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ماقالىالر ئاپتورڭرنىت كۆز قارىشو ۋە چۈشەن ىاى ە ۋەكىللىك
ئاڭھىدە ئەسشەرتى  :ۇرنىلىمىزدا ئېال قىلىيغا
قىلىدۇ .ماقالىالرنىت ئېال قىلىيغاندىا كې ىيشو بارلىق ھوقۇق ۋە مەسئۇلى ىتو ئاپتورڭر ا خا !

ھاياتتا شۇنداق قىممەتلەر بولىبدۇكو
ئببۇنو يوقۇتببۇن ئىياببانيو قايغۇ ببا
چۆمدنرسىمۇ نېمىدۇر ئۇنىت ئبورنىيو
تولدۇرالىشببو يببوقىتى قايغۇسببىغا
تەسەللىلىك رولىيو ئۆتى ەلىشو مۇمشىا.
ئەمما بۇ قىممەتبلەر ئى ىبدە شبۇنداق

ئارىدىا ايىب بولۇشو مانا شۇ ئورنو
تولدۇر ۇسىز مۇسىرىتو بۈيۈك قەدىر-
قىممەتلەردىيدۇر .ئىابالم ئۈممىتىيىبت
ئايرىلما پارچىابو بولغبا ئۇيغبۇر
مىللىتو تارىختا ئۆرنىشو يوق مىالىاىز
بالرنو زۇلببۇم ۋە پاجىئەلىببك
يوقۇتۇشب

يوقۇتۇشالر بولىدۇكو ئۇنىت ئورنىغا نە
تەسەللىە ببار نە تولبدۇر ۇچو .بىبر
مىللەت ئۈچۈ ئۇنىت مەنىۋى ھاياتىيو
سبا الم روھ با
سا الم قۇرۇپ چى ى
ئى ە قىلى ۋە تبو را ياشبان يولىغبا
يېتەكلەن ھەمبدە پەيغەمبرەر قولىبدا
ڭۋۇلداپ يانغبا بۈيبۈك مەشبئەلدىا
تارىغا ئىالھىە نۇرنو بۇ ئەزىز مىللىتو

كىرىزىاالرنو باشتىا كەچۈرنۋات ا ببۇ
با
بمىيىدا چاقيىغب
بم ئاسب
بدە ئىلىب
كۈنىب
يۇلتۇزلىرىدىا بىبرى بولغبا ئۇسبتاز
ئەلالمە مۇھەممەد سالىھ دامولال ھباجىم
بىلە ۋىداڭشتو.
ھاياتىيو خەل ىيىت بىلىم-مەرىپىتبو
ئىما -ھىبدايىتو ۋە ئىالھىبە ئبا -
تۇيغۇلىرىيىببت ۋەھىببە بۇڭقلىرىببدىا

ئۈچۈ زۇلمەتبتىا قۇتۇلبۇن مىزانبو
قىلى ۋە بۇنو ئۇڭر ا تونۇشبتۇرۇن
ۋە چۈشەندنرنن يولىبدا تىيمبات تەر
تۆكشە كىشىلىرىيو يوقۇتۇپ قويۇشو
بولۇپمۇ ئەمەلىە خىزمەتلىرى ئبارقىلىق
پەيغەمرەرنىت ۋارىاو بولۇن شبەرىپىيو
قولغا كەلتۈرگە ئبالىم-ئۆلىمالىرىيىبت

سۇ ۇرۇلۇپ تۇرۇشو ئۈچۈ

ئاتىغا

بۇ

پىببداكار زات شببېھىتلى تىا شببەرەپلىك
ئۆلۈمو بىلە
قويغا

بىزنو قبايغۇ-ئەلەمب ە

ۋە ھەسرەتشە چۆمدنرگە

ئارىمىزدىا كەتتو.

ھاياتو:
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ھالدا

ئىجتىھبباتلىق تۆھپىشببار ئۇسببتاز

يىلو ئىجتىمائىە پەنبلەر ئاكادېمى ەسبو

ئەلالمە مۇھەممەد سالىھ دامولال ھباجىم

دىا تەت ى بات ئىيابتىتۇتىغا مۇئباۋىا

-1939يىلببو -4ئايببدا ئاتۇشببتىشو

رەئىس بولۇپ تەيىيلەن ە .

تونۇلغا دىيىە ئۆلىمبا مەرىپەتبپەرۋەر

-1987يىلىبببدىا دەم ئېلىشببب ا

زات سالىھ دامولال ھباجىم ئائىلىابىدە

چى ببۇچە ئۈرنم ىببدىشو ئىاببالم

دۇن ا ا كەل ە .

ئىياببتىتۇتىيىت مببۇدىرى بولغببا .

كې ىشىببدىيال ئىلىمبب ە ئببوتتەك

ئىيىاتىتۇتتا ئەنئەنىۋىە دىيىە مائارىبپ

ئۇسبتاز مبۇھەممەد

بىببلە يببې ى ە دىيى ببە مائببارىپيو

سببالىھ دامببولال ھبباجىم  11يېشببىدا

مۇۋەپپەقى ەتلىك ھالبدا بىرلەشبتۈرنپ

خەتمىدىا ئۆتبۈپ مبۇرەتتەق قبارى

مى ببدىا ئببارتۇق دىيىببە ئۆلىمببا

بولغاندىا كې ىا دادىابىدا دەسبلەپشو

يېتىشتۈرنپ چى ا  .بۇ دىيىبە زاتبالر

دىيىببە بىلىمببلەر ۋە ئەرەق-پببار

دى ارىمىزنىت ھەر قاياو جايلىرىبدىشو

تىللىرىيببو ئببۆگەن ە -1956 .يىلببو

ۋە چەتئەللەردىشبببببو ئۇيغبببببۇر

ئىاالم ئىياتىتۇتىغا ئوقۇشب ا كىبرگە .

مۇسۇلمانلىرىيىت دىيىە پائبالى ەتلىرى ە

دادىاىيىت تەربى ەسىدە ئىاالم دىيىيىبت

يېتەك ىلىك قىلىپ كەل ە ۋە كەلمەكتە.

بۈرلىرى ە پۇختببا
بو ئىلىببم تب
ھەر قاياب

ئۇستاز مبۇھەممەد سبالىھ دامبولال

ئىشتى اق با لىغا

ئاسا

سېلىپ بولغا

ئۇستاز مۇھەممەد

ھاجىم -1961يىلىدىا باشالپ ئۆمرىيىت

سالىھ دامولال ھاجىم ئىاالم ئىياتىتۇتىدا

ئاخىرىغى ە تەپابىر ھەدىبس فى ىبھ

ئەييببو چببا الردا مىاببىردىا تەكلىببپ
قىلىيغا

قاتارلىق ئىابالم دىيىيىبت ھەر قايابو

بەھى ۇددىا زەي بانو شبەي

ئابدۇللەتىف ھامىد سۇڭيما

سبباھەلىرىدە تەت ى ببات ۋە تەرجىببمە

قاتبارلىق

ئىشلىرى بىبلە

ئۇستازڭرنىت بىۋاسبىتە يېتەك ىلىشىبدە

بىرگە ئۇيغۇر ئىاالم مەدەنى ىتو ئۇيغۇر

تەپاىر ھەدىس فى ھ ئەقىدە ئىاالم

ئىاالم تارىخو ئۇيغۇر ئىاالم مائارىپو

پەلاەپىاو ئىابالم تبارىخو ئىلمبو

ئۇيغببۇر ئىاببالم ئەدەبى بباتو ئەرەق

بببباڭ ەت ئىلمبببو كببباڭم ئەرەق

ئەدەبى بباتو تىلشۇناسببلىق قاتببارلىق

ئەدەبى ببباتو قاتبببارلىق پەنلەرنبببو

ساھەلەردىمۇ ئىلمىە تەت ى اتالرنو ئېلىپ

سېاتىمىلىق ئبۆگەن ە -1960 .يىلبو
مەكتەپيو ئەڭ نەتىجە بىلە

شبۇ ۇللىيى

بىبلە

بار ا .

پۈتتۈرنپ

بۇ دەسببتۇرىمىز
بو ئۇلب
-1986يىلب

پەنببلەر ئاكادېمى ەسببىيىت مىللەتببلەر

قۇرئا كەرىميو يې بو زامبا ئۇيغبۇر

تەت ى ات ئورنىغا ئورۇنالش ا -1984 .
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ئەدەبىە تىلىغا تەرجىبمە قىلغبا  .ببۇ

تەرجىمە شۇ يىلو مىللەتلەر نەشبرى اتو

مۇھاكىمە يىغىيىغا قاتياشب ا  .ئۇسبتاز

تەرىپىببدىا  200مىببت پببارچە نەشببر

قازاقىاتاندىشو ببۇ يىغىيبدىا قايتىبپ

قىلىيغببا  .قۇرئببا كەرىميىببت بببۇ

بئەل ە
بت چەتب
بدىا كې ب ىا ئۇنىب
كەل ەنب

تەرجىمىاببو -1992يىلببو سببەئۇدى

چى ىشو چەكلەنب ە  .ئۇسبتاز -2002

ئەرەبىاببتا پادىشبباھو فەھببدىيىت

يىلىببدىا بببۇرۇ مىاببىر سببەئۇدى

تەستى لىشو بىلە
بېاى

ئەرەبىاببتا

پادىشاھيىت قۇرئبا

ئىرا

ئاكادېمى ەسىدە بىر قبان ە يبۈز

پاكىاببتا

قازاقىاببتا

ماراكەن كۇۋەيبت تبۇنىس

مىببت پببارچە بېاببىلىپ تارقىتىلغببا .

سۇدا

سبببىالۋى ان ە نۇسخىابببو ئوتتبببۇرا

دۆلەتلەردىشببو خەل ئببارالىق ئىلمىببە

ئاسى ادىشو ئۇيغۇرڭر با تارقىتىلغبا .

مۇھبباكىمە يىغىيلىرىببدا ئۇيغۇرڭرنىببت

(-2017يىلو تبۈركى ە دىيىبە ئىشبالر

دىيىە ئەھۋالو ھەق ىدە ماقالە ئوقۇ ا

مىيىاتىرلى و تەرىپىدىا تۈركى ەدە قايتبا

لېشاى ە سۆزلى ە  .ئىاالم ئەللىرىدىشو

نەشر قىلىيدى).

تۈركى ە ۋە ئالجىرى ە قاتبارلىق

مەشھۇر ئۆلىماڭر بىلە

ئۆزئارا پىشىبر

ئالماشتۇر ا .

ئۇستاز مبۇھەممەد سبالىھ دامبولال

ئۇستاز ھاياتىيىت ھەربىر مىيبۇتىيو

ھاجىم -1991يىلو خەل ئارا ئىاالم دىيو
تەت ى بباتو ئۈچببۈ ئاڭھىببدە تببۆھپە

چىت تۇتۇپ ۋەتە -مىلبلەت ئۈچبۈ

 10ئالىميىت بىبرى سبۈپىتىدە

پىبدالىق بىبلە

قوش ا

كې ە-كۈندنز جبا

مىابببىر ھۆكبببۈمىتو تەرىپىبببدىا

ئىشلەپ ئىاالم ئۈممىتى ە قىممەتلىبك

مۇكاپاتالنغا -1992 .يىلىدىا باشبالپ

ئەسبببەرلەرنو قالبببدۇرۇپ كەتتبببو.

بىر قان ە قېبتىم مباراكەن پادىشباھو

تۆۋەندىشو ئۇستازنىت ھاياتىبدا قولغبا

ھەسە IIنىت تەكلىپو بىبلە ھەر يىلبو

كەلتبببۈرگە ئىلمىبببە ۋە ئەمەلىبببە

ببدىغا
ببدا ئۆتشۈزنلىب
ببزا ئې ىب
رامىب

نەتىجىلىببرى بولببۇپ بىببر قىاببىم

خەل ئارالىق «رامىبزا

ئەسەرلىرى نەچ ە يۈز مىت پارچە نەشبر

لېشابى ەلىرى»

پائببالى ىتى ە قاتياشبب ا ۋە پادىشببا

قىلىيغببا  .ئىلمىببە ماقببالىلىرى ۋەتە

تەرىپىدىا تارتۇقالنغبا -1992 .يىلبو

ئى ببو ۋە سببىرتىدىشو نوپۇزلببۇق

ئىاببالم دۇن اسببىدىشو ئە

ۇرنالالردا ئېال قىلىيغا .

ئببالىە

مۇكاپببات −فەياببەم مۇكاپاتىيىببت

ئەسەرلىرى:

نامزاتلى ىغا كۆرسىتىل ە -2002 .يىلبو

 .1ترج مة مع م ا قرآممرلك قر ممرم قۇرئببا

دۇن ببا ئىاببالم ئىتتىپبباقو تەرىپىببدىا

كەرىم تەرجىمىاو.

قازاقىاببتاندا ئۇيۇشببتۇرۇلغا ئىلمىببە
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 .2تفسري جزء تبم ك ججمزء م -29ۋە

 .13فضل قر

-30پارىلەرنىت تەپاىرى.
 .3صميح قربام ك

سەھى ھۇلرۇخارىە

ء جقألد حمة قملمورخك دۇئانىت

ئەھمى ىتو ۋە خاسى ەتلىك دۇئاڭر.
 .14قرم م ك قملنضم م مم م قصم م

تەرجىمىاو (نەشر قىلىيمىغا ).

 .4جم م م ممخقرر قربا م م م م ك ج م م م ممر قرآس م م م م ي

قرخقرم م جقرخر م م

دادىاو ۋە ئۆزىيىبت ئەرەبب ە ياز با
قەسىدىلەر توپلىمو).

سببەھى ھۇم بۇخببارىە ۋە قەسببتەڭنو

 .15آ قر كك م أ مع ك فضم ء د م غ مغر

شەرھو تەرجىمىاو.

 .5قألدب قملفمرد بۇخارى يىت ئەدەبۇم

ئۇيغۇر ئۆلىمالىرىيىت ئەرەب ە يېزىلغبا

بۇفرەد نبباملىق ھەدىاببلەر تببوپلىمو
مب

قەسىدىلەر توپلىمو( .نەشر قىلىيمىغا ).
 .16قال م

تەرجىمىاو (نەشر قىلىيمىغا ).

 .6خمت م كقن م م قألرن قرآرلألح ممة جقأل د م

شەخالەر ئەسەرلەر ۋە يۇرت-جايالر.

بببم ۋە
بببا كەرىب
قرنبخ ممة جمع ألح م م قۇرئب

 .17نۇر ۋە قەلەم ماقالىلەر توپلىمو

ھەدىالەردىا تالالنمىالر.

(نەشر قىلىيمىغا ).

 .7قملعجم م قملف ممري ملخقق ممحا قرآم مرقك قر ممرم

قۇرئا

 .18اتك خ قال

كەرىميىت تېمىالر با ئايرىلغبا

قىلىيمىغا ).

ج م م م م م م م م م م م م م م م م م ممر

ئەرەب ە فارس ە ۋە چا اتاي ىبدىا

رى ازۇساالىھىا (ياخشبىالر با ىابو)
تەرجىمىاو ۋە شەرھو.
 .9أل م م ممخك قرحآم م م م

ئببۆز ئالببدىغا ۋە باشبب ىالر بىببلە
ھەمشارلىشىپ تەي ارلىغا

م م م ممري م م ممح قملر م م م م

 .1د خقك رغ ن قررت دىۋانو لۇ اتىبت

تەرجىمىھالىيىت تەرجىمىاو.

تۈرك تەرجىمىاو (مەدەنى ەت ئىي ىالبىدا

ممرى-أج غممخك ئەرەبببب ە-

يوقاپ كەتشە

ئۇيغۇرچە لۇ ەت.

 .2ق ح ء خ قرم

 .11ق م مخي ممري-أج غممخك ئەرەببب ە-

ئۇيغۇرچە چو

قامۇ

ئەرەب ە چبو

ئىھ ا ئۇلۇمىددىا

(تەرجىمە).

(ئىششو جىلد).

 .3قمل تخابن مەكتۇبات (تەرجىمە).

بۇرچە-
 .12قم مخي أج غممخك  -مري ئۇيغب
قبامۇ

تەھ ى لىغبا

تەرجىمە ئەسەر ۋە ماقالىلىرى:

مببببۇھەممەد ئەلەيھىاابببباڭميىت
 .10معج م

ل ح قرخ ى ئوتتۇرا

ئاسببى ا ئىاببالم تببارىخو (نەشببر

نۇسخىاو (نەشر قىلىيمىغا ).
 .8كرض قرص م م م م م م م م م م م م م م م م م م

ئىاالمى ەتتىشو مەشبھۇر

 .4جم ما قرتمخقك خ جامىئۇت تەۋارىب

(تامباملىيى

(تەرجىمە).

ببۇپ
ببىرى بولب
بب ۇچىدىشو ئەسب
باسب

 .5تممخقك خ ةسممة تەۋارىخببو خەماببە

ھاياتىيىت ئاخىرىدا بۇ ئەسەرگە جىددىە

(تەرجىمە).

ئىشلەۋات ا ).

 .6غممزجقن دك م ممص قرصم
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ببازات دەر

 .7ئۇيغۇرڭرنىببت تۇرمۇشببىدىشو

مۈلشو چىا (تەرجىمە).

 .7تمكغر ز مزقك تەزكىرەئو ئەزىبزا

مازار تېمىاو.

(تەرجىمە).

 .8قرتمخقك خ قج م

 .8ئىاببالم دىيببو تارىخىببدىشو
تەۋارى

خاۋارىجالر گۇرۇھو.

جەدىبدە

 .9تببۈركو تىلببالر دىۋانىيىببت

(تەرجىمە).

 .9ج م قملآممل جەھببدۇم مۇقىبب

مۇقەددىمىاببو ئۈسببتىدە دەسببلەپشو

(تەرجىمە).

 .10ممر قملا م

ئىزدىيى .
 .10تببۈركو تىلببالر دىۋانىيىببت

سببىررۇم مببۇخلىس

تۈزنلۈن ئاڭھىدىلىشو ۋە تارىخو ئارقا

(تەرجىمە).

كۆرننۈشو تو رىاىدا.

 .11تەجدىد ناملىق ەزەللەر دىۋانو

 .11قۇتاد ۇ بىلىشتىشو «ھاجىبب»

(تەھ ىق).

سۆزى ھەق ىدە.

 .12تۇتىيامە (تەھ ىق).

بببو
بببك»تىشب
« .12قۇتاد ۇبىلىب

 .13مۇھەبرەتيامە (تەھ ىق).

ئود ۇرمى

 .14سالىھ دامولالم ۋە ھۈسەيىيخا
تەجەللى يىببت بىببر قىاببىم شببېئىرلىرى

كۆرننىشو.

(تەھ ىق).

 .13ئاپئاق خوجا مازىرى ۋە ئۇنىت
شەكىللىيى

ئىلمىە ماقالىلىرى

نەسەبيامىاو.

ئۇمۇمو بايا .

 .15شىئە-ئىامائىلى ە مەزھىپبو ۋە

 .2ھەدىس بىزگە نېمە دەيدۇ .

ئۇنىت تارىخو تو رىاىدا.

 .3ئىاببالم دىيببو ۋە ئىلىببم-

« .16رۇقئاتو ناۋايو» ھەق ىدە.

مەرىپەت.

 .17مۇتەپەكشۇر ئەدىبب

 .4ئالالھيىت گۈزەم ئىاىملىرى ۋە

دا بدار

ببت
ببەيىيخا تەجەللىيىب
ببالىم ھۈسب
ئب

سۈپەتلىرى.

شېئىرلىرىيىت ئاساسو تېماتىك مەزمبۇنو

 .5ئىاببالم دىيىيىببت ئۇيغببۇرڭر

ۋە بەدىئىە ئاڭھىدىلىشو تو رىاىدا.

ئارىاىغا تارقىلىشو تو رىاىدا.
.6

تارىخو.

 .14مەخبببدۇم ئەزەم ۋە ئۇنىبببت

 .1ھەدىببس شببەرىف ھەق ىببدە

قملسم م ج جدجكر م م

ئوبرازىيىت تبارىخو ئارقبا

ئۇسببتازنىت يۇقىرىببدىشو ئەمەلىببە

قر م م خ قال م م محة

ئى -ئىزلىرى ۋە خىزمەت مېبۋىلىرى ە

مبن آمة أ غمخك دى ارىمىزدىشو مەسب ىتلەرنىت

نەزەر سالغىيىمىزدا ئۇنىت تبۆھپىلىرى ە

ئىاببالم دىيببو تەشببۋى اتىدىشو رولببو

ئاپىرىا ئوقۇمبات ھەق ىب ە خەيرلىبك

(ئەرەب ە يېزىلغا ).
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بايمىز.
بدۇرمات قالمب
بالىرىمىزنو يا ب
دۇئب

چو ۇر يىلتىز تبارت ۇزۇن ئۇسبتازنىت

بدىغا بولابباق ئۇسببتاز ئەزىببز
قارايب

ئارزۇ-ئارمانلىرىدىا ئىدى .شبۇ ا ئبۇ

مىللىتىيىت ئاسارەت ئاستىدا يوق بولۇپ

قاتمۇقات-نازارەت قاتمۇقات توسبالغۇ

مبۇھىم

ۋە بېاببىمالر ا ئۇچرىشببىغا قارىمببات

ئامىليىبببت مىللىبببە مەدەنىببب ەت

ئىمشانى ەتيىت بارى ە مىللىتىيىت دىيىيبو

قۇرۇلمىاىيىت تەششىلو قىامو بولغبا

مۇھببباپىزەت قىلىشببب ا كېتەرلىبببك

كېتىشى ە توس ۇ

بوڭڭيدىغا

دىييببو سببا الم تۇتببۇپ تببۇرۇن

خىزمەتلەرنو روياپ با چى ىبرى

ئىشەنلىشىيو چو بۇر چۈشبەن ەنلەردىا

بەند بولدى .ئۇ بۇ يولبدا بەجانىبدى

ئىدى .خەل و ۋە ئەۋڭدڭرنىبت دىييبو

خىزمەت قىلىشبتا ببار كبۈچو بىبلە

تو را چۈشىيىشى ە قوڭيلىبق يبارىتى

كببۆرەن قىلىشببتا چىببت تببۇردى.

ھەمدە دىييىبت ئومبۇم يېتەك ىلىشىيبو

ئىرادىاىيو بىردەممۇ بوشاتمىدى:

مۇسۇلما

ۋە قەلرىبدە

خەل يىبت ئبا

پاچاقالپ مۈششۈڭتالرنو بولۇرمە شىرى يەزداندەك
سېزەرمە مىت ھۇزۇر دىلدىا توساقالر تارمار بولاا.
مۇئەمماڭر بەسو كۆپ دۇە كېلەر ما دامدا بىر مۈششۈم
نىھا سىرڭر ئايا بولما
شاياتونالر بولۇرمى
ئەقى

كۆ ۈللەر بى ارار بولاا.

خەستە دىلالر ئاھىغا بائىس

ئىدراك ا گۇمراھلىق يېتىپ يولدىا ئازار بولاا.

بولۇرمە گاھو ناشاد گاھو شاد باشىمدا مىت سەۋدا
جاھا

ەۋ الىرىدىا بىراھا ئۆمرنم بىشار بولاا.

كېتەر يىلالر ئۆتەر ئايالر پەسىللەر ئالمىشىپ بىر–بىر
نەۋا ئەيلەر ھاما بۇلرۇم خازا بولما

باھار بولاا.

دى ارىم قەرزى زىممەمدە ئۆمۈرۋايەت ئادا بولما
ھېلىغۇ تەندىشو بىر جا تۈمەنمىت جا نىاار بولاا.
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بىبلە

بىشاردۇر ئەل ە خىزمەتاىز بىھۇدە ئۆتشۈزنپ چا يو
ياشار بولاا.

تەبەساۇم ئىلشىدە دەۋرا سۈرنپ مىت يى

بېرىل ەت ئىلمۇ ئىرپانغا قەدەمدە قالدۇرۇپ بىر ئىز
كىمىشو روھو ئەجدادڭر ا بەرھەق ئىز باسار بولاا.
تەمەيىم يوق مۇكاپاتتىا پەقەت ئالەم ە بەختىمدۇر
ئىشىم مەقرۇم بولۇپ دىلالردا نامىم يادلىيار بولاا.
ئۆچمە

ئببۇ ئەنە شببۇنداق ئۇلۇ ببۋار رو

زالىمالرنىت ئىابتەكلىرى ە قارشبو بىبر

ئى ىاببو بولببۇن سببۈپىتو بىببلە

ئۆمۈر ئۆزىيىبت ئۇيغۇرلبۇق دىيىبە

ۋەتىيىمىزدە مەيلو كۆپ ىلىبك ئىلىبم-

ئببالىملىق ۋە مۇئمىيلىببك شببەرىپىيو

باكو
بۇ يب
بىدا بولاب
برى ئارىاب
ئەھلىلىب
ئەلجامائەت ئارىاىدا بولاۇ

قو دىغا

ھەممىيىت

ئاخىرڭشتۇر ا

پەيغەمرىرىيىبت

بۇ پەخىرلىك ئبالىمىيو

ھې اچا ۋە ئەسال ئۇنتۇپ قالمايدۇ.

سبببۈنيىتىيو سبببا الم مەنبببرەلەردىا
خىزمەتلەرنو سبۇنغا

بىلە شېھىتلەر سبېپىدىا

ئببورۇ ئېلىببپ شببەرەپلىك ھايبباتىيو

دەستۇرنو ئۆز ئانا تىلىبدا چۈشبىيى

چۈشىيىششە ياردىمو بولىدىغا

ۋە بۇ يولدا ئۆزىيىت ئىااىق

جېيىيو بېرى

نەزىرىدە قۇرئاندىا ئىربارەت ئىالھىبە
يولىيو قوڭيالشتۇر ا

ئىبز قالبدۇردى .مىللىتىمىبز

ئالال

مبۇھىم

بىبر مبۇنەۋۋەر

مەرھۇميىبت ئباخىرەتلىشىيو

خەيرلىك قىلغات! شبېھىتلەر ماقامىيىبت

دىيىە ئالىم ئىدى .دەرۋەقە ئۇسبتازنىت

ئە

ئۈ -تىياىز تىرىش انلىق خىزمەت ۋە

تارتۇقلىغات ئامىا!

پەۋقۇلئاددە كبۆرەن بىبلە

ئبۆتشە

ھاياتو مىللەتيىت ھۆرمەت-ئېھتىرامىيو
كۈچەيتىپال قالمات شېھىتلى تىا ئىرارەت
ھەر بىببر مببۇئمىا ئارزۇڭيببدىغا ئە
ئالىە ۋە شەرەپشە سازاۋەر ماقام بىبلە
دۇن ادىا كەتشەنلىشبو ببۇ مىللەتيىبت
قەلرىدە چو ۇر ھەسرەت ۋە مە ۈلۈك
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ئبببالىە مەرتىۋىابببو بىبببلە

برى الر 
بپ بېب
با ئې تىب
نباملىرىيو ما ب
دې ە قايتۇرما سوئالو بىبلە بىبزگە
بىلىبدىغانالر بىبلە بىلمەيبدىغانالرنىت
ئەزەلىبببە ۋە ئەبەدىبببە بببباراۋەر
بدى.
بارە قىلغانىب
بولمايبدىغانلى ىيو ئىشب
ئې ت ىيشبببو بىلىبببدىغانالر بىبببلە
③
بىلمەيببدىغانالر ببباراۋەر بوڭمببدۇ 
دې ە ئايەتتىمۇ بۇ مەنا ئوچۇق ئىپادە
قىلىيغانىدى .ئەمما بىبز ببۇ يەردىشبو
باراۋەر بولماسبلى يو پەقەت ئبالالھتىا
ئېرىشبببىدىغا سببباۋابتىشو يببباكو
قى ببامەتتىشو ماقاميىببت يببۇقىرى-
تببۆۋەنلىشو دەپ چۈشببىيىپ قالببدۇق.
ھالرۇكو دۇن ا رېئاللى ىغا قارىغىيىمىزدا
②

ئالالھيىت يولىدا ئۆلتبۈرنل ەنلەرنو
(يەنو شەھىدلەرنو) ئۆلبۈك دېمە بالر
①
بەلشو ئۇڭر تىرىشتۇر
ئالال تائاڭ ئادەم ئەلەيھىااباڭميو
يارىتىشتىا بۇرۇ پۈتۈ شبەيئىلەرنىت
نببباملىرىيو ئبببادەم ە ئۆگىتىبببپ
پەرىشببتىلەرنىت ئېتىرازىغببا جبباۋابە :
(خەلىپە بولۇش ا ئادەم ە قارىغاندا بىبز
ھەقلىببق دەيببدىغا قارىشببى الردا)
راست ى بولاا الر ببۇ شبەيئىلەرنىت

②

①

بەقەرە سۈرىاو  -154ئايەت

③
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بەقەرە سۈرىاو  -231ئايەت
زنمەر سۈرىاو  -9ئايەت

ھەرقانببداق نۇتببۇق ۋە يېزى الردىيمببۇ
جانلىق تىرىك تەپاىر قىلىبپ بەردى.
بىلىبدىغانالر بىبلە بىلمەيبدىغانالرنىت
قانببداق ببباراۋەر بولمايببدىغانلى ىيو
كببۆزىمىزگە كۆرسببىتىپ چۈشببەندنرنپ
بەردى .مەرھۇم ھايبات ۋاقتىبدا ئبۆز
ۋەتىيىدە چۈشبۈرنلەلمى ە نامىزىيىبت
ھەرگىزمۇ بىر قبان ە مىبت كىلبومېتىر
بۇ
بدە بب
بر ۋەتەنب
بۇزاقلى تىشو يەنە بىب
ئب
دەرىجىدە دا دۇ ىلىق ھاياجبانلىق ۋە
تەنتەنىلىك چۈشۈرنلىشبىيو ھەرگىزمبۇ
ئويالپ باقمىغبا ببولغى تتو بەلشىبم
ھې اياىمىز بۇنداق ئويالپ باقمىغبا
بولغى تتۇق .ۋەتەنبدە بەلشىبم كۈنبدە
مى ببالرچە قېرىيدىشببىمىز ئاشببشارە-
يوشۇرۇ شەھىد قىلىيىۋاتىدۇ نېمىشب ا
چەتئەلدىشو دې ۈدەك ببارلىق ئۇيغبۇر
قېرىيداشببالر پەقەت مببۇھەممەد سببالىھ
دامببولال ھبباجىميى ال ى ببابىە جىيببازا
نببامىزىيو چۈشۈرنشببشە بببۇ قەدەر
قىز ىا ! تارىخىمىزدا يەنە كىميىت ياقبا
يۇرتالردا بۇنداق قىز ىا ى ابىە جىيازا
نببامىزى چۈشببۈرنل ە ! بببۇ ئببالال
تائاڭنىت ئالىميىت ھاياتىبدىشو دىبا-
مىللەت ئۈچبۈ كۆرسبەتشە بۈيبۈك
خىزمەتلىرىيببو تەسببتى لىغانلى ىيىت ۋە
ئالىمغا كۆرسەتشە لۇتفو-ئىيايىتىيىبت
ئاڭمىتىببدىا باشبب ا نەرسببە ئەمە .
چۈنشو بىر مۇسۇلما ئۈچۈ ئۇنىبت
ئۆل ەنبببدىا كېببب ىا مۇسبببۇلمانالر
جامائىتىيىت ئورتاق قايغۇسىغا ئورتباق
قوللىشىغا ئېرىشىشو ئۇنىبت ئالالھيىبت
نەزىرىبببدە نەتىجىلىبببك ھايبببات
ببو
ببر بەل ىاب
ببت بىب
كەچۈرگەنلىشىيىب

بىلىبدىغانالر بىبلە بىلمەيبدىغانالرنىت
باقىە دۇن ا ا بېرىشتىا بۇرۇ پبانىە
ئالەمبببدىال ھەر جەھەتبببتە بببباراۋەر
بتەك ئېيىببق
بدىغانلى ىيو قۇياشب
بوڭلمايب
كۆرنپ تۇرۇپتىمىز .دۇن با سەھيىابىدە
بىلىببدىغانالر ھبباكىم بىلمەيببدىغانالر
مەھشببۇمب بىلىببدىغانالر كۈچلببۈك
بىلمەيببدىغانالر ئبباجىزب بىلىببدىغانالر
بىرىيلىق
بدىغانالر تاماشب
باكت ور بىلمەيب
ئب
ئورنىببدا تۇرۇۋېتىپتببۇ .دېمەكشببو
بىلىدىغانالر بىلە بىلمەيدىغانالر مەيلبو
پانى دا مەيلو باقى دا ھاياتيىت مەيلو
مىشرو قاتلىمىدا ۋە ياكو ماكرو قاتلىمىدا
بولاۇ ھەقى ەتە بباراۋەر بولمىغبا
ئورۇنالر ا ساھىب ئىبشە  .ببۇ خىب
ببت
ببا ئالالھيىب
ببىزلىك ھەتتب
باراۋەرسب
ئادالىتىيىت بىر ئىپادىاو ئىشە .
تې بببو-تەكتىبببدىا ئې ت انبببدا
بىلىبدىغانالر بىبلە بىلمەيبدىغانالرنىت
ئىششىببببال دۇن ببببادا ببببباراۋەر
بوڭلمايبببدىغانلى و ئىيابببانيىت ھەر
ئىششىال دۇن بالىق بەخبت-سبائادىتىيو
تە كببۆزلى ە ئىالھىببە دىيىمىببز
ئىاببالميىت مببۇقەررەر تەقەززالىرىببدىا
بىرىدۇر .يەنبو ئىلىبم ئىيابانيو ھەر
ئىششىال دۇن ادا يۈكاەك مەرتىۋى ە ئى ە
قىلىدۇ .بۇ يۈكابەكلىك بىبردەكلىششە
ئى ە ئىشەنشبو ئوتتۇرىبدا قىل ىلىبك
زىتلىق مەۋجۇت ئەمە .
مانا مەرھۇم شەھىد ئەلالمە ئۇسبتاز
بت
بولال ھاجىميىب
بالىھ دامب
بۇھەممەد سب
مب
نەتىجىلىك ھايباتو ۋە شبەنو بۈيبۈك
بايەتيو
بۇقىرى و ئب
بزگە يب
باھادىتو بىب
شب
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ھېابببابلىيىدۇ .ئەنە رەزى ەلالھبببۇ
ئەنھۇدىا مۇنداق بىر ھەدىس رىبۋايەت
قىلىيغببا « :بىببر قېببتىم كىشببىلەرنىت
ئالدىببدىا بىببر جىيببازا ئۆتشەنىببدى.
ساھابىلەر ئۇ كىشىيىت ياخشبو گېپىيبو
قىلببدى .پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭم:
«تې ىشببلىك بولببدى» دېببدى .بىببر
دەمدىا كې ىا يەنە بىر جىيازا ئبۆتتو.
ساھابىلەر ئۇنىت ياما گېپىيو قىلبدى.
رەسببۇلۇلال « :تې ىشببلىك بولببدى»
دېدى .ئۆمەر ئىريو خەتتاق رەزى ەلالھۇ
ئەنھۇ :نېمە تې ىشبلىك بولبدى دەپ
سورىغانىدى پەيغەمبرەر ئەلەيھىااباڭم
مۇنببداق جبباۋاق بەردى :بىرىي ببو
جىيازىيىت ياخشو گېپىيو قىلغانىدى الر
ئۇنى غا جەنبيەت تې ىشبلىك بولبدى.
بو
با گېپىيب
بت يامب
بو جىيازىيىب
ئىششىي ب
قىلغانىدى الر ئۇنى غا دوزاخ تې ىشلىك
بولببدى .سببىلەر ئببالال تائاڭنىببت
زېمىيببدىشو گببۇۋاھ ىلىرى»① يەنببو
ھەدىاببتىا شببۇ روشببە كۆرننببۈپ
تۇرۇپتۇكو مۇسبۇلمانالر جامائىتىيىبت
باھاسىمۇ ئالال تائاڭنىت مۇكاپاتىيىبت
بىر خى ئىپادىابىدۇر .ئبالال تائباڭ
ئالىميىت ئىلىم بىلە خىزمەت بىبلە
ئاقارتى بىلە ئۆتشە بىر ئۆمۈرلبۈك
ھايبباتىيو ئە ئاخىرىببدا شببەھىدلىك
ماقامىببدىا ئىرببارەت ئە يۈكاببەك
مۇكاپات بىبلە ئاخىرڭشبتۇرۇپ بىبز
تىببرىشلەرگە ھەقى ىببە قو لىشببىدىغا
ھاياتيىببت قانببداق بولىببدىغانلى ىيو
كۆرسىتىپ قويبدى .ھايباتىمۇ تبۆھپە
①

ئۆلۈمىمۇ تۆھپە بوڭڭيبدىغا بۇنبداق
ھاياتيو كىم ئۈمىت قىلمىابۇ ! كىبم
ھەسەت قىلمىاۇ !

بۇخارىە ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغا .
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ئۇيغۇرڭر ئىابالم دىيىيبو قوببۇم
قىلغىلو مىت يىلالر بولغبا بولابىمۇ
ھەدىابتىا ئىربارەت ئەسبلو
قۇرئا
ئىششو مەنرەنو ئاسا قىلغبا دىيىبە
بىلىملەر شبۇ ئبۇزاق ئبو ئەسبىرلىك
ئۇيغببۇر ئىاببالم تارىخىببدا ئۇيغببۇر
جەمئى ىتىبببببدە كە كۆلەمبببببدە
ئومۇملىشببببالمىغا ئىببببدى .گەرچە
مەدرىالەر ئىزچى ئىاالم مائارىپو بىلە
شۇ ۇللىيىپ كەل ە كاتتا ئۆلىمباڭرنو
يېتىشببتۈرنپ چى ببا بولاببىمۇ بببۇ
ئۆلىماڭرنىببت سببانو ئۇيغۇرڭرنىببت
نوپۇسىغا نىارەتە زى ادە ئاز بولغاچ ا
ئۇڭرنىببت تەسببىرى ئببۆز چەمرىرىشببو
ئومبۇمىە
ئى ىدىال چەكلىيىپ قالغبا
خەلببق بولاببا ئاساساببىز رىببۋايەت
ئەپاببانىلەرنو دىيىببە مەلۇماتلىرىيىببت
مەنرەسو قىلىش ا مەجربۇر بولغانىبدى.
تبباكو -1990يىلالر ىبب ە خەل ىمىببز
ئۆزىيىت دىيىيو جۈمە يەكشەنرە ببازار
كۈنلىرىببدە مەسبب ىتلەرنىت ئالدىببدا
مببازارڭردا گەپ سبباتىدىغا مەددا
ۋائىزڭرنىت ھې رىر سەھىھ مەنبرەلەرگە
تايانمىغببا رىببۋايەت ھببۆكمەت ۋە
جە يامە قىااەلەردىا ئۆگىيىپ كەل ە
ئىدى .مۇتلەق كبۆپ قىابىم ئۇيغبۇر
ساۋاتاىز بولغاچ ا ئەرەق تىلو ئەمە
ئۇيغۇرچە ئوقۇياڭيبدىغانالر ئىشب ىلىپ
دىيىە كىتاق ئوقبۇپ بېرەلىابىال شبۇ
مەھەللىيىت موللىاو بوپ الغانىدى .ھەتتا
ئۇيغۇرچە ساۋادى بولمىاىمۇ قۇرئبا

ببببۇ ئۇيغۇرڭرنىبببت ئىابببالمىە
چۈشەن ىاببىدىشو دەۋر بۆل ببۈە بىببر
ئۆزگىرىشتۇر بۇ شۇنىت ئۈچبۈ دەۋر
بۆل ۈچشو ئۆتشە ئەسىرنىت كې ىيشو
يېرىمىدىا كېب ىا ئۇيغبۇرڭر ئىيتبايىا
سىاتېمىلىق پىالنلىبق بىبر شبەكىلدە
دىياىزڭشتۇرۇلۇشبببب ا باشببببلىدى
ئىشلەن ە كىيو درامىالردىشبو دىيىبە
ئبببوبرازڭر مەقابببەتلىك ھالبببدا
سەلرى لەشتۈرنلدى بۇ يەردە مە تېخو
بتېمىلىق ئبباتېئىزم
بو سىاب
مەكتەپلەردىشب
دەرسلىشلىرى گېزىبت -ۇرنبالالردىشو
توختاۋسىز تەشۋى اتالرنو تىلغا ئالمىدىم.
بببۇ ئۇيغببۇرڭرنو دىيببدىا بەزدنرنن
ھەرىشىتى ە ھەتتا نۇر ۇ مىللەتبپەرۋەر
زى الى الرمۇ بىلىپ بىلمەت مەقاەتلىك
بدى.
بىپ قالب
بىز قاتيىشب
يباكو مەقاەتاب
خىتاييىت كەتمىيىيبو مىلبلەت سبۆيۈپ
تۇرۇپ چېپىپ تاشلىدى .ئاسبتا-ئاسبتا
ئۇيغۇر جەمئى ىتىدە خۇسۇسە مەكتەپ
مائارىپو كبۆرگە خبېلىال بىبر قىابىم
قاتالميىت ئې ىبدا «بىزنبو قۇللۇق با
قاڭقلى ا مەھشۇم قىلغا نەرسە ئىابالم
دىيو ئۇيغۇرڭرنىت نىجباتلى و ئىابالم
دىيىدىا قۇتۇلۇشبتا» دەيبدىغا بىبر
چۈشببەن ە شەكىللىيىشببشە باشببلىدى.
ھالرۇكو ببۇ ئۇڭرنىبت مۇسبتەقى
ئەستايىدى ئىزدىيىشبو بىبلە قولغبا
كەل ە بىر ئەقلىە خۇڭسە بولماسبتىا
بەلشو خىتاييىبت سىابتېمىلىق تەرزدە
مەقاەتلىك يارات با مبۇھىتو ئاسبتىدا
سۈنئىە بارلى با كەلتبۈرنل ە ئەممبا
ئۇيغببۇرڭر ئببۆزى ئا اببىز ھالببدا
ئۆزلىرىيىت مۇسبتەقى تەپەكشۇرىيىبت

ساۋادى بولاا ئەممە پارىيو يادلىۋالغا
بولاىال مەسب ىتلەرگە ئىمبام بولبۇپ
كىشىلەرگە ئۆزىمۇ تبو رىلى ىيو ئېيىبق
بىلىپ كەتمەيدىغا سۆزلەرنو «دىبا»
دەپ سۆزلەپ كەل ە ئىدى .شۇ الشب ا
با
بدا قۇرئب
بدىا ئې ت انب
بۇ نۇقتىب
مۇشب
كەرىميىببت ئۇيغببۇرچە تەرجىمىاببىيىت
بىيو
بۈز كۆرنشۈشب
بلە يب
بۇرڭر بىب
ئۇيغب
ئۇيغۇر ئىاالم تارىخىدىشو ياكو تېخىمۇ
كە مەنىدىا ئې ت اندا ئۇيغۇر ئىبدى ە
تارىخىدىشو بىر دەۋر بۆل ۈە تبارىخىە
ھادىاە دەپ كېاىپ ئې تىشب ا بولىبدۇ.
مانا مۇشبۇنىت بىبلە مىبت يىللىبق
مۇسۇلمانلىق تارىخىغا ئى ە كە ئۇيغۇر
مۇسببۇلما ئاممىاببو تببۇنجو قېببتىم
ئالالھيىت كاڭمىيو باش ىالر ا تايانمبات
بىۋاسىتە ئۆزىيىت ئانا تىلىبدا ئوقبۇن
ئىمشببانى ىتى ە ئىبب ە بولببدى .بببۇ
ئۇيغۇرڭرنىت بىلىبم تارىخىبدىشو بىبر
ئىي ىالق ئىدى .چۈنشو بىز قۇرئبانيو
سببببەھىھۇلرۇخارى يو مببببۇھەممەد
ئەلەيھىاااڭميىت تەرجىمىھالىيو ئوقۇن
بلىدە
بالم دىيىيىبت ئەسب
ئبارقىلىق ئىاب
ببپ
ببۆزلىيىپ ئا لىتىلىب
ببزلەرگە سب
بىب
كەل ەندەك ئەمەسلىشىيو دىا نامىبدىال
سۆزلەن ە سبۆزلەرنىت ھەممىابىيى ال
تو را بولۇپ كەتمەيدىغانلى ىيو پباڭنو
مولالم پۇستانو ئۆلىما نبېمە دېابۇ
قۇرئا ھەدىابشە ئۇيغبۇ بولمىابا
با
بى ە تايانمىاب
بۇ ئىششىاب
باكو مۇشب
يب
گۇما قىلىب ھوقبۇقىمىز ببارلى ىيو
ئىاالم دىيىيىت ئە تبۈپ مەنرەسبىيىت
بس
بم ۋە ھەدىب
با كەرىب
بلىدە قۇرئب
ئەسب
شەرىف ئىشەنلىشىيو بىبزگە بىلبدنردى.
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بۇلۇ لىرىببدا ئىاببالمدىا يېتىرقببان
ياتاببىران ئەناببىرەن تۇيغببۇلىرى
مەۋجۇت .سەۋەبىيو گەرچە مەنتى ىلىبق
چۈشەندنرنپ بېرەلمىاىمۇ.

