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َوإِذْْقَا ا ا َْْ َربُّا ا ا َْْلِل َم ََلئِ َك ا ا ا ِْْإِنِا ا ا ْ َج ِع ا ا ا ْْفِا ا ا ا ْ
ضْ َخلِي َف ا ْْقَا ا ل اْأَتَج َعا ا ْْفِ َيه ا ْ َما ا ْْياف ِسا ا ْْفِ َيها ا ْ
اْلَر ِْ
َويَسا ا ِاف ْْالا ا ا ِ َم َْْ َونَح ا ا ْْن َسا ا اِ ْْبِ َحم ا ا ِ َْْ َونا َقا ا ا ِ ْْ
َد َْمْ
لَ َْْقَ َْْإِناِ ْأَعلَا ْْ َما ْ َْلْتاَعلَما َْْ( َ ْ)03و َْعلَّا َْْآ َ
ض ااه ْْ َعلَا ا ْال َم ََلئِ َكا ا ِْْفاَ َقا ا َْْ
اْلَسا َام َْْكلَّ َها ا ْثا ا َّْْ َع َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
صا ا ا دقي َْْ( ْ)03
أَن ئ ا ا ن ْبأَسا ا َام ْْ َها ا ا َل ْْإِ ْْكنا ا ا ْْ َ
قَا ل اْسا َح نَ َْْ َْلْ ِعلا َْْلَنَا ْإَِّْلْ َما ْعَلَّمَانَا ْإِناَّ َْْأَن ا َْْ
ِ
ِ
َدمْْأَنِا ا ا ا ا ائاه ْْ
ال َعلا ا ا ا ااي ْْال َحكا ا ا ا ااي ْْ(ْ)03قَا ا ا ا ا َْْيَا ا ا ا ا ْآ َ
بِأَس َم ئِ ِه ْْفاَلَ َّم ْأَناَأَه ْْبِأَس َم ئِ ِه ْْقَا َْْأَلَا ْْأَقا ْْلَكا ْْ
ضْ َوأَع َلا ا ا ْْ َما ا ا ْ
الس ا ا َام َوا ِْْ َواْلَر ِْ
إِنِا ا ْأَع َلا ا ا ْْ َغيا ا ا َْْ َّ
تا ا ا ا ا ا و َْْ َو َما ا ا ا ا ْ كن ا ا ا ا ا ْْتَك ما ا ا ا ا َْْ( َ ْ)00وإِذْْقالنَا ا ا ا ا ْ
ِ
ِ ِ ِ
اج واْإَِّْلْإِبلِا ااي َْْأَبَا ا ْ
لل َم ََلئ َكا ا ْْاسا ااج واْ ْلَ َد َْمْفَ َس ا َ
َواسَكَا َْر ْ َوَك َْْ ِم َْْال َك فِ ِري َْْ()03

ئارۇنباسار يارىتىمەن» دېمكەن ئىمسى.
پەرىشتىلەر« :يەر يۈقىس بۇقغۇنچىلىق
مى
مسىالان بىدىنم
مان زۆكىم
قىلىمسىالان قم
ئارۇنباسار قىالمسەن؟ ھمالبۇكى بىمز
سممېنى پممات د پ مەدھىيەلەيمىممز ت
مالال « :مەن
مسى .ئم
ئۇلمۇغاليمىز» دېم
ھەقىمممقەزەن سمممىلەر بىلمەيمممسىالان
نەرسىلەرنى بىلىمەن» دېسى.
مەيئىلەرنىڭ
مارلىق شم
 _ 31ئمالال بم
ئىسىملىدىنى ئاد مكە ئۆ ەزتى ئانمسىق
ئۇ شەيئىلەرنى پەرىشتىلەر ە كۆرسمىتى
زممۇرۇپ« :ئە ەر سممىلەر ېممپىرالردل
رلستچىل بالساڭالر بمۇ شمەيئىلەرنىڭ
ئىسىملىدىنى ماڭما ئېيتىم بېمدىرالر»
دېسى.

