرلىالال ئى ىالالدە ئىكەنلىكىنالالى،
مۇسۇلمان ئادەمنىڭ ئۆزىنىال ئويلىما ،
بالالارلىق مۇسالالۇلمان قېرىنداشالاللىرىنىڭ
غېمىنى يېيىشى ،ھەمالمە مۇسالۇلمانالرغا
الالى
الالى كېرەكلىكىنال
الالىلىق تىلىشال
ياخشال
ئەسلىتىدۇ.

شالالۇڭا« ،مېنالالى كېسالالەد قىلغالالان»
دەمستىن« ،ئاغرىپ قالسالام» دەالگەن.
ھالبۇكى كېسالەلنى سالالغۇچىمۇ ئالالالم
تائا  ،ئۇنىڭدىن شىپالىق بەرگۈچىمالۇ
ئالالم تائا دۇر.

اٰ ل نَ  دەگەن
ندَ ْاع  ، نَ ْس َاليإل ْ  ، 
ئايەتلەردىكى پېئىللەرنىڭ بىرلى شەكلى

بىلەن ئەمەس ،كۆپلۈك شەكلى بىاللەن
كەلگەنلى كىنىڭ كۆپلىگەن ھېكمەتلىالرى
بار .بىالز شالۇنى دەيەلەيمىزكالى ،بالۇ
مۇسالالالۇلمانالرغا شەخسالالالىيەت ىلىكنى
تاشالالالپ ،ئومالالۇمىي مۇسالالۇلمانالرنىڭ

«ئامىن» دەيىشنىڭ ھۆكمى
فاتىھە سۈرىسىدىن كېيىن ئېيتىلىدىغان
«َمين» (ئامىن ) دەگەن سالۆز فالاتىھە
سۈرىسالالىنىڭ بىالالر پارچىسالالى ئەمەس،
«قۇرئان كەرىم»دىن بىر ئايەە ئەمەس،
پەقەتال دۇئادۇر .ئۇنىڭ مەنسىى «ئالى
رەببىم! دۇئايىمنى ئىجالابەە قىلغىالن»
دەگەنلىكتۇر .فاتىھە سۈرىسىنى ئوقالۇپ
اليى
بولغانالدىن كېاليىن «ئالامىن» دەال
سۈننەتتۇر .نامازدا ئىمالام ۋە جامالائەە
الالى
الالامىن» دەيىشال
الالىنىڭ «ئال
ھەممىسال
سالالالۈننەتتۇر .چالالالۈنكى پەيغەمالالالبەر
ئەلەيھىسسا م« :ئىمام ئامىن دەگەندە
سىلەرمۇ ئالامىن دەڭالالر .بىراۋنىالڭ
ئامىن﴾ دەگىنى پەرىشتىلەرنىڭ ئامىن
دەگىنىگە ئودۇد كېلىپال قالسا ،ئۇنىالڭ
ئۆتكەنكى بارلىق گۇناھلىرى مەغپىرەە
قىلىنىدۇ»( ②) دەپ كۆرسەتكەن.

غېمىنى يېاليى  ،ھەممىالگە ياخشالىلىق
تىلە ۋە ئالالالم تائا غالا قۇل ىلىالق
قىلىشتا ھەممە باراۋەر ئىكەنلىكىنى ھې
قىلى قاتارلىق گۈزەد ئەخالق ۋە ئالىي
پەزىلەتلەرنى ئۆگىتى ئۈچالۈن بولسالا
كېرەك« .قۇرئان كەرىالم»دە كەلالگەن
دۇئا رنىڭ كۆپلىگەن كۆپلۈك نامىالدىن
كۆپلۈك شەكلىدە كەلگەنلىكىدىمۇ مۇشۇ
ھېكمەە كۆزدە تۇتۇلغان دەسەك خاتالا

بولمالالاسَ  .رْدهنَد ََتلنَد فلد الد ُّ نْديَ َ َسددنَمَ َوفلد
ل
ل ل
اب النهد لر  يەنى ئالى
ْاْلَخ َْ َ َسنَ َم َوقنَد َعد َا َ

رەببىمىز! بىزگە دۇنيادا ياخشالىلىق ئاتالا

قىلغىن ،ئالاخىرەتتىمۇ ياخشالىلىق ئاتالا
الالدىن
الالى دوزاا ئازابىال
الالن ،بىزنال
قىلغىال
سالالاقلىغىن ① دەالالگەن ئالالايەە بۇنىالالڭ
مىسالى.
شەكسالالىزكى ،بالالۇ خىالالل ئۇسالالۇد
مۇسۇلمانالرغا ئۆزلىرىنىڭ ھەرگىز يالغۇز
①
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ئەلالمە ئىبنى باز ③ مۇنداق دەالگەن:
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( ②)ئىمام بۇخارى ،ئىمام مۇسلىم ،ئىمام نەسالائى
ۋە دارمى رى ايىتى.
③ ئابدۇلئەزىز ئىبنى ئابدۇلال ئىبنى باز ( _6965

« مەيلى نامازدا بولسۇن ،يالاكى نامالاز
سىرتىدا بولسالۇن ،فالاتىھە سۈرىسالىنى
ئوقۇغالالان يالالاكى ئاڭلىغالالان كىشالالىنىڭ
«ئامىن» دەيىشى سالۈننەتتۇر .نالاۋادا
فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇپ ياكى ئالاڭالپ
«ئامىن» دەمىسالە گۇنالام بولمايالدۇ.
ناۋادا ئىمام ياكى جامائەە نامازدا فاتىھە
سۈرىسىدىن كېيىن«ئالامىن» دەمىسالە،
ئۇ رنىڭ نامىزىغا نۇقسان يەتمەيدۇ ۋە
ئۇ رغا گۇناھمۇ بولمايدۇ» ①.
«ئامىن» نى ئۈنلۈك دەيى
ياكى ئى ىدە دەيىشمۇ

دۇئانى ئاشكارا قىلغاندىن مەخپى قىلى
ئەۋزەلدۇر .چۈنكى ئالالم تائا  :ا ْدعدةا

ض ُّدْ َع َوخ ْفيَد َم يەنالالى رەببىڭالرغالالا
َرْه د ْ تَ َ
يال ۇرۇپ تالۇرۇپ پەس ئالاۋازدا دۇئالا
قىلىڭالر

③

دەپ كۆرسەتكەن.

ئەلالالالمە مالالۇھەممەد ئىبنالالى سالالالىھ
ئۇسەيمىن ④ نامازدا ئامىن﴾ نى ئۈنلۈك
دەيىشنىڭ ھۆكمى توغرۇلۇق سورالغاندا
مۇنداق دەپ جاۋاب بەرگەن« :قىرائىتى
ئۈنلۈك ئوقۇلىدىغان ناماز ردا ئامىن﴾
نى ئۈنلۈك دەيى سۈننەتتۇر .چالۈنكى
الۈك
پەيغەمالبەر ئەلەيھىسسالا منىڭ ئۈنلال

ئەۋزەلمۇ

ئەمدى «ئامىن»نى ئۈنلۈك دەاليى
يالالاكى ئى ىالالدە دەالاليى مەسىلىسالالىگە

دەگەنلىكى ،ھەتتا جامائەتنىڭ ئۈنلالۈك
دەگەنلىكى ھەققىدە ھەدىسلەر كەلالگەن.

الالي
الالافىئىي ۋە ھەنبەلىال
الالەك ،شال
كەلسال
مەزھەپلىرىالالالدە ۋە بەزى مالالالالىكىي
ئۆلىمالىرى ئامىن نى ئۈنلۈك دەيى

ئەمما بۇ مەسىلە مۇسۇلمان ئوتتۇرىسىدا
جېالالدەد_ ماجىراغالالا ۋە ئالالۆز ئالالارا
دۈشمەنلىككە سەۋەب بولۇپ قالماسلىقى

سۈننەە دەپ قارايدۇ .ئۇ رنىڭ دەلىلى
« پەيغەمالالبەر ئەلەيھىسسالالا م فالالاتىھە

زىم .مۇنداق قىلى سالەلەف سالالىھ
الۈچىن ى ئەسالالىرىگى ە
الڭ ئال
(ھىجرىيەنىال

سۈرىسىنى ئوقۇپ بولغانالدىن كېاليىن،
ئامىن نى ئۈنلۈك دەيتتى»( ②) دەگەن
ھەدىستۇر .كۆپ سانلىق ئۆلىما ر بالۇ

الۆتكەن ئۈلگىلىالال مۇسالالۇلمانالر)نىڭ
ئال
يولىغا توغرا كەلمەيدۇ .چالۈنكى ئالۇ ر
بۇنىڭغالالا ئوخشالالىغان مەسالالىلىلەردە
ئىختىالپلىشاتتى ،ئەمما قارشى تەرەپنالى
ئازغۇنلۇققا چىقىرى ەتمەيتتى» ⑤.

ھەدسالالقا ئاساسالاللىنىپ ،ئالالامىن نالالى
ئۈنلۈك دەيىشنى سۈننەە دەپ قارايدۇ.
ئەممالالا ھەنەفىالالي مەزھىپالالى ۋە بەزى
مالىكىي ئۆلىمالىرى ئامىن﴾ نى مەخپى

ئەلالمە ئىبنى باز نامازدا ئامىننالى
ئۈنلۈك دەمىسىمۇ ۋە نامازنى باشالال

دەيىشنى سۈننەە دەپ قارايدۇ .ھەنەفىي

تەكبىرىدىن باشقا تەكبىالرلەردە ئىككالى

 ) 6999سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ سابىق مۇفتىسى.
① «ئىبنى باز پەتى الىرى»دىن.
( ②)ئىمام ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىمام تىرمىزى رى ايىتى.

③ ئەئراف سۈرىسى _00:ئايەە.
④ ئەلالمە مۇھەممەد ئىبنالى سالالىھ ئۇسالەيمىن
(3556 _6939م) سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ كاتتالا
ئۆلىمالىرىدىن بىرىدۇر.
⑤ «ئىبنى ئۇسەيمىن پەتىال الىرى»  _63تالوم،
 _645بەە.

مەزھىپىنىڭ بالۇ مەسالىلىدىكى دەلىلالى
الگەن دۇئالالادۇر،
الامىن﴾ دەال
الۇكى :ئال
شال
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قولنى كۆتۈرمىسىمۇ بو مالدۇ دەالگەن
سوئالغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دەالگەن:

مۇسالالالۇلمانالرغا تەسالالالىرى ياخشالالالى
بولماسلىقىدىن ئەنسىرەپ بۇ پىكرىالدىن

الالەن،
« ئەلالال ەتتە بولىالالدۇ ،خۇسۇسال
ئامىن نالى ئۈنلالۈك دەمەيالدىغان ۋە

ۋاز كەچكەنلىكالالى بۇنىالالڭ مىسالالالىدۇر.
چالالۈن كى قالالۇرەي قەبىلىسالالىدىكىلەر

الدىن باشالالقا
الال تەكبىرىال
الازنى باشال
نامال
تەكبىالالالالرلەردە ئىككالالالالى قالالالالولنى
كۆتۈرمەيدىغان كىشالىلەر بىاللەن نامالاز

ئىسالمنى ئەمدىال قوبۇد قىلغان كىشىلەر
ئىدى» ②.
مۇھىم نۇقتىلىرى

ئوقۇغانالالدا ،ئۇ رغالالا مۇۋاپىقلىشالالىپ
ئامىن نى ئى ىدە دەيى ۋە مەزكالۇر

 . 6ئالالم تائا ئۆزىنى مەدھىيەلىگەن
ۋە بەنالالدىلىرىنى ئالالۆزىگە ھەمدۇسالالانا

زىالم.
تەكبىرلەردە قولىنى كوتۈرمسلى
چۈنكى ئامىننى ئۈنلۈك دەيى ياكى
ئى ىدە دەيى ئالۆلىمالر ئوتتۇرىسالىدا

ئېيتىشالالالقا چاقىرغالالالان .ھەقىالالالقەتەن
مەدھىيەلەشكە ۋە ماختاشقا ئەڭ يىالق
زاە ئالالم تائا دۇر .چالۈنكى ،ئالالالم
تائا پۈتۈن ئالەملەرنىڭ رەببىدۇر.

ئىختىالپلىالالق مەسالالىلىدۇر .پەيغەمالالبەر
ئەلەيھىسسا منىڭ بەزىالدە ئالامىن﴾نى

 .3فالالاتىھە سۈرىسالالى مۇسالالۇلمانالرغا

ئۈنلۈك دەگەنلىكى ،بەزىالدە ئالاۋازىنى
الۈرمىگەنلىكى ھەققىالالدە ھەدىسالاللەر
كۆتال
كەلگەن .بىز ئامىننى ئۈنلۈك دەيى

دۇئانىڭ ئەدەپلىرىنى ئۆگەتكەن بولۇپ،
دۇئا قىلماق ى بولغالان ئالادەم ئالالدى
بىالاللەن ئالالالالم تائا غالالا ھەمدۇسالالانا،
پەيغەمالالالبەر ئەلەيھىسسالالالا مغا دۇرۇد
ئېيتىدۇ ،ئۇنىڭدىن كېيىن ھالاجەتلىرىنى

كېرەك دەگەن تەقدىردىمۇ ،بۇ پەقەتالال
بىر مۇستەھەب ① ئەمەلدۇر .مۇسالتەھەب
ئەمەد مۇسۇلمانالر ئارىسىدا بۆلۈنۈشكە،
جېدەد_ ماجىراغا ۋە پىتالنىگە سالەۋەب
بولىدىغان بولسا ،بۇنالداق مۇسالتەھەب

تىلەيدۇ.
 .3ئالالم تائا دىن باشقىسىغا ئىبادەە
قىلماسلىق ۋە ئۇنىڭالدىن باشقىسالىدىن
مەدەە تىلىمەسلى ئىسالم ئەقىدىسىنىڭ

ئەمەلنى قىلماسلىق زىالم .مۇسالتەھەب
ئەمەلنالالى تەرك ئەتسالالە ،مۇسالالۇلمانالر

ئەڭ ئاساسلىق پىرىنسىپىدۇر.

الۈن مەنپەئەتلىالال بولسالالا ،ئالالۇنى
ئۈچال
زىم .پەيغەمالبەر
ئەل ەتتە تەرك ئېتى
ئەلەيھىسسالالا منىڭ كەئبىنالالى يىقىتىالالپ،

 . 4ياخشىالرنىڭ يولىغالا ئەگىشالى ،
ئازغۇنالرنىڭ يولىدىن يىالراق بولالۇ

ئالالۇنى ئىبالالراھىم ئەلەيھىسسالالا منىڭ
زامانىدىكى ھالىتى بالويى ە قايتالا بىنالا

الالى ۋە
الالىنىڭ تىلىكال
الالۇلمان كىشال
مۇسال
ئەخالقىدۇر.

قىلىشنى ئويلىغان بولسىمۇ ،بۇ ئىشنىڭ
الۈننەە ئەمەس،
الاكى سال
① مۇسالتەھەب _ پەرز يال
پەقەە قىلسا ساۋاب بولىدىغان ئەمەد دەمەكتۇر.

_ داۋامى كېيىنكى ساندا...
②
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«ئىبنى باز پەتى الىرى»دىن.

ئالالم تائالا «قۇرئالان كەرىالم»دە
النىڭ
غەلىالبە ۋە ئۈسالتۈنلۈككە ئېرىشىشال
سەۋەبلىرىگە ئىشارەە قىلغالان ھالالدا،
ئومۇمىي تەييارلىققا ئەمر قىلىپ مۇنداق
دەيدۇ« :دۈشمەنلىرىڭالر (بىلەن ئۇرۇ
قىلى ) ئۈچۈن ،قولۇڭالردىن كېلىشى ە
كۈچ ،جەڭ ئېتى تەييالار ڭالر ،بۇنىالڭ
بىالالاللەن ،ئالالھنىالالالڭ دۈشالالالمىنىنى،
ئۆزۈڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى ۋە ئۇ ردىن
باشالالقا دۈشالالمەنلەرنى قورقۇتىسالالىلەر،
ئۇ رنى سالىلەر تونۇمايسالىلەر ،ئالالالم
تونۇيدۇ ،سىلەرنىڭ ئالالم يولىدا سەرپ
قىلغىنىڭالر مەيلى نېمە بولسا بولسالۇن،
سىلەرگە ئۇنىڭ ساۋابى تولۇق بېرىلىدۇ،
سىلەرگە زۇلۇم قىلىنمايالدۇ (يەنالى بالۇ
①
ساۋابتىن ھېچ نەرسە كېمەيتىلمەيدۇ)»

ئەمەلىيەتتە سەۋەب
تەييارلىق قىلى
قىلى دەمەكتۇر .بۇيرۇق كەلىمىسى بار
ھەرقانداق جۈملىدىكى ئېنىقسىز كەلىالمە
ئومۇمغا دا لەە قىلىدۇ دەگەن مەشھۇر
قائىدىگە كۆرە ،بالۇ ئالايەتتىكى كالۈچ
دەگەن سۆز ئىمان كۈچى ،ئىلىم كۈچى،
قوراد كۈچى ،ئىقتىساد كۈچى قاتالارلىق
كۈچلەرگە دا لەە قىلىدۇ.
الۇ ئالالايەە مالالۇئمىنلەرنى ئومالالۇمىي
بال
تەييارلىققالالا ئەمالالر قىلغالالان بولالالۇپ،
تەربىالال ىي ،ئىقتىسالالادىي ،سىياسالالىي،
ئەسالالكىرىي تەييارلىقالرنىالالڭ ھەممىسالالى
بۇنىڭغا داخىل بولىدۇ.
بۇ ئايەە يەنە تەييارلىقنىڭ ناھالايىتى
كۆپ مەبلەغگە مۇھتاج بولىالدىغانلىقىنى
بايان قىلىالپ بېالرى بىاللەن بىالرگە،

①سۈرە ئەنفاد- 15 ،ئايەە.

دۇنيادا بۇ مەبلەغنىڭ ئورنى تولالدۇرۇپ
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بېرىلالالدىغانلىقى ،ئالالاخىرەتتە سالالاۋابى
كېمەيتىلمەيالالدىغانلىقى ھەققىالالدە ۋەدە

ھەقىقەتنىالالڭ غەلىالالبە قىلىشالالىنى،
مۇئمىنلەرنىڭ ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىشىنى،

بېرىپ ،مۇئمىنلەرنى بۇ يولدا قولىالدىن
كېلىشالالالال ە مەبالالالاللەغ سېلىشالالالالقا

كاپىر رنىڭ ھامان مەغلالۇپ بولۇشالىنى
تەقدىر قىلغان ئالالم مۇئمىنلەرگە :مەن

رىغبەتلەندۈرمەكتە.

سىلەرگە غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈكنى تەقدىر
قىلدىم ،سالىلەر ئەمالدى تەقالدىرىمنىڭ
ئىجراسىنى كۈتالۈپ ئولتالۇرۇڭالر ،مەن

سالالالەۋەب قىلىالالال ئالالھقالالالا
تەۋەككۇد قىلىشقا زىت كېلەمدۇ

تەقدىر قىلغالان ئىال ھامالان بولىالدۇ
دەمەستىن ،بەلكالى تەييالارلىق قىلىشالقا

غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈكنىڭ سەۋەبلىرىنى
بايان قىلىشقا ئۆتۈشالتىن ئالاۋۋاد بالۇ

بالالالالۇيرۇپ مۇنالالالالداق دەيالالالالدۇ:
«دۈشالالمەنلىرىڭالر (بىالاللەن ئالالۇرۇ
قىلى ) ئۈچۈن ،قولۇڭالردىن كېلىشى ە

يەردە قۇرئان كەرىمدىكى سەۋەب قىلى
قانۇنىيىتى ۋە سالەۋەب قىلىال بىاللەن
ئالالھقالالالا تەۋەككالالالۇد قىلىشالالالنىڭ
الى ەتلىرى ئۈسالالتىدە توختىلىشالالقا
مۇناسال
توغرا كېلىدۇ .چۈنكى سالەۋەب قىلىال

كۈچ ،جەڭ ئېتى تەييار ڭالر» .يەنە بىر
ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ« :ئى مۇئمىنلەر!
سالالىلەر ئالالھنىالالڭ (دىنىغالالا) يالالاردەم
بەرسالالالەڭالر ،ئالالالالالم سالالالىلەرگە
②
(دۈشمىنىڭالرغا قارشى ياردەم بېرىدۇ»

قالالانۇنىيىتى غەلىالالبە ۋە ئۈسالالتۈنلۈككە
بى استە مۇناسى ەتلى مۇھىم ئىالھىالي
قانۇنىيەتلەردىن بولغانلىقتىن ،غەلىبە ۋە
ئۈسالالتۈنلۈك يولىالالدا تىرىشالال انلىق
كۆرسىتى اتقان شەخ ۋە جامائەتلەرنىڭ

الا
الر ئىشالنى ۋۇجۇدقال
ھەرقانالداق بىال
چىقىرىشنى ئىرادە قىلسالا« ،ۋۇجۇدقالا
كەد» دەپ بىر بۇيرۇق بىلەنال ۋۇجۇدقا
چىقىرىدىغان قۇدرەتلى ئالالم ئىنسالان

بۇنى ياخشى چۈشىنىشى تەلەپ قىلىنىدۇ.
ئالالم تائالا «قۇرئالان كەرىالم»دە

سەۋەب قىلمىسىمۇ ھەقىقەتالكە يالاردەم
بېرىشتىن ئاجىز ئەمەس ئىدى ،لېكىن ئۇ
زاە ئىنسالالاننىڭ سالالەۋەب قىلىشالالىنى

تۇغۇە تولغىقى ئازابىدا پۇچلىنى اتقالان
ۋە ئۇنىڭدىنمۇ بەك قانالداق ھامىلالدار
بولغانلىقىنى قەۋمىگە چۈشەندۈرۈشالتىن

خالىدى ،ئىنساننىڭ ئىزدىگەن نەرسىسىگە
ئېرىشىشى ئۈچۈن سەۋەب قىلىشى ۋە بۇ

ئىزتىراپ چېكى اتقان ھەزرىتى مەريەمنى
ھاياتىنى ساقالپ قېلى ئۈچۈن سەۋەب

يولدا جاپاغا چىداپ كالۈرە

قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ« :خورما
دەرىخىنى ئالۆز تەرىالپىڭگە ئىالرغىتقىن،

قىلىشالى

ئالالم تائا نىڭ قانۇنىيەتلىرىدىندۇر.

③

ئالالم تائا نىڭ بۇ قالانۇنىيەتلىرىنى

ئالالالدىڭغا پىشالالقان يېڭالالى خالالورمىالر
①
تۆكۈلىدۇ»

②سۈرە مۇھەممەد - 2ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

①سۈرە مەريەم - 30ئايەە.

③
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ھەممىدىن ياخشى چۈشەنگەن پەيغەمالبەر
ئەلەيھىسسا م ئىسالم د لىتىنى قالۇرۇ

ئالالم تائا نىڭ مۇتلەق قۇدرىتىگە،
قالازا ۋە قەدەرىالگە ئىمالان ئېيتىشالنىڭ

ئۈچۈن ئۆزىنىڭ تاقىتى يەتكەن بالارلىق
سالالالەۋەبلەرنى قىلغالالالان ۋە سالالالاھابە

سەۋەب قىلىشقا زىت كەلمەيالدىغانلىقىنى
ياخشى چۈشەنگەن سائادەە دەۋرىدىكى

كىراملىرىنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتلى بارلىق
الانۇنىيەتلىرىگە
ئىشاللىرىدا ئالالھنىالڭ قال
رىئايە قىلىپ ،ھەر ئىشتا سەۋەب قىلىشقا

مۇئمىنلەربۇ كائىناتتا ئالالالم تائا نىالڭ
ئۆزگەرمەس قانۇنىيەتلىرىنىڭ بارلىقىنى،
شالالۇنىڭ بىالاللەن بىالالرگە يەنە ،ئالالالالم

يۈزلەندۈرگەن.

تائا نىڭ ھې قانالداق نەرسالە توسالۇپ
قا لمايالالدىغان ئالالادەتتىن تاشالالقىرى

ئۆمەر ئىبنالى خەتتالاپ رەزىيەلالھالۇ

الارلىقىنى ،لالالېكىن
الانۇنىيەتلىرىنىڭمۇ بال
قال
الارى بولۇۋاتقالالان
الڭ جال
الالالم تائا نىال
ئال
قانۇنىيەتلىرىنىڭ ئۆزگەرمەيالدىغانلىقىنى،

ئەنھۇنىالالالڭ مەسالالالجىدتە ئىنئالالالام ۋە
ئېھسانالرغا تەلمۈرۈپ ئولتۇرغالان بىالر
تۈركۈم كىشىلەرگە مۇنداق دەگەنلىكالى

خالالارىقە قانۇنىيەتلىرىنىالالڭ مۇستەسالالنا
قالالالالانۇنىيەتلەر ئىكەنلىكىنالالالالى ،ھەر

رى ايەە قىلىنىدۇ« :سىلەرنىڭ بىالرىڭالر
ئى ئالالم ،ماڭا رىزىالق بەرگىالن دەپ

ئىككىسالالىنىڭ ئالالھنىالالڭ ئىرادىسالالىگە
بالالالاغلىق ئىكەنلىكىنالالالى ياخشالالالى
چۈشەنگەن.شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ر بىالرەر

ئولتۇرۇۋالمىسالالۇن ،ۋەھالالالەنكى ئالالۇ
ئاسالالالماننىڭ ئالالالالتۇن-كۆمالالالۈ
ياغدۇرمايالالدىغانلىقىنى بىلىالالدۇ ،ئالالالالم

نەتىجىگە ئېرىشمەك ى بولسالا ،جالارى
بولۇۋاتقان قانۇنىيەتلەرگە كالۆرە ،شالۇ

تائا مۇنداق دەيدۇ« :نامازدىن فارىغ
بولغىنىڭالردىن كېيىن ،زەمىنغا تارىلىالپ
(ئۆز مەشالغۇ تىڭالر بىاللەن بولالۇپ)،
①
ئالالھنىڭ پەزلىدىن تەلەپ قىلىڭالر»

نەتىجىگە ئېلىپ بارىدىغان سالەۋەبلەرگە
③
سەد قارىمىغان.

الۈنال ئەمەس،
اللىرى ئۈچال
الا ئىشال
دۇنيال
بەلكى ئالاخىرەە ئىشاللىرى ئۈچۈنمالۇ
زىالم .ئالالالم تائالا
سەۋەب قىلى

الالۇلمانالر
الالدا مۇسال
ئۇھالالۇد غازىتىال
غەلىبىلىال نەتىالجە ئېلىالپ كېلىالدىغان
مالالالالالالۇقەددىمەلەرنى ياخشالالالالالالى
ھازىرلىمىغالالالانلىقتىن ،ئۇ رغالالالا بەزى
كۆڭۈلسىزلىكلەر يەتالكەن .ۋەھالالەنكى

مۇنداق دەيالدۇ« :كىمكالى ئالاخىرەتنى
كۆزلەيالالدىكەن ۋە مالالۇئمىن بولالالۇپ

مۇشرىكلەر ئالالھقا ئۇ ردىن سۆيۈملۈك

ئاخىرەتكە يىق ئەمەللەرنى قىلىدىكەن،
مۇنداق ئادەملەرنىالڭ قىلغالان ئەمەلالى
②
(ئالالھنىڭ دەرگاھىدا) قوبۇد بولىدۇ»

الا
ئەمەس ئىالدى ،لالېكىن ئالالالم تائال
غەلىبىنى سەۋەبلەرگە باغلىغان بولالۇپ،
بەندىلىرىگە شالۇ سالەۋەبلەرگە رىئالايە

①سۈرە جۈمئە - 65ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
②سۈرە ئىسرا - 69ئايەە.

③ ف ٰي انعغ م تالحح ،ص262 ،262ي
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قىلىشالالنى ۋاجىالالپ قىلغالالان .شالالۇڭا
سالالەۋەبلەرنى تەرك ئېتىالالپ مەغلالالۇپ

تىرىشقانلىقتىن يەتتى .تىرىشالى يالولى
كالالاپىر-مالالۇئمىن ،ياخشالالى-يامالالان

بولغالالانالر باشالالقىالرغا ئەمەس ،بەلكالالى
ئۆزلىرىگىال ما مەە قىلىشى زىم.

ھەممەيلەن ئۈچۈن داۋاملىق ئوچالۇق.
ئالالم تائا مۇنداق دەيدۇ(« :قىلغالان

الۇلمانالرنىڭ
الدە مۇسال
بۈگالۈنكى كۈنال
دۇنياغالالا رەھالالبەر بولۇشالالتىن مەھالالرۇم
قېلىشىمۇ ،ئۇ رغالا بولغالان زۇلالۇم ۋە

ياخشى ئەمەللىرى بىلەن پەقەە) ھاياتىي
دۇنيالالانى ۋە ئۇنىالالڭ زىبالالۇزىننىتىنى
كۆزلەيالالدىغان كىشالالىلەرگە ئۇ رنىالالڭ
ئەمەللىرىنىڭ ئەجرىنالى بالۇ دۇنيالادىال
تولالالۇق بېرىمىالالز ،دۇنيالالادا ئۇ رنىالالڭ

ناھەق ىلى بولماستىن ،بەلكى ئۇ رنىڭ
مەسئۇلىيىتىنى ئۇنۇتقالانلىقى ،ئىلىالم ۋە

ئەجرىدىن ھېچ نەرسە كېمەيتىلمەيدۇ»

③

ئەمەد سالالالالاھەلىرىدە كەتكالالالالۈزۈپ
قويغانلىقى ،ئالالھنىڭ قالانۇنىيەتلىرىگە
بىخۇدلالالۇق قىلغالالانلىقى ،غەلىالالبە ۋە

ئالالم تائا غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈكنى
ئىنسالالاننىڭ تىرىشالال انلىقىغا باغلىغالالان

ئۈستۈنلۈكنى قۇرۇق ئارزۇ-ئارمانالرغالا
باغلىغانلىقى ئۈچۈن ،تەبىئىي نەتىجە ۋە

بولۇپ ،كىمكى ھاياتلىق قانۇنىيەتلىرىگە
بويسۇنۇپ تىرىش انلىق كۆرسىتىدىكەن،

ئىالھىالي ئادالەتالدۇر ① .ئالالالم تائالا
مۇنالالداق دەيالالدۇ« :بالالۇ سالالىلەرنىڭ
قىلمىشالالىڭالر تۈپەيلىدىنالالدۇر ،ئالالالالم

ئۆزىنىڭ تىرىشقىنىغا كالۆرە ،كالۆزلىگەن
نەتىجىگە ئېرىشىدۇ .بۇ ئالالم تائا نىڭ
ئىرادىسالالالالالى ۋە ئالالالالالۆزگەرمەس

بەندىلىرىگە زۇلۇم قىلغۇچى ئەمەستۇر»

②

قانۇنىيەتلىرىدىندۇر.

بالالۇ يەردە مۇنالالداق بىالالر سالالوئاد

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا م ساھابىلىرىنى

توغۇلىالالدۇ :بالالۇ ،سالالەۋەب قىلىالال
الپ ،ئالالالالم
الانۇنىيەتلىرىنى تەرك ئېتىال
قال

ئالالھقا تەۋەككۇد قىلى بىلەن بىرگە،
سەۋەب قىلىشقا يېتەكلەيتتى ۋە سالەۋەب

تائا غا ئاسىيلىق قىلغان مۇئمىنلەرنىالڭ
جازاسى بولىدىغان بولسا ،ئالالھتائا غالا
بىراقال تانغان كاپىر رچۇ ئۇ ر ماددىي

قىلىشنىڭ ئالالھقا تەۋەككالۇد قىلىشالقا
زىت كەلمەيدىغانلىقىنى تەكىتلەيتتى.
ئەنەس ئىبنالالى مالىالال

تەرەپالالتىن ئەڭ يالالۇقىرى سالالەۋىيىدە
ياشاۋاتىدىغۇ بالۇ سالوئالنىڭ جالاۋابى

رەزىيەلالھالالۇ

ئەنھۇ بىر ئادەمنىڭ تۆگىسالىنى ئېلىالپ
كېلىپ :يا رەسۇلۇلالم ،تۆگىنى باغلىما

شۇكى ،كاپىر ر بۇ سەۋىيىگە ئەقىدىسى
توغرا بولغانلىقتىن ياكى ئۇ رنى ئالالالم
ياخشى كالۆرگەنلىكتىن ئەمەس ،بەلكالى

ئالالھقالالا تەۋەككالالۇد قىالمالالدىم دەپ
سورىغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا منىڭ:
«تۆگىنى بالاغلىغىن ،ئانالدىن ئالالھقالا
تەۋەككالالۇد قىلغىالالن» دەپ جالالاۋاب

① ال يإل لأل م امي يم ،ص222ي
②سۈرە ئاد ئىمران - 683ئايەە.

③سۈرە ھۇد - 60ئايەە.
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بەرگەنلىكىنى رى ايەە قىلىدۇ.
سەۋەب قىلى

①

ھەرىكەتلىرىنى خاتىرلەپ تۇرىدىغانلىقى؛
بەندىلىرىنى تۈرلالۈك سالىناقالر بىاللەن

ئالالم تائا غا خالى

سىناپ ،ياخشالى-يامالانلىرىنى ئايرىالپ
الدىغانلىقى؛ «قۇرئالالان كەرىالالم»گە
تۇرىال

قۇل ىلىق قىلغانلىق بولالۇپ ،ئالالھقالا
تەۋەككالۇد قىلىشالقا زىالت كەلمەيالدۇ.

ئەمەد قىلغان ياخشى بەندىلىرىگە ئىگە
چىقىالالدىغانلىقى قاتالالارلىق تەرەپالاللەرگە
مەركەزلەشتۈرۈپ ،ئۇ رنى ئالالم تائالا

مۇئمىن ئالالم تائا نىڭ سەۋەب قىلى
قالالانۇنىيىتىگە رىئالالايە قىلىالالپ سالالەۋەب
قىلىدۇ ،لېكىن سەۋەبكە ئەمەس ،ئالالم

ھەققىدە توغرا تەسەۋۋۇرغا ئىگە قىلغان.

تائا غا تەۋەككۇد قىلىدۇ.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا م ساھابىلىرىنى

غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈكنىڭ مەنى ى
سەۋەبلىرى

تەربىيىلەشالالتە ،بالالۇ دۇنيانىالالڭ ھامالالان
زاۋاللىققالالا يۈزلىنىالالدىغانلىقى ،دۇنيالالا
مەنپەئىتىنىالالڭ ئالالاخىرەە مەنپەئىالالتىگە

غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىشالنىڭ
سەۋەبلىرى مەنى ى سەۋەبلەر ۋە ماددىي
سالالالەۋەبلەر دەپ ئىككالالالى تالالالۈرگە
ئايرىلىدىغان بولۇپ ،مالۇھىم مەنىال ى

سېلىشالالالالالتۇرغاندا ،ھې الالالالالنىمىگە
ئەرزىمەيدىغانلىقى؛ پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ
الپ،
ئالالالم تائا نىالڭ ھۇزۇرىغالا قايتىال
بارلىق ئەمەللىرىدىن ھېساب بېرىپ ،يالا
جەننەتكە يا دوزاخقا ئورۇنلىشىدىغانلىقى؛

سالالەۋەبلىرىنى تۆۋەنالالدىكى نۇقتىالرغالالا
يىغىن اقالشقا بولىدۇ:

بىرىن ى سالەۋەب :ئىخالسالمەن
شەخسلەرنى يېتىشتۈرۈ

جەننەتنىڭ دۇنيادىكى بالارلىق جاپالا-
مۇشەققەتلەرنى ،دوزاخنىالڭ دۇنيالادىكى

بالالالۇ ،غەلىالالالبە ۋە ئۈسالالالتۈنلۈك
سەۋەبلىرىنىڭ ئالدىن قاتارىدىكى مۇھىم
سالالەۋەبلەردىن سالالانىلىدۇ .پەيغەمالالبەر

بالالالالارلىق راھەە-پالالالالاراغەتلەرنى
ئونتۇلدۇرىدىغانلىقى؛ قىيامەە زىلزىلىسى
الدار ئايالالالالرنى
الىتىنىڭ ھامىلىال
ۋە دەھشال
بويىالالالالدىن ئاجرىتى ەتىالالالالدىغان ۋە
ئىنسالالالالانالرنى ئەس-ھوشالالالالىدىن

الالالالاھابىلىرىنى
الالالالا م سال
ئەلەيھىسسال
يېتىشتۈرۈشنى ئالالم تائا نىڭ پۈتالۈن
شەيئىلەرنىڭ ياراتقۇچىسى ،ئىگىسالى ۋە
ئورۇنالشتۇرغۇچىسالالالى ئىكەنلىكالالالى؛
كائىناتتىكى بارلىق نېمەتلەرنىڭ مەنبەسى

كەتكۈزۈۋەتىدىغان دەرىجىدە قاتتىق ۋە
قورقۇن لالالالۇق ئىكەنلىكالالالى؛ بالالالۇ
قورقۇن الردىن قۇتۇلۇ

ئىكەنلىكى؛ ھەممىگە قادىر ۋە ھەممىنى
تولالالۇق بىلىالالدىغانلىقى؛ پەرىشالالتىلىرى

يولىنىالڭ بالۇ

دۇنيادا ئالالم تائا غا ئىمان ئېيتى ۋە
ئۇنىالالڭ رازىلىقىنالالى ئىالالزدەپ ياخشالالى

ئارقىلىق ئىنسالاننىڭ پۈتالۈن سالۆز ۋە

ئەمەللەرنالالالى قىلىالالال ئىكەنلىكالالالى
قاتارلىقالرغا مەركەزلەشتۈرۈپ ،ئۇ رنىڭ

①رواه ال ْ ان ،رق 225ي

روھىي دۇنياسىنى پاكالشالقا ئەھمىاليەە
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الئۇلىيەتلىرىنى،
بەرگەن ۋە ئۇ رغالا مەسال
ئالالم تائا نىڭ ھۇزۇرۇدىكى ئورۇن ۋە

ئومۇمىي ئايەتتتۇر ② .مالۇھىم خىالزمەە
ئۈچۈن ئاتالنغان كىشالىلەرنىڭ چوقالۇم

مەرتى ىلىرىنى ئەسلەتكەن ،شۇنىڭ بىلەن
ئۇ ر كې ە-كۈندۈز ھارمالا -تالمالا

سەۋرچان بولۇشى تەلەپ قىلىنىدۇ.
-3زىكىر-تەسبىھ ،دۇئا-تەكبىرلەرنى

ئىخالسمەن شەخسلەرنى يېتىشتۈرۈشالتە

كۆپ ئوقۇيالدىغان بولالۇ  .زىكىالر-
تەسبىھ ،دۇئا-تەكبىرلەر ياخشالىلىق ۋە
بەرىكەتلەرنىڭ ئىشىكى بولۇپ ،ئالالالم

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالا منىڭ «قۇرئالان
كەرىالالالم» تەلىمالالالاتلىرىنى ئاسالالالاس

تائالالا بىالاللەن بولغالالان مۇناسالالى ىتىنى
كۈچەيتىشنىڭ ياخشى ۋاسىتىلىرىدۇر.

قىلىپسىزىپ بەرگەن مانا بالۇ سىسالتېما
ئاساس قىلىنىشى زىم.

-3پۈتۈن سالۆز ۋە ھەرىكەتلىرىالدە
ئالالم تائا نىڭ رازىلىقىنى كۆزلەيدىغان

دۇنيا-ئاخىرەتنىالڭ بەخالت-سالائادىتى
ئۈچۈن تىرىشىدىغان بولغان.

ئىخالسمەن شەخسلەردە بولۇشالقا
تېگىشالاللى مالالۇھىم سالالۈپەتلەرنى
الالالالا
الالالالدىكى نۇقتىالرغال
تۆۋەنال
يىغىن اقالشقا بولىدۇ:

بولالالۇ  .بالالۇ ئەمەللەرنىالالڭ قوبالالۇد
بولۇشالالنىڭ مالالۇھىم ئاساسالاللىرىدىندۇر.
ئىنساننىڭ ئى كى دۇنياسالىنىڭ دۇرۇس
بولۇشى ھەر ئىشالتا ئالالالم تائا نىالڭ
رازىلىقىنى كۆزلەشكە باغلىق بولىدۇ.