مەھاۇڭتىدەك ئويالپ قالغبا ياسبالما
چۈشببەن ە ئىببدى .يەنببو يۇيۇلغببا
مې ىدىشو پىشىرلەر ئىبدى .يۇيۇلغبا
مې ىلەردە شەكىللەن ە ئىدى ەلەر ئەسلو
يۇ ۇچىغببا تەۋەدۇر .بىببراق مببې ە
ساھىرلىرى مې ىاو ئۆزىيىبت ببولغىيو
ئۈچۈ ببۇ ئىبدى ەلەرنو مېيىبت دەپ
ئببويالپ قالىببدۇ .ئىشببيىت ھەقى ىتببو
شببۇكو بببۇ مببې ىلەرگە ئالببدىا
پىالنالنغببا مۇشببۇ خۇڭسببىلەرگە
مببۇقەررەر ئاپىرىببدىغا ماتېرى ببام-
مەلۇمبباتالر مەقاببەتلىك تەمىببيلەن ە
بى ە
با باشب ا ئەكاب
بت يارىتىلغب
مۇھىب
بۇق
با تولب
برى بولاب
بات مەنرەلىب
مەلۇمب
ئۇڭشبب ىلو بولمايببدىغا دەرىجىببدە
چەكلىببۋېتىل ە بولغاچ ببا باشبب ى ە
يەكۈن ە ئېرىشى ئاساسبە مبۇمشىا
بولمايببدۇ .چببۈنشو تەپەكشۇرنىببت
نەتىجىاببو تەپەكشۇرنىببت خببۇرۇچىيو
مببۇھىم مەنببرە قىلىببدۇ گەرچە بىببز
تەپەكشۇرنو ئۆز مې ىمىبزدە مۇسبتەقى
قىلااقمۇ خۇرۇە ئەسبلو باشب ىالرنىت
بولغاچ ببا كببۆپىي ە ھببالالردا شببۇڭر
پىالنلىغببا خۇڭسببىلەرنو ئۆزىمىزنىببت
ئىببزدىيى نەتىجىمىببز دەپ قبباراپ
قېلىشبببىمىز تەبىئىبببە ئەھۋالبببدۇر.
مۇستەملىشىدە ھاكىمى ەتيىت دې بۈدەك
ھەممە ئىشو سى اسىە ئىابتراتې ى ەنىت
بىببر پارچىاببىدۇر .مۇسببتەملىشىدىشو
مائارىپ تەشبۋى اتالرمۇ مباھى ەتتە زۆر
ببۇن
ببې ە يۇيب
ببر مب
ببك بىب
كۆلەملىب
پائالى ىتىببدۇر .ھببېلىھەم خېلببو بىببر
قىاىملىرىمىزنىت ئەركىا يەرلەردە ياشاپ
تۇرۇپمببۇ يوشببۇرۇ ئې ىيىببت بىببر
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ئەسلو گېپىمىزگە قايتىبپ كەلابەك
بۇ كۆرننۈشبيىت مەسبخىرىلىك يېبرى
شببۇكو ئىاببالم دىيىيببو قاڭقلى يىببت
سەۋەبو دەپ قاراپ قالغا ئەشبۇ بىبر
قىاىم كىشبىلەرنىت ھې اياىابو ببۇ
دىييو ئۆگىيىپ يباكو تەت ىبق قىلىبپ
باق ا ئەمە ئىدى .ھەتتبا شبۇنداق
دې ىششە بولىبدۇكو ئىابالم دىيىبدىا
باشببالنغۇە سبباۋاق ىمۇ ئىبب ە ئەمە
ئىدى .بۇ قاتالميىت ئې ىدا ئىاالم دىيو
خۇراپاتلىق بىلە باراۋەر ئىلىم-پە
ئەقى بىلە مۇتلەق قارشو قۇتۇپتىشو
بزدە
بدى .بىب
بۇپ قالب
بۇم بولب
بر ئۇقب
بىب
قۇرئاندىا بىبر سبۈرە ھەدىابلەردىا
بىرەر تېما ئوقبۇپ باقمبات تبۇرۇپال
ئىاالم دىيىيو چۈشەن ە بولۇۋالىدىغا
بىر تەتۈرلۈك شبەكىللەندى .ببۇ يەردە
مۇنداق مىاام بېرى مۇمشىا بىبزدە
قۇرئا ئايەتلىرى بىلە ھەدىايو پەرق
قىاللمايدىغا يازمىلىرىدا «ئالال تائاڭ
قۇرئا كەرىميىبت پباڭنو ھەدىابىدە
مۇنداق دې ە » دەپ نەقى ئالىدىغا
يازارمەنلەرمۇ يوق ئەمە « .يبارىتى
مەندىا يارىلى ئۆزن بدىا» دېب ە
دەپ
مۇشۇ گەپيو ئبالال دەپبتىشە
نەقى ئالمىغا زى الىە يوق دې ەرلىبك
دېاەك خاتا بولمايدۇ .كۈلشىلىك يېبرى
ھې اياىاو ببۇنو قۇرئبانيو ئوقبۇپ
بەلشبببو باشببب ا
تاپ بببا ئەمە
ئىششىلەم و مەنبرەلەردىا ئا لىۋالغبا

ئوقۇۋالغا خاڭ .

ئېاىم ە سالدى:

مانا مۇشۇ يەردە مېيىت نېمە ئۈچۈ
ئەلببالمە مببۇھەممەد سببالىھ دامببولال
ھاجىميىت تەرجىبمە ئەسبەرلىرىيو دەۋر
بۆل ۈە ئەھمى ەتشە ئىب ە دې ىشبىميىت
سەۋەبو روشەنلىشىدۇ .چۈنشو قۇرئا
كەرىببم ھەدىببس ۋە سببى رەتلەرنىت
تەرجىمىاو بىلە مانبا مۇشبۇ قباتالم
ئببۆگىتىل ە ئىاببالم بىببلە ئەمە
بەلشو ھەقى ىە ئىاالم بىلە ئۇچرىشى
ئىمشانى ىتى ە ئى ە بولدى .ئاستا-ئاستا
ئىاببالم دىيىيىببت ئەسببلو ئببۇڭر
بانى يو
باقى يو دەپ پب
ئويلىۋالغانبدەك بب
تەرك ئەتشە زۇلۇمغبا يباق دېبمەت
ماقۇم دەيدىغا ئەقىليو چەتشە قې ىپ
مىاتېتىزميو ياقاليدىغا دىا بولماستىا
دەم يۇقىرى ىالرنىت ئەكاى ە بىر دىبا
ئىشەنلىشىيو ھېس قىلىشب ا باشبلىدى.
شبببۇنىت بىبببلە ئىابببالم دىيبببو
ئوقۇ ۇچىالر ا كادىرڭر ا زى الى الر با
ئەسلو مەنرەسىدىا تارقىلىش ا ئۇڭرمبۇ
ئىاببالم دىيىيببو ئەسببلو مەنرەسببىدىا
ئوقۇش ا باشبلىدى .ئۇيغبۇر تارىخىبدا
بۇرۇ بۇنداق بىبر ھادىابە بولبۇپ
باقمىغا  .دىيىە بىلىملەر بۇنبداق كە
با
بەلمى ە  .مانب
بك جەمئى ەتلىشب
كۆلەملىب
مۇشببۇ نۇقتىببدا ھەممەيببلە شببەھىد
ئەلالمىمىزگە ھەسەت قىلىشب ا ھەقلىبق.
بۈگۈنشو كۈنىمىزدە مەيلبو ئالالھيىبت
ئالدىدىشو ساۋابتا مەيلو ئىجتىمبائىە
ئەمەلىە ئۈنۈمبدە بولابۇ بۇنبداق
تۆھپى ە ساھىب بولغا يەنە بىر ئۇيغۇر
يوق دېب ى مبۇمشىا .ئەلالمىمىزنىبت
ھاياتو ما ا تۆۋەندىشو ئىششو ھەدىايو

بادەم
بس« :ئەگەر ئب
بو ھەدىب
بىرىي ب
بت ئبۈە خىب
بالىابو ئۆلابە ئۇنىب
باۋابو
بت سب
بدىا باشب ا ئەمىلىيىب
ئەمىلىب
ئۈزنلۈپ قالىدۇ :بىرىي ىاو ئۈزنلۈپ
قالماسببتىا پايدىاببو جببارى بولببۇپ
تۇرىدىغا سەدى ە .ئىششىي ىاو خەلق
پايدىلىيىپ تۇرىدىغا ئىلىم (باشب ىالر ا
كىتبباق يېزىببپ
ئىلىببم ئببۆگىتى
قالدۇرۇش ا ئوخشبان) .ئۈچىي ىابو
ئۆزى ئۈچۈ دۇئا قىلىبپ تۇرىبدىغا
①
ياخشو پەرزەنت تەربى ەلەپ قويبۇن»
ئەلالمىمىزنىت قالدۇرۇپ كەتشە ئىلمىە
مىراسلىرى ھەدىابتە زىشىبر قىلىيغبا
قالدۇرۇپ كەتشە ئىلىميىت ئۆزىبدۇر.
قى امەتشى ە ياشبىغا ببارلىق ئۇيغبۇر
مۇسۇلمانلىرىيىت قىلغا ھەر دۇئاسىدا
ھەر بىبببر سەجدىابببىدە ھەر بىبببر
تىالۋىتىدە مبۇھەممەد سبالىھ دامبولال
ھاجىميىت ئەمەم دەپتىرى ە توختىماستىا
بۆزى
بدۇ ئب
بۈپ تۇرىب
برلەر پۈتۈلب
ئەجىب
ئۆلبببۈپ كەتابببىمۇ قى بببامەتشى ە
مى دارىيو ئۆل ەپ بولما
ئۈزنلمە
ساۋاب ا ئېرىشىپ تۇرىبدىغا بۇنبداق
ماقامغا قانداق بىر مۇسۇلما ھەسبەت
قىلمىاۇ ! يەنە كېلىبپ دامولالميىبت
تەرجىمىلىرى شۇ قەدەر پاساھەتلىك شۇ
قەدەر نەپىس ۋە گۈزەلشو بۇ ئەسەرلەر
كې ىيشبببو دىيىبببە ئەسبببەرلەرنىت
تەرجىمىاىدە ئېشى قى ىا بىر داۋانغا
ئىيتببايىا مببۇكەممەم بىببر تەقلىببد
ئۆرنىشى ە ئايالندى .بۇنو يېزى ىلىبق
①

15

مۇسلىم رىۋايەت قىلغا .

كببۆرەلەيمىز .چببۈنشو نەزەرى ەنببو
بىل ەنلىشىمىز چوقبۇم ئۇنىبت قانبداق
تەدبى لىيىدىغانلى ىيىمۇ بىلىدىغانلى ىمىزنو
كۆرسەتمەيدۇ .ئۇيغبۇرڭردىا ئبۆزىيو
سەمىمىە بىر مۇسۇلما چا اليدىغا ھەر
قانداق بىبر ئبادەم قۇرئبا كەرىميبو
تولۇق ئوقۇمىغا بولۇشو مبۇمشىا -
يۇ ئەمما پەيغەمرەر ئەلەيھىااباڭميىت
تەرجىمەھالىيو چوقۇم ئوقبۇپ چى با
دې ى مۇمشىا« .ئەرەب ە-ئۇيغبۇرچە
چببو قببامۇ »مببۇ تۈزنلۈشببىيىىت
قى ىيلى ىيو شۇنداقال ئىلمىە ئەمەلىبە
قىممىتىيبببو ئىپبببادىلەن مبببۇمشىا
بولمايدىغا بىبر بۈيبۈك ئەم ەكتبۇر.
قامۇسيىت تۈزنلۈپ نەشىر قىلىيىشىغى ە
بشە
بارتۇق ۋاقىبت كەتب
 20يىلبدىا ئب
بابات
بداق سب
بزمەتتە بۇنب
بۇپ خىب
بولب
مەتانەت سىجىللىق مانا بىزلەردە ئەن با
تۇخۇمىدەكال ايىب بولدى .مەلۇم بىبر
ئى ئۈستىدە  20يى ئەم ەك سبەرپ
مەلببۇم بى بر مەسببىلە
قىلى ب ئەمە
ئۈستىدە ئىششبو سبائەت ئەسبتايىدى
تەپەكشۇر يۈرگۈزنن بىبرەر كىتبابيو
 500بەتلىبك
تەرجىمە قىلىب ئەمە
بىببر كىتببابيو سببەۋر بىببلە ئوقببۇپ
چى ىشيىت ئۆزىمۇ بىز ئۈچبۈ شبەھەر
ئالغاندەك ناھايىتو كاتتا ئىش ا ئايلىيىپ
قالدى .قامۇ نەشر قىلىيىشتىا بۇرۇ
ۋەتەندىشو تبالىرۇلئىلىملەر ئەرەبب ە-
ئەرەببب ە لببۇ ەتلەردىا پايببدىلىياتتو
شۇنىت بىلە تەبلىغ قىلغانبدا دىيىبە
ئىلىملەرنببو يەتشۈزگەنببدە ئەرەببب ە
كەلىمىلەرنببو جايىببدا ئىپادىلەيببدىغا
سۆزلەرنو تاپالمبات كبۆپ قى يىالتتبو.

ۋە تەرجىمە بىلە شۇ ۇللىيىپ باق بانالر
بدا بىلىببدۇ .مىببت ئەپاۇسببشو
ئوبب
شۇن ە كۆپ كىشو ئىاالم ئىلىملىرىبدە
ئوقۇدى ۇ بۇنداق پاساھەتلىك يەنە بىر
قەلەم ساھىرو تېخى ە يېتىشىپ چى ىيبو
يوق .بۇنى دىا كېب ىا ئۇيغۇرڭرنىبت
ببىرلىرىيو
ببمە تەپاب
ببا تەرجىب
قۇرئب
دامولالميىت تەرجىمىاىدىا پايدىالنمات
ئۆرنەك ئالمبات ئەمەلب ە ئاشبۇرۇن
ئاساسببە مببۇمشىا ئەمە  .ئۇيغببۇر
قۇرئببا تەرجىببمە-تەپاببىرچىلىشىيىت
تببۇنجو ھببۇلىيو دامببولالم ۋايىغببا
يەتشۈزنپ بەرپا قىلدى .كې ىيشو ئىشالر
مانا مۇشۇ ھۇم ئۈستىدىال داۋاملىشىدۇ.
ھەدىس تەرجىمە تەپاىرلىرىمۇ مۇشبۇ
ئاڭھىدىلىشيو ئۆزى ە مۇجەساەملى ە .
دامولالميىت يەنە بىر سەزگۈرلۈكو شبۇ
يەردىشو ھەدىالەرنىت نوقۇم مەتيىيىال
تەرجىمە قىلىبپ قويماسبتىا قىاب ى ە
تەپاىرىيو بېرىشيو ئۇنۇتمىغا چۈنشو
دامولالم پەقەت نوقۇم مەتيو تەرجىمىاو
بېرىلاببىال كىشببىلەرنىت ھەدىاببلەردىا
خالىغببان ە مەنە ھۆكببۈم چى ىرىشببىپ
ئىختىالپ تېرىشىدىغانلى ىيو ئالدىا ھېس
قىلغا  .مبۇھەممەد ئەلەيھىااباڭميىت
تەرجىمەھالىمۇ ئورنىيو تەرىپلەن قى ىا
بىببر بۈيببۈك خىببزمەت .چببۈنشو
ببابتىشو
بباتو كىتب
ببت ھايب
پەيغەمرەرنىب
ئىابببالميىت ھايببباتتىشو تىرىبببك
ئۆرنىشىدۇر شۇ الشب ا نەزەرى ەدىشبو
ئىاالميىت ئىياانيىت ھاياتىبدا قانبداق
تەدبى لىيىبدىغانلى ىيو پەقەت ئالالھيىبت
ئەل ىاببو ۋە ئۇنى غببا ئەگەشببشە
سببباھابىلەرنىت ھايببباتو ئبببارقىلىق
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ئەرەق ئەدەبى ببباتو تىلشۇناسبببلىق
قاتبببارلىق سببباھەلەردىمۇ ئىلمىبببە
تەت ى اتالرنو ئېلىبپ بباردى .تەرجىبمە
قىلغببا ۋە تببۈزگە ئەسببەرلىرىيىت
ھەممىاو ئۆز ساھەسىيىت ئابىبدىلىرى ە
ئايالنغا بولاا ئۆزى مبۇدىر بولغبا
مەزگىلبببدە يېتىشبببتۈرنپ چى بببا
بو
بت ھەر قاياب
بۇچىلىرى ۋەتەنيىب
ئوقۇ ب
رايونلىرىيىببت دىيىببە تببۈۋرنكلىرى ە
ئايالندى .دامولالم مۇستەملىشە تبۈزنلمە
ئى ىدىشو پايدىلىيىش ا بولىدىغا بارلىق
پۇرسەت يوچۇقالرنو ئۆتشۈرلۈك بىلە
باي ىدى ۋە چىت تۇتتو .ئە يۈكابەك
دەرىجىدە مىلبلەت مەنپەئەتبو ئۈچبۈ
خىزمەت قىلبدۇردى .دامولالميىبت ببۇ
جەھەتتىشببببببو پاراسببببببىتو ۋە
يىراقشۆرەرلىشو ئەمەلى ەت بانلى و بىبز
ئۆگىيىدىغا بولۇپمۇ ئارىمىزدىشو ھېچ
ئى ياراتمايدىغا ئەمما ھبېچ ئىب
قىلمايدىغا كىشىلەر تېخىمبۇ چو بۇر
ئويلىيىش ا تې ىشلىك تەرىپىدۇر.

مە نۇر ببۇ ئەھلببو ئىلىملەرنىببت
رەسۇلۇلالھيىت «مۇسبۇلمانالر خبۇددى
بىر تەن ە ئوخشايدۇ» دې ە ھەدىاىيو
«مۇسۇلمانالر خۇددى بىبر جەسبەدكە»
ئوخشايدۇ دەپ تەبلىغ قىلغىيىغا تباڭت
قېتىم شباھىد بولغبانمە ( .ھەدىابيىت
ئەرەب ە مەتيىدە جەسبەد دەپ كېلىبدۇ
ئەمما ئۇنىت ئۇيغۇرچە مەنىابو بەدە
تە  .ئۇيغۇر تىلىدا جەسەدنىت مەنىاىيو
ھەممىمىز بىلىمىز) .ھەر بىر ئەسبىرىيىت
ئىلمىە قىممىتو تەسىرى ھەق ىبدە ببۇ
تەسبببىراتتا ئىبببي ىشە توختىلىشببب ا
ئامالاىزمە .
ئىششىي و ھەدىبس« :كىشبىلەرنىت
ياخشىاببو ئببۇزۇ ئۆمببۈر كببۆرگە
①
ئەمەللىرى ياخشو بولغا كىشىلەردۇر»
دامولالميىببت ھايبباتو دەم ھەدىاببتە
تەسۋىرلەن ە ئۆمرىمۇ ئۇزۇ بولغبا
نەتىجىاىمۇ مبوم بولغبا ھايباتتۇر.
مەيلببو ئوقببۇن مەزگىلىببدە مەيلببو
تەت ى ات-تەرجىمە مەزگىلىدە ۋە يباكو
كې ىا ئىاالم ئىياتىتۇتىغا مۇدىر بولغا
مەزگىلدە بولاۇ ئۇيغۇرڭرنىت ئىاالم
بدىا
بىرى دەۋرىب
بۈ تەسب
باتو ئۈچب
ھايب
ھال ىغا بۈيۈك خىزمەتلەرنبو قىلبدى.
تەپاىر ھەدىس فى ىھ قاتارلىق ئىاالم
دىيىيىت ھەر قاياو ساھەلىرىدە تەت ى ات
ۋە تەرجىمە ئىشلىرى بىلە شۇ ۇللىيى
بىلە بىرگە ئۇيغۇر ئىاالم مەدەنى ىتو
ئۇيغۇر ئىاالم تارىخو ئۇيغۇر ئىابالم
مائارىپو ئۇيغۇر ئىابالم ئەدەبى باتو
① تىرمىزىە
رىۋايەت قىلغا .
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دامببولالم ئۈرنم ىببدىشو ئىاببالم
ئىياببتىتۇتىدىا باشبب ا ھەر قاياببو
ۋىاليەتلەردىمۇ ئىاالم دىيو كۇرسلىرىيو
باڭرنو
بۇ جاپب
بۈ نۇر ب
بې ى ئۈچب
ئب
تارت ا كبۆپ يبوم ما غبا ئىبدى.
گەرچە بببۇ ئىبب تولببۇق ئەمەلبب ە
ئاشمىغا بولاىمۇ بۇ تىرىشب انلى ىيو
ئۇنتۇپ كەتمەسلىك كېرەك .چى ىرىلغا
با
بداق ئاسب
بابالرمۇ ئۇنب
بۇ كىتب
نۇر ب
شۇ ھبۆرمىتو بۈيبۈك
بولغا ئەمە
ئالىمىمىز ئۆزىيىت ھبۆرمىتىيو قايرىبپ
قويۇپ تباڭت باشبلى الرنىت ئالدىبدا
قىزىرىپ تۇرۇپ سبو ۇق گەپلىرىيبو

ئبببا الپ تبببۇرۇپ ھارماسبببتىا
با
بپ چى ار ب
بوم مې ىب
بتىا يب
ۋاياىماسب
كىتببابالردۇر .ئىاببالم ئىياببتىتۇتىيىت
مۇدىرى بولغاچ ا ئىاالم جەمئى ىتىيىبت
ئەزاسو بولغاچ ا ئاسا قىالڭيبدۇ دەپ
ئويلىۋېلى بەكبال ھەقابىزلى تۇر ببۇ
كوچىببدا مې ىببپ باق ببانالر كىتبباق
چى ىرىشيىت نەقەدەر قى ىيلى ىيو ئوببدا
بىلىببدۇ .ئەمەلى ەتببتە مانببا مۇشببۇ
تەپاىالتالر بىزگە دامولالميىت ھاياتىيىت
ھەقى ەتە دىا مىللەت ئۈچۈ تولۇقو
بو
بات ئىشەنلىشىيب
با ھايب
بلە ئاتالغب
بىب
كۆرسىتىپ بېرىششە يېتەرلىبك .خبۇددى
ئەن ىلى ەلىك مەشھۇر ئىاالم دەۋەت ىاو
يۈسۈپ ئىاالم (كات ستىۋېا) «ھبازىر
ھەممىمىز قوشۇم ە ۋاقتىمىز ئېشبىي ە
ئى تىاادىمىز بىلە دىا ئۈچۈ خىزمەت
قىلىۋاتىمىز» دې ەنبدەك بىزمبۇ دەم
دۇكىيىمىزنو تاقىغا ئىشتىا چۈششە
بىشار بولغا ۋاقتىمىز چى اندا ئانبدىا
دىببا مىللەتيىببت خىزمىتببو ېمببو
ئېاببىمىزگە كېلىۋات ببا بببۇ ۋاقىتتببا
دامولالم ھەممىمىز ئۈچبۈ نومۇسبتىا
بۈزلىرىمىز
بدەك يب
بپ قارى المىغىب
تىشىلىب
قىزىرىپ ئۇيالغىبدەك بىبر ئۈل ىبدۇر.
ئەگەر ئارىمىزدا دامولالمبدەك ھايباتىيو
ئاتىغا كىشىلەر كۆپرەك بولغا بولابا
ئىببدى بەلشىببم ھببازىرقو ھببالىمىز
ھازىرقىدەك بولما ئىبدى دەپ پەرەز
قىلااق خاتاڭشمايمىز.
نۇر ۇ كىشبىلىرىمىزگە نىابرەتە
ئىلىم تەلەپ قىلىب پەقەت مەكتەپبتىال
مەكتەپ پۈتشەندىا
ئېلىپ بېرىلىدىغا
كې ىا ئاخىرلىشبىدىغا بىبر جەريبا

ئۇسببتازدىا مەكتەپببتىا ئايرىلاببىال
ئوقۇشبببىمۇ توختببباپ قالىبببدىغا
تالىرۇلئىلىملەر كۈرمىت ھەتتبا ئۆلىمبا
ئاتالغبببا كىشبببىلەرمۇ دەرسبببلىك
پروگراممىاىدىشو كىتابالر تامام بولاىال
ئىلىببم ھاسببى بولببدى دەپ قبباراپ
داۋاملىق ئۆزلىشىدىا كىتباق ئوقبۇن
ئىزدىيىشتىا مەنزىلى ە يېتىبپ بولغبا
مۇساپىر سەپەردىا ۋاز كەچشەنبدەك ۋاز
كې ىشببىدۇ .ھببالرۇكو چۈشببەن ەنلەر
ئۈچۈ ئىلىبم سبەپىرىدە يەتشەنبدىا
كې ىا يەنە ئىزدەنمىاەكمۇ بىبزگە بىبر
ئۆمۈر يېتەرلىك بولىدىغا مۇئەي ە بىر
مەنزى يوقتۇر .ئەتراپىمىبزدىا يېشبو
ئەمببدى ئوتتۇز ببا كىببرگە نۇر ببۇ
كىشىلەرنىت كىتاق ئوقۇن ئۆگىيىشيىت
گېپو چى اا :يېشىمىز ئۆتۈپ كېتىپتبۇ
ئەستە تۇتۇشىمىز ناچارڭپ كېتىپتۇ مە
ئۆگىيەلمەيدىشەنمە كىتاپ ئوقۇسبامال
ئۇي ببۇم كېلىببدۇ دەيببدىغا ئومبباق
باھببانىلەر بىببلە ئببۆزىيو ئالببداپ
يۈرنۋات ببانلى ىيو ئببۇچرىتىمىز .مۇشببۇ
يەردە ئۆگىيىششە بىر چارە ئىزدىمەستىا
ئۆگەنمەسبببلىششە مىبببت باھبببانە
بەدىيو قېرىشتىا ببۇرۇ
ئىزدەيدىغا
روھو قېرىپ كەتبشە قېرىيداشبالردىا
شۇنداق بىر سوئاليو سورىغۇم كېلىبدۇ.
ناۋادا شۇ تاپتا سىز ۋەتەنبدە بولبۇپ
يىغىۋېلى ڭگېرلىرىدا قىزى شوئارڭرنو
بىز
باي ە باشب ا ساناقاب
يادڭشب ا خىتب
قبببانۇ -قائىبببدە ئۈزننبببدىلەرنو
ئۆگىيىششە مەجرۇرڭناى ىز ئۇڭر ىمبۇ
يبببببۇقىرى و باھبببببانىلىرى ىزنو
بمىدى
با چۈشب
بىز كالالمغب
سۆزلى ەلەماب
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چۈشببببىيەلمىدىم يادلى المىببببدىم
دې ەلەماببىز ئەلببۋەتتە يبباق! سببىز
سەمىمى لىك بىبلە مۇشبۇ مەنزىرىيبو
تەسببەۋۋۇر قىلاببى ىزڭ ئببۆزى ىزنو
قانببببببداق بەزلەپ قانببببببداق
ئالببداۋات ىيى ىزنو ئېتىببراپ قىلىاببىز.
ئالال تائاڭ ئىياانيىت پۈتبۈ ھايبات
باسبب ۇچلىرىدا ئببۆگىيى ئى تىببدارى
بارلى ىيو بىل ەنلىشبتىا بىزنبو ئىلىبم
تەلەپ قىلىش ا بۇيرىغا شۇنداقال ببۇ
بۇيرۇقىيو ھې رىر يەردە زاما شارائىت
قاتببارلىق تاشبب و ئامىلالر ببا بببا الپ
قويمىغا .
دامولالميىببت ھايبباتو بۆشببۈكتىا
بۆتشە
بلە ئب
بم بىب
بۈكشى ە ئىلىب
تۆشب
ئىلىمبب ە ئاتالغببا ھايبباتتۇر .بببۇنو
تەرجىمىھالىيو ئوقۇساقال ئېيىبق ھبېس
قىلىمىز .دامولالميىبت تالىرلىرىبدىا ۋە
ئە يې ىيلىرىدىا بىرى بولغا مۆتىۋەر
ئۇستاز مۇھەممەد ئابدۇلال ھاجىم (ھازىر
خىتات تۈرمىاىدە  18يىللىبق قاماق با
ھۆكببۈم قىلىيغببا ) بىببر قېببتىم ما ببا
دامولالميىببت ماشببىيىدا ئولتۇر ببا
چببا الردىمۇ كى ىببك كىتبباب ىلىرىيو
چى ىرىپ بىر نەرسىلەرنو ئوقۇپ يادڭپ
ما ىدىغانلى ىيو ئې تىپ بەرگە ئىبدى.
ئۇ چا لىرىدا ئاللىرۇرۇ  70تىا ئاش ا
ۋاقىتلىرى ئىدى .بۇ تەپابىالتتىا بىبز
دامولالميىت باش ا ۋاقىبتالردا قان ىلىبك
كببۆپ ئوقۇيببدىغانلى ىيو تەسببەۋۋۇر
قىالڭيمىز .ياكو بىز دامبولالم يەتبشە
ئىلمىە سەۋى ەدىيال ئۇنىبت قان ىلىبك
تىرىشىپ ئوقۇ با ئىلىمب ە ئبۆزىيو
قانبببداق دەرىجىبببدە ئاتىغبببانلى ىيو

بىلەلەيمىز .تىب ئبۆگەن ە كىشبى ە
ئايببانشو مەلببۇم چەتببئەم تىلىببدىشو
ئەسببەرنو ئوقببۇپ چۈشببىيى مەلببۇم
سەۋى ەگە يەتشەنلىشيو بىلدنرسبە شبۇ
بو ھەيببرا
بۇ تىليىببت ئەھلب
بدا شب
تىلب
بولۇپمۇ شېئىر
قالغۇدەك ئەسەر يېزى
يېزى بەلشىم ئە يۈكاەك پەللىابى ە
ۋەكىللىك قىلىدۇ دې ىششە بولىدۇ .بىبز
بببۇنو دامولالميىببت چەتئەللەردىشببو
يىغىيالردا ئوقۇ ا شېئىرلىرىغا بېرىل ە
باھبباڭردىا كببۆرەلەيمىز .مىاببىرلىق
مەشھۇر مۇتەپەكشۇر ئەنۋەر جۇنبدى مۇ
دامبببولالم بىبببلە كۆرنشبببشەندە
ھەيرانلى ىببدىا دامولالمببدىشو تىبب
سەۋى ەسىيو «بۇ بىبر مبۆجىزە» دەپ
سۈپەتلى ە ئىبشە  .بولۇپمبۇ ئەرەق
بەلشو
تىلىيو ئەرەق ئەللىرىدە ئەمە
ئەرەق تى مۇھىتىدىا شۇن ە ئبۇزاق
ئۆگىيى شارائىتو شۇن ە ناچبار بىبر
يەردە ئوقۇپ بۇنداق يۈكاەك سەۋى ەگە
يېبببتى ئادەمبببدىا ئىشەن ۈسبببىز
تىرىشبببب انلىق تەلەپ قىلىببببدۇ.
ھىيدىاتانلىق مەشھۇر ئالىم ئەبۇلھەسە
نەدەۋى يىببببت «مۇسببببۇلمانالرنىت
زەئىپلىشىشو بىلە دۇن با نبېمىلەردىا
مەھببرۇم قالببدى » نبباملىق مەشببھۇر
ئەسىرىيىت مۇھەررىرى ياز با كىبرى
سۆزىدە ئەبۇلھەسە نەدەۋى يىت ئوتتۇز
يېشىدىال بۇنداق يۇقىرى سبەۋى ەدىشو
بىر كىتابيو ھاياتىدا بىر قېتىممۇ ئەرەق
دۆلەتلىرى ە چى ىبپ باقمبات تبۇرۇپ
بىرمۇ گرامماتىشىلىق خاتبالىق سبادىر
قىلماسببببببتىا يازالىغانلى ىغببببببا
ئىشىيەلمى ەنلىشىيو تىلغا ئېلىپ ئۆتىدۇ.
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ئىشە ئو بىر سائەت ئىشلەپ قالغا
كۈنلىرىيىت ئەتىاو ئو ئبۈە سبائەت
ئىشببلەپ تولببۇقالپ ما غببانىشە  .دەم
ئېلىش ا چى اندىا كې ىيمۇ كۈنبدە ئباز
دې ەندە ئو سائەتتىا يۇقىرى ئوقۇن
ئىزدىيى بىلە كبۈنىيو ئۆتشبۈزگە .
مانا مۇشۇنو ئۆزىمىزگە سېلىشتۇرىدىغا
بولااق خىجىللى ىمىبزدىا يبۈزلىرىمىز
بوييىمىزدىيمببببببۇ ئۆتببببببۈپ
گەدەنلىرىمىببزگى ە قىزىرىببپ كېتىشببو
كېرەك .ئەسلو ئىابالم مۇسبۇلماندىا
يېتىشتۈرنشببيو تەلەپ قىلىببدىغا رو
دەم مانببا مۇشببۇنداق ئىيتىزام ببا
ئببۆزىيو باشبب ۇراڭيدىغا ھەربىبب ە
روھتۇر .ھازىر چىت ئولتۇرۇپ ئىششبو
سائەت ھې يىمى ە قارىمات تېلىفبونىيو
ئاچمات ئۇچۇرڭر ا جاۋاپ قايتۇرمبات
كىتاق ئوقۇياڭيدىغا قان ىلىبك ئبادەم
قالدى رەسۇلۇلالھيىت« :ئەمەللەرنىبت
ئەۋزىلببو ئبباز بولاببىمۇ ئۈزنلببۈپ
قالمىغىيو»① دې ە ھەدىاو مباھى ەتتە
بىزدىا ياخشو ئىشالرنو ئىزچى قىلىبپ
تۇرىببدىغا تۇراقلىببق بىببر ئببادەت
يېتىلدنرىشىمىزنو تەلەپ قىلىدۇ .ئادەت
دې ىيىمىز ئەمەلى ەتتە دەم ھايباتىمىزدا
ئۈزنلببۈپ قالمايببدىغا ئىزچىللى ببا
ئايالنغا ئىشالردۇر .كۈندە ئوقۇيدىغا
ببت نبببامىزىمىزمۇ بىبببزدە
بەن ۋاقىب
ۋاقىت ببببانلىق ئىيتىزام ببببانلىق
شەكىللەندنرگىيو يوق .كۆپىي ىمىزنىبت
كۈنببدىلىك ۋاقتىمىببز پىالنالنمايببدۇ
ئىشبببلىرىمىز ئىي ىشىلىبببك بىبببلە

دېمەكشو يات بىبر تىليبو ئۆگىيىبپ
يۈكاببەك باڭ ەتلىببك پاسبباھەتلىك
سببەۋى ەدە ئەسببەر يېببزى قوشببۇم ە
تىرىش انلىق مۇنداقال كىتباق ئوقبۇپ
قويۇن بىلە يەتشىلو بولىدىغا پەلبلە
ئەمە .
دامولالم ئەرەب ە فارس ە خەنزۇچە
تىلالرنو پىششىق بىلىپال قالماستىا يەنە
ئەرەق يېزى ىببدا يېزىلغببا تببۈركىە
تىللىرىببدىا بىمبباڭم پايببدىلىياڭيتتو.
بابالرنىال ئەمە
بۇم ئەرەب ب ە كىتب
نوقب
ئۇيغۇر تىلىدا نەشر قىلىيغا نۇر بۇ
ئەھلو ئۆلىماڭر تۇتۇپمۇ قويمايبدىغا
بۇپ
بالالرنو ئوقب
باق ۇرنب
بارلىق كىتب
بب
تۇراتتو .ئۇيغۇر كالساىك ھازىرقو ۋە
بۈگۈنشو زاما ئەدەبى اتو دې ەنلەردىا
پىششىق خەۋىرى بار ئىدى .دامولالميىت
تەرجىمىلىببرى ياز ببا ماقالىلىرىيىببت
تىلىببدىيمۇ ئانببا تىليببو قان ىلىببك
پاسبباھەتلىك بىلىببدىغانلى ىيو ھببېس
قىالڭيمىز .ئالىمىمىزنىت بۇ تەرىپو ئانا
تىلغا ئەھمى ەت بەرمەيبدىغا نۇر بۇ
ئەھلو ئىلىملەر ئۈچبۈ بۈيبۈك بىبر
ئۆرنەكتۇر .ئۇيغۇر تارىخو تېمىاىدىشو
كىتابالرنو قويمبات دې ىبدەك ئوقبۇپ
ما اتتو .ئوتتۇرا ئاسى ا ئىاالم تبارىخو
تېمىاىدا يىرىك ئەسەر پىالنلىغا ئىدى.
ئالىمىمىز ھاياتىيو ئىي ىشە پىالنبالپ
ئۈنۈملۈك ئۆتشۈزگە ئىدى .بۇ خىب
ئادەتيو بىزدە ئىيتايىا كەم ى دې ىششە
بولىدۇ .ئالىميىبت دې ىشبى ە قۇرئبا
كەرىميو تەرجىمە قىلغانبدا ھەر كبۈنو
مۇقىم ئو ئىششو سبائەت ئىشبلى ە

① بۇخارى رىۋايەت قىلغا .
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بام
بم تەرەپرب
بتۇرۇلمايدۇ دائىب
ئورۇنالشب
ئىشالر بىلە بېشىمىز قايغا پبۇتىمىز
تايغا تەرزدە كېتىۋېرىمىز .ئۆزىمىزنىت
ئۆزىمىزگە بېشىتشە بىر تۈزنمو يبوق.
شۇ الشبب ىمۇ ھايبباتىمىز بەرىشەتاببىز
پىاخىشىمىزمۇ نورمالاىز ئۆتۈۋاتىبدۇ.
دامولالميى شىدەك تۈزنم با ھايباتتىا
ئەنە شۇنداق ئۇلۇ نەتىجىلەر چى ىدۇ.
بىر مبۇئمىا ئۈچبۈ ئۇنىبت ئىمبانو
ئۇنىت ما ىدىغا يبولىيو قىلىبدىغا
ئىشىيو كۆرسىتىپ بېرىشبشە ھايباتىيو
تەرتىپلەشببشە يېتەرلىشتببۇر .چببۈنشو
مۇئمىييىببت ئىمببانو ئۇنىببت ھايببات
نىشببانىيو كۈنببدىلىك ۋەزىپىاببىيو
بەل ىببلەپ بېرەلەيببدۇ .كۈنببدىلىك
ھاياتىدىا مەنىاىزلىك ھېس قىلىۋات ا
ببا
ببىزلىيىۋات ا زېرىشىۋات ب
ئۈمىتاب
قىلىببدىغا ئىشببىيو تاپالمايۋات ببا
نۇر ۇنلىغا قىبز ىا مۇسبۇلمانالردىا
بوق .ئەگەر
بام يب
بات ئامب
برا بولمب
ھەيب
ئىمانىبببت يولبببۇ يو يورۇتبببۇپ
بېرەلمەيۋات ا بولاا ئۇ ھالدا ئىمانىت
ھەق ىدە ئوبدانراق ئويلىيىشىت كېرەك.
كې ىدە قولىمىزدا قول ىراق تۇرۇپمبۇ
باق
با بولاب
بو كۆرەلمەيۋات ب
ھې يېمىيب
بەلشبببو
چاتببباق چىراقتبببا ئەمە
يورۇقتىيمۇ كۆرەلمەيۋات ا كۆزىمىزدە.

خىزمەت قىالڭيدىغانلى ىيو ۋە شبۇنداق
بولۇشو كېرەكلىشىيو ئبۆگەتتو .ببۇنو
ئاتايىا تەكىتلەشيىت سبەۋەبو شبۇكو
ئىاببالميىت ئببۈممەت ايىاببو بىببلە
مىلبببلەت چۈشەن ىابببىيو خاتبببا
بىلەر
بۈم كىشب
بىيىۋالغا بى بر تۈركب
چۈشب
مىللەت ئۈچۈ خىزمەت قىلى دېب ە
ئاتببالغۇنو ئىاببالم ئۈچببۈ خىببزمەت
قىلماسلىقب ئىابالم ئۈچبۈ خىبزمەت
قىلىشببيو مىلببلەت ئۈچببۈ خىببزمەت
قىلماسلىق دەپ تامامە بىبر-بىبرى ە
بدۇرۇپ
با ئايالنب
بت ئۇقۇمغب
بۇتلەق زىب
مب
قويۇشببتو مىللەتپەرۋەرلىببك بىببلە
مىللەت ىلىشيىت پەرقىيو ئايرى المىبدى.
مانا مۇشۇ چۈشەن ە سبەۋەبىدىا بىبر
تۈركۈم ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىدا ئباۋۋام
ئۇيغۇرنىت خىزمىتىيو قىلىشيو بىرىي بو
ھەتتبا شبۇنداق
ئورۇنغا قويمايدىغا
قىلى كېبرەك دې ەنلەرنبو ئباز ۇ
مىللەت و دې ەنبدەك قالپباقالر بىبلە
بدانغا
بۈك مەيب
بدىغا تەتۈرلب
ئۇجۇقتۇرىب
كەلدى .ببۇ ھەقبتە ھبازىرچە ئبۇزۇ
توختالمايمە  .ئەمما گېبزى كەل ەنبدە
شببۇنو تەكىببتلەن زۆرنركببو بىببر
ئۇيغۇرنىت ئىاالمىە خىزمىتبو ئباۋۋام
ئببۆز مىللىببتى ە قارىتىلىببدۇ .بببۇ ھەم
ئىاببالمىە ھەم ئىياببانىە تەقەززادۇر.
پەيغەمرەر ئەلەيھىاااڭم مەكشىدە مەكشە
مۇشرىشلىرىيىت چىدىغۇسىز زۇلبۇملىرى
سەۋەبلىك ئەرەق يېبرىم ئارىلىبدىشو
قىرى ا يې ىا قەبىلى ە بېرىپ ھىمايىاى ە
ئېلىشيو ئىاتى ە يەنو ئىاالم دەۋىتو

ئالىميىت ھاياتىدىا ئالىبدىغا يەنە
بىر مبۇھىم دەرسبىمىز شبۇكو ئبالىم
ئۆزىيىبت دىبا ۋە مىللەتبشە ئاتالغبا
ھاياتو بىلە بىزگە بىر ئادەميىبت ھەم
بۇر بولببۇپ
بدە ئۇيغب
بۇلما ھەمب
مۇسب
تۇرۇپمۇ ھەم ئىاالمغا ھەم مىللەتبشە
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تېخىمۇ شۇنداق!

ئۈچۈ بىر ئەمىا تبۇپراق ئىبزدى ە .
مەدىيىبببدىشو ئەرەببببلەر بىبببلە
ئۇچرىشىشببتىا بببۇرۇ پەقەت قىزىبب
دې ىزنىببت يەنە بىببر قىر ى ىببدىشو
ھەبەشىاتا ئۇڭر ا قۇچباق ئاچ با
رەسۇلۇلالھمۇ نەجاشبىيو «باشب ىالر ا
زۇلببۇم سببالمايدىغا » پادىشببا دەپ
سۈپەتلەپ ساھابىلەرنو ئۇنىت قېشبىغا

قىا ىاو ئالىميىت ھاياتو بۈيبۈك
نىشا ئۈچۈ ببارلى ىيو ئاتىغبا بىبر
مۇجاھىببدنىت ھاياتىببدۇر .ئۈنببۈم
بەرىشەتشە تولغا ھاياتتۇر .ئالىم ئبۆز
ھايبباتو بىببلە بىببزگە ئەلەم بىلەنببال
قەلەم بىلەنمۇ شەھىد ببولغىلو
ئەمە
بولىدىغانلى ىيو تىرىك تۇرۇپمبۇ ھبېچ

بېرىش ا بۇيرۇ ا  .ھەممىمىز بەلشىم بۇ
ئىششو قېتىملىق ھەبەشىاتا ھىجرىتىيو
بىلىمىز .ئەمما مۇنبداق بىبر سبوئاليو
ئويالپ باقتۇقمۇ بىخەتەر بىر قور انغا
بې ىا
با يب
باجلىق قىرى ب
بۇن ە ئېھتى ب
شب
قەبىلىدىا پاناھلىق ئىاتى ە پەيغەمرەر
ئەلەيھىاااڭم نېمە ئۈچۈ ھەبەشىاتانغا
ساھابىلىرىيو ئەۋەتىدۇ -يۇ ئبادالىتىيو
ئۆزى تەستىق ئەتشە نەجاشىيىت قېشىغا

ئى قولىدىا كەلمەيۋات با ساناقابىز
مۇسۇلمانالر ا ھاياتىدا ئىلىبم بىبلە
ئۆلۈمىببدە بولاببا قىممىتببو بىلەنمببۇ
خىببزمەت قىلغىلببو بولىببدىغانلى ىيو
كۆرسىتىپ قويدى .ئۇيغۇرڭر مەلۇم بىر
ئى ئۈچۈ بۇنداق ئورتباق يىغبالپ
باقمىغىلو بەكال ئۇزۇ زامانالر بولبۇپ
كەتشەنىببدى .ئببالال شببەھىدىمىزنىت
ئۆلۈمو ئارقىلىق بىزگە زادى قانبداق

ئۆزى ھىجرەت قىلمايدۇ بۇ سبوئاليىت
بىرڭ جاۋابو بولۇشو ناتبايىا .ئەممبا
رەسبببۇلۇلالھيىت ئببباۋۋام ئبببۆزى
ئەۋەتىل ە ئۆزى تەۋە بولغا مىللىتو
ئەرەبلەرنو تاشالپ كەتمى ەنلىشو ئېيىق
بىببر پاكىببت .بببۇ ھەقببتە چو ببۇر
ئويلىيىشىمىز كېرەك .مۇشبۇ نۇقتىبدىا
ئې ت اندا بىبر ئۇيغبۇر مۇسبۇلمانيىت

ئادەملەرنىببت ھەقى ىببە كېرەكلىشىيببو
قانداق كىشىلەرنىت ئالالھيىت تەستى ىغا
ئېرىشىدىغانلى ىيو ھاياتىمىزنو قانبداق
ئۆتشۈزنشببىمىز كېرەكلىشىيببو ئوبببدا
بىلبببدنرنپ قويبببدى .ئبببالىمىمىز
ھاياتىببدىمۇ ئۆلۈمىببدىمۇ ئۇيغببۇرڭر
با
بدى .ئىياب
بزمەت قىاللىب
بۈ خىب
ئۈچب
ئۈچۈ بۇنى دىيمۇ ئبارتۇق مۇكاپبات

ئىاالمىە خىزمىتو ئالالھيىبت ئالدىبدا
ئۇنىببت ئۇيغۇرڭرنىببت مەنببپەئەتى ە
قان ىلىك خىزمەت قىاللىغبانلى و بىبلە
ئۆل ىيىدۇ دې ىششە بولىدۇ .بولۇپمبۇ
نۆۋەتتىشىدەك ھايات-مامات پەيتلىرىدە

بارمۇ
ئې ت ىيشببو بىلىببدىغانالر بىببلە

بىلمەيدىغانالر باراۋەر بوڭمدۇ .
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تەبلىببغ قىلىشببتۇر»①دېببدى .يەنە:
«پەيغەمرەرنىببت پەقەت چۈشىيىشببلىك
②
قىلىپ تەبلىغ قىلى مەسئۇلى ىتو بار»
دېدى.

بەزى ھەدىس ئىيشارچىلىرى پەيغەمبرەر
ئەلەيھىاااڭمغا ئىتائەت قىلى پەقەتبال
بدۇ
قۇرئانبدىا يەتشۈزگەنلىرىبدە بولىب
سۈنيىتىدە بولمايدۇ چۈنشو پەيغەمبرەر
ئەلەيھىاااڭميىت ۋەزىپىابو قۇرئبانيو
يەتشۈزنن قۇرئانغا قوشۇم ە ھەدىبس
بايا قىلى ئەمە دەپ قارايدۇ.

بۇ ئىششبو ئبايەتتە ئبالال تائباڭ
پەيغەمرەرنىببت پەقەت ئببۆزى ە ۋەھ ببو
قىلىيغا

ۋەزىپىاىيىت يوقلى ىيو بايبا

(تۆۋەنببدە ۇقۇرئببا ۋە ھەدىببسۇ

ببا ئاساسبببە
بۇنى غب

دې ەنيو ئەرەق ئۆلىمالىرىيىت ئىاتىالھو
بببويى ە ۇكىتبباق ۋە سببۈنيەتۇ دەپ
ئالىمىز)
ھەدىبببس ئىيشبببارچىلىرى ببببۇ
سەپابببەتىلىرى ە مۇنبببداق دەلىببب
كەلتۈرىببدۇ :ئببالال تائبباڭ قۇرئببا
كەرىمببدە« :سببېيىت ۋەزىببپە پەقەت

قۇرئانيو يەتشۈزنشبتىا باشب ا

ئەگىشى

پەيغەمبببرەرگە

ۋە ئۇنى غا ئىتبائەت قىلىب

ئۇنىت سۈنيىتى ە ئەمە

ئۇ يەتشۈزگە

قۇرئانغا بولىدۇ.
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قىلبدى.

①سۈرە شۇرا-48 :ئايەتيىت بىر قىامو.
②سۈرە نۇر-54 :ئايەتيىت بىر قىامو.

ئۇڭر قۇرئاندا كەل ە

بت
بو ئالالھيىب
بغ يەنب
بۈنشو تەبلىب
چب

«رەسبۇم»

سۆزىدىا مەقاەت قۇرئانبدۇر .ئبالال

ۋەھ ىيو ئىياانالر ا يەتشۈزنشيو بايا

تائبباڭ پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭمغا

قىلىشيو تەپاىلىە چۈشەندنرنشبيو ۋە

چۈشببۈرگە ۋەھبب ى ە ئەگىشىشببيو

ئىزاھالشيو تەلەپ قىلىدۇ .سبۈنيەتيىت

بۇيرىببدى .ئببۇ بولاببىمۇ قۇرئببا

قىلىببدىغىيو مانببا مۇشببۇ ئىببزاھالن

كەرىمدۇر .پەيغەمرەرنىت ئبۆزى ە يباكو

چۈشببببەندنرنن ۋە قۇرئانببببدىشو

سۈنيىتى ەئەگىشىششە بۇيرىمىدى .ئالال

ھۆكۈملەرنو قانبداق ئىجبرا قىلىشبيو

تائاڭ مۇنداق دېبدى« :مبۇھەممەدكە

ئۆگىتى

چۈشبببۈرنل ە نەرسبببى ە ئىمبببا

ھۆكۈملەرنو قانۇ

كەلتۈرگەنلەر».