زەرجىمىسى:

 _ 33ئمممۆق تلقتىمممسل ر ببىمممڭ
پەرىشمممتىلەر ە« :مەن يەر يۈقىمممس
3

كۆپلىكەن پەيالەمبەرلەرنىڭ قىسسمىلىدى
ئارۇن ئالالان .ئالال زائا بۇ قىسسىلەر
زاغدۇلۇق مۇنسلق دېكەن :لََقا ْْ َكا َْْفِا ْ
قَص ِ
ص ا ا ِه ْْ ِع ا ا َارْْ ِْلولاِ ا ا ْاْلَلَ ا ا ِْ يەنمممممى
َ
ئۇ رنىممڭ (يەنممى پەيالەمبەرلەرنىممڭ
قىسسىلىدىس ئەقىل ئىكىلىمدى ئۈرمۈن
ئەلۋ زتە ئىبد ب بار. ① (

 _ 32پەرىشتىلەر(« :ئى ر ببىمىمز)
بىز سېنى (پۈزۈن كەمچىلى لەردىق پات
د پ زانۇيمىز .بىز سەن بىلسۈر ەنسىق
باشقىنى بىلمەيمىز .شەكسمىزكى سمەن
ھەممىنى بىلكۈرىسەن ھ ې مەب بىملەن
ئىش قىلالۇرىسەن» دېسى.
 _ 33ئالال « :ئى ئاد م) ئۇ رغما
بۇ نەرسىلەرنىڭ ئىسمىملىدىنى ئېيتىم
بەر ىق» دېمسى .ئماد م ئۇ رغما بمۇ
نەرسىلەرنىڭ ئىسىملىدىنى ئېيتى بەر ەن
راغممسل ئممالال « :مەن سممىلەر ە
ئاسمانالردى ى ت قېمىنسى ى سمىد رنى
شەكسىز بىلىم زمۇرىمەن سمىلەرنىڭ
ئاش ارل ت ياشمۇرۇن ئىشملىدىرالرنىمۇ
بىلىمم زممۇرىمەن دېمىكەنمىممسىم؟»
دېسى.

ئالال زائا بۇ ئايەزلەرد ئۆقىنىمڭ
يەر يۈقىممسى ى ئەلچىسممى ھەقرىتممى
مۇھەممەد ئەلەيەىسسا مالا خىتاب قىلى
د يسۇكى ئى پەيالەمبەر) سەن قەتمىركە
ئۇ رنىڭ ئازىسى ئاد منىڭ قىسسىسمىنى
بايان قىلىم بەر ىمق .ئمۆق تلقتىمسل
ر ببىممڭ پەرىشممتىلەر ە يەر يممۈقىنى
ۈللەنممسۈرۈش ت ئمماتلب قىلىشممتىق
ئىبار ب ئۆقىنىڭ ئىدلدىسمىنى ئەمەلمكە
ئاشۇرۇش ئۈرۈن يەر يۈقىس ئماد منى
ت ئۇنىڭ ئەت دلىدىنى بىمد -بىدىنىمڭ
مممىسىالان قىلىمممم
مممارنىنى باسم
ئم
يارىتىسىالانلىقىنى جاكار يسۇ .بۇ تلقىتتا
مى
منىڭ ھې مىتىنم
مۇ ئىشم
متىلەر بم
پەرىشم
ما
مالال زائا غم
مىس ئم
سمارلش زەرىقىسم
د يسۇكى« :ئى ر ببىمىز) ئۆق ئىدلدىسى
ت خاھىشممى بىمملەن ئىممش قىلىممش
ئەركىممنلى ىكە ئىممكە بالالممانلىقتىق
خازممالىقالرنى ت يەر يۈقىممس قممان
زۆكۈشتەت جىنايەزلەرنىمۇ ئۆز ۈقۈشتىق
خالىي با لمايسىالان بىلىممى رەكلىمك
بالالانلىقتىق ئۆقىنىڭ پايسل _ قىيىنىنى
بىلمەيسىالان شۇ ئىنسماننى يەر يۈقىمس
ئارۇنباسار قىالمسەن؟ ھمالبۇكى بىمزد
ۇنا ت ئاسىيلىقالرنى سادىد قىلىمش

 _ 32ئۆق تلقتىمسل پەرىشمتىلەر ە:
«ئاد مكە سەجس قىلىرمالر» دېمسۇق
مەجس
مى سم
مقا ھەممىسم
متىق باشم
ئىبلىسم
مى
مبلى (سمەجس قىلالىلم
قىلمسى ئىم
مسى زەكەببۇرلممۇق قىلممسى ت
ئۇنىمىم
كاپىد ردىق بالۇپ كەزتى.