-6سەۋرچان بولۇ  .سەۋرنى مۇنداق
 4تۈرگە بۆلۈشكە بولىدۇ :بىرىن ىسى،
ئۆزىنى تۇتى ەلى مەنىسىدىكى سالەۋر،
ئىككىن ىسالالى ،سالالاقال ۋە كۈتالالۈ

-4سۇپاتلىق بولۇ  .بالۇ ،ئىمالان،
ئەركەكلى ۋە راست ىللىق قاتارلىق ئۈچ
ئېلېمېنتقالالا مۇھتالالاج بولىالالدۇ .بالالۇ

مەنىسالالىدىكى سالالەۋر ،ئۈچىن ىسالالى،
قايتۇرۇپ كېلى مۇمكىن بولمايالدىغان

ئېلېمېنتالرغا ئىالگە كىشالىلەر ھەقىالقەە
مەيدانلىرىالالدا سالالۇباتلىق بولالالۇپ،

قولدىن بېرىشاللەرنى ئۇنتالۇپ كېالتى
مەنىسىدىكى سەۋر ،تۆتىن ىسى ،چىالدام
كۆرسالالىتى مەنىسالالىدىكى سالالەۋردۇر.

كۆزلىگەن نىشانلىرىغا دادىللىق بىاللەن
ئىلگىرىلىيەلەيدۇ.
-0قازا ۋە قەدەرگە ئىمالان ئېالتى .
الىنى «قۇرئالالان
الازا ۋە قەدەر مەسىلىسال
قال
الەرىپتە بايالالان
ال شال
الم» ۋە ھەدىال
كەرىال

قۇرئالالالان كەرىمالالالدىكى« :سالالالەۋر
قىلغۇچىالرغا ،ئەل ەتتە ئۇ رنىڭ قىلغان
ئەمەلىالالالدىنمۇ ياخشالالالىراق سالالالاۋاب
بېرىمىالالز ① ».دەالالگەن ئالالايەە سالالەۋر

قىلىنغاندەك توغرا چۈشىنىشنىڭ نىشانغا
ئىككىلەنمەستىن ئىلگىرىلەشتە تۈرتكىلى

قىلغۇچىالرنىڭ ھەممىسالىگە قارىتىلغالان

رولى بولىدۇ.

①نەھل سۈرىسى- 61ئايەە.

②ئۇستاز مۇھەممەد يۈسۈپنىڭ سەۋر ۋە ئۇنىالڭ
تۈرلىرى دەگەن ماقالىسىدىن ئېلىندى.
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قالالازا ۋە قەدەرگە ئىمالالان ئېالالتى
ئىنسانالرنى ئالۆز ئەقىالدىلىرى ئۈچالۈن

الالۇ  ،ئىشالالالەن ىلى بولالالالۇ ،
بولال
سالالا ھىيەتلى بولالالۇ  ،شالالىجائەتلى

بارلىقىنى تەقدىم قىال يدىغان ،ئالالھتىن
باشقا ھې كىمدىن قورقمايدىغان ،شېھىت

بولۇ  ،ھىممەتلى بولۇ  ،ئادالەتلى
بولالالۇ  ،مەردانە بولالالۇ  ،پىالالداكار

النى شالالەرەپ بىلىالالدىغان قىلىالالپ
بولۇشال
يېتىشتۈرۈشتە ئا ھىدە رود ئوينايدۇ.

بولۇ  ،كەمالتەر بولالۇ  ،سالەۋرچان
بولۇ قاتارلىقالردۇر.
رەھبەرلىككە قەلبىگە ئىمان ھەقىقىالي

مانا بۇ ر ئىخالسالمەن شەخساللەردە
بولۇشى ز رۈر بولغان مۇھىم سالۈپەتلەر
بولالالۇپ ،ئىخالسالالمەن شەخسالاللەر بالالۇ

ئورۇنالشقان ،سالۆز ۋە ھەرىكەتلىرىالدە
تەق ادارلىق نامايان بولۇپ تۇرىالدىغان

سۈپەتلەر بىلەن يېتىشتۈرۈلگەندە غەلىبە
ۋە ئۈستۈنلۈك يولىدا مۇھىم بىر قەدەم
بېسىلغان بولىدۇ.

كىشالالىلەرنىڭ تەيىنلىشالالى غەلىالالبە ۋە
ئۈستۈنلۈكنىڭ مالۇھىم سالەۋەبلىرىدىن
ھېسابلىنىدۇ.

ئىككىن ى سەۋەب :ئىخالسالمەن
رەھبەرلەرنى يېتىشتۈرۈ

رەھبەرلىكنىڭ سوقىدىغان يۈرىكى ۋە
تەپەككالالۇر قىلىالالدىغان ئەقلالالى يەنالالى
مەسالالالاللىھەت ىلىرى ئىخالسالالالالمەن
ئۆلىما ردىن بولغاندا ،رەھبەرلى ئالالم

ئىخالسمەن رەھبەرلىكنىالڭ يوقلالۇقى
غەلىبە ۋە ئۈسالتۈنلۈك يولىالدىكى ئەڭ

تائالالنىڭ پەزلى ۋە مەرھەمىتالى بىاللەن
نىشالالانغا سالالابىت قەدەمالاللەر بىالاللەن
ئىلگىرىلىيەلەيدۇ.

چوڭ توسالغۇ ھېسابلىنىدۇ .رەھبەرلىال
مىللەتنىڭ بېشى بولالۇپ ،ئالۇ سالاغالم
بولسالالا مىلالاللەە سالالاغالم بولىالالدۇ.

رەھبەرلىكنىڭ يۈرىكى ۋە ئەقلى
بولىدىغان ئىخالسالمەن ئۆلىمالا ر
كىملەر

رەھبىرىدىن ئايرىلغان مىللەە باشسالىز
تەنالالگە ئوخشالالا بولالالۇپ ،زۇلالالۇم
ئىسكەنجىسىدىن ئەبەدىي قۇتۇ لمايدۇ.
شۇڭالشقائىشغالىيەت ىلەر تارىختىن بېرى
الى رەھبەرلىرىالالدىن ئايرى ەتىشالالكە
خەلقنال

ئۇ ر ئالالم تائا نىالڭ شالەرىئىتىنى
پۇختا بىلىدىغان ،بىلگەنلىالرىگە ئەمەد
قىلىالالدىغان ،ھالالېكمەە بىالاللەن ئىالال
قىلىدىغانالردۇر .ئالالم تائالا مۇنالداق

ئورۇنۇپ كەلگەن.

ئىخالسمەن رەھبەرلەردە بولۇشقا
تېگىشالاللى مالالۇھىم سالالۈپەتلەرنى
الالالالا
الالالالدىكى نۇقتىالرغال
تۆۋەنال
يىغىن اقالشقا بولىدۇ:

دەيدۇ(« :ئالالم) ھېكمەتنالى خالىغالان
بەندىسىگە ئاتا قىلىدۇ؛ ھالېكمەە ئاتالا
قىلىنغان ئادەمگە كۆپ ياخشىلىق ئاتالا
قىلىنغالالان بولىالالدۇ .پەقەە ئەقىللىالالق
ئادەملەر بۇنىڭدىن پەنالد-نەسالىھەە

ئىخالسالالمەن رەھالالبەرلەردە بولۇشالالقا
تېگىشلى

مۇھىم سالۈپەتلەر بىلىملىال
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ئالىدۇ»

①

الالتىدە
الالقەە ئۈسال
الالامەتكى ە ھەقىال
قىيال
مۇستەھكەم تۇرۇپ ،خەلقنى توغرا يولغا

ئالالۇ ر ئالالالالم تائالالا ئىلىمالالدە ۋە

باشالالالالاليدىغانالردۇر .پەيغەمالالالالبەر
الالا م مۇنالالالداق دەيالالالدۇ:
ئەلەيھىسسال

دۇنيا-ئاخىرەتلى ئىشالالردا خەلقنىالڭ
②
يۆلەن ۈكى قىلغانالردۇر.

«ئۈممىتىمالالدىن داۋاملىالالق ئالالھنىالالڭ
الر تالالائىپە
الى ئورۇندايالالدىغان بىال
ئەمرىنال
بولىدۇ ،ئالالھنىالڭ ئەمالرى كەلگەنالگە

ئۇ ر ئىجتىھالاد ،سالەۋر ۋە ئىشالەنچ
بىلەن كاتتالا مەرتىال ىلەرگە ئېرىشالكەن
الداق
پېشال ا ردۇر .ئالالالم تائالا مۇنال
دەيدۇ« :ئالۇ ر (كالۈلپەتلەرگە) سالەۋر
قىلغان ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە جەزمەن

قەدەر يالالالۈز ئالالالۆرىگەنلەر يالالالاكى
الالالالا زەرەر
الالالالقانالر ئۇ رغال
قارشىالشال
يەتكۈزەلمەيالالالدۇ ،ئالالالۇ ر غەلىالالالبە
④
قىلغۇچىالردۇر»

ئىشەنگەن چاغدا ،ئۇ ردىن بىر قىسالىم
كىشىلەرنى بىزنىڭ ئەمرىمىز بىلەن توغرا
يود كۆرسىتىدىغان پېش ا ر قىلدۇق».

الداق
الا ر قانال
المەن ئۆلىمال
ئىخالسال
تونۇلىدۇ

③

ئالالۇ ر پەيغەمبەرلەرنىالالڭ ئىلمىالالي
مىراسلىرى بىلەن يېتىشىپ ،قەۋمىنىئالالم

ئىخالسمەن ئۆلىما ر ئىلىملىرى بىلەن
تونۇلىدۇ ،ئىلىم ئالۇ رنى باشالقىالردىن
پەرقلەندۈرۈپ تۇرىدۇ ،ئالۇ ر خەلقالقە

تائا نىالالڭ ئازابىالالدىن ئاگاھالنالالدۇرۇپ
تۇرىدىغانالردۇر .ئالالم تائا مۇنالداق

پەيغەمالالبەر ئەلەيھىسسالالا مدىن مىالالراس
ئالغان ئىلىم بىلەن خىتاب قىلىدۇ ،ئۇ ر
پىتنە-پاساە زامانلىرىالدىمۇ ھەقىالقەە

دەيدۇ« :مۇئمىنلەرنىالڭ ھەممىسالىنىڭ
الالق ئەمەس
الالى يىال
الالا چىقىشال
جىھادقال
(ئۇ رنىالالڭ بىالالر تۈركالالۈمى جىھادقالالا

ئۈستىدە مۇسالتەھكەم تالۇرۇ بىاللەن
تونۇلىدۇ .ئىبنى قەييىم رەھىمەھالۇلالم

چىقتى) ،ئۇ رنىڭ ئى ىدىكى ھەر بىالر
جامائەدىن يەنە بىر تۈركۈمى دىنىي ئالىم

مۇنداق دەيدۇ« :ئىلىمالدە يېتىشالكەن
كىشىگە دەڭىز دولقۇنلىرىالدەك شالەك-
شۈبھىلەر يۈزلەنگەن تەقدىردىمۇ ،ئۇنىڭ

بولالالۇپ ،ئالالۇ ر قەۋمىنىالالڭ قېشالالىغا
قايتقاندىن كېيىن ،قەۋمىنىڭ ئالالالھتىن
قورقۇشالالالى ئۈچالالالۈن ،ئالالالۇ رنى

ئىشەن ىسىنى يوقىتالمايدۇ .چۈنكى ئالۇ
ئىلىمدە يېتىشكەن بولۇپ ،ئۇنى شەك-

ئاگاھالنالالدۇرۇ مەقسالالىتىدە نېمىشالالقا
(ئىلىم تەلەپ قىلىشقا) چىقمىدى »

شالالالۈبھىلەرنىڭ ئىغالالال اگەرچىلىكلىرى
⑤
تەۋرىتەلمەيدۇ».

ئالالۇ ر يالالۈز ئۆرىگالالۈچىلەر يالالاكى
قارشىالشقۇچىالرغا پىسەنت قىلماسالتىن،
①سۈرە بەقەرە - 319ئايەە.

④العخ د رن ،ك د ب اَلع ال د  ْ ،د ب قددةَ النع د «َل ت دزاَييي»

②تفسيْ الطعْن ا 225/2ي
③ سۈرە سەجدە - 34ئايەە.

ا 481/8رق 5244ي
⑤
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ف ح دار السا د ا 410/4ي

ئىخالسالالمەن ئۆلىمالالا ر دەۋىتالالى،
تىرىشالال انلىقى ۋە تەقالال الىقى بىالاللەن

خەلق ئى ىدە ئۆلىمالادىن تىلالى راۋان،
سۆزلە ماھالارىتى يالۇقىرى كىشالىلەر

تونۇلىدۇ .ئالالم تائا مۇنداق دەيدۇ:
«ئالالھنىڭ بەندىلىرى ئى ىدە ئالالھتىن

بولۇشى مالۇمكىن .قالۇ ق موللىسالى،
مەددام ،ۋائىالالالز ۋە نالالالاتىقالر بەزى

پەقەە ئالالالىمالر قورقىالالدۇ ،ئالالالالم
ھەقىقەتەن غالىبتۇر( ،بەندىلىرى ئى ىدە
تەۋبە قىلغالالالالانالرنى) مەغپىالالالالرەە

قىممەتلىالال مەلۇمالالاتالرنى يادلى الغالالان
بولسالالىمۇ ،لالالېكىن تېگىالالدىن ئىلمىالالي
ئاساسالالى بولمىغالالانلىقتىن مەسالالىلىلەرنى

قىلغۇچىدۇر».

①

شالالەرىئەە پىرىنسالالىپى بالالويى ە ھەد
قىلىشالالتىن ئالالاجىز كېلىالالدۇ .ئەممالالا

ئىخالسالالالمەن ئۆلىمالالالا ر ياخشالالالى

ئىخالسالالالمەن ئۆلىمالالالا ر شالالالەرىئەە
ئىلىملىرىنالالى سىسالالتېمىلىق ئوقالالۇپ
يېتىشكەنلەربولۇپ ،ئايەە-ھەدىسلەرنى،

كىشالالىلەرنىڭ ،يېتالالۈك ئالىمالرنىالالڭ ۋە
ئۇسالالتازلىرىنىڭ گالالۇۋاھلىقى بىالاللەن
تونۇلىدۇ.

ۋەقىلىكلەرنى ،شەرىئەتنىڭ مەقسالەە ۋە
نىشانلىرىنى توغرا چۈشىنى قابىلىيىتىگە

مانا بۇ ر ئۆلىمالىقنىڭ دەلىللىرىدۇر.
ئامما مەنسەپ ۋە باشالقىالر ئۆلىمالىققالا

ئىگە بولغان پېش ا ردۇر.

دەلىل بو لمايدۇ.

②

ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىالڭ
مۇنداق دەگەنلىكى رى ايەە قىلىنىالدۇ:

ئۆلىما ر سايالم ياكى دىپلوم ۋە ياكى
ئۇنالال انلىرى بىالاللەن بەلگىلەنمەيالالدۇ.
تارىختالالا مەنسالالەپ تۇتمىغالالان ئاممالالا
ئۈممەتكە پېش ا بولۇپ خىزمەە قىلىپ،

«سالالىلەر ھالالازىر ئۆلىمالالالىرى كالالۆپ،
ناتىقلىرى ئاز بىر زاماندا ياشاۋاتىسىلەر،
سالالىلەردىن كېالاليىن نالالاتىقلىرى كالالۆپ،
③
ئۆلىمالىرى ئاز بىر زامان كېلىدۇ».

نامى دۇنيا تارقالغان نۇرغۇن ئۆلىمالا ر
ئالۆتكەن .بالۇ ،ئىلمىالي مەنسالەپلەرگە

شۇنىڭدەك ،ئۆلىما ر بىلەن زىيالىيالر
ۋە مۇتەپەككۇر رنىڭ پەرقىنى بىلىشالمۇ
ز رۈر .زىيالالالىي ۋە مۇتەپەككۇر رنىالالڭ

تەيىنلەنگەنلەر ئۆلىما ئەمەس دەگەنلى
بولمايدۇ ،بەلكى مەنسەپ ئۆلىمالىقنىالڭ
دەلىلى بو لمايدۇ دەگەنلى بولىدۇ.

مىللەتكە يەتكۈزگەن پايدىلىرى كالۆپ،
الوقىرى
الورنى يال
الدىكى ئال
الڭ قەلبىال
خەلقنىال

ئىخالسمەن ئۆلىما ر بىاللەن قالۇ ق
موللىسى ،مەددام ،ۋائىز ۋە ناتىقالرنىڭ

بولغان بولسىمۇ ،لېكىن ئالۇ ر يەنىالال
يېتۈك ئۆلىما رنىڭ ئورنىنى باسالمايدۇ.
ئۇ رنىڭ شەرىئەە ئىشلىرىدا ئۆلىما رغا

پەرقىنى ئايرى ز رۈر.ئۆلىمالا بەزىالدە
ياخشالى سالۆزلىيەلمەيدىغان يالاكى ئالاز
سۆزلەيدىغان كىشالى بولۇشالى ،ئەممالا

②قةاع ف ال ا ل

الاَّ ُ ،ص22ي

③العخ رن ،األدب ال فْد ،ص216

① سۈرە فاتىر - 38ئايەە.
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مۇراجىئەە قىلىشالى ۋە ئالۇ ر بىاللەن
①
ھەمكارلىشىشى ز رۈر بولىدۇ.

قورقۇن نىڭ بىالرەر خەۋىالرى ئۇ رغالا
(يەنالالى مۇناپىقالرغالالا) يەتسالالە ،ئالالۇنى

دەۋانى ھەرىكەتلەندۈرگۈچى ئاساسى
كۈچ يۈرىكى ۋە ئەقلى يېتۈك ئۆلىما ر

تارقىتىدۇ ،ئەگەر ئۇنى پەيغەمالبەرگە ۋە
(مالالۇئمىنلەر) نىالالڭ ئى ىالالدىكى ئىالال
ئۈستىدىكىلەرگە مەلالۇم قىلسالا( ،شالۇ)
خەۋەرنى چىقارغۇچىالر (شۇ خەۋەرنىالڭ
ھەقىقىي ئەھ الىنى) ئۇ ردىن ئەلال ەتتە

بولغان ئىخالسمەن يېتەك ىلەردۇر.
«قۇرئالالان كەرىالالم»دە ئۆلىما رغالالا
ئىتائەە قىلغانلىقنىڭ ئالالم ۋە ئالالھنىڭ
روسالالالۇلىغا ئىتالالالائەە قىلغالالالانلىق
بولىدىغانلىقى ھەققىدە نۇرغۇن دەلىللەر

الۇئمىنلەر!) ئەگەر
الى مال
بىلىال ا تتى( .ئال
سىلەرگە ئالالھنىڭ پەزلى ۋە مەرھەمىتى
بولمىسالالا ئىالالدى ،سالالىلەرنىڭ ئازغىنالالا
كىشالالىدىن باشالالقىلىرىڭالر ،ئەلالال ەتتە،
②
شەيتانغا ئەگىشىپ كېتەتتىڭالر»

بايان قىلىنىالدۇ.ھەدى شالەرىپلەردىمۇ
ئۆلىما رنىڭ پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋارىسلىرى
بولۇپ ،ئالالم تائا ياخشىلىق ئىالرادە
قىلغان ،پەيغەمالبەرلەردىن قالسالىال ئەڭ
ئەۋزەد كىشالالالىلەر ئىكەنلىكىنالالالى ۋە

ئالالھنىالالڭ شالالەرىئىتىنى ھۆكالالۈمران
قىلىشالالقا تىرىشالالىدىغان ئىخالسالالمەن
رەھبەرلىالال ھەر سالالاھە ئىلىملىالالرىگە،
بولۇپمۇ شەرئىي ئىلىماللەرگە ئا ھىالدە
ئەھمىيەە بېرىشى زىم .بالۇ ،مالۇھىم

ئۇ رنىڭ مەرتى ىسالىنىڭ يالۇقىرىلىقىنى
بايالالان قىلىالالدىغان ھەدىسالاللەر كالالۆپ
ئۇچرايدۇ.

تەييارلىقالردىن ھېسابلىنىدۇ.

ئىخالسالالمەن ئۆلىما رنىالالڭ رولىنالالى
تونۇ ۋە ئۇ رغا ئۆز رولىنالى جالارى

ئۈچىن ى سەۋەب :تەپرىقى ىلى
ئامىللىرىنى تۈگىتى

قىلدۇرۇ ھەققىنى بېالرى غەلىالبە ۋە
ئۈستۈنلۈكنىڭ مۇھىم سەۋەبلىرىدىندۇر.

ئالالھنىالالڭ كىتالالابى ،پەيغەمالالبەر
ئەلەيھىسسا منىڭ سۈننىتى ،سالاھابە ۋە
تابىئىنلەرنىڭ يولىدىن چەتالنەپ كېالتى
تەپرىق ىلىكنىڭ ئاساسلىق ئامىللىرىدىن

بۈگۈنكىدەك پىتنە-پاساە دەۋرىالدە
ئىخالسمەن ئۆلىما رغا بولغان ئېھتىيالاج
تېخىمالۇ كۈچىيىالدۇ ،بۇنالداق ۋاقىتتالا
پىتنىخور رغا ئەمەس ،ئى ئۈستىدىكى
يېتەك ى ئۆلىما رغا مۇراجىئەە قىلى ،

سانىلىدۇ.

تەپرىق ىلىكنىالالالڭ ئاساسالالاللىق
ئامىللىرىنى تۆۋەندىكى نۇقتىالرغالا
يىغىن اقالشقا بولىدۇ:

ئۇ رنىڭ سالۆزلىرىگە قالۇ ق سالېلى
ز رۈر .ئالالم تائا مۇنالداق دەيالدۇ:
«(مۇئمىنلەرگە ئائىت) ئامانلىقنىڭ ياكى
①ج

ْ

-6بىدئەت ىلى  .تەپرىق ىلىكنىڭ ئەڭ

الاَّ َلْ ععة العْ ا16/2

②سۈرە نىسا - 83ئايەە.
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قىلىدىكەن ئۇ نەرسە رەە قىلىنىدۇ»

چالالالالوڭ ئامىللىرىنىالالالالڭ بىالالالالرى
بىالالدئەت ىلىكتۇر .بىالالدئەە پىتنىسالالى

④

بىالالدئەت ىلىككە قارشالالى تالالۇرۇ ،

ئوتتۇرىغا چىقىشتىن بۇرۇن مۇسۇلمانالر
جەمئىيىتى ناھالايىتى ئىنالاق-ئىتتىپالاق

«قۇرئان كەرىالم» ،ھەدىال شالەرىپكە
چىڭ ئېسىلى بىرلى ۋە ئىتتىپاقلىقنىڭ

ئىدى .قاچانىكى بۇ ۋىرۇس ئوتتۇرىغالا
چىقتالالى مۇسالالۇلمانالرنىڭ بىرلىالال ۋە
ئىتتىپاقى بۇزۇلۇشقا باشلىدى .ئارىسىدا

ئاساسالالى ،غەلىالالبە ۋە ئۈسالالتۈنلۈكنىڭ
مۇھىم ئامىللىرىدىندۇر.
-3بىلىمسىزلى  .تەپرىق ىلىكنىڭ ئەڭ
چالالالوڭ ئامىللىرىنىالالالڭ يەنە بىالالالرى
اللەن
بىلىمسالىزلىكتۇر ،بىلىمسالىزلى بىال

بىدئەت ىلى ئومۇمالشقان مىللەە ئاسان
ئىتتىپاقلىشالالالمايدۇ .شالالۇنىڭ ئۈچالالۈن
بۇنىالالڭ خەتىرىالالدىن ئاگالالام بولالالۇ
ناھايىتى ز رۈر.

ئالالم نامىالدىن سالۆزلە ئەڭ ئېغىالر
جىنالالالايەە ۋە ئەڭ چالالالوڭ شالالالېرى

ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالم مۇنداق
الۈننەە جامالالائەت ىلىككە،
دەيالالدۇ« :سال
بىدئەە تەپرىق ىلىككە باشاليدۇ» ①.

ھېسابلىنىدۇ .ئالالم تائا بەنالدىلىرىنى
دەلىل-پاكىتسىز بىر نەرسالىنى ھالا د
ياكى ھارام دەيىشتىن قالاتتىق چەكاللەپ

دوكتۇر تەۋپىق ۋائىي رەھىمەھۇلالم
مۇنداق دەيدۇ« :جامائەتتىن ئالايرىلى

مۇنداق دەيدۇ« :ئاغزىڭالرغا كەلالگەن
يالغاننى سۆزلە ئۈچۈن (ھې قانالداق

بىدئەە ئەھلىنىڭ ئا مەتلىرىدىندۇر» ②.

دەلىلسىز) «بۇ ھالا د ،بالۇ ھالارام»
دەمەڭالر ،چالۈنكى (مۇنالداقتا) ئالالالم
نامىدىن يالغاننى ئويدۇرغان بولىسىلەر،

دىنىغا مەھكەم يېپىشىشقا ،ئايرىلماسلىققا
چاقىرىدۇ.ئالالم تائا مۇنداق دەيالدۇ:

ئالالم نامىدىن يالغاننى ئويالدورغۇچىالر
ھەقىقەتەن (دۇنيا ئاخىرەتتە) مەقسىتىگە

«قۇرئان كەرىم» ۋە ھەدى شەرىپلەر
بىزنى بىدئەتنى تاشالپ ئالالم تائا نىڭ

ئېرىشەلمەيدۇ»

«بۇ مېنىڭ توغرا يولۇمدۇر ،شۇ يولالدا
مېڭىڭالر ،ناتوغرا يالولالردا ماڭمالاڭالر،
ئالالۇ ر سالالىلەرنى ئالالھنىالالڭ يولىالالدىن

⑤

ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالم مۇنالداق
دەيدۇ« :بىلىمسالىزلى بىاللەن ئالالالم

ئايرى ەتىالالدۇ» ③ئائىشالالە رەزىيەلالھالالۇ
ئەنھادىن پەيغەمالبەر ئەلەيھىسسالا منىڭ

شالالالېرى

نامىالالالدىن سالالالۆزلە
⑥
كۇپۇرلۇقنىڭ ئاساسىدۇر»

مۇنداق دەگەنلىكى رى ايەە قىلىنىالدۇ:
«كىمكى دىنىمىزدا يوق نەرسىنى پەيالدا

بىلىمسالالالالالىزلى

ۋە

ھەقىقەتالالالالالتىن

④العخد د رن ،ك د د ب الال ددَّحْ ،د د ب با اص ددطَّحةا عَّد د ص ددَّح

①اَلي ق م ا 12/4ي

ا 22/2رق 2615ي
⑤سۈرە نەھل - 661ئايەە.

②الع ع وال ال لح ال ْيَّم ،ص241ي
③سۈرە ئەنئام - 603ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

⑥
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ارج الس ل يإل ا 252/4ي

الالالالتىالپ ۋە
الالالالتۇرۇپ ئىخال
يىراقالشال
تەپالالرىق ىلىككە ئېلىالالپ بارىالالدىغان،

ئالالۇنى ھەد قىلىشالالنىڭ ئۈنۈملالالۈك
چارىلىرى «قۇرئان كەرىالم» ،ھەدىال

نەتىجىالالدە غەلىالالبە ۋە ئۈسالالتۈنلۈكنىڭ
الالدىغان
كې ىكىشالالىگە سالالەۋەب بولىال

شەرىپكە قالايتى  ،سالەلەف سالالىھالرنى
ئۈلگە قىلى  ،تەق الىقىنى كالۈچەيتى ،

ئامىلالردىن بولۇپ ،ئۇنى ھەد قىلىال
ئىنتايىن ز رۈر .ئالۇنى ھەد قىلىشالنىڭ
ئەڭ ياخشى چارىسى بىلىالم ئېلىشالتۇر.

ئۆزىالالدىن داۋاملىالالق ھېسالالاب ئېلىالالپ
تالالۇرۇ  ،ئىخالسالالمەن ئۆلىما رنىالالڭ
سۆھبىتىدە بولالۇ  ،تالوغرا پىكىالر ۋە

«قۇرئان كەرىم» ۋە ھەدى شەرىپلەردە
ئىنسالالالالانالرنى بىلىالالالالم ئېلىشالالالالقا

نەسىھەتلەرنى قوبۇد قىلىال  ،نەپسالى
خاھىشالقا ئەگىشالىپ قېلىشالتىن ئالالالم

رىغبەتلەندۈرىدىغان ۋە بىلىم ئەھلىنىالڭ
پەزىلەتلىرىنى مەدھىيىلەيدىغان نۇرغالۇن
①
دەلىللەر بار.

تائا غالالا سالالېغىنىپ دۇئالالا قىلىالال
قاتارلىقالردۇر.
-4ئەقىلنى شالەرىئەە دەلىللىرىنىالڭ

-3نەپسالالى خاھىشالالقا ئەگىشالالى .
ئازغۇن پىرقىلەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىال

الل ئالالالالم
الدىغا قويالالۇۋەلى  .ئەقىال
ئالال
ئىنسانالرغا بەرگەن كاتتالا نېمەتلەرنىالڭ

ئامىللىرىنىڭ بىالرى نەپسالى خاھىشالقا
ئەگىشى بولۇپ ،تەپرىق ىلىكنىڭ چوڭ
سالالەۋەبلىرىدىندۇر .چالالۈنكى ئالالازغۇن

جۈملىسىدىندۇر ،لېكىن ئەقىلنىڭ ئىدراك
قىلىشى چەكلى بولۇپ ،ئۇنى مالۇتلەق
ھالالاكىم قىلىالال ەلى  ،بولۇپمالالۇ ئالالۇنى

پىرقىلەر شەرئىي دەلىلگە ئەمەس ،بەلكى
نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگىشىدۇ .شالۇنىڭ

ياراتقۇچىنىڭ بەلگىلىمىرىنىالڭ ئالالدىغا
ئۆتكالالۈزۈۋەلى ئالالاقى ىتى ياخشالالى

ئۈچۈن ئۆلىما ر «قۇرئان كەرىالم» ۋە
ھەدى شەرىپ ئاساسلىرىدىن چەتالنەپ

بولمىغان نەتىجىلەرگە ئېلىالپ بارىالدۇ.
ئىنسانالرنىڭ ئەقىل ئىدراكلىرى پەرقلىق

كەتكەن بىدئەت ى ،ئازغۇن پىرقىلەرنالى
«نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشالكۈچىلەر»
دەپ ئاتىغان.

بولغانلىقتىن ئەقىلنى مۇتلەق ھۆكۈمران
قېلى ەلى تەپرىق ىلىككە ئېلىپ بارىدۇ.
شالالۇنىڭ ئۈچالالۈن ئەقىلنالالى شالالەرىئەە

نەپسى خاھىشقا ئەگىشىشالكە قارشالى
تۇرۇ بىرلىشى ۋە غەلىالبە يولىنىالڭ

دەلىالالالل-پاكىتلىرىنىالالالڭ ئالالالالدىغا
ئۆتكۈزۈۋالماسالالتىن ،بەلكالالى ئالالۇنى
شەرىئەە دەلىالل-پالاكىتلىرىنى تالوغرا

باشلىنىشىدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن غەلىبە ۋە
ئۈستۈنلۈككە ئىنتىلگۈچىلەردىن نەپسالى
خاھىشالالقا ئەگىشىشالالتىن سالالاقلىنى ۋە
ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇ

چۈشالالىنى ۋە ئۇنىڭالالدىن پايالالدىلىق
يەكۈنلەرنى چىقىرىشقا ئىشلىتى كېرەك.
تارىختالالا مالالۆتەزىلە ،پەلسالالەپى ىلەرگە
ئوخشىغان ئەقىلنالى بىرىن الى مەنالبە،

تەلەپ قىلىنىدۇ.

شەرىئەە دەلىل-پاكىتلىرىنى ئىككىن الى

①وجةب لزو الَّ عم وتْك ال فْق ص454ي
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مەنبە قىلغانالرنىالڭ تەپرىقى ىلىكلىالرى
ئەقىلنى شەرىئەە دەلىل-پاكىتلىرىنىالڭ

ئۇ ر« :ئاتالا-بوۋىلىرىمىزنىالڭ دىنالى
بىزگە كۇپايە» دەيدۇ .ئۇ رنىڭ ئاتا-

ئىللەە

بوۋىلىرى ھېچ نەرسالە بىلمەيالدىغان ۋە
ھىدايەە تاپمىغالان تۇرسالىمۇ (يەنىالال

ئالدىدا قويۇۋەلىشنىڭ خەتەرلى
ئىكەنلىكىگە شاھىتتۇر.

ئۇ رنىڭ دىنىغا ئەمەد قىالمدۇ )» ②.

ئەقىلنى ئۆز دائىرىسىدىن ھالالقىتى
ۋە ئۇنى شەرىئەە دەلىل-پاكىتلىرىنىالڭ
ئالدىدا قويۇۋەلى ئىنساننى «قۇرئالان

قارغۇ رچە تەقلىدچىلى ئىنساننى نۇر
الۇپ،
ۋە ھىالدايەتكە ئەگىشىشالتىن توسال

الال شالالالەرىپتىن
الالان» ۋە ھەدىال
قۇرئال
الدۇ ،مۇسالالۇلمانالر
التۇرۇپ قويىال
يىراقالشال

ھا كەە ۋە ئازغۇنلۇق يولىغا باشاليدۇ.
كېيىنكالالى ئەسالالىرلەردە مۇسالالۇلمانالر

ئارىسىدا تەپرىقى ىلى پايالدا قىلىالپ،
غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىشكە ئېغىر
توسالغۇ بولىدۇ.

ئارىسىدا تەقلىدچىلى ئىللەتلىالرى كەڭ
تارقىلىپ ،مۇسۇلمانالرنىڭ ئىتتىپالاقى ۋە
بىرلىكى ئېغىر زىيانغا ئۇچرىماقتا.

-0تەقلىدچىلى « .قۇرئان كەرىم»،
ھەدى شەرىپتىن چەتنەپ كېتىشالنىڭ ۋە

ئارىسىدا قالارغۇ رچە تەقلىالدچىلى
كەڭ تارقالغالالالان مىلالالاللەە ھەرگىالالالز

تەپرىقى ىلىكنىڭ ئەڭ چوڭ ئامىللىرىنىڭ
بىرى تەقلىدچىلىكالدۇر .ئالالالم تائالا

ئىتتىپاقلىشالالالمايدۇ .شالالۇنىڭ ئۈچالالۈن
مىللەە پېش الىرى بۇ ئىللەتكە قارشالى

ئاتا-بوۋىلىرىغا تەقلىد قىلى باھانىسى
بىلەن ھەقىقەتالكە ئەگىشىشالتىن بالا
تارتقانالرنى ئەيىبلەپ مۇنداق دەيالدۇ:

تۇرۇشى ۋە ئۇنى يىلتىزىدىن داۋالىشالى
زىم .تەقلىدچىلىككە قارشالى تالۇرۇ
ھەقىقەتتە تەپرىقى ىلىال سالەۋەبلىرىگە

«ھەرقاچان ئۇ رغالا« :ئالالالم نازىالل
قىلغان ۋەھيىگە ،قۇرئانغا ئەگىشىڭالر»

قارشى تۇرغالانلىق بولالۇپ ،غەلىالبە ۋە
ئۈسالالتۈنلۈك سالالەۋەبلىرىگە بىالالر قەدەم

دەيىلسالالە ،ئالالۇ ر« :يالالاق ،ئاتالالا-
بالالالوۋىلىرىمىزدىن قالغالالالان دىنغالالالا
ئەگىشىمىز» دەيىشىدۇ .ئاتا-بوۋىلىرى

ئىلگىرىلىگەنلىكتۇر.

تۆتىن ى سەۋەب :ھەمكارلىشى
ۋە بىرلىشى

ھېچ نەرسىنى چۈشالەنمىگەن ۋە تالوغرا
يولدا بولمىغالان تۇرسالا ،يەنە ئۇ رغالا

تەپرىقى ىلى قالا قلىق ۋە ئارقىالدا
قېلىشنىڭ سالەۋەبلىرىدىن بولغىنىالدەك،

ئەگىشەمدۇ » ① يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق
دەيدۇ« :ئۇ رغا ئالالم نازىالل قىلغالان
الان
الان قىلغال
البەر بايال
ھۆكالۈمگە ،پەيغەمال

ھەمكارلىشى ۋە بىرلىشالى تەرەققىالي
قىلىالال  ،غەلىالالبە ۋە ئۈسالالتۈنلۈككە
ئېرىشىشنىڭ يولىدۇر.

ھۆكالالۈمگە ئەمەد قىلىڭالالالر دەيىلسالالە،

②سۈرە مائىدە - 654ئايەە.

①سۈرە بەقەرە - 625ئايەە.
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دىن ئاساسىدا بىرلىشى دۇنيالادىكى
پۈتۈن مۇسالۇلمانالرنىڭ ئارزۇسالىدۇر.

مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا ھەمكارلىشىشالى
ۋە بىرلىشىشىنىڭ پەرزلىكىگە «قۇرئالان

ئىسالم ئۆزىنىڭ توغرا ئەقىدىسى ،سالاپ
ئىبادىتى ۋە گالۈزەد ئەخالقالى بىاللەن،

كەرىم» ۋە ھەدى شەرىپلەردىن نۇرغۇن
دەلىللەرنالالى بايالالان قىلغانالالدىن كېالاليىن

الۈن مۇسالالۇلمانالرنى ئايرىلماسالالتىن
پۈتال
ئالالھنىالالڭ دىنىغالالا چىالالڭ ئېسىلىشالالقا
چاقىرىدۇ .ئالالم تائا مۇنداق دەيدۇ:

مۇنالالداق دەيالالدۇ« :مۇسالالۇلمانالرنى
بىرلەشتۈرۈشكە تىرىشالى ئەڭ ئۇلالۇغ
②
جىھاد ھېسابلىنىدۇ»

الڭ
الڭ دىنىغالا چىال
«ھەممىڭالالر ئالالھنىال
ئېسالالىلىڭالر ،ئايرىلمالالاڭالر .ئالالھنىالالڭ

ھەقىقەتەن مۇسۇلمانالرنىڭ دىللىرىنى،
سەپلىرىنى بىرلەشالتۈرۈ ئەڭ ئۇلالۇغ

سىلەرگە بەرگەن نېمىتىنالى ئەساللەڭالر،
ئۆز ۋاقتىدا سالىلەر ئۆزئالارا دۈشالمەن
ئىالالالدىڭالر ،ئالالالالالم دىلىڭالرنالالالى

جىھادتۇر .چۈنكى بۇ مۇسالۇلمانالرنىڭ
ئىززەە شەرىپىنى قولغالا كەلتۈرۈشالتىكى
ۋە ئالالھتائا نىڭ شەرىئىتىنى ھۆكۈمران

بىرلەشتۈردى ،ئالالھنىڭ نېمىتى بىاللەن
ئۆزئارا قېرىنالدا بولالدۇڭالر ،سالىلەر

قىلىشتىكى ئەڭ مۇھىم قەدەمدۇر.

بىرلىشالالالالى ئاساسالالالاللىرىنى
الالالالا
الالالالدىكى نۇقتىالرغال
تۆۋەنال
يىغىن اقالشقا بولىدۇ:

دوزاا چۇقۇرىنىڭ گىرۋىكىدە ئىدىڭالر،
الالم ئالالارقىلىق)
الىلەرنى (ئىسال
الالالم سال
ئال
①
ئۇنىڭدىن قۇتقۇزدى»

-6ئەقىالالالدە بىرلىكالالالى بولالالالۇ .
مۇسۇلمانالر ئەقىدىالدە بىرلىشەلمىسالە،
ئۇ ر ئۈچۈن بىرلىكتىن ئېغىز ئالې ى
مۇمكىن ئەمەس .شەخ ۋە جەمئىاليەە
بىنا قىلىشالتا ئەقىالدە مالۇھىم ئاسالاس
بولىدۇ ،ئەقىدە ساپ ۋە پۇختا بولمىسا،
بىنا تۈز ۋە مۇستەھكەم بولمايدۇ .غەلىبە
ۋە ئۈسالالتۈنلۈككە ئېرىشالالى ئۈچالالۈن
الەپنى بىرلەشالالتۈرۈ ز رۈر ،سالالەپنى
سال
بىرلەشتۈرۈ ئۈچالۈن تالوغرا ئەقىالدە
زىم ،توغرا ئەقىدىنىڭ مەنبەسى
بولۇ
«قۇرئان كەرىم» ۋە ھەدى شەرىپتۇر،
«قۇرئان كەرىم» ،ھەدىسشەرىپنى توغرا
چۈشىنىشالالالنىڭ يالالالولى پەيغەمالالالبەر

ئالالھتائا نىڭ دىنىغا چىڭ ئېسىلى
ئالالم تائا نىالڭ كىتالابى ،پەيغەمالبەر
الۈننىتىگە تولالالۇق
الا منىڭ سال
ئەلەيھىسسال
ئەمەد قىلى بىلەن بولىدۇ.
بىرلىشالالى شالالەرىئەتنىڭ تەلەپ ۋە
مەقسالالالالالەتلىرىدىن ،غەلىالالالالالبە ۋە
ئۈستۈنلۈكنىڭ مۇھىم سەۋەبلىرىدىندۇر.
بىرلىشالالى ئۈچالالۈن ئوقۇغالالۇچىالر،
دەۋەت ىلەر ،يېالتەك ىلەر ۋە ئۆلىمالا ر
ئارىسالالالىدا كۈچلالالالۈك مۇناسالالالى ەە
ئورنىتىلىشى زىم.
شالالەيخ سالالەئدىي رەھىمەھالالۇلالم

②وجةب ال ا و ْيإل ال سَّ يإل ،ص2ي

①سۈرە ئاد ئىمران - 653ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مۇسۇلمانالردىنمەن›دەگەن كىشالىدىنمۇ
①
ياخشى سۆزلۈك ئادەم بارمۇ »

ئەلەيھىسسا منىڭ ،ساھابە كىرامالرنىڭ،
تابىئىنلەرنىالالالڭ ۋە قىيالالالامەتكە قەدەر
ئۇ رنىڭ يولىنى تۇتالۇپ ماڭغانالرنىالڭ
يولىدۇر.