①

ئالال

يەنە مۇنداق دېبدى:

ۋە قۇرئاندا كەلمىب ە

بەزى

قىلىپ بېشىتىشبتۇر.

تائاڭ مۇھەممەد ئەلەيھىاااڭميو

ببدىا
ببرى الر تەرەپىب
ببىلەرگە رەبب
« سب

پەيغەمرەرلىششە تبالالپ ئۇنى غبا ئبۆز

گبۈزىلى ە

كبباڭمو بولغببا قۇرئببا كەرىميببو

ئەگىشى الر②».بۇ ئايەتتە ئە

گۈزىلى ە

چۈشۈرگە  .بۇ قۇرئا كەرىمدە ئبالال

ئەگىشىششە بۇيرىدى قۇرئا

سۈنيەتتىا

تائاڭ مۇھەممەد ئەلەيھىاااڭميو قۇرئا

چۈشۈرنل ە

نەرسىيىت ئە

گۈزەلببدۇر .بببۇ ئببايەتلەردىا مەلببۇم

كەرىميببو ئىياببانالر ا بايببا قىلىببپ

ببار يەردە سبۈنيەت

كەرىمبدە

بولىدۇكو قۇرئا

بېرىششە بۇيرۇ ا  .قۇرئبا

ھۆججەت بوڭلمايدۇ .ئۇڭر بۇ سۆزلىرى

بت
باڭميىت رولىيىب
برەر ئەلەيھىااب
پەيغەمب

بىببلە پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭميىت

كىشىلەرگە قۇرئبانيو ئوقبۇپ بېرىشبال

ھەدىالىرىيو ھۆججەت قىلىشب ا قارشبو

ئەمە

تۇرماق و.

ئىياانالرنو قبارا غۇلۇقتىا ئايبدى لى ا
چى ىببرى

بۇ سەپاەتى ە مۇنۇ شبەكىلدە رەت

ئببۇڭرنو تەربىبب ەلەن ۋە

ئۇڭرنىت بارلىق ئىب -ھەرىشەتلىبرى

قايتۇرىمىز:

ھەق ىدە ھۆكۈم چى ىرى

بىرىي ببببو :پەيغەمببببرەر
ئەلەيھىاابباڭمغا تاپشببۇرۇلغا
تەبلىغ قىلى ۋەزىپىاو قۇرئانيو
ئوقۇپ بېرىشبال ئەمە ب بەلشبو
تەبلىغ قۇرئا ۋە سۈنيەت بىلە
بولىدۇ.
①سۈرە مۇھەممەد-2 :ئايەت.
②سۈرە زنمەر-55 :ئايەت.

بەلشو ئبۇنو بايبا قىلىب

بىلدنرىدىغا

نۇر بۇ

ئىشەنلىشىيبو
ئبايەتلەر ببار.

مۇشببۇ ئىشببالرنو قىلىشببتا سببۈنيەتشە
تايىيىپ قىلماقتىا باشب ا يبوم يبوق.
بۇنىت بەزى دەلىللىرى تۆۋەندىشى ە:
ئالال

تائاڭ مۇنداق دەيدۇ« :ئبو

پەيغەمرەر! رەبرىت تەرىپىدىا سا ا نازى
قىلىيغببببببا ئەھشامالرنىببببببت
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ھەممىيى ەتشۈزگىا ①».بۇ يەردە ئبالال

ئىپادىلەيدۇ .پەيغەمرەر ئەلەھ اااڭميىت

تائاڭ رەسۇلۇلالھ ا بۇيرۇ ا يەتشۈزنن

سۆزلىرى بولاا ھەدىالەردۇر.

ئومۇمىە بولۇپ ئىيابانالر ھبازىر ۋە

بو
بيىت ۋەھ ب
باڭ ھەدىاب
بالال تائب
ئب

كېلەچەكتە دىبا ۋە دۇن بالىق ببارلىق

ئىشەنلىشىيببو بايببا قىلىببپ مۇنببداق

ئىشبببلىرىدا مۇھتببباد بولىبببدىغا

دەيببدۇ« :ئببالال سببا ا كىتببابيو ۋە

نەرسببىلەرنىت ھەممىيببو يەتشۈزنشببيو

ھېشمەتيو نازى

ئى ىبببب ە ئالىببببدۇ .پەيغەمببببرەر
ئەلەيھىاااڭميىت يەتشۈزگە

يەنببو ئببالال تائبباڭ پەيغەمببرەر

ئىشبلىرى

ئەلەيھىااببباڭمغا ئىششبببو نەرسبببە

بىزگە ئىششو ۋەھ و ئبارقىلىق يېتىبپ

چۈشۈردى :بىرى كىتاق – ئۇ بولاىمۇ

كەل ە  :بىبرى تىبالۋەت قىلىيىبدىغا
ۋەھ و بولۇپ ئۇ قۇرئبا

قۇرئا

كەرىمبدۇر.

يەنە بىببرى تىببالۋەت قىلىيىمايببدىغا

②

ھەدىالىرى .بۇ ئايەتيو سەلەف ئالىمالر
مۇشۇنداق تەپاىر قىلغا .

ببباڭميىت
بببرەر ئەلەيھىااب
پەيغەمب

ئالال

ھەدىاببلىرىيىت ۋەھ ببو ئىشەنلىشىببدە

تائاڭ يەنە مۇنبداق دەيبدۇ:

چۈشۈرنل ە

تائاڭ مۇنداق دەيبدۇ« :ئبۇ نەپابو

نەرسبىيو بايبا

قىلىبپ

بەرسۇ  .ئۇڭر تەپەكشۇر قىلابۇ دەپ

خاھىشو ببويى ە سبۆزلىمەيدۇ .پەقەت

نازى

قىلىيغببا ۋەھ ىببيىال

قىلدۇق».

⑥

بببۇ ئببايەتتە بۇيرۇلغببا «بايببا

③

قىلى » «ئو پەيغەمبرەر! رەبرى بدىا

بببببۇ ئببببايەت پەيغەمببببرەر

سبببا ا چۈشبببۈرنل ە نەرسبببىيو

ئەلەيھىاااڭميىت سبۆزلىرىيىت ۋەھ بو

يەتشببۈزگىا»⑦ دېبب ە ئببايەتتىشو

ئىشەنلىشىيببو قەتئىببە بىببر شببەكىلدە
①سۈرە مائىدە-67 :ئايەت.
②ئوقۇلىدىغا ۋەھ و (وحە متلو)– يەنو جەبرائىب
ئەلەيھىاابباڭم ئببالال تائبباڭدىا ئېلىببپ كېلىببپ
پەيغەمرەر ئەلەيھىااباڭمغا ئوقبۇپ بەرگە ئوچبۇق
ۋەھ و .ئۇنو ئوقۇپ ئىرادەت قىلىيىدىغا ۋەھ و .ئۇ
بولاىمۇ قۇرئا كەرىمدۇر .ئوقۇلمايبدىغا ۋەھ بو
(وحە ر متلو) – يەنو پەيغەمرەر ئەلەيھىااباڭمغا
ئىلھام ئارقىلىق بىلدنرنل ە ئۇنو ئوقۇپ ئىربادەت
قىلىيمايدىغا ۋەھ و .بۇنو ھەدىس يباكو سبۈنيەت
دەيمىز.
③سۈرە نەجم-3 :ۋە -4ئايەت.

⑤

«بىببز سببا ا قۇرئببانيو ئىياببانالر ا

شەك-شۈبھە يوقتۇر .چبۈنشو ئبالال

سۆزلەيدۇ».

كەرىم يەنە بىرى ھبېشمەت –

ئۇ بولاىمۇ پەيغەمرەر ئەلەيھىاااڭميىت

ۋەھ و بولۇپ ئۇ ھەدىس شەرىفلەردۇر.

ئۇنى غببا نازىبب

قىلدى».

④

بۇ
بمەك بب
بۈزنن» ئەمە  .دېب
«يەتشب
بببرەر
بببت پەيغەمب
بببو ئايەتيىب
ئىششب
ئەلەيھىاابباڭميىت «يەتشببۈزنن» ۋە
«بايا

قىلى » تىا ئىربارەت ئىششبو

④سۈرە نىاا-113 :ئايەت.
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⑤بۇ ھەقتە مۇنۇ تپاىرلەرگە قارا  :كج قملعم ي رلرخ م
دقك إ ح م ء قر مرتقب قرعممري-دممريجن  )144/5قرتير ممر جقرتنممخ ر الد م
خك دقك ينخك-تخألس )197/5
⑥سۈرە نەھ -44 :ئايەت.
⑦سۈرە مائىدە-67 :ئايەت.

ۋەزىپىاو بارلى و مەلبۇم بولبدى .ھەر

قىلىدۇ .چۈنشو پەيغەمرەر ئەلەيھىاااڭم

ئىششببو ۋەزىپىيىببت تېمىاببو قۇرئببا

ئ بايەتلەرنو بايببا قىلىشببتا ئۆزىيىببت

كەرىمببدۇر .يەتشۈزنشببشە بۇيرۇ ببا

خاھىشو بىلە

تائباڭ

ئايەتتە «رەبرى دىا سا ا چۈشبۈرنل ە

ئۇنى غا ئىلھام قىلغا

نەرسببىيو» دېببدى .بايببا قىلىشبب ا

قىلىدۇ« .ئبۇ ئبۆز خاھىشبو ببويى ە

بۇيرۇ ا

ئايەتتە «ئۇڭر ا چۈشۈرنل ە

قىلمايدۇ ئالال

بايبانالر بىبلە

سببۆزلىمەيدۇ .پەقەت ئۇنى غببا نازىبب
ۋەھ ىيىال سۆزلەيدۇ»① دېب ە

نەرسىيو» دېدى .بۇ ئىششو ئبايەتتىشو

قىلىيغا

پەرق ئىششببببببو ۋەزىپىيىببببببت

ئايەتيىببت مەنىاببو مانببا مۇشببۇنو

ئوخشىمايدىغانلى ىدىا كېلىدۇ.

ئىپادىلەيدۇ .پەيغەمرەر ئەلەيھىاااڭميىت
يەتشۈزنششە بۇيرۇلغبا

تەبلىغ يەنو يەتشبۈزنن-ۋەھ ىيبو

بىرەرسىيو يوشۇرۇپ قېلىشبو مبۇمشىا

كەم-زى بببببادە قىلماسبببببتىا ۋە

بولمىغانببدەك يەتشببۈزگە نەرسببىيو

ئۆزگەرتمەستىا يەتشۈزنشبتۇر .ئۇنىبت
ئۈچۈ

يەتشۈزنن بۇيرۇ با

كىشببىلەرگە چۈشببەندنرنپ بەرمەسببتىا

ئبايەتتە

تاشالپ قويۇشىمۇ مۇمشىا ئەمە .

«سا ا چۈشۈرنل ە » دەپ كەلدى.

بايەتلىرىيو
با ئب
بانالرنىت قۇرئب
ئىياب

«بايببا قىلىبب »-بەنببدىلەرنىت

چۈشىيىشبببتىشو ئوخشاشماسبببلى و

ئالالھيىت مۇرادىيو چۈشىيىپ تەترى لىشو

بەزىلەرنىت تبو را بەزىلەرنىبت خاتبا

ۋە ئۇنى غا تو را ئەمەم قىلىشو ئۈچۈ

چۈشىيىشو تبو را چۈشبەن ەنلەرنى مۇ

ۋەھ ىيو ئىزاھالن چۈشبەندنرنن ۋە

تو رىلىببق دەرىجىاببىيىت ئوخشببان

ئالالھيىت مۇرادىيو ئې ىبپ بېرىشبتۇر.
ئىياانالر ئۆزلىرى ە يەتشۈزنل ە

بولماسلى و قۇرئانيىت بايا

ئەمر-

كۆرسبببىتىدۇ .ببببۇنو ئە

ھاياتىدا تەترى الش ا مۇھتاد بولغبانلى و

ئەلەيھىاااڭمدۇر.

ۋەھ ىيو بايبا

دېمەك بۇ ئايەتلەر سۈنيەتيىت چو

قىلىشتىا ئىرارەت ئىششىي و بىر ۋەزىبپە
تاپشۇرۇلدى .شبۇنىت ئۈچبۈ
قىلىش ا بۇيرۇ با

تبببو را

چۈشببەندنرىدىغا كىشببو پەيغەمببرەر

پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭمغا

بەندىلەرگە يەتشۈزگە

قىلىيىشب ا

قان ىلىبببك مۇھتببباد ئىشەنلىشىيبببو

پەرمانالرنو تو را چۈشىيىشبشە ئبۇنو
ئۈچببۈ

نەرسبىلەردىا

بىر قىامىيىت ھبۆججەت ئىشەنلىشىيبو

بايبا

ئىاببپاتاليدۇ .چببۈنشو ئببۇ سببۈنيەت

ئبايەتتە «ئۇڭر با

قى ىا بولۇپ قالغا

چۈشۈرنل ە » ئىرارىاو كەلبدى .ببۇ

قۇرئاندا چۈشىيى

ئايەت پەيغەمرەر ئەلەيھىاااڭمغا قۇرئا

يەرنو ئىزاھاليبدۇ ئومبۇمىە كەلب ە

ئببايەتلىرى بىببلە بىببرگە ئۇنىببت
بايانلىرىمۇ بىلدنرنل ەنلىشى ە ئىشبارەت
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①سۈرە نەجم-3 :ۋە -4ئايەت.

قىلىبدۇ.

ئى ىدىا بىبر پەيغەمبرەر ئەۋەتشەنلىبك

ئىپادىلەرنو تەپابىلىە بايبا

ۋەزىپىابىمۇ

نېمىتىيو ئەسلىتىدۇ .بۇ پەيغەمرەر پەقەت

تائاڭ پەيغەمرەر ئەلەيھىااباڭمغا

ئۈچۈنال

ئايەتلەرنو بايبا
ئالال

قىلىب

قۇرئا

بب ەت
ببدۇر .ھەقىب
ببۈكلى ە ۋەزىپىب
يب

كەرىميو ئوقۇپ بېرى

كەلمىدى بەلشو بۇ ئۈممەتيو پاكالن

مۇشۇنداق بولغبا ئىبشە

قۇرئبانيو

ئۇنىت ئىزاھباتو بولغبا

سبۈنيەتتىا

ئۈچببۈ كەلببدى .يەنببو پەيغەمببرەر

مۇمشىيمۇ

قۇرئانيىبت

ئەلەيھىاابباڭم قۇرئببانيو يەتشببۈزنن

يالى اچلىۋېتى

ئۇڭر ا كىتابيو ۋە ھېشمەتيو ئبۆگىتى

بايانو بولغا سۈنيەتيو ئىيشار قىلىب

بىلە

بىبرگە ئۇنىبت ئى ىبدىشىلەرنو

قۇرئانيىت ئبۆزىيو ئىيشبار قىلغبانلىق

بايا

ھۆكبۈم

ئەمەسمۇ !

قىلىببدۇ ئببۈممەتيو تەربى ەلەيببدۇ ۋە

قىلىدۇ ئۇنىبت بىبلە

ئۇڭر ا ئۆگىتىدۇ .ببۇ تەربىب ەلەن ۋە

بببرەر
ببباڭ پەيغەمب
بببالال تائب
ئب

ئۆگىتى

بۋە ھەسببەنە»
باڭميو «ئۇسب
ئەلەيھىااب

پەيغەمبرەر ئەلەيھىااباڭميىت

ۋەزىپىلىرىدىا بىرىدۇر .بۇ تەربىب ەلەن

يەنبببو ياخشبببو ئبببۈل ە قىلىبببپ

ۋە ئببۆگىتى

مۇسۇلمانالرنىت ئۇنى غبا ئەگىشىشبىيو

ئببارقىلىق كىشببىلەرنو

ھىدايەتشە باشباليدۇ ۋە قبارا غۇلۇقتىا

بداق
باڭ مۇنب
بالال تائب
بدى .ئب
پەرز قىلب

يورۇقلۇق ا چى ىرىدۇ.

دېدى« :سىلەرگە-ئالالھيو ۋە ئاخىرەت
كۈنىيو ئۈمىد قىلغا ۋە ئالالھيو كبۆپ

بببرەر
ببباڭ پەيغەمب
بببالال تائب
ئب

ئەلبۋەتتە

ئەلەيھىاابباڭميىت ۋەزىپىلىرىببدىا يەنە

ياد ئەتشەنلەرگە-رەسۇلۇلال
ياخشو ئۈل ىدۇر».

①

بىرنو بايا قىلىپ مۇنداق دەيدۇ« :ئو
بىدا
بىلەر ئارىاب
بېيو كىشب
برەر! سب
پەيغەمب

يەنە مۇنببداق دېببدى« :ئببالال

ئالالھيىت سبا ا كۆرسبەتشىيو (يەنبو

مببۇئمىيلەرگە ئالالھيىببت ئببايەتلىرىيو
تىبببالۋەت قىلىبببدىغا
پاكاليببدىغا

ئبببۇڭرنو

بابيو
با ا ھەقىب ەتە ھەق كىتب
دەپ سب

ئۇڭر ببا كىتببابيو ۋە

ھېشمەتيو (يەنو قۇرئا
ئۆگىتىدىغا

بىلدنرگىيو) بويى ە ھۆكبۈم قىلابۇ
نازى

ۋە سبۈنيەتيو)

ئۆزلىرىدىا بولغبا

قىلدۇق».
ئالال

بىبر

③

تائاڭ بۇ ئبايەتتە پەيغەمبرەر

پەيغەمببرەر ئەۋەتىببپ ئۇڭر ببا چببو

ئەلەيھىاابباڭمغا يەنە بىببر ۋەزىببپە

ئىھاا قىلدىب ھالرۇكو ئۇڭر ببۇرۇ

يۈكلىدى ئۇ بولاىمۇ كىشىلەر ئارىاىدا

ئوپئوچۇق گۇمراھلى تا ئىدى ②».ئالال

قۇرئا

قبانۇنالرنو

تائاڭ ببۇ يەردە ببۇ ئبۈممەتشە ئبۆز

ئەمەلىببە تەتببرى الن ۋە قۇرئانببدا

①سۈرە ئەھزاق-21 :ئايەت.
②سۈرە ئالو ئىمرا -164 :ئايەت.

سۈرە نىاا-105 :ئايەت.

③
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كەرىمبدە كەلب ە

كەلمى ە

بايبببا قىلىيماقتبببا .ببببۇ ئبببايەت

مەسبىلىلەر ئۈسبتىدە ئبالال

تائاڭنىت ئىلھام قىلىشو بويى ە ھۆكبۈم

مۇسۇلمانالر ا بوياۇنۇن پەرز بولغبا

قىلىشبببتۇر .دېبببمەك پەيغەمبببرەر

ئىششببو ئىتائەتيىببت باشبب ا-باشبب ا

ئەلەيھىاابباڭميىت ۋەزىپىاببو پەقەتببال

بولغانلى ىغببا داڭلەت قىلىببدۇ .يەنببو

①

ئالالھ ببا ئىتببائەت قىلىبب -ئۇنىببت

قۇرئانيو يەتشۈزنپ قويۇن ئەمەستۇر.
ئالال

تائاڭ كبۆپلى ە

كىتابىبببدىشو ئەمبببر-پەرمانلىرىغبببا

ئبايەتلەردە

بوياۇنۇشتۇر .پەيغەمرەر ئەلەيھىاااڭمغا

پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭمغا ئىتببائەت
قىلىشيىت ئالال

تائاڭ ا ئىتائەت قىلىش ا

ئوخشببان پەرز ئىشەنلىشىيببو بايببا

كەرىمدە كەلمى ە

ئەمىرلىرى ە ئىتبائەت

قىلىشبببتۇر .دېبببمەك پەيغەمبببرەر

قىلىدۇ .بىز بۇ يەردە پەقەت بىر ئايەتيو
كەلتۈرىمىز« :ئبو ئىمبا

ئىتببائەت قىلى ب

– ئۇنىببت قۇرئببا

ئەلەيھىاااڭميىت سبۆزلىرى ە ئىتبائەت

كەلتبۈرگە

قىلى

زاتالر! ئالالھ ا ئىتائەت قىلى بالر ببۇ
پەيغەمببرەرگە ۋە سببىلەردىا بولغببا

قۇرئانيىت ئەمرىدۇر.

بۇ ئايەت يەنە شۇنو كۆرسىتىدۇكو

باشببلى الر ا ئىتببائەت قىلى ببالر .ئەگەر

ئىياانالر ئالالھيىت شبەرىئىتو ببويى ە

سببىلەر بىببر شببەيئىدە ئىختىالپلىشببىپ

ھۆكۈم قىلمىغۇچە مۇئمىا بوڭلمايبدۇ.

با ۋە
بدا ئالالھ ب
بۇ تو رىب
با الر بب
قالاب

ئالالھيىت شبەرىئىتو بولابا پەيغەمبرەر

پەيغەمرەرگە مۇراجىئەت قىلى الر ئالالھ ا

ئەلەيھىاااڭم ھايبات ۋاقتىبدا ئىجبرا

ۋە قى ببامەت كببۈنى ە ئىشببىيىدىغا

قىلغا

بولاا الر بۇ (يەنو ئالالھيىت كىتابىغبا

بۇيرۇ ا ۋە توس ا ئىشبلىرىدۇر .ببۇ

ۋە پەيغەمرىرىيىت سۈنيىتى ە مبۇراجىئەت

ئىاالمدا ئېيىبق مۇئەي ەنلەشبشە بىبر

قىلى ب ) سببىلەر ئۈچببۈ ياخشببىدۇر
نەتىجە ئېتىرارى بىلە گۈزەلدۇر».

ئى

②

تېخىمۇ ئايدى الشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ:
«(ئببو پەيغەمببرەر!) رەبرىببت بىببلە

ئەلەيھىااببباڭميىت پەقەت قۇرئبببا

قەسببەمشو ئببۇڭر ئببۆز ئارىاببىدىشو

كەرىميو يەتشۈزنپ قويبۇن ئۈچبۈنال

دەتاڭش ا سېيو ھۆكۈم چى ىرىش ا تەكلىپ

بەلشببو ئۇنىببت سببۆزلىرى ە

ئىتائەت قىلى

ئۈچۈ

قىلمىغۇچە ئانبدىا سبېيىت چى ار با

ئەۋەتىل ەنلىشبو

①كد ب ن خل صمةة قرنمص صم ى ل حم ج م د ةم د قرسمح
قرش م مردحط م م م دا دقك قرصم مميحفة قرآ م م رر -1باسمىاببببو
-2003يى  350 .ۋە -357بەتلەر.
②سۈرە نىاا-59 :ئايەت.

بولۇپ ئۇنى غبا ھبې شىم ئىيشبار

بىلىيو
باڭ مەسب
بالال تائب
بدۇ .ئب
قىاللمايب

بببۇ ئببايىتو كەرىمىببدە پەيغەمببرەر

ئەمە

ئىشلىرى بەرگە

ھۆكبۈملىرى

ھۆكمى ە ئۇڭرنىت دىللىرىدىشو قىل ە
وم بولابىمۇ يوقبالمىغۇچە ۋە ئبۇڭر
پۈتۈنلەت بوياۇنمىغۇچە ئىما
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ئې ت با

بولمايدۇ».

①

سۆزلىرى ە ئىما

بببرەر
ببباڭ پەيغەمب
بببالال تائب
ئب

كەلتبۈرن الر

ھىدايەت تېپىشى الر ئۈچبۈ

برى »
بانۇ چى ىب
باڭمغا «قب
ئەلەيھىااب
ھوقۇقىيو بەرگەنلىشىيو بايبا

كەلتۈرىدىغا

ئۈممو پەيغەمرەرگە ئىما

ئەل ىاو

ئەگىشى الر>».

قىلىبپ

مۇنداق دەيدۇ« :ئۇڭر ئەل ى ە-ئۈممو

ئۇنى غبا

②

بببۇ ئببايىتو كەرىببمە ئالالھ ببا ۋە

پەيغەمبببرەرگە (يەنبببو مبببۇھەممەد

ئالالھيىبببت پەيغەمرىبببرى ە ئىمبببا

ئەلەيھىاااڭمغا) ئەگىشىدۇ ئۇڭر ئبۆز

برگە
بلە بىب
بۇيرۇن بىب
بشە بب
كەلتۈرنشب

ئىلشىدىشو تەۋرات ئىيجىلالردا ئۇنىبت

پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭمغا ئۇنىببت

(سۈپىتىيىت) يېزىلغانلى ىيو كۆرىدۇ .ئۇ

بۇيرۇقلىرىغا ھۆكۈملىرى ە ۋە قىلغبا

ئۇڭرنو ياخشو ئى
ياما

ئى

ئىشببلىرىغا ئەگىشىشببشە بۇيرۇيببدۇ.

قىلىش ا بۇيرۇيدۇ

قىلىشتىا توسىدۇ ئۇڭر با

پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭمغا ئىتببائەت

پاك نەرسىلەرنو ھاڭم قىلىبدۇ ناپباك

قىلمىغا

دې ىلبو

نەرسىلەرنو ھبارام قىلىبدۇ ئۇڭرنىبت

بولمايدۇ.

ئېغىر يبۈكىيو يېيىشلىتىبدۇ ئبۇڭرنو
سېلىيغا

بۇ ئبايەت يەنە ئبالال

تاقاق كبويزا-كىشبەنلەردىا

چى ىرن ھوقۇقو بەرگەنلىشىيبو بايبا

ئېغىر ۋەزىپىلەرنبو ئېلىبپ تاشباليدۇ)

قىلىپ «ئۇڭر ا پاك نەرسىلەرنو ھباڭم

ئۇنى غببا ئىمببا ئې ت ببانالر ئببۇنو

قىلىببدۇ ناپبباك نەرسببىلەرنو ھببارام

ھببۆرمەتلى ەنلەر ئۇنى غببا يبباردەم
بەرگەنلەر ئۇنى غا نازى

قىلىدۇ» دېدى .ئالال

نبۇر

ھبباڭم قىلىبب

(يەنو قۇرئا ) ا ئەگەششۈچىلەر بەختشە

ھەقى ەتە

ۋەزىپىلىرىدىا بىرى قىلىبپ بېشىتتبو.

سىلەرنىت ھەممى الر ا ئالال

قۇرئاندا كەل ە

تەرىپىببدىا ئەۋەتىلبب ە ئەل ىببمە

ھاڭم-ھبارام بىبلە

ھەدىاببتە كەلبب ە ھبباڭم-ھببارام

ئاسمانالرنىت ۋە زېمىييىت پادىشباھلى و

ئوتتۇرىابببىدا پەرق يوقتبببۇر .ھەر

ئالالھ ا خاستۇر ئۇنى دىا باش ا ھبېچ
ئىال

ۋە ھببارام قىلىشببيو

قىلدى ۋە پەيغەمرەر ئەلەيھىااباڭميىت

ببانالر! مە
ببو ئىياب
ئب

يوقتۇر ئبالال

تائاڭ ببۇ يەردە

پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭمغا مەناببۇپ

ئېرىشببشۈچىلەردۇر( .ئببو پەيغەمببرەر!)
ببو
ئې ت ىيشب

تائاڭنىبت

پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭمغا قببانۇ

بوشىتىدۇ (يەنبو ئۇڭر با يبۈكلەن ە

قىلىيغا

كىشبىيو مۇسبۇلما

ئىششىاببى ە ئەمەم قىلى ب

تىرىلدنرىبدۇ ۋە

ئوخشاشببال

پەرزدۇر .مە مۇسبببۇلما دېببب ە

ئۆلتۈرىببدۇ ئالالھ ببا ۋە ئالالھيىببت

ئادەميىت ۇقۇرئاندىشو ھاڭم-ھارامغبا

①سۈرە نىاا-65 :ئايەت.

②سۈرە ئەئراف 157 :ۋە -158ئايەتلەر.
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ھەدىابتىشو ھباڭم-

پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭمغا ئىتببائەت

ئەمەم قىلىمە

ھەق و

قىلىشيو ۋە ئۇنىبت ھبۆكمىيو قوببۇم

يوقتۇر .بۇنداق دې ۈچو دىيدىا چى ىپ

قىلىشببيو پەرز قىلببدى .پەيغەمببرەر

كېتىدۇ .ئۇنىت ئۈچبۈ ئبالال تائباڭ

ئەلەيھىاااڭميىت بۇيرۇقلىرىيو قوببۇم

«پەيغەمرەرنىببت سببىلەرگە بەرگىيىيببو

قىلغببا كىشببو ئالالھيىببت پەيغەمببرەر

ئېلى الر ئۇنىت سبىلەرنو توسب ىيىدىا

ئەلەيھىاابباڭمغا ئىتببائەت قىلىشببتىا

ھارامغا ئەمەم قىلمايمە ۇ دې ى

يېيى الر» دېدى.

①

ئىرارەتئەمرىيو قوبۇم قىلغا بولىدۇ.

③

بۇ ئايىتو كەرىمە شبەرىئەتيو بىبرڭ

مانبببا مۇشبببۇنداق پەيغەمبببرەر

مەنببرەدىا ئېلىشببيو بۇيرۇيببدۇ .ئببۇ

ببغ
ببۇرۇق مۇبەللىب
بباڭم قب
ئەلەيھىااب

بولاىمۇ پەيغەمبرەر ئەلەيھىااباڭميىت

(قۇرئببانيو يەتشۈزگببۈچو) ڭ ئەمە

بپ كەل ب ە ۋە
باڭدىا ئېلىب
بالال تائب
ئب

بەلشو قۇرئانيو يەتشۈزگبۈچو بايبا

ئۈممىتى ە يەتشۈزگە
ۋەھ ىلەر قۇرئبا

قىلغۇچو شبەرھىلى ۈچو ۋە تەپابىلىە

ۋەھ ىلىرىدۇر .بۇ

ھۆكۈم چى ار ۇچو ئىشەنلىشبو قۇرئبا

ۋە ھەدىابتۇر .ھەر

ئىششىاببو ئالالھيىببت ۋەھ ىاببىدۇر.

كەرىمدە تەكرار-تەكبرار تەكىتلىيىبدۇ.

چۈنشو پەيغەمرەر ئەلەيھىاااڭم «ئبۆز

پەيغەمرەر ئەلەيھىاااڭميىت بۇ رولىيبو

خاھىشو ببويى ە سبۆزلىمەيدۇ .پەقەت

ئۇنىت ھەدىالىرى ئىجرا قىلىدۇ.

ئۇنى غببا نازىبب
سۆزلەيدۇ».

قىلىيغببا ۋەھ ىببيىال

دېبببمەك قۇرئبببا كەرىميىبببت

②

ئببايەتلىرىيو ئىببزاھالن ۋە ئومببۇمىە

يۇقىرىببدا كەلتببۈرنل ە ئببايىتو

يەرلىرىيببو خببا

قىلىبب

ئىخ ببام

كەرىمەلەردىيپەيغەمرەر ئەلەيھىااباڭميىت

جببايلىرىيو تەپاببىلىە بايببا قىلىبب

ھەدىاىدىا بىھاجەت بولۇشيىت مۇمشىا

ئۈچببۈ پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭميىت

ئەمەسببلىشو ۋە قۇرئببانيو ھەدىاببتىا

ببادب ئۇنى غبببا
ببلىرى ە مۇھتب
ھەدىاب

ئايرىشيىت قۇرئانغا ئىيشبار قىلغبانلىق

مۇراجىئەت قىلىشتىا باش ا چارە يبوق.

بولىببدىغانلى و ئايدى الشببتو .شببۇنىت

ئۇنبببداقتا قانبببداقمۇ ۇپەيغەمبببرەر

ئۈچۈ

ئىمام شافىئو مۇنداق دېب ە :

ئەلەيھىاابباڭميىت ۋەزىپىاببو پەقەت

ۇئالال

تائاڭنىبت پەرزلىرىيبو قوببۇم

قۇرئانيو يەتشۈزنپ قويۇن ھەدىابشە

قىلغببببا كىشببببو پەيغەمببببرەر

ھاجەت يوقۇ دې ەلەيمىز !

ئەلەيھىاااڭميىت سبۈنيىتىيىمۇ قوببۇم

ئىششىي و :قۇرئبا

قىلغا بولىدۇ .چبۈنشو ئبالال تائباڭ
①سۈرە ھەشر-7 :ئايەت.
②سۈرە نەجم-3 :ۋە -4ئايەتلەر.
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كەرىمبدە

③ئەررىاالە :ئاپتۇرى ئىمام شافىئو .ئەھبمەد شباكىر
تەھ ىق قىلغا  .بې رۇتتا بېاىلغا -33بەت.

پەيغەمرەر ئەلەيھىاااڭمغا قۇرئبا
ئايەتلىرىببدىا باشبب ا ۋەھ ىيىببت
بېرىل ەنلىشىيببو كۆرسببىتىدىغا
ئوچۇق دەلىللەر بار.

ئوقۇ بببا نبببامىزى الرنو) بىشبببار
قىلىۋەتمەيببدۇ .ئببالال كىشببىلەرگە
ھەقىبب ەتە مېھرىرانببدۇر ناھببايىتو
كۆيۈم اندۇر.بىز سېيىت (كەبە قىبرلە
بولۇشىيو تىلەپ) قايتا-قايتا ئاسبمانغا
بۇرۇۋاتىمىز.
بۆرنپ تب
بانلى ى يو كب
قارىغب
سېيو چوقۇم سە ياقتۇرىدىغا قىرلى ە
يۈزلەنببدنرىمىز( .نامببازدا) يببۈزن يو

ببببۇ دەلىللەرنىبببت بەزىابببو
تۆۋەندىشىلەر:
 -1ئالال تائاڭ مۇنبداق دەيبدۇ:
بۇڭرنو
بىلەر« :ئب
بمەق كىشب
«بەزى ئەخب

مەس ىتو ھەرەم تەرەپشە قىلغىا»...

(يەنو پەيغەمرەر ئەلەيھىااباڭم بىبلە
مبببۆمىيلەرنو) قببباراپ كېلىۋات بببا
قىرلىاىدىا (يەنو بەيتۇلمۇقەددەسبتىا)
نېمە يۈز ئۆرنگۈزگەندۇ » دەيدۇ( .ئو
پەيغەمرەر!) ئې ت ىيشبو «مەشبرىق ۋە
مە رىبببب (يەنبببو ھەمبببمە تەرەپ)
ئالالھيى دۇر ئالال خالىغبا كىشبىيو
تو را يولغبا باشباليدۇ» .شبۇنى دەك

بۇ ئايىتو كەرىمىلەر مۇھىم ئىششبو
ئىشيو ئۆز ئى ى ە ئالىدۇ:
ببۇقەددە
ببو –بەيتۇلمب
بىرىي ىاب
مۇسببۇلمانالرنىت بببۇرۇن و قىرلىاببو
بولۇپ ئبۇڭر ئۇنى غبا قباراپ نامباز
ئوقبببۇيتتو .كېببب ىا پەيغەمبببرەر
ئەلەيھىاااڭم ئۇڭرنو كەئبرى ە قباراپ

(يەنببو سببىلەرنو ئىاببالمغا ھىببدايەت
قىلغاندەك) كىشىلەرگە (يەنو ئۆتشەنشو
ئببۈممەتلەرگە) شبباھىت بولۇشببۇ الر
ئۈچۈ ۋە پەيغەمرەرنىت سىلەرگە شاھىت
بولۇشو ئۈچۈ بىز سبىلەرنو ياخشبو
ئۈممەت قىلدۇق .سە يۈز كەلتبۈرنپ
بببو (يەنببببو
بببا تەرەپيب
كېلىۋات ب
بەيتۇلمۇقەددەسيو) قىرلە قىلغبانلى ىمىز
پەيغەمرەرگە ئەگەشبشەنلەرنو ئاسبى لىق
بۇپ
بۇرتەد بولب
بو مب
بانالردىا (يەنب
قىلغب
كەتشەنلەردىا) ئايرىۋېلىشىمىز ئۈچبۈنال
ئىدى .ئبالال ھىبدايەت قىلغبانالردىا
باشبب ىالر ا بببۇ (يەنببو قىرلىيىببت
ئۆزگەرتىلىشو) ھەقىب ەتە ئېغىبردۇر.
ئالال سبىلەرنىت ئىمبانى الرنو (يەنبو
ئىل ىببرى بەيتۇلمۇقەددەسببشە قبباراپ

①

برەر
بدى .پەيغەمب
باز ئوقۇشب ا بۇيرىب
نامب
ئەلەيھىاااڭم ببۇ ئىششىي بو قىرلىيبو
شۈن ىلىك ياخشو كبۆرنپ ۋە ئۇنىبت
قىرلە بولۇشىيو شۇنداق ئبارزۇ قىلىبپ
تۇرۇپ يەنە بەيتۇلمۇقەددەسشە قباراپ
نامبباز ئوقببۇيتتو .بۇنى ببدىا مەلببۇم
بولىببدۇكو پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭم
دەسببلەپتە بەيتۇلمۇقەددەسببشە قبباراپ
نامازئوقۇش ا بۇيرۇلغبا  .يۇقىرىبدىشو
ئببايەتتىشو«سببە يببۈز كەلتببۈرنپ
بببو (يەنببببو
بببا تەرەپيب
كېلىۋات ب
بەيتۇلمۇقەددەسيو) قىرلە قىلغبانلى ىمىز
پەيغەمرەرگە ئەگەشبشەنلەرنو ئاسبى لىق
بۇپ
بۇرتەد بولب
بو مب
بانالردىا (يەنب
قىلغب
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①سۈرە بەقەرە-143-142 :ۋە -144ئايەتلەر.

كەتشەنلەردىا) ئايرىۋېلىشىمىز ئۈچبۈنال
ئىدى» دې ە سۆز ئىپادىلەيدۇ.

ئۆزىيىت رۇخاىتو بىبلە بولغبانلى ىيو
خەۋەر بېرىدۇ .بۇ ئايەتيىت خورمىزارلىق
كېاىلىپ بولغاندىا كې ىا چۈشبشەنلىشو
بشىيى الرۇ ۋە
بايەتتىشو ۇكەسب
بق .ئب
ئېيىب
ۇئۆز پېتو قالدۇر ىيى الرۇ دەپ ئۆتشە
زاما پېئلو ئىشلىتىشمۇ ببۇ ئايەتيىبت
بولۇپ بولغا ئىب ھەق ىبدە نازىب
بولغانلى ىيو كۆرسىتىدۇ .بىبز قۇرئبا

پەيغەمرەرگە ئەگەشبشەنلەرنو ئاسبى لىق
بۇپ
بۇرتەد بولب
بو مب
بانالردىا (يەنب
قىلغب
كەتشەنلەردىا) ئايرىۋېلىشىمىز ئۈچبۈنال
ئىدى»دەپ بىرىي بو قىرلىيبو قىبرلە
قىلغانلى ىيو ئۆزى ە مەناۇپ قىلدى.

كەرىميو باشبتىا ئباخىرى ئباقتۇرۇپ
خورمىالرنىببت كېاىلىشببى ە رۇخاببەت
بەرگە ئايەتيو تاپالمايمىز .رۇخاەتيىت
ئىشتىا كې ىا بولۇشبو تبو را ئەمە .
چۈنشو بىر ئىشبيو قىلىشب ا بېبرىل ە
رۇخاەت ئۇ ئىشبتىا ببۇرۇ بولۇشبو
ڭزىببم .ئۇنببداقتا بەنببو نەزىرنىببت
خببورمىلىرىيو كېاىشببشە بېببرىل ە
رۇخاەت قۇرئا ئايىتو بىبلە ئەمە

ئىششىي ىاببو – بىرىي ببو قىببرلە
خۇددى ئىششىي بو قىبرلى ە ئوخشبان
ئالال تائباڭ تەرەپبتىا بەل ىلەنب ە .
چببۈنشو ئببالال تائبباڭ «سببە يببۈز
كەلتۈرنپ كېلىۋات ا تەرەپيبو (يەنبو
بەيتۇلمۇقەددەسيو) قىرلە قىلغبانلى ىمىز

بىز قۇرئا كەرىم ە باشتىا ئباخىرى
مۇراجىئەت قىلىپ بۇ بىرىي و قىبرلى ە
يۈزلىيىشبببيو بۇيرۇ بببا ئبببايەتيو
تاپالمايمىز .دېمەك بۇ بىرىي و قىرلى ە
قاراپ ناماز ئوقۇش ا ببۇيرۇن ئەمبرى
باش ا بىر ۋەھ و بىبلە كەلب ە  .ئبۇ
بولاىمۇ ھەدىابتۇر .شبۇنىت ئۈچبۈ
قۇرئا كەرىمدە بەيتۇلمۇقەددەسيو قىرلە
قىلىش ا بۇيرۇ ا ئايەت يوق.
 -2ئالال تائاڭ مۇنبداق دەيبدۇ:
«(ئو مۇسۇلمانالر!) سبىلەرنىت مەيلبو
(بەنببو نەزىرنىببت) خورمىلىرىببدىا

باش ا بىر ۋەھ و بىلە بولغا بولبۇپ
ئۇ ھەدىاتۇر.
 -3ئالال تائاڭ مۇنبداق دەيبدۇ:
«ئۆز ۋاقتىدا پەيغەمبرەر ئاياللىرىبدىا
بىرى ە (يەنو ھەفابەگە) بىبر سبۆزنو
يوشۇرۇ ئې ت ا ئىبدى ئبۇ (يەنبو
ھەفاببە) ئببۇنو (ئائىشببەگە) ئې تىببپ
قويغببببا ئببببالال سببببىرنىت
ئاشبببشارىالنغانلى ىيو (پەيغەمبببرەرگە)
بىلدنرگە چا دا ئۇ (يەنو پەيغەمرەر)
ئۇنى غا (ھەفاەگە) ئۇ (يەنو ھەفابە)
ئاششارىالپ قويغا سۆزلەرنىت بەزىاىيو
ئې تتو (يەنو يۈزى ە سالدى) .بەزىاىيو
ئې تمىدى (يەنبو يبۈزى ە سبالمىدى).
پەيغەمرەر ئۇنى غا سبىرنو ئاشبشارىالپ

كەسشىيى الر مەيلو ئۇنو بۇرۇن و پېتو
ئۆرە قالدۇر ىيى الر ھەممىابو ئبالال
①
بەرگە رۇخاەت بىلە بولغانبدۇر».
ئالال تائاڭ بۇ ئبايەتتە بەنبو نەزىبر
قەبىلىاىيىت خورمىلىرىيىبت كېاىلىشبو
①سۈرە ھەشر-5 :ئايەتيىت بىر قىامو.
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بۇ قارىشىيىت باتىللى ىيو كۆرسىتىدۇ.

قويغانلى ىيو ئې ت ا چا دا ئبۇ (يەنبو
ھەفاببە)« :بببۇنو سببا ا كىببم خەۋەر
قىلدى » دېبدى پەيغەمبرەر« :ما با
(بۇنو) ھەممىيبو بىلىبپ تۇر بۇچو
ھەممىبببدىا خەۋەردار ئبببالال خەۋەر
①
قىلدى» دېدى».

ئۈچىي و :پەيغەمرەرنىت تەبلىغ
ۋەزىپىابببو پەقەت قۇرئبببانيىال
بببارەتتۇر
بببتىا ئىرب
يەتشۈزنشب
بب
ببۆزى ە دەلىب
ببۈچىلەر ئب
دې ب
قىلىۋالغا ئىششو ئايەتيو تبو را
چۈشىيى :

بۇ ئايەتتە ئبالال تائباڭ ھەزرىتبو
ھەفاەنىت پەيغەمرەر ئەلەيھىااباڭميىت

بۇ ئىششو ئايەتيىت بىرى« :سبېيىت

سببىرىيو ئاشببشارىالپ قويغببانلى ىيو
پەيغەمبببرەر ئەلەيھىااببباڭمغا خەۋەر
بالال
با قىلىبدۇ .ئب
بەرگەنلىشىيبو بايب
تائاڭنىببت پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭمغا
بۇنو خەۋەر بېرىشو قۇرئا ئبايەتلىرى
ئارقىلىق بولمىغا  .چبۈنشو قۇرئبا
كەرىمدە ئبالال تائاڭنىبت پەيغەمبرەر
ئەلەيھىاابببببباڭمغا سببببببىرنىت
ئاشبببشارىالنغانلى ىيو بىلدنرىبببدىغا

ۋەزىپە پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر②».يەنە
بىببببرى «پەيغەمرەرنىببببت پەقەت
بغ قىلى ب
بپ تەبلىب
بلىك قىلىب
چۈشىيىشب
③
مەسئۇلى ىتو بار».
بببۇ ئىششببو ئببايەت پەيغەمببرەر
ئەلەيھىاااڭميىت كىشبىلەرنو ئىابالمغا
كىرىشببشە ئىمببا ئې ىتىشبب ا زورڭن
ۋەزىپىاو يوقلى ىيو بايا قىلى ئۈچۈ
كەلبب ە  .ئۇنىببت ئۈچببۈ ئايەتيىببت
ئى ىدىا بۇ بىر جبۈملىيو سبۇ ۇرۇپ
ئېلىپال ئۇنو پەيغەمرەرنىبت قۇرئبانيو
يەتشۈزنپ قويۇشتىا باشب ا ۋەزىپىابو
يوقلى ىغببا دەلىبب قىلىببۋېلى دۇرۇ
ئەمە  .چۈنشو .ببۇ ئبايەتيو تبو را
چۈشببەنمى ەنلىك ۋە ئببۇنو ئورۇناببىز
يەرگە دەلىبب قىلىببپ ئىشببلەتشەنلىك
بولىدۇ .ئايەتيو تو را چۈشىيى ئۈچۈ

ھې انداق ئايەت يوق .دېمەك ببۇنو
قۇرئاندىا باشب ا بىبر ۋەھ بو بىبلە
خەۋەر بەرگە ئۇ بولاىمۇ ھەدىاتۇر.
يۇقىرىببدىشو مىاببالالر پەيغەمببرەر
ئەلەيھىاااڭمغا قۇرئبا ئايەتلىرىبدىا
باش ا بىبر ۋەھ ىيىبت بېبرىل ەنلىشى ە
ئېيىببق ۋە قەتئىببە شببەكىلدە داڭلەت
قىلىببدۇ .بببۇ بولاببا «پەيغەمببرەر
ئەلەيھىاااڭميىت ۋەزىپىابو قۇرئبانيو
يەتشۈزنشتىيال ئىرارەت ئۇنى دىا باش ا
ۋەزىپىاو يوق ئۇنداق بولغا ئىشە
پەيغەمرەرنىت قۇرئاندىا باش ا سبۆزى ە
ئەگىشىششە بولمايبدۇ» دې ۈچىلەرنىبت
①سۈرە تەھرىم-3 :ئايەت.

ئايەتيو تولۇق ئوقۇپ ئۆتەيلو:
بىرىي و ئايەت« :ئالال تەرىپىبدىا
كەل ە قارشو تبۇر ىلو بولمايبدىغا
بىبببر كبببۈ كېلىشبببتىا ببببۇرۇ
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②سۈرە شۇرا-48 :ئايەتيىت بىر قىامو.
③سۈرە نۇر-54 :ئايەتيىت بىر قىامو.