زەپسىدى
زەسىدلىك قىسسىلەرنى بايان قىلىمش
ئارقىلىق كىشمىلەرنى ئىبمد ب ئېلىشمقا
ئۈنس ش «قۇرئان كەرىم»نىڭ مۈق
ئىپادىلەش ئۇسملۇبلىدىسىق بىدىمسۇر.
قىسسىلەر كىشىلەرنىڭ ت ق _ نەسمىەەب
مالردىق
ملەردى ى ئىشم
مى ئۆزمۈشم
ئېلىشم
مۈن
مد ب ئېلىشمى ئۈرم
سماتلق ت ئىبم
ممان
ناھممايىتى پايممسىلىقتۇر« .قۇرئم
كەرىم»د ئىنسانالرنىڭ ئازىسى ھەقرىتى
ئمماد م ئەلەيەىسسمما مسىق باشممالپ
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( ① يۇسۇف سۈرىسى _ 111:ئايەب.

كەمچىلى لەردىق پات د پ زانمۇيمىز.
بىممز سممەن بىلسۈر ەنممسىق باشممقىنى
بىلمەيمىز .شەكسىزكى سەن ھەممىنمى
بىلكۈرىسەن ھمې مەب بىملەن ئىمش
قىلالۇرىسەن د يسۇ .بۇ تلقىتتا ئالال
زائا ئاد م ئەلەيەىسسا منى ئۆ ىتىلكەن
شممەيئىلەرنىڭ ئىسممىملىدىنى ئېيتىمم
مۇ رنى
بېدىشم ە بۇيدۇيمسۇ ئماد م ئم
زالۇق ئېيتى بېدىسۇ .شمۇ تلقىتمتىال
پەرىشتىلەر ئۆقلىدىنىڭ ئاد م ت ئۇنىمڭ
ممىمايسىالانلىقىنى
ئەت دلىدىالمما ئاخشم
ئارۇنباسارلىقنىڭ مەسئۇلىيەزلىدىنى ئادل
قىلىشتىق ئاجىز سىناقالرغا بەردلشملىق
بېد لمەيمممسىالان نممماقۇت مەخلمممۇق
ئى ەنلى ىنى زالۇق بىلى يېتىسۇ.

ماڭا
مز سم
مانلىقتىق بىم
مى بالمىالم
خاھىشم
ھېچقانسلق ئاسىيلىق قىلمايمىز ھەمىشە
سېنى بارلىق كەمچىلى لەردىمق پمات ت
مۇقەدد س د پ مەدھىيەلەيمىز .ئەھۋل
بۇنمممسلق ئىممم ەن يەر يمممۈقىنى
ۈللەنسۈرۈش ت ئاتلب قىلىش ئۈرۈن
ئمماد مكە قارىالانممسل بىممز ھەقلىقممد ت
ئەمەسمىزمۇ؟» ئمالال زائما ئۇ رغما
جاتلب بېدى شۇ مەنىس دېكەن ى مەن
سىلەر بىلمەيسىالان نەرسىلەرنى بىلىمەن
— يەر يۈقىنى قانمسلق يما بىملەن
ئاتلب قىلىش ت بۇ ت قىپىكە كىمنىمڭ
ھەقلىممق ئى ەنلى ىنممى مەن ئابممسلن
بىلىمەن .مەن يارلزماقچى بالالان ئماد م
ت ئۇنىڭ ئەت دلىمدى شمۇنسلق بىمد
خەلق ممى ئۇنىرممسل ياخشممىلىق ت
مۇ
مسۇ .بم
مامىللىدى بالىم
مڭ ئم
يامانلىقنىم
ئى ىسى بىملەن يەر يمۈقى زەر ققىمي
قىلىسۇ ت پەيالەمبەرلەرنى ئەت زىشىمنىڭ
ھې مىتىمۇ ئازتۇرىالا رىقىسۇ.