-4ھەقىقەە ئۈسالتىدە ئىزدىنىالدىغان
بولالالۇ  .بالالۇ سالالەپنىڭ بىرلىكىنالالى
كۈچەيتىالالدىغان مالالۇھىم ئالالامىلالردىن
بولۇپ ،دىلى ساغالم ئىخالسالمەنلەرنىڭ
مۇھىم ئا مەتلىرىدىندۇر .ئالالم تائالا
ھەقىقەە بىاللەن باتىالل ئوتتۇرىسالىدا
ئالالۈچىن ى بىالالر مەنزىلنىالالڭ مەۋجالالۇە
الداق
الپ مۇنال
الان قىلىال
ئەمەساللىكىنى بايال
دەيالالالدۇ« :ھەقىقەتالالالتىن قالسالالالا،
گۇمراھلىقتىن باشالقا نەرسالە مەۋجالۇە
②
ئەمەس»

«-3قۇرئالالان كەرىالالم» ۋە ھەدىالال
شەرىپنى ھۆكۈمران قىلىال قىزغىنلىقالى
بولۇ .ھەربىي ر مۇسۇلماننىڭ ئالۆزى،
ئائىلىسالالى ۋە جەمئىيىالالتىگە ئالالھنىالالڭ
شەرىئىتىنى ھۆكۈمران قىلىشالقا قىالزغىن
بولۇشى بىرلىشىشىنىڭ ۋە ئالالھتائا نىڭ
نۇسالالرىتىگە يېقىنلىشىشالالنىڭ مالالۇھىم
قەدىمىدۇر«.قۇرئان كەرىم» ۋە ھەدى
شالالالەرىپنى ھۆكالالالۈمران قىلماسالالالتىن
مۇسۇلمانالر ئۈچۈن نىجاتلىق ،ئىززەە،
غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈك بولمايدۇ.

ھەقىالالقەە ئۈسالالتىدە ئىزدىنىشالالتە
گۇمالالان-پەرەزلەر كۇپالالايە قىلمايالالدۇ،
زىالم .ئالالالم
چوقۇم ئىشەنچ بولۇ
تائا مۇنداق دەيالدۇ« :پەرەز دەالگەن
ھەقىقەتنى ئىسپاتالشتا ھەقىقەتەن ھالېچ
③
نەرسىگە يارىمايدۇ»

-3ئىسالمغا تەۋە بولۇشالتا راسالت ىل
بولۇ  .بۈگۈنكى كۈنالدە كالۆپلىگەن
ياشالر ئۆزلىرىنىڭ ئىسالمىي كىملىكىنالى
يوقۇتۇپ قويۇپ ،تېڭىرقالا ئى ىالدە
ياشىماقتا .ئىسالمغا تولۇق كىرىشالتە ۋە
ئىسالمغا تەۋە بولۇشتا راست ىل بولۇشقا
چاقرىق قىلى سەپنى بىرلەشتۈرۈشالنىڭ
مۇھىم ئاساسلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ.

«قۇرئان كەرىم» ،ھەدى شالەرىپتىن
دەلىلالالى بولغالالان يالالود ھەقىالالقەە
بولۇپ،ئالالھتائا نىڭ يولىدۇر ،ئالالالم
تائا نىڭ يولىغا ئەگەشكەنلەرگە قورقۇنچ
ۋە غەم-قايغۇ بولمايدۇ .ئالالم تائالا
الالالا
الالالدۇ« :يولۇمغال
الالالداق دەيال
مۇنال
ئەگەشكەنلەرگە (ئاخىرەتتە) قورقۇنچ ۋە
④
غەم-قايغۇ بولمايدۇ»

راست ىل مۇسۇلمان ئىسالمغا مەنسۇپ
بولغانلىقى بىلەن پەخىرلىنىدۇ .ھالقىلىق
پەيالالتلەردە ئۆزىنىالالڭ ئىسالالالمغا تەۋە
ئىكەنلىكىالالالدىن پەخىرلىنىالالالپ ،مەن
مۇسۇلمان دەپ جاكارلىيالىغالان كىشالى
ياخشى كىشى ھېسابلىنىدۇ .ئالالم تائا
مۇنالالداق دەيالالدۇ« :ئالالھقالالا (يەنالالى
ئالالھنىالالڭ تەۋھىالالدىگە ۋە تالالائىتىگە)
دەۋەە قىلغالالان ،ياخشالالى ئەمەللەرنالالى
قىلغالالالالالان ۋە›مەن ھەقىالالالالالقەتەن

-0ئالالم يولىدا قېرىندا بولالۇ .
بۇ سالەپنى بىرلەشالتۈرىدىغان ،كالۈچنى
①فۇسسىلەە - 33ئايەە.
②سۈرە يۇنۇس - 33ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
③سۈرە يۇنۇس - 31ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
④سۈرە بەقەرە - 38ئايەە.
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ئالالالالم يولىالالدىكى قېرىنداشالاللىق
مۇسالالۇلمانالرنىڭ باشالاللىرىغا كەلالالگەن
با يىئالالاپەتلەر ئالدىالالدا سالالۇپاتلىق
بولۇشنىڭ ۋە سەپنى مۇستەھكەملەشنىڭ
مۇھىم ئاساسلىرىدىندۇر.

مەركەزلەشالالتۈرىدىغان مالالۇھىم ئاسالالاس
ھېسالالابلىنىدۇ .قېرىنداشالاللىق ئالالالالم
تائا نىالالڭ ئىخالسالالمەن بەنالالدىلىرىگە
بېرىدىغان ئېھسالانىدۇر .ئالالالم تائالا
مۇنداق دەيدۇ« :ئالالم سېنى ئۆزىنىالڭ
ياردىمى بىاللەن ۋە مالۇئمىنلەر بىاللەن
كۈچلەندۈرىدۇ .ئالالالم مۇئمىنلەرنىالڭ
دىللىرىنالالى بىرلەشالالتۈردى .سالالەن يەر
يۈزىدىكى پۈتۈن بايلىقنى سەرپ قىلىپمۇ
ئۇ رنىڭ دىللىرىنى بىرلەشتۈرەلمەيتىڭ،
لېكىن ئالالم (ئۆزىنىالڭ كالامىلقۇدرىتى
بىالاللەن) ئالالۇ رنى ئىنالالاق قىلالالدى.
شۈبھىسىزكى ،ئالالم غالىبتۇر ،ھېكمەە
①
بىلەن ئى قىلغۇچىدۇر»

ئالالالالم يولىالالدىكى قېرىنداشالاللىقنى
كالالۈچەيتمە تالالۇرۇپ ھەمكالالارلىق ۋە
بىرلىكنى كۈچەيتكىلى بولمايدۇ .شۇنىڭ
ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا م تۈنجى
بولۇپ ساھابىلىرى ئارىسىدا ئەمەلىي ۋە
كۈچلالالۈك قېرىنداشالاللىق ئورنىتىشالالقا
ئا ھىدە ئەھمىيەە بەرگەن ۋە ئىسالالم
ئەقىدىسالالىنى قېرىنداشالاللىقنىڭ ئاساسالالى
قىلىپ بېكىتكەن.

ئالالالالم يولىالالدىكى قېرىنداشالاللىق
الۈ  ،ھالالۆرمەە ۋە
الۇھەببەە ،كۆيۈنال
مال
ئىشەنچ تۇيغۇسى بېرىالدىغان ئىمالانىي
كۈچتۇر ،قېرىنداشلىق نېمىتى بېالرىلگەن
كىشىلەر ئىمان ھا ۋىتىنى تېتا يدۇ.

ئالالالالم يولىالالدىكى قېرىنداشالاللىق
نىجاتلىقنىڭ ئاچقۇچى ۋە كۈچلىنىشالنىڭ
سىرىدۇر.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالا م سالاھابىرى
ئارىسىدا ئورناتقالان بالۇ قېرىنداشاللىق
قالالۇرۇق شالالوئار بولماسالالتىن ،بەلكالالى
الالاھابىالرنىڭ ھاياتىالالالدا ئەمەلىالالالي
سال
تەتبىقالنغان ئەمەلىيەە بولۇپ ،ئۇ رنىڭ
كۈچلىنىشالالىنىڭ ۋە غەلىالالبە قىلىشالالىنىڭ
مۇھىم سەۋەبلىرىدىن بولغان.

ئالالم تائالا «قۇرئالان كەرىالم»دە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا منىڭ ساھابىلىرىنى
ناھايىتى گۈزەد بىر شەكىلدە مۇنالداق
تەس ىرلەيدۇ« :مالۇھەممەد ئالالھنىالڭ
روسۇلىدۇر ،ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولغان
مۇئمىنلەر كاپىر رغا قاتتىقتۇر ،ئۆزئالارا
كۆيۈم اندۇر ،ئۇ رنى رۇكالۇ قىلغالان،
سەجدە قىلغان ھالدا كۆرىسەن .ئالۇ ر
ئالالھنىالالڭ پەزلىنالالى ۋە رازىلىقىنالالى
تىلەيدۇ ،ئۇ رنىڭ يۈزلىرىدە سەجدىنىڭ
②
ئەسىرىدىن نىشانالر بار»

بىرلىشىشنىڭ يەنە ئىلىملى بولۇ ،
ئىخالسمەن بولۇ قاتارلىق «قۇرئالان
كەرىالالم» ۋە ھەدىسشالالەرىپلەردە بايالالان
قىلىنغان نۇرغۇن ئاساسلىرى بار.
_ داۋامى كېيىنكى ساندا...

①سۈرە ئەنفالاد - 13 ،- 13ئايەتلەرنىالڭ بىالر
قىسمى.
②سۈرە فەتھ - 39ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئالالالارقىلىق ئۆزلىرىنىالالالڭ بالالالارلىق
قىممەتقاراشالالاللىرىدىن ۋاز كى ىشالالالكە
مەجبۇر يدىغان بىالر ئەھال اد بارلىققالا
كەلدى.

-6933يىلى تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ
يېڭى ئېدىئولوگىيە ئاساسىدىكى قالانۇن
تۈزۈملىرى بۇ تېرروتورىيەدە ياشاۋاتقان
تالالۈرك مۇسالالۇلمانلىرىنىڭ ھاياتىالالدا
ناھايىتى چوڭ ئۆزگىرىشاللەرنى پەيالدا
قىلىالالدۇ .چالالۈنكى بالالۇ ر ئالالاۋۋاد
سەلجۇقالر ،كېيىن ئوسمانىيالر بولۇپ9 ،
ئەسىردىن بۇيالان خەلىپىلىال تالۈزۈمى
ئاستىدا ياشاپ كېلى اتقان بولۇپ ،ئۇ ر
ئۈچۈن ئېلىپ ئېتقاندا دىنىي ،سىياسالىي
الائىي تەرەپالالتىن ئۆزلىرىنىالالڭ
ۋە ئىجتىمال
بالالارلىق قىمالالمەە قاراشالاللىرىدىن ۋاز
كې ىشكە توغرا كېلى اتقان ئىدى .يەنىمۇ
ئوچالالۇق قىلىالالپ ئېتقانالالدا «تالالۈركىيە
جۇمھۇرىيىتى» د لىتىنىالڭ سالېكۇ رىزم
ئېقىمىدىكى ئاز سانلىق پۇقرالىرى ئاشۇ
ئەركىن ۋە دىموكراتى د لەتنىڭ كالۆپ
الۈچى
الۇقرالىرىنى ،قالوراد كال
سالانلىق پال

-6934يىلى -3ئاينىالڭ -6كالۈنى
ئوسالالمانىيالر خەلىپىلىالال تۈزۈمىنىالالڭ
ئەمەلالالدىن قالالالدۇرۇلغانلىقى ئالالېالن
قىلىنغاندىن كېاليىن ،تالۈركىيە بۈيالۈك
مىللەە مەجلىسالى تەرىپىالدىن قوبالۇد
قىلىنغالالان -436نومۇرلالالۇق قانۇنغالالا
ئاساسەن ئوسالمانىيالر پادىشالاھلىقىنىڭ
بارلىق ئائىلە ئەزالىرى تۈركىيە سىرتىغا
پالىنىدۇ .دىنىي ئىشالر نازارىتى ،شەرئي
مەھكىمىالاللەر ،ۋەخپالالى مۈلالالۈكلەرنى
باشقۇرۇ نازارىتى ،مەزكۇر نالازارەتكە
تەۋە بالالالارلىق دىنالالالى مەدرىسالالاللەر،
قارىخالالانىيالر ۋە مەكالالتەپلەر ئەمەلالالدىن
قالدۇرۇلىالالدۇ .مەسالالجىدلەردە ھەتتالالا
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ئۆيلەردە قانۇنسالىز دىنالى دەرىال ۋە
قۇرئان ئۈگىتى ئىشلىرى چەكلىنىالدۇ.

د لىتىنىڭ دىنالى ئىسالالمدۇر» دەالگەن
ماددا ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ تۈركىيىنىڭ

بارلىق دىنىي تەشكىالتالر ،ۋەقالپىلەر ۋە
جەمئىالالاليەتلەر تاقىلىالالالدۇ .مائارىالالالپ

سېكو رزىم د لىتى ئىكەنلىكى ئوچالۇق
جاكارلىنىدۇ .خۇ سە قىلىالپ ئيېتقانالدا

سىستېمىسالالىدا ئىسالالالھاە قانۇنىغالالا
ئاساسەن پۈتۈن مەكتەپلەردە ئىسالالمىي
دەرسلىكلەر چەكلىنىپ ،ئۇنىڭ ئورنىغالا

فرانسالالىيىدە يالالۈز بەرگەن مەدەنىالاليەە
ئىنقىالبىالالالي ۋە دىنىالالالي ئىسالالالالھاە
نەتىجىلىرى ئاساس قىلىنغالان مەزكالۇر

مىللەت ىلى ۋە سېكو رىزم ھەمدە غەرب
مائارىالالپ سىستېىمىسالالى ئاساسالالىدىكى

يېڭىلىق ھەرىكىتىالدە تالۈركىيە خەلالق
ئاممىسالالىنىڭ دىنىالالي ،ئىجتىمالالائىي ۋە

يالېڭى ە مائارىالپ سىستېىمىسالى يولغالا
قويۇلىالالدۇ-6930 .يىلالالى -66ئاينىالالڭ
-30كۈنى ئاۋۋاد د لەە كادىرلىرىنىالڭ

سىياسىي جەھەتتىن يېڭىلىنىشى كۈپالايە
قىلمايالالدۇ ،بەلكالالى ئۇ رنىالالڭ كىالاليىم
الالقى
الاللىغان تاشال
الالدىن باشال
كې ەكلىرىال

د لەە ئورۇنلىرىالالدا كاسالالتۇم بۇرۇلكالالا
بىلەن شەپكە كېيىشى شەرە قىلىنىالدۇ،

دۇنياسالالالىنىڭمۇ يېڭىلىنىشالالالى تەلەپ
قىلىنىدۇ.

كېيىن ە پۈتالۈن تالۈرك پۇقرالىرىنىالڭ
كوچىالردا شەپكە كىيى قالانۇنى يولغالا
قويۇلىالالدۇ .ئەرلەر ئۈچالالۈن سالالاقاد

-6938يىلى -66ئاينىالڭ -6كالۈنى
ئوسالمانىيال زامانىالدا قولالنغالان ئەرەپ
يېزىقىنى تىن ىغا ئۆزگەرتى دولقالۇنى

قويۇ  ،ئايالالر ئۈچۈن يۈزىنى يېالپى
ۋە د لەە ئورۇنلىرىدا بېشىنى يالۆگە

قوزغىلىدۇ-6933 .يىلى تۈرك تىلىنالى
ئەرەپ ۋە باشقىمۇ چەتئەد تىللىرىالدىن

قاتالالارلىقالر چەكلىنىالالدۇ .ئايالالرغالالا
التىدا ئەرلەر
الى ئاسال
ئەركىنلىال ئاتالغۇسال
الال  ،ئىالالالدارە
الاللەن تەڭ باراۋەرلىال
بىال

تازىال قانۇنى يولغا قويۇلىدۇ .ئەينالى
ۋاقىتتا ئىبادەتلەرنىڭمۇ تىلالى تالۈرك ە
بولۇشى كېرەك دەگەن قانۇنغا ئاساسەن
ئەزان ۋە تەكبىرلەرمالالالالۇ تالالالالۈرك ە
ئوقۇلۇشالالقا باشالالاليدۇ .ھەتتالالا نامالالاز

جەمىيەتلەردە بىرلىكتە ئىشلە ھەمالدە
الالۇ
الالىپ ئوقال
الالتەپلەردە ئارىلىشال
مەكال
دەگەندەك تۈزۈملەر يولغالا قويۇلىالدۇ.
-6931يىلى تۈرك مەدەنىي قالانۇنلىرى
ۋە جازا قانۇنلىرى قوبۇد قىلىنىپ ،دىنى

سالالۈرىلىرى ۋە زىكىالالر-تەسالالبېھلىرىمۇ
تۈرك ە تەرجىمىلەر ئارقىلىق ئوقۇلۇشقا
باشاليدۇ-6934 .يىلى -63ئاينىڭ -3

زاتالرنىڭ قانۇن ئىشلىرىغا ئارىلىشىشالى
قەتئىي چەكلىنىدۇ.

كۈنى قايسالى دىنغالا مەنسالۇپ بولسالا
بولسۇن پۈتالۈن دىنالى رەھبەرلەرنىالڭ

الۈنى
الڭ  66كال
الى -4ئاينىال
-6938يىلال
تۈركىيە ئاساسى قانۇنىغالا ئالۆزگەرتى

ئىبادەتخانىالر سىرتىدا دىنالى كىاليىم -
كې ەك كىيىشالى ،جۈملىالدىن مەسالجىد

كىرگۈزۈلۇپ «تالۈركىيە جۇمھالۇرىيىتى

ئىماملىرىنىڭ ۋە بالارلىق پۇقرا رنىالڭ
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القىمۇ
كالوچىالردا تالون ،سالەللە ۋە باشال
ئىسالمىي كىيىم -كى ەكلەرنالى كېيىالپ

كۈنىالالدىكى -3نۆۋەتلىالال ئالالاممى ىي
سالالايالمدا  391ئالالورۇننى ئىگىلىالالگەن

الالى چەكلىنىالالالدۇ .كالالالۆپلىگەن
مېڭىشال
مەسجىدلەر خارابىلىققالا يۈزلەنسالە يەنە

دەمالالوكراتىيە پالالارتىيە مەسالالئۇللىرىدىن
جا د بايىر تۈركىيە جۇمھۇرىيتىنىڭ -3

كالالۆپلىگەن مەسالالجىد ۋە مەدرىسالالىلەر
ھەرخىل ئامبار رغا ئايلىنىدۇ.

جۇمھۇر رەئىسى ۋە ئەدنان مەنالدەرى
بولسا تۈركىيە جۇمھۇرىيىتنىڭ -9بالا
القا
مىنىسالتىرى بولالۇپ ،ناھالايىتى قىسال

الۇر رەئىسالالى بولالالۇپ سالالايالنغان
جۇمھال
ئىسمەە ئىنۆنالۈ جۇمھالۇرىيەە خەلالق

ۋاقىت ئى ىدە كالۆپلىگەن مەيالدانالردا
ئىسالھاە ئېلىالپ بارىالدۇ .جۈملىالدىن

-6938يىلى -66ئاينىڭ -66كالۈنى

ئەرەپالال ە ئەزان ئوقۇشالالقا ۋە نامالالاز
سۈرىلىرىنى ئەرەپ ە ئوقۇشقا رۇخسالەە
قىلىنىدۇ .باشالنغۇچ مەكتەپلەردە دىنالى

الىنىڭ پەۋقۇلئالالاددە قالالۇرۇلتىيى
پارتىيىسال
الۆزگەرمەس
الو ئال
الۈر بال
جەريانىالدا ئۆمال
رەئىسلى مەنسىپى بىلەن بىرگە خەلالق

دەرسلەر يولغا قويۇلىدۇ .ئىمام خاتىالپ
ئورتا مەكتەپلىرى بىلەن بىالرگە د لەە

قەھرىمانى ۋە رەھبىرى ئۇن انىغا ئىالگە
بولغاندىن كېاليىن يالۇقىرىقى قالانۇن-

اللىرى
الالم دەرسال
ئۇنى ەرسالتېتلىرىدە ئىسال
(ئىالھىالاليەە) بۆلالالۈملىرى ئې ىلىالالدۇ.
د لەە رادىيولىرىدا قۇرئان تىالۋىالتىگە

تۈزۈملەرنى تېخىمۇ چېكىدىن ئاشالۇرۇپ
ئىجالالرا قىلىشالالقا باشالالاليدۇ .دەالالمەك:
يالالۇقىرىقى ئەھالال الالر -6905يىللىالالرى

ۋە دىنىي ۋەز-نەسىھەتلەرگە رۇخسالەە
قىلىنىدۇ .مەزكۇر دەموكراتىيە پارتىيىسى

جۇمھۇرىيەە خەلق پارتىيىسى ئاممى ىي
سالالايالمدا مەغلالالۇبىيەتكە ئۇچرىغالالان

-6904ۋە -6902يىللىالالالالالالالالالرى
الۈزۈلگەن ھەر ئىككالالى ئالالاممى ىي
ئۆتكال
سالالايالمالردىمۇ يەنىالالال بىرىن ىلىكنالالى

كۈنىگى ە بىر خىل داۋام قىلىدۇ.

 65يىللىق ئىسالھاتتىن كېيىنكى
قايغۇلۇق يىلالر

الالالھاە پىالنلىرىنالالالى
الاللەپ ئىسال
ئىگىال
ئەمەلىيلەشتۇرۇشكە تىرىشالى اتقان بىالر

الۈنى
-6941يىلالالى -6ئاينىالالڭ -2كال
الدەرى
الان مەنال
الايىر ۋە ئەدنال
الا د بال
جال

مەزگىلدە ھەربىي سىياسى ئۆزگىرى
بېرىدۇ.

قاتارلىق رەھبەرلەر جۇمھۇرىيەە خەلالق
پارتىيىسالالالىدىن ئايرىلىالالالپ چىقىالالالپ

يۇز

بىالر تەرەپالتىن يېڭالى ئىسالالھاتالرغا

دەموكراتىيە پارتىيىسىنى قۇرۇپ چىقىدۇ
ۋە شۇ يىلى ئۆتكۈزۈلىدىغان ئالاممى ىي

قارشالالى تۇرغالالان بەزى مەسالالئۇلالرنىڭ
نامەلۇم ياشالرنىڭ ھۇجۇملىرىغا ئۇچرا

سايالمغا قاتنىشى ئارقىلىق پار مېنالت
دە  16ئورۇنغا ئىگە بولىدۇ.

الالر تەرەپالالالتىن
الالى ،يەنە بىال
ۋەقەلىرىنال
ئەنقەرەدىكالالالى ھەربىالالالي مەكتىپالالالى

-6905يىلالالالى -0ئاينىالالالڭ -64

ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ھۆكالۈمەتكە قارشالى
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تۈركىيىنىڭ -6نۆۋەتلى
بوھرانلىق يىللىرى

تىن لىق نامايىشلىرىنى باھالانە قىلغالان
بەزى قوراللىالالق قىسالالىم مەسالالئۇللىرى،
-6915يىلالالى -0ئاينىالالڭ -32كالالۈنى
ھەربىي سىياسالىي ئالۆزگىرى ئېلىالپ

سىياسى

-6915يىلىالالدىن باشالالالپ -6983
يىلىغى ە بولغالان ئالارلىق تۈركىيىنىالڭ

بېرىپ ھاكىمىيەتنى ئىگىلەيدۇ .بۇ ۋەقە
تۈركىيىدە « 32مالا ۋەقەسالى» دەپ
ئاتىلىدۇ .مەزكۇر ھەرىكەتتە تۈرك خەلق

سىياسى بوھران يىللىرى دەپ ئاتىلىدۇ،
چۈنكى بۇ يىلالردا  2نۆۋەە ھۆكۈمەە
ئالمىشىپ 4 ،نۆۋەە ھەربىالي سىياسالى

ئاممىسى تەرىپىالدىن سالايالنغان بالا
مىنىستىر ئەدنان مەندەرى  ،دىپلوماتىيە

ئۆزگىرى يۈز بېرىالدۇ .دەمالوكراتىيە
پارتىيىسالالى ئەمەلالالدىن قالدۇرۇلغانالالدىن

مىنىسالالتىرى پاتىنرۇشالالتۇزورلۇ ،مالالالىيە
مىنىستىرى ھەسەن پو تقان قاتارلىقالرغا
ئۆلۈم جازاسى ئىجرا قىلىنىالدۇ .د لەە

كېيىن ،تۈركىيە ئىقتىسادى پەۋقۇلئالاددە
ئارقىغالالا چېكىالالنى بىالاللەن بىالالرگە
ھەرتۈرلۈك سىياسى بالوھرانالر بارلىققالا

رەئىسى جا د بايىر قاتارلىق يالۇزلەرچە
پار مېنالالت ئەزالىالالرى مۇددەتسالالىز ۋە

كېلىشكە باشالاليدۇ .بالۇ مەسالىلىلەرگە
قارىتا چىقى يولى ئىزدىمەك ى بولغان

مۇددەتلى قامالاق جازالىرىغالا ھۆكالۈم
قىلىنىدۇ .بۇ ۋەقەلەر خەلق ئاممىسالىنى
ۋە بولۇپمالالۇ دىنالالدار مۇسالالۇلمانالرنى

ھەربىي ھاكىمىيەە مەسئۇللىرى ،يېڭالى
ئاسالالاس قالالانۇن تالالۈزۈپ چىقىالال
ئۈچۈنسىياسالالى پالالارتىيىلەر ،ھەرخىالالل

چوڭقۇر غەم ئەندىشىگە چۆمدۈرىدۇ.

جەمئىيەە ۋە تەشكىالە ۋەكىللىرىالدىن
تەركىب تاپقان ئاساس قانۇن تالۈزۈ

تولىمۇ ئەپسۇسلىنارلىق يېرى شالۇكى:
-6995يىلى -66ئاپرەل كۈنى تۈركىيە
بۈيۈك مىلاللەە مەجلىسالى تەرىپىالدىن

ھەيئىتالالى تەشالالكىل قىلىالالدۇ .مەزكالالۇر
ھەيئەتنىڭ تۈزۈپ چىققان يېڭى ئاساسى

قوبۇد قىلىنغان يېڭى قانۇنغا ئاساسالەن
ئەدنالالالان مەنالالالدەرى ۋە ئۇنىالالالڭ
سەپداشلىرىغا ئىجالرا قىلىنغالان ئۆلالۈم

قانۇنى خەلق ئاممىسىنىڭ رايىنى ئېلى
سايلىمىدىن كېاليىن (-6916يىلالى -2
الۈنى) ئىجالالرا قىلىنىشالالقا
الڭ -9كال
ئاينىال

جازالىرىنىڭ خاتالا بولالۇپ قالغالانلىقى
ئېتىراپ قىلىنىپ ،ئۇ رنىالڭ دەپسالەندە

باشاليدۇ .نەتىجىدە كالۆپلىگەن يېڭالى
سىياسىي پارتىيىلەر ئوتتۇرىغا چىقىدۇ.

قىلىنغالالان نالالام شالالەرەپلىرى ئەسالاللىگە

بىرنەچ ە سىياسىي پارتىيىلەر ئارىسىدا
بىرلەشمە ھۆكۈمەتلەر بارلىققالا كەلالگەن
ئۈچۈن كالۆپلىگەن مەيالدانالردا ئالغالا

كەلتۈرۈلىدۇ ۋە ئۇ رنىالڭ جېنالازىلىرى
ئېمرالالالى تۈرمىسالالى قەبرىسالالتانلىقىدىن
ئىسالالالالتانبۇلدىكى رەسالالالالمى د لەە
قەبرىسالالتانلىقىغا ھەربىالالي مۇراسالالىمالر

ئىلگىرلە بولمايدۇ-6910 .يىلىدىكى
ئاممى ىي سايالمدا ئالادالەە پارتىيىسالى

ئارقىلىق يۆتكىلىدۇ.
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بىرىن الالى بولالالۇپ ،ئۇنىالالڭ رەئىسالالى

سالالۇ يمان دەمىالالرەد -15يىلالرنىالالڭ
قەھرىمان با مىنىسالتىرى سالۈپىتىدە

رەھبەرلىرى قامالاق جازاسالىغا ھۆكالۈم
قىلىالالنى بىالاللەن بىالالرگە سىياسالالىي

خاتىرلىنىدۇ ،چۈنكى -6926يىلالى -3
ئاينىڭ -63كۈنى ئىككىن ى نۆۋەە يۈز

پائالىيەتلەردىن چەكلىنىدۇ.

-85يىلالرنىڭ قەھرىمان بالا
مىنىستىرى تۇرغۇە ئوزاد

بەرگەن ھەربىي سىياسالىي ئالۆزگىرى
نەتىجىسىدە ئۇنىڭ ھۆكالۈمىتى ئىسالتېپا
بېرىدۇ .بۇ ۋەقە تۈركىيىدە « 63مالارە

-6905يىلى ئىستانبۇد پەن تېخنىكالا
ئۇنى ەرسالالتېتىدە ئوقالالۇ پۈتتالالۈرگەن
تۇرغۇە ئوزاد ئامېرىكىغا بېرىپ بىلىالم
ئاشۇرۇپ قايتقاندىن كېيىن بىر نەچال ە

ۋەقەسى» دەپ ئاتىلىدۇ-6923 .يىلالى
-65ئاينىڭ -64كالۈنى ئۆتكالۈزۈلگەن
ئالالالاممى ىي سالالالايالم نەتىجىسالالالىدە
جۇمھۇرىيەە خەلق پارتىيىسالى بىاللەن
مىللىي سا مەە پارتىيىسالى بىرلەشالمە

الدۇ.
مالۇھىم ئالورۇنالردا خىالزمەە قىلىال
-6912يىلى تالۈركىيە د لىتالى پىالالن
كومىتېتىنىالالڭ بالالا مەسلىھەت ىسالالى
بولىدۇ-6926 .يىلىدىن باشالپ دۇنيالا
بانكىسىنىڭ سانائەە ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ

ھۆكۈمىتى بارلىققالا كەلالگەن بولالۇپ،
جۇمھۇرىيەە خەلالق پالارتىيە رەئىسالى
بۇلەنالالت ئەجەۋەالالد -25يىلالرنىالالڭ
قەھرىمان با مىنىسالتىرى سالۈپىتىدە
خاتىرلىنىدۇ.

بالالا مەسالاللىھەت ىلى خىالالزمىتىگە
تەيىنلىنىالالدۇ .تالالۈركىيىگە قايتقانالالدىن
كېيىن-6983 ،يىلى -0ئاينىالڭ -35
كۈنى ئانا ۋەتەن پارتىيىسىنى قالۇرۇپ،
الۈزۈلگەن
شالالۇ يىلالالى -66ئايالالدا ئۆتكال

-6985يىلى -9ئاينىالڭ -63كالۈنى
قوراللىق قىسىم با گېنېرالالى كەنالان
الۈز بەرگەن -3
ال ىلىقىدا يال
ئەۋرەن باشال
نۆۋەتلى ھەربىي سىياسىي ئالۆزگىرى

ئالالاممى ىي سالالايالمدا  366ئالالورۇننى
ئىگىلە ئارقىلىق تۈركىيىنىڭ -69با

تۈركىيە دە « 63سالىنتەبىر ۋەقەسالى»
دەپ ئاتىلىدۇ .بالۇ ۋەقە پەۋقۇلئالاددە
چوڭ سىياسىي بوھرانالرغا يود ئاچىدۇ.

مىنىسالالتىرى بولىالالدۇ .ئالالۇ كالالۆپلىگەن
مەيدانالردا ئىسالھاتالر ئېلىالپ بېالرى
ئالالارقىلىق تۈركىيىنىالالڭ سالالانائەە ۋە

بۇ نۆۋەە -6916يىلى يېڭىدىن تۈزۈپ
چىقىلغان ئاساسالى قالانۇنمۇ ئەمەلالدىن

ئىقتىسادىي تەرەققىياتىغا ئا ھىدە تۆھپە
قوشىدۇ-6982 .يىلىالدىكى ئالاممى ىي

-2كۈنى قوراللىالق قىسالىم تەرىپىالدىن
تۈزۈلگەن يېڭى ئاساسى قالانۇن ئىجالرا

سالالايالمدىن بالالۇرۇن ئۇمالالۇمىي خەلالالق
ئاممىسىنىڭ رايىنالى ئالېلى سالايلىمى
ئۆتكۈزۈ ئارقىلىق ھەربىي سىياسالىي

قالدۇرۇلۇپ-6983 ،يىلى -66ئاينىالڭ

قىلىنىشقا باشالاليدۇ .كالۆپ سالاندىكى
تەشكىالتالر ،ۋەخىالپلەر ۋە جەمئىاليەتلەر

ئۆزگىرى جەريانىدا ئىجالرا قىلىنىشالقا
باشلىغان بارلىق سىياسىي چەكلىمىلەرنى

تاقى ىتىلىدۇ .كۆپلىگەن سىياسىي پارتىيە
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ئەمەلدىن قالدۇرۇپ-6982 ،يىلى -66

ئاينىالالڭ -3كالالۈنى ئۆتكۈزىلىالالدىغان
ئاممى ىي سالايالمغا بالارلىق سىياسالىي

مۇددىئا ئاساسىدىكى بىرىن الى پالارتىيە
«مىللىي نىزام پارتىيىسى»نالى قالۇرۇپ

پارتىيە رەھبەرلىرىنىڭ قاتنىشىشىغا يالود
ئاچىالالالدۇ .مەزكالالالۇر سالالالايالمدا يەنە

چىقىدۇ-6926 .يىلى -0ئاينىالڭ -35
كۈنى مەزكۇر پارتىيە تالۈركىيە ئاساسالى

بىرىن ىلىكنى ئالغالان تۇرغالۇە ئالوزاد
-6989يىلى پار مېنت ئى ىالدە ئېلىالپ
بېرىلغان جۇمھۇر رەئىسلى سالايالمغىمۇ

قالالالانۇن مەھكىمىسالالالى تەرىپىالالالدىن
تاقى ىتىلىدۇ-6923 .يىلى -65ئاينىالڭ
-66كۈنى ئىككىن ى پارتىيە «مىللىالي

قاتنىشالى ئالارقىلىق تۈركىيىنىالڭ -8
جۇمھۇر رەئىسى بولىدۇ-6993 .يىلالى

سا مەە پارتىيىسى»نى قۇرۇپ چىقىدۇ.
-6923يىلى -65ئاينىڭ -64كۈنى يۈز

ئورتالالا ئاسالالىيادىكى  0جۇمھالالۇرىيەتكە
قارىتىلغان زىيارىتىدىن كېيىالنال سالىرلىق
بىر شەكىلدە ۋاپاە قىلىدۇ ۋە كېيىالن ە

بەرگەن ئاممى ىي سايالمغا قاتنىشىدۇ ۋە
پار منىتتالالا  48ئالالورۇننى ئىگىالاللە
ئالارقىلىق د لەە مىنىسالتىرى ۋە بالا

ئۇنىڭ زەھەرلەنگەنلىكى ئىسپاتلىنىدۇ.

الالتىر ياردەم ىسالالالى قاتالالالارلىق
مىنىسال
مەنسەپلەرگە ئىگە بولىدۇ-6985 .يىلى

يېڭى تۈركىيىگە ئۇد سالالغۇچى
پىرافىسۇر نەجمىدىن ئارباقان

يۈز بەرگەن ھەربىي سىياسىي ئۆزگىرى
الل
الر يىال
الپ بىال
الا ئېلىنىال
جەريانىالدا قولغال
تۈرمىدە يېتى بىلەن بىرگە  0يىلغى ە

-6948يىلى ئىستانبۇد پەن تېخنىكالا
ئۇنى ەرسالالتېتىنى ئە چالالى پۈتتالالۈرگەن
نەجمىالالدىن ئەرباقالالان -6906يىلالالى
گېرمانىيىنىالالالڭ ئالالالاچىن تېخنىالالال

سىياسالالىي پائالالالىيەتتىن چەكلىنىالالدۇ.
-6983يىلى ئۈچىنى ى پالارتىيە رىفالام
پارتىيىسالالى قۇرۇلىالالدۇ-6982 .يىلالالى
بارلىق سىياسىي چەكلىمىاللەر ئەمەلالدىن
قالدۇرۇلغانالالالدىن كېالالاليىن ،رىفالالالام

ئۇنى ەرستېتىدىن دوكتۇرلۇق ئۇن انىغالا
ئېرىشىدۇ-6901 .يىلى تۈركىيىدە 355
كىشىنى شىرى قىلغان ھالالدا يەرلىال
الاتۇر
الايدىغان «گومالۇ مال
مالاتۇر ياسال
فابرىكىسى»نى قۇرۇپ چىقىدۇ-6910 .

پارتىيىسىنىڭ رەئىساللىكىگە سالايلىنىدۇ.
-6996يىلىدىكى ئاممى ىي سايالمدا يەنە
قايتا پار مېنتقا كىرىشتە غەلىبە قىلىالدۇ.
الايالمدا
-6990يىلىالدىكى ئالاممى ىي سال
بىرىن ىلىكنى ئىگىلەپ تۈركىيىنىڭ -04

يىلى  39يېشىدا پىراپىسۇرلۇق ئۇن انىغا
ئېرىشىدۇ-6919 .يىلى مىللىي كالۈرە
ھەرىكىتىنالالى قالالۇرۇپ چىقىالالدۇ ،ئالالۇ
ھەرىكەتنىڭ مۇددىئاسى مىللىالي پايالدا
مەنپەئەتنى ھەممىنىڭ ئۈستىدە قويالۇ

با مىنىستىرى بولىدۇ-6998 .يىلالى
فى راد ئېيىالدا رەفالام پارتىيىسالى يەنە
ئاشالالۇ ئاساسالالى قالالانۇن مەھكىمىسالالى
تەرىپىالالدىن تاقى ىتىلىالالدۇ .ئەرباقالالان
الۈم
الى ھۆكال
الدىمگە قامالالاق جازاسال
ئەپەنال

ھەمدە ئۆز كۈچىمىزگە تايىنىشنى ئاساس
قىلىشتىن ئىبارەە بولۇپ-6925 ،يىلى
-6ئاينىڭ -62كۈنى مەزكالۇر مىللىالي
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ۋەدە قىلى ئارقىلىق -2نۆۋەە بالا
مىنىستىر بولىالدۇ-6993 .يىلالى -33
با مىنىسالتىرى سالۈپىتىدە خىالزمەە
باشلىغان تانسالۇچىللەر خالانىم بىاللەن
الۈمەتتىكى شالالېرىكى سوتسيالىسالالت
ھۆكال
خەلق الالى پارتىيىسالالى مەسالالئۇلى ئەرداد
ئېنۈنۈ ئوتتۇرسالىدىكى چىقىشالماساللىق
سەۋەبىدىن يەنە ئىقتىسالادى كىرىزسال
بارلىققا كېلىدۇ-6990 .يىلىدىكى سايالم
نەتىجىسىدە رىفام پارتىيىسالى رەئىسالى
پىرافىسۇر نەجمىدىن ئەرباقالان بىاللەن
تانسالالۇچىللەر خالالانىم ئوتتۇرىسالالىدىكى
بىرلەشمە ھۆكالۈمەە پىالنلىالق ھالالدا
ياخشى خىالزمەە قىلى اتقالان بولسالىمۇ
-38فېالال راد ۋەقەسالالىنىڭ ئوتتۇرىغالالا
چىقىشى بىلەن تۈركىيە سىياسىتىدە چوڭ
قا يمىقان ىلىق يۈز بېرىدۇ.