پەرۋەردى ارى الرنىت دەۋىتىيبو قوببۇم
قىلى الر بۇ كۈندە سىلەرگە قاچىبدىغا
جات تېپىلمبات قالىبدۇ( .قىلمىشبى الر
نامە-ئەمالى الر ا يېزى لىق بولغبانلى و
ئەزايى الر ئۇنى غا گبۇۋا بولغبانلى و
ئۈچببۈ ) سببىلەر (ئببۇنو) ئىيشببار
ببو
ببۇڭر (يەنب
ببىلەرئەگەر ئب
قىاللماياب
مۇشرىشالر) (ئىماندىا) يبۈز ئۆرنسبە

«پەيغەمرەر ئەلەيھىاااڭميىت ۋەزىپىاو
پەقەتال قۇرئانيو يەتشۈزنشتۇر» دې ە
سەپاەتە بىلە ھې انبداق ئاڭقىابو
يوق .بۇ ئايەتتىا مەقاەت ئىياانالرنو
دەۋەت قىلغانببدىا كېبب ىا قوبببۇم
قىلمىغببانالر ئۈچببۈ ئببۆزىيو بىئببارام
قىلماسلىق كىشىلەر ئىمبا ئې تمىبدى
دەپ خاپببا بولماسببتىا دەۋىتىيببو-

بىز سبېيو ئۇڭر با كبۆزەت و قىلىبپ
ئەۋەتشىيىمىز يبوق سبېيىت ۋەزىبپە
①
پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر»...

تەبلىغىيبببو داۋامالشتۇرىۋىرىشبببتۇر.
«سببېيىت ۋەزىببپە پەقەت تەبلىببغ
قىلىشتۇر»سۆزى «ئەگەر ئبۇڭر (يەنبو
مۇشرىشالر) (ئىماندىا) يبۈز ئۆرنسبە
بىز سبېيو ئۇڭر با كبۆزەت و قىلىبپ
ئەۋەتشىيىمىز يبوق»دېب ە سبۆزىيىت
بايانىدۇر .يەنو سە ۋەزىپە يبو ئبادا
قىلدىت ئۇڭر ئىماندىا يبۈز ئبۆرنپ
سېيىت دەۋىتى يو قوبۇم قىلمىابا بىبز

ئۆرىاە سبېيىت چباقىرى ى يو قوببۇم
قىلغىلو ئۇنىمىاا سە ۋەزىپە يو ئبادا
قىلغببا بولىاببە  .چببۈنشو سببېيىت
كىشبىلەرنو
ۋەزىپە تەبلىبغ قىلىب
زورڭپ دەۋىتى يو قوببۇم قىلبدۇرۇن
ئەمە  .كىم دەۋىتى يو قوبۇم قىلىبپ
ئىما ئې تاا جەنيەتشە كىرىبدۇب كىبم
دەۋىتى دىا بان تارتابا بىبز سبېيو

سېيو مەسئۇم تۇتمايمىز .چۈنشو سېيىت
ئىمببا
ۋەزىببپە تەبلىببغ قىلىبب
دېمەك و .چبۈنشو
ئې ت ۇزۇن ئەمە
«ئەگەر ئببۇڭر (يەنببو مۇشببرىشالر)
(ئىماندىا) يۈز ئۆرنسبە بىبز سبېيو
ئۇڭر ا كۆزەت و قىلىبپ ئەۋەتشىيىمىبز
يببوق» دېبب ە ئببايەت پەيغەمببرەر
ئەلەيھىاااڭميىت تەبلىبغ ۋەزىپىابىيو

بۇ ئايىتو كەرىمىيىت مەنىابو :ئبو
پەيغەمرىرىم! سە مۇشرىشالرنو ئبازاق
كۈنو بولغا قى امەت كبۈنو كېلىشبتىا
ئاۋۋام ئالال تائاڭ ا ئىما ئې ىتىبپ
ئۇنىت ئەمر-پەرمانلىرىيو ئىجرا قىلىش ا
چاقىر ىا .ئەگەر ئۇڭر بۇ دەۋەتتىا يۈز

ئە مبببۇكەممەم شبببەكىلدە ئبببادا
قىلغانلى ىيو بىلدنرىبدۇ .ئەگەر تەبلىبغ
ۋە دەۋەت ياخشببو ئببادا قىلىيمىغببا
بولاا ئىما ئې تمىغبانالرنو ئىمانبدىا
يۈز ئۆرىدى دې ىلو بولمايتتو.

ئۇڭر ا كۈزەت و قىلىبپ ئەۋەتشىيىمىبز
يوق .سە ۋەزىپە يبو ئبادا قىلبدىت.
سېيىت ئۇڭردىا ھېااپ ئبېلى يباكو
ئۇڭرنو مەجرۇرڭن ۋەزىپە يوق.
كۆرنپ تۇرۇپتىمىزكو بۇ ئايەتيىبت
①سۈرە شۇرا-47 :ۋە -48ئايەتلەر.

ئەمدى پەيغەمرەر ئەلەيھىااباڭميىت
ۋەزىپىاببو قۇرئببانيىال يەتشببۈزنن
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دې ۈچىلەرنىببت دەلىبب قىلىۋالغببا
ئىششىي و ئايەتشە كەلابەك ئايەتيىبت
تولۇق تېشىاتو مۇنداق« :ئې ت ىيشبو:
«ئالالھ ا ئىتائەت قىلى الر پەيغەمرەرگە
ئىتائەت قىلى الر ئەگەر ئۇڭر (ئىتائەت
قىلىشتىا) بان تارتابا پەيغەمرەرنىبت
ئەل ىلىشيو يەتشۈزنن مەسئۇلى ىتو بار
سببببىلەرنىت ئىتببببائەت قىلىبببب

ئۆزىيو ھاڭك قىلىۋەتشبۈدەك ھبالەتشە
كەل ە ئىدى .ئالال تائباڭ مۇنبداق
دەيدۇ(« :ئبو پەيغەمبرەر!) ئۇڭرنىبت
ئىما ئې تمىغانلى ىدىا ئۆزن يو ھباڭك
قىلىۋېتىشىت مۇمشىا ②».گويبا ئبالال
تائاڭ پەيغەمرەر ئەلەيھىاااڭمغا مۇنداق
دەيدۇ :ئو پەيغەمرىرىم! سبە ئۇڭر با
ئې ت ىا ۋە كۆ لۈ يو خاتىرجەم قىلىب

مەسئۇلى ىتى الر بار ئەگەر پەيغەمرەرنىت
(ئەمرى ە) ئىتائەت قىلاا الر ھىبدايەت
تاپىابببىلەر پەيغەمرەرنىبببت پەقەت
بغ قىلى ب
بپ تەبلىب
بلىك قىلىب
چۈشىيىشب
①
مەسئۇلى ىتو بار».

ئۈچۈ ئۇڭرنو تەكرار دەۋەت قىلغىبا.
ئەمما ئبۇڭرنو ئىمبا ئې تمىبدى دەپ
بۈنشو
با چب
باڭك قىلمىغىب
بۆزن يو ھب
ئب
سېيىت ۋەزىپە تەبلىغ قىلى .
باتالردىا كېب ىا
بدىشو ئىزاھب
يۇقىرىب
مەلۇم بولدىشو سېيىت ۋەزىپە تەبلىبغ
قىلى دەپ كەل ە ئىششبو ئبايەتيو
پەيغەمرەرنىت ۋەزىپىاو پەقەتال قۇرئانيو
يەتشۈزنن ئۇنو سۈنيىتو بىلە بايا

بۇ ئايەتتە ئالال تائاڭ ئىيابانالرنو
ئالالھ ا ئىتائەت قىلىشب ا ۋە پەيغەمبرەر
ئەلەيھىاااڭميىت ئەمبر-پەرمانلىرىغبا
ئىتائەت قىلىش ا بۇيرۇيدۇ .ئەگەر ئۇڭر
ئىما ئې تىشتىا بان تارتاا ئىتبائەت
قىلمىاا پەيغەمرەر ئەلەيھىاااڭم تەبلىغ
قىلى ۋەزىپىاىيو ئادا قىلغا بولىبدۇ.
بلىق
بپ قىلماسب
بائەت قىلىب
با ئىتب
ئۇنى غب
تەبلىغ قىلىيغۇچىالرنىبت مەسبئۇلى ىتو
بۇڭرنو
باڭميىت ئب
برەر ئەلەيھىااب
پەيغەمب
مەجرۇرڭپ ئىتائەت قىلدۇرۇن ۋەزىپىاو
يوق.

قىلى ئەمە دەپ چۈشىيى خاتبا ۋە
باتىلدۇر .بۇ ئىششو ئبايەت ھەقى ەتبتە
پەيغەمرەرنىت سۈنيىتىيى مو مۇسۇلمانيىت
ھاياتىببدىشو رولىيببو پەيغەمرەرنىببت
ئالالھيىببت ئەمببرى بببويى ە قببانۇ
چى ىرىشتىشو رولىيو ۋە قۇرئا كەرىميو
ئۆز سۆزلىرى ۋە ھەرىشەتلىبرى بىبلە
ئىزاھالن رولىيو بايا قىلىدۇ .شۇنىت

پەيغەمرەر ئەلەيھىااباڭم قەۋمىيىبت

ئۈچبببۈ ئبببايەتلەردە پەيغەمبببرەر
ئەلەيھىاابباڭمغا ئىتببائەت قىلىشبب ا
بۇيرۇ ا .

ھىببدايەت تېپىببپ ئببالال تائاڭنىببت
ئازابىدىا قۇتۇلبۇپ قېلىشبو ئۈچبۈ
ناھبببايىتو قببباتتىق تىرىشببب انلىق
كۆرسىتەتتو ئۆزىيو ئۇپرىتاتتو ھەتتبا

ۋەزىپىاببو پەقەت قۇرئببانيىال تەبلىببغ

①سۈرە نۇر-54 :ئايەت.

②سۈرە شۇئەرا-3 :ئايەت.

دېمەك پەيغەمرەر ئەلەيھىااباڭميىت

35

 -2ئالال تائاڭ مۇنبداق دەيبدۇ:
«كىم ئۆيىدىا ئالالھ با ۋە ئالالھيىبت
رەسۇلىغا (يەنبو ئەل ىابو مبۇھەممەد
ئەلەيھىاابباڭميىت يېيىغببا) مۇھبباجىر
بولۇپ چى ابا كېب ىا يولبدا ۋاپبات
قىلاببا ئۇنىببت مۇكبباپىتو ئالالھ ببا
ئائىتتۇر .ئالال بەك مە پىرەت قىلغۇچو
ۋە تولىمۇ مېھرىراندۇر ②».بۇ ئبايەتتە

ئۇنى دىا باش ا ۋەزىپىاو يوق
قىلى
دې ۈچىلەر ئايەتلەرنىت مەنىاىيو قەستە
ببببۇرمىالپ ئۆزلىرىيىبببت باتىببب
ئەقىدىلىرى ە دەلى قىلىۋالغا  .بۇ چو
جىيبببايەت بولبببۇپ قۇرئبببانيو
ئۆزگەرتىۋەتشە بىلە ئوخشاشتۇر.

بببدىشو
تبببۆتىي و :قۇرئانب
«رەسۇم» سبۆزىدىا پەيغەمبرەر
ئەلەيھىاااڭميىت ئۆزى مەقابەت
قىلىيىغا .

كەل ە «رەسۇم» سۆزىيو قۇرئا دەپ
تەپاىر قىلاا ئەقىلغا سىغامدۇ ! ئۇنداق
بولغاندا پەيغەمبرەر ئەلەيھىااباڭميىت
مەكشىدىا مەدىيى ە ھىجرەت قىلغانلى ىيو
ئىيشار قىلغا بولمامدۇ
 -3ئالال تائاڭ مۇنبداق دەيبدۇ:
«ئو ئىما ئې ت با زاتبالر! ئالالھ با
بۇلىغا
بت رەسب
بۇلىغا ئۇنىب
بت رەسب
ئۇنىب
چۈشببۈرگە كىتاب ببا ۋە ئۇنى ببدىا

سببببۈنيەت ئىيشارچىلىرىيىببببت
«قۇرئانببدىشو «رەسببۇم» سببۆزى
مببۇھەممەد ئەلەيھىاابباڭميو ئەمە
قۇرئانيو مەقاەت قىلىدۇ» دې ىيبو نە
ئەقى نە ئبايەت ۋە نە دىبا قوببۇم
قىلمايدىغا خاتبا قاراشبتۇر .چبۈنشو
قۇرئاندا كەل ە «رەسۇم» سبۆزىيىت
ھەممىاىدە قۇرئا مەقاەت قىلىيىبدۇ
دېاەك ئايەتلەرنىبت مەنىابو دۇرۇ
بولمايدۇ .مەسىلە  :تۆۋەندە بىر نەچ ە
ئايەت ئۈستىدە ئويلىيىپ باقايلو:
 -1ئالال تائاڭ مۇنبداق دەيبدۇ:
«مۇھەممەد پەقەت رەسۇم (ئەل و)دۇر.
ئۇنى بببدىا ئىل ىرىمبببۇ رەسبببۇللەر
ببۇ
ببۆتشە  ①».بب
ببرەرلەر) ئب
(پەيغەمب

با
با ئىمب
بۈرگە كىتاب ب
برى چۈشب
ئىل ىب
③
كەلتۈرۇ الر ».بۇ يەردىشو «رەسبۇم»
سۆزىيو قۇرئا دې ى مۇمشىيمۇ ئبۇ
با
بو :ئالالھ ب
بت مەنىاب
بدا ئايەتيىب
چا ب
ئۇنىت قۇرئانىغا ۋە ئۇنىبت قۇرئانىغبا
چۈشۈرگە كىتاب ا ئىمبا كەلتبۈرۇ الر
دېبب ە بولمامببدۇ بببۇ بىمەنىلىببك
ئەمەسمۇ !
بۇنى غا ئوخشان ئايەتلەر كۆپتبۇر.
دېمەك قۇرئاندا كەلب ە «رەسبۇم»
سۆزىدىا قۇرئبا مەقابەت قىلىيىبدۇ
پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭميىت ئببۆزى
ئەقلىيببو يوقات ببا
دېبب ى
ئەمە

ئايەتتىشو «رەسۇم» سۆزىيو ئەقلو بار
بىر ئادەم قۇرئا دەپ تەپاىر قىالمدۇ !
ئۇ چا دا ئايەتيىت مەنىاو :مبۇھەممەد
پەقەت قۇرئاندۇر ئۇنى دىا بۇرۇنمبۇ
قۇرئانالر ئۆتشە دې ە بولمامدۇ
①سۈرە ئالو ئىمرا -144 :ئايەت.
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②سۈرە نىاا-100 :ئايەت.
③سۈرە نىاا-136 :ئايەت.

ۋەھ ىدۇر .ئەقلو بار ئادەم بۇ ئايەتتىا
شبببۇنو بىلىبببدۇكو پەيغەمبببرەر
ئەلەيھىاااڭميىت سەھىھ ھەدىابلىرىمۇ
قۇرئانغا ئوخشان ۋەھ ىبدۇر .چبۈنشو
ھەر ئىششىاو ئالالھتىا كەل ەندۇر.
 -2ئالال تائاڭ مۇنبداق دەيبدۇ:
«ئالال سا ا كىتابيو (يەنو قۇرئبانيو)
ۋە ھېشمەتيو (يەنو سبۈنيەتيو) نازىب

سارا يىت بىمەنە سۆزىدۇر.

بەشبببىي و« :مبببۇھەممەدكە
چۈشببۈرنل ە نەرسببى ە ئىمببا
كەلتۈرگەنلەر» دې ە ئبايەتتىشو
پەيغەمبببرەر ئەلەيھىااببباڭمغا
چۈشۈرنل ە نەرسىدىا مەقابەت
يالغۇز قۇرئبا كەرىمبال ئەمە
قۇرئا ۋە سۈنيەتيو ئۆز ئى ىب ە
ئالىدۇ.
بۇنىت قۇرئبا

قىلدى سا ا سە بىلمى ە نەرسىلەرنو
(يەنو شەرىئەت ئەھشاملىرىيو ۋە ەيبب
ئىشالرنو) بىلدنردى .ئالالھيىبت سبا ا
پەزلو چو دۇر②».يەنە مۇنداق دېبدى:
«ئالال ئۈممىلەرگە (يەنو يېزىشبيو ۋە
ئوقۇشببيو ئۇقمايببدىغا ئەرەبببلەرگە)
ئۇڭرنىت ئى ىبدىا بىبر پەيغەمرەرنبو
(يەنببو مببۇھەممەد ئەلەيھىاابباڭميو)
ئەۋەتتو ئۇ (يەنو پەيغەمرەر) ئۇڭر با

كەرىمبدە نۇر بۇ

دەلىللىرى بار .تۆۋەندە بەزىاىيو بايا
قىلىمىز:
 -1ئالال تائاڭ مۇنبداق دەيبدۇ:
«ساقىغا يۇلتۇزڭر بىبلە قەسبەمشو
سىلەرنىت ھەمراھى الر (يەنو مبۇھەممەد
ئەلەيھىاااڭم) گبۇمرا بولمىبدى ۋە
يولدىا ئاداشمىدى( .ئۇ) ئبۆز نەپابو
خاھىشو ببويى ە سبۆزلىمەيدۇ .پەقەت
ئۇنى غببا نازىبب قىلىيغببا ۋەھ ىببيىال
①
سۆزلەيدۇ».

قۇرئا ئبايەتلىرىيو ئوقبۇپ بېرىبدۇ
ئۇڭرنو (گۇناھالردىا) پباك قىلىبدۇ
ئۇڭر ا كىتبابيو (يەنبو قۇرئبانيو) ۋە
ھېشمەتيبببو (يەنبببو پەيغەمرەرنىبببت
سببۈنيىتىيو) ئۆگىتىببدۇ گەرچە ئببۇڭر
ئىل ىبببرى ئوچبببۇق گۇمراھلى تبببا
بولاببىمۇ ③».يەنە مۇنببداق دېببدى:
«ئبببالال مبببۆمىيلەرگە ئالالھيىبببت

رەبرىمىز بۇ ئايەتتە يۇلتبۇز بىبلە
قەسببببەم قىلىببببپ پەيغەمببببرەر
ئەلەيھىاااڭميىت ئازمىغانلى ىيو ئۇنىت
بۇيرۇ ا ۋە توس انلىرى ئۆز خاھىشبو
بەلشبو
بىلە سۆزلى ە نەرسە ئەمە

ئايەتلىرىيو تىالۋەت قىلىدىغا ئۇڭرنو
(گۇناھالردىا) پاك قىلىدىغا ئۇڭر با
كىتابيو ۋە ھېشمەتيو (يەنو قۇرئبا ۋە
ئۆزلىرىبدىا
سۈنيەتيو) ئۆگىتىبدىغا
بولغا بىر پەيغەمرەر ئەۋەتىپ ئۇڭر با

ئببالال تائبباڭدىا كەلبب ە ۋەھ ببو
ئىشەنلىشىيو بايا قىلبدى .پەيغەمبرەر
ئەلەيھىاااڭميىت سۆزلى ەنلىرى مەيلبو
قۇرئا بولاۇ ياكو ھەدىس بولابۇ
ھەممىاو ئبالال ئۇنى غبا بىلبدنرگە
①سۈرە نەجم-4-1 :ئايەتلەر.
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②سۈرە نىاا-113 :ئايەت.
③سۈرە جۇمۇئە-2 :ئايەت.

چو ئېھاا قىلدىب ھبالرۇكو ئبۇڭر
①
بۇرۇ ئوچۇق گۇمراھلى تا ئىدى».

ئالالھ ا ئىتائەت قىلغا بولىدۇ .كىمشبو
(ئببو مببۇھەممەد!) سببەندىا يببۈز
ئۆرنيدىشە

ئىمام شافىئو ئايەتتىشو «ھېشمەت»
سۆزىيىت تەپاىرىدە مۇنبداق دەيبدۇ:
مە قۇرئبببا ئىلمىيبببو ياخشبببو
بىلىدىغانلى ىغا ئىشىيىدىغا بىر كىشبو:
«ھببببببېشمەت – پەيغەمببببببرەر
ئەلەيھىاااڭميىت سۈنيىتىدۇر» دېدى②.

ئۇڭر ببببا كببببۆزەت و قىلىببببپ
ئەۋەتمىدۇق».
ئالال

تائاڭنىت سۆزى« :سبىلەرگە

نەرسىيىت ئە
مەقاەت قۇرئا

قىلىيغبا

گۈزىلى ە ئەگىشى الر».

بۇ يەردىشو «ئە

ھېشمەت بىبر مەنىبدە ئەمە  .كىتباق
قۇرئببانيو ۋە ھببېشمەت سببۈنيەتيو
كۆرسىتىدۇ .بۇنىت دەلىلو مۇنۇ ئايەت:
«ئۆيلىرى الردا ئالالھيىت ئايەتلىرىبدىا
ۋە ھبببېشمەت (يەنبببو پەيغەمبببرەر
ئەلەيھىاابباڭميىت ھەدىاببلىرى) تىببا
ئوقۇلۇۋات ا نەرسىلەرنو ياد ئېبتى الر

⑤

گۈزەم» سبۆزىدىا
كەرىم .قۇرئا

كەرىبم

ھەممىاو گۈزەم شۇنى دەك پەيغەمرەر
ئەلەيھىاااڭميىت ھەدىالىرىمۇ گۈزەم.
ئىمام سۇددى⑥ بۇ ئايەتيىت تەپابىرىدە
مۇنداق دەيدۇ« :ئە

گبۈزەم نەرسبە

ئببالال تائاڭنىببت قۇرئببا كەرىمببدە
بۇيرۇ انلىرىدۇر .ئالال

ئالال ھەقى ەتە سىرلەرنو بىل ۈچىدۇر
③
ھەممىدىا خەۋەرداردۇر».

تائاڭ قۇرئبا

كەرىمببدە پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭمغا
ئەگىشىشيو بۇيرىدى .دېمەك سۈنيەتمۇ
ئە

بببۇ ئببايەت ھېشمەتيىببت قۇرئانغببا

ئالال

ئوخشبببان ئوقۇلىبببدىغا نەرسبببە

ئە

قىلىدۇ .ئۇ بولابىمۇ

گۈزەم> سۆزىيىت ئى ى ە كىرىدۇ.
تائاڭ بۇ يەردە قۇرئا

كەرىميبو

گۈزەم دەپ سۈپەتلەشتە سبۈنيەت

ئىيشارچىلىرى گۇما قىلغاندەك قۇرئبا

پەيغەمبببببرەر ئەلەيھىااببببباڭميىت
ھەدىالىرىدۇر .ئالال

④

رەبرى الر تەرىپىبدىا نازىب

شۇنىاو ئېيى شبو كىتباق بىبلە

ئىشەنلىشىيو بايا

(بىل ىيشبو) بىبز سبېيو

بىببلە سببۈنيەتيو ئببايرى

تائاڭ پەيغەمبرەر

ئەمە

ئەلەيھىاااڭمغا ئىتائەت قىلىشيو ئۆزى ە

ئۈچببۈ

قۇرئببا بىببلە بببۇرۇن و

بۈرنل ە تەۋرات
برەرلەرگە چۈشب
پەيغەمب

ئىتائەت قىلغانلىق بولىدىغانلى ىيو بايا
قىلىببپ مۇنببداق دەيببدۇ« :كىمشببو
پەيغەمرەرگە ئىتبائەت قىلىبدىشە

ئبۇ

①سۈرە ئام ئىمرا -164 :ئايەت.
②ئىمام شافىئو :الرسبامة>ئەھبمەد شباكىر تەھ ىبق
قىلغا  .بې رۇتتا ئىلمىە كۈتۈبخانا تەرىپىدىا نەشبىر
قىلىيغا -78 .بەت.
③سۈرە ئەھزاق-34 :ئايەت.
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④سۈرە نىاا-80 :ئايەت.
⑤سۈرە زنمەر-55 :ئايەت.
⑥ئىمام سۇددى :ئىامائى ئىريو ئاببدۇرراھما ئەم
سۇددى تابىئىا ئبالىمالردىا بولبۇپ سباھابەنىت
بولۇپ يېتىششە  .ئۇ ھەم ھەدىس ھەم
ئۆيىدە ە
تەپاىر ئالىمو .ئىمبام مۇسبلىم ۋە باشب ا ھەدىبس
ئىماملىرى ئۇنى دىا ھەدىس رىۋايەت قىلغا  .ئۇنىت
ۇالتفا ر الشام ۇ ناملىق چو تەپاىرى بار.

 -3سبببۈنيەت ئىيشارچىلىرىيىبببت

ئىيجىلغا ئوخشان كىتبابالرنو ئبايرى

ئۆزلىرى ە دەلىب

ئۈچۈندۇر.

ۋەزىپىاىيىت پەقەتال قۇرئانيو يەتشۈزنپ

بولغببا بىببر ھەقىبب ەت شببۇكو

قويببۇن ئىشەنلىشىيببو ئىپادىلىمەيببدۇ

ئەگىشىشببيىت پەرز بولۇشببىدا قۇرئببا

ئىياانالرنو زورڭپ ئىمبا

سۈنيەت ئوخشبان مەرتىۋىبدە.

 -4سبببۈنيەت ئىيشارچىلىرىيىبببت

چى ا .

قۇرئاندا كەل ە

خۇڭسە:

قائىدىاى ىمۇ چۈشمەيدىغا

ئەۋەتىپ ئۇنى غبا ئىتبائەت قىلىشبيو

 -5سۈنيەت-ھەدىس ئالال

گۈزەم ئۈل ىدۇر .بۇ

تائباڭ

تەرىپىدىا پەيغەمرەر ئەلەيھىااباڭميىت

بولاا مبۇھەممەد ئەلەيھىااباڭميىت ۋە

قەلرى ە چۈشۈرنل ە

ئۇنىت سۈنيىتىيىت مەرتىۋىابىيو بايبا

ۋەھ ىدۇر .چۈنشو

پەيغەمرەر ئەلەيھىاااڭم ئبۆز خاھىشبو

ئۈچۈندۇر .دېبمەك پەيغەمبرەر

بىبببلە سبببۆزلىمى ە  .ئۇنىبببت

ئەلەيھىاااڭمغا ئەگىشىشيىت پەرزلىشبو

سببۆزلى ەنلىرى ئۇنى غببا قىلىيغببا

بدىال
بدىا يەتشۈزگەنلىرىب
ئۇنىبت قۇرئانب

ۋەھ ىدۇر .شۇنىت ئۈچۈ

بەلشو ئۇنىبت ھەدىابلىرى ىمۇ

ئۇنىت مەيلو

قۇرئاندىا مەيلو ھەدىابتىا بولابۇ

ئەگىشىشيو ئۆز ئى ى ە ئالىدۇ.

خەۋەر بەرگەنلىرى ە ئەگىشى

 -2پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭميىت

پەرزدۇر.

 -6سببۈنيەت بىببلە قۇرئانيىببت

ۋەزىپىاو پەقەت قۇرئبانيو يەتشبۈزنپ

پەرقو :قۇرئا

بەلشبببو ئبببۇنو

ئىببزاھالن بايببا قىلىبب

قۇرئانيىت

ئۆزى ىمۇ زىت كېلىدىغا خاتا قاراشتۇر.

بۇيرۇ بببا  .چبببۈنشو پەيغەمبببرەر

قويۇشبببال ئەمە

قۇرئا

مەقاەت قىلىيىدۇ دې ىيو ئەرەق تىلو

ئەلەيھىاابباڭميو پەيغەمببرەر قىلىببپ

ئەمە

«رەسۇم» سبۆزىدىا

پەيغەمرەر ئەلەيھىاااڭم ئەمە

 -1ئببالال تائبباڭ مببۇھەممەد

قىلى

ئې ت بۇزۇن

ۋەزىپىاىيىت يوقلى ىيو ئىپادىلەيدۇ.

چۈنشو ھەر ئىششىابو بىبر مەنبرەدىا

ئەلەيھىاااڭم ئە

قىلىۋالغبا

ئببايەت پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭميىت

بۇڭرنىببت ھەممىاببىيىت ئۈسببتىدە

بىلە

ئىششبو

ئالال

تائباڭ جىررىب

ئەلەيھىاابباڭم ئببارقىلىق ئەۋەتببشە

ئۇنىببت

ئوچببۇق ۋەھ ىببدۇر .يەنببو قۇرئببا

مەقاەتلىرىيو چۈشبەندنرنن ۋە ئبۇنو

كەرىميىبببت لەۋزىمبببۇ مەنىابببىمۇ

ئەمەلىە ھاياتتبا قانبداق تەترى الشبيو

ئالالھتىيدۇر .سبۈنيەت ئبالال

ئۆگىتىشببتۇر .بۇڭرنىببت ھەممىاببو

تائباڭ

پەيغەمببرەر ئەلەيھىاابباڭميىت قەلببرى ە

سۈنيەتيىت رولىبدۇر .بۇنى غبا داڭلەت

ئىلھببام قىلغببا ۋەھ ىببدۇر (يەنببو

قىلىببدىغا ئببايەتلەر كببۆپ بولببۇپ

سۈنيەتيىت مەنىابو ئبالالھتىا لەۋزى

بەزىلىرىيو يۇقىرىدا بايا قىلدۇق.
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رەسۇلۇلالھتىيدۇر).
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تۈركى ە خەل ىيبو دىيىبە تەرەپبتىا

 .4ئۆزلىرىيو تۈركى ە مۇسۇلمانلىرى

تۆۋەندىشىدەك  5كاتې ورى ەگە بۆلۈششە
بولىدۇ:

قاتارىدىا سانىمايدىغا ئەلەۋىلەر (يەنو
ئاناتولى ە ئەلەۋىلىبرى نۇسبەيرى ەلەر
ببباتىيى ەچىلەر زاھىببرى ەچىلەر ھبباجو
بەكتاشببىغا ئەگەشببشۇچىلەر قىزىلرببان
قاتارلىق بارلىق ئەلەۋى پىرقىلىرى)نىبت
سانو تبۈركى ە نوپۇسبيىت  %10نبو
تەششى قىلىدۇ.

« .1مۇھافىزكببببببارڭر» دەپ
ئاتىلىدىغا دىيدار مۇسۇلمانالر تۈركى ە
نوپۇسىيىت %65نو ئى ىلەيدۇ.
( .2ڭيىببك) ئىدى ىاببو بىببلە
تەربى ىلەن ە سېشۇڭرىزم ىالر تبۈركى ە
نوپۇسببىيىت %22نببو ئى ىلەيببدىغا

 .5يەھببببۇدىە خىرىاببببتى ا
سۇريانىالرنىت سانو تۈركى ە نوپۇسبيىت
 %0.2نو ئى ىلەيدۇ.

بولببۇپ دىييببو دۆلەت ئىشببلىرىدىا
ئايرىشببيو ۋە سى اسببەتتىا ئببۇزاق
تۇتۇشيو مەقاەت قىلىدۇ.

تببۈركى ە ۋە پۈتببۈ ئىاببالم
دۇن اسببىدا يببۈز بەرگە چببو
ئۆزگىرىشلەر:

 .3جەئفەرىە مەزھىرو قاتارلىق بەزى
شببىئە مەزھەپلىببرى ە ئەگىشببىدىغا
كىشىلەرنىت سانو تبۈركى ە نوپۇسبيىت
 %0.1نو ئى ىلەيدۇ.
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-1055يىلببببو ئابراسببببى الر
خەلىپىاىيىت دەۋىتى ە ئاساسە سەل ۇق

مىللەتيىت ئىاتىراتې ى ىلىك پىالنلىرى ۋە
تو را ھەرىشەت مىزانو ئۇستىدە ئېلىبپ
بارىبدىغا تىرىشب انلى و نەتىجىابىدە
ئاشۇنداق چو ئۆزگىرىشلەرنىت بارلى ا
كېلىشو ئالال تەرىپىدىا بېشىتىۋېتىل ە
ئۆزگەرمە قانۇنى ەتتۇر ئەلۋەتتە.

تۈرك ئەسشەرلىرىيىت با دات ا كىرىشبو
تۈرك قا سىاتېمىابىدىشو مىللەتبلەر
بىببلە پۈتببۈ ئىاببالم دۇن اسببىيىت
تەقدىرىيىت بىرلىشىشى ە يوم ئاچىبدۇ.
-1299يىلو ئوسمانى الر خەلىپىلىشىيىبت
بارلى ببا كېلىشببو پۈتببۈ ئىاببالم
دۇن اسىيو 624يى ئىاالم خەلىپىلىشىيىت
سايىاببىدا ياشببان پۇرسببىتى ە ئىبب ە
قىلىببدۇ-19 .ئەسببىرنىت ئبباخىرقو
مەزگىللىرىببدە ئوسببمانى الرنىت كببۈچو
ئاجىزلىشىپ پۈتۈ ئىاالم دۇن اسىيىت
تەقدىرى ئۆزگىرىدۇ.

ەرق دۇن اسو ئوسبمانى الر بىبلە
بولغا نەچ ە يبۈز يىللىبق قوراللىبق
كۈرەشلىرىيىت كۆپىي ىاىدە ئۈزلۈكابىز
مە لببۇبى ەتشە ئۇچرىغانببدىا كېبب ىا
ئوسمانى الر ا تەۋە بولغا پۈتۈ ئىاالم
بۇرۇن
بق ئب
بىغا قارشبو قوراللىب
دۇن اسب
قىلىشيىت ئورنىغا ياشالرنىت مې ىابى ە
ەرق مەدەنى ىتىيو باسب ۇچلۇق ھالبدا
سبببى دنرنن ۋە شبببۇ ئبببارقىلىق
ئوسمانى الرنو ئۆز ئى ىدىا پبارچىالن
پىالنىيو ئەمەل ە ئاشۇرۇش ا باشباليدۇ.
ئۇڭرنىت ئۇزۇ يىللىق تىرىشب انلى و
نەتىجىاىدە ئوسمانى الر تەۋەلىشلىرىيىبت
كۆپىي ىاببببىدە «ھببببۆررى ەت ۋە
تەرەق ى ببات» شببوئارلىرى ئاسببتىدا
خەلىپىلىششە قارشو ساداڭر يۈكابىلى
بىلە بىرگە ئوسمانى الردىا ئبايرىلى
ھەرىشەتلىرىمۇ باشلىيىدۇ.

زامانىمىزدىشو ئىابالم دۇن اسبىيىت
ئې ىيىشلىق ئەھۋالىيو تولۇق چۈشىيى
ئۈچۈ ھازىرقو تۈركى ە جۇمھبۇرى ىتو
جۇ راپى ىاببىدە يببۇز بەرگە چببو
ئۆزگىرىشببلەرنىت ئارقببا كۆرىيىشببىيو
تولۇق چۈشىيىششە تو را كېلىدۇ.
بەزى مىللەتلەرنىبببت سى اسبببىە
ھاياتىدىشو چو ئۆزگىرىشلەر تەدرىجىە
ھالدا خەلق ئاممىابىغا سبى دنرنل ە
پىشرىە ئىي ىالق ھەرىشەتلەر نەتىجىاىدە
بارلى ا كەلاە يەنە بەزى مىللەتلەردىشو
چو ئۆزگىرىشلەر خەلبق ئاممىابىيىت
بىرلىشتە ئېلىپ بار ا قوراللىبق يباكو
قورالاببىز ھەرىشەتلىببرى نەتىجىاببىدە
بارلىق
بادىشو بب
بدۇ .دۇن ب
با كېلىب
بارلى ب
مىللەتلەرنىببت تارىخىغببا قارايببدىغا
بولااق چبو ئۆزگىرىشبلەرنىت يبۈز
بەرگەنلىشىيو ۋە ھې انداق بىر مىللەت
تەقدىرىيىت ئۇزۇ مۇددەت بىبر خىب
ھالەتتە داۋام قىلمىغبانلى ىيو كبۆرىمىز.
بر
بۇ ھەربىب
بدىا كې ىيمب
بمەك بۇنى ب
دېب

سۇلتا

ئابدۇلھەمىدII

ئوسببمانى الر خەلىپىلىشىيىببت -34
سۇلتانو ئابدۇلھەمىبد-1842 IIيىلبو
-9ئاييىت -21كبۈنو ئىابتانرۇلدىشو
كونا چىرا ا سبارى ىدا دۇن ا با كبۆز
ئاچىدۇ 19 .يېشبىدا دادىابو ۋاپبات
قىلىببپ ئبباۋۋام تا ىاببو ئۇنى ببدىا
كې ىا ئاكىابو -5مبۇرات تەخىبتشە
چى ىدۇ .لېشىا ئبۇزۇ ئبۆتمەيال ئبۇ
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قارشو كۈچلەرنىت ھېلە -مىشىرلىبرى ە
ئالدىيىپ كېتىدۇ .ئەييو ۋاقىتتا مېبتھەت
پاشا ۋە ئۇنىت سەپداشلىرى مەشرۇتى ەت
بوخراڭر
با بب
بمانى الر ا تەۋە ئەممب
(ئوسب
ئى ىدىا چى ا ئالىە كې ەن ھەيئىتو)
قۇرۇن ھەرىشىتبو باشبلىغا بولبۇپ
ئۇڭر سۇلتا ئابدۇلھەمىدIIگە ئەگەر بۇ
باردەم قىلىش ب ا ۋەدە
با يب
بتە ئۇڭر ب
ھەقب
بەرسە ئۇنىت تەخىتشە چى ىشىغا ياردەم
قىلىدىغانلىق تەكلىپىيو سۇنىدۇ .شۇنىت
بىلە سۇلتا ئابدۇلھەمىد IIئۇڭرنىبت
تەكلىپىيو قوبۇم قىلىدۇ .نەتىجىدە شبۇ
بە
بالم ھەسب
بەيخۇم ئىاب
بو شب
ۋاقىتتىشب
خەيرۇلالنىت پەتىۋاسو بىلە -5مۇرات
چېرا ا سارى ىغا نەزەربەنبت قىلىيىبپ
سۇلتا ئابدۇلھەمىد-1876 IIيىلو -8
ئاييىت -31كۈنو توپ اپو سبارى ىدىشو
دا دۇ ىلىق مۇراسبىم بىبلە تەخىبتشە
چى ىرىلىدۇ .ئىل ىرىشو ۋەدى ە ئاساسە
 120كىشىلىك مەشبرۇتى ەت ئەزاسبىيو
تالالن ئۈچۈ سبايالم ئۆتشۈزىلىبدۇ.
بو باش ب ا
بۇلمانالردىا 16سب
69ى مۇسب
دىيبببدىشىلەردىا تەركىبببب تاپ بببا
مەشببرۇتى ەت ئەزالىببرى سببايلىيىدۇ.
-1877يىلببو سببۇلتا ئابدۇلھەمىببدII
بببببت
بببببرۇتى ەت ئەزالىرىيىب
مەشب
سەمىمى ەتاىزلىشيو كۆرگەندىا كېب ىا
ئۇنىت بېشىدىشو مىتھەت پاشانو تايىپ
شببەھىرى ە پالىۋېتىببپ مەشببرۇتى ەتيو
ئەمەلدىا قالدۇرىدۇ.
سببۇلتا ئابدۇلھەمىببد IIھەقى ببو
مببۆمىا مۇسببۇلما كىشببو بولببۇپ
ھەرقانداق ئەمەم _ ئىرادەتشە ئاڭھىبدە
ئەھمىبب ەت بېرەتتببو .ئببۇ تەپاببىر

ببابەت
ببەۋۋۇپ تېرب
ببس تەسب
ھەدىب
ماتېماتىشببا شببېئىر ئەدەبى ببات ۋە
ئاسترونۇمى ە قاتبارلىق بىلىمبلەرگە ۋە
چەتئەم تىللىرىغا ئاڭھىدە قىزى ىبدىغا
كىشببو بولببۇپ كى ىببك يېشببىدىا
ئېتىرببارە ئاشببۇ بىلىملەرنببو پۇختببا
ئى ىلەشببشە تىرىشببىدۇ .ئببۇ تولىمببۇ
شەپ ەتلىك ئەپۇچا ۋە دىلو يۇمشباق
بولغاچ بببا ئۆزىيىبببت ئەشبببەددىە
دنشبببمەنلىرى ە ھەتتبببا خى بببانەت
قىلغانالر ىمۇ ئۆلۈم جازاسو بېرىشبيىت
ئورنىغببا چەتببئەل ە پبباڭن بىببلە
كۇپايىلىيىدۇ .ئاخىرىبدا ئۇنىبت ئاشبۇ
چەتئەل ە پالىغا دنشمەنلىرى بىرلىىشپ
«تەرەق ى ببپەرۋەر جببو تببۈركلىرى
تەششىالتو» نو قۇرۇپ چى ىدۇ.
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سببۇلتا ئابدۇلھەمىببد IIتەخىببتشە
چى ىپ  3يىلدىا كې ىا ئىاتانرۇلدىشو
يۇلتۇز سارى ىغا يەرلىشىدۇ .ئۇ ھەر يىلو
ھې ت بايرامالردا بىر _ ئىششبو قېبتىم
دولما با ە ۋە توپ باپو سبارايلىرىيو
زى ارەت قىلغاندىا باش ا ھې رىبر يەرگە
بارمات  30يىللىق پادىشاھلىق ھاياتىيو
ئاشببۇ يۇلتببۇز سببارى يىت ئى ىببدىال
ئۆتشۈزىدۇ .ئۇ -1909يىلو -4ئاييىت
-27كببۈنو تەخىتببتىا ئا ببدۇرۇلۇپ
گرېتاببى ەنىت سببەڭنىك شببەھىرى ە
بۇپ
بتا بولب
بدا  66ياشب
با ۋاقتىب
پاڭنغب
ئبباڭئۇددىا سببارى ىدا  3يېببرىم يىبب
نەزەربەنت ئاسبتىدا ياشبايدۇ-1913 .
يىلو ئىاتانرۇلغا قايتىپ كېلىبپ ۋاپبات
قىلغا كۈنى ى ە بەيبلەربەت سبارى ىدا
ئائىلىاو بىلە بىرلىشتە يەنە نەزەربەنت
ئاسببتىدا ياشببايدۇ-1918 .يىلببو -2

ئوسببمانى الرخەلىپىلىشىيىت بىرلىشىيببو
ساقالپ قېلى ئۈچۈ خەلىپىلىشتىا ۋاز
بپ بېببرى
بالھات ئېلىب
بپ ئىاب
كې ىب
بك
ببارلىق مىللەتبلەر ئارىابىدا بىرلىب
باراۋەرلىك تېخىمۇ كبۆپ ئەركىيلىبك
ئببادالەت تۇر ببۇزۇن قاتببارلى الرنو
تەشەبرۇ قىلغۇچىالر بولبۇپ ئبۇڭر
زى ا پاشا مىتھەت پاشا ۋە نامىق كامام
قاتارلىق رەھرەرلەر باشب ىلى ىدا كبۆپ
تىرىش ب انلىق كۆرسببەتشە بولاببىمۇ
بال ا ئۇرۇشو جەريانىدا بەزى بال با
بپ
بتىا ئايرىلىب
بت خەلىپىلىشب
دۆلەتلىرىيىب
بو
بۇ پىشىردىشىلەرنب
بو بب
بپ كېتىشب
چى ىب
چۈششۈنلۈكشە ئۇچرىتىدۇ.

ئاييىببت -10كببۈنو ۋاپببات بولببۇپ
چەمرەرلبببو تاشبببتىشو مەھمبببۇتII
قەبرىاتانلى ىغا دەپيە قىلىيىدۇ.

ببو
ببمانى الرنىت بىرلىشىيب
ئوسب
ببدىشو
ببېلى يولىب
بباقالپ قب
سب
تىرىش انلى و
ئىاببالم خەلىپىلىببك تۈزنمىيىببت
ئاساسلىق مەنرەسو قۇرئا ۋە سبۈنيەت
بولۇپ ئىاالم دى ارلىرىدا قانداقال بىبر
ۋاقىتتببا ئىاببالھات ۋە يې ىلىببيى
ھەرىشىتو باشالناا پەقەتال قۇرئبا ۋە
سۇنيەتشە قبايتى ھەمبدە پەيغەمبرەر
ئەلەيھاااڭم ۋە ئۇنىت سباھابىلىرىيىت
ئەمەلو ھايات تەجرىرىلىرىيبو قايتىبدىا
جانالندۇرۇن ئاساسىدا بارلى ا كېلىدۇ.
-19ئەسببىردە پايتەخببت ئىاببتانرۇلدا
بارلى ا كەلب ە ئاتبالمى ئىابالھات
ھەرىشەتلىرى ئبۆز ئى ىبدىا ئىابال
بەلشبببو تاشببب و
قىلىببب ئەمە
كۈچلەرنىت بېاىملىرى سبەۋەبلىك يبۈز
بەرگە ئۆزگىرىشببلەر بولببۇپ بىببر
تەرەپتىا قۇتۇلۇن يەنە بىر تەرەپبتىا
تەرەق ى ات ببا يببۈزلىيى ۋە مەۋجببۇت
بولو
با چى ى ب يب
با قارىتب
قى ىي ىلى الر ب
تېپى ئاساسىدا بارلى ا كەلدى.

ئىششىي و ئې ىم :ئىابالم قبانۇنىيو
ئاسا قىلىپ ئوسمانى الرنىت بىرلىشىيو
ساقالپ قىلى ئۈچبۈ تىرىشب انلىق
كۆرسەتشۈچىلەر بولۇپ ئۇڭر مۇھەممەد
ئاكىپ سەئىد ھەلىبم پاشبا ئەھبمەت
ھەمببدى ئاكاببەكو قاتببارلىق ئىاببالم
مۇتەپەكشببببۇرلىرى تىرىشبببب انلىق
كۆرسەتشە بولاىمۇ بىرىي بو دۇن با
ببت
ببدا ئەرەبلەرنىب
ببو جەريانىب
ئۇرۇشب
ئىي ىلىزڭر بىلە بىر سبەپتە تبۇرۇپ
ئوسببمانى الر خەلىپىلىشىببدىا ئايرىلىببپ
چى ىپ كېتىشبو ببۇ پىشىردىشىلەرنىمبۇ
ئۈمىدسىزلەندنرىدۇ.

 20مىل و كبۋادرات كىلبومېتىردىا
ئاشىدىغا كە لىشتىشبو يەر كبۆلىمىيو
ئببۆز ئى ىبب ە ئالغببا ئوسببمانى الر
خەلىپىلىشو پارچىلىيىشب ا ۋە كۈنبدىا _
كۈن ە كى ىشلەششە باشلىغا ئاشۇ ئېغىر
مۇسىرەتلىك كۈنلەردە تۆۋەندىشىدەك 3
خى ئې ىم ئوتتۇرىغا چى ىدۇ.

ئۈچىي و ئبې ىم :زى با گۆكئالىبپ
مۇھەممەت ئىمىا يۇرداقبۇم يۈسبۈپ
ئاق ورا ۋە ئۆمەر سبەيپىدىا قاتبارلىق
تبببۈرك مىللەت بببو رەھرەرلىبببرى
باش ىلى ىدىشو ئبې ىم بولبۇپ ئبۇڭر
بە
بو ۋە مىللىب
بو مەدەنى ىتب
بۈرك تىلب
تب

بىرىي بببببببو ئبببببببې ىم:
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جەمئى ىتبو»گە ئبۆزگەرگەنلىشو ئبېال
قىلىيىدۇ.