َ خلِي َفا ْ يەنى ئارۇنباسار — ئمالال
زائا نىڭ يەر يۈقىسى ى ت كىلى بالۇپ
ئۇ ئالال زائا نىڭ ئەمد -پەرممانلىدىنى
ئىجدل قىلىش يەر يۈقىنى ۈللەنسۈرۈش
ت ئىنسانالرنى ئىسلر قىلىش قازمارلىق
ئىشالردل بىد -بىدى نىڭ ئىزىنى باسقۇرى
دېكەنلى تۇر.

ئالال زائا ئاد م ئەلەيەىسسما مالا
شەيئىلەرنىڭ ئىسمىملىدىنى ئۆ ىتىمسۇ.
ئانسىق بمۇ شمەيئىلەرنى پەرىشمتىلەر ە
كۆرسممىتى زممۇرۇپ « :سممىلەرنىڭ يەر
يۈقىس ئارۇنباسارلىققا ئاد مسىق ھەقلىق
ئى ەنلى ىرالر رلست بالىسىالان بالسما
مىملىدىنى
قېنمى بمۇ شمەيئىلەرنىڭ ئىسم
ئېيتى بېقىرالر؟» د يسۇ .پەرىشمتىلەر
ھەقىقەزەن ئۆقلىدىنىڭ ئماجىزلىقىنى ت
ئالال زائا قىلماقچى بالالان ئىشالرنىڭ
ھې مەزلىدىنى بىلمەيسىالانلىقىنى ئېتىدلپ
قىلالمان ھالمسل :سا َح نَ َْْ َْلْ ِعلا َْْلََنا ْإَِّْلْ َما ْ
ِ
حكِاي ْ يەنى (ئمى
َعلَّمَاَن ْإِنَّ َْْأَنا َْْال َعلاي ْْال َ
ر ببىمىممز) بىممز سممېنى (پۈزممۈن

ئى ىنچى قىسسە ئمالال زائا نىمڭ
ئىنساننى نەقەد ر ھۆرمەزلىك قىلالانلىقى
ھەزتا پەرىشتىلەرنى ئۇنىرالما ھمۆرمەب
بىلسۈرۈش يۈقىسىسىق سەجس قىلىشمقا
مۇپ
بۇيدۇغمانلىقىنى ئىپمادىلىكەن بالم
ئالال زائا پەيالەمبىدىمىمز ممۇھەممەد
ئەلەيەىسسا مالا خىتاب قىلىم « :ئمى
پەيالەممممبەر) قەتمىرمممكە شمممۇنى
مڭ پەرىشممتىلەر ە
مسۈر ىن ى ر ببىم
بىلم
مكەن
مەجس قىلىرمالر› دېم
‹ئماد مكە سم
ھامان بارلىق پەرىشتىلەر بۇ بمۇيدۇقنى
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د رھا ئىجدل قىلسى پەقەزال ئىمبلى
ئۆقىنىڭ ھاماقەزلى ى ت زەكەببۇرلمۇقى
زۈپەيلىممسىق ئمماد مكە بممۇ ھممۆرمەب
سەجسىسممىنى قىلالىلممى ئۇنىمىممسى
ر ببىنىڭ ئەمدىكە ئىتائەب قىلىشتىق باش
زممارزتى ئىممبلى شممۇنىڭ بىمملەن
كمماپىد ردىق بالممۇپ كەزتممى ت زمما
ممتىكە
ممڭ لەنىم
ممامەز ىچە ر ببىنىم
قىيم
ئۇردىالۇرىالردىق بالسى» د يسۇ.
ئىبلىسنى ئاد مكە سەجس قىلىشمتىق
باش زارزقۇقغان نەرسە ئۇنىڭ زەبىئىتىكە
سممىرى كەزمم ەن زەكەببۇرلممۇق ت
ئاسىيلىق ئىسى .ئالال زائا نىڭ ئەمد _
پەرمممانلىدىنى ئارۇنسلشممتىق بمماش
زارزقۇرىالرنىممڭ ھممالى ئەنە شممۇنسلق
بالىسۇ .رۈن ى ئىماننىمڭ ئاساسملىق
زەلىپممى ئەمە بالممۇپ ئىماننىممڭ
ما
مارقىلىق ئازتۇرىالم
مى ئەمە ئم
ئىپادىسم
رىقىسۇ ئىماننىڭ رلستلىقى ئەمە بىلەن
مالال زائا غمما
مپازلىنىسۇ .ئەمە ئم
ئىسم
مىسۇر.
مڭ ئىپادىسم
مائەب قىلالانلىقىنىم
ئىتم
شۇڭا ئىسالم شەرىئىتىس كۆرسمىتىلكەن
پەرقلەرنممى ت باشممقا ئىبمماد زلەرنى
ئارۇنسىماي ئۆقىنى مۇئمىق مۇسۇلمان
د پ يۈر ممۈرىلەر قممازتىق ئېەتىيمماب
قىلىشى كېد ك مى ئىبلىسمنىڭ ئمالال
زائا نىممڭ ر ھمىتىممسىق قاغلىنىمم
كمماپىد ردىق بالممۇپ كېتىشممىسى ى
ئاساسلىق سەت ب ئۇنىڭ ئالال زائا غا
ئىتائەب قىلىشتىق _ ئماد مكە ھمۆرمەب
سەجسىسى قىلىشتىق زەكەببۇرلۇق قىلى
باش زارزقانلىقىمسىق ئىبمار ب ئىمسى.
ِ
ەررە ئىممممبلى َ ر ِْْفَا اأَن ِْرنِ ْإِلَا ا ْيَا ا ا ْمْ
يا ا َعثا َْ يەنممى ﴿ئممى ر بممبىم) ماڭمما