قىلىنى بىلەن بىر ۋاقىتتالا  0يىلغىال ە
سىياسالىي پائالالىيەتلەردىن چەكلىنىالدۇ.
-3553يىلى -0ئاينىالڭ -66كالۈنى 0
يىللىق سىياسىي پائالىيەە چەكلىمىسالى
تۈگىگەندىن كېاليىن تالۆتىنجى پالارتىيە
«سائادەە پارتىيىسى»نىڭ رەئىسلىكىگە
سايلىنىدۇ .شۇ يىلالى -63ئاينىالڭ -3
كۈنى پارتىيە ھېسابىدىن يوقالغان بىالر
تىرىلىيۇن لىرالىالق تالۆھمەە داۋاسالى
سەۋەبىدىن يەنە قايتا تۈرمىگە ھۆكالۈم
قىلىنغان بولسالىمۇ ،تەن سالا مەتلىكى
ياخشى بولمىغالانلىقى ئۈچالۈن مەزكالۇر
ھۆكۈمنىڭ كې ىكتۈرۈپ ئىجراقىلىنىشالى
قارار قىلىنىدۇ-3558 .يىلىغا كەلگەندە
جۇمھۇر رەئىسى ئابدۇلالم گۈد مەزكۇر
قامالالاق جازاسالالىنى بىكالالارچى قىلىالالپ
كەچۈرۈم قىلىدۇ-3566 .يىلالى يالۈرەك

-6992يىلى -68ئىيۇد كۈنى رىفالام
پارتىيىسى ھۆكۈمىتى ئسالتىپا بېرىالدۇ.
-35ئىيۇد كۈنى ئانا ۋەتەن پارتىيىسى
رەئىسالالى مەسالالئۇە يىلمالالاز يېڭالالى
ھۆكۈمەتنى تەشالكىل قىلىالپ جۇمھالۇر
رەئىسىگە تەقدىم قىلىدۇ-6999 .يىلالى
-4ئاينىڭ -68كۈنى بولغان ئالاممى ىي
سايالم نەتىجىسىدە تالۈركىيە مىللەت الى
پارتىيىسى ،دىموكراتى سوتسيالىسالتى
الى
الا ۋەتەن پارتىيىسال
پارتىيىسالى ۋە ئانال
قاتارلىق  3سىياسىي پارتىيە ئوتتۇرسىدا
بىرلەشمە ھۆكۈمەە بارلىققالا كېلىالدۇ.
الدەە
المەە نەجال
الى ئەھال
الۇر رەئىسال
جۇمھال
سەزەرنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى با مىنىسالتر
بۇلەنت ئەجەۋىالدنىڭ ئالالدىغا ئاسالاس
قانۇن كىتابىنى ئېتىشالى ئىككالى تەرەپ
ئوتتۇرسىدا چىققان سىياسىي كىرىزساللەر

كېسىلى سەۋەبىدىن  80يېشالىدا دۇنيالا
بىلەن خوشلىشىدۇ ۋە مەركەز ئەپەنالدى
قەبرىستانلىقىغا دەپنە قىلىنىدۇ.

تۈركىيىنىالالالڭ -3نۆۋەتلىالالال
سىياسىي بوھرانلىق يىللىرى
-6995يىلالالى بىالاللەن -3555يىلالالى
ئارىسىدىكى  65يىل ئى ىدە تۈركىيىالدە
 65نالالۆۋەە ھۆكالالۈمەە ئالمىشالالىدۇ.
سىياسالالىي پالالارتىيىلەر ئوتتۇرسالالىدىكى
بىرلەشمە ھۆكالۈمەتلەر نالۆۋەە بىاللەن
ئالمىشىپ تۇرىدۇ .ئىلگىرىكى يىلالردا 1
قېتىم با مىنىستىر بولغالان سالۇ يمان
دىمىرەد -6996يىلىدىكى سايالمدا ھەر
الڭ
الر ئۆينىال
الىغا بىال
الۈرك پۇقراسال
بىالر تال
ئاچقۇچى بىلەن بىر ماشالىنا ئالاچقۇچى
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سالالالانائەە بىرلىكالالالى (تۇسالالالىياە)
مەسالالئۇللىرىمۇ ئالالاممى ىي يىغىالالنالردا
نەجمىالالدىن ئەرباقاننىالالڭ شالالەرىئەە
قانۇنلىرى ئىجرا قىلى نىيىتى بارلىقىنى
سۆزلەشكە ۋە قەرەلسىز ھالدا قايتىالدىن
سالالايالم ئۆتكۈزۈشالالنى تەلەپ قىلىشالالقا
باشاليدۇ .ئۇنىڭ ئېران ،لىبىيە ،نېگىرىيە
قاتارلىق چەتئەد د لەتلىرىگە قاراتقالان
زىيارەتلىرى ھەققىدىمۇ ھەرخىل قالارمۇ
قارشى پىكىرلەر ۋە ئاساسسىز ئىغال ا ر
ال ە ئۇنى ەرسالالتېتى
الدۇ .بىالالر نەچال
تارايال
يۇقىرى دەرىجىلى مەسئۇللىرى ھەمالمە
بىرلىكتە ھۆكۈمەە سىياسالىتىگە قارشالى
دوكالە ئېالن قىلىدۇ-66 .فې راد كۈنى
ئەنقەرەدە ئايالالالر شالەرىئەتكە قارشالى
نامايىشالالى ئۆتكۈزىالالدۇ-6992 .يىلالالى
رامىالالزان ئېيىالالدا بالالا مىنىسالالتىرلىق
ئىشخانىسىدا چوڭ ئىپتالارلىق زىيالاپىتى
بېرىلىشى ،ئۇنىڭغا تۈركىيەدىكى بارلىق
تەرىالالالقەە شالالالەيىخلىرىنىڭمۇ دەۋەە
قىلىنىشى ،تەقسىم مەيدانىغا مەسجىد بىنا
الالجىدىنىڭ
الالوفيا مەسال
قىلىالال  ،ئاياسال
مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئىبادەتكە ئې ىلىشى
قاتارلىق گېزىالت خەۋەرلىرىنالى باھالانە
قىلغان يالۇقىرى دەرىجىلىال ھەربىالي
مەسئۇللىرى -38فې راد كۈنى مىللىالي
ئامانلىق ئالىي كېڭە يىغىنىنى چاقىرىپ
الارا ھەرىالالكەە
اللىق قال
الۇر ئې ىنىشال
مەزكال
پىالنىنى تەستىقتىن ئۆتكۈزىدۇ ۋە يېڭى
قارار ر ئېالن قىلىدۇ.

سەۋەبىدىن تۈركىيەدە چوڭ ئىقتىسالادىي
كىرىزسى بارلىققا كېلىدۇ.

-38فې راد ھەربىالي سىياسالىي
ئۆزگىرىشى
-6992يىلى -3ئاينىالڭ -38كالۈنى
تۈركىيە مىللى ئامانلىق ئالىي كالېڭە
ھەيئىتىنىڭ يىغىنىالدىن كېيىالنال ئالۇرۇن
ئالغالالالالان ھەربىالالالالي سىياسالالالالىي
ئۆزگىرى «-38فې راد ۋەقەسالى»دەپ
ئاتىلىدۇ .بۇ ۋەقە تۈركىيىنىڭ سىياسىي
تارىخىالالدا ئۇنتۇلمالالاس بىالالر قالالارا داغ
قالدۇرۇ بىلەن بىرۋاقىتتا تۈركىيىالدە
سىياسىي ،ئىقتىسالادىي ،ئىجتىمالائىي ۋە
الوڭ
ھۇقالۇقى مەيالدانالردا ناھالايەە چال
ئۆزگىرىشلەرنىڭ بارلىققا كېلىشىگە ھەمدە
يېڭى بىر باسقۇچنىڭ باشلىنىشىغا يالود
ئاچىالدۇ .دىنالدار مۇسالۇلمانالر بىاللەن
يىقلىق (دىنسىزلىق) پىكرىالدە چىالڭ
تۇرغالالۇچىالر ئوتتۇرسالالىدىكى سىياسالالىي
جەڭلەنى تېخىمۇ كەسكىنلەشتۇرىدۇ .بالۇ
ئې ىنىشلىق ۋەقەنىڭ باشلىنىشى مىللالى
كۈرە ھەرىكىتىنىڭ لىدىرى نەجمىدىن
ئەرباقالالان رىياسالالەت ىلىكىدىكى رىفالالام
پارتىيىسىنىڭ -6990يىلىدىكى ئاممى ىي
سايالمدا بىرىن ىلىكنالى ئىگەللىشالى ۋە
ئۇنىالالڭ تالالۈركىيە بالالا مىنىسالالتىرى
سۈپىتىدە خىالزمەتكە باشلىشالى بىاللەن
باشلىنىدۇ .بەزىبىر ھەربىي مەسئۇلالر ۋە
سول ى پالارتىيە رەھبەرلىالرى ھەرخىالل
ئاساسسالالىز ئەندىشالالە ۋە ۋەھىمىالاللەرگە
چۈمگەن ھالالدا ھەرخىالل ئىغال ا رنى
القا باشالالاليدۇ .يالالۇقىرى سالالوە
تارىتىشال
مەھكىالالمە مەسالالئۇللىرى ھەتتالالا سالالودا

بالالۇ قېتىمقالالى ھەربىالالي سىياسالالىي
الارقىلىق ئېلىالالپ
الۆزگىرى مېالالدىيە ئال
ئال
بېرىلغان بولۇپ ،پۈتۈن ۋەقەنىڭ بېشى
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اللىنىپ
اللەن باشال
الىز خەۋەرلەر بىال
ئاساسسال
ئاخىرى يەنە ئاشالۇنداق ئالايىغى يالوق

ئالالۇچراپ تاقىلىشالالقا باشالالاليدۇ.مۇھىم
ھەربىي گېنېالرالالردىن بىالرى بولغالان

خىيالالالى ئىجالالادىي ۋەھىمىالاللەر بىالاللەن
ئاخىرلىشىدۇ .بەزى ھەربىي مەسالئۇلالر

ھۇسەيىن قى رىق ى ئوغلى -38فېال راد
ھەرىكىتىنىالالڭ يەنە مىالالڭ يىالالل داۋام

«-38فې راد ۋەقەسى»نىڭ دەموكراتىيە
تۈزۈمىالالدىكى تەڭپۇڭلالالۇقىنى سالالاقالپ
قىلى ئۈچۈن بارلىققالا كەلگەنلىكىنالى

قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن بولسالىمۇ 0
يىل كېيىن (-3553يىلالى) ئالالھنىالڭ
ئىلتىپالالاتى بىالاللەن ھالالازىرقى جۇمھالالۇر

ئىزاھلىغان بولسىمۇ ،مەزكۇر ئاتالالمى
تەڭپۇڭلۇق قوراد كالۈچى ۋە تالانكىالر

الڭ
الپ ئەردوغاننىال
رەئىسالى رەجەپ تەييىال
تۈركىيە -30با مىنىسالتىرى بولالۇپ

ئارقىلىق بارلىققا كەلگەن بولىدۇ .بىالر
كى ىدىال تانكىالر ۋە قوراللىق قىسالىمغا
ئائىت ئېغىرتىپتىكى زەمبىرەكلەر بىالراقال

خىزمەتكە باشلىشى بىلەن يېڭى تۈركىيە،
يېڭى ئۆزگىرىشلەر ۋە يېڭى باسالقۇچالر
باشلىنىدۇ.

ئەنقەرە كوچىلىرىدا ئايلىنىشقا باشاليدۇ.
دەڭىز ئالارمىيە مەسالئۇللىرىدىن بىالرى

_ داۋامى كېلەركى ساندا...

ۋەتەن ئى ىالالدەمۇقىملىقنى قوغالالدا ،
چېگالالرا سالالىرتىدىكى تېررورىسالالتالرنى
تازىالشتىنمۇ مۇھىم دەالگەن مەزمۇنالدا

پايدىالنغان مەنبەلەر:
()www.osmanli700.gen.tr
www.kamusaatı.com
www.oncevatan.com.tr

نۇتۇق سۆزلەيدۇ .سېكۇ رىزم ھەققىالدە
بىر نەچ ە تۈرلۈك يېڭى قانۇنالر قالارار

جاللسلمي -خاصتركبرس

قىلىنىالالپ بالالا مىنىسالالتىر نەجمىالالدىن
ئەباقانغالالا مەجبالالۇرى ئىمزالىتىلىالالدۇ.
ئاخىرىدا دىموكراتى ئاممى ىي سالايالم

(Dr. Vahit Çabuk, :)6
Hedefteki Sultan II.

ئارقىلىق سالايالنغان تۈركىيەنىالڭ -33
با مىنىستىرى نەجمىدىن ئەرباقالان ۋە

Abdülhamit, Truva
(Hilmi Uran, :)3

ئۇنىڭ مۇئالاۋىنى تانسالۇچىللەر خالانىم
ھۆكۈمىتى قوراللىق قىسالىم تەرىپىالدىن
ئىستېپا بېرىشكە مەجبۇرلىنىدۇ.

MeşrutiyeTek Parti Çok
Parti Hatıralarım

رىفالالام پارتىيىسالالى تاقى ەتىلگەنالالدىن
كېيىن ،تۈركىيە ئىقتىسادىدا پەۋقۇلئاددە
ئارقىغا چېكىنىالدۇ .د لەە خەزىنىسالىگە
نەچ ە ئالون مىلىيالارە دولالالر زىيالان
بولىالالدۇ .كالالۆپىن ە بالالانكىالر زىيانغالالا
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ئىمتىھاننى ئەساللىتى ۋە خاتالالىقالرنى
تەكرار سادىر قىلىشتىن ساقالپ قالېلى

الالالز ئىمتىھالالالالان دۇنياسالالالالىدا
بىال
الۈن ،ھەر خىالالل
الاۋاتقانلىقىمىز ئۈچال
ياشال

بولىالالدۇ ئەلالال ەتتە .چالالۈنكى ئىنسالالان
پەرىشتىلەرگە ئوخشا خاتا شمايدىغان
ۋە مەسئۇلىيىتىنى تۇلۇق ئادا قىلىدىغان

باسقۇچلۇق ۋە پەسىللى ئىمتىھانالرغالا
قاتنىشالالالىپ تۇرۇشالالالىمىز تەبىئىالالالي
الدىكەن .ھەر قېتىملىالالق ئىمتىھالالان
بولىال
ئاياغالشالالقاندا ئىمتىھانالالدىن ئىلگىركالالى
تەييارلىق خىزمەتلىرىمىزنى بىالر قاتالار

الكە،
الاچ ،ئەسلىتىشال
شالەكىلدە يارىتىلمىغال
يېتەكلەشكە ۋە ۋاقتى كەلگەندە قاتتىقراق
ئاگاھالندۇرۇشقا مۇھتالاج بولىالدىكەن.
شۇڭالشقىمۇ دۇنيالادا خاتا شالمايدىغان
ئىنسان يوق .ئەمما خاتالىقىالدىن دەرس

خۇ سىلە ئارقىلىق كەتكۈزۈپ قويغان
يەرلەرنى تېپىپ چىقىپ يەنە ئالالدىمىزدا
بىزنى كۈتۈپ تۇرۇۋاتقان ئىمتىھانالرغالا
ياخشى ئاساس سالالىدىغان تەجالرىبىگە
ئىالالگە بولىالالدىكەنمىز .بالالۇ كى ىالال

ئالمايدىغان ،شۇ بىر خاتانى ئوخشالا
شەكىلدە تەكالرار قىلىالدىغان ئىنسالانالر
ئەتراپىمىزدا ئىنتايىن كۆپ.

الى ئەڭ
ئىمتىھالانالردىن مەقسالەە ،بىزنال
ئالالاخىرقى ھەد قىلغالالۇچ ئىمتىھانغالالا

دەد مۇشۇنداق كىشىلەر پەسالىللى

يېتىلالالدۈرۈ  .شالالۇ ئالالارقىلىق بىزنالالى
غەپلەە ئۇيقۇمىزدىن ئويغىتىپ ،بىالزگە
جەڭ ئالالېالن قىلى اتقالالان ھەد قىلغالالۇچ

ئىمتىھاندا مەغلۇپ بولالۇپ ،ئالاخىرقى
ئىمتىھانغا ئاقى ىتىنىڭ نېمە بولىشالىدىن
النەزەر قالالۇرۇق كاللىسالالى بىالاللەن
قەتئىيال
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بارىدىغان كىشىلەردۇر .لېكىن ئىرادىسى

بىز ئۇيغۇر رنىڭ بەزىلىرىمىز پەسىللى

كۈچلۈك ،خاتالىقتىن دەرس ئالىالدىغان،

بەزىلىرىمىالالز ھەد قىلغالالۇچ ئىمتىھانغالالا

مەغلۇبىيەتكە تەن بەرمەيدىغان كىشىلەر
يەنىال ئۆزىنى تۈزەشالتۈرۈپ ،يېقىلغالان

قاتنىشالالىپ بولالالدۇق .ھەد قىلغالالۇچ
ئىمتىھانغالالا قاتناشالالقانالر بىالالز بىالاللەن

يەردە ئورنىالالدىن تالالۇرۇپ ھاياتىنىالالڭ

مەڭگۈلۈككە خوشالشالقانالردۇر .ئەممالا

ئاخىرقى نىشالانى ئۈچالۈن ئۈزلۈكسالىز

پەسىللى

تىرىشىدۇ ۋە ئالۇ ر نىشالانىغا يېتىالدۇ.

قالغانالردۇر .ئىنسان ھاياتىنىڭ باشالتىن

بۇنداق كىشىلەر قېرىنالدا

قەلەمنىالڭ

ئىمتىھانغا قاتناشقانالر ھايالاە

ئاخىرىغى ە ھەممىسى ئىمتىھان .ئەممالا

مىسالىغا ئوخشايدۇ .ئادەتتە قېرىنالدا

بىز بۇ يەردە ئىمتىھاننىالڭ بىالر تالۈرى

قەلەم سۇنغان يىرىدىال تاشلى ەتىلمەستىن

بولغان بايلىق بىلەن ئىمتىھان قىلىنغان

بەلكالالى يەنە قەلەمتىالالرا ئالالارقىلىق
ئۇچلىنىپ يېزىشتىن ئىبارەە خىزمىتىنالى

الالالاللىرىمىز توغرىسالالالالالىدا
ساۋاقداشال
الالالز
الالالاق ى .چالالالالۈنكى بىال
توختالمال

قەلەم

مۇ ھىزىمىزنىڭ ئالالدىنقى سالانىدا بالۇ

داۋام قىلىالالدۇ .ئەگەر قېرىنالالدا
سۇنمىسا قەلەمتىرا

توغرىسىدا مۇقەددىمە شەكىلدە توختىلىپ

بىلەن قىرىلمايدۇ.

الۇپ
شالۇنىڭغا ئوخشالىغان بىزمالۇ مەغلال
بولمىساق ھايالاتلىق بىزنالى ئالاچ ىق

ئۆتۈپ كەتكەن ئىدۇق .بۈگۈن چىسالغا
 60-50-3568كۈنى ئىكەن .ھازىرغالا

دەرسلىرى بىلەن سۇندۇرمايدۇ .بىز بالۇ

كەلگۈچىلىالال

الالان
ۋەتەنالالدە قەپقالغال

يەردە بەزى قېرىنداشلىرىمىزنى قېرىندا

بايلىرىمىزنىڭ ھې قايسىسالىنىڭ ئىالز-

قەلەمگە ئوخشا

دەرىكى يوق .ئۇ ر باشالقىالر كىرىالپ

قىرىپ ،يەنە ئۆزىنىڭ

ئەسالاللىدە ئالالادا قىلىشالالقا تىگىشالاللى

قالسالالالا بىالالالز قۇتۇلالالالدۇرىمىز دەپ

خىزمىتىگە ئاتلىنىشىغا ،شالۇ ئالارقىلىق

ئوياليالالالالدىغان يەرلەردە ئالالالالۆزلىرى

ئۆتمۈشىدىكى خاتالىقىنى ئۈچۈرۈشالىگە

الالالالالۈن
الالالالالدۇ.ئالالم پۈتال
يېتى اتىال

ئىلھام بېرەلىسەك ،ئۆزىمىزنى چەكسالىز
بەخت ئى ىدە ھې قىلىمىالز .چالۈنكى

قېرىنداشالاللىرىمىزنى ئالالۆز پاناھىالالدا
ساقلىسۇن! مەن ە ئۇ رنىڭ شالۇ يەرگە

ئالالم سۈرە ھۇدنىالڭ -664ئايىتىالدە

كىرگەن ۋاقىتتا تۇنجى قىلغان پۇشايمىنى

مۇنداق دەيدۇ« :ھەقىقەتەن ياخشىلىقالر

خاتىرجەم ۋاقىتتا پۇلىنى ياخشى يولالرغا

يامانلىقالرنى ئۆچۈرۈۋەتىدۇ».

خەجلىگەن-خەجلىمىگەنلىكىالگە قارىتالا
بولىدۇ .بەزىلەر پۇلنى دوست تۇتقانلىقى

ئۇنداقتا ،يۇقىرىدىكى ئوخشىتىشالردىن

ۋە دوستىنى قوغالدا

بىز نالېمە دەمەك الى ئىكەنلىكىمىزنالى

ئۈچالۈن ئالالالم

چەكلىگەن يولالر بىلەن سەۋەپ ئىزدەپ

تۆۋەندىكى ئالاچ ىق ئەممالا ئەمەلىالي

دۈشالالمەننى دوسالالت تۇتقانلىقىالالدىن

ۋەقەلىكلەردىن چۈشۈنۈپ باقايلى .ھازىر
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پۇشايمان قىلسا ،بەزىلەر پۇد سەۋەپلى

يەردە قاشتېشىدىن باشقا يولالر ئارقىلىق

الالالۇر
قىلغالالالان ھەر خىالالالل بولمىغال

بېيىغان كونا بايالرنىڭمۇ بىر قىسىملىرى

جىنايەتلىرىالالدىن پۇشالالايمان قىلىالالدۇ.
ئۇ رنىڭ ئارىسىدا شۇنداق پۇشالايمان

مەزمۇن ئى ىدە مەقسەە قىلىنىدۇ (سۆز
ئۆز ئىگىسالىنى تاپسالا ئەڭ ياخشىسالى

قىلىدىغانالرمۇ بار .نېمە ئۈچۈن ياخشى

شۇ).

يولالرغا تېخىمۇ كالۆپ ھەتتالا بالارلىق

قاشتېشى ئاساسى جەھەتتىن خوتەندىن

مالالالاد-دۇنيالالالارىمنى خەجلىمىالالالگەن

چىقىالالدىغانلىقى ئۈچالالۈن ،سالالۆزىمىزنى

بولغىيتتىم .ئەمما بۇ پەقەتال پۇشالايمان
خا س .ئورنىنى تولالدۇرۇ

مالۇمكىن

ئەمەس .چۈنكى تولالدۇرۇ

مالۇمكىن

خوتەندىن باشاليمىز .خالوتەن شالەرقىي
تۈركىستاننىڭ جەنۇبىغا جايالشالقان ئەڭ
چەە بىر ۋىاليەە بولۇپ ،ئۈرۈم ىدىن

الدىغان بىالالر ھالالاڭ ئۆتمۈشالالنىڭ
بولمايال
تارىخىغالالا ئايلىنىالالپ بولالالدى .تالالارىخ

 6405كېلومېتىر ئەتراپىالدا يىراقلىقتالا.
الن
النا ۋىاليەتلەردىال
القا خوشال
خالوتەن باشال

قايتىالنمايدۇ.ھەمالدە بىالز ئۇيغۇر رغالا

تەكلىماكاننىڭ چەكسىز كەتكەن قۇملۇقى

الداق كالالۆپ
الىز ئۇنال
الرىلگەن ھېسابسال
بىال

بىلەن ئايرىلىپ تۇرىدىغان ،ئۈسالتىدىن

دۇنيانىڭ قايتا قولغا كېلىشىنى بىر ئالالم
ئۆزى بىلىدۇ .ئەمما ھەممىنى يېڭىالدىن

قارىماققالالا مۇسالالتەقىل بىالالر د لەتالالكە
ئوخشاپ كېتىدىغان رايون .ھۆد يالېغىن

باشالشقا توغرا كېلىدۇ .خېيىم-خەتەرلەر

ئاز بولغانلىقى ئۈچۈن ئەتراپتىكى قالۇم

بىلەن قورشالغان ئەمما ئىنتايىن قىسقا بۇ

بارخانلىرى ئۇچۇپال تۇرىالدىغان ،شالۇ

ھاياە ،يېڭىدىن باشالشالقا بەرداشاللىق

سەۋەپتىن زىرائەتلەردىن مالود ھوسالۇد

الزگە
بېرەمالدۇ يالوق بۇنىسالى ھەممىمىال

ئېلى

نامەلۇم .بىز يەنىال دىققىتىمىزنى يالېقىن

باشقا رايونالرغا قارىغانالدا بىالر

قەدەر تۆۋەن بولىدۇ .زىرائەتلەر ئېرىق

ئۆتمۈشالالكە ئاغدۇرسالالاق تولالالدۇرغىلى

ئۆسالالالتەڭلەرنىڭ سالالالۈيى ئالالالارقىلىق

بولمىغالالۇدەك ئالالۇ ھالالاڭ توغرىسالالىدا
كاللىمىزغا سۇئاد بەلگىسى قۇيۇلىالدۇ.

سۇغىرىلىدۇ .ئەمما ئېرىالق ئۆسالتەڭلەر
كوممۇنىسالالتالر تەرىپىالالدىن كالالونترود

زادى قانداق چوڭقۇر ھاڭ ئۇ دەگەنالگە

قىلىنىالالپ ،كالالۆپ قىسالالمى خىتالالايالر

ئوخشىغان! ئۇنالداقتا دىقالقەە قىلىالپ

مەركەزلەشتۈرۈلۈپ ئولتۇراقالشالتۇرۇلغان

ئاڭالڭ .ھې قىلغالان ۋە ئەمەلىيەتالتە
كۆرگەنلىرىمىزنى ئورتاقلىشىپ باقالايلى.

بىڭتالالۈەن (بالالوز يەر ئۆزلەشالالتۈرۈ
رايالالونى) تەرەپالالكە ئاقتۇرۇلغاچقالالا،

بىز ئالدىنقى ساندا توختالغان بايالرنىڭ

خەلقىمىزگە سۇ تومۇزدا (بەلگىلەنالگەن

بالالايلىقى قاشتېشالالى ئالالارقىلىق قولغالالا

ۋاقىت ۋە بەلگىلەنگەن كالۇپ بالويى ە)

كەلگەنلىكىنى دەگەن ئىدۇق .ئەمما بالۇ

بېرىلىدۇ .ئەگەر شۇ بەلگىلىمە بالويى ە
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كالالۆچەتلەرنى مەجبالالۇرىي سالالالدۇرۇپ،

بولمىسا جازالىنىدۇ .زىرائەتلەر ئاساسالى

دەگەندە

جەھەتتىن ئۇسسۇزلۇققا پىشىدۇ .ھەتتالا

كۆچەتلەر راسا بۇلىقىغا كىرە

بەزىلەرنىڭ زىرائەتلىالرى بەلگىلەنالگەن
قاراردىكى سۇ بىلەن سۇغۇرلۇشقا بىرەر

التۈرۈپ
الز دەپ كەسال
سالورتىنى يېڭىاليمىال
ئۇلىتالالاتتى .ئالالۇ غ نالالوتىالر كېيىنكالالى

سەۋەپ تۈپەيلى ئىالگە بو لمىغالانلىقى

يىلقىسالالى بۇلىقىغالالا كىالالرگەن ۋاقىتتالالا،

ئۈچۈن ئۇسسۇزلۇقتىن قۇرۇپ كېتىدىغان

يۇقىرىدىن ئۇقتۇرۇ

ئىشمۇ بولىدۇ .ئۇندىن باشقا توپا كۆپ

كۆچەە سالىمىز .سالېلىنماق ى بولغالان

ياغىالالدىغانلىقى ئۈچالالۈن زىالالرائەتلەرگە

كۆچەتلەر بۇ ردىن ياخشالى دەپ ،بىالر

ھەرخىل زىياندا

ھاشارەتلەر چۈشالۈپ

كەلالدى ،باشالقا

ئوبدان يېتىشكەن كۆچەتلەرنى چىقىرىپ

مود ھوسالۇلنى تۆۋەنلىتى ەتىالدۇ .بالۇ

تاشالالالپ ئورنىغالالا باشالالقا كالالۆچەە

ئامىلالر تۈپەيلى خەلقنىڭ دەھقان ىلىقتىن
كېلىدىغان كىرىمى ئاساسالى جەھەتالتىن

سالالالدۇراتتى .بى الالارە خەلقىمىالالز بالالۇ
ھىالالالالاليلىگەر كوممۇنىسالالالالالتالرنىڭ

يوق دىيەرلى  .تىجالارەە مەسىلىسالىگە

پىالنالنغالالان رەزىالالل

كەلسەك ،قاتنا

نامراتالشالالتۇرۇ

بۇيرۇقلىرىغا مەجبالۇرىي ئەمەد قىلسالا،

ئوڭايسالىزلىقالرنى ۋە

مەركىالالزى شالالەھەرلەرگە ئارىلىقنىالالڭ
الق تىجالالارەە
الۈپەيلى خەلال
الى تال
يىراقلىقال

يەنە بىر تەرەپتىن يەردىن چىققان ئا -
ئۇزۇقلىرى ۋە تىجارەتتىن كىرىم قىلغان

ئىمكانىيتىگىمۇ تازا ئىگە بو لمايدۇ .شۇ

تاپاۋىتىنىڭ ئازلىقىغا قارىما  ،رەببىنىڭ

تالالۈپەيلى خالالوتەن خەلقالالى شالالەرقى

بۇيرۇقلىرىغا ئاڭلىقلىق بىلەن ئىتالائەە

تۈركىستان رايونلىرىنىالڭ ئى ىالدە بىالر

قىلىپ ،يەردىن چىققالان زىرائەتلەرنىالڭ

قەدەر نامراە رايالون بولالۇپ قالغالان.

كۆپىن ىسالالالالىنىڭ ئۆشرىسالالالالىنى ۋە

كوممۇنىستالر خەلقنىڭ نامراتلىقىنى نامدا

تىجارەتتىن كەلگەن تاپاۋىتىنىڭ زاكىتىنى

نالامى

ئايرىيتتى .ھازىرمۇ ئېسىمدە ،شالۇنداق

باھانە قىلىپ ،نامراتالرنى يۆلە

ئاستىدىكى ساختا شوئار بىلەن ،خەلقنالى
قەرزگە پاتۇرۇ شۇ ئارقىلىق تېخىمالۇ

پىژغىالالرىم ئىسسالالىقتا ئەنجالالۈرلەرنى
(بۇغدايالرنى) تېپىپ (خامانالرنى ئېلىپ)

مەقسالالىتىدە بالالانكىالر

بولۇپال ،بۇغدايالرنى زاكالاە ئالۆل ىمى

مۇئالامىلە

بالالۇيى ە قاچىالرغالالا ئالالالغىنىم .ئەۋۋەد

قىلىشقا قىستاپ ،نۇرغۇنلىغالان خەلقنالى
قەرزگىمالالۇ تىقىالال ەتكەن ئىالالدى .بىالالر

ئۆشالالرە بۇغالالدايلىرىنى بىالالر تەرەپالالكە
ئايرىپ ،ئۇندىن كېيىن كوممۇنىسالتالرغا

الان ىلىقنى تەرەققىالالي
اللەردە دەھقال
مەزگىلال

تۆلەيدىغان باجنى ئايرىيتتۇق .ئاخىرىدا

قىلدۇرۇپ خەلقنالى ھالاللىق سالەۋىيەگە

ئۆزىمىزگە قالغىنىنى ئايرىغالان ۋاقىتتالا،

الۈزىمىز دەپ ئېتىز رغالالا ھەرخىالالل
يەتكال

ئاچ ىقىمدا ،نىمىشقا تېرىيمىز بۇ يەرنى

نامراتالشالالتۇرۇ

بىاللەن جالازانە خاراكتېرلىال
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دادا! قاراڭ بىزگە ئاشقان بۇغالدايالرنى

ئازغىنە دۇنيادىن نېسى ىلەنگەن ئالازغىنە

دەسالالەم .دادام ماڭالالا قالالاراپ كۈلالالۈپ

كىشىلەر نە ئىسالمغا ۋە نە ئىنسانىيلىققا

تالالۇرۇپ :ئۆشالالرە بىزنىالالڭ ھەققىمىالالز
ئەمەس ،سىز بىلەن مەن ئىشاللىگەندەك

بەك قاراپ كەتمىگەن ئىالدى .چالۈنكى
بايلىرىمىزنىڭ كۆپىن ىسالىنىڭ يىللىالق

ئىشالاللىيەلمەيدىغان يالالاكى ئىشلىسالالىمۇ

زاكىتى مىليونغا يېتەتتى .كۆپىن ىسىنىڭ

ھاد-كۈنى ياخشى ئەمەس كىشىلەرنىڭ

ئايرىغان زاكىتى ئوننىڭ بىالرىگە تالوغرا

ھەققى با م .ئەمما ماۋۇ بالاج بىزنىالڭ

كېلىشى ھەتتالاكى بەزىلەرنىالڭ زاكالاە

ھەققىمىز ،بالۇنى گەرچە ئالۆز قالولىمىز

ئايرىمىغان يىل سانىنىڭ ئۈچ تۆە يىلغا

بىلەن ئۇ رنىڭ ئالدىغا ئاپىرىپ بەرگەن

بېرىپ قالغانلىقىمۇ مەلۇم ئىدى .سەۋەپ

بولسالالاقمۇ ،بالالۇ بىالالر ئوپئوچالالۇق

بايلىقىنىڭ ھېسابىنى ئېنىق بىلمەساللى

بالالۇ ڭ ىلىقتىن باشالالقا نەرسالالە ئەمەس
دەگەنىدى .ئەتراپىمىزدىكى كىشالىلەرمۇ

ياكى كارتىالدىكى پالۇد پۈتالۈن پالۇد
ئىدى ،ئۇنى ھازىرچە پارچىلىما تۇرا

بىزگە ئوخشا

دەالالگەن ،يالالاكى نەا پۇلنىالالڭ تاشالالقا

بىر ھالەتتە ياشالايتتى.

شۇنداق كۈنلەردە ئالالھنىالڭ رەھمىتالى

ئايلىنىپ كەتكەنلىكى ياكى زاكاە بېرە

بىالاللەن قاشتېشالالى خالالوتەن خەلقىنىالالڭ
ھايالالاتىنى ئالالۆزگەرتتى .ئىقتىسالالادقا زار

دەسەم ئېھتىياجى بار ئىنسانالر تاپالمىدىم
دىگەندەك گەپلەر ئىدى .ئىنسالانىيلىق

بولغان خەلقنىڭ قولىغا پالۇد كىالردى.

نۇقتىسىدىن قارىساق ،ئەتراپىدا خۇلالۇم

ئەممالالالا ھەممىسالالالىنىڭكىگە ئەمەس.

خوشنىلىرى ھەتتا ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ

مۇنداق ە قىلىپ ئېيتقاندا ئىنتايىن ئالاز

قىيىن ىلىقى بار ،ئۇ رغا قاراشقا چۇلىسى

الىز
الىلەرنىڭال بالۇ چەكسال
سالاندىكى كىشال

يوق .بەزى شۇ بايالردىن ئېلىشالى بالار

بايلىقتىن نېسى ىسى كەلدى .ئالالھنىالڭ

كىشىلەر ئېلىشىنى سۈيلىسە ،پۇد يالوق

ئىرادىسالالالالالى ۋە ئىنسالالالالالانىيلىق

دەپال قاتتىق گەپلەر بىلەن قايتۇرغالان.

نوقتىئىينەزەرىيسى بۇيى ە بالۇ ئالازغىنە
كىشىلەرگە بىرىلگەن بالايلىق ئومالۇمىي

ئەمەلىيەتتە يوقمۇ دىسە ئۇنداق ئەمەس.
ئۇ رنىڭ مىنى الغان ماشىنىسالى نەچال ە

الالمنىڭ
خەلقالقە يېتەتتالى .چالۈنكى ئىسال

يۈز مىڭ ھەتتا نەچ ە مىليون سوملۇق،

تەلىماتىغا قارىساق زاكاە يوليورۇقى بار

كۈنلۈك ما

سەرپىياتى ئىككى ئۈچ يۈز

ئىدى.

سوم ،قاشتېشى كانلىرىدا مېڭى اتقان توپا
قېزى ماشىنىسىنىڭ كۈنلالۈك چىقىمالى

ئىنسالالانىيلىق تەلىماتىغالالا قارىسالالاق

نەچ ە ئون مىالڭ سالوم بۇلۇۋاتقالان.

<<ئەلدىن-ئەلگە نەپ ،نەپ بەرمىگەننىڭ

مۇشۇنداق ھالەتتە ئالۆزى ئۈسالتىدىكى

كۆتىگە تەپ>> دەپ ،ئۆز ئالارا يالاردەم
قىلى

ھەقنى ئادا قىلمىغانلىق نە ئىسالالمغا نە

ۋىجدانىي بۇيرۇق بار ئىدى .شۇ
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الا
الدۇ! خاتال
الۇن كېلىال
ئىنسالانىيلىققا ئۇيغال

ئالالۇۋال ىلىقتىن باشالالقا نەرسالالە ئېلىالالپ

باسقان قەدەم ،خاتالىق ۋە يامالانلىققىال

كەلمەيدىكەن .چالۈنكى نالامراتالرنىڭمۇ

سەۋەپ بولىدىغانلىقى ئۈچۈن ،شۇ خاتا
بېسىلى اتقان قەدەملەرنىڭ گەۋدىلەنگەن

ھاياتلىق پائالىيەتلىرى بايلىق رامكىسى
ئى ىدە مۇئامىلە قىلىنىپ ،بىر سوملۇق

كۆرۈنۈشىنى ھەر قانالداق ئالادەم بىالر

نەرسە ئىككى سوم باھادا بېرىلىدىكەن.

قاراپال جەمئىيەتتىن بايقىيا يتتى .چۈنكى

ئۆلمەك ئۈستىگە تەپمەك قىلغاندەك ۋە

الداق ھايالالاە ياشالالىغان ئالالادەم
ھەر قانال

كۆتۈرەلمىسالالالىڭىز سالالالاڭگىلىتى ەلىڭ

ئېھتىياجلىق بولىالدىغان بالازار شالۇ ر

دىگەندەك ،بايالر شۇ ئىككى سالوملۇق

ئۆزگەرگەن ئىدى .بالازاردىن

سوم بېرىپ ئاشقان ئالۈچ

سەۋەپلى

نەرسىگە بە

مەقسالالەە ئالالېلىم سالالېتىمغا ئا قىالالدار

سومنى مەرتلەرچە سودىگەرگە ياخشىلىق

ھەرقانداق نەرسالە كالۆزدە تۇتۇلىالدۇ.
مەسىلەن خوتەننىڭ يەر باھاسى بىاللەن

قىلغان ھېسابتا تاشالپ قۇيۇپ ماڭغاندا،
سودىگەرلەر بۇ مېلىنىڭ ئەساللىدە بە

باشقا شالەھەرنىڭ يەر باھاسالى خېلالى

سوملۇق قىممىتى بارلىقىنى چۈشالۈنۈپ،

الالى .شالالالەھەر
الالدانال پەرق ئېتەتتال
ئوبال

مالالاد باھاسالالىدا ئالالۆزى چالالاغالپ

ئى ىالالدىكى دۇكالالانالرمۇ ھەم پەرقلىالالق
بولالالۇپ ،ھەتتالالا مەركىالالزى شالالەھەر

ئۆسالالالتۈرىدىغان ،بالالالا -نالالالامراە
ئوتتۇرسىنى پەرق ئەتمەستىن كالۆپرەك

ئۈرۈم ىنىالالڭ باھاسالالىغا يېقىنلىشالالىپ

پۇلغا سېتىشنىال ئوياليدىغان بىر مۇھىت

قېلى اتاتتى .دۇكان باھاسى ئۆسكەندىن

الېخىلىقى
الگەن ئىالدى .سال
مەيالدانغا كەلال

كېيىنال ھەممە نەرسىنىڭ باھاسى تەبىئىيال

تۇتۇپ قالغان ۋە ياكى ئىككالى ئالۈچ

ئۆسالالالكەنلىكى ئۈچالالالۈن ،قىمالالالمەە

سالالومغا قالالود ئۇزارتىشالالنى نۇمالالۇس

الەۋەبىنى
الڭ سال
الاتقانالرمۇ قىممەتلىكنىال
سال

بىلىدىغان بۇ بايالر زاكاتقالا كەلگەنالدە

ناھايىتى راۋان بايان قىلىالپ بېرەتتالى.