بىرلىشىيببو ئاسببا قىلىببپ ئبباۋۋام
ئوسمانى الر تەۋەلىشىيو ساقالپ قىلىشب ا
تىرىش ا بولابىمۇ كې ىبي ە پەقەتبال
ھازىرقو تۈركى ە جۇ راپى ىاىيو ساقالپ
قىلىشيو مەقاەت قىلىبدۇ .ئبۇڭر ەرق
مەدەنى ىتىيو تولبۇق قوببۇم قىلىبپ
ياۋروپادا يۈز بەرگە دىييبو دۆلەتبتىا
ئايرى خاھىشبىيو ئبۆزلىرى ە ئبۈل ە
قىلىبببدۇ .نەتىجىبببدە ۇبىرلىبببك ۋە
تەرەق ى بباتۇ ھەرىشىتببو ئوتتۇرىغببا
چى ىدۇ.

-1906يىلو گرېتاى ەنىت سبەڭنىك
شببەھىرىدە ھببۆررى ەت ىلەر جەمئى ىتببو
قۇرۇلىدۇ-1907 .يىلو پارىژدىشو جو
ببى ەدىشو
ببلە گرېتاب
ببۈركلىرى بىب
تب
ھۆرى ەت ىلەر بىرلىشىدۇ-1908 .يىلبو
-11ئاييىببت -8كببۈنو بىرلىببك ۋە
تەرەق ى ببات جەمئى ىتىيىببت سى اسببىە
ببېال
ببۆزگەرگەنلىشو ئب
ببارتى ى ە ئب
پب
قىلىيىببدۇ .ھەر مىلببلەت كىشببىلىرىيو
توپالپ زامانىۋى ئوسبمانى الر دۆلىتبو
قۇرۇن ۋە بىرلىشيبو سباقالپ قبېلى
شوئارلىرى ئاستىدا ھەرىشەت باشلىيىدۇ.
 30يى بۇرۇ سۇلتا ئابدۇلھەمىبدII
تەرىپىببدىا ئەمەلببدىا قالببدۇرۇلغا
مەشرۇتى ەت ھەيئىتو قايتىدىا ئەسبلى ە
كەلتۈرنلۈپ ئۇنىت ئۈچۈ ئباممىۋىە
سايالم ئۆتشۈزىلىدۇ .دېبمەك-1908 :
يىلىيىبببت ئاخىرلىرىبببدىا باشبببالپ
ئوسمانى الر خەلىپىلىشىدە قارار چى ىرى
ھوقبببۇقو تەرەق ى بببپەرۋەر ياشبببالر
پارتى ىاىيىت قولىغبا ئۆتبۈپ كەتبشە
بولىدۇ.

بىرلىك ۋە تەرەق ى ات ھەرىشىتو
ببببت
ببببمانى الر تەۋەلىشىيىب
ئوسب
كۆپىي ىاببببىدە «ھببببۆررى ەت ۋە
تەرەق ى ببات» شببوئارلىرى ئاسببتىدا
ھاكىمى ەتشە قارشو ساداڭر يۈكاىلىششە
باشلىغاندەك پايتەخبت ئىابتانرۇلدىمۇ
ئاشبببۇ پىشىردىشبببو ئاتبببالمى
تەرەق ى پەرۋەر ياشالر ئوتتۇرىغا چى ىدۇ.
-1886يىلىدىا باشالپ پارىژدا مەزكبۇر
ياشببالر ا ئائىببت ھەپتىلىببك «مىببزا
گېزىتو» نەشبىر قىلىيىشب ا باشباليدۇ.
-1889يىلىغا كەل ەنبدە ئىابتانرۇليىت
سىركى و رايونىدىشو ھەربىە مەكتەپبتە
ئوسببمانى الر ھبباكىمى ىتى ە قارشببو
«ئىتتىھادى ئوسمانو» ناملىق جەمئى ەت
قۇرۇلىببدۇ-1895 .يىلىببدىا باشببالپ
«مەشۇرەت» ناملىق كۈنلبۈك گېزىبت
پارىژدا نەشىر قىلىيىش ا باشاليدۇ.

-1909يىلو -4ئاييىت -13كبۈنو
مۇسببۇلما ئەسببشەرلەر بىرلىببك ۋە
تەرەق ى ات پارتى ىاى ە قارشو قوز ىال
كۆتۈرنپ پبارتى ە ئەزالىرىبدىا بىبر
نەچ ە كىشىيو ئۆلتۈرگەندە شۇ يىلبو
-4ئاييىببت -23كببۈنو گرېتاببى ەدىا
ياردەم ە ئەسبشەر كېلىبپ قبوز ىال يو
باستۇرىدۇ .شۇنى دىا  3كبۈ كېب ىا
ئىاتانرۇليىت يېشبىلشۆت مەھەللىابىدە

-1902يىلببو فراناببى ە پببايتەختو
پارىژدا جو تۈركلىرى (تەرەق ى بپەرۋەر
ياشالر) قۇرۇلتى و چاقىرىلىپ جەمئىب ەت
ئىاببمىيىت «بىرلىببك ۋە تەرەق ى ببات
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ئاييىت -22كۈنو -9قوراللىق قىابىم
بان مۇپەتتىشبلىشى ە تەيىيلەن ەنبدىا
كې ىا مەشھۇر ئاماس ا باياناتىيو ئېال
قىلىدۇ .ئۇنىبت مەزمبۇنو تۈركى ىيىبت
ھبببازىرقو جۇ راپى ىابببو ئى ىبببدە
ئوسمانى الر ھاكىمى ىتى ە قارشو يې ىدىا
باقىرىق
بي ىالق باشالش ب ا چب
بە ئىب
مىللىب
قىلى بولۇپ -7ئاييىبت -7كبۈنو
ئىاببتانرۇم ھۆكببۈمىتو تەرىپىببدىا
چاقىرىلىپ مەناىپىدىا ئېلىپ تاشلىيىدۇ.

بولغببا مەخپببو يىغىيببدا سببۇلتا
ئابدۇلھەمىدIIنو تەختتىا چۈشۈرنن ۋە
ئۇنىت ئىيىابىيو شبەكلىە جەھەتتىشبو
ئوسمانى الرنىت -35پادىشاھو سۈپىتىدە
تەخىتشە چى ىبرى قبارارى ئېلىيىبدۇ.
-1910يىلو -11ئاييىبت -12كبۈنو
مۇھەممەد رىشات تەختى ە چى ا كۈنو
گېيېرام ھەق بو پاشبا باشب ىلى ىدىشو
ئوسببمانى ال ھۆكببۈمەت كببابىيىتو ئە
بۇھىم  3مىيىاببتىرلىشىيو بىرلىببك ۋە
مب
تەرەق ى ات پارتى ىاو ئەزالىرى بولغبا
ئەنۋەر پاشبا تەلەت پاشبا ۋە جامبام
پاشاڭر ا ئۆتشۈزنپ بېرىدۇ .مەزكبۇر 3
گېيېببرام -1914يىلىغببا كەل ەنببدە
ئوسمانى الر خەلىپىلىشىيىت بىرىي و دۇن ا
ئۇرۇشببو پات ى ىغببا پېتىببپ قېلىشببىغا
سەۋەب و بولىدۇ-1918 .يىلو بىرىي و
دۇن ا ئۇرۇشىدىشو مە لۇبى ەتتىا كې ىا
پارتى ە مەسئۇللىرى قۇرۇلتات چاقىرىبپ
پارتى ىيىت ئەمەلدىا قالبدۇرۇلغانلى ىيو
ئېال قىلىدۇ.

مۇستاپا كامام پاشا (ئاتاتۈرك)
مۇستاپا كامبام پاشبا (ئاتباتۈرك)
-1881يىلببو گرىتاببى ەنىت سببەڭنىك
شببەھىرىدە تۇ ۇلغببا  12 .يېشببىدا
ئىاتانرۇم ھەربو مەكتىپى ە ئەۋەتىل ە .
-1905يىلو ھەربو مەكتىپىدىا ئوقۇن
پۈتتببۈرگە -1906 .يىلببو سببەڭنىك
شببەھىرىدە قۇرۇلغببا ھببۆرى ەت ىلەر
جەمى ىتىيىت قۇرۇلۇشبىدا مبۇھىم روم
ئوييايدۇ-1911 .يىلو ئىتالى ى ە قارشو
لىرى ە ئۇرۇشىغا ۋە -1912يىلو بال با
ئۇرۇشىغا قاتيىشىدۇ-1919 .يىلبو -6
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مۇسببتاپا كامببام پاشببا ئەتىاببو
ئەسبببشەرلىشتىا ئىابببتىپا بېرىبببپ
ئاناتولى ىدىشو مىللەت و دېمبوكرات ىالر
ھەرىشىتى ە قاتيىشبىدۇ-1920 .يىلبو
-23ئاپرى كبۈنو ئەنب ەرەدە بۈيبۈك
مىللەت مەجلىايو (يۇقىرى دەرىجىلىبك
رەھرەرلەر كې ەن يىغىيىيبو) تەشبشى
قىلىببدۇ-1921 .يىلببو ئەنبب ەرەدە
ئۆلشىلىك ھۆكۈمەت قۇرىبدۇ-1922 .
يىلو -11ئاييىت -1كۈنو ئوسبمانى الر
باھلى ىيو ئەمەلببدىا قالدۇرىببدۇ.
پادىشب
-1923يىلببو -9ئاييىببت -9كببۈنو
تۈركى ە جۇمھۇرى ەت خەلق پارتى ىاىيىت
خەل ىلىك مىللەت ىلىك دىيابىزلىق
ۋە جۇمھۇرى ەت ىلىشتىا ئىرارەت تبۆت
ئاساسبببو پىرىيابببىپ ئۇسبببتى ە
قۇرۇلغانلى ىيو ئېال قىلىبدۇ-1923 .
يىلو تبۈركى ە جۇمھبۇرى ىتىيو ئبېال
قىلىدۇ-1924 .يىلبو -3ئاييىبت -1
كۈنو ئوسمانى الر خەلىپىلىشو تۈزنمىيىت
ئەمەلببدىا قالببدۇرۇلغانلى ىيو ئببېال
قىلىبببدۇ-1935 .يىلبببو ئۇنى غبببا
«ئاتبباتۈرك» ئۇنببۋانو بېرىلىببدۇ.
-1938يىلو -11ئاييىبت -10كبۈنو

ھاكىمى ىتو ئەن ەرەدىشو بۈيۈك مىلبلەت
مەجلىاو قولىغا ئۆتۈپ ئىابالم دىيبو
بىبببلە مۇناسبببىۋەتلىك ئىشبببالر
ئىاببتانرۇلدىشو خەلىپىلىشيىببت قولىببدا
قېلىپ قالغا بولىبدۇ .ئوسبمانى الرنىت
ئە ئبباخىرقو شببەكلىە جەھەتتىشببو
پادىشبباھو ۋەھىببدۇددىا تەختىببدىا
چۈشبببۈرنلۇپ ئۇنىبببت ئورنىغبببا
ئابدۇلمىجىت ئىاالم خەلىپىاو سۈپىتىدە
تەخىتشە چى ىرىلىدۇ .شۇنى دىا كېب ىا
لوزا شەھىرىدە ئېلىپ بېرىلغا بارلىق
تىي لىق مۇزاكىرە يىغىيلىرىغبا پەقەتبال
ئەن ەرە ۋەكىللىرى قاتيىشىدۇ .بىرنەچ ە
ئايلىق مۇزاكىرىلەر نەتىجىاىدە -1923
يىلو -7ئاييىبت -24كبۈنو «لبوزا
تىي لىببق كېلىشببىمو» ئىمزالىيىببدۇ.
مەزكۇر تىي لىبق كېلىشبىمو ھبازىرقو
تببۈركى ە جۇمھۇرى ىتىيىببت ئېتىببراپ
قىلىيىشو قوشيا دۆلەتلەر بىلە بولغا
بدە
چې برا سبىزى لىرى تبۈركى ە ئى ىب
ياشايدىغا مۇسبۇلما بولمىغبا ئباز
بببۇقلىرى
بببانلى الرنىت ھەق-ھوقب
سب
مەسىلىاو بىرىي بو دۇن با ئۇرۇشبو
ئۈچبببۈ ئوسبببمانى الر تەرىپىبببدىا
تۆلىيىدىغا تۈلەملەرنىت ئوسبمانى الر ا
باراۋەر
بىدا تە بب
بلەر ئارىاب
تەۋە دۆلەتب
بۆلۈنۈشو تۈركى ە ئۇستى ە چۈشبشە
قەرزنىت بىرنەچ ە يىلغا بۆلەپ فراناى ە
فرانشو بىلە تۆلىيىشو تۈركى ە دې ىز
قاناللىرىيىت خەل ئارا ا ئۇچۇق بولۇشبو
قاتارلىق بىر نەچ ە مۇھىم مەسىلىلەرنو
ئۆز ئى ى ە ئالىدۇ.

ۋاپببات قىلىببپ ئەنبب ەرەدە دۆلەت
قەبرىاتانلى ىغا (ئانت قەببرى ە) دەپبيە
قىلىيىدۇ.

لوزا تىي لىق كېلىشىمو
-1920يىلو -8ئاييىت -10كبۈنو
ئىاتانرۇلدىشو ئوسمانى الر ھۆكۈمىتىيىت
مەسئۇللىرى بىرىي بو دۇن با ئۇرۇشبو
مەزگىلىدە ئوسمانى الر ا قارشبو سبەپتە
تۇر ببا دۆلەتببلەر بىببلە تىي لىببق
كېلىشىمو ئىمزاڭيبدۇ ئەممبا كې ىبي ە
مەزكبببۇر تىي لىبببق كېلىشبببىمىيو
گرېتاى ەدىا باشب ا ھې انبداق دۆلەت
ئېتىراپ قىلمايدۇ.
-1922يىلببو -10ئاييىببت – 28
كۈنو شىۋىتاارى ىيىت لوزا شبەھىرىدە
بمانى الر
با ئوسب
بۈزنلمەك و بولغب
ئۆتشب
ھبباكىمى ىتو بىببلە بىرىي ببو دۇن ببا
ئۇرۇشو مەزگىلىدە ئوسمانى الر ا قارشو
سەپتە تۇر با ئەن لىب ە ۋە فرانابى ە
باشبب ىلى ىدىشو دۆلەتببلەر ئارىاببىدا
تىي لىق كېلىشىمو مۇزاكىرە يىغىيلىرىغبا
بىر تەرەپتىا ئىاتانرۇلدىشو ئوسمانى الر
پادىشبببباھلى ىغا تەۋە ھۆكببببۈمەت
مەسبببئۇللىرى يەنە بىبببر تەرەپبببتىا
ئەن ەرەدىشو بۈيۈك مىلبلەت مەجلىابو
مەسئۇللىرى چاقىرىلىبدۇ .ھەر ئىششبو
تەرەپيىت چاقىرىلىشىغا قاتتىق نارازىلىق
بىلدنرگە ئەن ەرە مەسئۇللىرى -1922
يىلو -11ئاييىت -1كۈنو ئوسبمانى الر
پادىشاھلى ىيو ئەمەلدىا قالدۇر انلى ىيو
ئەمما خەلىپىلىك تۈزنمىيىت يەنىال داۋام
قىلىدىغانلى ىيو ئېال قىلىدۇ .دېبمەك
تۈركى ىيىببت سى اسببىە ۋە ئەسببشىرىە

_ داۋامو كې ىيشو ساندا...
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ئەمەم قىلىپ ياشاۋاتىمە :

مىللەتيىببت تەقببدىرى ئۆزىمىزنىببت
قولىدا

①

بىرىي و ھەقىب ەت :سباڭھى ەتلىك
مۇتەخەساببىس بولببۇن ھەم سببا الم
ئەۋڭد تەربى ىلەن.

مەلۇمشو ھەرقانداق خەلق ئۆزىيىت
مەۋجۇتلببۇقىيو سبباقالپ قېلىشببو
جەمئى ەتتە ئۆزىيىت مۇناسبىپ ئبورنىيو
تېپىشو ئۈچبۈ تىب دىبا مىللىبە
ئەنئەنە كەببو مە ۈلبۈك ھەم بىراھبا
قىممەتلەرنو چىبت ساقلىشبو مبۇھىم.
مىللەتيىت بۇ ئۈە ئە ۈشتەرنو ساقالپ
قېلىشو پەقەت ئۆزى ىال با لىق .ئۇنىت

راستىيو ئې تااق بىز بۈگۈ

بىر-

بىرىمىزنو ئېتىراپ قىلىشبتىا قالبدۇق.
يامانالن كۆرەلمەسلىك ياقتۇرماسبلىق
جەھەتتە ھەددىبدىا ئېشبىپ كەتتبۇق.
ۋاقتىمىزنو ئەھمى ىتو يوق نەرسبىلەرگە
سەرپ قىلىبۋاتىمىز .نېمىشب ىدۇر بىبز

ئۈچۈ ھەربىرىمىز ئۆزىمىزگە مەھبشەم
بولۇشببىمىز كېببرەك .شەخاببە مە
ھاياتتا تۆۋەنبدىشو ئبۈە ھەقى ەتبشە

دوپپىمىزنبببو ئالبببدىمىز ا قويبببۇپ
«باش ىالرنو ياقتۇرمايمەنۇ ئەمما ئۆزنم
ئۇڭر ا ئۈل ە بولغىبدەك نبېمە ئىب
قىلىببۋاتىمە
دې ە

① بۇ ماقالىيىبت ئباپتورى قازاقىابتاندا چى ىبدىغا
«يې و ئاسى ا» گېزىتىيىت مۇھەررىرى.
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ئويلىيىببپ كۆرەي ببۇ »

سبوئاليو ئبۆزىمىزگە قويۇشب ا

ئىيتىلمەيمىز .چويلىغا ئبالغۇدەك ئىب

قىلمىااقمۇ مەمەدانلى ىمىز بىلە
سالىمىز .مېيى

شەھەر

بادىر
با ال .سب
بتى اق بب
ئىشبى غا ئىشب

ە ھەربىرىمىبز ئالبدى

كەم ىلىشلەردىا ئاچ ىق سباۋاق

قىلغا

ئېلىپ دائىم ئالغا ئىيتىل ىا.

بىبببلە كبببېلەچەك ئەۋڭدىمىزنىبببت
ئىاببتى رالىيو ئويلىغببا ھالببدا ئىبب

 .4مەۋقەسى ە سادىق بولۇن

قىلىشىمىز كېرەك .ئەگەر بىبز شبۇنى غا

ھەرقانداق ئىشبتا نېمىيىبت مبۇھىم

ئىيتىلاەك ئەۋڭدىمىز بىزگە ئوخشبان

ئىشەنلىشىيببو ئېببيى الن .ئە

ۋاقتىيو ئۇششباق نەرسبىلەرگە سبەرپ

بىلە شۇڭرنو پۇختا بېجىرى .

قىلمات بىلىم ئېلىش ا ھەم ساڭھى ەتلىك

 .5ئىجادىە ئىزدىيى

مۇتەخەساىس بولۇپ يېتىلىپ چى ىشب ا

ئىببببزدىيى

تىرىشبببىدۇ .قانبببداق قى ىي ىلىبببق
كۆرسەكمۇ «ئۇيغۇر» دېب ە

قبېلىا

 .6دى ەت انلىق

ەپبلەت ئۇي ىابىغا

ۋاقىت بىلە

چۆم ەنلەر ئەمدى ئويغاناا بولىدۇ .مە

ئۇششاق-چۈشەك نەرسىلەرگىمۇ دى ەت

مەدەت بېرىببپ كېلىۋات ببا «يەتببتە

قىلغىا .پەخە

ئۇدۇم» ا ئەمەم قىلىبپ كېلىبۋاتىمە

 .7مەسئۇلى ەت انلىق ۋە نەتىجە

سېلىپ تۇرىمە :

ئىشى دا مەسئۇلى ەت انلى يو تولبۇق

 .1جۈرئەت ۋە ھەقى ەت

ھببېس قىلىبب

ئۆزە يو ھەم ئبۆزگىلەرنو ئالبدىما.

مۇشۇ مەۋقەگە تايىيىپ ھەم ئۇنى غا

قولغا

ئەمەم قىلىپ ئىشلەن بەزىلەرگە ەلىبتە

قورقما.

تۇيۇلۇشبببو مبببۇمشىا .بىبببراق

 .2ئىززەت ۋە ھۆرمەت
كەسىپدان-سەپداشلىرى يو
جەريانىدا ئۇچرات ا

سببېيو نەتىجىبب ە

ئېرىشتۈرىدۇ.

بيو قىلىش بتىا
بۈكشە ئىشب
بۈل ە پب
كۆ ب
ئالما قىاللىاا

بولمىاا

ئۇڭر سېيو

ئو ايال ئاداشتۇرىدۇ.

ھەم ئۇنو پەرزەنتلىرىميىت يادىغا دائىبم

قورقاا

ھېاابالش ىا چبۈنشو

ئببۇ ناھببايىتو قىممەتلىببك نەرسببە.

ئۆزنميىبت ئىب -پائالى ىتىمبدە ما با

ياكو جۈرئەت قىاللمىاا

ئىببببزدىيى

يەنە

ئىزدىيى .

ئورمانيىببت ئوتتۇرىاببىدا ئىشەنلىشىيببو
ئۇنتۇمايلو .يېتەر

ئالببدى

ئەجدادلىرىمىزنىت «تەرتىپشە بوياۇنغا

ئىب

قۇم بولمايدۇ» دې ە

نى ىتو تۈز دىلبو

دانا گەپلىرىيو

يببادىمىزدىا چى ارمىابباق ياخشببو.

پاك ئبادەملەرنو ھۆرمەتلەشبيو بىب .

خەيرى ەت ئۇشرۇ «يەتتە ئۇدۇم» مېيو

چۈنشو ئۇنداقالر ئىيتايىا ئاز.

مۇشۇ كۈن ى ە يەرگە قارات ا ئەمە .

 .3ئىشتى اق ۋە ئىيتىلى
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ئىششىي و ھەقى ەت :بەخىتلىك ئائىلە

ببببدىا
ببببلىتەلمىدۇق .ئائىلە ب
ئىشب

قۇرۇن

بز
بە ھەرگىب
بدىا كې ب ىا سب
زېرىششەنب

سىر ئەمەسبشو ھبازىر ھەر ئبۈە
ئائىلىدىا بىرى ۋەيبرا

بەخىتلىبببك بولبببۇپ كەتمەيابببە .

بولۇۋاتىبدۇ.

رەسمىە مەلۇماتالر ا ئاساسە

پەرزەنتلىرى يىت كۆز يېشبو كۈنبدنزى

ھەقى ىە

كۈلشە يو تۈندە ئۇي ۇ يو ئو رىاليدۇ.

يېتىمالرنو ھېاباب ا ئالمىغانبدا تبۇم

ئە

خوتببۇ ۋە يېتىمالرنىببت سببانو يببۈز

ئېغىرچىلى يو يې ىشيو بىلىشىت كېبرەك.

مى دىا ئېشىپ كېتىپتۇ ...يادى ىزدىدۇ!

دانببا ئبباتىلىرىمىز بىببلە نببۇرانىە

ئىل ىرى كۆپيو كبۆرگەنلەر «ئبائىلە-
كى ىك دۆلەت» دې ە

ئببانىلىرىمىز ئببۆز ۋاقتىببدا ئببائىلىيو

گەپيو پبات-

مۇستەھشەملەشيىت يەتبتە قائىدىابىيو

پات ئې تاتتىغۇ ئەمدى ھازىر ئەنە شبۇ

بۈزنپ چى ىببپ ئببۇنو ئەۋڭدلىرىغببا
تب

كى ىك مەملىشەت ئاساسىيىت كۇمپەيشۇم

بك
بۇنى غا قان ىلىب
بز شب
بدۇر ا  .بىب
قالب

بولۇشببو ئببائىلە تببۈۋرنكو بولغببا

بو
بۋاتىمىز قېيب
بدە ئەمەم قىلىب
دەرىجىب

ئاتىالرنىبببت ئاجىزلىشبببىۋات انلى ىيو

ئۇڭر ا يەنە بىر قېتىم نەزەر ئا بدۇرۇپ

كۆرسىتىدۇ .ئەسلىدىغۇ ئاجرىشىشبيىت

كۆرەيلى ۇ:

ئاساسبببىە سبببەۋەبو يوقابببۇللۇق
پاىخولوگى ىلىك ئامى  .قولىدىا ئىب
كەلمەيدىغا

 .1ھببۆرمەت بىرىي ببو ئورۇنببدا

سودا مەنرەسى ە ئايالنغا

بىلىميىت تەمىيو تېتىغا
بولاببىمۇ ئىبب

تۇرۇشو كېبرەك .ئەر بىبلە ئاياليىبت

ياكو قابىلى ىتو

بىببر-بىببرى ە بولغببا ھۆرمىتىيىببت

تاپالمىغببا ئببائىلە

بببۇ
بببائىلە تېخىمب
بببىدە ئب
نەتىجىاب

تايان ىاو بباڭ-چاقىابىيو ئاسبران
ئۇياقتا تۇرسۇ

تو را يوم تىيمات كۈرەن قىلىبپ

مۇسببتەھشەملىيىدۇ .بببۇنو باي ىغببا

ئۆزى ە ئبۆزى ئىب ە

پەرزەنتلەرمۇ ئاتا-ئانىابىيو ببۆلەك ە

بوڭلمايۋاتىدۇ .ئباقىۋەتتە ئەر-ئايبام

دەرىجىب ە

ئىششو خى

ئىززەتلەپ

يبوم تالالۋات با  .زەرداپ

چېشىدىغىيو بى ۇنا

يېتىدۇ .ەم ۈزار ئاتا-ئانا بىر ەمدىا
بولاىمۇ قۇتۇلىدۇ.

گۈدەكلەر .ئاتىاىز

بىيو
با تەربى ىاب
بۇم ئانب
بشە ئو ب
ئۆسب

 .2سېيىت ئاتبا-ئانبا

كۆرمى ە قىز...

مېيىبت

ئاتا-ئانام مېيىت ئاتا-ئانام سبېيىت
ئاتببا-ئانببا  .جى ەنلىببرىم ە ئەقىبب

ئۇلبۇ ئبالال ھايۋانبدىا پەرقبو
بولاۇ

قەدىرلەيبدىغا

دەپ بىبزگە ئبا -سبەۋى ە

ئې تاام قا -قېرىيدىشىمغا ئې ت انبدەك

بەرمى ەنمىببدى ...ھە ئەممببا بىببز

ئې تىمە  .ئۇڭرمۇ بىزنبو چۈشبىيىدۇ.

بولااق بۇ ئا -سەۋى ەنو تۇرمۇشب ا

ئۆزئببارا چۈشببەن ە بولغببا يەردە
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ئىززەت-ھۆرمەتمۇ ئۆزلۈكىدىا پەيبدا

ئايببام ئۇنى غببا ئەر تېببپىالر ئەممببا

بولىببدىشە  .ئۇنى غببا ئېيىببق كببۆز

بالىالر ا يات بىرسو ھەرگىز ئاتا-ئانبا

يەتشۈزدۇق.

بوڭلمايدۇ.
خۇڭسە:

 .3ئببۆي ە ھەرقانببداق مېھمببا
كەلاە قاپاق تۈرنلمەيدۇ .قايياق سبۇ

دېمەك ھۆرمەت بىبلە

ئى اىمۇ كۆ لو توق قايتىشىدۇ .ئۇڭر

ئۈستۈ

بىزدىا رازى بىز ئۇڭردىا مىييەتدار.

تۇر ا

چۈشبەن ە

ئبائىلىيو يوقابۇللۇق

توخببۇ پې ىببدەك يۇلۇۋېتەلمەيببدۇ.
ئائىلىيىت قون تۈۋرنكىئاتا بىلە

 .4بالىلىرىمىزنو مەكتەپشە بار ى ە

ئانبا

خانغا ئوخشبان كبۆرىمىز مەكبتەپشە

بىرلىشىپ كۈرەن قىلغاندىال ھەرقانداق

بان
باگىرت ا ئوخشب
بدە شب
با پەيتىب
بار ب

قى ىي ىلى يو يە ىلو بولىدۇ.

تەربى ەلەيمىز .مەكتەپتىا كې ىا دوسبت ا

ئەمدى ئۈچىي و ھەقى ەت ئۈسبتىدە

ئوخشان سىردىشىمىز.

توختىاليلو :مىللىبە ۋە دىيىبە روھتبا
تەربىبب ىلەن ە سببا الم قابىلى ەتلىببك

 .5رەنجىشىپ قالااق  5مىيۇتتىا

ئەۋڭد يېتىلدنرنن.

كې ىا سۆزلىشبىمىز .بىرىمىبز قباتتىق
كەتاەك ئىششىي ىمىز جىم ئولتۇرىمىز.

ئالەمشۇمۇلالشببتۇرۇن دول ۇنىببدىا

ئۆزىمىزگە كەل ەندىا كې ىا ئۆتشۈزنپ

ئەۋڭدى ىزنبببببو پەقەت سبببببىزڭ

قويغببا سببەۋەنلىشىمىزنو دەرھببام

قۇتۇلدۇراڭياىز! «بباڭم ئبۆزگىلەردىا

ئو شاش ا ئىيتىلىمىز.

كەم بولمىاۇ » دەپ يالى اە شبوئار ا
بېرىلىپ دەۋرا

 .6ئىياق ئائىلىبدە ئايبام كىشبو

سۈرسى ىز بالى ىز با

يولدىشببىغا تېلېفببو قىلىببپ« :نەدە

خالىغىيىيو قولىغا تۇت ۇزۇپ دې ىيىيبو

»

قىلىببپ بەرگىيى ىببزدىا نببېمە پايببدا

گەپيو قىلمايدۇ .بەزىدە ئبايرىم

تاپتى ىز ھازىر بالىمىز ا كېرەك بولغىيو

ئا ىيىلەرنىببت ئاياللىرىيىببت دوسببت-

«كببوڭ» «سببپرايت» «پىپاببو»

بىر
بۆزىيو شب
بدا ئب
بت يېيىب
بۇرادەرلىرىيىب

ئەمە  .مېببيى

ە ئۇڭر ببا كېببرەك

چبببببا الپ «نەدە يۈرىابببببە

بببولغىيو ئەلببلەت ناخشىاببو مىللىببە

يۈرىاببە
دې ە

» «قاچببا كېلىاببە

ھا ۋې ىپ »-دېب ە

تەربى ە دىيىە تەربى ە ئاتبا مېھبرى

زەردە ئبارىالن

گەپلىرىيببو ئا لىغىيىمببدا «تېلېفببونو
بولمىغا

ئانا مۇھەبرىتىبدۇر .دۇن با ئبالىملىرى
ئەللەت ناخشىاىيو تى شباپ ئۆسبشە

ئاتا-بوۋىالر» نبېمە دېب ە

بەخىتلىك دەپ ئوياليمە .
 .7ھې اچا

گۈدەكلەرنىببت باشبب ا تە تۈشببلىرى ە
قارىغاندا زېرەك بولىدىغانلى ىيو تەت ىق

ئاجراشمايمىز .ما با
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ئىابپاتالپ بەردى.

بولۇپمۇ مومىالر ئۇڭرنو مىللىە روھتبا

قىلىپ ئاللى اچبا

ھەممىمىببز «سببۇلتا سببۇلەيما »

تەربى ىلەشببشە ئىيتىل ەنببدىال بببالىالر

قىاىملىق فىلىمىيو بېرىلىپ كۆردۇق بۇ

با ىاببىدا مەكتەپببتە جەمئى ەتببتە

ئېاى الردىدۇ تۈرك رېژىااورى ئۇشرۇ

شبببەكىللەن ە

بالىيىبببت بېشبببىيو

فىلىمدە سۇلتانيىت ئايبالو ھۈررەميىبت

قايمۇقتۇرىدىغا

تەربى ىۋى ئەھمى ىتبو

باش ا تىلدا ئەللەت ناخشىاىيو ئې تىبپ

يبببوق نەرسبببىلەردىا قۇتبببۇلىمىز.

ئولتۇر ببانلى ىيو بىببر نەچبب ە قېببتىم

مۇئەللىملەرمببۇ بالىيىببت قببابىلى ەت-

كۆرسىتىدۇ .سەۋەبو تبۈرك قېيىبدىا

ئى تىبببدارىيو ئاتبببا-ئانىابببىيىت

يارىلىپ ئۆزگىيىت ئەللەت ناخشىابىيو

«يان ۇقو» بىلە

تى شببىغا ئەۋڭد ئبباخىرى بۈيببۈك

ببت-
ببالال بەرگە تاڭنب
ئۇنىببت ئب

ئوسما ئىمپېرى ىاىيو بۇڭتتو .مانبا

ببدۇ.
بب ا ئىيتىلىب
ببابىلى ىتىيو ئې ىشب
قب

ئانا تىليىت قۇدرىتو قانداق ! شۇ الش ا
باڭ تەربى ىاو ئۇيغۇر ئۈچۈ

تەربى ەلەۋات ا

ئاساسىە

ئۆل ەشيو قويبۇپ

شباگىرتلىرىغا ئېغىلىبدا

بوداۋات ا قويغبا ئوخشبان قارىمبات

تۈگۈنلەرنىت بىرى .ئەللەت ناخشىابىيو

ئەركىا ئويالشيو بىلىدىغا

ئې تىببت ئۇنىببت يېيىببدا ئولتببۇرۇپ

ئېيىق ھەم ئوچۇق يەتشۈزىدىغا شەخس

پەيغەمرىرىمىزنىبببت سببباھابىلىرىيىت

شەكىللەندنرنششە بار كۈە-قابىلى ىتىيو

ببباتۇرلۇق قىااببىلىرىيو شببۇنداقال

بۇئەللىم
بدۇ .مب
بدىغا بولىب
بەرپ قىلىب
سب

«چىيتۆمببۈر ببباتۇر ۋە مەختۇماببىال»

دې ە

ھەم شبەرەپلىك كەسبىپ

چۆچىشىيو ئې تىپ بېرىت ...ئۇيغۇرنىت

ئى ىاببىيىت ئە

باتۇرلۇق خىابلەتلىرى سباھابىلەرنىت

مۇشۇ ئەمەسمۇ...

جىھاد مەيدانىدىشو جاسبارىتو ئەكبس

ۇلىمايدۇ! مېيىت پىشرىم شۇ .ئومۇمە

تېپىت .ئەگەر روھىە ئوزۇق با مۇھتباد

تى

باڭ ئۆزگىلەرگە ئەگىشىپ كەتاە روناق

دىبا مىللىبە ئەنئەنىلىرىمىزنبو

ساقالپ ئۇڭرنو كەل ۈسو ئەۋڭدنىبت

تاپمببايمىز« .يبباز ۇچىلىرىمىز بببالىالر

ئې ىغا سى دنرنششە قادىر بوڭلىاباق

ئەدەبى اتىغببا كۆ ببۈم بۆلمەيۋاتىببدۇ

ببو
ببە روھب
بباق مىللىب
ئەۋڭدى ئويغب

ئەدەبىبە كىتبابالر

كۈچلۈك سبا الم ھەم دانبا مىللەتبشە

يببوق» دەپ ئببۆز ئەۋڭدىمىزنىببت
تەربى ىاى ە سبۇ

ئاساسببىە ۋەزىپىاببو

ئۇلو مۇستەھشەم ئبۆت ھې اچبا

ئەتتببۈرنل ە چببۆچەكلەرنو ئببويالپ

بالىالر ئوقۇيبدىغا

ئۇلۇ

پىشىرىيبو

ئببايلىيىمىز دەپ ئببوياليمە  .مىلببلەت

قارىمبايلو .سبىز

تەقدىرى پەقەت ئۆزىمىزنىت قولىدا...

بىلە بىز مەيلبو ئبۇڭر ئوقۇيبدىغا
كىتابالر بولمىاىمۇ ئائىلىدە ئبۆزىمىز
52

بولدى .دۇن ا با دا لىبق ببۇ گبۆھەر
گۈزەللىشو شەكلىيىت ۋە رە ىيىت ھەر

ئبباخىرقو ئببو يىبب مابەييىببدە
ئۇيغۇرڭردا بات سۆزى تىلغا ئېلىيغاندا

خىللى و بىبلە كبۆرگەنلىشو ئبادەميو
ئۆزى ە جەلپ قىالتتو .ببۇ گۆھەرنىبت
چى ى ئبورنو دۇن با ببۇيى ە پەقەت
ئاز ىيە بىبر قىابىم يەرلەرگىبال خبا
بولۇپ ئۇڭرنىت ئى ىبدىيمۇ پەقەتبال

كۆز ئالبدىمىز ا قاشتېشبو كېلىبدىغا
بولببۇپ قالغببا ئىببدى (بولۇپمببۇ
خوتەنلىشلەر ئارىاىدا) .چۈنشو قاشتېشو
كۆپ پۇلغا ياراشبتىا ئىل ىبرى ببايالر
سبباناقلىق بولغببانلى و ۋە ئۇڭرنىببت
تاپاۋىتو ھەر خى يولالر بىلە روياپ با
چى انلى و ئۈچبۈ بىزنىبت دى ب ەت
نەزىرىمىز بايلىق يولىدىشو بىبر خىب

خوتە يۇرۇ بان دەرياسبو بىبلە
قاراقان دەرياسو بىرىي و دەرىجىلىبك
قاشتېشبببو چى ىبببدىغا ئاڭھىبببدە
جۇ راپى ەلىببك ئببورۇ ھېاببابلىياتتو.
ئەمما باش ا يەكە زەرەپشا دەرياسبو
ۋە روسببى ى ە ئوخشببىغا يەرلەردىببا
چى ا تاشالر ئېلىبپ-سېتىلىشبتا بىبر
قەدەر ئاستا ۋە ئەرزا ئىدى .شۇ الش ا
ئاساسلىق كۈە ۋە ئېلىم-سېتىم يېبرى
خوتەندىشو ئىششبو دەريبا ببويلىرىيو

نەرسى ە مەركەزلىشىپ كەتمەيتتو .ئەمما
تەبىئىببە بببايلى لىرىمىز ئارىاببىدىا
با ۋە
بۆزىمىز ئى ب ە بولغب
بر ئب
بىردىيرىب
ۋاقىتلىق پايدىلىيالىغا قاشتېشبو بىبر
قەدەر كۆپ پۇلغا يارىغانبدىا كېب ىا
ھەممىمىزنىت دى ەت نەزىرىمىز تەبىئىبە
قاشتېشببو تەرەپببشە ئا دۇرۇلىببدىغا
53

ئاسا قىلىبپ مەركەزلەشبشە ئىبدى.
قاشتېشببو گەرچە ئۆتمۈشببتىا تارتىببپ
قېزىلغا ۋە گۆھەر ھېاابىدا مۇئبامىلە
قىلىيىببپ كەلبب ە بولاببىمۇ -21
ئەسىرنىت باشلىرىدىا زامانىمىز ا قەدەر
بولغا ئارىلى تا قېبزىلى ۋە ئبېلىم-
سېتىم جەھەتتە ئە يۈكابەك پەللىب ە
يەتشە بولبۇپ ھەتتباكو ئبالتۇنيىمۇ

ئۆزى قاز ا كانالردا ئىشلەن جەريانىدا
تېپىۋالغببا قاشتېشببىالرنو مەخاببۇ
ئالىدىغا ئۇيغۇر تاشب ىالرنىت يېيىغبا
ئاپىرىپ ساتاتتو ياكو پات-پبات شبۇ
كانالرنو ئايلىيىپ ساتىدىغا تان بارمۇ
دەپ سببوراپ كەل ەنببلەرگە سبباتاتتو.
ئالغۇچو بىلە سبات ۇچو ئوتتۇرىابىدا
بولغا بۇ سودا بەك پەرقلىق بولبۇپ

بېاىپ چۈششە ئىبدى .ئبۇ دۇن بادا
قىممەتلىشتە ئالماستىا قالاا ئىششىي بو
ئورۇندا تۇرىدىغا كا بايلى و بولبۇپ
قالغببا ئىببدى .دى ببارىمىزدا سبباناپ
تۈگەتشۈسببىز بببايلى الر بببار بولببۇپ
بۇڭرنىت ھەممىاى ە بۇڭ ىالر ئىب ە
بىمۇ
بق بولاب
بو ۋاقىتلىب
ئەممبا قاشتېشب
خەل ىمىزنىت بىۋاسىتە پايدىلىياڭيبدىغا
شەكىلدە ئۆز قولىدا مەۋجبۇت بولبۇپ

سات ۇچو سبو ۇقيو سبۇ ۇق دېبمەت
ئىااى يو ئىاابىق دېبمەت قبا تەر
بەدىلى ە تاپ با تاشبيو  100سبومغا
بوملۇق
ساتابا ئبالغۇچو ببۇ  100سب
تاشيو  1000سوم ھەتتاكو ئۇنى دىيمۇ
يۇقىرى پۇلغا ساتىدىغا ئىشالر مەۋجۇت
ئىدى .ئارىدىا بىر مەزگى ئۆتشەنبدىا
كې ىا ئبۆزى تاپ با ببۇ گۆھەرنىبت
شۇن ىلىك كبۆپ پۇلغبا يارىغبانلى ىيو

تۇر ا ئىدى .دەسلەپشو مەزگىلبلەردە
خەل ىمىز خالىغا ۋاقىتتا دەريا بويلىرىغا
چى ىپ تاشالر ا ئىي ىشە دى ەت قىلغبا
ئاساستا مې ىبپ كېتىۋېتىبپ قاشتېشبو
تاپىدىغا شۇ ئارقىلىق ئۆز تۇرمۇشىيو
قامدايدىغا بىر مەزگىللەرنبو باشبتىا
كەچۈردى .ھەتتاكو بەزىلەر شۇ ئارقىلىق
نەچ ە يۈز ھەتتا مىل ونالر با قاشتېشبو

بۈرىشىيو
بىلەر يب
بارە كىشب
با بى ب
ئا لىغب
تۇت ا پېتو يەنە شبۇ كەمرە ەللىبك ۋە
ۇربەت ىلىك ئى ىدە نەچ ە مېتىر توپبا
ئاستىغا شۇ غۇپ ئبۈ -تىيابىز ئبۆز
رىزقىيو ئالالھتىا كۈتۈپ تان كوڭشب ا
ئاتلىيىپ كېتەتتو .ئۇڭر تبان كبوڭن
جەريانىدا قاتتىق-قبۇرۇق نبا بەزى
باكو
بۇيۇقئان يب
بىز سب
بتالردا يا اب
ۋاقىب

سات انمۇ بولدى .شۇ ئەسبيادا بەزىبلەر
بىر نەچب ە ئبادەم بىبلە بىرلىشبىپ
كۈچىيىت يېتىشى ە كى ىبك-كى ىبك
چو ۇرلى و بىر-ئىششو مېتىر كېلىدىغا
كانالرنو گۈرجەك ۋە جوتبۇڭر بىبلە
قوللىرىدا ئې ىپ قاشتېشبو قازىبدىغا
ھالەتلەر مەيدانغا كەلبدى .ئبۇڭر شبۇ

شوۋاگۈرنچتەك تاماقالرنو يەيتتو .قى
كۈنلىرى ئۇڭر مۇز تۇتۇپ قالغا سۇدا
بارەت ئېلىببپ رەبببرى ە قۇل ىلىببق
تاھب
قىالتتو .بۇ بى ارىلەرنىت ئۆز رىزقىيبو
تېپىشتا شۇنداق چو ۇر ئۈمىدلىرى بار
ۋە تەۋەكشۈل ىلىببك روھببو ناھببايىتو
كۈچلۈك ئىدى .ئبۇڭر ئۆزئبارا بىبر-
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با
با ھەتتب
بايىتو كۆيۈم ب
برى ە ناھب
بىب
ئارىاىدىا بىرەرسو ئۆيى ە قايتىبدىغا
ئىشو چى ىپ قالاا ئۇ كىشبو قايتىبپ
كەل ۈچە چى با تاشبيىت پۇلىغبا نەخ
مەيداندا بولمىغا ئبۇ قېرىيدىشبىيىمۇ
ئوخشان بىر كىشىلىك شېرىك قىلىدىغا
ياردەماۆيەر قېرىيدىشو ئۈچۈ قا -
تەر ئاق ۇزاڭيببدىغا كىشببىلەر ئىببدى.