خا يىقالر زىدىلسۈرۈلىسىالان كۈنكە قەد ر
مۆھلەب بەر ىق﴾ ( ① دېمكەن زەلىپىمس
ئالال زائا نى «ر ببىم» د پ ئېتىمدلپ
قىلالان بالسىمۇ ئۇ ئمالال زائا نىمڭ
نەقىدىس كاپىد ئىسى رۈن ى ئۇ ئالال
زائا نىڭ بۇيدۇقىالا ئىتائەب قىلىشمتىق
باش زارزقان ئىسى.
ئېتىقادنىڭ زەلىپى ئمالال زائا غما
ئۇنىمممڭ پەيالەمبىدىنىمممڭ رلسمممت
ئى ەنلى ىمممكە كىتابلىدىنىمممڭ ھەق
ئى ەنلى ىكە قىيامەب كۈنىنىڭ راقمۇم
بالىسىالانلىقىالا ت بۇ ردىق باشقا ئىمان
كەلتۈرۈش ە بۇيدۇلالمان مەسمىلىلەرنىڭ
ھەممىسىكە رىق ئىشىنى ئېتىقاد قىلىش
بالسا ئەمەلنىڭ زەلىپى ئمالال زائما
ب ۇيدۇغان ئەمە _ ئىباد زلەرنى جمان _
دىل بىملەن ئارۇنسلشمتىق ئىبمار زتۇر.
شۇنسلق قىلالانسىال ئىماننىڭ مېۋىسمىنى
كۆر ىلى ت ئالال زائا نىڭ جەننىمتىكە
ئېدىش ىلى بالىسۇ.

مۇھىم نۇقتىلىدى:
 .1بىلمىكەننى بىلكەنلەردىق سارلپ
ئۆ ىنىش ئىسالمىي ۈق ئەخالقتۇر.
مۈن
ما م پۈزم
ماد م ئەلەيەىسسم
 .2ئم
ئىنسانالرنىڭ ئازىسىسۇر.
 .3پەرىشتىلەرنىڭ ئۆقلىدىنىڭ ئالال
زائا بىلىسىالان ھې مەزلەرنى بىلىشمتىق
ئاجىز ئى ەنلى لىدىنى ئېتىدلپ قىلالانلىقى
ئەخالقتا ئۈلكىسۇر② .
ئىنسانالرغا ۈق