سېخىيلىقى بىالر چەتالتە تۇپالا بېسالىپ

ئەسلىدە بازار باھاسالى يەرلىال خەلالق
ئى ىدىكى كالۆپ سالانلىقنىڭ ئىشاللەپ

تالالۇراتتى .ئەممالالا سالالودا قىلغانالالدا
مىليونىر رچە قىالتتىكالى ،ئەگەر يالود

ۋە ئىقتىسالالادىي ئەھالال الى

توغرا كېلىپ قالسا

چىقىالالرى

ئۈستىدە سودا قىلى

يۈكسەلگەندىن كېيىن شالۇنىڭغا قارىتالا

الالدىغان
الالمەيال ئالىال
الالىنىدىن چۈشال
ماشال

ئېشىپ ماڭسا ،بۇ بىر قەدەر ئاقىالنىلى
بولۇپ ،ئاز بىر قىسىم كەمبەغەللەرنىالڭ

الالىنىنىڭ كەيالالالنىگە سالالالالدۇرۇپ،
ماشال
نەرسىلەرنىڭ باھاسالى بىاللەن پەرۋايالى

ياشىشالالى بەكمالالۇ قىيىنغالالا توختالالاپ

پەلەك پې ىتالالى بۇزۇلمىغالالان قىزىالالل

كەتمەيدۇ .ئەمما ئاز بىر قىسىم بايالرغا

پۇلالردىن تاشالالپ بېرىالپ ،ئاشالقىنىنى

كۆرە ئاشقان بازار باھاسالى نامراتالرغالا

كېلەر قېالتىم ھېسابلىشالىدىغان بولالۇپ
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كېتىپ قا تتى .ناۋادا بۇ ر سودا قىلى
جەريانىدا ماشىنىدىن چۈشالۈ

(شالالۆدۈيجاڭ) غىالال ە تەسالالىر قىلغالالان
بولۇپ ،ئۇ رمۇ پالۇلى بارغالا ئىشالى

تالوغرا

كېلىپ قالسا ماشىنىسالىنى ھويلىسالىنىڭ
خالىغان يېرىدە توختاتقانالدەك يولنىالڭ

تۈۋىگى ە بېرىپ مۇ زىمەە قىلىدىغان،
پۇلى يالوقالر ئىشالى تالۈۋىگە كەلسالە

ئوتتۇرلىرىالالالدا توختىتىالالالپ قۇيالالالۇپ

قالالاتتىق گەپ قىلىالالدىغان بولى الغالالان

كىرىدىغان يېرىگە كىرىپ كېتىال ەرەتتى.

ئىدى .يۇقىرىقىالر ئەرزىمەس دۇنيالا ۋە

الڭ ماشىنىسالالىنى كۆرگەنلەرنىالالڭ
بۇ رنىال

نىجى

غال ىالرغا ئا قىدار گەپ ،ئەمما

ھەممىسى تاشال ىالر چېغالى دىيىشالىپ،

الڭ
الالرمۇ بايالرنىال
الدار ئىشال
الا ئا قىال
دىنغال

يولنىڭ بىكار يەرلىرىدىن ئەگىپ ئۆتۈپ

تەسىرىدىن ئايرىلىپ قالمىغالان ئىالدى.

كېتەتتى .بۇ رنىڭ قىلغان سودىلىرى ۋە

ئەسلىدە نورمالاد كىشالىلەرمۇ نالۆۋىتى

تۇرمۇشالالتىكى ھەرقانالالداق پائالالالىيىتى
ئاجىز رنىڭ كۈنلىرىنى كۈندىن-كالۈنگە

كەلگەندە ئۆمەككە قېتىلىپ قىال يدىغان
ھەج ،بارا-بارا نامراتالرنىالڭ نالۆۋىتى

قىيىنالشتۇرۇشتىن باشالقا نەرسالە ئەمەس

كەلمەيالالالدىغان ،كەلسالالالىمۇ پالالالۇلى

ئىدى .ھەتتا شۇنداق قا يمىقان ماشىنا

يېتىشمەيدىغان ھەتتا بەزىلەرنىڭ نۆۋىتى

توختاتقانالرغا ،قاتنا ساق ىسى كەلسە
ماشىنىنى ئېلىپ كېتىشى ياكى جەرىمالانە

بايالرنىڭ كۆپرەك پۇد بېرىشى بىاللەن
تارتى ەلىنىالالدىغان بولالالۇپ قالغالالانتى.

قۇيۇشالالى مالالۇمكىن دەيىلىالالپ قالسالالا،

شۇنىڭ بىاللەن بايلىرىمىزنىالڭ ئاتالا-

ئۇ رنىڭ دەرھاد بېرىالدىغان جالاۋابى،

ئانىسالالى يالالاكى ئالالۇرۇق تۇغقالالانلىرى

ئۇ رنىڭ مەقسىتى پۇد .پۇد بەرسالەك

نامراتالرنىڭ كۆز يېشى بەدىلىالگە ھەج

چاتاق چىقمايدۇ دەپال قۇياتتى.

قىلىالالالپ كېلەتتالالالى .ھەج ئىبالالالادىتى

شۇ سالەۋەپلى

قاتنالا

ئەمەلىيەتتىمۇ قۇربى يەتكەن ئىنسالانالر

ساق ىسالى

تەرىپىدىن قىلىنالدىغان بولغالاچ ،بالۇ،

بولغان غال ىالرمۇ پۇلغا كۆنگەن ئىدى.

الڭ بىالالرىگە
الودا ئىبادىتىنىال
الڭ مال
بايالرنىال
ئايلىنىالالپ قالالالدىغۇ دەيالالدىغان گەپ

يەنىال بۇ رنىالڭ ئالدىالدىمۇ ئالاجىز-
كەمبەغەللەر بوزەك قىلىنالاتتى .دەالمەك

سۆزلەرمۇ ئەتراپىمىالزدا ئالان ە مالۇن ە

بارا-بارا ئىنسان ئېھتىيالاجلىق پۈتالۈن

بولۇنۇپ تالۇراتتى .ئۇنىالڭ ئۈسالتىگە

ئىشالرنىڭ قىممىتى يۇقىرىدىكى يالولالر

بالالايالر سالالاياھەتنىڭ ئورنىالالدا نەچالال ە
يۈزمىڭ سوم خەجلەپ ھەجالگە تەكالرار

ئارقىلىق تەننەرخى ئۆستۈرۈلۈپ باينىڭ
كۈچى ھەممىالگە يېتىالدىغان نامراتنىالڭ

بېرىپ كېلەتتى .ئاڭالشالالرغا قارىغانالدا

كۈچى ھې نەرسالىگە يەتمەيالدىغان بىالر

ھەرەمگە بارغاندىن كېيىنمۇ بۇ ر بالو

كۈن كەلگەن ئىدى .بالۇ ھەتتالا يېالزا
مەھەللىلەرنىڭ كى ى

كەلمە

ئەترەە باشاللىقى
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ھەرەمنىڭ ئالدىدىكى قەسالىردە

الالارايالردا
الالالىي مېھمانسال
الالاكى ئال
ۋە يال

ئۆيلىرى كۆركەم زىننەتلىنىدىغان ،ئائىلە

ياتىالالدىغان رىالال ايەتلەر قۇ قلىرىمىزغالالا

جابدۇقلىرى ئىلغاشتۇرىلىدىغان ،ئەممالا

ئاڭلىنىپ تۇراتتى .يەنە بىر رى ايەتلەردە
ئىقالالالامەە ئالالالېلى ۋە ئىقامەتلىالالال

يان ۇقىدا پۇلىنىڭ تالايىنى يالوق بىالر
ھالەە شەكىللەنگەن ئىدى.

كىشالالىلەرنىڭ قايتىشالالىدا ئالىالالدىغان

ئەپسۇس روھىيەە بەكال گادايلىشالىپ

چېگرىدىن چىقى

ئىجالازىتىنى ئالېلى

كەتكەن بولۇپ ،ئادەملەر ھەر نەرسىنىڭ

اللىرىدىكى باھانىالالڭ ئۆسۈشالالىگىمۇ
ئىشال

ئۆل ىمىنى پۇد دەپ چۈشالۈنۈپ پالۇد

يەنىال بىزنىڭ بايلىرىمىزنىڭ كۆرۈنەرلى

ئۈچالالۈنال ياشالالاۋاتقاندەك بىالالر خىالالل

تەسالالىرى بولغالالانمى  .نالالېمە دەالالگەن

كەيپىياە جەمئىيەتنى قاپلىغالان ئىالدى.

تەسىرى كۈچلۈك ھە! ئالۆز ۋەتىنىالدىن

بەزىالدە خەلقىنىالڭ كالۆپ ساندىكىسالى

ھالقىپ چەتئەلگە تەسىر كۆرسالەتكەنلى
الدىغان ئىالال
الو گەپ بىالاللەن بولىال
بال

ئوتتۇرچە ھېسابتىكى بايلىق ئۆل ىمىگە
يەتكەن ۋە خېلى تەرەققىي تاپقان باشقا

ئەمەس دە بۇ! بىز يەنىال بايلىرىمىزنىڭ

شەھەرلەرگە بارغىنىمدا ئۆزەمنى بىر خىل

ۋەتەن ئى ىدىكى تەسىرىگە نەزىرىمىزنى

يەڭگىللەپ قالغاندەك ھالې

الالكە
الالۈنكى سۆزلەشال
الالدۇرايلى .چال
ئاغال
تىگىشلى بەك كۆپ تەرەپاللەر بىزنالى

چۈنكى ئالۇ يەرلەردە ئالادەملەر خالىسالا
بارىدىغان يەرلىرىگە مېڭىپ بارىدىكەن.

ساقالپ تۇرۇپتۇ .مەسىلەن تو -تۆكۈن

خالىسا ۋەلىسالىپىت ۋە يالاكى ئالاددىي

ۋە ھەرخىالالل قۇتلالالۇق كالالۈنلەر ھەم

موتوسىكىلىتال بىلەن بارىدىكەن .دەمەك

شالالۇ رنىڭ تەسالالىر دائىرسالالى ئى ىالالدە

ھەممە ئادەم ئۆز ئىشى بىلەن ئالدىرا ،

ئەل ەتتە .چۈنكى ئىجتىمالائىي ئىشالالر

بىراۋ رنىڭ ھاياتىغا بايلىقى ئالارقىلىق

جەمئىيەتنىالالڭ يالالۇقىرى قاتلىمىالالدىكى

سەلبىي تەسىر كۆرسالەتمىگەن ئىالكەن.

كىشىلەرگە تەقلىالد قىلىنغالاچ ،تالۆۋەن

ئەمما خوتەندە بولسالا پىيالادە مالېڭى

قاتالمدىكىلەر مەجبۇرى يۇقىرى قاتالمغا
ئەگىشىدىكەن .ئىجتىمالائىي جەمئىاليەە

ئۇياقتالالا تۇرسالالۇن سالالەد ئالالاددىيراق
موتوسالالىكىلىتتا مېڭىشالالقىمۇ ئالالادەم

يەككە شەخسلەر توپىدىن تۈزۈلگەنلىكى

ئەيمىنىالالدىغان بىالالر ھالالالەە مەيالالدانغا

ئۈچۈن ،سالەلبىي تەسالىرلەر شەخسالىي

كەلگەن ئىدى .چۈنكى يېقىن يالورۇقالر،

تۇرمۇشقى ە كىرىپ كېلى اتاتتى .ھەممە
الەكىلدىكى يالالۇقىرى
الۈنئىي شال
الادەم سال
ئال
سالالالەۋىيىلى

قىالتالتىم.

پىيادە قاپسالىز يالاكى موتىسالىكلىتىڭىز
كالالونىراپ قالالاپتۇ قايتىالالدىن ئالسالالاق

تۇرمۇشالالالقا قالالالاراپ

بولغۇدەك دىگەندەك ئالادەمنى خىجىالل

يۈزلىنى اتاتتى .پۇلى يوقالرنىڭمالۇ قەرز

قىلىپ قويىدىغان بەزى گەپلەرنى ھالېچ

يولى ئارقىلىق ماشىنىسالى بولىالدىغان،

ئىككىلەنمەستىن قىلىپ قوياتتى .ئەيتاۋۇر
00

ئۇ رنىڭ ھەممىسى قىسالقا يولالرنىمالۇ

الان يەرلىرىنىالالڭ
الۇس ئالالۇ ر بارغال
ئەپسال

ئېسىل ماشىنىالر بىلەن باسقاچ ،پىيالادە

ئوينايدىغان ،يەيدىغان ۋە سودا-سېتىق

ياكى ئاددىي موتوسىكلىتلىقالرنى كۆرسە
كۆزىگە بەك بى ارە كۈتۈرۈپ كېتىدىغان

قىلىالالدىغان يەرلىرىنالالى چالالا قويمالالا
ئايلىنىپ كەلالگەن بىاللەن ،مىللەتنىالڭ

چېغى .شەخسىيىتىمىز ئۈچۈن شۇن ىلى

تەرەققىياتىغا ئا قىالدار بىالرەر ئىشالنى

كەڭ-تاشالالا خەجلەنالالگەن بالالۇ پالالۇلالر

سۈرۈشالالتە قىلىالالپ كەلگەنلىكالالى يالالاكى

ئىجتىمائىي ئىشالر ،پاراۋانلىق ئىشلىرى

شۇنداق قابىلىيىتى بار رنىڭ چىقىمىنالى

ۋە كەلگۈسى پىالنالر ئۈچۈن قان ىلىال

قىلىپ چەتالئەللەرگە يولغالا سالالغانلىقى

خەجلەنگەنالالدۇ دەپ نەزىرىمىزنالالى ئالالۇ

مەلالالۇم ئەمەس ئىالالدى .ئەمەلىيەتالالتە

تەرەپكە ئاغدۇرۇپ باقسالاق ،ھېسالابتا

الۈن مەبالاللەغ
الائىي ئىشالالالر ئۈچال
ئىجتىمال

يوق ئاز بىر قىسىم (بۇنىڭمالۇ ئالۆزىگە
يارىشا شالتىقى بار) ئىشالالردىن باشالقا

سېلى قىاللمىغۇدەك دەرىجىدە قىيىنمالۇ
ئەمەس بولالالۇپ ،ئالالازراق كۈچىسالالە

سالالۆزلىگۈدەك ھالالېچ بىالالر ئۆتمۈشالالنى

كى ىكرەك بولسىمۇ يوقسۇلالر ئۈچالۈن

ئەسالاللىيەلمەيمىز .چالالۈنكى چەتالالئەلگە

دوختۇرخانالالا ،دورىخانالالا ۋە مەھەلالاللە

چىققاندىن كېيىن ئىجتىمائىي پاراۋانلىق
ئىشالالالاللىرىنىڭ نەقەدەر يۈكسالالالالەك

سالالاغالملىق مەركەزلىالالرىگە ئوخشالالا
يەرلەرنالالى قالالۇرۇ  ،يالالاكى ئىشسالالىز

قىلىپ يەتتالۇق .ھەم

الۇ
الى شال
القا ئورۇنلىشىشال
الالرنىڭ ئىشال
ياشال

يەنە بىالالر قېتىملىالالق ھاياتىمىزنىالالڭ

ئارقىلىق تۇرمۇشالىنى كاپالالەتكە ئىالگە

قىلغالالان

قىال يدىغان زاۋۇە كان-كارخالانىالرنى

بولدۇق .ئەل ەتتە چەتئەد بىلەن بىزنىڭ

قۇرۇ

(ئەمەلىيەتتىمۇ ناھايىتى ئاز بىر

ۋەتەننى سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ .ئەمما

الۇمكىن
الامەن مال
الان) تامال
قىسالىم قۇرۇلغال

ئىكەنلىكىنى ھې

خۇ سالالىلەنگەنلىكىنىمۇ ھالالې

تامالالامەن

بولىدىغان بىر مەزگىللەرمۇ بېشالىمىزدىن

پۇلالالدار رنى سېلىشالالتۇرۇ

مۇمكىن .چۈنكى ئۇ ر ۋەتەن ئى ى ۋە
سىرتىدىكى تەرەققىالي تاپقالان يەرلەرگە

ئۆتكەن ئىدى .ئەمما بۇنداق جاپالالىق
ۋە پايدا چىقمايدىغان ئىشالرغا بايلىرىمىز

قىممەە ئايرۇپىالن بىلەتلىالرى بىاللەن،

ئەسال ۋە ئەسال قىزىقمىالدى .ئۇ رنىالڭ
ئوبىيېكتى ھەر ۋاقىالت،

خۇددى يېزىدىن شەھەرگە كىرگەنالدەك

مەبلەغ سېلى

قاتناپ يۈرۈپ پۇللىرىنىالڭ ھالۇزۇرىنى
سۈرەتتى .نەپسىنى خو قىلى ئۈچۈن

سېلىنغان مەبلەغنىڭ ھېچ بولمىغاندا بىر
ھەسسىسى ،ياخشىراق بولسا ئىككى ئۈچ

سالالەپەر قىلى اتقانالرنىالالڭ بەزىلىرىنىالالڭ

ھەسسىسى قايتىالدىغان ئېگىالز-ئېگىالز

ئالدىغا ئالون يىالل ،ئەڭ ئالازلىرىغىمۇ

قەۋەتلى

ئولتۇراق بىناسالى ۋە دۇكالان

يىل بوپ قالغالان ئىالدى.

سالالېلى

ئىالالدى .چالالۈنكى ئۇ رنىالالڭ

تۆە-بە
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قارىشى ە بالۇ قۇرۇلۇشالالر ئالارقىلىق،
مەبلەغنالالى كالالۆپەيتى

خاتالالالىقالرنى ئۆچۈرۈشالالكە سالالەۋەپ
بولىالالدىغان ،بەلكالالى چەكسالالىز پايالالدا

ۋە بالالايلىقنى

ئىنسانالرغا نامايالان قىلىال تامالامەن
مۇمكىن ئىدى .ئەپسۇس ئىشالر ئالۇ ر

كېلىدىغان ،تۈگىمەس-پۈتمەس بايلىققا
سەۋەپ بولىدىغان بىر قۇرۇلۇشقا مەبلەغ

ئويلىغان بۇيى ە بولماستىن ،ئەكسالى ە

سالغانلىق ئىدى .ئۇ بولسىمۇ مىللەتنىڭ

سېلىنغان مەبلەغلەر قەپقالغان مەبلەغنالى

ۋە ئۈممەتنىالالڭ كەلگۈسالالىگە مەبالاللەغ

يەپ كەتتالالى .بىنانىالالڭ ئىگىلىكالالى ۋە

سالغانلىق بولۇپ ،بۇ قۇرۇلۇشنىڭ ئۇلى

ھەشەملىكى بالۇيى ە ئۇ رنىالڭ يالۈز-

زەمىننىڭ ئاستىدا ،ئۈستى قىسمى بولسا

ئالالابرويى ،ئىنسالالانلىقى ۋە ئىمالالانى

ئالالم تائا نىڭ ئەرشىسىگە تۇتۇشاتتى.

دەپسەندە قىلىندى .ئالۇ ر ئىشالەنگەن

شۇنداقال مۇشۇنداق ئۇلۇغ قۇرۇلۇشالقا

ئالالادەملەر ئۇ رنىالالڭ پالالۇە قوللىرىغالالا
كالالويزا-كىشالالەن سالالالدى .ئۇ رنىالالڭ

مەبلەغ سالغانالر ،ئالۆزلىرىنى مۇسالانىڭ
دەۋرىالالالدىكى قارۇنالالالدىن پەرقلىالالالق

يۈرەكلىرىدىن قان ئاقتى.

ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ بەرگەن بۇ تتى.

كۆزىدىن يا

ئالالۇ ر ئۈچالالۈن ياخشالالىلىق تىالاللەپ

ئەپسۇس بۇ رمۇ قارۇن تۇتقان يولنىڭ

كۆتۈرۈلىدىغان قولالر بەك ئالاز ھەتتالا
يوق دىيەرلى بالوپ قالالدى .چالۈنكى

ئۆزىنى تۇتۇپ ،شەخسىي تۇرمۇشلىرىنى
ئالالاجىز خەلالالق ئارىسالالىدا كالالۆزنى

بۇ ر خەلقنىڭ دۇئاسى بىلەن كۆكلەشنى

قاماشالالتۇرىدىغان شالالەكىلدە بىالالزەپ،

ئەسال يادىغا كەلتۈرۈپ باقمىغان ئىدى.

روھىيتى ئاجىز كىشالىلەرنىڭ ئالۆزلىرىگە

شالالۇنىڭ ئۈچۈنمالالۇ ئالالۇ ر ئەتراپىالالدا

ھەۋەس قىلىشالالىغا سالالەۋەپ بولالالۇپ،

ئىقتىسالالادى قىيىن ىلىقالالى تالالۈپەيلى

شۇنداقال ئۇ رنىڭ ھەۋىسى بىلەن پەخىر

ئوقۇشسىز قالغالان بالىالرغالا پۇلىنىالڭ

قىلىپ ماد-دۇنيالا مەساللىكى ئى ىالدە

ئالارقىلىق ياخشالىراق

الڭ مىسالالالىغا
الدى .قارۇننىال
الىغان ئىال
ياشال

زاكىتىنى بېالرى

بىلىم يۇرتلىرىغا يولغا سېلىشنى خىيالىغا
كەلتۈرمىگەن ئىدى .ئۇ ر ئائىلە بۇيى ە

قارايدىغان بولساق ،قارۇن دۇنيالىرىىنىڭ
الا ئارتىالالپ
الاچقۇچىنى نەچالال ە قې ىرغال
ئال

مىليونالرچە پۇد خەجاللەپ كېتى اتقالان

ماڭغانلىقى رىال ايەە قىلىنغالان بولسالا،

ھەج سەپىرىگە ،ئالالىي ئىسالالم بىلىالم

بۇ ر شۇ نەچ ە قې ىرنىڭ كالۈچى بالار

يۇرتلىرىالالدا بىلىالالم ئالالېلى ئىشالالقىدا
يۈرەكلىرى ئوە بولۇپ يېنى اتقان ئىلىم

ئەڭ كۈچلالالۈك بولغالالان ،لېكسالالاس،
پورس ى ،بېنىز ،بوۋما ۋە تويوتا رغالا

سۈيەر ئەممالا ئالاجىز ئوقۇغالۇچىالردىن

ئوخشالالا

قىمالالمەە باھالالالىق ھەشالالەم

بىرەرسالالىنى ئالالۆزلىرى بىالاللەن بىالالرگە

ماشىنىالرغا ئارتىپ ماڭىدىغانلىقىنى بىالز

ئېلى المىغانتى .بالۇ ئەساللىدە قىلغالان

كۆزىمىز بىلەن كۆرگەن ئىدۇق .بۇ رنى
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الاقمۇ،
الا ئوخشاتمىسال
قارۇنغالا كۇپۇرلۇقتال

مۇسادىرە قىلىنغان ھامالان ،ئالالھنىالڭ

ئەمما دۇنياسىنىڭ كۆپلۈكى سالەۋەپلى

دۈشمەنلىرىگە مالاد دۇنيالا سالەۋەپلى

كېلىپ چىققان نەتىجە ھېسابى بالۇيى ە
ئوخشىتىشىمىز تامامەن مۇمكىن .چۈنكى

الڭ
الا ۋە ئالالھنىال
ئىشالەنچ قىلغانلىقلىرىغال
الالالىز
الالالا ئېتىبارسال
الالالاجىز قۇللىرىغال
ئال

بۇ ر زامان ،ماكالان ۋە شەخىساللەرنىڭ

قارىغانلىقلىرىغالالا پۇشالالايمان قىلىالالدۇ.

ئېتىبارى بويى ە ،قالارۇن

ئارقىدىنال تاپقان دۇنياسىنى ياخشى يولغا

ئۆزگەرگەنلى

كالالۆرگەن كۈننىالالڭ ئالالازراق شالالەكلى

كۆپلەپ سەرپ قىلماستىن يالالغۇز بىالر

ئۆزگەرگەن ،ئەممالا كالۆپ پەرقلىنىالپ

نەپسىنىڭ خۇشالاللىقى ئۈچالۈن زىيالادە

كەتمەيدىغان بىالر ھالالىتىنى كۆرۈشالكە

بۇزۇپ چاچقانلىقلىرىغا پۇشايمان قىلىدۇ.

نېسىپ بولدى .چالۈنكى قالارۇن مۇسالا

دەالالمەك ھالالازىر تۈرمىالالدە ھايالالاە

ئەلەيھىسسالالا منىڭ دەۋرىالالدە ياشالالىغان
بولغالالاچ ،قارۇننىالالڭ ھالالا كىتى مۇسالالا

ياشالاۋاتقانالر تەۋبە ئۈسالتىدە بولىشالى
مۇمكىن .ئالالالم تەۋبىلىرىنالى قوبالۇد

ئەلەيھىسسالالالا منىڭ يولىنىالالالڭ ھەق

قىلسۇن.

ئىكەنلىكىگە دەلىالل سالۈپەتتە مالۆجىزە

شۇ قېرىنداشلىرىمىز بىلەن يەنە بىالر

خاراكتېرلى مەيدانغا كېلىپ ،ئالالھنىالڭ
الايلىقلىرى بىالاللەن
الرى ئالالارقىلىق بال
ئەمال

قۇچاقلىشالالىپ كۈرۈشۈشالالكە ئالالالالم
بىزلەرنى نېسالىپ قىلسالۇن .چەتالئەلگە

پۇرسالالىتى بېالالرىلمىگەن.

قې ىالالپ چىقى الغانالرغالالا كەلسالالەك،
بۇ رنىالالڭ كۆپىن ىسالالىنىڭ ئەھالال الى
ۋەتەنالالالدىكى تالالالۈرمە-زىنالالالدانالردا

قوشۇپ يەرگە يۇتقۇزۇۋەتىلگەن ئەممالا
ال
تەۋبە قىلىال

بىزنىڭ بايلىرىمىزغا كەلسالەك ،قەلبىالدە
ئالالھقا بولغان ئىمانى ۋە ئەمەلىيىتىالدە

يېتى اتقانالرنىالالڭ ھالىالالدىن خالالاراپتەك

ئىسالمنىڭ ئا مەتلىرى تېپىلغاچ ،ئالۆزى

بىلىنى اتىدۇ .چۈنكى بۇ رچە ،ئۆلمىگەن

يۇتقۇزۇلۇپ پۈتۈن ئىنسالانغا ،بالايلىق
ئالالھنىڭ ياخشى كۆرگەنلىكىنىڭ دەلىلى

جاندا ئۈمىالد بالار دىگەنالدەك يەنىالال
ۋەتەندە قالغان دۇنياغا تارتىشىپ ،يود
ئې ىلسا شۇ دۇنيالىرىمىزنىڭ قايتىالدىن

ۋە ماد دۇنياسى ئىنسالانالر تەرىپىالدىن

التىدە
الود ئۈسال
الايلىق ھەق يال
ئەمەس .بال

الىرىن
الولىمىز دىگەنالدەك شال
ئىگىسالى بال
چۈشلەر بىلەن ئۆزلىرىنى بەزلەپ يەپ-

كېتى اتقانلىقنىالالڭ ۋە ياخشالالى ئالالادەم
ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى ئەمەس دەگەناللەر
ئىبرەتلى قىلىپ ئۇقتۇرۇلغان بولسىمۇ،

ئى ىپال ياشالاۋاتقاندەك .ئەگەر بۇ رغالا
شۇ پۇرسەە قايتىدىن بېرىلىالپ قالسالا

ئەڭ ياخشالالى يېالالرى ئۇ رغالالا ئالالالالم

يەنىال قايتا كەلگەن ئالامەتنى ئۆزىنىالڭ

چۈنكى ئۇ ر قولغا ئېلىنغان ۋە ماللىرى

ئەقلىدىن ياكى دۇنياسىنىڭ كۆپلۈكىدىن
كۆرۈشالالى ئېنىقالالتەك قىلىالالپ تۇرىالالدۇ.

تەرەپالالتىن تەۋبە پۇرسالالىتى بېرىلالالدى.
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چۈنكى ئۇ ر ئەجدادلىرىمىزنىڭ يىالراق
ئۆتمۈشى ۋە ئۆزلىرىنىالڭ تۆنۈگالۈنكى

ئى ىدە بويۇن قىسى اتقانلىرى ئادەمنىڭ
كۆز ئالدىغا كەلگەن ھامان يالۈرەكلەرگە

سەرگۈزەشتىلىرىدىن ئىبرەە ئالغانالدىن
ۋە ئالىدىغاندەك ئەمەس .ئادەم ئېغىزىغا

پى اق ئۇرغاندەك ئاغرىپ كېتىدۇ دىسە.
چۈنكى بايالر شۇ پۇلالرغالا ئىمالان ۋە

ئېلىشقىمۇ پېتىنالمىغۇدەك ،ئەگەر دەيى
توغرا كەلسە ئارىلىقتا بىر نەپەس ئېلىپ

ئەقىل بىلەن ئىگە بولغان بولسالا ،ئالۇ
پالۇلالر ھەر بىالر ئۇيغۇرنىالڭ پۇلىسالى

ئاندىن تاماملىغىلى بولىالدىغان سالان-

ئىالالدى .ئەپسالالۇس مىالالڭ ئەپسالالۇس!

سىفىرلىق پۇلالرغا ئىگە بالۇ بايالرنىالڭ

كاللىسىنى ھەرە چېقى الغان بۇ نالوچىالر

ھەممىسى ،ۋەتەنالدە تاشالالپ چىققالان

چەتئەلگە چىقىپمۇ ئازغىنە شۇ دۇنياسالى

پۇللىرىغا نىسبەتەن سويغان پىيالازدەكال

بىلەن يەنە ۋەتەندىكى شۇ ھاي انالدىن

چەتالالئەلگە چىققالالانالردۇر .چالالۈنكى ھەر
قانداق بىر با بىلەن پاراڭلىشى اتقاندا

پەرقلەنمەيدىغان يەپ-ئى ى ۋە ھەشەم
تۇرمۇشقا غەرق بولۇپ ياشالاۋاتقانلىقى

ئۇ رنىڭ ئېغىزىغا قاراپ تۇرساق ،بىالر
دانە بانكا كارتىسالىدا ئالون-ئالونبە

ئادەمنى بەك سەسالكەندۈرىدۇ .قالاراپ
باقىالالدىغان بولسالالاق بىالالز بىلىالالدىغان

مىليالالون پالالۇد بالالارلىقىنى ،شالالۇنداق
كارتالردىن ھەر بىر بانكىنىڭ ئالايرىم-
ئالالايرىم كالالارتلىرىنى ھەم بالالارلىقىنى،

ئىستانبولنىڭ ئەڭ قىمالمەە ئولتالۇراق
رايۇنلىرىدا ئايلىقىنى ئۈچ-تالۆە مىالڭ
لىراغا ئىجارە ئۆ ئېلىپ ئولتۇرۇۋاتقان

ئېگىز-ئېگىز بىنالىرىنىالڭ يالاكى شالۇ

يالالالاكى مىليۇنالرغالالالا زەمىنالرنالالالى

ئۆيلىرىنىڭ

سېتى ەلى اتقان ئۇيغالۇر رنى كالۆرىمىز.

بىنا ردا بىر نەچ ە يۈرۈ

بالالالارلىقىنى ،قىمالالالمەە باھالالالالىق
ماشىنىلىرىنىڭ ئۆينىالڭ ئالدىالدا يالاكى
ماشىنا توختىتى مەيدانلىرىدا تاشالالپ

ئۇ رنىڭ مىنى اتقان ماشىنىلىرى يەنىالال
شۇ ماركىلىق ،قىممەە باھالىق ھەشالەم
ماشىنىالر بو ۋاتىدۇ .بالىلىرىنى ئىنتايىن

قويۇلغانلىقىنى ،نەچ ە مىليونلۇق توپالا
قېزى ماشىنىلىرىنىڭ ماشالىنا سالاقال

قىممەە باھالىق مەكتەپلەردە ئايلىقىغالا
نەچ ە مىڭ دولالر تۈلەپ ئوقۇتۇۋاتىدۇ.

ئورۇنلىرىالالالدا قېپقالغالالالانلىقلىرىنى ۋە
شەھەرنىڭ ئاۋاە ۋە بۇلۇڭ-پۇشالقاق

ئالالالائىلە بالالالۇيى ە ئىشالالاللىتى اتقان
تېلېفونلىرى ،ئالمىنىڭ ياكى سامسۇڭنىڭ

يەرلىرىدە نەچ ە يۈز ك ادراە مېتىرلىق،
نەچ ە مىليون سوملۇق يەرلىرىنىڭ شالۇ
پېتى قېپقالغالانلىقرىنى چالا ئى الكەچ

ئەڭ يېڭى چىققان ئەڭ قىممەە باھالىق
تېلېفونلىرى بولۇۋاتىالدۇ .بالۇ ئەقلالى
گەدىنىگە ئۆتۈپ قالغانالر ،ئۇيغۇر رنىڭ

ئولتۇرۇپ بىزلەرگە سۆزلەپ بېرىدۇ .بۇ

ھاياتى (بايالرنىڭمۇ ھاياتى) تەھالدىت

الاراپ ،ۋەتەن
پۇلالرنىالڭ كۆپلالۈكىگە قال

ئى ىدە تۇرۇۋاتقان مۇشۇنداق پەيتالتە،

ئى ى ۋە سىرتىدىكىلەرنىڭ يوقسالۇزلۇق

نېمە ئۈچۈن ئەقلىنالى تاپمايدىغانالدۇ
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ئولتۇرىدىغان ئۆيۈم ،مىنىدىغان ماشىنام،
ئىشلىتىدىغان تېلېفونالۇم ۋە ئالادەتتىكى

الاللەە ۋە
الالا مىلال
الالڭ بولسال
ۋە بايالرنىال
ئۈممەتنىڭ كەلگۈسى ئىستىقبالى ئۈچۈن

مەكالالتەپلەردە ئوقۇۋاتقالالان بالالالىالردىن
الۇ
پەرقلىالق ئوقالۇپ كېتەلمەي اتقالان بال

كې ىنى كۈندۈزگە ئۇ پ قوللىرىدا بالار
دەسمى ئارقىلىق كۆپلەپ پۇد تېپىشالى

بالىلىرىمغا تۆلەۋاتقالان شالۇن ە كالۆپ
الڭ
الۈن ئۇيغۇرنىال
الېمە ئۈچال
پالۇلالرنى ،نال

ۋە تاپقالالان پالالۇللىرىنى شالالۇ يالالولالردا
مەرتلەرچە خەجلىشالى ئالارقىلىق قولغالا

ھاياتىنى ،جۈملىدىن ئۆزەمنىڭ ھاياتىنى

كېلىالالدۇ .ئالالالىمالر ،بالالايالر ئۈچالالۈن

قۇتۇلدۇرۇ

پۇللىرىنى ھەق يالود ئۈچالۈن سالەرپ

ئۈچالۈن ئىشاللەتمەيمەن

ۋەتەندىمۇ شۇنداق ياشىغانلىقىم تۈپەيلى

قىلىشىغا يود باشالال

بېشىمغا بالا كەلگەنالدە ئىنسالانالرنىڭ

رولىنى ئوينىسالا .بالايالر ،ئالىمالرنىالڭ

كۈلكىسالالىگە قېلىالالپ ،جېنىمنالالى ئالالاران
قۇتۇلدۇرۇپ چەتئەلگە چىققانتىم .ئەمدى

ھەقنى يەتكۈزۈشى ئۈچالۈن شالۇ يالود
باشالالال سېستېمىسالالىنىڭ يېتەكلىشالالىدە

يەنە بېشالالىمغا بالالا قالالازا كەلگەنالالدە
ئەتراپىمدىكىلەرنىڭ ياخشى دۇئالىرى ۋە

ماڭىالالدىغان داغالالدام يولنىالالڭ رولىنالالى
ئوينايدۇ .ئالىمالر بىلەن ئىنسالانالرنىڭ

مەن ئۈچۈن قىلىدىغان ھەرىكەتلىرىنىالڭ
ئورنىغا ،تويماس نەپسىنىڭ قۇلى بالوپ
ياشىسا ئاقى ەتتە شۇنداق كۈنگە قالىدۇ

قەلبى يورۇسا ،بايالر بىاللەن يوقسالۇد
خەلقىمىزنىڭ يۈزى يورۇيدۇ .بىز ئۇيغۇر
خەلقى ئى ىالدىن چىققالان ئىنسالاپلىق،

دىگەنالالالدەك ھېكالالالايە ۋە سالالالۆز-

مىللەە ۋە ئۈممەتنىڭ جان تالىشى اتقان

چۆچەكلەرنىڭ ئىگىسى بالوپ قالمالا .

ۋاقىتلىرىدا ئۇ ر بىاللەن بىلاللە جالان

باشقىالر قانداق ياشىغان بولسا مەنمالۇ
شۇنداق ياشا دەگەننالى ئالۇ ر زادى
نېمە ئۈچالۈن ئويلىمايالدۇ ئاخىرىالدا

تالىشالالىپ ،بالالارلىقىنى تۆكەلەيالالدىغان،
ئېگىز-ئېگىز بىنالىرى بار ،مىنىالدىغانغا
مىليونلالالۇق ماشالالىنىلىرى بالالار ئەركەك

دەيالالدىغىنىم شالالۇكى :مىللەتالالكە ۋە
ئۈممەتكە ياخشىلىقتا ۋە يامانلىقتا تەسىر

بايالردىن پەخىرلىنىمىز .بىزنىڭ ياخشالى
دۇئالىرىمىز ئۇ ر بىاللەن بىلاللە .ئەگەر

الالاللەر ۋە
الالالىتىدىغانالر ئىلىملىكال
كۆرسال
بالالايالردۇر .باشالالقىالر مۇشالالۇ ئىككالالى

ئۇنالالداق بولمايالالدىكەن ،ئۇ رنىالالڭ
ئىنساپىنى تىلەشتىن ۋە بىالرە ھادىسالە

خىلدىكى كىشىلەرنىڭ تۇتقان ياخشى ۋە
يامان يوللىرىغا ئەگىشىپ يود تۇتىدىغان
كىشالالىلەردۇر .كەلگۈسالالىدىكى شالالانلىق

بوپ قالسالا ئالۆزىگە-ئالۆزى قىلالدى
دەيىشتىن باشقا چارىمىز يالوق .ئالالالم
ھەممىمىزنى ئالغان ئىلمىمىز ۋە تاپقالان

تالالارىخىمىز ئىلىملىكلەرنىالالڭ ھەقنالالى

بايلىقلىرىمىز بىلەن دۇنيا ۋە ئالاخىرەتتە

سۆزلىشالالى ،ھەقنالالى يېزىشالالى ۋە ھەق

ئەزىز قىلسۇن.

ئۈستىدە مۇستەھكەم تۇرۇشى ئارقىلىق،
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سېستېمىسالىنىڭ

مەككىدىن مەدىالنىگە ھىجالرەە قىلىالپ
بارغانالالدا ،تالالۇنجى ئېلىالالپ بارغالالان
پائالىيىتى ،مۇسالۇلمانالرنىڭ بىالر يەرگە
جەم بولۇشى ،يەككە ئەمەس ،كوللېكتىپ
ھەرىكەە قىلىشى ئۈچۈن ،ئىشالنى شالۇ
دەۋرنىڭ تەلىپى ۋە ئېھتىيالاجى بالويى ە
بىردىنبىر ئاساسلىق مەركىالزى ئالورۇن
مەسجىد بىنا قىلى بىاللەن باشاللىغان
بولسا ،ئىككىن ى قىلىالپ دوسالتانىلىق،
ئىناقلىق ،ئەپۇچانلىق ۋە ھەمكارلىقئېڭى
سالالىڭدۈرۈلگەن دىنىالالي قېرىنداشالاللىق
تەلىماتىنى ئوتتۇرىغا قويغالان .ھەمالدە
«قۇرئالالان كەرىالالم»دە« :ھەقىالالقەتەن
مالالالالۇئمىنلەر قېرىنداشالالالالتۇر» ①دەپ
كۆرسىتىلگەن.