ئىشىشتىا كىرىپ بۇ جاپاكەشيىت ئايالو
ۋە بالىلىرىيىت ئالدىدا :دادام ئالبدىي و
قېتىم ئالغا پۇليو بەرسبۇ دې ەنتبو
دەپ چوپ ببو ال بىببر ئەركىشببىيو
قىزارتىشبببلىرى ئبببۇڭرنو كۈتبببۈپ
تۇرۇۋاتاتتو .مۇشبۇ كىشبىلەر تاپ با
قاشتېشببببىالر بىببببلە تاشبببب و
سببودى ەرلىرىمىزنىت ئببامىتو كېلىببپ

بۇڭرنو شۇنداق جاپاڭر ا كۆنبدنرگە
سبببەۋەق بولابببا ئۇڭرنىبببت ۋە
ئائىلىاىدىشىلەرنىت كبۆ لى ە پبۈكشە
ئارزۇ_ئارمبببانلىرى ۋە ئائىلىابببىدىشو
قى ىي ىلىق ئىدى .چۈنشو بۇڭر ئاتبا-
بوۋىاىدىا باشبالپ زالىميىبت زۇلمبو
تۈپەيلو دولىابو ئاپتباپ كبۆرمى ە
ياخشببىراق بىببر تۇرمۇشبب ا يېببتى
ئىاببتەكلىرى زور ئەممببا يوقاببۇللۇق

ئۇڭرنىت قولىغا كاللەك-كاللەك پبۇلالر
كىرگەنببدىا كېبب ىا تببان كوڭشببيو
ئاسانالشتۇرۇن مەقاىتىدە ياكو تاشبيو
ئۆزى كوڭپ تېپىبپ ئبۆزى سبېتى
مەقاببىتىدە ئى شىببرى ئببۆلشىلەردىا
قىمببمەت باھببالىق توپببا قېببزى
ماشىيىلىرىيو ئېلىپ كېلىششە باشبلىدى.
شۇنداق قىلىپ مۇشبۇ شبەكىلدە بىبر
مەزگى ئۆتشەندىا كې ىا كوڭيبدىغا

ئەتراپلىرىيو ئوراپ تۇرۇۋات ا كىشىلەر
ئىدى .ئۇڭر ھەپتە ئو كبۈ يباكو
بىرەر ئايدا بىر قېتىم ئۆيى ە قايت ىيىبدا
بالىلىرى ئۇڭرنىت ئالدىغا ئباە قالغبا
قۇشيىت بالىلىرى دا ئېلىبپ كەلب ە
ئانىابببىغا ئېغىزىيبببو ئاچ ىيىبببدەك
ئېغىزلىرىيو ئې ىشىپ دادىمىبز بىبزگە
پۇم ئېلىپ كەپتۇ دەپ يۈگۈرنشبلىرىب

ماشبببىيا
ئىشبببالر ا ئبببادەم ئەمە
ئىشلىتىدىغا قوم بىلە كوڭشب ا يەر
تبباپ ىلو بولمايببدىغا بىببر ھببالەت
شەكىللىيىششە باشلىدى .چۈنشو ماشبىيا
بىلە كبوڭن ئۈچبۈ يەرلەر كە برى
بولمىاببا بولمايببدىغانلى و ئۈچببۈ
تاش ىالر بىپايا كەتبشە زىمىيلەرنبو
ئۆزى ە ئى ىبلەپ باشب ىالرنو يبې ىا

ئەمدى ئۆيى ە كىرىبپ تىلىبم-تىلىبم
يېرىلغا ۋە يا اچتەك قېتىبپ كەتبشە
قوللىرى بىلە ئۇماق بالىلىرىيو سىالپ
ئولتۇر ىيىببدا سببەپەردىا قايتىببپ
بيىلىرىيىت
بۆرگە قوشب
بو كب
كەل ەنلىشىيب
بالىلىرى بۇ كىشىيىت قۇلو قىا ىلى ىدىا
ئۆتيە سورىغا پۇليو تۇتۇن ئۈچبۈ

كەلتۈرمەيبببدىغا ھەتتبببا يبببې ىا
كەل ەنلەرنىببت بەزىاببىيو ئۇرۇپمببۇ
قويىدىغا سەم ئۆزىيو تۇتۇۋاڭلمىابا
ئۆلتۈرنپمببۇ قۇيىببدىغا ھببالەتلەر
شەكىللىيىششە باشلىدى .شۇنىت بىبلە
يان ۇقىدا پۇلو ئباز ئباجىز-نبامرات
بو
با چىشب
با بويلىرىغب
بىلەرنىت دەريب
كىشب
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پاتما ياكو پات ا تەقدىردىمۇ كۈچو
يەتببمە بولۇش ب ا باشببلىدى .ئببۇڭر
ئامالاببىز بايالرنىببت توپببا قېببزى
ماشىيىاببىغا ئببايلىق مائاشبب ا قبباراپ
ئىشلەيدىغا بولبدى .ئەسبلىدە قبولو
بىلە كا ئې ى ئارقىلى مۇ نەچ ە يۈز
مىت ھەتتا مىل ۇنالر ا تان سېتىپ ھام
كۈنو ياخشىلىيى ئېھتىمالو بار بولغا

ئەسببلىدە قىابب ىغىيە بىببر مەزگىللىببك
يۈكاىلىشتىا كې ىيشو مە لۇپ بولۇشيىت
بشە .
بى يالو ئىب
برىل ە سب
بدىا بېب
ئالب
شۇنىت بىلە شەخاىە ئى ىلىۋېلىيغبا
يەرلەر زالىمالر تەرىپىدىا تارتىپ ئېلىيىپ
يەنە ئۆز خەل ىمىبزگە قىمبمەت باھبادا
سېتىلىشبب ا باشببلىدى .ئۆزىمىزنىببت
ئادەملىرى يې ىا كەلاە ھەيۋە قىلىدىغا

با
بامراتلىق پات ى ىغب
بال نب
بامراتالر يەنىب
نب
پات ۇزۇلۇپ چەكلىك بولغبا مائاشب ا
بەند قىلىيدى .ئبۇڭر كبې ە-كۈنبدنز
ھې رىببر ئۆسببۈملۈكمۇ ئۆسببمەيدىغا
ئەتى ەندىا-كەچشىب ە توپبا-تبوزا
با چۆلببدە
بدىغا قاقب
بۇپال تۇرىب
ئۇچب
قىشلىرى شىۋىر ا سۇ ۇقتا ئىشلىابە
يازدا پىژ ىرىم ئىااى تا چەكلىك ئايلىق
مائاش ا ئىشلەيتتو .كا ئى ىلىرى بولاا

ھەتتبببباكو ئببببۇرۇپ ئىتالر ببببا
تاڭت ۇزىلىدىغا يەرلەر ئەمدىلىشتە زالىم
قۇلىغببا ئۆتاببە ھببېچ قارشببىلىق
كۆرسىتىلمىدى .بەلشبو قبون قبولالپ
تۇت ۇزۇلۇپ ئاجىزڭرنو بوزەك قىلىبپ
ئالغا ۋە شېرىشلىرىيو يالغانالر بىبلە
قببارا قويغببا كەمببرە ەللەر ئۈچببۈ
بېرىششە كۆزى قى مات بېابىپ يات با
پۇللىرىيو پې ىتو بىلە شۇ زالىمالر با

يازدا تو الت ۇدەك سبو ۇق ۋە قىشبتا
خۇمداندەك ئىااىق قىممەت باھبالىق
ئۆيلىرىببدە ئىللىببق ئائىلىاببو بىببلە
خۇشام-خۇرام ياشايتتو ھەم پات-پات
چەتئەلدىشو پرېزىبدېيتالرمۇ ئولتبۇرۇپ
باقمىغا ئالىە ماشبىيىلىرىيو ھەيبدەپ
چى ىپ قويۇپ چەكاىز بايلى يىت ئى ىاو
بوڭتتو .كۈنلىرى شۇنداق ئۆتۈۋات اندا

بېرى بەدىلى ە يەرلەرنىت ناھايىتو ئاز
بىر قىامو ۋاقىتلىبق قولغبا كەلبدى.
كۈندىا-كۈن ە پۇلو ئاز نامراتالر ببۇ
ساھەدىا چى ىرىپ تاشلىيىپ بۇ سباھە
بايالر بىلە زالىم ئىششىابى ە قالغبا
ئىدى .شۇ ۋاقىتالردا تاش و بايالرنىبت
جەمئى ەتتىشببو ئببورنو كۆتۈرنلۈشببشە
باشببلىغاندەك كببۆرننەتتو .چببۈنشو

بببۇ سبباددا بايلىرىمىز ببا زالىمالرنىببت
يالماۋۇزڭرچە كبۆزى چۈشبتو .ئۇنىبت
ئۈستى ە خەل ىمىز ئارىاىدىمۇ بولمىغۇر
ئىمانغا ۋە ئادىمى لىششە زىت قىلمىب -
ئەتمىشلەر تو رىاىدىشو سۆز-چۆچەكلەر
تاشبب و بببايالر تو رىاببىدا ھېشببايە
قىلىيىببدىغا بولببۇپ قالببدى .بببۇڭر

شببەھەرنىت ئە ئبباۋات يەرلىرىببدىشو
ئې ىز بىياڭر با ئىب ە بولغبا ببايالر
چەت-يىراقتىشو يېزا قىشالقالر ىمۇ ئى ە
ئىدى .خەل ىمىز ئۇزۇ -ئۇزۇ يولالردا
كېتىۋېتىپ دې ىشىپ كېتەتتو :بۇ نەچ ە
مىببت كببۋادرات مېتىببر يەر پبباڭنو
ئاۋۇ يەر پباڭنىيى مى !
ھاجىميى مى
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ئەپاۇسشو شبۇ يەرلەردىبا خەل ىمىبز
پايدىالنغا بولابا بىزمبۇ شبۇ ببات
ھبباجىملىرىمىز بىببلە پەخىببرلەن ە
بولابباق! چببۈنشو مۇشببۇ قاشتېشببو
كانلىرىغا ھەتتا بىپايبا دەريا با ئىب ە
بولغا خوجايىا تاش ىالر بۇ يەرلەرنبو
قېيىمىزنو شوراۋات ا باشبلى الر ا پبارا
بېرىپ قىمبمەت پۇلغبا سبېتىۋالغاندىا

ببشە دەپ
ببو ئىب
ببت بىياسب
ئۇيغۇرنىب
سۆيۈنۈپ كېتەتتبۇق .ئبالىە-ئىابى
ماشىيىالر قەدەمدە بىر ئۇچراپ تۇراتتو.
ھەيببدەۋات ا كىشببو كىمببدۇ دەپ
قارىابباق بېشببىدا ئىيتببايىا نەپىببس
تېرىدىا تىشىل ە قىممەت باھالىق قاما
تۇماق ئۇچىابىدا ئاجايىبپ كبۆركەم
ئۇستىلىق بىبلە تىشىلب ە 30-20

كېبب ىا شببۇنداق ئبباچشۆز بولببۇپ
كەتشەنشو تان كوڭن ئۈچۈ بىبراۋ
كەلاە تاپ ا قاشتېشىيىت  50%تىب ە
ياكو  60%تى ە ئۆزى ئىب ە بولبۇن
شەرتو بىلە ئاندىا كوڭش ا رۇخابەت
قىالتتو .جاپا تارتىپ كولىغبا بى بارە
دېھ انغا تەقاىماتالردىا كېب ىا ئېشبىپ
قالغبببا  40-30پىرسبببەنت پبببۇم
ھۆكبببۈمەتتىا كەلببب ە ئبببالۋا -

مىت سوم ئارىاىدا سبېتىۋېلىيغا قامبا
چاپا كى ىۋالغا بىر ئۇيغبۇر ئىبدى.
ھەشببەم تۇرمۇشببلىرى بىببلە ھەمببمە
بپ
بوت چى ىرىب
بدىا ئب
بت كۆزىب
ئادەميىب
يوقاۇم كىشبىلەرنو كەييىبدە تاشبالپ
بداق
بايلى ىيو قانب
بايالر بب
با بب
كېتىۋات ب
خەجلەشيو بىلەلمەيۋات با شبۇ تاپتبا
كېاەم كارىۋىتىبدىا چۈشبەلمەيۋات ا
داۋالىيبببات دېابببە پبببۇم يبببوق

سببىلى الر ىمۇ يەتمەيتتببو .شببۇنداق
بولاىمۇ نبېمە ئامبام ئباز بولابىمۇ
قانائەت قىلىپ ھەممە ئادەم شبۇ ببات
ھاجىمالر ا ئىشلەشتىا باش ا چارە يبوق
ئىدى .ئۇڭرنىت پۈتۈ كبۈچو بىبلە
ببىپ توپلىغبببا ببببايلى لىرى
بەسلىشب
تۇرمۇشىدىشو ھەمبمە سباھەدە ئەكبس
ئېتىببپ تببۇراتتو .شببەھەرنىت قاياببو

رەھىماىزلەرگە يالۋۇرۇپ ئىشبخانىمۇ-
ئىشببخانا كىرىببپ ئببۇ مەلئۇنالرنىببت
گەپلىرى ە قۇڭق سالمىغىيىغا قارىماستىا
قى ىي ىلى ىيببو ئا لىتىۋات ببا تبباڭت
كىشىلەر بار ئىدى .ئۇڭرنىت قى ىي ىلى و
ھەم قىلىيمىغاچ ا ئۇڭر ا جەمئى ەتتىشو
بىر تۈركۈم ياخشو نى ەتلىبك كىشبىلەر
تەرىپىدىا ئىئبانە تبوپالن پائبالى ىتو

تەرىپى ە قارىااق ئې ىز-ئې ىز بىيباڭر
بىياڭرنىببت ئې ىزلىشىببدىا قارىغببا
بو يەرگە
بىدىشو دوپپىاب
بت بېشب
ئادەميىب
چۈشۈپشەتشۈدەك دەرىجىدە ئىدى .شبۇ
بت
بىيو كىميىب
بو بىرسب
بت قاياب
بىياڭرنىب
ئىشەنلىشىيو سورىااق ئى ىاو پباڭنو
ھبباجىم چى بباتتو .نببېمىال بولمىاببۇ

ئورۇنالشببتۇرۇڭتتو .بەزى كېاببەللەر
يېتەرلىك راسخوت ھازىرڭنغۇچە بەلشىبم
ئۆلببۈپ كېتەتتببو .يەنە نۇر ۇنلىغببا
كىشىلەر ئبۆيلىرىيو يبې ىالن ئۈچبۈ
تۆۋە تۇرمۇن كاپبالەت ئورۇنلىرىغبا
ئىلتىمبببا سبببۇنۇپ ئبببۆچرەت
ساقالۋاتاتتو .دېبمەك ببايالر ببايلى و
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نامراتالر قى ىي ىلى و بىلە
بىلە مە
تە كۈندە ياشاۋات ا -2015يىلىيىت
باشلىرىدىا تارتىپ بايالرنىت ئى تىاادى
تەكشۈرنلۈشببشە باشببالپتۇ دېبب ە
خەۋەرلەر تارقىلىش ا باشبلىدى .ئەممبا
بت
بانالردا بايالرنىب
بۇ زامب
باكىمى ەت ئب
ھب
يان ۇقىببدا بولغاچ ببا بببۇ خەۋەرلەر
ئۇڭرنىت يېيىدىيمۇ ئۆتمىبدى ھەتتبا

بو
بەم مېيب
بو بەرسب
بت ھەممىيب
بايلى ىميىب
قويۇۋەتاە دەپبتىشە دېب ە گەپبلەر
قۇڭقالر ا ئا لىيىش ا باشبلىدى .ببۇنو
ئا لىغا سىرتتا قالغا ببايالر ئبۆزىيو
قۇتۇلدۇرۇشببيىت چارىاببىيو ئىببزدەپ
ھەممىاو پات-پاراق ئىبدى .پۇليىبت
بىر ئبۇچو بىلەكبتە يەنە بىبر ئبۇچو
يۈرەكتە دې ەندەك كۆپىي ىلەر بايلى تىا

ئببۇڭر پىاببەنتمۇ قىلمىببدى .چببۈنشو
ئۇڭرنىت پۇلو ۋە جەمئى ەتتىشو ئبورنو
بدى.
بتۇرۋەتشە ئىب
بۇڭرنو بىخۇتالشب
ئب
چو دادام رەھمەتلىك دائىم :باڭم! ببۇ
كاپىرڭر ببا ئىشببەن ىلو بولمايببدۇ.
بۇڭرنىت ھەر ۋاقىت جەمئى ەتبتىا ئە
بېشىدا تازىاليدىغا ئىششو خى ئادىمو
بولىدۇ .كاپىرڭر ئۇڭر با ۋۇجۇدىبدىا
ئۆە .ئۇڭرنىت بىرى بىلىملىك ئباق-

مېھرىيو ئۈزەلمى ەنلىشو ئۈچۈ يۇرتتىا
ئايرىاللمايۋاتاتتو .پۇليو بىرگە ئېلىبپ
قاچات دېاە بەك كۆپ بولغاچ ا چېيىپ
قالىدۇ دەپ ئېلىپ ما المايۋات ا يباكو
كې ىا قالغانلى تىا يۆتشەششە ئىمشانى ىتو
يببار بەرمەيۋات ببا  .شببۇنداق قىلىببپ
ھەممەيلە نبۆۋەت كۈتبۈپ ئبۇڭرچە
تەۋەكشۇل ىلىبببك ھېابببابلىيىدىغا
ئەمەلى ەتتە بولاا ئۆزى پبۇم بېرىبپ

قارىيو پەرق ئېتىبدىغا كىشبىلەر .يەنە
بىرى بايالردۇر .چۈنشو بىر جەمئى ەتبتە
بەل ىلىبببك تەسبببىر قوز ايبببدىغانالر
با
بدۇ .ئەممب
بىلەر بولىب
بۇنداق كىشب
مۇشب
ھازىرقو بىر كې ىدە بې ىغا يى و بايالر
بۇ گەپشە ئىشەنمەت پۇلىغبا ئىشبىيىپ
ئۆزلىرىيو ئاشبشارا قىلىۋاتىبدۇ .ئىب
مۇشۇنداق داۋامالشابا ببۇڭر ۋاقتبو

كۆندنرنۋالغا ئىبتالردىا تەمە قىلىبپ
ھېچ يەرگە ھەرىشەت قىلماسبتىا بىبر-
بىببرلەپ يوقۇتۇلۇشبب ا باشببلىدى ۋە
ھببازىر ى ە تەلتۆكببۈ يوقۇتۇلغببانمۇ
بولببدى .ئۇنببداقتا شببۇن ە كببۆپ
بايلىرىمىزنىببت ئىياببانيىت كببۆزى
بەرپ
بايلى و نبېمىلەرگە سب
يەتشۈسبىز بب
ببۆزلىرى نەدە
ببۇڭر ئب
ببدى ئب
قىلىيب

بەلشببو
كەل ەنببدە پببۇلىيو ئەمە
جېيىيىال قۇتۇلدۇرۇشيو ئوياليدىغا بىر
كۈن ە ئۇچرىشىپ قالىدۇ .ببۇ مەنبدىا
سىلەرگە نەسبىھەت بولابۇ دەيتتبو!
راسببت بببۇ گەپلەرنىببت ھەممىاببو
قاچىببدىشو ئاشببتەك -2016يىلببو
ئەمىلى ەتشە ئايالندى .بەزى تۇتۇلغانالر

بايلى ى ۇ
_ داۋامو كې ىيشو ساندا...
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خۇڭسىلەرگە سەۋەپ بولۇۋات ا بولۇشو
مۇمشىا .بۇ خى يەكۈنلەرنىت ۋەزنىيبو
دە اەپ بې ى ئۈچۈ مېيى ە مۇنداق
بىر سبوئالغا جباۋاپ بېرىشبشە تبو را
كېلىدۇ :ئۇنبداقتا مانبا مۇشبۇ نەشبىر
قىلىيغببا تببارىخىە رومببانالر ۋە بببۇ
بو
بۇن قىز ىيلى ب
با ئوقب
بارىخىە رومب
تب
با
بارىخىە ئب
بك تب
بۇرڭردا يېتەرلىب
ئۇيغب
ببر
بباكو بىب
ببەكىللەندنرەلىدىمۇ يب
شب
مىللەتيىبببت تبببارىخىە ئې ىيىبببت
يۈكاىلىشى ە پەقەت تارىخىە رومبانالرڭ
يېتەرلىشمۇ ئەلۋەتتە ببۇ سبوئالالر ا
دەرھالال ھەئە دې ى قى ىا ھەتتا ھەئە
دې ىشببيىت ئببۆزى خاتببا .ئببۇزاق
تارىخىمىزنو قويۇپ تۇرۇپ يې ىي و يۈز
يىللىق تارىخىمىزنو يبۈزەكو ۋاراقبالپ
باقااقمۇ ببۇرۇن ىالر سبادىر قىلغبا
نۇر ۇ خاتالى الرنو كې ىيشىلەرنىت شبۇ
پېتببببو تەكرارلىغانلىغىببببدەك ھەم
ئې ىيىشبببلىق ھەم كۈلشىلىبببك ھەم

بۇ سوئاليىت ھەرگىزمبۇ بىبرلىششە
كەل ە ئۆل ەملىك بىر جباۋابو يبوق
نېمىيو ئۆل ەم
قاياو نۇقتىدىا چى ى
ھەتتا ئويالنغۇچىيىبت قىمبمەت
قىلى
قارىشو قاتارلى الرنىبت ئوخشىماسبلى و
بىلە ئېرىشبىدىغا جباۋابىمىزمۇ ھەر
خى بولىدۇ .تبارى بەرىرىبر ئۆتبۈپ
كەتشە بىر دەۋر ئۇ تەكرارڭنمايبدۇ
تارىختا بەرپا قىلغا سبەلتەنەت قولغبا
كەلتۈرگە ەلىرىلەرنو كۆشەپ يېتىشيىت
بۈگۈنىمىز ياكو كەل ۈسبىمىز ئۈچبۈ
ھې انداق پايدىاو يبوق دې ەنبدەك
قارىماق ا تو رىدەك بىلىيىدىغا ئەممبا
چو ببۇرراق مببۇڭھىزى ە بەرداشببلىق
بىرەلمەيدىغا يە ى يەكۈنلەرنو جىق
ئا الپ تبۇرۇۋاتىمىز .بەلشىبم يې ىي بو
يىلالردا ۋەتەندە نەشر قىلىيغا تارىخىە
رومانالرنىت كۆپلىشو شبۇنى غا مبا
ھالدا بارلى ا كەل ە تبارىخىە رومبا
ئوقۇن قىز ىيلى و بەلشىبم مۇشبۇنداق
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مەسببخىرىلىك مىاببالالرنو نۇر ببۇ
ئۇچرىتبباڭيمىز .ھببېلىھەم بۈگببۈنشو
ببىتىپ
ببۇنو كۆرسب
بباللى ىمىزمۇ شب
رېئب
تۇرۇۋاتىدۇ .تارىخىە ئبا دې ىيىمىبز
سەم ئاباتراكىت بىلىيىشبو مبۇمشىا
ئبباددىە ئې ت انببدا تببارىخىە ئببا
دې ىيىمىبببز بىزنىبببت تبببارىخىە
كەچۈرمىشلىرىمىزدىا تبو را تەجبرىرە-
سبباۋاق يەكببۈنلەن رېئبباللى ىمىزدا
تەتببرى الن شببۇنداقال بۈگببۈنىمىز ۋە
كەل ۈسىمىز مەسىلىلىرىيو شۇ تەجرىرە-
سببباۋاقالر ئاساسبببىدا كبببۆزىتى
ئى تىدارىمىزنو كۆرسىتىدۇ مۇشبۇنداق
تببارىخىە ئببا بىببزگە سى اسببىە
بەل ىبلەن
ستراتې ى ەلەرنو چۈشىيى
شببۇنداقال سببتراتې ى ەلەرنو ئىشبب ا
ئاشببۇرىدىغا باسبب ۇچلۇق پىببال -
تاكتىشىالرنو پىالنالن-ئىجبرا قىلىب
ئى تىببببدارىمىزنو يېتىلدنرىببببدۇ
ستراتى ى ەلىك تەپەكشبۇرنو كە ئارقبا
كۆرننۈن ۋە موم خام ماتېرى ام بىلە
تەمىيلەيدۇ .تارىخ ىالرنىبت ھەممىابو
ستراتې ى ەچو بولۇشو ناتبايىا ئەممبا
ستراتې ى ەچىلەرنىت ھەممىاو تبارىخيو
ئوقۇ ا بولىدۇ .كى ىك بۇن ئىراق با
تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەنبدە ئۇنىبت ئە
مببۇھىم مەسببلىھەت ىلىرىدىا بىببرى
بۇق
بو ئە نوپۇزلب
بۈنشو دەۋردىشب
بۈگب
ئوتتۇرا شەرق تارىخ ىلىرىبدىا بىبرى
بېرنارد لۇيىس ئىدى.
تۆۋەندە بىز تارى ئوقۇشبيىت زادى
قانداق ئەمەلىبە قىممەتلىبرى ببارلى و
ھەق ىدە بىرلىشتە مبۇڭھىزى ە چۆكبۈپ
باقايلو.

بىببرەيلە بىببر ەلىببتە كېاببەل ە
مۇپتىال بولۇپ قاپتۇ ئۇنىت ئو پۇتو
ھوشۇقىدىا كۆكۈرنپ قېلىش ا باشالپتۇ.
دوختۇرڭرنىببت دې ىشببى ە دەرھببام
كېاىۋەتمىابببە بەدەنيىبببت باشببب ا
قىاببىملىرىغا تارقىلىببپ جانغببا خەۋپ
ئەكىلىبببدىشە  .بىمبببار ئامالابببىز
قوشۇلۇپتۇ .ئەمما كېاەللىك ۋىرۇسلىرى
بەكمببۇ تېببز تارقىلىش ب ا بولغاچ ببا
ئاللىرۇرۇ تىزىغا تارقاپ بولغبانىشە
دوختۇرڭر يەنە كېاىشيو تەۋسى ە قىپتۇ
بىمار يەنە ئامالاىز قوشۇلۇپتۇ .شۇنداق
قىلىپ بىمارنىت ئبو پباچى و تولبۇق
كېاببىپ تاشببلىيىپتۇ .كېاببەللىك بىببر
مەزگى كونتروم قىلىيىپتۇ ئەمما ئازراق
ۋاقىتببتىا كېبب ىا بببۇ كېاببەللىشيىت
ئاڭمىتو ئۇنىت سوم پۇتىدا كۆرنلۈششە
باشببالپتۇ شببۇنىت بىببلە ئوخشببان
ئۇسببۇم بىببلە سببوم پۇتىيىمببۇ
ۋىرۇسيو يەنىال
كېاىۋېتىپتۇ .ئەپاۇ
تىزگىيلى ىلو بولماپتۇ .ئۇنىت قوللىرىمۇ
يۇقۇملىيىپتبببۇ ئامالابببىز ئىششبببو
بىلىشىيىمۇ كېاىۋېتىپتۇ .دوختۇر ئۇنى غا
سۈنئىە پبۇت ۋە قبوم ئالماشبتۇرۇپ
قويۇپتۇ .سبەم ۋاقىتبتىا كېب ىا يەنە
بتىا
برى ۋىرۇسب
بو ئەزالىب
بت ئى شب
ئۇنىب
يۇقۇملىيىشبب ا باشببالپتۇ .دوختببۇرڭر
ئاۋۋام بۆرەكيو ئالماشتۇرۇپتۇ .بىمارمۇ
ھايات قېلى ئۈچۈ دوختۇرنىبت ئەزا
ئالماشتۇرۇن تەكلىپىيو قوبۇم قىلىشب ا
مەجرۇر بوپتبۇ .شبۇ تەرزدە بىمارنىبت
باشتا بۆرىشو بىر مەھەلبدىا كېب ىا
جى ىرى ئاشب ازىيو ھەتتبا يبۈرىشو
ئالماشببتۇرۇلۇپتۇ .ئبباخىرى ۋىببرۇ
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ببباللى ىزنو
بببۈ كب
بببېلى ئۈچب
قب
ئالماشتۇرامتى ىز

تارقىلىپ بويۇنغا كەپتۇ دوختۇر ئەمدى
ئاخىرقو چارە بېشى ىزنو ئالماشتۇرايلو
شۇندىال ھايات قاڭڭياىز دەپتۇ .قىزىق
يېرى ھەممە ئەزاسبىيو ئالماشتۇرۇشب ا
ماقۇم بولۇپ كەل ە بۇ بىمار ئەمدى
دەرھام ئالماشتۇرايلو دې ەلمەپتۇ .بەكال
ئىششىلىيىپتۇ ئىل ىرى باش ا ئەزالىرىيبو
ئالماشتۇر اندا بۇنداق ئىششىلەنمىب ە
بۇردىا
ئىبشە  .ئاخىرىبدا بىمبار دوختب
سوراپتۇ:

سببىزمۇ بىمبباردەك ئەگەر بېشببىميو
ئالماشتۇرسببام مە ئببۆزنم بولمببات
قالىدىشەنمەنغۇ دەپ ئويالپ باقتى ىزمۇ
نېمىش ا باشب ا ببارلىق ئەزالىرىيبو
ئالماشتۇر اندا ئىششىلەنمىب ە ئبادەم
بېشببىيو ئالماشتۇرۇشبب ا كەل ەنببدە
ئىششىلىيىدۇ
ئۇ نېمىش ا ئۆزىيىبت مە >لىشىيبو
ئالماشتۇرۇلۇپ كەتشە باش ا ببۆرەك
يۈرەكلىرى ە ئەمە
ئۆپشە ئاش ازا
بېشىغا با اليدۇ

بېشىميو ئالماشتۇرسباق راسبتىيالھايات قاڭڭمدىم
بۇنى غبببا چوقبببۇم دەپ ۋەدەبېرەلمەيمە ئەممبا چبو ئېھتىمالبدا
ھايات قالىاىز.

نېمىش ا بېشىدىا ئايرىلىبپ قالابا
ئۆز>ىببدىا ئايرىلىببپ قالىدىغانببدەك
بدەك
بۆزى بوڭلمايدىغانب
بو ئب
ئىل ىرىشب
ئەمدىشو ھايات قالغا ئادەم ببۇرۇن و
ئۆزى ئەمەستەك تۇيغۇ ا كېلىپ قالىدۇ
ئۇنىت بېشىدا زادى نېمە بار

ئەگەر ھايات قالاام ھايات قالغائادەم كىم بولىبدۇ مە يەنە ببۇرۇن و
مە بوڭڭمدىم
دوختۇر بۇ سوئالغا نېمە دەپ جاۋاپ
بېرىشىيو پەقەت بىلەلمەپتۇ ئۇ بۇنداق
بىر سوئاليىت سورىلىپ قېلىشىيو پەقەت
ئويالپمۇ باقمىغا ئىشە .

بت
تەجرىرى ىلىبك پەلابەپە ئې ىمىيىب
ئاساس ىلىرىدىا بىبرى بولغبا جبو
لوكيىت قارىشى ە ئادەملەرنىبت بىلىمبو
ئۇنىببت كەچمىبب -تەجرىرىلىرىببدىا
كېلىدۇ كې ىيشبو ھايبات كەچمىب -
تەجرىرىلىبرى ئۇنى غبا يېزىلىبپ بىبر
ئادەميىبببت مې ىابببىدە ئەسبببلىمە
شەكىللەندنرىدۇ بۇ ئەسبلىمە ئۇنىبت
كىملىشىيىت مەنرەسو بولىدۇ .ئەمدى بىز
تۆۋەندىشو كىيونىبت پارى ىغبا قبۇڭق
ساڭيلو.

بۇنو مەنمۇ ئويالپ باقمباپتىمەئەپەنببدىم دەپتببۇ دوختببۇر ئبباخىرى
ئامالاىزلى تىا.
ئۇنداقتا ئالماشتۇرۇپ يبۈرمەيلوچۈنشو ھايات قالغبا ئبۇ ئبادەم مە
ئەمەسشەنمە دەپتۇ بىمار.
ئەمدى بىز تۆۋەندىشو سبوئالالرنو
ئۆزىمىزدىا سوراپ باقايلو:

بەلشىم نۇر بۇ ئوقبۇرمەنلىرىمىزگە
ھوللىۋودنىت جاسۇسلۇق تېمىابىدىشو

ئەگەر بىمارنىببت ئورنىببدا سببىز
بولاى ىز قانبداق قىالتتى ىبز ھايبات
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بولىدۇ سى ىلىدۇ روھو خاتىرجەملىششە
ئېرىشەلمەيدۇ.

دا لىق كىيوسبو بورنيىبت كىملىشبو>
( )Bourne Identityناتونۇن بولمىابا
كېرەك .بۇ كىيو ھازىر ى ە تۆت قىابىم
ئىشببلەندى ئالببدىي و ئببۈە قىاببمو
بت ئە
بدىشو كىيوڭرنىب
بان تېمىب
ئوخشب
سەرخىلو سانىلىدۇ .بۇنى دا خاتىرىاىيو
يوقات ببا بىببر دەرىجىببدىا تاشبب ىرى
جاسۇسيىت ئۆزىيىت كىملىشىيو ئىزدەن
داۋامىببدىشو كەچمىشببلىرى ھېشببايە
قىلىيىدۇ .بان پېرسۇنا جې اا ببور
ئەسلىدە ئامېرىشا مەركىزىبە ئاخربارات
ئىدارىاىيىت مۇتلەق مەخپىە پىالنلىغبا
بىببر پروگراممىاببىدا يېتىشببتۈرنل ە
پەۋقۇلئبباددە ئاڭھىببدە خادىمالرنىببت
ئى ىدىشو ئە يامىيو .بۇڭر مەخاۇ
دۇن ا مى اسبىدا ئامېرىشىيىبت كبۆزى ە
قادالغا مىخالرنو يۇلۇشب ا مەسبئۇم.
پۈتۈ دۇن ادىشو چبو شبەھەرلەرنىت
ھەممىاىدە دې ىدەك ئۇڭرنىت ئەزالىرى
بار ئبۇڭر شبۇ يەرلەردە ئوقۇ بۇچو
دې ەندەك يالغبا سباڭھى ەت بىبلە
ۋەزىپە بېجىرىبدۇ .كىيونىبت بېشبىدىال
بور ئىتالى ىيىت بىر دې ىبز قولتۇقىبدا
لەيببلەپ قالغببا يەردىببا قۇت ببۇزۇپ
قېلىيىدۇ ئۇ ھۇشىغا كەل ەندىا كې ىا
ئۆزىيىت كىملىشىيبو بىلەلمەيبدۇ ئبۇ
ئوقتىا يارىالنغا يباكو سبۇدا ئبۇزاق
تببۇرۇپ قالغببانلى تىيمۇ ئىشبب ىلىپ
خاتىرىاىيو يوقىتىدۇ شۇنىت بىلە ئۇ
ئۆزىدە بار كى ىششىيە يىپ ئۇچو بىلە
ئۆزىيىت كىملىشىيو ئىزدەششە باشاليدۇ
كىيو ۋەقەلىشو مۇشۇ يىپ ئۇچو بويى ە
راۋاجلىيىدۇ .كىيودا باشتىا ئاخىرى ئبۇ
كىملىشىيببو بىلەلببمەت بەكببال بىئببارام

دا لىق خىتات ئارتىاو چې لۇ يىبت
ببىمۇ
بب ە كىيوسب
ببم > دېب
مە كىب
ھەممىمىزگە تونۇشلۇق بولابا كېبرەك
بۇنى ببدىمۇ چې لببۇ خاتىرىاببىيو
يوقىتىدۇ شبۇنىت بىبلە كىملىشىيبو
تېپى ئۇنىت ھاياتىدىشو ئە مبۇھىم
ئىش ا ئايلىيىدۇ.
قىا ىاو خاتىرىاىيو يوقىتىبدىغا
ۋەقەلىك چى ىدىغا كىيوڭر بەك كبۆپ
ھەممىاىدىشو ئورتاقلىق شۇكو ئبۇڭر
خاتىرىاببىيو يوقات انببدىا كېبب ىا
ھەممىاو ئوخشاشال ئىيتبايىا كۈچلبۈك
ئىزتىراپ ا چۈشۈپ نېمە ئى قىلىشىيو
بىلەلببمەت قالىببدۇ ئببۇڭر ئۆزىيىببت
بباڭھى ىتىيو
ببورنو سب
بباتتىشو ئب
ھايب
بت
بېشىبتەلمەت قالىبدۇ .گەرچە ئۇڭرنىب
خاتىرىابببىيو يوقىتىشبببتىا باشببب ا
ساڭمەتلىشو ياخشو پۇلىاو بار ھەتتا
قولىدا بىر قان ە پاسپورتو بار دېمەك
بۇنى دىا كېب ىا ھبۇزۇر-ھباڭۋەت
خاتىرجەملىشتە ياشان ئىمشانى ىتو ببار.
ئەمما ھەممىابو مە كىبم دېب ە
سببوئالغا جبباۋاپ تبباپمىغى ە كببۆ لو
تىيمايدۇ.
بۇ كىيوڭرنىت ھەممىاىدە دې ۈدەك
مۇنداق ئورتاقلىق بار:
-1خاتىرىابببىيو يوقات انالرنىبببت
ھەممىاو ئورتاق چو ۇر پەرىشبانلىق
بدۇ.
با گرىپتبار بولىب
چەكابىز ئىزتىراپ ب
ئىيتايىا ئاراماىزلىيىدۇ بىئارام بولىدۇ
سى ىلىدۇ.
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يوقىتىشىدىا كەل ە  .شۇنداق دېب ى
تامامە مۇمشىيشو بىزنىت كىملىشىمىبز
ماھى ەتتە ئەسلىمىمىزدىدۇر .مېيبو مە
سىزنو سىز ئۇنو ئۇ قىلغبا نەرسبە
تۇ ما ئىرسىە پەرقلەردىا باش ا بىزنىت
بېشببببببىمىزدىا ئۆتشببببببۈزگە
كەچمىشبببلىرىمىزدۇر .تۇ ۇلغانبببدىا
ھببازىر ى ە بولغببا ئببۇزاق ھايببات
كەچمىشو جەريانىدا بىبز ئوخشبىمىغا
مۇناسىۋەت ۋە ئوخشىمىغا ئبورۇنالردا
بالىمىز.
باڭھى ەت ئب
با سب
بۇنى غا مب
شب
تۇ ۇلۇپ باڭ بولىمىز مەكتەپشە كىرىپ
ئوقۇ ۇچىلىق ساڭھى ىتى ە ئېرىشبىمىز
توت قىلااق ئەر ياكو خوتۇ ببولىمىز
بالىمىز تۇ ۇلاا دادا ياكو ئانا بولىمىز
يەنە خىزمىتىمىزنىببت ئوخشىماسببلى ىغا
ئاساسە دوختۇر ئوقۇت ۇچو ساق و
سودى ەر يا باچ و تىششبۈچو يباكو
دېھ ا ببولىمىز .ۋەتەنب ە نىابرەتە
پۇقرا بولااق بالىلىرىمىز ا نىابرەتە
دادا-ئانببا ئىببدارىمىز ا نىاببرەتە
خىزمەت و ياكو باشلىق ببولىمىز .مانبا
مۇشببۇ سبباڭھى ەت-كىملىشلىرىمىزنببو
تۇيۇقاىز ئۇنتۇپ كەتاەك ۇ مە مە
بوڭڭمدىم سىز سىز بوڭڭمابىز ببۇ
بەۋۋۇردىا بىببز نېمىلەرنببو ھببېس
تەسب
قىلىشىمىز مۇمشىا

بىيو
بت مەنىاب
بو ھاياتيىب
-2ھەممىاب
يوقىتىببدۇ نببېمە قىلىشببيو قەيەرگە
مې ىشىيو بىلەلمەيدۇ ھايات نىشبانىيو
يوقىتىببپ قويىببدۇ .ھاياتىببدىشو ئە
مۇھىم ئى كىملىشىيو تېبپى بولبۇپ
قالىدۇ.
-3ئۇڭرنىبببت ھەممىابببو ببببۇ
ببۇرۇن و
ئازاپالردىا كىملىشىيو تېپى
ئۆزىيو بىلى ئبارقىلىق قۇتۇلمباق و
بولىدۇ خاتىرىابىز ياشاشبيو قوببۇم
قىاللمايدۇ.
-4يەنە بىببر ئورتبباقلىق شببۇكو
ئۇڭرنىبببت ھەممىابببو كىملىشىيبببو
ئۆتمۈشببىدىا ئىزدەيببدۇ .مۇنببداقال
دې ەندە ئبۆزىيو ئبۆز كەچمىشبىدىا
تارىخىدىا تاپماق و بولىدۇ.
بۇڭر بەلشىم مۇنبداق سبوئالالرنو
تۇ دۇرىشو مۇمشىا :ئۇڭر نېمىش ا ئۆز
كىملىشىيببو ئۆتمۈشببىدىا ئىزدەيببدۇ
ھېلى ببو بىمببارمۇ نېمىشبب ا بېشببىيو
ئالماشتۇرۇشتىا ئۆلۈميو ئەڭ كۆرىبدۇ
ئۇنىت بېشىدا ياكو مې ىاىدە زادى نېمە
بار
بۇ سوئالغا ئاددىە جاۋاپ بەرسبەك
بىمارنىببت مې ىاببىدە دەم ئۇنىببت
خاتىرىاو ئەسلىمىاو بار ئۇ يوقىتىپ
قويۇشببتىا ئەناببىرى ە مە > بببار.
كىيببودىشو پېرسببۇنا ڭر ا نىاببرەتەنمۇ
ئۇڭرنىبببت كىملىشبببو ئۇڭرنىبببت
ئەسلىمىاببىدىا كەل ب ە ئەسلىمىاببو
بولغبباچ ىال ئببۇڭر ئببۆزى بوڭلىغببا .
ئۇڭرنىت كىملىشىيو يوقىتىشو ماھى ەتتە
ئۇڭرنىت ئۆز ئەسلىمىاو خاتىرىابىيو
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ئادەميو مەھرۇم قېلىشو تۈپەيلىبدىا
شۇن ە ئازاپ ا مۇپتىال قىلغبا كىملىبك
شۇنىت ئۈچۈ مۇھىمشو ئۇ ئادەميىت
ھاياتىيىت مەنىاو قىممىتبو نىشبانو
بىلە چەمرەرچە با النغبا تېخىمبۇ
ئبباددىە ئې ت انببدا كىملىشببو ئېيىببق
بولمىغا ئبادەم ئۆزىيىبت ما ىبدىغا

يۆنىلىشىيىمۇ ئىيتىلىدىغا نىشبانىيىمۇ
ئېيىق بېشىتەلمەيدۇ-دە تەبىئى ال نبېمە
ئى قىلىشىيىمۇ بىلەلمەيبدۇ .چبۈنشو
ھەر قانداق بىبر كىملىبك بىبر قاتبار
ھەرىشەتلەر بىلە با النغا بولىدۇ ھەر
قانببداق كىملىشيىببت مببۇئەي ە ۋە
مۇقەررەر تەلەپ-تەقەززالىرى بولىبدۇ.
بىر ئادەميىبت دوختۇرلبۇقىيو ئېتىبراپ
قىلغىيىمىز يەنە بىر تەرەپتىا قارىغاندا
ئۇنىت كېاەم داۋاڭشيو بىلىبدىغانلى و
ۋە كېاەم داۋاڭيدىغانلى و (يەنو بىلى
ۋە ھەرىشەت)نىمبببببۇ ئېتىبببببراپ
قىلغىيىمىزدۇر .بىبز بىراۋنىبت مەلبۇم
ساڭھى ىتىيو ياكو كىملىشىيبو ئېتىبراپ
قىلغىيىمىزدا ئۇنىبت شبۇنى غا ڭيىبق
ھەرىشەتتە بولۇشىيو كۈتشە ببولىمىز
ناۋادا ئبۇ سباڭھى ىتى ە ڭيىبق ئىب
قىلمىاا-دوختۇر كېابەم داۋالىمىابا
ئوقۇت بببۇچو ئوقۇ ۇچىالر بببا دەر
ئۆتمىاە شوپۇر ماشبىيا ھەيدىمىابە-
ئۇنىت ساڭھى ىتو ھەقى ىە سباڭھى ەت
بولمببات قالىببدۇ .كىملىببك بىببلە
ھەرىشىتىيىت ما كەلمەسلىشو ئادەمبدە
دائىم سبى ىلى پەيبدا قىلىبدۇ .ئەگەر
ئببادەم كىملىشىيىببت تەلىببپى ە ڭيىببق
ياشى الىاا ئبۇ راھەت ھبېس قىلابا
تەلىببپى ە ڭيىببق ياشى المىاببا يەنببو
كىملىشى ە زىت ئىشالرنو قىلىش ا مەجرۇر
بولاا ئۆزى خباڭپ قىلابا ئۇنىبت
ھاياتو روھىە بىئباراملى تىا ئبازاپتىا
قۇتۇڭلمايدۇ.
بىز بۇنو ئۆزىمىزنىبت مۇسبۇلما
كىملىشببو بىببلە بببا الپ ئويلىيىببپ
باقااقمۇ شۇنداق خۇڭسى ە ئېرىشىمىز

يەنو بىز ئبۆزىمىزنو مۇسبۇلما دەپ
ئېال ۋە ئېتىراپ قىلغا ۋاقتىمىزدا بىر
مۇسببببۇلمانيىت كىملىشببببو تەقەززا
قىلىبببدىغا ئبببۇنو مۇسبببۇلما
ئەمەسببلەردىا پەرقلەندنرىببدىغا بىببر
يۈرنن ئىب -ئەمەللەرنبو قىلىشبيىمۇ
تە ئېال قىلغا بولىمىز .چۈنشو باشتا
قەيت قىلغىيىمىزدەك ھەر قانداق كىملىك
شۇ كىملىشيىت چىيلى ىيو ئىاپاتاليدىغا
ھەرىشەتلەرنو تەقەززا قىلىدۇ .بىر ئادەم
بىر تەرەپتىا ئۆزىيىبت مۇسبۇلمانلى ىيو
دەۋا قىلىببدۇيۇ يەنە بىببر تەرەپببتىا
مۇسۇلمانلى ىغا زىت قىلى الرنبو قىلابا
ئۇنىت كىملىشو بىلە ھەرىشىتو بىردەك
بولمىغببا بولىببدۇ-دە بببۇ خىبب
بىردەكابببىزلىك ئۇنىبببت پىابببخىك
تە پۇ لۇقىيو بۇزىدۇ.
دېمەك كىملىك بىلە ھەرىشەتيىبت
بىرلىشو مەزكبۇر كىملىشيىبت ئى شبو
تەقەززاسو ھېااپلىيىدۇ .مۇشۇ نۇقتىدىا
قارىغاندا ئادەميىت ھايباتىيو مەنىلىبك
ئۆتشبببۈزنن-ئۆتشۈزەلمەسبببلىشو
نىشانىيو تېپى تاپالماسلى و ئۇنىت ئۆز
كىملىشىبب ە بولغببا چۈشەن ىاببىيىت
قان ىلىك چو ۇرلۇقو ۋە بۇ كىملىشى ە
بولغا ساداقىتىيىت قان ىلىك چىيلى ىغبا
با لىق .كىملىشيىت مۇھىملى و ھەق ىبدە
مۇشۇن ىلىك توختىلىشيو يېتەرلىك دەپ
قارايمە .
بەلشىم بىبز يۇقبارقو بايانالرنىبت
تارى بىلە نبېمە ئاڭقىابو ببار دەپ
ئويالۋات ا بولۇشبىمىز مبۇمشىا بىبر
شببەخس ئۈچببۈ شببۇن ە مببۇھىم
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ھېااپالنغا شۇ كىملىشيو بىر مىللەتبشە
تەدبى الپ ئويالپ باقاباق ۇ شبەخس
ئۈچۈ مۇھىم ھېاباپالنغا كىملىبك
مىللەت ئۈچۈنمۇ شبۇنداق مۇھىممبۇ
مېيى ە بۇ سبوئالغا ھبې شىم مبۇھىم
ئەمە دەپ جاۋاپ بەرمىابە كېبرەك.
ئۇنداقتا شەخابيىت كىملىشبو ئۇنىبت
ئەسلىمىاىدىا كەلاە كەچمىشىيو مەنرە
قىلاا ئۇ ھالدا مىللەتيىت كىملىشى ۇ
مېببيى ە ئۇنىببت جبباۋابو تببارى .
مىللەتيىبببت كىملىشىمبببۇ ئۇڭرنىبببت
كوللېشتىپ ئەسلىمىاىدە يەنو ئۇڭرنىت
تارىخىدا .خاتىرىاىيو ئۇنۇت ا ئبادەم
كىملىشىيببو يوقات ىيىببدەك تببارىخىيو
ئۇنۇت ا مىللەتمۇ ئوخشاشبال كىملىبك
كىرىزىاى ە مبۇپتىال بولىبدۇ .ئۇنىبت
برەك
بدىا دېب
بشە نېمىب
باقىۋىتو شەخاب
ئب
بەرگە بولاببا مىلببلەت ئۈچۈنمببۇ
شۇنى دىا ھەتتبا ئۇنى بدىيمۇ ئېغىبر
ئاقىۋەتتىا دېرەك بېرىبدۇ .مىللەتيىبت
كىملىك تۇيغۇسىيىت سۇسلىشىپ كېتىشو
ئۇڭرنىت تارىخىيو ئۇنتۇشو بىلە ئو
تاناسببىپ .تارىخىببدىا يىراقلىشببى
تببارىخىيو ئۆگەنمەسببلىك ئۆزىيىببت
كىملىشىدىا يىراقلىشىشتۇر .بۇ يەنە ئۆز
نۆۋىتىدە پۈتۈ مىللەتتە يۆنىلىشبىيو
تاپالماسببلى تەك كوللېشتىببپ كورلببۇقيو
كەلتۈرنپ چى ىرىشو مۇمشىا.
ئەمبببدى تبببارى ئۆگىيىشبببيىت
ئەھمى ىتى ە يەنە بىبر نۇقتىبدىا نەزەر
ساڭيلو .خىتايالرنىت كالساىك ھەربىبە
ستراتې ى ە ئەسىرى سۇنزىيىت ھەربىبە
ئىشببالر دەسببتۇرى> دا ئببۆزىيو ۋە
ئۆزگىيو بىل ەندە ھەر قانبداق جە بدە

يې ىاە > دەيدىغا بىر مەشبھۇر سبۆز
بار .ئەمما ئۆزىيو بىلى ۋە ئبۆزگىيو
بىلى ئې تىلغىيىدەك ئۇنبداق ئو بات
ئىبب ئەمە  .بىببز بىببر مىللەتيببو
چۈشىيىشيو قويۇپ تۇرۇپ بىر يەكبشە
ئادەميو چۈشىيى ھەق ىبدە ئويلىيىبپ
باقايلو .بىز دائىم كىيوڭردا بولۇپمبۇ
رازۋېتشا جىيايەت كىيولىرىبدا مۇنبداق
كۆرننۈشيو دائىم ئۇچرىتىمىز .جىيبايەت
گۇماندارى بېشىتىل ەندىا كې ىا ببان
رازۋېت ىببك دەرھببام باشببتىال ئۇنىببت
ئارخىپىيو سبورايدۇ يەنبو ئبۇ نەدە
ئوقۇ انبدا
نەدە ئوقۇ با
تۇ ۇلغا
نېمىلەرنببو قىلغببا نەدە ئىشببلى ە
ئىل ىببرى قانۇنغببا خىببالپ ئىشببالرنو
قىلغانمۇ يوق ھەتتا خىزمەتداشبلىرى
دوسببتلىرى ئببائىلە ئەزالىببرى بىببلە
مۇناسىۋىتو قانداق دې ەنلەرنو ئاۋۋام
ئېيى اليببدۇ .ھەممىمىببز بىلىمىزكببو
ببببۇڭرنو ئېيى الشبببتىا مەقابببەت
گۇماندارنو تبو را چۈشبىيى ۋە شبۇ
ئاساستا ئۇنىت شۇنداق جىيايەتيو سادىر
قىلغببانلى و يبباكو سببادىر قىلىبب
ئېھتىمبباللى ىيو بېشىتىشببتۇر .نبباۋادا
رازۋېت ىببك گۇمانببدارنىت ئۆتمۈشببو
ھەق ىدە قان ە كۆپ ۋە تو را ئۇچۇر با
ئېرىشەلىاببە دېلببونو پببان قىلىبب
ئېھتىماللى و شۇن ە يبۇقىرى بولىبدۇ.
چۈنشو بىر ئادەميىت ئارخىپو باش ى ە
ئې ت انببدا تببارىخو شببۇ ئببادەميو
چۈشىيىشيىت نۇر ۇنلىغا يىپ ئبۇچىيو
ئۆز ئى ى ە ئالغا بولىدۇ .شبۇ يىبپ
ئۇچلىرىغا ئاساسە بىز بىبر ئادەميىبت
قىلىبب ئېھتىمببالو بولغببا ئىبب -
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ھەرىشەتلىرىيو پەرەز قىلىمىز .ئېرىششە
يىپ ئۇچىمىز قان ە جىق بولاا ۋە ئۇنو
تببو را ئانببالىز قىاللىابباق پەرزىمىببز
شۇن ە تو را چى ىدۇ .شۇنىت بىلە ئۇ
ئادەم ە قانبداق مۇئبامىلە قىلىشبيىت
مۇۋاپى لى ىيو بىلىۋالىمىز.