ئىسالالالالم دىنالالالى مۇسالالالۇلمانالردىن
ئىخالسالالمەن ،چىالالدام ان ،تەقالال ادار،
سەمىمى ،ئىتائەت ان ،پالاك ۋە كەمالتەر
بولۇشالالنى تەلەپ قىلغىنىالالدەك ،ئالالالالم
يولىدا دىنىي قېرىندا بولۇشنى تەلەپ
قىلىدۇ .دىنىالي قېرىنداشاللىق ئالادەتتە
مۇسۇلمانالرنىڭ كىشىلى تۇرمۇشالى ۋە
ئىجتىمائىي ھاياتىدا ئەخالق ئۆل ىمى ۋە
ھەرىالالكەە مىزانالالى سالالۈپىتىدە رود
ئوينايدۇ .ئىسالم دىنى مۇسالۇلمانالرنىڭ
قان قېرىنداشلىقتىنمۇ ئۈسالتۈن ھالالدا،
ئالالالالم ئۈچالالۈن دىنىالالي قېرىنالالدا
بولۇشىنى تەكىتلەيدۇ .چالۈنكى ،دىنىالي
قېرىنداشلىق ئىسالم دىنىنىالڭ ئەخالالق
قارىشىدىكى رەھىمدىللى  ،مېھرىبالانلىق
ۋە ئىنسانپەرۋەرلى ئىدىيىسىنى مەلالۇم
دەرىجىالالدە گەۋدىلەنالالدۈرۈپ بېرىالالدۇ.
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسسالا م

ئىسالم دىنىنىڭ ئىدىي ى تەشەببۇسالى
بولغان ئالالالم يولىالدىكى بالۇ دىنىالي
①ھۇجۇراە سۈرىسى- 65 :ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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الالدىن
الالتىالرنىڭ قولىال
الال ى ئۇسال
نەقىشال
كەلمەيدىغان بىر ۋەزىيەتتىكى مىللەتنىڭ
روھى پسىخىكىسالىغا سالىڭىپ كىرىالپ،
ئىنسانىيەە تارىخىالدا مىسلىسالىز بىالر
الالا
الالى بارلىققال
الالائىي جەمئىيەتنال
ئىجتىمال
كەلتۈرگەن.

قېرىنداشلىق ،شالۇ زامانالدىكى ئىسالالم
دۇنياسىدا ئومۇميۈزلۈك ئىنكاس پەيالدا
قىلىپ ،ئۇ رنىڭ ئىجتىمائىي ھاياتىدىكى
كۈچلالۈك پىكىالر ئېقىمىغالا ئايالنغالان.
بۇنىڭ بىر تېپى مىسالى :ئابدۇراھمان
ئىسالالىملى مەدىنىلىالال بىالالر سالالاھابە
پەيغەمبەر ئەلەھىسسا م قېرىندا قىلىپ
قويغان مۇھاجىر دىنىي قېرىندىشى سەئىد
ئىبنى رەبىئگە ئۆزىنىڭ پۈتالۈن مالاد-
مۈلكىنىالالالڭ يېرىمىنالالالى بۆلالالالۈپ
الڭ
الى ئايالىنىال
الدىغانلىقىنى ۋە ئىككال
بېرىال
قايسىسىنى ئىختىيار قىلسا ،شۇنى تا ق
قىلىپ ،ئىالددىتى توشالقاندىن كېاليىن،
ئېلىپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتسا ،يەرمالۇك
ئۇرۇشى بولغان كۈنى ،ئۇرۇشتا يارىدار
بولغان ھىشام ئىبنى ئاس قاتارلىق بىالر
نەچ ە ساھابىلەرنىڭ بىر يۇتۇم سالۇنى
ئۆزئارا بىر-بىرىگە ئۆتۈنۈپ ،ئالاخىرى
ھې قايسىسالالى ئى الالمە ھەممىسالالىنىڭ
شېھىد بولغانلىقى بۇنىڭ ئەمەلىي رەئالاد
پاكىتى بو يدۇ.

ئىسالم دىنىنىالڭ« :ھەقىالقەتەن ئەڭ
تەقالال ادار بولغالالانلىرىڭالر ئالالھنىالالڭ
دەرگاھىالالالالالدا ئەڭ ھۆرمەتلىالالالالال
ھېسابلىنىسىلەر» ① دەگەن بۇ شالوئارى
ئۇ رنىڭ ئى ىدىكى يالۇقىرى تەبىالقە،
الۇلالر تەبىقىسالالى
الۆۋەن تەبىالالقە ۋە قال
تال
قاتالالارلىق تەبىقى ىلىكلەرنالالى يىمىرىالالپ
تاشالپ ،كاپىتالىزىمغىمۇ ياتمايالدىغان،
سوتسالالىيالىزىمغىمۇ ياتمايالالدىغان ،ھەر
ئىككالالى تەرەپالالكە ئېغىالالپ كەتالالمە
تەڭپۇڭلۇقنى ساقالپ ،ھەمالمە بالاراۋەر
بولىدىغان ئىسالم ئادالىتىنى تۇرغۇزغان.
ئىسالم دىنىنىڭ «سىلەر ئۆز نەپسىڭالر
ئۈچالالۈن ياخشالالى كالالۆرگەن نەرسالالىنى
قېرىندىشىڭالر ئۈچۈن ياخشى كۆرمىگى ە
②
(كامىالالل) مالالۇئمىن بو لمايسالالىلەر»
دەالالگەن بالالۇ قارىشالالى ئۇ رنىالالڭ
نەپسانىيەت ىلى قامىقىغا ئىلىنىپ قالغان
شەخسالالالالالىيەت ىلى ئىللىتىالالالالالدىن
الدۇرۇپ« ،ئالالۆزۈم ياشىمىسالالاممۇ
قۇتۇلال
دىنىي قېرىندىشالىم ياشىسالۇن»« ،ئەد
ئۈچۈن ئەر بود ،بولمىسالا يەر بالود»
دەگەن بۇ ھېكمەتلى سۆزنىڭ مۇنەۋۋەر
تەمسىل ىلىرىگە ئايالندۇرغان.

ئىسالم دىنىنىڭ «ھەقىقەتەن مۇئمىنلەر
قېرىنداشالالتۇر» دەالالگەن بالالۇ ئۇلالالۇغ
تەلىمالالاتى ئىسالالالمىيەتتىن بالالۇرۇنقى
جاھىلىيەە دەۋرىدە قەلبلىرى ئۆچمەنلى
الالالى
الالالان ،روھىيىتىنال
بىالالاللەن تولغال
شەخسىيەت ىلى قاپلى الغالان« ،سالەن
ئۆد ،مەن ياشالا » دەپ ،باشالقىالرنى
ياشاتمايدىغان ،ھەتتا ئالۆز پۇشالتىدىن
بولغالالان قىزلىرىنىڭمالالۇ ياشىشالالىغا رازى
بولما  ،نومۇسالتىن ئالۇ رنى تىرىال
كۆمۈۋەتىدىغان دىلى قارىلىق ۋۇجۇدىغا
خۇددى تاشقا نەقى ئويغاندەك ئورناپ
كەتكەن ،ئۇنى ئويالۇپ چىقىرىال ەتى

ئۇ رنىالالڭ ئى ىالالدىن بىالالر ئىككالالى
① سۈرە ھۇجۇراە - 63ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
②ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رى ايىتى.
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قېتىم ئۆز يېقىنلىرى بىلەن ھەج قىلىال
ئۈچالالۈن يولغالالا چىقىالالدۇ ،بىالالر يەرگە
كەلگەندە ،يولنىالڭ ئوتتۇرىسالىدا بىالر
ئۆلۈك قۇشنى ئۇچرىتىدۇ-دە ،دەرھالاد
ئەتراپىدىكىلەرگە ئۇنى يولالدىن يىالراق
بىالالر يەرگە تاشلى ەتىشالالكە بۇيرۇيالالدۇ،
ئارىدىن بىالرى بېرىالپ ،ئالۇنى يالود
بويىدىكى بىر ئەخلەتخانىغا تاشلى ەتىدۇ.
بۇ ئارىدا يەنە ئابدۇلالھنىڭ كۆزى ،دەد
شۇ ئۆلۈك قۇشنى ئەخلەتخانىدىن بىالر
قىزنىڭ ئېلىپ كېتى اتقانلىقىغا چۈشالۈپ
قالىدۇ-دە قىزنى توختىتىپ ،بۇ ئۆلۈك
قۇشنى نېمە قىلىالدىغانلىقىنى سالورايدۇ.
قىز تەمتىرىگەن ھالدا ئۆزىنىالڭ يېالتىم
ئىكەنلىكىنى ،ئائىلىسىدە ئۆزى ۋە بىالر
ئىنىسى بارلىقىنى ،ئۇ رنىڭ تۇرمۇشىدىن
خەۋەر ئالالالغۇدەك بىالالرەر كىشىسالالىنىڭ
يوقلىقىنى ئېيتىدۇ .قىزنىڭ ئېيتقانلىرىنى
ئاڭلىغالالان ئابالالدۇلالم دەرھالالاد قىزغالالا
قولىدىكى ئۆلۈك قۇشنى تاشلى ەتىشالكە
بالالۇيرۇپ ،خەزىنىدارىالالدىن ھەميانىالالدا
قان ىلى خىراجەە بارلىقىنى سالورايدۇ،
خەزىنىدار  6555دىنار بارلىقىنى ئېيتىدۇ،
ئابالالدۇلالم خەزىنىالالدارغا 35« :دىنالالار
ئېلىپ قالغىن ،ئۇ بىزگە مەرۋىگە يېتىپ
بارغۇچە يېتىدۇ ،قالالغىنىنى بالۇ قىزغالا
بەرگىالالن ،بالالۇ بىزنىالالڭ بالالۇ يىلقالالى
الالا
الالزدۇر» دەپ ھەج قىلمال
ھەججىمىال
②
قايتىپ كېتىدۇ» مانا بۇ ر ئۇ رنىالڭ
ھاياە كۆرۈنۈشىدىن پەقەتال بىر تام ە.

كىشالالالىنىڭ ئەمەلىالالالي پائالالالالىيتىگە
دىققىتىمىزنى بېرىدىغان بولسالاق ،بالۇ
ھەقتە مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق مۇنداق
دەيدۇ« :مەدىنىدە بىر قان ىلىغان تۇد
خوتۇن ۋە مىسكىن (يەنالى كۈنالدىلى
تۇرمۇشىنى قامالداپ بېرىالدىغان بىالرەر
كىشىسى يوق) ئادەملەر بار ئىدى .ئەمما
ئۇ رنىڭ تۇرمۇشالى يەنىالال خالاتىرجەم
ئۆتەتتى .چۈنكى ئۇ رغا نالامەلۇم بىالر
پىداكار كىشالى تەرىپىالدىن ئۈزلۈكسالىز
ئوزۇق-تۈلۈك كېلىپ تۇراتتى .لېكىن،
ئالالۇ ر بالالۇ پىالالداكار كىشالالىنىڭ كىالالم
ئىكەنلىكىنالالى زادىالالال بىلمەيتتالالى .بالالۇ
كۈنلەردە زەينۇد ئابىدىن ئىبنى ھۈسەين
ۋاپاە بولىدۇ ،شۇنىڭ بىاللەن بىالرگە،
ئۇ رغا كېلى اتقالان ئۇزۇقمالۇ توختالاپ
قالىدۇ .ئانالدىن ئالۇ ر شالۇ چاغالدىال
ئۆزلىرىگە ئۇزۇق يەتكۈزۈپ بېرى اتقان
پىداكار ،ئالىيجاناپ كىشالىنىڭ زەينالۇد
ئابىدىن ئىبنى ھۈسالەيىن ئىكەنلىكىنالى
بىلىپ يېتىدۇ .بۇ زاە ۋاپالاە بولالۇپ
يۇيۇلغاندا ،ئالۇنى يۇغالۇچىالر ئۇنىالڭ
ئىككى تاغىقىنىڭ (غېرىپ-مىسكىنلەرگە
ئۇزۇق يەتكۈزۈپ بېرى جەريانىدا تاغا
الى
الارا بولالۇپ كەتكەنلىكىنال
يالۈدۈپ) يال
①
كۆرگەن»
شۇنىڭدەك ،ئابدۇلالم ئىبنى مۇبارەك
ئۆز زامانىدا ئەڭ كۆپ سەدىقە قىلىدىغان
كىشالالى بولالالۇپ ،ئۇنىالالڭ بىالالر يىلالالدا
قىلىدىغان سەدىقىسى تەخمىنەن يۈز مىڭ
دىناردىن ئاشىدىكەن .بالۇ كىشالى بىالر

ئەمالالدى زامالالانىمىزدىكى بىزنىالالڭ

①ئابدۇلال ناسىھ ئۇل ان" ،ئىسالم قېرىنداشلىقى"
 03ال بەە.

②ئابدۇلال ناسىھ ئۇل ان" ،ئىسالم قېرىنداشاللىق"
 03ال بەە.
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قېرىنداشلىرىنى جېنى بىلەن ،مېلى بىلەن
قوغداشالالالقا مەجبالالالۇردۇر .بولۇپمالالالۇ
بۈگۈنكىالالالدەك پۈتالالالۈن كۇپالالالۇر
تەرەپدارلىرى ھەر ساھەدە ھەر تەرەپتىن
سەلدەك بېسىپ كېلى اتقان بۇ جىالددىي
پەيتتە ،بىز مۇسالۇلمانالر ئۆزىمىزنىالڭ
«دىنىي قېرىنداشلىق» مەسئۇلىيىتىمىزنى
پەقەە قان قېرىنداشلىق ياكى مەنپەئەە
ئاساسالالىدا ئەمەس ،بەلكالالى «قۇرئالالان
كەرىم»نىڭ تەلىپالى بالويى ە «دىنىالي
قېرىنداشالاللىق» پىرىنسالالىپىنى چىقىالال
قىلىپ ھەرىالكەە قىلىشالىمىزغا تالوغرا
كېلىدۇ .ئەمما بۈگۈنكى كۈنىمىزدە بالۇ
تۇيغۇ ۋە بۇ چۈشەن ىگە ئىگە ،ئەقىالل
كۆزى ئويغاق ،ۋىجدان مۇختالارىيىتىگە
ئىگە مۇئمىن-مۇسۇلمان رەھبەر يالاكى
شەخىسالاللەرنى ئالالۇچرىتى ئەنقانىالالڭ
تۇخۇمىنى تېپىشتىنمۇ تەستەك قىلىالدۇ.
بۇ خۇسۇستا ئەرەب ۋە ئەجەم ھەممىمىز
ئوخشاشال بىر خىالل ئىللەتالكە مالۇپتىال
بولۇپ قالدۇق .غەرەزلى ھالدا بىالر-
بىرىمىزنى زور پ نۇقتىلىالق دۈشالمەن
قىلى ەلىپ« ،تەۋەلالۋە تەبەررا» نىالڭ
ھەقىقىتىنى تاشالپ ،ئەساللى دۈشالمەن
كىالم ،دوسالت كىالم غەزەپ-نەپالرەە
ئوبيېكتىبىمىزچالالۇ بالالۇنى ئېتىقالالادىي
الەپ ۋە
الام-مەنسال
تەرەپالتىن ئەمەس ماقال
دۇنيالالاۋى پايالالدا-مەنالالپەئەە چىقىالال
نۇقتىسى قىلى الدۇق.

ئىنسانلىرىمىزغا دىققىتىمىزنى بېرىالدىغان
بولساق ،ئۇ رنىالڭ ئى ىالدە نۇرغالۇن
ئالىيجانالالاپ ،سالالېخىي ،ياردەمسالالۆيەر
كىشالالىلىرىمىز بولغىنىالالدەك ،چۈشالاللۈك
تالالامىقىنى يالالاكى كەچلىالال غىزاسالالىنى
مەخسۇس ئايروپىالن بىلەن ئالۈرۈم ىگە
بېرىپ يەپ كېلىدىغان ،ئايدا بىر قېالتىم
ھەرەمگە بېرىپ ئۆمرە-ھەج قىلىدىغان
باي ەت ىلىرىمىزمۇ يوق ئەمەس.
ئىسالم دىننىڭ قېرىنداشلىق پىرىنسىپى
بىالالر ئەقىالالدىگە مەنسالالۇپ دىنىالالي
قېرىنداشلىق ئاساسى ئۈستىگە قۇرۇلغان.
جانابى ئالالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەگەن:
«ھەقىقەتەن مالۇئمىنلەر قېرىنداشالتۇر،
(ئۇرۇشۇپ قالسا) قېرىنداشاللىرىڭالرنىڭ
ئارىسالالالىنى تالالالۈزەڭالر ،رەھمەتالالالكە
ئېرىشىشالالىڭالر ئۈچالالۈن ،ئالالھالالدىن
قورقالالالالۇڭالر» بالالالالۇ ئالالالالايەە
«قېرىنداشلىق»نىڭ پەقەە بىر ئېتىقالاد
ئاساسىدا ،بىر ئىدىيىگە مەنسۇپ ،ئىمان
نۇرىدا قەلبلىرى بىرلەشكەن مالۇئمىن-
مۇسالالالالالالۇلمانالر جەمئىيىتىالالالالالالدە
گەۋدىلىنىالالالدىغانلىقىنى كۆرسالالالىتىدۇ.
بۇنىڭدىن شۇ مەلۇم بولىدۇكى ،كىشىلەر
يەر شارىدا قايسى قىتالئەدە ياشىسالۇن،
قايسى مىللەتتتىن بولسالۇن مالۇئمىن-
مۇسالالۇلمان بولىالالدىكەن ھەممىسالالى
قېرىنالالدا  ،ھەممىسالالى يولالالدا ۋە
سەمىمىي دوست-ياراندۇر .بۇ ر ئۆزئارا
ھەرقانداق قىيىن ىلىق ۋە خالاپىلىقالردا
بىر-بىرىگە ياردەمدە بولۇشقا مەجبالۇر
بولغىنىالالدەك ،سالالىرتقى دۈشالالمەننىڭ
تاجاۋزچىلىقى ،زوراۋانلىقى ۋە زۇلۇمىغالا
قارشى ئورتاق تاقابىل تۇرۇشقا ،دىنىالي

قېرىنداشالالالرچە سالالەمىمىي دوسالالتلۇق
نامايەندىسالالالى ،ئۆزىنىالالالڭ دىنىالالالي
قېرىندىشىنىڭ خۇشاللىقىغا جۈر بولۇ ،
غەم-قايغۇسالالالىغا ئەمەلىالالالي ئىپالالالادە
بىلدۈرۈ بىلەن گەۋدىلىنىدۇ« .قۇرئان
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كۆرمىگالالۈچە (مالالۇكەممەد) مالالۇئمىن
بو لمايدۇ» ②ھەزرىتى ئەلى رازىيالالالھۇ
ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ« :ساڭا ھەقىقىالي
قېرىنالالالدا ۋە سالالالەمىمى يولالالالدا
بو يدىغانالر ،سالەن ئۈچالۈن ۋاقىالت
ئاجرىتا يالالدىغان (ۋاقتالالى كەلگەنالالدە)
سالالېنىڭ مەنپەئەتىالالڭ ئۈچالالۈن ،ئالالۆز
مەنپەئىتىالالالدىن ۋاز كې ەلەيالالالدىغان،
الگەن
زاماننىالڭ پالا كەتلىرىگە دۇچ كەلال
چېغىڭدا ،سېنىڭ ئۇ پا كەە ۋە ناچالار
ئەھ الىڭنى سەرەمجانالشتۇرۇ ئۈچۈن،
ئۆزىنىڭ خالاتىرجەم تۇرمۇشالىنى پىالدا
قىال يدىغان كىشىلەردۇر».

الالم»دە ئىلگىالالالرى سالالالۈرۈلگەن
كەرىال
قېرىنداشلىق مانا بالۇ نالۇقتىالرنى ئالۆز
ئى ىگە ئالىدۇ .دىنىالي قېرىنداشاللىقنىڭ
ئەڭ گۈزەد ئوبرازى ئەينى اغدا تۇنجى
ئەۋ د مۇسۇلمانلىرى شالەكىللەندۈرگەن
ئەنسالالار ۋە مۇھالالاجىر ر جەمئىيىتىالالدە
جانلىق مەنادا ئىپادىلەنگەن ۋە يۇقىرىدا
تىلغا ئېلىنغىنىدەك ئۆزىنىڭ ئەڭ يۇقىرى
پەللىسىگە كۆتۈرۈلگەن .ئۇ ر ئۆزىنىالڭ
مەنپەتىالالدىن قېرىندىشالالىنىڭ مەنپەتىنالالى
ئەۋزەد كۆرگەن .مانالا بالۇ ئۇ رنىالڭ
ئىمانىدا قان ىلى سەمىمىي ئىكەنلىكىنى
كۆرسالالىتىدىغان ئالىيجانالالاپلىق روھالالى
ئىالالدى .ئۇ رنىالالڭ بالالۇ ئالالۆزگى ە
ئا ھىالالدىلىكى «قۇرئالالان كەرىالالم»دە
مۇنداق بايالان قىلىنىالدۇ« :ئالۇ ردىن
(يەنى مۇھاجىر ردىن) مەدىنىدە يەرلى
بولغان ،ئىمانى كۈچلۈك بولغانالر (يەنى
ئەنسالالار ر) يېنىغالالاھىجرەە قىلىالالپ
كەلگەنلەرنالالى (يەنالالى مۇھالالاجىر رنى)
دوسالالت تۇتىالالدۇ ،ئۇ رغالالا بېالالرىلگەن
نەرسىلەر ئۈچۈن ئى ى تارلىق قىلمايدۇ،
ئالالالالۇ ر مۇھتالالالالاج تۇرۇقلالالالالۇق
(مۇھاجىر رنىڭ مەنپەئىتىنى ئۆزلىرىنىڭ
مەنپەئىتالالى) دىالالن ئە بىلىالالدۇ ،ئالالۆز
نەپسالالىنىڭ بېخىللىقىالالدىن سالالاقالنغانالر
مەقسالالەتكە ئېرىشالالكۈچىلەردۇر» ①بالالۇ
مەزمۇنغالالالا ئا قىالالالدار پەبغەمالالالبەر
الالگەن:
ئەلەيھىسسالالا م مۇنالالداق دەال
«سالالىلەردىن ھالالې كىم ئالالۆزى ياخشالالى
الالالڭ
الالالىنى ئۆزىنىال
الالالۆرگەن نەرسال
كال
(دىنىي)قېرىندىشالالى ئۈچۈنمالالۇ ياخشالالى

قېرىنداشلىقنىڭ يەنە بىر خۇسۇسىيىتى
قېرىندىشىنى باشقىالرغا زۇلۇم قىلىشالتىن
ۋە زۇلۇمغا ئۇچراشتىن ساقالپ قالېلى .
بۇ شەكىلدىكى قېرىنداشلىق مىلاللەە ۋە
ئىرق ئايرىمىسىدىن ھالقىالپ ،پۈتالۈن
دۇنيا مۇسالۇلمانلىرىنىڭ بىالر ئالۈممەە
ئىدىيىسالالالىگە ۋەكىللىالالال قىلىالالالدۇ.
شالالۇنىڭدەك ياخشالالى ئالالائىلە ،ئىنالالاق
جەمئىالاليەە ۋە مەدەنىيەتلىالال شالالەھەر
الالى
الالنىڭ كاپالەت ىسال
الالۇرۇپ چىقىشال
قال
بو يالالدۇ .پەيغەمالالبەر ئەلەيھىسسالالا م
مۇنداق دەيدۇ« :مۇئمىن قېرىندىشىڭغا
زالىم بولسۇن ياكىزۇلۇمغالا ئۇچرىغالان
بولسۇن ياردەمدە بالولغىن!» ،زالىمغالا
قانالالداق يالالاردەم قىلىالال توغرىلىالالق
سورالغاندا ،زالىمنالى زۇلالۇم قىلىشالتىن
توساپ قېلى ئۇنىڭغا ياردەم قىلغانلىق
③
بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
②ئىمام بۇخارى رى ايىتى.
③ئىمام بۇخارى رى ايىتى.

①ھەشىر سۈرىسى - 9ئايەە.
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نۇر قېرىندىشالىمىزنىڭ «قېرىنداشاللىرىم
قەيەردە» ماۋزۇلۇق ئوچۇق خېتى مۇنۇ
مەزمۇنالالالدا باشالالالالنغان ئىالالالكەن:
«قېرىنداشلىرىم! بۇ تۈرمىدە مەن بىلەن
بىرگە يەنە  63قىز قېرىندىشىم بار ،بىز
ھەممىمىز ھەر كۈنى نومۇسسىز ۋەھشالى
ھاي انالرنىالالالڭ ئى الالالى پۇشالالالۇقىنى
چىقىرىدىغان ئويۇن ۇقى بولۇپ قالدۇق.
ناماز ئوقۇ ئۇياقتا تۇرسۇن ،ئاياللىق
نومۇس ۋە ھايا پەرەنجىمىزنى كېيىشمۇ
چەكلەنمەكالالالتە .ئالالالارىمىزدىن بىالالالر
قېرىندىشالىمىز بىالر ئامېرىكالا ئىتىنىالڭ
تاجاۋۇزچىلىقىغالالا ئۇچرىغانالالدىن كېالاليىن
خورلالالۇقتىن تامغالالا بېشالالىنى ئالالۇرۇپ
ئۆلۈۋالدى .مەن سىلەرنىڭ بىر دىنىالي
قېرىندىشىڭالر بولۇ سۈپىتىم بىاللەن،
سىزلەردىن ئۆتىنىدىغىنىم شالۇكى ،ئەگەر
مۇمكىن بولسا بىزنى بۇ تالۈرمە بىاللەن
بىرگە قوشۇپ پارتلىتىالپ ،بىزنالى بالۇ
خورلۇقتىن قۇتۇلدۇرۇپ قېلىڭالر!» دەپ
يازغان .يەنە بۇندىن بىر نەچال ە يىالل
بۇرۇن پەلەستىندە سېھيونىست رادىكالاد
كۈچلىرى تەرىپىدىن قولغا ئېلىنغان بىالر
مەھبۇسنىڭ مەسالۇم-غۇبارسالىز قىالزى
پۈتۈن دادىالرغا خىتالاب قىلىالپ« :ھەر
كۈنى ئەتتىگەن-ئاخشام ئۇمالاق ئەركە
الالۆيۈپ
الالىگە سال
الالڭ پىشانىسال
باللىرىنىال
ئەركىلىتى اتقان دادىالر خىجىل بولۇڭالر!
چالالۈنكى مېنىالالڭ دادام قالالارا تۆمالالۈر
تاپانلىقالرنىڭ قولىدا ئىڭرىماقتا» دەگەن
ئې ىنارلىق كۆڭالۈد زەردىسالى نىالدادا
بولغان بولسا ،بۇگۈنكى كۈندە بىزنىڭ
تالالۈمەنلىگەن خالالانىم قىزلىرىمىزنىالالڭ
تۈرمە-زىندانالردا قىزىل بارماقلىقالرنىڭ

ئەينى چاغدا ،مىالدىاليە -9ئەسالىردە
ئابباسىيە خەلىپىلىرىدىن بولغان مۇئتەسىم
بىلالھنىالالڭ خىالالالپەە دەۋرىالالدە ،رۇم
دىيارلىرىنىڭ بىرىدە ئەسىرگە چۈشالۈپ
قېلىپ ،زۇلۇمغا يولۇققان بىر مۇسۇلمان
ئايالنىڭ« :ۋا ئىسالما ،ۋا مۇئتەسالىما»
دەگەن بىالر قېتىملىالق نالالە پەريالادى
مەزكۇر خەلىپىنىڭ قوماندانلىقىغا نەچال ە
مىڭ مىل ئۇزاقلىقتىكى دۈشمەنگە قارشى
ئەسالالكىرىي يالالۈرۈ قىلىالالپ ،شالالۇ
ئەبلەخلەرنىڭ ئەدىپىنى بېرىشكە يېتىالپ
ئاشقان ئىكەن .ئەمدىلىكتە  05نەچال ە
ئىسالم د لىتى نامىدا ئىككى مىلياردقالا
يېقىن مۇسۇلمان ياشاۋاتقان دەۋرىالدە،
قالالان دەڭىزىغالالا ئايالنغالالان بۈگالالۈنكى
الدا ئېلىالالپ
الۇرىيەنىڭ ھالالۇم رايونىال
سال
بېرىلغان بىر قېتىملىالق نامايىشالتا بىالر
مەسۇم قىزىمىز پۈتۈن دۇنيا مۇسالۇلمان
رەھبەرلىالالرىگە خىتالالاب قىلىالالپ« :ھە
الالالىم! سالالالالەن قەيەردە ،ھە
مۇئتەسال
ئوسمانىيالر يىگىتلىالرى ،ھە سالۇلتان
ئىككىن الالى ئابالالدۇد ھەمىالالدخاننىڭ
ئوغالالۇللىرى بىزنالالى يالالالغۇز تاشالالالپ
قويمالالالالاڭالر ،بىالالالالز سالالالالۈرىيەدە
بوغۇزلىنى اتىمىز ،بىز مۇسالۇلمانالرنىڭ
نالالاھەق ئۆلتالالۈرۈلگەنلىكى تارىخقالالا
يېزىلمىسۇن» دەپ نالە پەرياد قىلغالان
بولسا ،بۇنىڭدىن بۇرۇنمالۇ ،ئىراقنىالڭ
ئەبالالۇ غېرىالالب تۈرمىسالالىدە ئامېرىكالالا
الالالكەرلىرىنىڭ نومۇسسالالالالىز رچە
ئەسال
تاجاۋۇزچىلىقىغالالا ئۇچرىغالالان مىڭالالالرچە
ئاچا-سېڭىللىرىمىزنىڭ نالالە-پەريالادى
ھەممىمىزنىڭ قەلبىالدە زەرداب بولالۇپ
ئاققان ئىدى .بۇ رنىڭ ئى ىدىن فاتىمە
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دەپسەندە قىلىشىغا چىدىما ياڭراۋاتقان
نالە پەريادلىرى ،ئاتىسى ياكى ئانىسالى
ياكى ھەر ئىككىسى تۈرمىگە تاشلىنىپ،
يېالالتىم ۋە ئىالالگە-چاقىسالالىز قالغالالان
نارەسىدە ،مەسۇم بىغۇبار رنىڭ ئاچ ىق
پىغانلىرى قۇ ق تۈۋىمىزدە چىلالۋاتىدۇ.
بۇ ئەلەم ۋە خورلالۇقالر يەتمىگەنالدەك
-30ئاۋغۇستتىن بېرى بۇددىست بىرمالا
ئارمىيىسىنىڭ ئۆز تەۋەلىكىدىكى ئاراكان
مۇسۇلمانلىرىنى بوۋاق ،قېالرى-يالا ،
ئەر-ئاياد دەمە ئۆلتالۈرۈپ ،پۈتالۈن
دۇنيا مۇسۇلمانلىرىغا زەردە قىلىشاللىرى
التىگە دەرە ،ئەلەم ئۈسالالتىگە
دەرە ئۈسال
ئەلەم قوشۇۋاتىدۇ.

مۇستەھكەم ۋە پۇختا سالېلىنغان بىناغالا
ئوخشايدۇ ،ياكى پۈتالۈن ئېلىمىنالت ۋە
ئۇنسۇرلىرى بىر-بىالرىگە باغلىنىشاللىق
بىر پارچە ئەزاغا ئوخشايدۇ .قانالداقكى
بەدەننىڭ قايسالى بىالر ئەزاسالىغا دەرە
يەتسالالە ،پۈتالالۈن بەدەن راھەتسالالىزلى
ھالالې قىلغىنىالالدەك ،دۇنيانىالالڭ بالالۇ
چېتىدىكى بىالر مالۇئمىن-مۇسالۇلمانغا
يەتكەن دەرە-ئەلەمنى دۇنيانىالڭ ئالۇ
چېتىدىكى مالۇئمىن-مۇسالۇلمانالرنىڭمۇ
ھالالې قىلىشالالى ،ئۇ رنىالالڭ دەردىنالالى
ئۆزىنىڭ دەردىگە ئوخشا دەرە بىلىپ
ھەد قىلىشقا كالۈچ چىقىرىشالى كېالرەك
ئىالالدى .بالالۇ خۇسۇسالالتا پەيغەمالالبەر
ئەلەيھىسسا مدىن نۇرغالۇن ھەدىساللەر
اللەر ئى ىالالدە
الۇ ھەدىسال
الۆزلەنگەن .بال
سال
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا منىڭ« :مۇئمىنلەر
ئۆزئالالارا مۇسالالتەھكەم بىالالر بىناغالالا
ئوخشالالايدۇ» ① دەالالگەن سالالۆزى بىالالز
مۇسۇلمانالر ئۈچۈن مەسىلىنىڭ قان ىلى
ئەھمىيەتلى ئىكەنلىكىنى كۆرسالىتىدۇ.
ھەزرىتى ئەبالۇ مۇسالا ئەلئەشالەرى بالۇ
ھەدىسنى سۆزلىگەندە ،تېخىمۇ جالانلىق
ئىپادىلە ئۈچۈن ،بارماقلىرىنى بىالر-
بىرىگە گىرەلەشتۈرۈپ تۇرۇپ ،سۆزلەپ
بەرگەنلىكى رى ايەە قىلىنىدۇ .چالۈنكى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا م« :مۇئمىننىالڭ
مۇئمىن بىلەن بولغان مۇناسى ىتى بىر-
بىرى بىلەن گىرەلىشىپ كەتكەن بىناغالا
ئوخشايدۇ» ② دەگەن بولسا ،يەنە بىالر

الۇلمانالرنىڭ
الۇئمىن-مۇسال
ئەساللىدە مال
ھەقىقىالالالي قېرىنداشالالاللىق رىشالالالتى،

①ئىمام بۇخارى ،ئىمالام مۇساللىم ،تىرمىالزى ۋە
نەسەئى رى ايىتى.
②ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رى ايىتى.

بالالۇ تراگېالالدىيىلى ھادىسالالىلەر ۋە
پاجىئەلى ئەلەماللەر بىاللەن بۈگالۈنكى
كۈندە كىمنىڭ كارى ھەممىسالى ئالۆز
ئىشى ،ئالۆز دەردى بىاللەن مەشالغۇد،
الۆز
الى ئال
الاق ھەممىسال
توغرىسالىنى ئېيتسال
خاپىلىقىدىن قانداق چىقىال كويىالدا،
ھې قانالالداق بىالالر د لەە يالالاكى د لەە
بېشىدىكى رەھبەرنىڭ ئۆز مەسىلىسىدىن
ئېشىنىپ باشقىالرنىڭ مەسىلىسىگە كۆڭۈد
بۆلالالۈ ۋە نالالالە-پەريادىغالالا قالالۇ ق
سېلىشقا چولى تەگمەيدۇ .ھەممىسى ئۆز
مەنپەئەتىنى قوغدا بىاللەن مەشالغۇد.
ھەتتا قان بېغىڭ بىر ،دىنىي ئېتىقادىالڭ
ئوخشا بولسالىمۇ ،ئالۆز مەنپەئىالتىگە
چېتىشلىق ھەرقانالداق مەسالىلىگە كالۆز
يۇما يدۇ ،ز رۈر تېپىلغاندا ئىككىلەنمە
دۈشمىنىڭگە ساتا يدۇ.
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②

سۆزىدە« :مۇئمىنلەرنىڭ دوستانىلىق ۋە
كۆيۈم الالانلىق مۇناسالالى ىتى بەدەنالالگە
ئوخشايدۇ ،قانداقكى بەدەننىالڭ بىالرەر
ئەزاسىغا دەرە-ئەلەم يەتسالە ،پۈتالۈن
بەدەن قىزىالالپ ،ئۇيقۇسالالىز-بىالالدار
بولغىنىدەك (ئۇ رمالۇ بىالرەر مالۇئمىن
قېرىندىشالالىغا دەرە-ئەلەم يەتكەنالالدە
ئالالۆزىگە يەتالالكەن دەرە-ئەلەمالالدەك)
بىئارام بولىدۇ» ① دەگەن.

الدۇ»
سالىلەرگە شالۇنداق بايالان قىلىال
جانابى ئالالالم بالۇ ئالايەتتە بىالزلەرگە
جاھىلىيەە دەۋرىالدە ئۆزئالارا قالاتتىق
دۈشمەنلىشىپ قالغان ئەۋس ۋە خەزرەج
قەبىلىلىرىنالالالى ئىمالالالان ئاساسالالالىدا
قېرىنداشلىق يىپى بىلەن بىالر-بىالرىگە
قانداق باغلىغالانلىقىنى خالاتىرلەتمەكتە.
ئىنسانالرنىڭ زا لەە قىرغىقىغا كېلىالپ،
دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە شۇم پىشانە بولۇپ،
جەھەننەم گىردابىغا دۇچالار بولۇشالتىن
قۇتۇلۇشنىڭ بىردىن بىالر يالولى پەقەە
ئالالھنىالالڭ ئارغام ىسالالىغا مۇسالالتەهكەم
ئېسىلىپ ،قېرىنداشلىق ئارغام ىسالىنىڭ
كۈچىنى تېخىمالۇ ئاشالۇرۇ شالەرتىگە
باغلىماقتا .شۇ سەۋەپلى ئىسالم دىنىدا
مۇئمىنلەرنىالالڭ ئارىسالالىنى بۇزىالالدىغان،
قېرىنداشالاللىق يىپىنالالى ئۈزىالالدىغان ھەر
قانالالداق سالالەلبىي ھەرىكەتالاللەر ھالالارام
قىلىنغان .ئىرق ،مىللەە ئايرىمىسالىدىن
ئىبارەە جاھىلىيەە ئادەتلىرىنى تاشالپ
الزان
الۇيى ە مىال
الىپى بال
تەق الىالق پىرىنسال
الاقلىق ۋە
الڭ ئىنال
تۇرغالۇزۇپ جەمئىيەتنىال
دوسالالتانىلىقتىن ئىبالالارەە قېرىنداشالاللىق
ھاۋاسىنى بۇزىالدىغان پۈتالۈن سالەلبىي
قېلىپالرغا چەكلىمە قويۇلغالان .جانالابى
ئالالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :ئالى
مالالۇئمىنلەر! نۇرغالالۇن گۇمالالانالردىن
ساقلىنىڭالر (يەنى ئائىلىالدىكىلىرىڭالرغا
ۋە كىشىلەرگە گۇمانخورلۇق قىلماڭالر)،
بەزى گۇمانالر هەقىالقەتەن گۇنالاهتالۇر،
(مۇئمىنلەرنىڭ ئەيىبىنى) ئىالزدىمەڭالر،
بىر-بىرىڭالرنىڭ غەي ىتىنى قىلمالاڭالر،

①ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رى ايىتى.

②سۈرە ئالى ئىمران- 653 ،ئايەە.