قالماستىا ئە مۇھىمو شۇ دۆلەتيىبت
باش ا دۆلەتلەر بىلە بولغا دىپلوماتىك
مۇناسببىۋىتىيىت ئىلمىببە ئاساسببىيو
تەمىيلەيببدۇ .دۆلەتببلەر ئارىاببىدىشو
مۇناسببىۋەتلەر يببا ھەمشارلىشببى يببا
رى ابەت ۋە ياكو ياما بولغاندا ئۇرۇن
بىلە خاراكتېرلىيىدۇ .مۇناسبىۋەتلەرنىت
خاراكتېرىيىببت قانببداق بولۇشببىدىا
قەتئى يەزەر ئۆزگىيو چۈشىيى > ھەممە
تەرەپلەر ئۈچۈ كەم بولابا بولمايبدۇ
قاياببو تەرەپ يەنە بىببر تەرەپيببو
ياخشىراق چۈشەناە ببۇ مۇناسبىۋەتتىا
شۇڭر چو راق مەنپەئەت ئالىبدۇ يباكو
رەقىرىدىا ئۈستۈ كېلەلەيدۇ .چبۈنشو
ئۇڭرنىببت سى اسببىتو تببو را بىلىبب
ئاساسىغا قۇرۇلغبا بولغاچ با الىبپ
كېلى ئېھتىماللى ىمۇ يۇقىرى بولىبدۇ.
شۇ الش ا قارشو تەرەپيىبت تبارىخىيو
ياخشببو تەت ىببق قىلىبب ھەرقاياببو
دۆلەتلەر مەخاۇ مەببلە سبالىدىغا
مۇھىم تۈر ھېااپلىيىدۇ.

ئەگەر شەخايو چۈشىيىشبتە ئۇنىبت
ئارخىپىغا مۇراجىئەت قىلااق ئۇنبداقتا
ببو
بباكو دۆلەتيب
ببلەت يب
ببرەر مىلب
بىب
ببا
چۈشىيىشببتى ۇ ئۇنىببت تارىخىغب
مببۇراجىئەت قىلىمىببز .شۇ الشبب ا ھەر
قاياو دۆلەتلەرنىبت ئۇنىۋېرسبىتېتلىرى
بدە باش ب ا
بات مەركەزلىرىب
باكو تەت ى ب
يب
بق
بارىخىيو تەت ىب
بت تب
دۆلەت-ئەللەرنىب
قىلىدىغا مەخاۇ ئاكادېمىك تەت ى ات
ئورگانلىرى بولىدۇ ئبۇ ئورگانالرنىبت
تەت ى اتلىرى شبۇ پەنيىبت بوشبلۇقىيو
تولۇقالن فۇنشىاى ىاىيو ئبادا قىلىبپال

تارى ئوقۇشيىت يەنە بىبر مبۇھىم
پايدىاو ئۇ مىللەتلەرنو ئۆزى ھەق ىبدە
ئبۆزىيو سبالماق
سو ۇق ا ئويلىيى
دە اەن ئىمشانى تى ە ئى ە قىلىدۇ .بىر
شەخايىت ئۆزىيو بىلىشو نوقۇم ئبۆزى
ھەق ىدىشو ئۇچۇرڭرنو بىلى بىلەنبال
ئەمەل ە ئاشمايدۇ نباۋادا ببۇ بىلىب
مۇشۇ يەك مەنرەلىك ئۇچۇرنىال ئاسبا
قىلاا ئۇ ئادەميىبت ئبۆزىيو بىلىشبو
كەمتۈك ھەتتا خاتبا بولبۇپ قالىبدۇ.
چببۈنشو ئىياببا بىببر ئىجتىمببائىە
مەخلۇقشو ئۇنىبت ياشبان داۋامىبدا
ئۆزىيىت ئىجتىمائىە كىملىشىيو قبۇرۇپ

ببۇمو
ببپ ئۇقب
ببتە ئارخىب
ئەمەلى ەتب
بىببز
ھې اياببىمىز ا يببات ئەمە
مەكتەپشە كىرگەنبدىا باشبالپ تباكو
خىزمەتشە چى انغا قەدەر ۋە چى انبدىا
كې ىيمۇ ساناىز ئانشىت-جەدۋەللەرنبو
توش ۇزىمىز ئەنە شۇڭرنىت ھەممىابو
بىزنىت ئارخىپىمىزنو شبەكىللەندنرىدۇ.
بۇ ھازىرقو زاما دۆلەت ھۆكۈمەتلىرى
ۋە شىركەتلەر مۇھىم ئورۇنغبا تىز با
ئىشبببالرنىت بىبببرى .شەخابببلەرنو
ئارخىپالشتۇرۇن دۆلەتيبو شبىركەتيو
مۇۋەپپەقى ەتلىببك ئىببدارە قىلىشببيو
قوڭيالشتۇرىدۇ دۆلەت-شبىركەتلەرنىت
سىتراتې ى ە-سى اسبەتلىرىيىت ھبۇلىيو
تەمىيلەيدۇ.
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قالىدۇ .ئوخشاشال مىللەتلەرنىت ئبۆزىيو
دە اىشىمۇ سېلىشتۇرما خۇڭسە ئارقىلىق
با يې ىيلى اڭيببدۇ بۇنى غببا
ئوبېشتىپلى ب
تارى ئوقۇن ئبۆز مىللىتىيبو باشب ا
مىللەتببلەر سېلىشببتۇرۇن ئببارقىلىق
يېتەلەيدۇ .يەنو تارى بىزنو دەرەخيبو
كۆرگەندە ئورمانيىمۇ كۆرنن ئورمانيو
كۆرگەندە دەرەخيىمۇ نەزەردىا سباقىت
قىلماسلىق ئىمشانى ىتى ە ئى ە قىلىدۇ.

چى ىدۇ ئۆزىيىبت ئبورنو قىممىتىيبو
مۇئەي ە توپ ئى ىبدىا ئىزدەيبدۇ ۋە
دە اەيدۇ .تو را دە اەن ئۈچۈ ئبۇ
ئۆزىيو باشب ىالر بىبلە سېلىشبتۇرۇپ
بۈنشو
باۋادا بۈگب
باد .نب
بشە مۇھتب
بىلىشب
دەرىجىابببىيو پەقەت تۈنۈگبببۈنى ىال
سېلىشتۇرۇپ خۇڭسە چى ارسبا بەلشىبم
ئببببۆزىيو بۇرۇن ىببببدىا كببببۆپ
ئىل ىرىلى ەندەك ھېس قىلىپ دەرھبام
مەميۇنلۇق ھېالىرىدا ئبۆزىيو ئالبداپ
قويۇشو مبۇمشىا .ئەگەر ئبۇ ئبۆزىيو
باشبب ا تە تۈشببلىرى ە سېلىشببتۇرۇپ
ئويالنغىيىدا خۇڭسىاو چوقۇم باشب ى ە
بولىدۇ .ئۇنبداق ئاسبا مەميۇنلبۇق
مە رۇرلۇق ا چۆكۈپ كەتمەيدۇ .چۈنشو
بارقىلىق
بتۇرما ئب
بۇ خىب سېلىشب
بۇ بب
ئب
ئۆزىيىت شۇ مبۇئەي ە تبوپ ئى ىبدە
زادى قانداقراق ئورۇنبدا ئىشەنلىشىيبو
تېخىمببۇ ئېيىببق بىلەلەيببدۇ .بىببر
مىللەتيى مۇ ئۆزىيىت ئورنىيو دە اىشو
مۇشۇنى غا ئوخشباپ كېتىبدۇ .تبارى
ئوقۇن ئبارقىلىق بىبز مىللىتىمىزنىبت
دۇن ادىشو ئبورنو ۋەزنىيىبت قانبداق
ئىشەنلىشىيببو بىلەلەيمىببز مۇشببۇنداق
بولغاندىال بۈگبۈنىمىز كەل ۈسبىمىزگە
ئاڭقىدار تو را ستراتې ى ەلىك قارارڭرنو
چى ىراڭيمىببز .ئىياببانالرنىت تببو را
تاللىشببو ئببۆزىيو تببو را تونۇشببو
دە اىشىيو شەرت قىلىدۇ .ئۆزىيو تو را
بم
بر شبەخس بەلشىب
دە ابى ەلمى ە بىب
كەسپ ئورۇ ۋەزىپە تاللىغاندا دائىبم
تو را قارار چى ىرالمايدۇ .ئۆزىيو يا بەك
قالتىس چا الپ قالىدۇ يباكو ئبۆزىيو
ھې يىمە قىاللمايدىغاندەك ھېس قىلىبپ

ئاخىرىدا توختىلىبدىغىيىمىز بولابا
تارىختىا ساۋاق ئېلى ھەق ىدە بولىدۇ.
تببارىخىە تەجرىرىلەرنببو ئببۆگىيى
ببارى
ببىلەن تب
بباۋاقالرنو خۇڭسب
سب
ئۆگىيىشيىت ئە مۇھىم مەقاەتلىرى ۋە
ئەقەللىە تەلەپلىرىيىت بىرىبدۇر .ببۇنو
زى ببادە زىغىرڭشببيىت ئببورنو يببوق.
قۇرئانيو ئوقۇپ باق انالر با ئايبانشو
قۇرئا كەرىمدە ئىل ىرىشبو ئبۈممەت
مىللەتلەرنىببت نۇر ۇنلىغببا تببارىخىە
قىااىلىرى بايا قىلىيغا ھەتتبا ببۇ
قىااىلەرنىت قۇرئا كەرىمدىشو ھەجمو
ئەھشام ئايەتلىرىبدىا نەچب ە ھەسابە
كۆپ .ئالال تائباڭ شبۇ قىاابىلەرنو
بايا قىلغاندىا كې ىا دائىبم ئاخىرىبدا
بۇ سبىلەرنىت تەپەكشبۇر قىلىشبى الر
ئىررەت ئېلىشى الر ئۈچۈ >...
ئۈچۈ
دەپ قىااببىلەرنو بايببا قىلىشببتىشو
مەقاىدىيو سەمىمىزگە سالىدۇ.
كۆ لۈ يو خاتىرجەم قىلى ئۈچۈ
سا ا پەيغەمرەرلەرنىت قىااىلىرىيو بايا
قىلىپ بېرىمىز بۇنى دا سا ا ھەقىب ەت
كەلببدى مببۇئمىيلەر ئۈچببۈ ۋەز-
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نەسىھەت ۋە ئىررەتلەر باردۇر>①.

ئۈچۈ ئۇ كاتەكيىت ئورنىيو ئى ىبدە
قانداق زەھەرلىك ھايۋانالرنىت بارلى ىيو
ئېيىق بىلىشىمىز كېرەك مانبا ببۇڭرنو
بىزگە تارى ئۆگىتىدۇ.

پەيغەمرەر ئەلەيھىااباڭميىت مۇنبۇ
ھەدىاىمۇ مباھى ەتتە بىزنبو تبارىخيو
ئۆگىيىششە چاقىرىبدۇ :مبۇئمىا بىبر
تۆشۈكتىا ئىششو قېبتىم چې ىلمايبدۇ>.
يەنو بىر قېتىم سادىر قىلغا خاتبالى يو
يەنە بىر قېتىم سادىر قىلمايدۇ .ئىيابا
ئالدىي و خاتالى ىيو يەنە تەكرارلىماسلى و
ئۈچببۈ چوقببۇم بىرىي ىببدىا ئببۇ
خاتالى ىيو ئېتىبراپ قىلىشبو كېبرەك
ئەگەر چىببا ئېتىببراپ قىلمىاببا يەنە
تەكرارلىشو شەكاىز .ئىششىي ىدىا ئبۇ
خاتالى ىيو ئۇنتۇپ قالماسلى و كېبرەك
ئەگەر ئۇنتۇپ قالاىمۇ يەنىال تەكرارڭپ
قېلى ئېھتىماللى و كۈچلبۈك بولىبدۇ.
ئۈچىي ىبببدىا شبببۇ خاتالى ىيىبببت
با
بۈرنپ چى ار ب
بەۋەبلىرىيو ۋە كەلتب
سب
ياما ئاقىۋەتلىرىيو ئەستايىدى تەت ىق
قىلىشببو كېببرەك .نبباۋادا ئۇنببداق
بولمىغاندا خاتالى يو يە ىب چبا الپ
قېلىپ يەنە سادىر قىلىبدۇ .بىبر ئبادەم
تەجرىرە-ساۋاق يەكبۈنلەن ئۈچبۈ
چوقۇم ھەممىيو بېشبىدىا ئۆتشبۈزنپ
بۇرنىغا يەپ بې ىشىيىت ھباجىتو يبوق
ئەقىللىبببق كىشبببىلەر باشببب ىالرنىت
ساۋاقلىرىدىا دەر ئېلىشبيو بىلىبدۇ.
بىر قېتىم چې ىلغا تۆشۈكتىا يەنە بىبر
قېتىم چې ىلماسلىق ئۈچۈ دادىمىزنىبت
شۇ كباتەكتىا چې ىلغبانلى ىيو ئۇنتبۇپ
قالمىااقال كۇپايە چوقۇم ئەمدى يىبال
يوقمىشىا دەپ قبولىمىزنو يەنە تى ىبپ
بې ىشىمىزنىت ھباجىتو يبوق .بۇنىبت
①سۈرە ھۇد -123ئايەت.

ساھابىلەر ئوھۇد ازىتىدا مە لبۇپ
بولغاندىا كې ىا ئالال نازىب قىلغبا
تۆۋەندىشو ئايەتمۇ بىزنو خاتالى لىرىمىز
ھەق ىبببدە ئويلىيىشببب ا چاقىرىبببدۇ:
‹ئالالھيى بت ئىزنببو بىببلە ئببۇڭرنو
قىرىۋاتببباتتى الر ئبببالال سبببىلەر
ياقتۇرىدىغا ەلىرىيبو كۆرسبەتشەندىا
كېببب ىا زەئىپلىشبببىپ قالبببدى الر
پەيغەمرەرنىببت ئەمببرى تو رىاببىدا
جا جالالشبببتى الر (پەيغەمرەرنىبببت
ئەمرى ە) بوياۇنمىدى الر بەزىلىبرى الر
دۇن ببانو كۆزلىببدى الر بەزىلىببرى الر
ئاخىرەتيو كۆزلىدى الر ئاندىا ئبالال
سىيان ئۈچبۈ سبىلەردىا دنشبمەنيو
قايتۇردى (يەنبو سبىلەرنو ەلىرىبدىا
مە لۇبى ەتشە يۈزلەندنردى) ۋە سىلەرنو
ھەقىبب ەتە ئەپببۇ قىلببدى .ئببالال
②
مۇئمىيلەرگە مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر›
بەۋەبىيو
بۇبى ەت سب
بت مە لب
ئالالھيىب
سببباھابىلەرنىت خاتبببا قىلمىشبببىغا
با لىغانلى ىببدا خاتببالى الر ھەق ىببدە
خۇڭسە چى ىرىش ا بىر ئىشارە
ئويلىيى
بار دېابەك خاتاڭشبمايمىز .چبۈنشو
بۇپ
بدە مە لب
بو جە ب
بو قېتىم ب
ئىششىي ب
بولماسببلىق ئۈچببۈ بببۇ خاتببالى يو
ئۇنۇتماسلىق كېرەك بولىدۇ.
تارىخىە ئەسەرلەرنو ئىبي ىشە نەزەر
بىببلە مۇتببالىئە قىلغىيىمىببزدا بىببز
① سۈرە ئام ئىمرا  -152ئايەت.
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نەتىجە قانۇنى ەتلىرىيىمۇ بايا قىلغبا .
قۇرئا كەرىمدىشو نۇر ۇ ئبايەتلەردە
قوللىيىغببا سببۈنيەت ئاتالغۇسببىيىت
مەنىاببو فى ھببو مەنىببدىشو سببۈنيەت
بولماسبببتىا بەلشبببو قبببانۇنى ەت
مەنىاببىدىدۇر( .بۇنببداق بولۇشببو)
ببۇق
ببدا تەكەبرۇرلب
ببت زېمىيب
ئۇڭرنىب
قىلغبببانلى لىرى ۋە ھىبببلە-مىشىبببر
ئىشبببلەتشەنلىشلىرىدىيدۇر .ھىبببلە-
مىشىرنىت ۋابالو پەقەت ھىبلە-مىشىبر
ئىشلەتشە ئادەميىت ئبۆزى ە بولىبدۇ.
ئۇڭر پەقەت ئىل ىرىشبو ئبۈممەتلەرگە
قوللىيىلغا (ئالالھيىت ئۇڭرنو ھباڭك
قىلى ۋە جازاڭشتىا ئىرارەت) يبولىيىال
كۈتىببدۇ ئالالھيىببت (مەخلۇقبباتالر
ئۈستىدە قولالنغا ) يولىبدا ھەرگىزمبۇ
ھې انداق ئۆزگىرىشبيو كۆرمەيابە
ئالال يولىبدا ھەرگىبز يۆتشىلىشبيىمۇ
كۆرمەياببە > .فبباتىر -43ئببايەت.
يۇقارقو ئايەتتىشو سۈنيەت كەلىمىاىيىت
مەنىاو دەم قانۇنى ەت مەنىاىدىدۇركو
قببانۇنى ەت دې ىيىمىببز شببەيئىلەرنىت
تەرەق ى اتو ۋە ئۆزگىرىشىدە خىالپلىبق
قىلىيابببا بولمايبببدىغا قائىبببدىلەر
يىغىيدىاىدىا ئىرارەتتۇر .ھەر قانبداق
ببدار
بباھى ەتتە ئاڭقىب
ببۇبى ەت مب
مە لب
قانۇنى ەتلەرگە خىالپلىق قىلىشتىا كېلىپ
چى ىدۇ خىالپلىق قىلىب بولابا ئەنە
شببۇ قببانۇنى ەتلەرنو بىلمەسببلىشتىا
ھەرىشەت ئاساسو قىلماسبلى تىا كېلىبپ
چى ىدۇ .مۇشۇ مەنىدىا ئې ت اندا بىبز
تېخو قۇرئبا كەرىمبدىشو ئۆتمبۈن
ئببۈممەتلىرى قىااببىلىرىيو يېتەرلىببك
تەت ىق قىلمىدۇق.

جەمى ەت تەرەق ى اتىيىبت قانۇنى ەتلىبك
ئىشەنلىشىيىمببۇ شببۇنداقال قببانۇنى ەت
سىرتىدا ساناىزلىغا تەسبادىپى لى الر ا
تولغببببانلى ىيىمۇ تە باي ببببايمىز.
قانۇنى ەتيىببت مەۋجۇتلببۇقو بىببزگە
ئاساسببالنغىلو بولىببدىغا ئەنببدىزە
ئۆرنەك قىلغىلو بولىدىغا مودىلالرنىبت
مەۋجۇت ئىشەنلىشىدىا دېرەك بېرىبدۇ.
مانا بۇ ئەندىزە-مودىلالر بىبز ئۈچبۈ
كببۆز ئالببدىمىزدىشو رېئبباللى ىمىزنو
چۈشىيىشببيىت سېلىشببتۇرما ئاساسببو
شببببۇنداقال كەل ۈسببببىمىزنو پەرەز
قىلىشببىمىزنى مۇ دەساببەن نۇقتىاببو
بوڭڭيدۇ.
ئالال تائباڭمۇ قۇرئبا كەرىمبدە
مىللەتلەرنىت گۈللىيى ۋە ھاڭكىتىدىمۇ
دەم مۇشببببۇنداق ئببببۆزگەرمە
قانۇنى ەتلەرنىت مەۋجۇتلبۇقىيو بىبزگە
نۇر ۇ ئايەتلەر ئارقىلىق بىلبدنرگە
بولۇپ تۆۋەنبدىشو ئبايەت شبۇڭردىا
پەقەت بىرىدۇر :ئبالال بىبر قەۋميبو
ئۇڭر ئبۆزىيو ئبۆزى ئبۆزگەرتمى ى ە
ئۆزگەرتىپ قويمايدۇ>① يەنبو ئبالال
مەزكۇر ئايەتتە بىبر قەۋميىبت ئبۆزىيو
ئىاال قىلى قانۇنى ىتىيو كۆرسبىتىپ
بېرىۋاتىدۇ .سەھىپە ئېتىرارى بىلە ببۇ
ئببايەت ھەق ىببدە تېخىمببۇ چو ببۇر
توختىاللمببايمىز .قىا ىاببو قۇرئببا
كەرىمدە ئالال تائاڭ كې ە-كۈندنزنىت
ئالمىشىشو پەسىللەرنىت نۆۋەتلىشىشبو
بئەت قببانۇنى ەتلىرىيىال
بدەك تەبىب
دې ەنب
بايببا قىلماسببتىا يەنە مىللەتلەرنىببت
گۈللىيىشو ۋە ھاڭكىتىيىبت سبەۋەپ-
①سۈرە رەئىد -11ئايەت.

69

قىا ىاو

ئەۋڭتالر ئەجبداتلىرىيىت

خاتالى لىرىيو قايتا سبادىر قىلماسبلى و
ئۈچۈ ئۇڭرنىت قاچا قەيەردە نېمە
سببەۋەپتىا ئببۇ خاتببالى الرنو سببادىر
باۋادا
برەك نب
بو كېب
بانلى ىيو بىلىشب
قىلغب
بىلمىاە ئوخشان خاتبالىق بوۋىبدىا
دادىغا دادىدىا بالىغا ھەتتا نەۋرىب ە
قەدەر مىرا قېلىشو مۇمشىا .دېبمەك
ئەۋڭتالر ئەجداتالرنىت مۇۋەپپەقى ىتىيىال
خاتالى لىرىيىمۇ ئوبدا تەت ىق
ئەمە
قىلغاندا ئۆگەن ەندە ئاندىا ئۇڭرنىت
خاتببالى لىرىيو تەكببرارڭپ تاشالشببتىا
ساقلىياڭيدۇ .مانا مۇشبۇ خاتبالى الرنو
بۆگىيى
بارى ئب
باھى ەتتە تب
مب
بىلى ب
ئارقىلى ال ئاندىا قولغا كېلىدۇ.
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«پەرزەنتى الرنببو ھازىر ببا ئەمە
كەل ۈسو ئۈچۈ تەربى ەلە الر»

باڭ تەربى ەسىدە ئائىلىيىبت رولبو
ھەقىبب ەتە ئىيتببايىا چببو بۇنىببت
تەسببىرى ئۆمببۈر بببويو يوقالمايببدۇ.
بالىالرنىبببت قبببابىلى ىتىيو جبببارىە
قىلدۇراڭيبببدىغا ھەق بببانى ەت و
سەمىمىە ئېاى ئەخبالق-پەزىلەتبشە
ئى ە ئادىمى لىك قارىشو تو را بولبۇپ
يېتىلىببپ چى ىشببو ئۈچببۈ يببۇقىرى و
خىاببلەتلەرنو ئۆزلەشببتۈرگۈچو ئانببا
دادىيو ئۆز ئى ى ە ئالغا بەختلىك بىبر
ئائىلىاىيىت بولۇشو ئىيتايىا مۇھىم.

ئەلو ئىريو ئەبۇ تالىبئاتا-ئانىيىت رولو بالىيو دۇن ا با
كۆز ئاچ ۇزمباق ۋە ئۇڭرنىبت مباددى
ببلە
ببدىماق بىب
بباجلىرىيو قامب
ئېھتى ب
چەكلىيىببپ قالمايببدۇ .بببۇ ئاساسببىە
مەسىلىلەرنىت ئاز ىيە بىرقىامو بولۇپ
ببە
ببمانىە ۋە روھىب
بالىالرنىببت جىاب
جەھەتتىا سا الم بولۇشو بىلە بىرلىشتە
يەنە قابىلى ەتلىك پىش ا بىبر ئبادەم
بولۇپ يېتىشىپ چى ىشبو ئۈچبۈ زور
كۈە چى ىرىش ا تو را كېلىدۇ.
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بىببر بالىيىببت تببو را بولغببا
تەربى ىلىيىشو ئۈچۈ ئاتا _ ئانىابىيىت
ئۇنى غا بولغا پوزىتاى ەسىمۇ ئىيتبايىا

بۇخىبب ئى تىببدار ئببادەم بەدىببيى ە
يوشۇرۇنغا بولۇپ ئبۇنو ئاسبانلى ە
سىرتتىا باي ىغىلو بولمايبدۇ .ببۇ دەم
بىز يۇقىرىبدا تىلغبا ئىلىبپ ئبۆتشە
يۇشۇرۇ ئى تىداردىا ئىرارەت .بۇخىب
يوشببۇرۇ ئى تىببدار دەم تبباڭنتتۇر.
تاڭنت ھەرگىزمۇ بىز دەيدىغا ئىيتايىا
ئاز ساندىشو كىشبىلەردە ببار بولغبا
بەلشببو ھەر بىببر ئىياببانيىت
ئەمە
ۋۇجۇدىغا يوشۇرۇنغا بولىدۇ .ئۇنداقتا
نببېمە ئۈچببۈ ھەرئببادەم ئوخشببان
ببۇ
تاڭنتلىق ۋە قابىلى ەتلىك ئەمە
دەم ئائىلە تەرب ەسىدىا كېلىپ چى ىدۇ.
%100تاڭنبت بىبلە تۇ ۇلغبا بىبر
بالىيو تەربى ەلەششە كۆ ۈم بۆلمەسبتىا
ئۇنو ئۆزمەيلى ە قويۇپ پەقەتال ياخشو
يې ۈزنپ ياخشبو كى بۈزنپ چبو
قىلغانبببدا ئۇبببباڭ پەقەت %30-20
تاڭنتىيو جارى قىلدۇراڭيدۇ .ئەگەر ئبۇ
ياخشبببو ۋە تبببو را تەربى ەلىبببيى
پۇرسببىتى ە ئېرىشەلىاببە %70-%60
ھەتتاكو  %90-%80تاڭنتىيو جبارى
قىلدۇراڭيدۇ.

مۇھىم روم ئوييايبدۇ .بىبر ئادەميىبت
پەزىلىتىيىت قانبداق بولۇشبو ببالىلىق
مەزگىلىدە قانداق تەربى ىلىيىشو بىبلە
زىببچ مۇناسببىۋەتلىك شببۇ ا ئبباۋام
خەلى يىت قانداق بولۇشبو شبۇ دۆلەت
پۇقرالىرىيىببت پەرزەنتلىرىيببو قانببداق
تەربى ەلىشى ە با لىق دەيمىز ئەمەسبمۇ.
مىاالغا ئالااق ئادەم سباپام قاچىغبا
ئوخشايدۇ كى ىبك ۋاقتىبدىال ئۇنىبت
ئۆمۈرلۈك ھالىتو شەكىللىيىدۇ .ببالىلىق
مەزگى دەم ساپام قاچبا ياسبايدىغا
سببېغىز ڭيغببا ئوخشببايدۇ قانببداق
تەربى ەلىابببە شبببۇنداق ھبببالەت
شەكىللىيىدۇ.
مېببيى ە بالىالرنىببت تۈرلببۈك
ببالپ
ببدىا باشب
ببدارىيو كى ىشىب
ئى تىب
يېتىلدنرنن كېرەك .بەزىلەر ئىجادى ەت
ئى تىببدارىغا ئوخشببان بۇنببداق زور
ئىشببالر ا بببالىالر چببو بولغانببدا
ھازىرڭناىمۇ بولىدۇ دەيدۇ .ببۇ خاتبا
قاراشتۇر ئەمەلى ەتتە بالىغبا نىابرەتە
ئويۇ ئويياشيو بىل ەنبدىا تارتىبپ
ئۇنىت ئىجادى ەت ئى تىدارى باشبالنغا
بولىدۇ.

تەلىم-تەربىب ە ئۇسبۇلىيىت تبو را
بولماسلى و دەم تاڭنتلى الرنىت ئارىمىزدا
ناھببايىتو ئبباز بولۇۋات انلى ىببدىشو
ئاساسلىق سەۋەق.

ئۇنداق بولاا بالىلىق مەزگىلدىشو
دەسببلەپشو تەربىبب ە قانببداق قىلىببپ
بدۇ
با كەلتۈرەلەيب
باڭنتلى الرنو بارلى ب
تب
بببۇنو چۈشببىيى ئۈچببۈ ئبباۋۋام
بببالىالردىشو يوشببۇرۇ ئى تىببداردىا
باشالش ا تو را كېلىبدۇ .فىزىئولبوگى ە
پاببخولوگى ە قاتببارلىق ئىلىببم پە
تەت ى اتلىرىغا ئاساسالنغاندا كىشبىلەردە
بدۇ.
بدار بولىب
بدە ئى تىب
بىرخى ب ئاڭھىب

قانداق قىلغاندا تاڭنتلىق بالىالرنو
كۆپلەپ تەربى ەلەپ چى ىلبو بولىبدۇ
ئە مبببۇھىمو يەنىبببال ئائىلىبببدىا
باشببببلىيىدۇ .ئاتببببا-ئانببببا ۋە
تەربى ەلى ۈچىلەرنىت ئىي ىشىلىك بىبلە
كۈزىتىشببو چۈشىيىشببو ۋە كۆ ببۈم
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نىارىتو شۇن ە ئاجىز بولىدۇ .نۇر بۇ
ئاتببا-ئببانىالر بالىاببىيىت ناچببار
قىلى لىرىدىا ئەندىشە قىلىدۇ .بالىالرنىت
ناچار قىلى لىرى كۆپ ھالالردا زېھىيىيبو
قەيەرگە سببببببەرپ قىلىشببببببىيو
بىلەلمى ەنلىشبببتىا بولىبببدۇ ببببۇ
شۈبھىاىزكو زېھىا ئىابراپ ىلى ىدۇر.
ئاتببا-ئببانىالر قببۇرۇق ئەندىشببىيىت
ئورنىغا بالىاىيىت زېھىيىيبو ئىابراپ
قىلىشىغا پۇرسەت بەرمەسلىشو كېرەك.

با
بالىالر ۋۇجۇدىغب
بارقىلىق بب
بو ئب
بۆلىشب
يوشۇرۇنغا بۇ ئى تىدارنو بالدۇر قېزىپ
چى ىشببو ۋە بببالىالردىشو تبباڭنتيو
ئىختى ارى يوسۇندا جبارى قىلدۇرۇشب ا
يىتەكلىشىدىا ئىرارەت.
بالىالردىشو بۇ يوشۇرۇ ئى تىبدار
بالدۇر باي المىغاندا بباڭ تەربى ەسبىدە
ئۈنۈم قازىيىش ا تەسىر كۆرسىتەمدۇ
گېرمانى ەلىك مائارىپ و كارم ۋىتىر
ئۆزىيىت كىتابىبدا ببۇ ھەقتىشبو كبۆز
قارىشىيو ئوتتۇرىغبا قويغبا  .ئاتبا _
ئانىالرنىت دى ەت قىلىشبىيو تەۋسبى ە
قىلىدىغا بىر مەسىلە شبۇكو ببالىالر
گەرچە يوشۇرۇ ئى تىبدار ھازىرلىغبا
بۇرۇ
بېشىا بۇخى ب يوشب
بىمۇ لب
بولاب
ئى تىببدارنىت تەدرىجببو ئاجىزلىشببى
قبببانۇنى ىتو بولىبببدۇ .مەسبببىلە
%100يوشۇرۇ ئى تىدار ا ئىب ە بباڭ
تۇ ۇلغانبببدىا باشبببالپ ئۇنى غبببا
كۆ ۈلدىشىببدەك تەربىبب ە بېرىلاببە
ئۇنداقتا ئۇ  %100ئى تىدار ھازىرلىغا
ئادەم بولۇپ يېتىشىپ چى ىدۇ .مۇببادا
بەن ياشببب ا كىرگەنبببدىا باشبببالپ
تەربى ەلەناە ھەتتبا ئىيتبايىا ياخشبو
تەربى ەلەن ە تەقبدىردىمۇ ئبۇ پەقەت
 %80-%70ئى تىدار ھازىرلىغا ئادەم
بولۇپ يېتىلىدۇ .ئەگەر ئبۇ  10ياشب ا
كىرگەندىا باشالپ ئە ياخشو ئۇسۇلدا
تەربى ەلەناببىمۇ پەقەت %60-%50
ئى تىببدار ھازىرلىغببا ئببادەم بولببۇپ
يېتىلىدۇ .بۇنى دىا مەلۇمشو بالىالرنىت
تەربى ەسو قان ە كې ىشىبپ باشالنابا
يوشۇرۇ ئى تىدارىيو جارى قىلبدۇرۇن

سبباھابىلەرنىت ببباڭ تەربى ەسببو
ھەق ىدە بەرگە تەلىماتىمۇ دەم بالىيىت
ئانىاىيىت قارنىدىشو ۋاقتىدا تەربى ەنبو
باشالن كېرەكلىشو ئىدى.
ەرق ئەللىببرى تەت ى ببات بىببلە
كۆزىتى ئارقىلىق بۇ ئۇسبۇليىت بباڭ
تەربى ەسببىدە نەقەدەر تببو را نەقەدەر
مببۇھىم بولغببا ئىببي ىشە نۇقتببا
ئىشەنلىشىيببو ئىاببپاتالپ چى تببو ۋە
ئبباللىرۇرۇ كە تەشببۋىق قىلىببپ
ئۆزلەشتۈرنشبببشە باشبببلىدى .بببباڭ
تەربى ەسىدە مبۇھىم نۇقتىالر با ئىب ە
بولغا ئۇڭرنىت ئارىاىدا يېشو كى ىك
تۇرۇپال پىروففېاىابورڭر دوكتبورڭر
ھەرخىبب تەت ى ببات ىالر ھەر سبباھەدە
ئۇتۇق قازانغبانالر كبۆپلەپ مەيبدانغا
كېلىشببشە باشببلىدى .ئىشبب ىلىپ ھەر
ئىشيىت بېشىدا ئۇڭردىا بىرى بولۇشب ا
باشلىدى.
ببببۇ بىزنىبببت نەزىرىمىبببزدە
چەتئەللىشلەرنىببت بببالىلىرى باشبب ى ە
ئەقىللىق بولىدۇ دې ە قاران بىبلە
ئۆتمەكتە .ئەمەلى ەتبتە ئىب ئۇنبداق
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ئۈچۈ بىر كۆۋرنك مىابالو ئورنىبدا
كۆرمەستىا بەلشو ئاتبا _ ئانىابىيىت
ئۇنى غا ئارتىپ قويغا ئېغىر يۈكبدەك
ھېس قىلىدۇ .چۈنشو ئبۇڭردا تېخبو
ئۆزلىشىدىا ئۆگىيى روھو يېتىلمى ە
ھەمىشە ئاتبا _ ئانىابىيىت زورلىشبو
بېاببىمو ئاسببتىدا ئۆتببۈپ كەتببشە
يىلالرنىت ھېاابىيو بىبراقال چى ىرىشب ا
مەجرۇرڭنغانببدەكال .بالى ىزنىببت بببۇ
ئەھۋالىغبا قباراپ تىرىشب انلى ى ىزنىت
قان ىلىك ئۈنۈم بىرەلەيدىغانلى ىيو ھېس
قىلمات قالماياىز .ئۆزى ىزنىبت قەيەردە
خاتا قىلغانلى ى ىزنو ئۆزى ىزدىا سوراپ
توختىماياىز بالى ىزنىت كىميبو دوراپ
قالغانلى و ھەق ىبدە ببان قاتۇرىابىز.
پۈتببۈ بۇڭرنىببت سببەۋەبو تەلىببم-
تەربى ەنو باشالش ا تې ىشبلىك ئبالتۇ
بببۈزنۋەتشىيى ىزدىا
بببو ئۆتشب
ۋاقىتيب
بولغانلى ىيو ئويالپ بې ىت.

ببببۇ پەقەتبببال ئۇڭرنىبببت
ئەمە
تەربى ەلى ۈچىلىرىيىت ئۈنۈمو خباڭ .
ئەمەلى ەتتە بىزنىت مىللىتىمىز قەدىمبدىا
بايىتو
بدا ناھب
بارى كىتابلىرىب
بپ تب
تارتىب
ئەقىللىق جەسۇر -باتۇر كىشىلەر دەپ
تەرىپلىيىپ كەل ە  .بۈگبۈنشو كبۈن ە
كەل ەندە بىز پەقەتال ئۆزىمىزنىت تۇ ما
ئەقىللى لى ىمىز ا ئىشبەن ە ھالبدا ھەر
ئىش ا يۈزەكو شەكىلدە مۇئامىلە قىلىبپ
قبباراپ كەلببدۇق .بۇنىببت ئارىاببىدا
كېلەچىشىمىزنىت قۇر بۇچىلىرى بولغبا
پەرزەنتلىرىمىزنىت كەل ۈسبىيو تەلەيب ە
بوق ئەمە
بانلى ىمىزمۇ يب
با الپ قويغب
بب
ئەلۋەتتە .ئەمەلى ەتتە بىز دىيىمىز ا ئە
سادىق كىشىلەر بولۇن سۈپىتىمىز بىلە
بۇ ئۇلۇ تەۋسبى ەلەردىا ئە ئباۋۋام
بىزنىببت خەۋەردار بولۇشببىمىز ۋە بىببز
ئەمەم قىلىشىمىز كېرەك ئىبدى .ئەممبا
ببادە تىرىشبببى
ببىلەر زى ب
بەزى كىشب
بالىالرنىببت نېرۋىاببىغا زى ببانلىق دەپ
ئوياليدۇ .بۇ بىرخى خۇراپىە قباران.
تەت ى ات ىالر پەقەت قىزى ى ئاساسبىدا
تەشەبرۇسشارلىق بىبلە ئۆگەن ەنبدىال
قان ىلىك تىرىشابىمۇ نېرۋىغبا زى با
يەتشۈزمەيدۇ دەپ قارايبدۇ .ئبارىمىزدا
ئوقۇ ۇچىالر ببا ئىلىببپ بېرىلىۋات ببا
ھازىرقو تەلىبم-تەربىب ە مەجربۇرڭن
خاراكتېرلىك بولۇپ بالىالردا قىبزى ى
بولمىغببانلى و ئۈچببۈ بەن مىيببۇت
ئارتۇق كىتاق كۆرگە بالىالردا دەرھام
كببۆزى چى ىلىشبب ا
بببان ئببا رى
ئوخشان نېرۋىاىغا ئېغىبر كەل ەنبدەك
ئاڭمەتلەر كۆرنلىدۇ .بىلىميو ئۆزىيىبت
قىزى ىشببو كەل ۈسببىدىشو پىالنلىببرى
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ئاتا-ئانىالر بالىلىرىيو چو قىلىشتا
ئۇڭر ا ئە ياخشو شارائىتيو يارىتىش ا
ببۈ ئە
ببو ئۈچب
ببۇڭرنو كەل ۈسب
ئب
مبببۇكەممەم شبببەكىلدە ھازىرڭشببب ا
تىرىشببىدۇ .ئاتببا _ ئانىالرنىببت ئە
ئورتاق سادىر قىلىدىغا ئباددى خاتبا
ئۇسۇلو بولابا بالىابىيو مبۇكەممەم
قىلىش ا تىرىشى  .شۇنو ئۇنۇتمبا شو
ھاياتتا مۇكەممەللىك بولمايدۇ .بۇنىبت
مىاالو ئاتا _ ئانىيىت بالىابىغا زى بادە
بېمە
بو ئەتە نب
بو تەلەپ قويۇۋېلىشب
چب
بولىدىغانلى ىيو بىلمەسبتىا بالىابىيىت
كېلەچىشو ھەق ىدە ئبۇزۇ مۇددەتلىبك
پىالنالر تۈزنشو .باڭ تەربى ەسبىدە ئە
ئۈنۈملۈك ئۇسۇلالرنىت بىرى قەدەممبۇ

نەتىجىاو بىرەر قېتىممۇ تەبرىشلەنمەيدۇ
ۋە تېخىمۇ ياخشو قىلمىغانلى و ئۈچبۈ
ئاتا _ ئانىاىدىا گەپ ئا اليدۇ.

قەدەم ئىل ىرىلەن ئۈمىدنو تەلەپيبو
ئە تۆۋە چەكتىا باشالن .بۇنبداق
بولمىغانببدا بالىيىببت ھەر قېتىملىببق
خاتببببببالى و قىاللماسببببببلى و
ئۆگىيەلمەسلىشو ئاتا _ ئانىيىت قەلرىدە
بىر مە لۇبى ەت تۇيغۇسو ئويغىتىبدۇ-
دە بالىاىيىت قىاللمايدىغانلى ىغا تەسلىم
بولىدۇ شۇنىت بىلە تۈزگە بۈيبۈك
پىالنالر كەلمەسشە ئۇچۇپ كېتىبدۇ .ھەر
ئاتببا-ئانىيىببت بالىاببىغا تۇت ببا
پوزىتاى ەسو ئوخشان بولمايبدۇ .ببۇ
قوللىيىلغا بارلىق ئۇسۇلالر ۋە ئبائىلە
مۇھىتو بالىالرنىت كەل ۈسبو ئۈچبۈ
ئىيتايىا مۇھىم .چۈنشو بالىالر ھايات ا
ئببۆزى ئببۆرنەك ئالغببا كىشببىلەرگە
ئوخشبببان پوزىتابببى ەدە بولىبببدۇ.
پىاببخولوگالر بالىالرنىببت يېتىلىشببىدە
ئائىلىلەرنىت مۇھىتىيو مۇنبداق ئبالتە
تۈرگە ئايرىغا .

ئەسلىدە بالىالرنىت قەلرىدە ئايىغىيىت
بو ۇچىيو چې ەلمەسلىك بىرمە لۇبى ەت
برە
بر ەلىب
بك بىب
بۇچيو چې ەلى ەنلىب
بو ب
ھېاببابلىيىدۇ .ئەممببا ئاتببا _ ئببانىالر
بالىاىيىت بۇ ھېااى اتىيو چۈشىيىشبشە
ببت
ببدۇ ھەر ۋاقىب
ئۇرۇنببۇپ باقمايب
نەتىجىلىببرى ە
بالىاببىدىا ئببا رىيى
قارىتا رازىمەناىزلىك بىبلە مۇئبامىلە
قىلىدۇ.
بببۇ ئۇسببۇلالر ھۆكببۈم سببۈرگە
ئائىلىلەردە چو بولغا بالىالردا ئۆزى ە
بولغا ئىشەن ىابو ئىيتبايىا تبۆۋە
بولىدۇ .ھەمىشبە باشب ىالرنىت قبارارى
ئاستىدا ياشاش ا ئادەتلىيىدۇ .جامبائەت
ئورۇنلىرىببدا دادىبب پىشىببر قىلىشبب ا
پىتىيالمايدۇ.

بىببر-بىرىببدىا پەرقلىببق ئببائىلە
مۇھىتلىرى

 .2بالىالر مەركەز قىلىيغبا
مۇھىتو

 .1ھاكىملىق تۈسو ئالغبا ئبائىلە
مۇھىتو

ئبائىلە

بببۇ ئببائىلىلەردە بببالىالر ئببائىلىيو
باش ۇرىدۇ .بالىيىبت ببارلىق ئبارزۇ-
ئىاتەكلىرى دەرھام قۇسۇرسىز شەكىلدە
بەجببا كەلتۈرنلىببدۇ .ئاتببا _ ئببانىالر
بالىلىرىيو ھېچ ئىشتا توسمايدۇ ئۇڭر ا
قائىدە-تۈزنملەر يۈرگۈزنلمەيدۇ .بالىالر
ھەتتا ئائىلىاىيىت نېمىيو قىلىپ نېمىيو
قىلماسلى ىيو بەل ىلەپ بېرىدۇ .ئاتبا _
ئانىيىت زور تىرىش انلى و نەتىجىابىدە
باڭ ھەر ۋاقىت ئۇڭردىا قۇسۇر تاپىدۇ
بالىاىيو رازى قىلى ئۇ ئاتبا _ ئانبا
ئۈچۈ ئېرىشەلمەيدىغا بىر خۇشباللىق

بببۇ ئائىلىببدە ئاتببا _ ئان با مەركەز
قىلىيغا بىر ئۇسۇم بولۇپ كبۆپىي ە
بت
بائىلىلەردە ئورتاقالش ب ا  .بالىالرنىب
ئب
ئارزۇ -ئىاتەكلىرى بارلىق ئېھتى اجلىرى
ئاتببا _ ئانىيىببت قوراللىرىغببا قارىتببا
تۈزنلىدۇ .بالىيىت ھىبچ قانبداق بىبر
ئىشىدا ئبۆز ئالبدىغا قبارار چى ىبرى
ھوقۇقو يوق .بباڭ ئاتبا-ئانىابىيىت
بارلىق تۈزنملىرى ە چوقۇم بوياۇنۇشو
كېرەك .ھەتتباكو بالىيىبت ئىرىشبشە
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چارچايببدۇ ئېغىببر كېلىببدۇ دەپ پەرەز
قىلى  .شۇ ا ھەمبمە ئىشبيو بالىيىبت
قىلىشىغا يبوم قويمبات بەلشبو ئبۆزى
قىلىببدۇ .ئويلىمىغببا يەردە بۇنىببت
نەتىجىاببىدە ببباڭ ئببۆزى ە بولغببا
ئىشبببەن ىيو ئبببۆزى تىرىشبببىپ
ئبۆزىيو
ئىزدىيىدىغا ۋە ئىيتىلىدىغا
چېيى تۇرىدىغا ئا لى لى ىيو ئاستا ئاسبتا
بپ قويىببدۇ .بالىيىببت ھەرخى ب
يوقىتىب
تاۋلىيى ئبارقىلى ال ئبۆزىيو
چېيى ى
ياراملىق ئادەم قىلىبپ يېتىشبتۈرگىلو
بولىدىغانلى ىدەك قائىدىيو ئاتا _ ئانىمۇ
ئۇنتۇپ قالىدۇ .ۋاقىبت ئۇزار انابېرى
بالىدا كۈچلۈك يۆلىيىۋېلى تۇيغۇسبو
پەيدا بولىدۇ .ئۆزىيو ھې انداق ئىب
قولىدىا كەلمەيدىغانبدەك قابىلى ەتابىز
ھېس قىلىدۇ .ئاتا-ئانىاىدىا ئبۆزى ە
با
بېس قىلمىغاچ ب
بەنچ ھب
برەتە ئىشب
نىاب
بالىمۇ بارلىق ئىياانالر ا ئىشەنچ كۈچو
بىلە قارىمايدۇ.