شەكسالالىزكى مۇئمىنلەرنىالالڭ قەلبىنالالى
بىر-بىرىگە باغاليدىغان ئەڭ مۇھىم ۋە
ئەڭ كۈچلۈك ئامىل ئىمالان ۋە تەقال ا
ئاساسالالى ئۈسالالتىگە قۇرۇلغالالان دىنىالالي
قېرىنداشلىق مۇناسى ىتىدۇر .بۇ جانابىي
ئالالھنىڭ مۇئمىن-مۇسۇلمانالرغا ئاتالا
قىلغان ئەڭ قىممەتلىال نېمەتلىرىالدىن
بىرى« .قۇرئان كەرىم»دە بۇ مەزمالۇن
مۇنداق تىلغا ئېلىنىالدۇ« :ھەممىڭالالر
ئالالھنىڭ ئاغام ىسىغا (يەنى ئالالھنىالڭ
دىنىغا) مەهكەم يېپىشىڭالر ،ئايرىلمالاڭالر
(يەنى سىلەردىن ئىلگىرى يەھۇدىيالر ۋە
ناسارا ر ئىختىالپ قىلىشقاندەك ،دىنالدا
ئىخالالتىالپ قىلىشالالماڭالر) .ئالالھنىالالڭ
سىلەرگە بەرگەن نېمىتىنالى ئەساللەڭالر،
ئۆز ۋاقتىدا سالىلەر ئۆزئالارا دۈشالمەن
ئىالالالدىڭالر ،ئالالالالالم دىلىڭالرنالالالى
بىرلەشتۈردى ،ئالالھنىڭ نېمىتى بىاللەن
ئۆزئارا قېرىنالدا بولالدۇڭالر ،سالىلەر
دوزاا چۇقۇرىنىڭ گىرۋىكىدە ئىدىڭالر،
الالم ئالالارقىلىق)
الىلەرنى (ئىسال
الالالم سال
ئال
ئۇنىڭدىن قۇتقۇزدى .سىلەرنىڭ هىدايەە
تېپىشىڭالر ئۈچۈن ،ئالالم ئالايەتلىرىنى
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مەسخىرە قىلغۇچى ئايالالردىن ياخشىراق
الى
الۇمكىن ،بىالر-بىرىڭالرنال
بولۇشالى مال
ئەيىبلىمەڭالر ،بىر-بىرىڭالرنالى يامالان
لەقەم بىلەن چاقىرماڭالر ،ئىماندىن كېيىن
پىسقى بىلەن ئاتا (يەنالى مالۇئمىننى
پاسىق) دەپ ئاتا نېمىدەگەن يامالان!
(مۇنداق نەھيى قىلىنغالان ئىشالالردىن)
③
تەۋبە قىلمىغانالر زالىمالردۇر»

سالالالىلەرنىڭ بىالالالرىڭالر ئالالالۆلگەن
قېرىندىشالالىڭالرنىڭ گۆشالالىنى يېيىشالالنى
ياقتۇرامسالالالالالالالىلەر ئالالالالالالالۇنى
ياقتۇرمايسىلەرئالالھدىن قورقۇڭالر ئالالم
(تەۋبەقىلغۇچىالرنىڭ قىلغان) تەۋبىسىنى
بەكمۇ قوبۇد قىلغۇچىالدۇر( ،ئۇ رغالا)
ناهايىتى مېھرىباندۇر» ① جانالابى ئالالالم
بۇ مۇبارەك ئايەتتە مۇئمىنلەرنى ئىنىالق
قىلىالالپ يامالالان گۇمانالالدا بولۇشالالتىن،
الالالالالىر ۋە
الالالالاللىرىنىڭ سال
قېرىنداشال
مەخپىيەت ىلىكىنى ئاشالكارا قىلىشالتىن،
غەي ەە قىلىشتىن ،ئالالدى-ئارقىسالىدا
يامان گىپىنالى قىلىشالتىن ساقلىنىشالنى
بىلدۈرمەكتە .پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا م بۇ
ھەقتە(« :سەۋەبسىز) يامالان گۇمانالدا
بولۇشتىن ساقلىنىڭالر ،چالۈنكى يامالان
گۇمان يالغان سۆزنىڭ ئەڭ يامىنىالدۇر.
بىر-بىرىڭالرنىڭ ئەيىبىنالى كالوچىال ،
پا قىلى ۋە ئاڭالشالقا ئۇرۇنمالاڭالر،
بىر-بىرىڭالرنىڭ سىرلىرىنى تەكشۈرۈپ
يۈرمەڭالر!» ② دەگەن بولسا ،يەنە بىالر
ئالالايەتتە مۇنالالداق دەيىلىالالدۇ« :ئالالى
مۇئمىنلەر! بىر قەۋم يەنە بىالر قەۋمنالى
(يەنى بىر جامائە يەنە بىر جامائەنى ،بىر
الادەمنى) مەسالالخىرە
الادەم يەنە بىالالر ئال
ئال
قىلمىسالالۇن ،مەسالالخىرە قىلىنغالالان قەۋم
(ئالالھنىڭ نەزىرىدە) مەسخىرە قىلغۇچى
قەۋمدىن ياخشىراق بولۇشالى مالۇمكىن،
سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى ئايالالرمۇ ئۆزئارا
مەسالالخىرە قىلىشمىسالالۇن ،مەسالالخىرە
قىلىنغۇچى ئايالالر (ئالالھنىڭ دەرگاهىدا)

مەزكۇر ئايەە ۋە ھەدى شالەرىپلەردە
تىلغا ئېلىنغالان بالۇ خىالل ئىللىەتاللەر
ئادەتتە ،مىكروبقا ئوخشايدۇ .قانداقكى
مىكالالروب بەدەننالالى ھالسىز شالالتۇرۇپ
يېقىتقىنىالالدەك ،مەزكالالۇر ئىللەتلەرمالالۇ
الالالى
الالال ئېڭىنال
ئۈممەتنىالالالڭ بىرلىال
ئاجىز شتۇرۇپ ،قېرىنداشاللىق روھىنالى
ئۆلتۈرىالالدۇ ،كىشالالىلى پسىخىكىسالالىنى
بالالۇزۇپ ،ئىجتىمالالائىي مۇناسالالى ىتىنى
يېرىكلەشالالالتۈرىدۇ ،ياردەمسالالالۆيەر ۋە
ھەمكارلىق رولىنى ئۇنۇتتۇرۇپ ئۆزئالارا
ھەسالالەە ۋە نەپالالرەە تۇيغالالۇلىرىنى
غىدىقالپ بىخالندۇرىدۇ ۋە نەتىجىالدە،
كۈنىمىزدىكىدەك بىرىمىزنالى خالاۋارىچ،
بىرىمىزنى ئەزھەرىي مالۇرجىئىلەر ،يەنە
بىرىمىزنالالى مالالۇرتەد ،يەنە بىرىمىزنالالى
سەلەپى يەنە بىرىمىزنالى خەلەپالى دەپ
توختۇمالالا تالالور دۇنياسالالىدا كاپشالالىپ
ھارمايدىغانالرنىڭ جەڭلىرى توختىمايدۇ.
چۈنكى مۇئمىنلەرنىڭ ئۆزئارا چىقىشالما
دۈشمەنلىشىپ قېلىشى ،بىر نىيەە بىالر
مەقسالالەتتە ئورتاقلىشالماسالاللىقى ،پەقەە
مەزكالالالۇر ئىللەتالالاللەرگە مالالالۇپتىال
دىلخەسالالتىلىكتىن كېلىالالپ چىقىالالدۇ.

①سۈرە ھۇجۇراە- 63 ،ئايەە.
②ئەللۇئلۇ ۋەلمەرجاندا رى ايەە قىلىنغان.

③سۈرە ھۇجۇراە- 66 ،ئايەە.
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ئىنالالاقلىقنى ئىپالالادىلەپ «ئەسسالالا مۇ
ئەلەيكۇم» نى دوڭغىيىپ تۇرۇپ ئېيتىپ
قويۇپ ،ئەمەلىيەتتە ئۆز بۇرادىرىڭالرنىڭ
مەنپەئەتىگە خىيانەە قىلىدىغان ،ئۇ رنى
دۈشالالمەنگە سالالېتى ەتىدىغان بالالۇزۇق
نىيەتلى ۋە سۇيىقەستلى  ،سالاتقىنلىق
ئىشالرنى قىلغان شالۇم نىيەتلىرىڭالرمالۇ
قىيامەە كۈنىدە ئاشكارا بولىدۇ ،بۈگۈن
خەلقنىڭ كۆز ئالدىدا ،ئۇ رنى ئالالدا
ئۈچۈن ،ئالۆزۈڭالرنى ئالالالم ئۈچالۈن
خەير-ئېھسان قىلى اتقاندەك كۆرسىتىپ
قويۇپ ،ئاستىرىتتىن ،خۇپىيالانە ھالالدا
خەلقنالالى دۈشالالمەنلەرگە سالالېتى اتقان
ئالدام ى كۆڭۈد ،قارا نىيەتلىرىڭالرمالۇ
الامەتتە ئوپئوچالالۇق ئاشالالكارىلىنىدۇ.
قىيال
بۇندىن كېيىن مالۇئمىن قېرىندىشالىڭالر
ئۈچالالالۈن دىلىڭالالالالردا دۈشالالالمەنلى
ساقلىماڭالر .دىلىڭالرغا ھې قانداق بىالر
ئىنسانغا يامانلىق ،خالائىنلىق قىلىشالنى
پۈكمەڭالر .بۈگۈن دۇنيالا مەنپەئەتىنالى
كۆزلەپ ئىبادەە پۇرۇشلۇق ۋە دىنىالي
ئىلىم پۇرۇشلۇق قىلغانالرنىڭ يۈرەكتىكى
نىيەە-ئەمەللىالرى قىيالامەتتە ئاشالكارا
بولىدۇ .بۈگۈن كۆرۈنۈشتە پاك-سالىھ
چاپىنىنى كىيى ەلىپ ،يۈرىكىنىڭ ئى كى
قاتلىمىدىن پاسكىنا مەينەتلى قىلىالپ،
نامەرتلى  ،بۇزۇق ىلىق ،بۇزغۇن ىلىالق
ۋە ساتقىنلىق قىلى اتقانالرنىڭ ھەقىقىالي
ئەپتى-بەشىرىسالىمۇ قىيالامەە كالۈنى
ئاشكارا بولىدۇ .شۇڭا مەزكۇر ئايەتنىڭ
مەزمۇنىغا چوڭقۇر چۆكۈپ ،ئۆزەڭالرنىڭ
ئى كالالى دۇنيايىڭالرنىالالڭ تازىلىقىغالالا،
پاكلىقىغاكاپالەتلىالال قىلىالال ئۈچالالۈن

قانداقكى بىر ھەدى شەرىپتە شەيتاننىڭ
بۇ يولالر بىلەن مۇئمىن-مۇسۇلمانالرنى
يولدىن چىقىالرى ئۈمىالدىنىڭ تېخالى
ئۈزۈلمىگەنلىكى مۇنداق بايان قىلىنىدۇ:
«شەيتان ،قىبلىگە يۈزلەنگەن (مۇئمىن-
مۇسۇلمان) رنىالڭ بۇنىڭالدىن كېاليىن
ئۆزىگە (چوقۇنۇپ) ئىبادەە قىلىشىدىن
ئۈمىدىنى ئالۈزگەن بولسالىمۇ ،لالېكىن
ئۇ رنى تۈرلۈك پىتنە-پاساە ۋە ئىغ ا
يوللىرى بىلەن ئۆزئالارا بىالر-بىالرىگە
سېلىپ ،دۈشالمەن ئالوبيېكتى قىلىالپ،
ئۇ رنىڭ بىر ئۈممەە ئېڭىنى تامالامەن
پارچىالپ يوقىتىشتىن ئۈمىدىنى ئۈزگىنى
يوق» ① باشقا مىللەتلەر ھەتتا مىلاللەە
ئۇقۇمىنى چۆرۈپ تاشالپ ،ئىنسالانىيەە
ئۆل ىمى دەگەن شوئار بىلەن ئۆزلىرىنى
خېلى تۈزەپ كېتى اتقان بىر پەيتتە ،بىز
مۇسۇلمانالر قىلغانلىكى ئىشلىرىمىزدا ئۆز
قېرىنداشلىرىمىزغا زەرەر ئالۇرۇ  ،ئالۆز
الالۆز
بالالۇرادەرلىرىمىزنى خالالار  ،ئال
دوستلىرىمىزغا خىيانەە قىلى  ،ئاداۋەە
تۇتالالۇ ۋە زىيانكەشالاللى قىلىشالالتەك
بەختسىزلى زۇلمى ئاستىدا ياشاۋاتىمىز.
الۆز زامانىسالالىدا
الاجىم ئال
ال قارىھال
زەرىال
مەزكالالۇر ئىلالاللەە ۋە دىلخەسالالتىلىككە
مۇناسى ەتلى ھالدا ،جامائەتكە مۇنداق
ۋەز-نەسىھەتتە بولغان ئىالكەن« :ئالى
مۇئمىن بۇرادەرلەر! شۇنى بىلىڭالركالى،
دىلىڭالردا سالاقالنغان تۈرلالۈك يامالان
نىيەتلى  ،پەس ئەقىالدىلى ئىللەتاللەر
ھامان قىيامەتتە ئاشكارا بولىدۇ .مۇئمىن
بۇرادىرىڭالر بىلەن كۆرۈنۈشالتە سالاختا
①ئىمام مۇسلىم ۋە ئىمام تىرمىزى رى ايىتى.
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تىرىشىڭالر!»

①

ئەخالقىنالالى ئۆزلەشالالتۈرۈڭالر ،ئالالالالم
ئالالالالۈگەتكەن ئەخالالالالالق بىالالالاللەن
ئەخالقلىالالنىڭالر» دەالالگەن ھەدىسالالىنىڭ
مەزمالالالۇنى بالالالويى ە ئەخالقىمىزنالالالى
تۈزەتمەيمىز بىز مالۇئمىنلەر خالۇددى
مۇئمىن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئۈسالتىدىن
نالالازارەە قىلىشالالقا ئەۋەتىلگەنالالدەكال،
ئۇ رنىالالڭ سالالاقاد بالالۇرۇتى ،كېالاليىم-
كې ىكىنى ئانالىز قىلىپ ،بىكاردىن بىكار
ئاداشقانالر ،مۇرجىئىيلەر دەپ ئالۇ رنى
ئەيىالالبلەپال يالالۈرىمىز .نېمىشالالقا ئالالۆز
نەپسىمىزنى ئىسالالم قىلىشالقا ،گەپ-
سۆزىمىزگە دىقالقەە قىلىشالقا ،ئىال -
ئەمىلىمىزنالالى «قۇرئالالان كەرىالالم» ۋە
ھەدىسكە تەڭلەپ كۆرۈشكە ئەھمىاليەە
كۆرسەتمەيمىز .نېمىشقا ئەقىدە ۋە تەق ا
پىرىنسىپىدا بىر-بىرىمىز بىلەن دوسالت
ئىكەنلىكىمىزنالالى ،ئومۇمنىالالڭ ئىككالالى
دۇنيالالالىق بەخالالت سالالائادىتى ئۈچالالۈن
كوللېكتىالالپ ھەرىالالكەە ۋە ئىجتىمالالائىي
پائالىيەە ئېلىپ بېرىشتا ئورتالاق بىالر
گەۋدە بولۇپ ھەرىكەە قىلىشنىڭ ز رۈر
ۋە مەجبالالۇرىيەە ئىكەنلىكىنالالى ،بالالۇ
ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭ جانابى ئالالھنىالڭ
الالپ ۋە
الالىگە كىرىال
الالمەە دائىرىسال
رەھال
مېھرىبانلىقىغا ئېرىشىدىغانلىقىمىزنى ،بۇ
ھەمكارلىق ۋە ياردەملىشىشنىڭ كىشىلى
تۇرمالالۇ ۋە ئىجتىمالالائىي جەمئىيەتالالتە
ئىمان ۋە تەق ادارلىقنىڭ ئۈسالتۈنلۈككە
الۈن ئىنتالالايىن مالالۇھىم
الى ئۈچال
ئېرىشىشال
ئەھمىيەتكە ئىالگە ئىكەنلىكىنالى بىلىالپ
تۇرۇپ ،بۇ نىشان ۋە بۇ غالايە يولىالدا
الال انلىق
الالقا تىرىشال
ھەرىالالكەە قىلىشال
كۆرسەتمەيمىز!

الى مالالۇئمىن قېرىنداشالالالر! مەزكالالۇر
ئال
ئالالايەە ،ھەدىالال شالالەرىپ ۋە ۋەز-
نەسىھەتلەرنى مەزمۇن ئېتىبالارى بىاللەن
تەھلىل قىلىپ ،ئۇنى ئۆز ئەھ الىمىزغالا
تەڭالاللەپ كالالۆرەيلى .دىنداشالاللىرىمىزغا،
مەسلەكداشالالالالالالالالالالالالاللىرىمىزغا،
خىزمەتداشلىرىمىزغا ،سەپداشاللىرىمىزغا
قىلى اتقالالالان مۇئالالالامىلە ۋە سالالالۆز-
ھەرىكىتىمىزنىڭ مۇسۇلمانلىقنىڭ تەلىپالى
بولغان دىنىي قېرىنداشاللىق مەزمۇنىغالا
ئۇيغۇن كېلەمدۇ-يوقمۇ بۇنى دەڭسەپ
كۆرەيلى .ئەگەر ئۇيغالۇن كەلمەيالدىغان
تەرىپالالى بولسالالا ،ئالالالالم تائا نىالالڭ
پەيغەمبەرلەرگە ئەمر قىلغان بۇيرۇقلىرىغا
قارشالالى تەرەپالالتە تالالۇرۇپ قېلىشالالتىن
سالالاقلىنىپ ،قېرىنداشالاللىرىمىز بىالاللەن
مۇئامىلە ،مۇناسالى ەە ۋە گەپ-سالۆز
قىلىشتا قاتتىقلىق ۋە قوپاللىق قىلىشتىن
ساقلىنايلى .ئۇ رغا يۇمشالاق سالۆز ۋە
مېھرىبانلىق يالولىنى تۇتالايلى .ئالالالم
تائالالا ئۆزىنىالالڭ دۈشالالمىنى بولغالالان
پىرئەۋنغالالا ئۇلالالۇغ پەيغەمالالبەر مۇسالالا
ئەلەيھىسسالالا منى ئەۋەتالالكەن چاغالالدا:
«ئۇنىڭغا يۇمشاق سۆز قىلغىالن» دەپ
بۇيرۇغالالانلىقىنى ھەممىمىالالز بىلىمىالالز.
شۇنداق تۇرۇقلۇق نېمە ئۈچالۈن بىالز
يەنە ئالالۆز دىنىالالي قېرىنداشالاللىرىمىزغا
مۇئامىلە ۋە گەپ-سۆزىمىزدە قوپاللىق
ۋە قاتتىقلىق قىلىشالنى راۋا كالۆرىمىز
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا منىڭ« :ئالالھنىڭ
①زەرى قارى ھاجىم" ،ئەممە پالارە تەپسالىرى"
- 345بەە.
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ھەممىمىالالزگە مەلالالۇمكى-3 ،دۇنيالالا
ئۇرۇشى ئاخىر شقاندىن كېاليىن دۇنيالا
تەرتىپىالالدە تالالۆردىن ئالالورۇن ئېلىشالالقا
مۇۋەپپەق بولغان غەرب كۈچلىرى ،ئۆزى
ۋە ئۆزىنىڭ چوقۇنغۇچىلىرى بىلەن بىرگە
ئىقتىسادنى دۇنيادا بىردىنبىر كۈچ قىلىپ
كۆرسىتىشكە باشلىدى .بۇنىڭ ئالدىالدا
ئۆزىنىالالڭ ئالالادىمىيلىكى ۋە ئېسالالىل
ئىسالمىي قىممەە-قاراشلىرى بىلەن ھەر
قەۋمگە ئىنساپ ۋە سالەمىمىيەە كالۆزى
بىالاللەن مۇئالالامىلە قىلىالالدىغان ئىسالالالم
الالانىيلىق
الالدە ئىنسال
الالرى ھەمال
مىللەتلىال
قىممەە-قاراشلىرىدىن ۋاز كەچمىالگەن
ئاز بىر قىسالىم مۇسالۇلمان بولمىغالان
مىللەتالالاللەر ،بالالالۇ يېڭالالالى دۇنيالالالا
مۇستەملىكى ىلىرىنىڭ بالۇ پ-تالا
ئوبيېكتىغا ئايالندى .بۇنىالڭ ئالدىالدا
مۇستەھكەم ئىالھىي ئىرادە ۋە شۈكۈر-
قانائەتكە تولغان شۈكرانە بەنالدى ىلى
مېتالالودى بىالاللەن تاقابىالالل تۇرۇشالالنى

تاللى الغالالان ئىسالالالم ئالالۈممىتى ،بالالۇ
كۈچلەرگە قارشى ئالۆز ئى ىالدە بىالر-
بىرىگە سەۋرنى تەۋسىيە قىلى بىاللەن
بىرگە شۈكۈر-قانالائەتنى تەق الىقنىالڭ
ئەڭ يالالۇقىرى پەللىسالالىدىن ھېسالالابالپ
كۆڭلىنى تىندۇرۇشتى .ئەلال ەتتە بالۇنى
خاتا دەيەلمەيمىز ،ئەمما چۈشالەن ە ۋە
پوزىتسىيەدە مەلۇم دەرىجىدە ئەگرىلىال
بار دەپ قارايمىز .چۈنكى دۈشمەن ئەڭ
ئەھمىيەە بەرگەن ،ئادەم بالىلىرى ئەڭ
ياخشى كۆرىدىغان بالايلىق ،ئۇ رنىالڭ
ئىنسالالالانالرنى ئالالھنىالالالڭ يولىالالالدىن
ئۇزاقالشالالتۇرۇپ ،مالالاددىي مەنالالپەئەە
ئۈستىدە ۋاسىتە تاللىمايالدىغان ،ئەقلالى
كونترود قىلىنغان ئىنسالان سالۈپەتلى
مەخلۇقالرنى بارلىققا كەلتۈرۈشتىكى ئەڭ
چوڭ كوزىرى بولۇپ قالغانلىقى ئۈچۈن،
مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ مەسالىلىگە سالەزگۈر
قارىمىغالالانلىقى تۈپەيلىالالدىن كالالۈچى
كۈنالالالدىن-كالالالۈنگە ئاجىزلىشالالالىپ،
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بولسۇن .تارىخنى تالارىخ ىالر تەتقىالق
قىلسالالۇن .بىالالز ئەمالالدى يېقىنقالالى
دەۋرلىرىمىزگە نەزەر سېلىپ باقايلى:

ھۆكۈمرانلىق ئاستا-ئاستا دۈشالمەننىڭ
قولىغا ئۆتۈپ كەتكەنىدى.
الۇ-خىالالل
الىغان خىلمال
الا ئوخشال
بۇنىڭغال
سەۋەبلەر تۈپەيلى مۇسۇلمان دۇنياسالى
كۈچ-قۇۋۋەتتە كۈندىن-كۈنگە ئارقىغا
چېكىنالالدى ۋە چېكىنى اتىالالدۇ .ئەمالالدى
نەزىرىمىزنالالى قالالاراقۇرۇم ،تەڭرىتالالاغ
ۋادىلىرىدا ،تەكلىماكان بويلىرىدا ياشاپ
الالزگە
الالۇم خەلقىمىال
الالان مەھكال
كېلى اتقال
ئاغدۇرىدىغان بولساق ،تارىختىن بېالرى
نۇرغۇن ئىسسىق-سوغۇقالرنى بېشىدىن
ئۆتكالالۈزگەن بالالۇ سالالاددا شالالۈكۈر-
قانائەتلى خەلقىمىز ناھايىتى ئالاددىي-
ساددا ،ئەمما ئىنتايىن قانائەت ان ياشاپ
كېلى اتاتتى .قورسالىقى تويسالا ،باشالقا
غەمنى ئۆزىگە ئارتۇق ە ھېسابلىغان بالۇ
خەلق ،تۇپراقلىرى قولالدىن كەتسالىمۇ
قوغالپ چىقىرىلمىغىنىغا شالۈكۈر قىلىالپ
ياشاپ كېلى اتاتتى .بۇ كەڭ قورساقلىق
ۋە ھەددىالالدىن زىيالالادە قانائەت الالانلىق
ئۇ رنى بارچە نەرسىسالىدىن ئايرىماقتالا
ئىدى .ھالبۇكى شالۇن ە ئىزتىراپالرنالى
الاددا
الان بالۇ سال
بېشالىدىن ئۆتكۈزۈۋاتقال
خەلقىمىز ئى ىدىن قولىغا ئازراق ئىقتىساد
كىرگەنلىرى بولسا (ئاز بىالر قىسالمىنى
الا
الاد-دۇنياغال
الدا) ،مال
الابقا ئالمىغانال
ھېسال
ئېرىشكەن ھامالان ھەممىنالى ئۇنتالۇپ،
خالالۇددى ئۆلمەيدىغانالالدەك مالالاد-
دۇنيالىرىنى ئاي ان–سارايالرغا ،كېيىنكى
دەۋرلەردە بولسا داچا-بىنا رغا ،ئېسىل
ماشىنىالرغا بۇزۇپ چې ىشىپ ،بىخۇتلۇق
دەرياسىغا غەرق بولۇپ كېتى اتاتتى.

بىالالز يەنىمالالۇ ئىلگىالالرىلىگەن ھالالالدا
-3564يىلىدىن باشالپ سۆزلەيلى .دەد
-3564يىلىنىالالڭ ئالالالدى-كەينىالالدىن
الەۋەبلەر
باشالالپ تالۈركىيە ھەرخىالل سال
تۈپەيلىالالدىن ۋەتەنالالدىن ئايرىلغالالان
الى
قېرىنداشاللىرىمىزنىڭ ئالاخىرقى بېكىتال
بولۇپ قالدى .شۇنىڭ بىاللەن تالۈركىيە
ئىستانبۇلدا ئۇيغۇر ر توپالشقان ،كۆجۈم
مەھەللىلەر بەرپالا بولۇشالقا باشاللىغان
ئىدى .بۇ مەزگىللەردە ئارقا-ئارقىالدىن
كېلى اتقالالان ئۇيغۇر رنىالالڭ ئالالايىغى
ئۈزۈلمىگەچ ھەمدە ۋەتەن بىلەن بولغان
ئىمپالالالورە-ئېكىسالالالپورە يالالالوللىرى
كېسالالالىلمىگەن ۋاقىالالالتالر بولغالالالاچ،
ھەممەيلەننىڭ تۇرمۇشى خېلىال پالاراۋان
ئىالالدى .ئاشالالپەز ،نالالاۋا دەگەنالالدەك
ھالالۈنەرۋەنلەر ئۇيغالالۇر ر توپلىشالالىپ
الانالرنى
الونالردا دۇكال
ئولتۇراقالشالقان رايال
بەس-بەسالالتە ئې ىشالالىپ ،تاپالالاۋىتىنى
باشالپ كەتالكەن بولسالا ،ھې قانالداق
ھالالۈنىرى يوقالرمالالۇ ھەرخىالالل تالالالال
بازارلىرى ،ئۆ -مۈلۈك ىلى تىجارىتى،
غەيرى رەسالمىي مېھمانخانالا ،تېلېفالۇن
الالانلىرى دەگەنالالالدەك تاپالالالاۋەە
دۇكال
ئورۇنلىرىنى ئې ىالپ ،ئالان ە-مالۇن ە
سودىدا ئېپى بار ر ۋەتەنالگە ھەرخىالل
مالالالالالرنى كىرگالالالۈزۈپ-چىقىالالالرى
(ئىمپورە-ئېكىسپورە) سودىسى بىلەن
شۇغۇللىنىپ ،پاراۋان بىر دەۋر مەيدانغا
الالنى
الالداق ئىشال
الالدى .ھې قانال
كەلگەنىال
ئەپلەشتۈرەلمىگەنلەرمۇ ھەم ۋەتەنالدىكى

خو  ،ئەسلىمىلىرىمىز مۇشۇ يەرگى ە
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بازاردىن شاللىنىشقا باشلىدى .چالۈنكى
ھەممىنىالالڭ مەقسالالىتى پالالۇد تېالالپى ،
ئوبيېكتى ئالازغىنە ئۇيغالۇر ر ئىالدى.
ھالالالې كىم ئۆزىنىالالالڭ مەھسالالالۇ تىغا
يەرلىكلەردىن خېرىالدار جەلالپ قىلىشالقا
ئۇرۇنمىالالدى .قىزىقىالالپ كىالالرگەنلەرگە
مۇئامىلە قىلدى-يۇ ،سىرتقا قارىتا بازار
ئې ى ئۇسۇلىنى قولالنمىدى .بۇنىالڭ
تۈرتكىسىدە بارا-بارا شاللىنى يۇقىرى
پەللىگە كۆتۈرۈلدى .ئاددىي بىر مىساد:

جان-جىگەرلىرى ئۆز نەپسىدىن كې ىپ،
ھاياتىنى دوغا تىكىالپ سالېلىپ بەرگەن
پۇلالرنى خاتىرجەم خەجلەپ بەخىرامالان
ياشىماقتا ئىدى .ھەممىنىالڭ يالان ۇقى
توم ،غېمى يوق بۇ پالاراۋان چالاغالردا
دوقمۇ -دوقمۇشالردا كۆپلەپ ئې ىلىپ
كەتكەن ئۇيغۇر تاماقخانا ،ناۋايخانا ۋە
ھەرخىالالل ھالالۈنەرۋەن ،كاسالالىپالرنىڭ
سودىلىرىمۇ ناھالايىتى ياخشالى ئىالدى.
چۈنكى ھەممىالدە جاپاسالىز پالۇد بالار
ئىدى ،غەمسىز خەجلىيەلەيتتى .چالۈنكى
قېنىمىزغا سىڭىپ كەتالكەن بىپەرۋالىالق
بىزنى مۇشۇ ياقا-يۇرتالردىمۇ ئەتىنىالڭ
غېمىدىن قورقۇتالمىغان ئىدى.

تۈركلەر كالۆپ رايالونالردا يېمەكخانالا
الۇر
الىمۇ ئۇيغال
الۇر ر بولسال
ئاچقالان ئۇيغال
تامالالاقلىرىنى تونۇشالالتۇرۇپ تەشالال ىقاە
ۋاراقلىالالرى تارقاتمىالالدى ،ھالالېلىھەم
قىلماي اتىدۇ .ئۇيغۇرنىالڭ يېمەكلىرىنالى
خەلقئارا شتۇرۇشقا يۈزلەنمىالدى .پەقەە
قىزىقىپ بىر قېتىم كىرگەن تۈركلەرنىڭمۇ
شۇنىڭدىن كېيىن دائىملىق خېرىدار رغا
ئايالنغانلىقى ھەممىمىالزگە مەلالۇم .ئەڭ
ئاددىيسى بىزنىڭ پولالولىرىمىز يالېگەن
ھەرقانالالداق كىشالالىنى مەپتالالۇن قىلىالالپ
كەلالالگەن بولسالالىمۇ ،تەشالال ىقاتتىكى
بوشاڭلىقىمىز تۈپەيلى دۇنياغا «ئۆزبې
پولوسى» سۈپىتىدە تونۇلماقتا.

كۈنلەر شۇ تەرىقىالدە بىالر مەزگىالل
ئۆتتى-يۇ ،بۇ ئەھ اد يەنىال ۋاقىتلىالق
بولدى .ئۇزاق ئۆتمە بۇ پالاراۋانلىق
كۈنلىرىمىزگە كۆز تەگالدى .ۋەتەننىالڭ
الېرى يامانلىشىشالالىغا
الڭ كۈنسال
ۋەزىيىتىنىال
ئەگىشىپ ھەمالمە ئىال كاساتلىشىشالقا
باشلىدى .ئاستا-ئاسالتا ھەمالمە ئالۆز
ئىقتىالالدارىغا تايىنىالالپ پالالۇد تېپىشالالقا
ئۇرۇنمىسالالا بولمايالالدىغان بىالالر دەۋرگە
كېلىپ قالدى .بۇرۇنقىدەك ،ھۈنەرۋەنلەر
دۇكىنىنىالالڭ بوسۇغىسالالىدىن ئاتلىغالالان
خېرىالالدارغىال مالالۇ زىمەە قىلىالالدىغان
ئەمەس ،ئەمالالالدىلىكتە بوسالالالۇغىنىڭ
تېشىدىكى خېرىدارنىمۇ قانالداق قىلىالپ
بوسالالۇغىدىن ئالالاتلىتى توغرىسالالىدا
ئويالنمىسالالالا ،تەدبىالالالر قولالنمىسالالالا
بولمايالالدىغان ۋەزىالاليەە شالالەكىللەنگەن
ئىدى .ئىقتىدارى يېتەرلىال بولمىغالان
ياكى كەسىپتە مۇۋەپپەقىيەە قازىنالمىغان
ھالالۈنەرۋەن-كاسالالىپالر ئەڭ بالالالدۇر

بىز نېمە ئۈچۈن ئۆزىمىزنىالڭ مىللالى
مەھسۇ تلىرىمىزنى خەلقئارا شتۇرۇشالقا
ئەھمىيەە بەرمەيمىز بىز چوقۇم يېمەك
ئى مەكلىرىمىالالزگە سالالۈپەە قوشالالۇپ
باشقىالرغا ئىجتىمالائىي تالاراتقۇ ردا ۋە
گېزىت ۇرنالالالردا كۈچلالۈك تەشال ىق
قىلىشالالالىمىز ۋە يالالالاكى ئەڭ ئەرزان
تەش ىقاە ئۇسۇلى بولغالان تەشال ىقاە
الالالارقىلىق
الالالارقىتى ئال
ۋارىقالالالى تال
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مۈلۈك ىلى تىجالارەتلىرى بىاللەن ئەڭ
كۆپ شۇغۇلالندى .ئېپالى كەلسالە ئالۆز
قېرىنداشالاللىرىغا ئەڭ يالالۇقىرى باھالالادا
خىزمەە قىلىشتى .بازارنىڭ كاساتلىشىشى
ۋە ۋەزىيەە كەلتۈرۈپ چىقارغان يېڭىدىن
كېلىالالدىغانالرنىڭ ئالالايىغى ئۈزۈلۈشالالىگە
ئەگىشىپ بۇ رنىڭمۇ ئالوقىتى زەربىالگە
ئۇچرىدى .ھەممەياللەن يېڭالى ئالوقەە
ئىزدەشكە كىرىشىپ كەتتى .قولىدا ئاز-
تو پۇلى بالار ر يەنە شالۇ بالۇرۇنقى
تەۋەككۈل ىلىكىنى ئىشقا سېلىپ ئالالتۇن
بازارلىرى ۋە دولالالر بازارلىرىالدا تەلە
سىناشقا باشلىدى .بۇ ئەھال اد مەلالۇم
شەكىلدە ئىقتىسالادىي ئۈنالۈم ياراتقالان
بولسىمۇ ،ئاخىرىدا يەنە شالۇ مۇبالارەك
بىخۇتلالالۇقىمىز ،جەمئىالاليەتكە مالالاس
كەلمىگەن ئاقكۆڭۈللۈكىمىز تۈپەيلى ،بىر
قالالان ە ئالالا بالالۇرۇن ئىسالالتانبۇلدا
قويمى ىالرنىالالڭ چالالۆنتىكىگە چۈشالالۈپ
كەتكەن مىليون دولالر پالۇلالر ھالېلىھەم
يالالالۈرەكلىرىمىزنى مۇجۇماقتالالالا .ئەڭ
ئې ىنىشلىقى ،بۇ پۇد بىر ياكى بىرقان ە
ئادەمنىڭ مەبلىغالى بولماسالتىن ،خېلالى
كالالۆپ سالالاندىكى ئۇيغۇر رنىالالڭ بىالالر
شەخسىي دۇكانغا يىغىلىپ قالغان مەبلىغى
ئىدى .شۇن ە كۆپ ئۇيغۇرنى ئالۆزىگە
جەلالالپ قىاللىغالالان بالالۇ كى ىككىالالنە
دۇكاندارنىڭ زادى قان ىلى قالابىلىيەە
الالڭ
الالگە ئادەمنىال
الالى ئىكەنلىكىال
ئىگىسال
ئىشەنگۈسى كەلمەيدۇ .باشقا ساھەلەرگە
بولغان قىزىقىشىمىز ،مەباللەغ سالېلى
نىسبىتىمىز يوقنىڭ ئورنىدا .چۈنكى ئالۇ
ساھەلەرگە بولغان تونۇشىمىز يېتەرلىال
الو
ال  .تال
الوق دەيەرلىال
الاكى يال
ئەمەس يال

مەھسۇ تلىرىمىزنى تونۇتىشىمىز كېرەك.
ئەگەر بۇنىڭدا غەلىبە قىاللىساق بۇنىالڭ
پايدىسىنى ھېسابالپ بولغىلى بولمايدۇ.
نېمە ئۈچالۈن ھالۈنەرۋەنلەرنى كالۆپ
مىسالالالغا ئالالالدۇق دەپ سورالسالالا،
ئاساسالاللىق مەسالالىلە ھالالۈنەرۋەنلەردە.
بۇ رنىڭ پۇد تېپى ئالوبيېكتى پەقەە
ئۇيغۇر ر بىلەنال چەكلىنىپ ،سىرتقا بازار
ئې ىشقا ئەھمىيەە بەرمىگەن .خەقنىالڭ
يان ۇقىالالالالدىكى پالالالالۇلنى ئەمەس،
قېرىندىشىنىڭ ،يېغىپ ئېيتقاندا ،ئۆزىنىڭ
يان ۇقىدىكى پالۇلنى نىشالان قىلغالان.
مەسىلە دەد مۇشۇ يەردە ئېغىرلىشىشالقا
باشلىغان ئىدى .ھەرقانداق بىر يەكالكە
شالالەخ بولسالالۇن ،شالالىركەە گالالۇرۇم
بولسالالۇن ،ئىقتىسالالادىي تەرەققىيالالاتنى
نىشاناليدىكەن ،چوقۇم سالىرتقا قارىتالا
كېڭەيمى ىلى قىلما تۇرۇپ نىشالانىغا
يېتەلمەيدۇ .بۇنىالڭ ئۈچالۈن ئەساللىدە
ھالالۈنەرۋەنلىرىمىزدە تالالوغرا بولغالالان
الى
الى ۋە تىجالارەە ئېڭال
ئىقتىسالاد قارشال
بولۇشى زىم ئىدى .ئەمما ئەپسۇسكى،
بىزدىكالالى زامانغالالا مالالاس كەلمىالالگەن
سالالالەمىمىيلى  ،سالالالاددىلىق ،قالالالارا
ال ىقاتقا سالالەد
ال ۋە تەشال
تەۋەككۈل ىلىال
قارا خاھىشىمىز بىزنى بۇ ئۇسۇلالرنى
قوللىنىشىمىزدىكى ئۇيقۇمىزنى ئالاچقىنى
الوق .ئەمالالدى نەزىرىمىزنالالى ئالالاددىي
يال
الزگە
الۈنىرى يالوق خەلقىمىال
بولسالىمۇ ھال
قارىتايلى:
بۇ رمۇ ھەم دەسلەپتە ئېيتقىنىمىزدەك،
ھەممە ئۆز ئىقتىالدارىغا تايىنىالپ تالالال
دۇكالالانلىرى ،باققالالال ىلىق ۋە ئالالۆ -
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بىزنىڭكىلەر ھەممە ئىشقا بىر نۇقتىالدىن
قالالالاراپ ھۆكالالالۈم قىلىالالال  ،دەپ
الداق ئىشالالقىلىپ
الىنى الغانمۇ-قانال
چۈشال
ھې كىم بۇ رنىڭ تىلىنالى ئۆگىنىشالكە
ئەھمىيەە بەرمە كەلمەكتە .ئادەتتىكى
سۆز-ئىبارىلەرنىمۇ قائىدىسالى بالويى ە
ئۆگىنىشكە ئەھمىيەە بەرمە  ،ئۇيەر-
بالالۇيەرلەردە ئاڭلى الغانلىرىغالالا قىيالالاس
قىلىپ خاتا تەلەپپۇز بىاللەن مەقسالىتىنى
تەستە چۈشەندۈرۈپ ،ئىشالىنى ئەپاللەپ
كېتى اتىدۇ .ھەتتا ئۇيغالۇرچە گەپنىالڭ
ئاخىرىغالالا "جېالال  ،يالالورۇم" كەبالالى
تۈرك ىدىكى ئەڭ ئاددىي قوشۇم ىالرنى
قوشالالۇپ مەقسالالىتى يېالالرىم-ياتالالا
بىلدۈرۈۋالسىال شالۈكۈر ،دەپ ئىشالىنى
قىلىپ كۆنۈپ قېلى اتىدۇ.

قويۇلالالۇپ يالالۈرەك ئالالالدى بوپقالغالالان
قېرىنداشالاللىرىمىز كىمالالگە ئىشىنىشالالنى
بىلەلالالمە گاڭگىرىماقتالالا .چالالۈنكى
سالالانائەتنىڭ ئەڭ يالالۇقىرى پەللىسالالىگە
قاراپ ئىلگىرىلەۋاتقالان -36ئەسالىرگە
ئالالارا-كەتمەنلىرىمىالالز بىالاللەن كىرىالالپ
كەلگەن بىالز ئۇيغالۇر ر ،رەزىللىكنىالڭ
ئۆتكۈر تىرنالاقلىرى بىاللەن دۇنيالادىن
يىراقالشالالتۇرۇۋەتىلگەن ماكالالانىمىزدىن
چىقىالالپ دۇنياغالالا يالالۈزلەنگىنىمىزدە،
ئۆزىمىزنىالالڭ ئىقتىسالالاد ئېڭىمىزنىالالڭ،
تىجالالالارەە قابىلىيىتىمىزنىالالالڭ نەقەدەر
الېلىھەم ھالالې
الى ھال
الۆۋەن ئىكەنلىكىنال
تال
قىاللمالالا تۇرمالالاقتىمىز .بە ئەزايالالى
ساق ،تارىخىنى ۋاراقلىسا ۋەتەندە خېلى
يامان ئەمەس ماد دۇنيا ساھىبى بولۇپ
ياشىغان ئوتتۇرا يا ئاكىلىرىمىزمۇ بۇ
الارا
الارا-بال
الان بال
الدىن بۇيال
يەرگە كەلگەنال
ئىقتىساد ئەھ الى ناچارلىشالىپ ،ھەتتالا
ئالالۆ ئىجارىسالالىنى تۆلىيەلمەيالالدىغان
ھالەتكە كېلىپ قېلى اتقانلىقى ئادەمنىالڭ
يۈرىكىنى ئې ىشتۇرىدۇ.

تۈركلەر بىزنىڭ چالا تالۈرك ىمىزنى
ئالالاڭالپ قالالاراپ تالالۇرۇپ ،ئاخىرىالالدا
چۈشەندىم ،دەگەندەك قىلغىنى بىاللەن،
بىزنىالالالڭ ئىپالالالادىلىمەك ى بولغالالالان
مەقسالالىتىمىزنىڭ يېرىمىنالالى چۈشىنىشالالى
ناتايىن .بەزى قېرىنداشاللىرىمىز ھەتتالا
ئىقامەە ئىشلىرى ئۈچالۈن كالۆچمەنلەر
ئىدارىسىگە بارغاندىن باشقا ۋاقىالتالردا
ئالالايالپ-يىلالالالپ تالالۈركلەر بىالاللەن
پاراڭلىشىپ قالمايالدۇ ،چالۈنكى ئالۇ ر
ھەرقانداق ئا قىسىنى ئۇيغۇر ر بىلەنال
قىلىالالدۇ .ئەگەر مىللەت ىلىالال ئېڭالالى
يۇقىرى تۈركلەر بۇنداق تەلەپپالۇزدىكى
تالالۈرك ىنى ئالالاڭالپ قالسالالا ،بىزنىالالڭ
تىلىمىزنالالى مەسالالخىرە قىلالالدىڭ ،دەپ
ئېسىلى ەلىشالالى مالالۇمكىن .بالالۇ ھەقالالتە
مۇشۇن ىلى سۆزلەيلى .لالېكىن شالۇنى
ئەسكەرتى كېرەككى ،تالۈرك تىلىنالى

الۆز
الەۋەبلىرىگە كال
الڭ سال
الدى بۇنىال
ئەمال
يۈگۈرتۈپ باقايلى :ئالدى بىاللەن بالۇ
مەسىلىنىڭ ئەڭ ئاساساللىق سالەۋەبىنى
ئۆگىنىشتىكى بوشاڭلىقتىن دەپ قارىساق
خاتا شالالقان بولمالالايمىز .مەسالالىلەن،
تۈركىيەگە كەلگىلى ئالۈچ-تالۆە يىالل
بولغالالان بىالالر ئاكاشالالتىن تالالۈرك ىنى
بىلەمسالالالالىز دەپ سورىسالالالالىڭىز،
الاۋاب
الاق ،دەپ جال
التىن :يال
ئىككىلەنمەسال
بېرىالالدۇ .كالالونىالردا "يەك ەشالالمىنىڭ
شەھىرىگە بارساڭ بىر كۆزۈڭنى قىال "
دەيدىغان گەپ بار .بۇ ماقاد-تەمسىلنى
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خىتايالر پۈتالۈن نەزىرىنالى سىياسالەتكە
قارىتىپ ،باشقا ئىشالر بىلەن كۆرۈنۈشتە
بار قىلىپ قويۇپ كالارى بولمىغالانلىقى
ئۈچۈن كۆز بويام ىلىق ۋە پارا بېرى
ئالالارقىلىق ئىشالاللىرىمىزنى جۆنالالدەپ
كېلى اتاتتۇق ھەمالدە ئەتراپىمىزدىكالى
قېرىنداشالالاللىرىمىزنىڭ كۆپىن ىسالالالى
باشالالقىالرنىڭ ھەققىنالالى يەۋەلىشالالتىن
قورقىدىغان كىشالىلەر بولغالاچ ،بىالر-
بىرىنىڭ ھەققىنى يەۋەلىال ھادىسىسالى
ئىنتايىن ئاز ئىدى .كۆرگىنىمىزدەك ،بۇ
يەردە قالالويمى ى ئەڭ كالالۆپ ،شالالۇڭا
ھې كىمگە ئىشىنىشكە بولمايدۇ ،قاتتىق
زەرەك بولۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇ.

ئۆگەنمەستىن چىقى يولى تېپىپ ،بالۇ
د لەتتە ئىقتىسادىي قىممەە يارىتىشالنى
خىياد قىلىال ئەخمىقالانىلىقتىن باشالقا
نەرسە ئەمەس.
-3ياشاۋاتقان د لەە ياكى رايوننىالڭ
تىجالالارەە ئۇسالاللۇبى ۋە ھۆكۈمەتنىالالڭ
تىجالالالارەت ىلەر ۋە ئىشالالاللەم ىلەرگە
يۈرگۈزۈۋاتقالالان سىياسالالىتىنى بىلىالالپ
قويۇشقا ئەھمىيەە بەرمەسلى .
بىر د لەتنىڭ قانۇن-تالۈزۈمى يالاكى
ھاكىمىيىتىگە كۆز-قارىشالىڭىز قانالداق
بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،سىز شۇ د لەتتە
ياشاۋاتقان ئىكەنسىز ،بولۇپمۇ پاناھلىقتا
بولغان ئىكەنسىز ،شۇ د لەتنىڭ قانۇن-
تۈزۈمىنىالالالڭ سالالالىزنىڭ شەخسالالالىي
مەنپەئىتىڭىزگە بى اسالىتە چېتىلىالدىغان
تەرىپىنى چوقالۇم ئۇقالۇپ قويۇشالىڭىز
زىالالم .ئەڭ ئالالاددىي بىالالر مىسالالاد:
تالالۈركىيەدە  3555تالالۈرك لىراسالالىدىن
ئارتۇق ھەرقانداق ھەق تەلەپ داۋاسى
قەغەزگە يېزىلىپ ،ئىمزا قىلىنمايدىكەن،
ئەرزىڭىز قوبۇد قىلىنمايدۇ .ئەگەر سىز
بىرسىدىكى ئېلىشىڭىزنى ئا لمىسالىڭىز،
الڭ بۇيرۇقىغالالا
الى تەرەپ دىنىمىزنىال
قارشال
يالالالاكى ئالىمالرنىالالالڭ ھالالالۆكمىگە
بويسۇنماستىن ھەققىڭىزنالى يەۋەلىشالقا
ھەرىكەە قىلغان ھامالان سالىز يەرلىال
قالالالانۇن ئالالالارقىلىق ھەققىڭىزنالالالى
قايتۇرۇۋەلىشالالىڭىزغا دىنىمىزمالالۇ يالالود
قويىالالدۇ .بىالالز بولسالالاق ،ۋەتەنالالدىكى
ۋاقتىمىزدىكى تىجارەە پىرىنسىپىمىزنىڭ
بۇ د لەتالتە ئاقمىغانلىقىالدىن ئى ىمىالز
پۇشماقتا .بىز ۋەتەندىكى ۋاقىتلىرىمىزدا

الالالالالالالۇقىمىزدىن ۋاز
-3تەكەببۇرلال
كەچمەسلى
ھەمىمىز ۋەتەندە ياخشالى ياشالىغان،
ئىقتىسادىمىزمۇ ياخشى ئىالدى .ئەممالا
تەقدىر بىزنالى بالۇ يەردە ھەممىمىزنالى
باراۋەر قىلىالپ قويالدى .يەنىالال سالىز
ئۆتمۈشتىكى خىيالىڭىز بىلەن كى ىكنالى
ياراتما  ،چوڭىنى قىاللما ياشامسالىز
ياكى كۈچىڭىز يەتكەن يەردىن باشالپ،
ئۆتمۈشتىكى ياخشى ھاياتىڭىزنى بەرپالا
قىلىشقا تىرىشامسىز بۇنى ھەممىمىزنىڭ
قەلبىگە سوئاد ھالەتتە قويۇپ قويايلى!
-4ھەمكالالارلىق يالالاكى شالالېرىكلى
الىمىزنىڭ
الان تونۇشال
الى ىتىگە بولغال
مۇناسال
يېتەرسىزلىكى.
ھەمكارلىق دەگەن ھامان ھەممىمىزنىڭ
ئېسالالىگە تىجالالارەتتىكى شالالېرىك ىلى
كېلىشالالى مالالۇمكىن .تالالوغرا ،بالالۇ-
ھەمكارلىقنىڭ پەقەە بىر تۈرى .مەنمالۇ
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ھەم بالالۇ يەردە پەقەە مۇشالالۇ تالالۈر
الا بالالۇ
الاق ى .ئەممال
التىدىال توختالمال
ئۈسال
ھەمكارلىققالالا دىنىمىالالز نالالېمە دەيالالدۇ
شەرتلىرى قايسالى قانالداق قىلغانالدا
الۈك ،ئالالۇزۇن
اللەن ئۈنۈملال
القىالر بىال
باشال
مۇددەتلىالال ھەمكالالارلىق ئورنالالاتقىلى
بولىدۇ بۇ مەسىلە ئۈستىدە ئىزدىنىشكە
ۋە بۇ ھەقتە مەلۇماتقا ئىالگە بولۇشالقا
ئەھمىيەە بەرگەنلەر قان ىلى

ئىللەتتىن تولۇق قۇتۇلالۇپ چىقىشالىمىز
ئۈچۈن ھەربىرىمىالز بالۇ ھەمكالارلىق،
شېرىك ىلى ھەققىدە يېڭىدىن تونالۇ
ھاسالالىل قىلىشالالىمىز ،كەڭ قورسالالاق،
ئەپۇچان ،ئۇيۇشقاق ،بىر-بىرىگە يود
قويا يالالالالالدىغان ،ئىقتىالالالالالدارلىق
كىشىلىرىمىزنىڭ قىممىتىنى بىلىالدىغان،
الالەە
الي ھال
الائەتمەن روھىال
الپ ،ئىتال
ئاكتىال
يېتىلدۈرۈشكە تىرىشىشىمىز كېرەك.

ئىقتىسادىي ئەھ الىمىزنىالڭ چەكلىال
بولغانلىقى تۈپەيلىدىن كالۆپ كىشالىلەر
ھەمكارلىشىپ تىجارەە قىلىال يالولىنى
تاللى الدى .ئەمما بىر يىلالدىن ئالۇزۇن
ھەمكارلىشالالىپ ماڭالىغالالانالر يوقنىالالڭ
ئورنىدا .بىزدە يۇقىرى مەباللەغ بىاللەن
ھەمكار شالالالقانالر ئالالالۇزۇن ۋاقىالالالت
بىرلىشەلەيدۇ ،چۈنكى ئۇ رنىڭ كى ى
ھېسابالر بىاللەن ئىشالى يالوق .پەقەە
تىجالالارەە زىيانغالالا قالالاراپ ماڭمىسالالىال
بولدى .ئەممالا كى ىال تىجالارەت ىلەر
دائىم ھەمكارلىقىدىن مەسىلە چىققالانلىقى
تۈپەيلى ۋەيران بولىدۇ.

يۇقىرىدا سالۆزلەپ ئالۆتكىنىمىزدەك،
ئىقتىسادىي ئەھ الىمىز كۈندىن-كالۈنگە
ناچارلىشىپ كېتى اتقان بۇ كۈنلەردە بىز
ئاز جاپا بىاللەن تېالز غەلىالبە قىلىشالنى
ئويلىساق ،يەنىال ھەمكارلىشىپ كارخانالا
شالالىركەە قالالۇرۇ يالالاكى تىجالالارەە
قىلىشتىن باشقا يود يوق .چۈنكى ھازىر
ئاساسەن دەگۈدەك ھې كىمالدە يەكالكە
ئىگىلى تىكلىگۈدەك ئىقتىسالاد يالوق.
شۇنىڭ ئۈچالۈن ھەمكارلىققالا بولغالان
الالۆزدىن
الالدىن كال
الالىمىزنى قايتىال
تونۇشال
كەچۈرۈشىمىز ۋە يېڭىالدىن تۇرغالۇزۇپ
چىقىشىمىز زىم .ھېلىھەم بىزنى نۇرغۇن
مەبلەغ سالېلى بوشاللۇقلىرى كۈتالۈپ
تۇرۇپتۇ.

ئۇيغۇر ردا ھەمكارلىشالىپ تىجالارەە
قىلى ئەھ الى خېلى يۇقىرى سالالماقنى
ئىگىلەيدۇ ،چۈنكى بىزنىالڭ قېنىمىزغالا
سىڭىپ كەتالكەن ئىماننىالڭ ھالا ۋىتى
ھەردائىم بىزنى قېرىنداشالنىڭ ھەققىنالى
يەۋالماسلىققا ئۈندەپ تۇرىدۇ .شۇنداق
بولغان ئىكەن ،بىزنىڭ بىر-بىرىمىالزگە
ئىشىنى نىسالبىتىمىز يالۇقىرى ،ئەممالا
نېمىشقا يەنىال ھەمكالارلىقىمىز ئۇزۇنغالا
بارمايدۇ

مېنىالالڭ تەكىتلەيالالدىغىنىم ئىالالزدىنى ،
ئىزدىنى يەنە ئىالزدىنى  .ئىالزدىنى
ئوڭدىسالالىغا يېتىالالپ كالالۆزىمىزنى چىالالڭ
يۇمۇۋەلىپ خىياد سۈرۈ بولماسالتىن،
بەلكى بىلىم بىلەن ،تەپەككۇر بىاللەن،
ئوقۇپ چۈشىنى بىاللەن ۋە شالۇ رنى
ئەمەلىيەتكە تەتبىقال بىاللەن بولىالدۇ.
تارىخقا قارايالدىغان بولسالاق ،بالارلىق
غەلىبە قازانغانالر ،مەيلالى تىجالارەت ى،

بۇ مەسىلىنىڭ ھەد بولۇشالى ۋە بالۇ
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كىتابنىڭ ئۈستىگە شېكەر چې ىپ بېرىپ
ئوقۇتقان ۋە مۇشۇنداق تىرىشال انلىق
بىلەن ئاخىرى غەلىبە قىلدى .مانا ھازىر
ھەممىگە نىجى قولىنى سوزۇپ دۇنيانى
سورايمەن دەۋاتىدۇ .پۈتۈن ئىلىملەرنى
ئۆزىگە مەركەزلەشتۈرۈۋاتىدۇ .ھالېلىھەم
ئىزدىنىشتىن مىنۇە ۋاز كەچكىنى يوق.

مەيلى سىياسەت ى مەيلى دەھقان يالاكى
كەشپىيات ى بولسۇن ،ئاساسەن دەگۈدەك
ھاياتىالالدا بايقىغالالان ،بىلگەنلىرىنىالالڭ
ھەممىسالالىنى كىتالالاب قىلىالالپ يېزىالالپ
قالدۇرغان .بىز شۇ رنىڭ ئى ىدىن بىالر
تۈرىنى ،يەنى پۇد تېپىشالقا ئا قىالدار
بولغالالالالان قىسالالالالمىنىال ئوقالالالالۇپ
پايدىلىنالىساقمۇ چوڭ ئى .

بىلىمىمىزنىالالڭ مالالود بولۇشالالىنى،
مەلۇماتىمىزنىالالڭ كالالۆپ بولۇشالالىنى،
تەپەككۇرىمىزنىالالڭ سالالاپ بولۇشالالىنى
خالىساق ،كىتاب ئوقۇيلى! سالاپايىمىزنى
ئاشۇرايلى! شۇندىال جەمئىاليەە بىزنالى
شاللى ەتەلمەيدۇ .دىنىمىزنى ،ئۆزىمىزنى
ۋە يولىمىزنى تونۇيا يمىز.

بىالالز كىتالالاب ئوقۇشالالقا بولغالالان
الالالۇلمانلىق
الالاللۇقىمىزدىن ،مۇسال
سۇسال
سۈپىتىمىز بىاللەن بولسالىمۇ تىجالارەە
پىقھىسىنى ئوقالۇپ قۇيۇشالقىمۇ سالەد
قارايمىز .تاكى جېدەد چىقمىغۇچە بىرەر
ئالىمدىن قىلى اتقان ئىشىمىزنىڭ توغرا-
خاتالىقىنى ،بالۇ مەسالىلىگە دىنىمىالزدا
قانداق قائىدە-پىرىنسىپالرنىڭ بارلىقىنى
سالالورىمايمىز .كىتابخالالانىالردىكى پالالۇد
تېپىشقا ئا قىالدار كىتالابالر ساناقسالىز.
ھې بولمىغاندا ،پۇد تېپىشالقا ئا قىالدار
كىتابالردىن بىرەر-ئىككى تاد ئوقالۇپ
قويايلى .ھاياتىمىزغا قان ىلىال تەسالىر
كۆرسىتىدىكىن

قەدىرلى قېرىنداشالالر! سىياسالىي ۋە
ئىجتىمائىي ئەھ الىمىز كۈندىن-كالۈنگە
ناچار شماقتا .باشقىالرنىڭ ھېسداشلىقى
ۋە قېرىنداشلىقى بىلەن قولغا كەلتۈرگەن
كى ىككىنە غەلىبىلىرىمىزمۇ ئىقتىسالادىي
ساھەدىكى قارا قولالرنىالڭ سۇيىقەسالتى
بىلەن ۋەيران بولماقتا .بىزگە كېلى اتقان
مۇسىبەتلەرنىڭ  95پىرسەنتى ئەنە شالۇ
پۇد ماد دۇنيا بىاللەن مۇناسالى ەتلى .
بىزنىڭ گېپىمىزنى قىلىالپ ھېسداشاللىق
قىلىدىغان سىياسىي مەيالدانالر ھەم ئەنە
شۇ ئىقتىساد بىلەن تۇۋاقلىنىپ ئالاۋازى
ئالالۆچمەكتە .ئۇيقالالۇمىزنى ئاچالالايلى!
ئويغىنايلى ،پۇد تاپايلى! ياشاشقا پالۇد
كېالالرەك ...داۋاغالالا پالالۇد كېالالرەك...
تەرەققىياتقا ،مائارىپقا پالۇد كېالرەك...
زالىمنىڭ زۇلمىغا نەتىجىلى  ،ئۈنۈملۈك
قارشالالى تالالۇرۇ ئۈچالالۈن ھەم پالالۇد
كىرەك...

دۇنيالالادىكى رونالالاق تاپقالالان بالالا
كىشالالىلەرنىڭ تارىخىغالالا قارايالالدىغان
بولسالالاق ،كۆپىن ىسالالى ئۇنى ەرسالالىتېت
پۈتتۈرمىگەن بولسىمۇ ،ھەردائىم كىتاب
ئوقۇشالنى ،ئىزدىنىشالنى توختاتمىغالان،
دائىالالم دەگالالۈدەك كىتالالاب ئوقۇغالالان
كىشالالىلەردۇر .ئەڭ ئاددىيسالالى ئەينالالى
دەۋردە دۇنيانىڭ ھەممە يېرىدە ئېزىلىپ،
خارلىنىپ ياشىغان يەھۇدىيالر ئالاخىرقى
قۇتۇلۇ يولىنى كىتاب ۋە بىلىالم دەپ
قاراپ ،بالىلىرىنى تەربىيىلىگەن ۋاقىتتالا
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قېيىن ىلىقالرغا دۇچ كەلگىنىمىز كەلگەن.
ھەر نەرسىنىڭ كۆتۈرۈش انلىقى چەكلى
بولغالالانىكەن ،ھەر نەرسالالىگە تالالاقەە
الالى
الالارتۇق تەلەپلەرنال
الالدىن ئال
مىقدارىال
قويۇۋالىالالالدىغان بولسالالالاق ،زىيالالالان
تارتىدىغىنى ،ئوساد ئەھ الغا چۈشالۈپ
قالىدىغىنى ،شالور پىشالانە بولىالدىغىنى
يەنىال ئۆزىمىز بولىمىز.

ھەر نەرسىنىڭ كۆتۈرۈش انلىقى
چەكلى بولىدۇ...

ئىي سۆيۈملۈك ياشالر ،بۇ ئىنتالايىن
مۇھىم تېمىالرنىڭ بىرى .بىز تۆۋەنالدە

بارلىق پەيغەمبەرلەر بىر جەۋھەرىالي

پىكىر بىلەن كەلالگەن .ئالۇ بولسالىمۇ
"بارچە مەۋجۇداتنىڭ چەكلىكلىكالى"دىن
ئىبارەتتۇر.

بىر قىسىم مىسالالالرنى بايالان قىلىال
ئارقىلىق بۇ تېمىنى يورۇتۇپ ئۆتىمىز:
بىز بىالر بىنالا قالۇرۇپ چىقمالاق ى

ئىي سۆيۈملۈك ياشالر ،دەرھەقىقەە
بىالالزدە مەزكالالۇر پىكىرنالالى تەتبىقالشالالقا

بولۇپ ،ئۇنىڭغا لىالم يالاكى تالۈۋرۈك
قىلى ئۈچۈن بىر تۆمۈرنى تاللىسالاق،

تېگىشلى تەرەپلەر ئىنتايىن كۆپ .ناۋادا
بىز بۇ يادرولۇق پىكىرنى (ھەقىقەە)نى
چۈشەنمىسالالالەك ،قەدەمالالالدە بىالالالر

ئەل ەتتە ئەڭ ئالاۋۋاد شالۇ تۆمۈرنىالڭ
قان ى لىالالال بېسالالالىمغا بەرداشالالاللىق
بېرەلەيدىغانلىقىنى ئويلىشىشىمىز ز رۈر.
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ناۋادا بىز ھېلىقى تۆمۈرنىالڭ ئەمەلىالي
چىدام انلىقىنى نەزەرگە ئالما  ،ئۈستىگە

جەمئىيەتتىن ۋە نامۇسالىپ كىشالىلەردىن
يېراق تۇرۇشىمىز كېرەك.

ئېغىر نەرسىلەرنى ئارتىپ قويۇۋەرسالەك
نېمە ئى يۈز بېرىدۇ ! تەبىئىيكى بىنالا

نۇرغۇنلىغالالان كىشالالىلەر گەرچە شالالۇ
اليار
ال ەن ۋە ھوشال
الق ،چىال
قەدەر ئەقىللىال

قىڭغىيىپ كېتىدۇ ،يامالانراق بولغانالدا
ئۆرۈلۈپ چۈشىدۇ .ئۆرۈلۈپ چۈشكەننى
قايتا ئىنشا قىلمالاق ئالاق يەرگە بىنالا

بولسىمۇ بۇ ھاياتتا ھېچ ئىشتا ئۇتۇققالا
ئىرىشەلمىگەن .چۈنكى ئۇ ر ئۆزىنىالڭ
زىرەك ۋە ھوشيارلىقىغا ھەددىدىن زىيادە

سالماقتىن بەسى مۈشكۈد .بۇ مەنىال ىي
ئۇقۇمالرنى تېخىمۇ روشالەن يورۇتالۇ

ئىشىنىپ كېتىالپ ،قىلىشالقا تېگىشاللى
ئاددىي سەۋەبلەر ۋە تىرىشال انلىقالرنى

ئۈچۈن بېرىلى اتقان ماددىي مىساد.
بىزدىكى ۋىجدان ،ئائىلە تەربىيىسى
ۋە ئۆزىمىزگە قىبلىنامە قىلغان ياشالا

تاشالپ قويغان .شۇنىڭ بىلەن ئالاخىرى
الالالاللىكلەر ۋە
الالالالۇن كېلىشمەسال
نۇرغال
مەغلالالۇبىيەتلەرگە ئۇچرىغالالان .غەلىالالبە

پىرىنسىپىلىرىمىزنىڭمۇ كۆتۈرۈشال انلىقى
چەكلى بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچالۈن بىالز

سەھنىسالالىدە ئالالاقىللىق ۋە چى ەنلىالال
ناھالالايىتى مالالۇھىم بولسالالىمۇ ،ئەممالالا

گۇنام-مەئسىيەە ۋە مالۇنكەر ئىشالالر
يامراپ كەتالكەن جەمئىيەتالتە ياشالاپ؛
پاسىق ،چۈشكۈن ،پاسسالىپ ،شالەيتان

بىردىنبىر ئامىل ئەمەس .ئەل ەتتە غەلىبە
نۇرغۇنلىغان ئوبيېكتىپ ۋە سۇبىيېكتىپ
ئاممىلالرنىالالڭ قوشۇلىشالالىدىن بارلىققالالا

الىپ
اللەن ئارىلىشال
الادەملەر بىال
الۈپەە ئال
سال
ۋىجالالالدانىمىزغىمۇ ئېغىالالالر بېسالالالىم

كېلىدۇ .ئاقىللىق بولسا مەزكۇر ئامىلالر
ئى ىدىكى پەقەە بىرى خا س .شۇنىڭ

قىلماسالاللىقىمىز كېالالرەك .نۇرغۇنلىغالالان
ياشالر ئۆزى دەسلىپىدە ياخشى بولسىمۇ،
ئەمما ئۇ رنىالڭ ياشالىغان مالۇھىتى ۋە

ئۈچۈن غەلىبە قالازىنىمەن دەيالدىكەنمىز
الۇم ئالالۆگىنى  ،مەشالالىق قىلىالال ،
چوقال
ئىزچىللىق ،پۇختىلىالق ،سالەۋرچانلىق،

ئارىالشقان ئادەملىرى ياخشى بولمىغاچقا،
بارا-بارا يولدىن چىققان ۋە شالۇ رنىڭ

نىشان بېكىتى  ،ئىرادىلى بولالۇ ...
قاتارلىق ئامىلالرنى نەزەردىالن سالاقىت

سەنىمىگە دەسسەيدىغان بولۇپ كەتكەن.
چۈنكى ئۇ رنىالڭ ئەساللىدىكى سالاپ،
تەبىئىي بولغان ئىنسالانىي ئەخالقالى ۋە

قىلماسلىقىمىز كېرەك.
بەزى قىز ر ئۆزىنىڭ گۈزەللىكىگە ۋە
لەۋەنلىكىگە ھەددىدىن زىيادە ئىشالىنىپ

ۋىجالالدانى ئەتراپىالالدىكى مۇھىتنىالالڭ
بېسىمىغا بەرداشلىق بېرەلمىگەن .شۇنىڭ

كېتىدۇ ۋە بالۇ رنى ئۆزىنىالڭ قالالقىنى
قىلى الىدۇ .ئالۇ ر تالو قىلىالپ بىالر

ئۈچۈن بىالز چوقالۇم ئىلگىرىكىلەرنىالڭ
تەجرىبە ساۋاقلىرىدىن ئىبالرەە ئېلىالپ،
ئالالۆزىمىزگە مۇناسالالىپ كەلمەيالالدىغان

مەزگىل ئۆتكەندىن كېاليىن ئەر-ئايالاد
ئوتتۇرىسالالىدا توقۇنالالۇ  ،سالالۈركىلى
باشلىنىپ كېتىدۇ-دە ،ئائىلە تۇرمۇشالى
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تا ق بىاللەن ئاخىرىلىشالىدۇ .بۇنىالڭ
ئاساسالاللىق سالالەۋەبى قىالالز ئۆزىنىالالڭ

مۇھىم .ھاياتلىق سەپىرىمىزدىكى بارلىق
قېيىن ىلىقلىرىمىز مۇناسى ەتلى سەۋەب

گۈزەللىكىنى پەقەە دۇنيادا بىالر دەپالال
ئالالويالپ قالغالالان .شالالۇنداقال قارشالالى

ۋە ئامىلالر ئارىسىدا ئەپ ىللى بىاللەن
الالدىال
الالىل قىاللىغانال
الالۇۋازىنەە ھاسال
مال

تەرەپنىڭ ھېسسىياتى ۋە ھۆرمەتلىنى ،
ئەرلىكىنى ھې قىلى تۇيغۇسى بىلەن
ھېسابالشالالمىغان .قىالالز "مەن گالالۈزەد،

ئوڭايلىشالالىدۇ .شالالۇنىڭ ئۈچالالۈن ھەر
ئىشنىڭ تەڭپۇڭ نۇقتىسالىنى ئىزدەشالكە
ئەھمىيەە بېرىشىمىز كېرەك.

شۇنىڭ ئۈچۈن ئېرىم مەن نېمە دەسالەم
شۇنى قىلىالپ بېرىشالى كېالرەك ،نالېمە

ئادەم ياشلىق مەزگىللىرىدە بىالر قەدەر
ھېسسىيات ان ۋە ئالالدىراڭغۇ بولىالدۇ.

قىلسام خاتا بولماساللىقى كېالرەك" دەپ
ئويلى الغالالان .قىالالز بالالۇ يەردە شالالۇنى
ئېسىدىن چىقىرىپ قويغانكى ،گۈزەللى

ئۇنىڭ خاھىشلىرى گويالا ئاسالاۋ ئاتقالا
ئوخشايدۇ .مانا بۇ خىل روھىي ھالالەە
بىزنى ھە دەگەندىال بىتەرەپلىمىلىال ۋە

الالبەتەن
الاليىن ئەرگە نىسال
الالدىن كېال
تويال
ئادەتتىكى نەرسىگە ئايلىنىالپ قالىالدۇ.

بۇر نىنىڭ ئالۇچىنىال كۆرۈشالكە ئېلىالپ
بارىالالالالالدۇ-دە ،مالالالالالۇۋازىنەە ۋە

ئەرگە ئائىلىدە ئەڭ مۇھىم بولىالدىغىنى
ئايالىنىڭ روھىي پالاكلىقى ۋە ئەخالقىالي
گۈزەللىكىدۇر .خۇلقى گالۈزەد ئايالالالر

تەڭپۇڭلۇقتىن مەھرۇم قويىدۇ .شالۇنىڭ
ئۈچۈن ياشالالر ئۆزىمىزنىالڭ ياشالالرچە
الاللىرىمىزدا
خاھىشالاللىرىمىز ۋە قىزىقىشال

گەرچە چىرايالالى ۋا دەپ كەتكالالۈدەك
بولمىسىمۇ ،ئەمما گۈزەد ئەخالقالى ۋە

چەكتىن ئاشۇرۇۋەتىشالتىن ساقلىنىشالىمىز
ز رۈر.

ئى ش انلىقى ،مېھرىبانلىقى بىلەن بەختلى
تۇرمۇشقا ئىرىشەلەيدۇ.
بۇ مەكتۇپنىڭ قىز-يىگىتلەرگە قارىتا
مۇھىم نۇقتىلىرى:
 .6دائىم "ھەر نەرسالىنىڭ چېكالى
بار" دەالگەن ھەقىقەتنالى ئېسالىمىزدىن
چىقىرىالالپ قويماسالاللىقىمىز كېالالرەك.

چىن مەنىدىكى ئېھسان...

دانىشالالمەنلەر مۇنالالداق دەالالگەن" :ھەر
نەرسىنىڭ چېكى بالار ،نالاۋادا چەكالتىن

پىشىپ-يېالتىلمىگەن ۋاقىتلىرىمىالزدا
الالت-سالالالائادەە سالالالاغالملىق،
"بەخىال

ئېشىپ كەتسە ،ئەسلىگە قايتىپ كېتىدۇ".
الالۇق ۋە
الالتا تەڭپۇڭلال
 .3ھەر ئىشال
نورماللىقنى پىرىنسىپ قىلىال ئىنتالايىن

گۈزەللى  ،ماد-دۇنيا ...قاتالارلىقالردا
بولىدۇ" دەپ ئويالپ قالىمىز .بىر ئالاز
پېشىپ يېتىلىپ ،ھاياتنىالڭ ئىسسالىق-
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سوغۇقلىرىنى بېشىمىزدىن ئۆتكۈزگەندىن
كېيىن يۇقىرىقى قاراشلىرىمىزنىڭ تولىمۇ

ئىشىنى ئالۆز ئىشالىمىزدەك مالۇھىم ۋە
جىددىي بىلەلىسەك ،ئۇ رنىڭ ھاياتىالدا

يۈزەكىي ئىكەنلىكىنى ھې قىلىمىز .بۇ
ۋاقتتا بىالز ئاسالتا-ئاسالتا "بەخىالت-

ۋە تۇرمۇشالالىدا ئالالۆزگىرى ياسىشالالىغا
ياردەم بېرەلىسەك ...ئۇنىڭغا ئېھسالان

سائادەە باشقىالرغا ياخشىلىق قىلى ۋە
ئەتراپىمىزدىكىلەرنىالالالڭ خۇشالالالاللىقىغا
سالالەۋەب ى بولۇ "تالالا ئىكەنلىكىنالالى

قىلغان بولىمىز.
 باشالالالالقىالرنى ياخشالالالالىلىققا
ئۈندىيەلىسەك ،ئۇنىڭ تالوغرا قىلغالان
ئىشلىرىغا ئالالقى ياڭرىتىالپ رىغالبەە
بېرەلىسەك ...ئۇنىڭغا ئېھسان قىلغالان
بولىمىز.
 ئۆز ۋەتىنىمىزنىالڭ راۋاجالى ۋە
گۈللىنىشى ئۈچۈن بىر كىشىلى تالۆھپە
قوشالىسالالالالالاق ،ۋەتەن يولىالالالالالدا
مۇشەققەتلەردىن قورقمىساق ،ئاڭلىق بىر
ۋەتەن پۇقراسى بو لىساق ...ئېھسالان
قىلغان بولىمىز.
 باشالالقىالر بىزنىالالڭ قېشالالىمىزغا
كەلگەندە روھى شادلىنالىسا ،قېشالىمىزدا
ۋاقتىدا غەم-ئەندىشىلىرىنى ئۇنتۇيالىسا،
دۇنيانىڭ گۈزەللىكىنى ھې قىاللىسا...
بىز ئېھسان قىلغان بولىمىز.
 باشالالقىالرغا خالىسالالانە يالالاردەم
بېرى ئۈچۈن مالۇئەييەن ۋاقتىمىزنالى
ئاجرىتالىساق ...بىز ئېھسالان قىلغالان
بولىمىز.
ياقىتى بولمىغان كىشىلەرگىمۇ

ھۆرمەە ۋە ئېھتىرام بىاللەن مۇئالامىلە
قىاللىسالالالاق ،ئۇ رغالالالا ھالالالۆرمەە-
ئېھتىرامنىالالالڭ نېمىلىكىنالالالى ھالالالې
قىلدۇرالىساق...
 ...مانا شۇ چاغالدا بىالز ھەقىقالى
مەنىدە ئېھسان قىلغان بولىمىز.
پەيالسالالوپالردىن بىالالرى مۇنالالداق
دە گەنىكەن" :ماد-دۇنيا ھەدىيە قىلى

بايقىغىلى تۇرىمىز.
الان
الزدا ئېھسال
المىغان ۋاقىتلىرىمىال
پىشال
دەمەك ،مۇھتاجالرغا يالېمەك-ئى المەك
الرى دەپ
الاد بېال
الۇد-مال
بېالرى ۋە پال
ئويالپ قالالىمىز .پېشالىپ يېتىلگەنالدىن
كېيىن ھەقىقىي ئېھسالاننىڭ باشالقىالرغا
پۇد-ماد ،يېمەك-ئى المەك بېرىشالال
ئەمەس ،بەلكى روم ،ئەقىل ،تەجالرىبە
الۇ
ۋە ۋاقىالت ...تىالن ئىبالارەە تېخىمال
مۇھىم نەرسىلەر بېالرى ئىكەنلىكىنالى
بىلىمىز.



بىر قېرىندىشىمىزغا يوق يېرىدە

چىن قەلبىمىالزدىن دۇئالا قىاللىسالاق...
ئۇنىڭغا ئېھسان قىلغان بولىمىز.
 بىزگە يامانلىق قىلغان بىرىنالى
چىن كۆڭلىمىزدىن ئەپۇ قىلى ەتسەك ۋە
ئۇنىڭغا ئاداۋەە ساقلىمىساق ...ئۇنىڭغا
ئېھسان قىلغان بولىمىز.
 بىالالراۋ كەچالالۈرۈم سورىسالالا
ئۆزىرىسىنى قوبالۇد قىلسالاق ۋە كونالا
خاماننى سورۇپ يۈرمىسەك ...ئۇنىڭغالا
ئېھسان قىلغان بولىمىز.
 باشقىالرغا چىالن كالۆڭلىمىزدىن
چىقىرىالالالپ ياخشالالالى تەكلىالالالپ ۋە
مەسالاللىھەتلەرنى بەرسالالەك ،ئۇ رنىالالڭ
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پىكىر ھەدىاليە قىلغانالدەك قىممەتلىال
الدىغان
الى كۆرىال
ئەمەس .ئالۆزىمىز ياخشال
كىشىلەرگە ئالتۇن ،قاشتېشالى ،ئالۈزۈك
 ...قاتارلىق قىممەە باھالىق نەپىال
سوۋغاتالرنى بەرگىنىمىز ھەرگىز ھەقىقى
سوۋغاە بولماستىن ،بەلكالى سالىم ۇد
خالالاراكتېرلىق سالالوۋغاتالردۇر .ھەقىقىالالي
سالالوۋغاە روھىنىالالڭ بىالالر قىسالالمىنى
بېرىشتۇر.
ئىالالي سالالۆيۈملۈك ياشالالالر ،ئالالالالم
تائا نىڭ مۇنۇ ئايىتى توغرىسىدا پىكىر
يۈرگۈزۈپ بېقىڭالر" :ئالۇ ردىن كېاليىن
كەلگەنلەر « :پەرۋەردىگارىمىز بىزگە ۋە
بىالالزدىن ئىلگىالالرى ئىمالالان ئېيتقالالان
قېرىنداشلىرىمىزغا مەغپىالرەە قىلغىالن،
دىلىمىزدا مۇئمىنلەرگە قارشى دۈشمەنلى
پەيدا قىلمىغىن ،پەرۋەردىگارىمىز سالەن
ناھالالايىتى مەغپىالالرەە قىلغۇچىسالالەن،
①
مېھرىبانسەن» دەيدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالا منىڭ مۇنالۇ
ھەدىسىنىمۇ مۇ ھىزە قىلىپ بالېقىڭالر:
"بىراۋنىڭ يەنە بىر قېرىندىشالىغا چىالن
الدىن چىقىرىالالپ قىلغالالان دۇئاسالالى
قەلبىال
ئىج ابەە بولىدۇ .ئادەم ھەر قاچان ئۆز
قېرىندىشىغا ياخشىلىق تېلەپ دۇئا قىلسا
ئۇنىڭ بېشىدىكى مالۇئەككەد پەرىشالتە
"ئىي ئالالم ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجالاۋەە
قىلغىن ،ئۇنىڭغىمۇ ئوخشىشىنى بەرگىن"
②
دەيدۇ.
شۈبھىسىزكى ،بالارلىق پەيغەمالبەرلەر
ئۆز ئۇممىتىگە ماد-دۇنيالا ۋە بالايلىق
قالدۇرغان ئەمەس ،بەلكى ئۇ ر تالوغرا
①سۈرە ھەشىر - 65ئايەە
②مۇسلىم رى ايىتى

يود ،پىكىر ،نىشان ۋە بۈيالۈك غالايە
قالدۇرۇپ كەتالكەن .تالارىختىن بىالرى
خۇداگالالالۇ ئىسالالالالھات ىالر شالالالۇ
الڭ يوللىرىغالالا ۋارىسالاللىق
پەيغەمبەرلەرنىال
قىلىپ كەلگەن.
بۇ مەكتۇپنىڭ قىز-يىگىتلەرگە قارىتالا
مۇھىم نۇقتىلىرى:
الالالۇڭالردىن كېلىشالالالالى ە
 .6قولال
ئەتراپىڭالردىكىلەرنى خۇشالاد قىلىال ،
ئۇ رنى بەخىت-سالائادەە تۇيغۇسالىغا
چۆمدۈرۈشالكە تېرىشالىڭالر .مانالا شالۇ
ھەقىقىي ئېھساندۇر.
 .3بىزنىڭ باشقىالرغا ئىخالسالىمىز
بىلەن خىزمەە قىلغىنىمىالز ئەمەلىيەتالتە
ئۆزىمىزگە قىلىنغان خىزمەتتۇر .چۈنكى،
بىز شۇ ئارقىلىق شەپقەتلى ۋە مېھرىبان
ئالالھنىالالڭ سۆيگۈسالالى ۋە پەيالالزى-
بەرەكاتلىرىغا چۆمىمىز.
 .3باشقا قېرىنداشلىرىڭالر ئۇتالۇق
قازانسالالا ،مالالۇۋەپپەقىيەتكە ئىرىشسالالە
ھەرگىزمۇ كۆڭلۈڭالر يېرىم بولمىسالۇن،
ئەلالال ەتتە سالالىلەرمۇ ئالالۇ ئۇتالالۇق ۋە
مۇۋەپپەقىيەتلەردىن بەھرى ئالىسىلەر.
 .4ھالالالالازىر ئىنسالالالالانالر ئەڭ
ئېھتىيالالاجلىق نەرسالالىلەر تەبەسسالالۇم،
مېھرىبالالانلىق ،كۆيۈم الالانلىق ،ئىللىالالق
چىرا  ،كۆڭۈد بۆلۈ ۋە دوستلۇق...
قاتارلىقالردۇر .بىز قىممىتى بالار ئالادەم
بولىمەن دەيدىكەنمىز ،چوقۇم باشالقىالر
ئېھتىيالالاجلىق نەرسالالىلەرنى ئالالۆزىمىزدە
ھازىرلىشىمىز كېرەك.
_ داۋامى كېيىنكى ساندا...
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