بولۇپ قالىبدۇ .بۇنبداق ئبائىلىلەردە
بالىالر ا سۇنۇلغا قۇسۇرسىز مە ۈلۈك
مۇھەبرەتيىبببت كەييىبببدىا بالىبببدا
جەمئى ەتۋازلىق شبەكىللىيىدۇ .مەكتەپبتە
ۋە ئەتراپىدا بىرتبوپ (لەشبشەرلەر) گە
ھۆكۈمدارلىق قىلىدۇ .ئەتراپىدىشىلەرگە
قارىتببببا ھببببۆرمەت تۇيغۇسببببو
كۆرسىتەلمەيدۇ.
 .3قو دىغۇچو ئائىلە مۇھىتو
ئاتا _ ئانىيىبت بالىابىيو زى بادە
قو دىشو ھەددىدىا زى بادە كبونتروم
قىلىشبببو ۋە ئاڭھىبببدە قارىشبببىيو
كۆرسىتىدۇ .بالىابىيو بوۋاقالشبتۇرۇن
بۇنىببت مىابباللىرىدىا بىببرى 6-5
ياشتىمۇ تامى ىيو ئانىاىيىت يې ۈزنشو
ئاتا _ ئانىاو بىلە بىرلىشتە ئۇخالشب ا
ئادەتلەندنرنن  7-6ياشتىمۇ ئاتبا _
ئانىاو تەرىپىدىا يۇيۇپ قويۇلىبدىغا
بالىالر.
قو ببدان ئىدى ەسببو كۈچلببۈك
ئببائىلىلەردە ئانببا بىببلە بالىيىببت
مۇناسىۋىتو بىرىي و ئورۇندا تۇرىبدۇ.
ئانا بالىيو ھەددىدىا زى ادە قو دايبدۇ.
ئاڭھىدە مۇناسبىۋەتتە بولىبدۇ .بالىغبا
مۇناسببىۋەتلىك ھەرقانببداق ئىشببالرنو
ئببۆزى قىلىببدۇ .بالىاببىيىت چارچبباپ
قېلىشىيو خالىمايدۇ .كۆ لىيىبت يېبرىم
بولۇشىغا رۇخاەت قىلمايدۇ .ھەتتباكو
بالىاىيىت چارچىشىيىت ئالبدىيو ئېلىبپ
تاپشۇرۇقلىرىيىمۇ ئىشلەيدۇ .كبۆپلى ە
ئاتا-ئانىالرنىت بالىالر تەربى ەسىدە ئە
ئو ات سادىر قىلىدىغا خاتالى و شۇكو
ئىشتىا بۇرۇنال بالىابىيو قىاللمايبدۇ

 .4قارارسىز ئائىلە مۇھىتو
ببببۇ يەردە ئاتبببا _ ئانىيىبببت
تۇراقاىزلى و ۋە قارارسىزلى و بالىيىبت
ھاياتىدا بەخىتاىزلىك پەيبدا قىلىبدۇ.
بالىغا بولغا مۇئامىلىدە باشتىا ئاخىرى
بىببر خىبب بولۇشببو بولىببدىغا -
بولمايدىغانلى ىيو ئېيىق ئايرىشو ھەممە
ئىشتا ئەسبتايىدى بولۇشبو كېبرەك.
بۇنداق قىلغاندا ببالىالر ئازابالنمايبدۇ.
ھەمىشببە يببۈز بەرگە قارارسببىزلىق
بببالىالردا ئېغىببر دەرىجىببدە پىاببخىشا
توسالغۇسو پەيدا قىلىدۇ .ئەتراپىمىبزدا
نۇر ببۇ ئاتببا-ئانىالرنىببت بالىاببىغا
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قويىدىغا چەكلىمىاىيىت تايىيو يبوق
بالىاىغا خاتالىق ئۆتشۈزنن ھوقبۇقىيو
بەرمەيدۇ ئەمما يالغا سۆزلەپ جېيىيو
قۇتۇلدۇرۇن پۇرسىتىيو قون-قبولالپ
سۇنىدۇ .بالىمۇ ئىياا بولۇن سۈپىتو
بىببلە خاتببالىق ئۆتشۈزىببدۇ بببۇنو
ئەممببا
ئببۆزگەرتى مببۇمشىا ئەمە
مببۇمشىا بولىببدىغىيو بالىيىببت شببۇ
خاتبببالى ىيو بوييىغبببا ئېلىشبببو ۋە
ئۆزگەرتىششە ئورنىيو تولۇقالشب ا بەم
با _
بۆپىي ە ئاتب
با كب
بىدۇر .ئەممب
با لىشب
ئانىالر بالىابىيىت خاتالى ىبدىا كېب ىا
ئۇنىت راستىيو ئېتىراپ قىلىشبىغا جبازا
بىببلە يالغببا سببۆزلەپ ئببۆزىيو
قۇتۇلدۇرۇشببىغا پەرۋاسببىزلىق بىببلە
مۇئببامىلە قىلىببدۇ-دە بالىيىببت شببۇ
كى ىك قەلرىدە (يالغا سۆزلەن) تىبا
ئىرارەت بىر قورام مەيبدانغا كېلىبدۇ.
تۇراقاىز ھەم باشتىا ئباخىرى بىبردەك
ئەمە ئۇ چارىلەر بەزىدە كار ا كېلىدۇ
بەزىبببدە ئۆزگەرتشەنابببىرى كار بببا
كەلمەيبببدۇ .ئاتبببا-ئانىابببىيىت
چەكلىمىلىرىيو بۇزۇپ تاشلىغىلو بولىدۇ
دې ە قاران بالىالرنىت قەلرى ە ئورناپ
كېتىببدۇ .ئاتببا _ ئببانىالر ئۆزلىرىيىببت
ئى -ھەرىشەتلىرىدە گەپ-سۆزلىرىدە
ئەسببتايىدى بولمىغانببدا بببالىالردىا
ئەستايىدىللىق كۈتشىلو بولمايدۇ .ئەگەر
بو را
بشە تب
بو ئۆزگەرتىشب
بر چەكلىمىيب
بىب
كەل ەندە بالىغا نېمە ئۈچۈ دەسبلىپىدە
چەكلى ەنلىشبببو ھبببازىر نېمىشببب ا
قوشۇلغانلى و ھەق ىدە چۈشەن ە بېرىشو
كېرەك.
 .5پەرۋاسىزڭر ئائىلە مۇھىتو

بۇنداق ئائىلىدە ئاتا-ئانبا بالىغبا
يېتەرلىك مېھىر مۇھەبرەت ئاتا قىلمايدۇ
بالىاو ئۈچۈ ۋاقىت ئايرىمايدۇ .بالىغا
پۈتۈ كبۈ بالىابو
ۋاقىت ئايرى
بىلە بىرگە بولۇشبيو كۆرسبەتمەيدۇ
بەلشو ئۇنىت بىلە بولغبا قىاب ىغىيە
بىبببر ۋاقىتيىمبببۇ ئەھمى ەتلىبببك
ئۆتشۈزنشببتۇر .بەزىببدە ئەتى ەنببدىا
كەچشى ە بالىاو بىلە بىللە ئولتۇرۇن
بىلە بەن مىيۇت بالىابىيىت قەلرىيبو
چۈشىيىششە تىرىشى ئارىاىدا بولغبا
پەرق ئىيتببايىا زور ۋە بالىغببا بولغببا
تەسىرىمۇ ئوخشان بولمايدۇ .بۇ ئاتا-
ئانىالر بالىاىيىت بارلىق ئېھتى باجلىرىيو
پەقەتال ماددى جىاىمالردىا تەمىيلەيدۇ.
بالىيىت قەلرىدىشو نبامراتلى ىيو ھبېس
قىاللمايدۇ .ئاتبا-ئانىابىدىا كبۆ لو
تويمىغا بۇنداق بالىالر ئۆزلىرى ە باش ا
تەسببەللو ئىزدەيببدۇ .باشبب ىالرنىت
دى ىتىيو تارتى ئۈچۈ ھېاداشلى ىيو
بۇليو
بۈ ھەرخىب ئۇسب
قوز بان ئۈچب
سىيايدۇ .كىشىلىك ھاياتتبا باشب ىالر ا
ناھبببايىتو رەھىمابببىز قوپبببام
مەسئۇلى ەتاىز مۇئامىلىدە بولىدۇ .جوسە
مببائۇرودە ۋاسشونشەلوسببيىت (تبباتلىق
ئاپېلىاىا) كىتابىبدا ئاتبا-ئانىابىيىت
بە
بەلمى ە ھەمىشب
بى ە ئېرىشب
سۆي ۈسب
ئاتا-ئانىاىدىا ئازار يەيدىغا بالىالرچە
ئىرىشببشە كى ىششىببيە نەتىجىاببو
ئائىلىاببببىدىا بىببببرەر قېببببتىم
تەقببدىرلەنمى ە بببالىلىق ھايبباتىيو
كۆرننۈشتە ياشاپ ئەمەلى ەتبتە تەمىيبو
تىتىپ باقمىغا زەزە ئىاىملىك بىر بباڭ
ھەق ىببدە سببۆزلەيدۇ ئائىلىاببىدىا
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تۇيغۇسو كۈچلۈك بولىدۇ ئاتبا-ئانبا
بولغبببۇچو بالىابببىيو چۈشىيىشبببشە
بو
بالىلىق قەلرىيب
بت بب
بىدۇ ئۇنىب
تىرىشب
ھۆرمەتلەيدۇ بالىاو ئالدىدا ئۆزىيىبت
خاتالى ىيو بوييىغا ئالىدۇ-دە بالىابىمۇ
بۇ ئېاى ئبادەتتىا ئۆزننبدە قۇببۇم
قىلىبببدۇ .بالىابببىيىت خاتبببالىق
ئۆتشببۈزگە
ئۆتشۈزىشببىدىا ئەمە
خاتببالى ىيو ھببېس قىاللماسببلى ىدىا
ئەندىشە قىلىدۇ .بالىاىيىت ھەرقانبداق
ياردىمىدىا كېب ىا رەھبمەت ئې تىشبيو
ئۇنتۇپ قالمايدۇ ۋە بالىاىمۇ ئانىاىيىت
تامى ىدىا كې ىا رەھمەت ئې تىبدۇ .ببۇ
ئاتا _ ئانىالر بالىابىيىت نەتىجىابىيىت
بەلشبببو
ببۆپ بولۇشبببىغا ئەمە
كب
ئادىمى لىشىيىت تو را بولۇشىغا ئىيتبايىا
دى ەت قىلىدۇ .بالىغا قويغا چەكلىبمە
تۈزنملەردە باشبتىا ئباخىرى بىبردەك
بولىدۇ①.

ئېرىشببەلمى ە سببۆي ۈنو سببىرتتىا
ئىزدەيدىغانالر ا ئوخشان زەزەمۇ بارلىق
مېھىر-شەپ ەت ۋە سۆي ۈنو بىر تاتلىق
ئاپېلىاببىا دەرىخىببدىا ئىزدەيببدۇ.
دەرەخيو يى و نوتبا ھالىتىبدە تىشىبپ
ئۇنىت بىلە بباراۋەر چبو بولىبدۇ.
بو
بو چب
بت ياخشب
بىا دەرىخىيىب
ئاپېلىاب
بولۇشو ئۈچبۈ ببارلىق سۆي ۈسبىيو
بېغىشاليدۇ .كې ىا مەكتەپشە كىرگەندىا
كى ب ىا مۇئەللىمىيىببت مېھببرى بىببلە
ياراملىق بالىغبا ئايلىيىبدۇ .ئبارىمىزدا
بۇنداق زەزەدىا قان ىاو ببار ئەممبا
ھەممە بالىالر زەزەگە ئوخشان مېھىبر-
شببەپ ەتيو بىببر تبباتلىق ئاپېلىاببىا
دەرىخىببدىا ئىزدسببە مەسببىلە چببو
ئەمما مېھرىمىزگە قانمىغا ببۇ
ئەمە
بالىالرنو ھاياتو دۇن انىبت رە بارە
سۈرەتلىرى ئۆزى ە تارتىپ بىزگە پەقەت
بىر ئاچ ىق ساۋاق قىلىبپ قبايتۇرۇپ
بېرىۋاتىدۇ .ئەسلىدە ھې انداق بىر باڭ
يارامابببىز ئەمە  .سبببەۋەق پەقەت
ئۇنىت قەلرىيىت قبۇرۇق قالغانلى ىبدا.
ھەرقانداق بىر بالىيو مېھىر-مۇھەبرەت
بىببلە ئببۆزگەرتشىلو بولىببدۇ .بىببر
دانىشببمەندىا كېاببەللەرنىت داۋاسببو
ھەق ىدە سورالغاندا (مېھىر _ مۇھەبرەت)
دەپتبببۇ ئەگەر يەنە ساقايمىابببى ۇ
دې ىل ەندە مى دارىيو كبۆپەيتشىا دەپ
جاۋاپ بېرىپتۇ.

①

«جوسە مبائۇرو دە ۋاسبشونشەلو

يىلو بان ۇدا تۇ ۇلۇپ بىبرازىلى ەدە چبو

 .6ئىشەنچ بەرگۈچو ۋە قوللىغبۇچو
ئائىلە مۇھىتو:

-1920
بولغبا

دا لىق ياز ۇچو-1984.يىلىدا سائو پائۇلو دا ۋاپات
بولغا ».
«تاتلىق ئاپېلىاىا كىتابىيو تۈرك ى ە تەرجىمە
قىلغۇچو ئايدىا ئەمەك -1939يىلو ئىاتانرۇلدا
تۇ ۇلغا ياز ۇچو مۇھەررىر -1986يىلو 47
يېشىدا ۋاپات بولغا ».

بببۇ تببۈردىشو ئببائىلە مۇھىتىببدا
بالىالر ا نىارەتە ھۆرمەت چۈشىيى
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تەكلىماكا

قۇرۇلۇشببلىرىيىت قاچانببدىا باشببالپ

قىر اقلىرىبدىشو گبۆھەر

ببدە
ببلىغانلى و ھەق ىب
بب ا باشب
سېلىيىشب
ھې انداق ئۇچۇر يوق.

زېمىا ھېاابالنغا كۇچبا بوسبتانلى ىدا
-10ئەسىرلەردىا كې ىا ئىابالم دىيبو
يىلتىز تارتىش ا باشلىغا بولاىمۇ ئەمما
-14ئەسىرنىت ئوتتۇرىلىرىغبا كەل ىب ە
ئىاالم دىيو ببۇ زېمىيبدا تەلتۆكبۈ
ئومۇملىشببىپ بوڭلمىببدى.گەرچە بببۇ
ئۇزۇ تارىخىە مۇساپىدا كۇچانىت بەزى
يېزا قىشالقلىرىدا بىر قىاىم مەسب ىت
مەدرىالەر سېلىيغا بولاىمۇ لېشىا بۇ

يىبببپەك يولىيىبببت جەنبببۇبىە
لىيى ىاىدىشو مۇھىم شەھەر ھېاابالنغا
كۇچا -10ئەسىردىا ئىل ىبرى ببۇددا
دىيو مەدەنى ىتىيىت مەركىبزى بولبۇن
سۈپىتو بىلە دۇن ا ا تۇنۇلغا بولابا
-14ئەسببىردىا باشببالپ چا اتببات
ئەۋڭدلىرىيببو ئىاببالم دىيىغببا دەۋەت
قىلغا مەۋڭنە ئەرشىدىييىت نامو بىلە
پۈتۈ ئوتتۇرا ئاسى ا ئى لىمىغا تونۇلدى
ۋە بارا-بارا ئىاالم دىيبو مەدەنىب ەت
مەركەزلىرىيىببت بىببرى ە ئايالنببدى.
ئەرشىدىا خوجىيىت ئىابالم دەۋىتىيبو
ئەييببو دەۋردە تۇ لببۇق تۆمۈرخببا
تەرىپىبببدىا قببباتتىق قولالشببب ا

قۇرۇلۇشالرنىت سبەلتەنىتو كىشبىلەرنىت
ئې ىدىا تولىمۇ يىراقتا ئىبدى .شبۇ ا
ھازىر ى ە بىزگە يېتىپ كەل ە كۇچبا
ھەق ىدىشو تارىخىە ماتېرى الالردا ئىاالم
دىيىيىت بىياكارلىق سەنئىتى ە ۋەكىللىبك
قىلىدىغا مەس ىت-جبامو مەدرىبس
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ۋە مەھەللىلەردىشبببو ئوخشبببىمىغا
دەۋرلەرنىت شباھىدلىرى بولغبا يبۈز
يىلالرچە تارىخيو باشبتىا كەچبۈرگە
بىيا قىلىيىشبو نەچب ە ئبو يىلالر با
سوزۇلغا چو -كى ىك مەس ىتلەر دىلو
كور ئىيابانالر تەرىپىبدىا بىبر كبۈ
ئى ىببدە خببارابىلىششە ئايالنببدۇرۇپ
قويۇلدى .مەھەللىمىزدىشو چبو دادام
ئابىببت ھبباجىم نامىببدىشو مەس ب ىتمۇ
-1967يىلىيىت دەسلەپشو يىللىرى ئاشۇ
دىلو كور ئىياانالر تەرىپىبدىا ۋەيبرا
قىلىيغانىدى.

ئېرىششەنلىشتىا پۈتۈ كۇچا مى اسبىدا
مەسبب ىت ۋە مەدرىاببىلەر كببۆپلەپ
قۇرۇلۇش ا باشلىغا  .ئۇنىبت ئۈسبتى ە
مەس ىت سېلى ئىاالم دىيىبدىشو ئە
سبباۋابلىق ئىشببالرنىت بىببرى دەپ
قارالغانلى و ئۈچۈ كىشىلەردە مەس ىت
سېلى قىز ىيلى ىمبۇ بولغبا  .ئەممبا
پۈتببۈ كۇچببا مى ى اسببىدا قان ىلىببك
مەس ىتيىت بارلى و ھەق ىدە ھەرقايابو
دەۋرلەردە ئېلىپ بېرىلغا ئىاتاتىاشلىق
ماتېرى ام بولمىغانلى و ئۈچۈ كۇچبادا
زادى قان ىلىببك مەسبب ىتيىت بببارلى و
ھەق ىبببدە تببباكو -1953يىلغىببب ە
ھې انبببداق تبببارىخىە ھبببۆججەت
قالدۇرۇلمىغا .

چو دادام ئابىت ھاجىم كۇچبادىشو
نامو بار كاتتا بايالرنىت بىرى بولبۇپ
ئۇ كۇچا كونا شەھەر پاختا بازاردىشو ۋە
ئىشببخانا يېزىاببىيىت تببۆۋە بىجبباق
كەنتىدىشو نەچ ە يۈز گېشتار زېمىييىبت
ئى ىاببو ئىببدى .چببو دادام ئابىببت
باجىم
بو ھب
بو شەمشب
بت ئاتىاب
ھاجىميىب
شەمشو ھاجىميىبت ئاتىابو ئىابمائى
ھاجىم ئىابمائى ھاجىميىبت ئاتىابو
رەخىم ھاجىم بولۇپ ئۇڭر ئەۋڭدمبۇ-
ئەۋڭد تىجارەت بىلە يېزا ئى ىلىشىيبو
بىرلەشتۈرنپ جاھا تۇت ا تەقبۋادار
ئىياانالر ئىشە  .شۇ ا ئۇڭر ئالالھيىبت
بەن پەرزىيببو تولببۇق ئورۇنببداپ
بالىلىرىيو ھەد قىلدۇرۇشبيو ئبادەتشە
ئايالندۇر ا ئىشە .

كۇچببا ناھى ىلىببك ھۆكۈمەتيىببت
-1953يىلىبببدىشو ئىاتاتىاشىابببىغا
ئاساسالنغاندا پۈتۈ كۇچبادا چبو -
كى ىبببك بولبببۇپ جەمئبببو 635
با
بانلى و مەلۈم.ئەممب
مەس ب ىت[ ]1بولغب
مەدەنىبب ەت ئىي ىالبببو باشلىيىشببتىا
با ھەر خى ب
برى ئېلى بپ بېرىلغب
ئىل ىب
كۈرەشلەر جەريانىدا ببۇ مەسب ىتلەرنىت
بىبببر قىابببمو چې ىۋېتىلىبببپ 533
مەس ىت[ ]2قېلىپ قالغا -1967 .يىلو
«مەدەنىبب ەت زور ئىي ىالبببو» نامىببدا
باشالنغا زۇلمەتلىبك قبارا كبۈنلەردە
يالغۇز ئىياانالرنىت جىامانىە مەنىبۋى
ۋە ئېتى ادىە مەۋجۇدى ىتو تەھبدىت ۋە
زى انشەشببلىششە ئببۇچراپال قالماسببتىا
بەلشو ئۇڭر تەۋە بولغا مەدەنى ەتيىبت
ئۈل ىلىك مىراسلىرى بولغا مىمارلىرىمۇ
بۇز ۇن ىلى ا ئۇچرىدى .شەھەر يېبزا

چو دادام ئابىبت ھباجىم -1880
يىلو كۇچا كونا شبەھەردە تۇ ۇلبۇپ
-1953يىلو ۋاپبات بولغبا بولبۇپ
-1920يىللىرى ئەتىراپىدا ئابىت ھاجىم
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ئىل ىرىشو سبانغا ھەرگىبز يەتمىب ە .
شۇنداقتىمۇ كۇچادا سېلىيغا تۆۋەندىشو
مەس ىتلەرنو تۇنۇشبتۇرۇن كۇچانىبت
ئىاالم تارىخىيو يورۇتۇپ بېرىشتە مەلۇم
رولو بار دەپ قارايمە .

نامىدىشو مەس ىتيو سالدۇر ا ئىشە .
ئابىت ھباجىم مەسب ىتىيىت ئبورنو
بۇرا
با شبەھەردىشو -5ئوتتب
كۇچبا كونب
ببان
ببو تەرەپ قى پب
ببت ئب
مەكتەپيىب
ئۇدۇلىدىشو دوقمۇش ا تو را كېلىبدىغا
بولۇپ بۇ يەردە تاكو -2000يىلغى ە
بىر تۆمۈرچىلىك دۇكىيبو ببار ئىبدى.
ئاتام ما ا دائىم مۇشۇ دوقمۇشتىا تاكو
بابال قببارى ھبباجىم① نىببت ئۆييىببت
ئب
ئارقىاىغى ە بولغا يەرنو كۆرسبىتىپ:
«بۇ يەر ئاتام ئابىت ھاجىم سبالدۇر ا
مەس ىتيىت ئورنو ئىدى ھازىر باش ىالر
ئى ىلىۋالببدى» دەيتتببو .ئاتاميىببت
دې ىش ە ئابىت ھاجىم مەسب ىتو 350
بق
بو ھويلىلىب
بىغىدىغا چب
بو سب
كىشب
مەس ىت بولۇپ بىر كې ىدىال چې ىبپ
تاشالنغا .

ئىشخاڭ مەس ىتو
ئىشخاڭ مەس ىتو مىالدىب ە -1267
يىلو ئەتىراپىبدا كۇچبا كونبا شبەھەر
بازىرىغا ئە يې ىا يېبزا ھېابابالنغا
ئىشببخاڭ يېزىغببا سببېلىيغا مەسبب ىت
بولبببۇپ تبببارىخو مەلۇماتالر بببا
بالنغاندا بببۇ مەس ب ىت كۇچببادا
ئاساسب
ببب ىت
بببۇنجو مەسب
بببېلىيغا تب
سب
ھېاابلىيىدۇ«.شىيجا دا ئۆتشە ئىاالم
خانلى لىرىيىت قىا ى ە تارىخو» ناملىق
كىتابتىشو مەلۇماتالر با ئاساسبالنغاندا
ھىجىببرى ە -66يىلو يەنببو مىالدىبب ە
-1267يىللىببرى ئەتىراپىببدا شببەي
نىزامىبببدىا دېھلىبببۋى ئىابببىملىك
ھىيدىاتانلىق بىر كىشو كۇچا ا كېلىپ
بۇ ۇلالنغا
بلە شب
بو بىب
بالم دەۋىتب
ئىاب
ئىشە  .ئۇ كىشبو كۇچانىبت ئىشبخاڭ
دېبب ە جايىببدا تببۇنجو خانى ببا
ببشۈچىلىرىيو
ببت ئەگەشب
قۇرۇپ ئۆزىيىب
كۆپەيتشە  .خانى با ئى ىبدە مەدرىبس
ئې ىپ تەلىم-تەربى ە ئېلىپ بار ا ۋە
ئىاالم دىيىيىت قائىدىلىرىيو ئۆگەتشە .
بۇ مەدرىس تاكو -1950يىلغى ە ئبۆز
رولىيو جارىە قىلبدۇر ا  .ئەممبا ببۇ
خانى ا ۋە مەدرىايىت قاچانالردا چې ىبپ
تاشالنغانلى ىغا مۇناسىۋەتلىك ھې انداق
يازما ماتېرى ام قالدۇرۇلمىغا .

مەدەنى ەت ئىي ىالببو ئاخىرلىشبىپ
-1978يىلببو ئېلىيغببا ئىاتاتىاببشىغا
ئاساسالنغاندا پۈتۈ كۇچبا مى اسبىدا
مەدەنى ەت ئىي ىالبىبدىا سباق قالغبا
بۇمو سببانو پەقەت
مەس ب ىتلەرنىت ئومب
 102بولغا [ .]3مەدەنى ەت ئىي ىالببو
جەريانىببدا  533مەسبب ىت چې ىببپ
تاشالنغا ياكو باش ا ئىشالر ا ئىشلىتىپ
ۋەيرا قىلىيغبا  .ئۇنى بدىا كېب ىا
گەرچە ۋەزى ەتبببتە بىبببر مەزگىببب
ياخشىلىيى بولۇپ مەسب ىت سبېلى
قايتىدىا ئەۋجىب ە چى با بولابىمۇ
ئەمما مەدەنى ەت ئىي ىالبو باشلىيىشبتىا
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بەلەخئانا مەس ىتو

دىيىغا كىرگە دەپ قەيت قىلىيىدۇ .بۇ
ئۇچۇر ا ئاساسبالنغاندا «بەلەخئانبام»
مەسبب ىتىيو كې ىششەنببدىمۇ -1350
يىلالردىا ببۇرۇ سبېلىيغا بولۇشبو
مۈمشىا دې ە خۇڭسى ە كېلىمىز.

كۇچا يې و شەھەرگە ئە يې ىا يېزا
ھېاابالنغا ئۇچا كەنتىدە «بەلەخئانبا»
نامىدا ئاتالغا بىر مەشبھۇر مبازارلىق
بولۇپ مازارلى يىت يېيىبدا «بەلەخئانبا
مەس ىتو» ۋە «بەلەخئانبا» مەدرىابو
بولغببا  .ئې تىشببالر ا قارىغانببدا بببۇ
مەس ىتيو ئافغانىاتا بەل شبەھرىدىا
كەل ە بىر كىشو بىيا قىلغا بولبۇپ
ئۇ ئادەم شبۇ يەردە مەدرىبس ئاچ با
ئىشە  .ئۇ كىشبو ۋاپبات بولغانبدىا
بۇ
بادەميو ئاشب
بۇ ئب
بىلەر ئب
كې ب ىا كىشب
مەس ىتيىت يېيىغا دەپيە قىلغا  .كېب ىا
كىشىلەر ئۇ ئادەميىت ھۆرمىتو ئۈچبۈ
بۇ يەردىشبو مبازارلىق مەسب ىت ۋە
مەدىرىاببيو «بەلەخئانببام» نامىببدا
بۇكو
برى شب
بلى و يېب
با  .ئې ىيىشب
ئاتىغب
بام»
بدا «بەلەخئانب
مەدەنى ب ەت ئىي ىالبىب
نامىدا ئاتالغا مبازارلىق مەسب ىت ۋە
مەدرىس پۈتۈنلەت چې ىبپ تاشبلىيىپ
ئېتىزلى ا ئايالندۇرۋېتىل ە .

مەۋڭنە ئەرشىدىا مەس ىتو
مەۋڭنە ئەرشىدىا كۇچبا رايونىيىبت
ئىاالملىشىشبببىدا تۈرتشىلىبببك روم
ئوييىغببا مببۇھىم شببەخىس بولببۇپ
تۇ لۇق تۆمۈر خبا ئىابالم دىيىيبو
قوبۇم قىلغاندىا كې ىا كۇچا ا كەل ە
ۋە كۇچببادا ئىاببالم دەۋىتببو بىببلە
شببۇ ۇلالنغا  .ھببازىر كۇچببا يې ببو
شەھەرگە تەۋە ئبۇە سبې ىيىت شبەرقو
تەرىپىدە مەۋڭنە ئەرشبىدىييىت نامىغبا
ئاتالغا «مەۋڭنىم مەسب ىتو» نامىبدا
قەدىمىە بىر مەسب ىت ببار .مەسب ىت
مۇنارى خېلىال ئې ىز ياسالغا بولبۇپ
چبباق ۇق خىبب بىببلە بېببزەل ە .
مەسببب ىتيىت ئومبببۇمو قۇرۇلبببۇن
ئاڭھىدىلىشىدىا قارىغاندا قويۇق مىللىە
بىياكببارلىق تۈسببى ە ئىبب ە.مەۋڭنە
ئەرشبببىدىا مەسببب ىتو يەنە مەۋڭنە
ئەرشببببىدىا مەدرىاببببو ۋە مەۋڭنە
ئەرشىدىا مازارلى و بىبلە بىبر گەۋدە
ھاسى قىلىيغا بولۇپ ببۇ قەدىمىبە
بالپ
بدىا باشب
بالر -1964يىلىب
قۇرۇلۇشب
ئاپتونوم رايو دەرىجىلىك قو دىلىدىغا
مەدەنىە يادىشارلى لىرى ئورنو قاتارىغبا
كىرگۈزنل ە .

قولىمىزدا بۇ مەسب ىتيىت قايابو
زامانالردا سبېلىيغانلى ىغا مۇناسبىۋەتلىك
ھې انداق تارىخىە مەنرە يوق .ئەممبا
بەزى رىبببۋايەتلەرگە ئاساسبببالنغاندا
مەۋڭنە ئەرشببىدىا كۇچا ببا كەل ەنببدە
«بەلخئانام» مەس ىتىدە جۈمە نبامىزى
ئوقۇ ببانىشە  .مەۋڭنە ئەرشببىدىييىت
كۇچا ا كېلىشو تۇ لبۇق تۆمۈرخانيىبت
ئىاالم دىيىغا كىرگەندىا كې ىيشو ئىب
بولۇپ تارىخىە مەنبرەلەردە تۇ لبۇق
تۆمۈرخا مىالدى ە -1354يىلو ئىابالم

مەۋڭنە ئەرشىدىا مەس ىتىيىت قاچا
سېلىيغانلى ىغا مۇناسىۋەتلىك ھې انبداق
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قارىشى ە«ساقااق» دې ە سۆز «ساق
سبباك» دېبب ە سببۆزنىت تبباۋۇن
ئۆزگىرىشىدىا كەل ە بولۇشو مۈمشىا.

تببارىخىە ماتېرى ببام يببوق ھەم كببۆز
قاراشالرمۇ بىبردەك ئەمە  .بىرقىابىم
بات
بىدىا ۋاپب
بارىخ ىالر مەۋڭنە ئەرشب
تب
بولغاندىا كې ىا مۇرىتلىرى تەرىپىبدىا
ئۇنىت قەبرىاى ە يانداشتۇرۇپ مەس ىت
سالغا بولۇشو مۈمشىا دەپ قارايدۇ.
يەنە بىببر قىاببىم تببارىخ ىالر مەۋڭنە
ئەرشىدىا كۇچا ا كەلب ە دەسبلەپشو
مەزگىللەردە مەس ىت ۋە مەدرىس سېلىپ
ۋە شۇ يەرنبو مەركەز قىلىبپ دىيىبە
دەۋەت ئىشلىرى بىبلە شبۇ ۇلالنغا
دەپ قارايدۇ .بىز مەيلو قايابو خىب
تبببببارىخىە ئەھبببببۋاليو نەزەرگە
ئالمببايلو ئومۇمە بببۇ مەسبب ىتيىت
سببېلىيغا ۋاقتىيىببت -1364يىلىببدىا
كېبب ىا ۋە -1410يىلالردىببا بببۇرۇ
سېلىيغانلى ىيو پەرەز قىالڭيمىز.

ساقابباق مەسبب ىتو -1447يىلببو
سېلىيغا بولۇپ بىر ۋاقىتتا تەخمىبيە
 700ئادەم ناماز ئوقۇياڭيدۇ .ئى ىلى ە
ئومۇمو كۆلىمو 1665كبۋادرات مېتىبر
كېلىدۇ.

قىغدۆ
مەس ىتو)

مەس ىتو (كۇچا خانى ا

تارىخىە مەلۇماتالر ا ئاساسبالنغاندا
قىغدۆ مەس ىتو مىالدى ە -1560يىلو
بۇلتا
بانو سب
بت خب
بەئىدى ە خانلى ىيىب
سب
ئابببدۇكېرىم خانيىببت نامىغببا ئاتبباپ
سببېلىيغا مەسبب ىت بولببۇپ خەلببق
ئارىاىدا «خانى ا» دې ە نبام بىبلە
مەشھۇردۇر .كۇچا خانى اسو كۇچا كونبا
شەھەر بازىرىيىبت ەرببو تەرىپىبدىشو
قىغدۆ مەھەللىاى ە جايالش ا بولۇپ
ئومببۇمىە كببۆلىمو  21مببو كېلىببدۇ.
تارىخىە ماتېرى الالردا قەيت قىلىيىشب ە
خوجا-ئىشانالرنىت مەزھەپ كۆرنشىدىا
يې ىل ە مەخدۇم ئەزەميىت ئو لو خوجا
ئىاھاق يەركە ۋە قەش ەرلەرنو تاشالپ
بىببر مەزگىبب ئۈچتۇرپا ئاقاببۇ ۋە
كۇچارڭردا ئۆز سۈلۈكىيىت تەرى ەت ىلىك
ئەقىدىلىرىيو تارقات با  .ئبۇ كۇچبادا
تۇر ا مەزگىللىرىدە قىغدۆ مەس ىتى ە
چۈشۈپ ئۇ يەردە بىر مەزگى تۇر با
ۋە ئەتىراپىغا مۇرىبت توپلىغبا  .ئبۇ
ببا» دەپ
ببۆزىيو «ئەۋلى ب
بب ە ئب
خەل ب
تۇنۇشببتۇرۇپ قىغببدۆ مەس ب ىتىيىت

ساقااق مەس ىتو
بۇ مەسب ىت كۇچبا كونبا شبەھەر
ساقابباق مەھەلىاببىدىشو ساقابباق
ئۆسبببتى ىيىت شبببەرقو تەرىبببپى ە
جايالشبب انلى و ئۈچببۈ «ساقابباق
مەس ىتو» دې ە نام بىلە ئاتالغا .
«ساقابباق» دېبب ە سببۆزنىت
ئېتمولوگى ىاو ھەق ىدە تېخو بىبرلىششە
كەل ە ئېيىق مەلۇمات يوق .كۇچادىشو
يەر ناملىرى ھەق ىدە تەت ى بات بىبلە
شۇ ۇللىيىۋات ا بىر قىاىم تەت ى ات ىالر
«ساقااق» دې ە ببۇ نبام ئوتتبۇرا
ئاسى انىت قەدىم و ئاھالىلىرىيىت بىبرى
بولغا سباكالردىا كەلب ە بولۇشبو
مببۈمشىا دەپ قارايببدۇ .ئۇڭرنىببت
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سەرپ قىلى ئىشبلىرىغا مېيىبت ئاتبام
مۇھەممەت ھاجىم مەسئۇم بولغانىبدى.
-2002يىلبببو كۇچبببا ناھى ىلىبببك
ھۆكۈمەتيىت مەببلە سېلىشبو بىبلە
مەس ىت يەنە بىر قېتىم ناھايىتو چبو
رېمونت قىلىيغا  .مەس ىتيىت رېمونبت
ڭيىھەسببىيو سببانائەت ئىياببتىتۇتو
بېشىتشە .

نببامىيو «خانى ببا» ببا ئببۆزگەرتشە .
شۇنى دىا كې ىا كىشىلەر بۇ مەسب ىتيو
خانى ببا دېبب ە نببام بىببلە ئاتاشبب ا
بۇ
بىلەر بب
بازىرمۇ كىشب
بادەتلەن ە  .ھب
ئب
مەس ىتيو خانى ا دەپ ئاتايدۇ.
قىغببدۆ مەسبب ىتو -1668يىلببو
كۇچببالىق بببات ئابالخانيىببت پببۇم
چى ىرىشو بىلە بىر قېتىم كې ەيتىلىبپ
ياسالغا -1726 .يىلو كۇچالىق مەشھۇر
تىۋىپ مبۇھەممەت شبىرىپ ھاجىيىبت
ئى تىاادىرىلە يەنە بىر قېتىم دائىرسبو
كې ەيتىلىپ ياسالغا -1926 .يىلو -6
ئايالر ئەتىراپىدا مەس ىتشە ئوت كېتىپ
ناماز ئوقۇ ۇسىز ھالغا كېلىبپ قالغبا .
-1928يىلو جامائەتيىت تەشەبرۇسو ۋە
شۇ چا دىشو كۇچانىت بې بو مەھپبۇز
ۋا يىت قوللىشو ئارقىاىدا مەسب ىتيىت
ئورنىغا قايتىدىا مەس ىت سېلى ئىشو
باشالنغا  .مەس ىت قۇرۇلۇشو -1932
يىلو تامامالنغا -1955 .يىلبو خەلبق
ئۆزلىشىدىا تەششىللىيىپ پبۇم يىغىبپ
مەس ىتىيو رېمۇنت قىلدۇر ا -1966 .
بب ەت زور
ببالپ مەدەنىب
يىلىببدىا باشب
ئىي ىالبىدا مەسب ىت ناھبايىتو ئېغىبر
بۇز ۇن ىلى ا ئۇچرىغا -1982 .يىلبو
كۇچببا ناھى ىلىببك ھۆكببۈمەت پببۇم
چى ىرىپ مەس ىتيو دەسلەپشو قەدەمدە
رېمونببببت قىلببببدۇر ا -1988 .
1989يىللىببرى ئارىلى ىببدا جامببائەت
ئۆزلىشىدىا تەششىللىيىپ پۇم توپالپ
مەسبب ىتيو ناھببايىتو چببو رېمونببت
قىلببدۇر ا  .بببۇ قېتىم ببو رېمونببت
ئىشلىرىدا پۇم توپالن ۋە ئى تىابادنو

ھببازىر كۇچببا قىغببدۆ مەسبب ىتو
ئبباپتونوم رايببو بببۇيى ە نۇقتىلىببق
قو دىلىدىغا مەدەنى ەت يادىشارلى لىرى
ھېاابلىيىدۇ.

پىال

مەس ىتو

پىببال مەسبب ىتو -1756يىلببو
سببېلىيغا بولببۇپ ئى ىلىبب ە يەر
مەيدانو  666كۋادرات مېتىبر كېلىبدۇ.
بباز
ببادەم نامب
ببا  300ئب
ببر ۋاقىتتب
بىب
ئوقۇياڭيدۇ .مەس ىتيىت ئبورنو كۇچبا
يې و شبەھەر بازىرىغبا يبې ىا پىبال
مەھەللىاى ە جايالشب ا بولبۇپ بىبز
كى ىك ۋاقتىمىزدا كۇچا ناھى ىلىبك -4
ئوتتۇرا مەكتەپيىت كونا ئبورنو مۇشبۇ
مەسبب ىتتىا تەخمىببيە  200مېتىببر
نېرىاىدا ئىدى.

شاۋفا

تۇ ا مەس ىتو

شاۋفا تۇ ا مەس ىتو كۇچا كونا
شببەھەردىشو تۆگىببدە مەھەللىاببىدە
بولۇپ -1888يىلبو سبېلىيغا  .ببۇ
مەس ىت رەستە بازىرىبدىا سبۇقۇۋۇق
مەھەللىاى ە بارىدىغا يوليىت ئۈستى ە
جايالش ا .
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داخالال مەس ىتو

بازىرىيىت دەم مەركىبزى ە جايالشب ا .
ئى ىلى ە ئومۇمىە يەر كبۆلىمو 3330
كۋادرات مېتىبر بولبۇپ بىبر ۋاقىتتبا
 1500ئادەم ناماز ئوقۇياڭيدۇ.

داخببالال مەسبب ىتو -1890يىلببو
بىيىت
با يېزىاب
بۇپ ئۇچب
بېلىيغا بولب
سب
داخالال كەنتى ە جايالش ا  .مەسب ىتيىت
ئى ىلى ە ئومبۇمو يەر كبۆلىمو 532
كۋادرات مېتىر بولۇپ بىر ۋاقىتتا 200
ئادەم ناماز ئوقۇياڭيدۇ.

ساقااق ئاق مەس ىتو
ساقااق ئاق مەس ىتو -1927يىلو
سېلىيغا بولۇپ كۇچبا كونبا شبەھەر
ساقابباق مەھەللىاببى ە جايالشبب ا .
ئى ىلى ە ئومۇمو يەر كبۆلىمو 1465
كۋادرات مېتىر كېلىدۇ بىر ۋاقىتتا مى غا
يې ىا ئادەم بىرلىشتە ناماز ئوقۇياڭيدۇ.

داخالال سبۆزىيىت كېلىبپ چى ىب
مەنرەسو ھەق ىدە ئېيىق مەلۇمات يبوق.
بىر قىاىم تارىخ ىالر بۇ سبۆز بەلشىبم
داخانالر سۆزىدىا كېلىپ چى ا بولۇشو
مۈمشىا دەپ قارايبدۇ .چبۈنشو ببۇ
مەھەللىببدە بۇرۇنببدىا تارتىببپ پىببر
ئوييايدىغا باخشبو داخبانالر كبۆپ
بولغانىشە .

قونا

مەس ىتو

قونببا مەسبب ىتو -1980يىلببو
سېلىيغا بولۇپ ئاڭقا با يېزىابىيىت
قونا كەنتى ە جايالش ا  .ئى ىلىب ە
بۋادرات
بۆلىمو  1332كب
بۇمو يەر كب
ئومب
مېتىر بولۇپ بىر ۋاقىتتا 800ئەتىراپىدا
ئادەم ناماز ئوقۇياڭيدۇ.

پاختا بازار مەس ىتو
پاختا بازار مەسب ىتو -1898يىلبو
سببېلىيغا بولببۇپ ئببورنو رەسببتە
مەس ىتىيىت ئارقىاىغا تبو را كېلەتتبو.
ئى ىلى ە ئومۇمىە يەر كبۆلىمو 1198
كۋادرات مېتىر بولۇپ بىر ۋاقىتتا مى غا
يې ىا ئادەم ناماز ئوقۇياڭيدۇ .گەرچە بۇ
مەس ىتيىت ئورنو رەستە مەس ىتو بىلە
ئارىلى و ناھايىتو يې ىا بولاىمۇ يەنىال
بۇ مەس ىتتە ناھايىتو كۆپ ئادەم نامباز
ئوقۇيتتو .جبۈمە كبۈنلىرى مەسب ىتشە
ئادەم پاتمات قاڭتتو .ئېاىمدە قېلىشى ە
تاكو مە چەتبئەل ە چى بۇچە بولغبا
ئارىلى تا بۇ مەس ىتشە مۆھابىا قبارى
ھاجىم ئىمامەت ىلىك قىالتتو.

پايدىالنغا مەنرەلەر:
كۇچا ناھى ىابو تەزكىرىابو شبىيجا خەلبق
نەشىرياتو -1997يىلو نەشىرى
قەدىم و كۈسە

شبىيجا خەلبق نەشبىرى اتو

-2008يىلو نەشىرى
كۇچا تارى ماتېرى اللىرى( )6سى اسىە كبې ەن
كۇچا ناھى ىلىك كومىتېتو -2004يىلو نەشىرى
كۇچا تارى ماتېرى اللىرى( )5سى اسىە كبې ەن
كۇچا ناھى ىلىك كومىتېتو -1999يىلو نەشىرى
كۇچادا ئۆتشە

رەستە مەس ىت

تارىخىە شەخىابلەر شبىيجا

پەت-تېخيىشا نەشىرياتو -2012يىلو نەشىرى

رەسببتە مەسبب ىتو -1908يىلببو
سېلىيغا بولۇپ كۇچبا كونبا شبەھەر
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ژۇرنىلىمىزنىڭ ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى ۋاكالەتچىلىرى
دۆلەت

ئاڭقىالش ۇچو

تېلېفو نومۇرى

ئامېرىشا

نۇرىددىا ھاجىم

0015712161352

كانادا

تۇيغۇ ئابدۇۋېلو

0004077672770

شىۋىتاارى ە

ئاندىلو مۇھەممەد كەرىم

0040676224606

نورۋى ى ە

ئۆمەرجا ھاجىم

004740557071

ئاۋىاترالى ە

ئابدۇساڭم قارىم

0061413550840

شىۋىتاى ە

ئەھمەد تۇرسۇ

0046735710908

گېرمانى ە

تۇر ۇنجا ئاڭۋۇدۇ

00491761038276

گولالندى ە

ئابدۇرېھىم ېيو

0031619965958

فىيالندى ە

ئابدۇلھەفىز قارىم

00358409524426

ياپونى ە

تۇرمۇھەممەد ھاشىم

00818041968973

تۈركى ە

ئابدۇلجېلى

تۇرا

0090532414055

ئوتتۇرا ئاسى ا

يارمۇھەممەد قارىم

0077017410435

مىاىر

زەئىم مەناۇر

0020111432366

سەئۇدىە ئەرەبىاتا

مەمتىمىا قارىم

00966502382971

سەمىمىە ئەسشەرتى  :بۇ ساندا يولالنغا

ماقالىالر بىر قەدەر كۆپ بولغانلى و ئۈچۈ

ئىل ىرىشو سانالردا بېرىپ كېلىي ە بىر قىاىم ماقالىالرنىت داۋامىيو شۇنداقال بىر قىاىم
يې و ماقالىالرنو كې ىيشو سانغا قالدۇرۇپ قويدۇق .ماقبالە ئى ىلىبرى ە ئبايرىم ئۇچبۇر
يولالپ خەۋەرلەندنرنپ بوڭلمىدۇق .ئىيشائالال كې ىيشبو سباندا ئىل ىبرى-كې ىيلىبك
تەرتىپو ۋە ئەھمى ىتىيو چى ى قىلغا ئاساستا ئوقۇرمەنلەرنىت ھوزۇرىغا سۇنىمىز.
بب كامالىە ئېھتىرام بىلە « :مەرىپەت ۇرنىلو» تەھرىر ھەيئىتو
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