① ھىجد سۈرىسى _ 35:ئايەب.
② «زەپسىد جەتھەرلىدى»دىق
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ئالسىنقى سانسل ئىستىخبارلب دېمكەن

ئىستىخبارلزنىڭ كۈرىكە ھەر ىمز سمە

سۆقنىڭ خەت ر ت مەلۇماب ئىكىملەش

قارلشقا بالمايمسىالانلىقى؛ ئىسمتىخبارلب

دېممكەن مەنىممس بالممۇپ دۆلەزنممى

ممى
ئايۇنلىدىنىممڭ كممۆپىنچە ياخشم

ئىچ مممى -زاشمممقى خىدىسمممالردىق

كۆرۈلىممسىالان نەرسممىلەرنى يەمچمم ۈت

مممى
ممڭ ئىسم
قاغسليممسىالان ئار اننىم

قىلىش ھەقىقەب زمانلىدىنى سمەرمايە

ئى ەنلى ى؛ ئىسمتىخبارلب ئار ىنىنىمڭ

قىلىش ت جەمئىيەزتى ى بەقى مۆزىمۋ ر

ئاد زتە ئاش ارل ت يۇشمۇرۇن خىمزمەب

شەخسلەرنى قماللىنىش بىملەن ئىجمدل

قىلىممسىالان نۇرغممۇن زارماقلىدىنىممڭ

قىلىنىممممممسىالانلىقى؛ خىتمممممماي

بالىسىالانلىقى؛ ئىستىخبارلب ئار ىنىنىڭ

ئىشممممالالىيەزچىلىدىنىڭ شممممەرقىي

دۆلەب بىخەزەرلى ىممكە زەھممسىت د پ

مسىق
متەملى ە قىلالانم
متاننى مۇسم
زۈركىسم

قارىالان ئىچ ى -زاشقى كۈرلەرنى پماش

بېدى ھەرخىل ئىستىخبارلب ئايۇنلىدىنى

قىلىش ت پاررىالپ ياقىتىش ئۈرمۈن

ممارلىق
ممانلىقى قازم
مماپ كېلىۋلزقم
ئاينم

بەقىس شەيتاننىرمۇ ئېسىكە كەلمەيسىالان

مەقمۇنالردل زاختىلى

ئايممممۇنالرنى ئاينايممممسىالانلىقى؛

باشممالپ كممۈنىمىز ىچە ئايلىنىۋلزقممان
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- 1993يىلىسىق

ئايۇنالرنى زەش ىالب قۇرۇش ئايمۇنى

ئ ېتىدلقلىدىمۇ ئاق بالمىمسى .مەن قەلەم

ھىزبممۇزتەھدىدنى يەمچممۈت قىلىممش

مڭ
مۇرۇنال بمۇ ماتقۇنىم
زەترى تىشمتىق بم

ئايۇنى شمەرقىي زۈركىسمتان ئىسمالم

سەق ۈرلۈكىنى ھەر زەر پتىق زەھمسىت

پارزىيىسىنى يەمچۈت قىلىمش ئايمۇنى

ت ئېتىدلق رغمما ئۇردليممسىالانلىقىمنى

ھىجد ب ئايمۇنى دلئشمنى يەمچمۈت

ئالسىق پەر ق قىلالان بالساممۇ لمې ىق

قىلىمممش ئايمممۇنى ئۆلىمممما رنى

مىللىي ت دىنىمي بۇررمۇم مېنمى بمۇ

ئېتىبارسىز شممممتۇرۇش ئايممممۇنى

ممماتقۇدل قەلەم زەترىتىشمم ە مەجبممۇر

زەشمم ىالزالرنى ئېتىبارسىز شممتۇرۇش

قىلالانىسى.

ئايۇنى كالال ساقۇشمتۇرۇش ئايمۇنى

ئالال خالىسا بمۇ سمانسل قانمسلق

قازارلىق سەك ىز نۇقتىالما ئىخچمامالپ

قىلالانسل خىتاي ئىستىخبارلزىنىڭ ئايمۇن

بايان قىلالانىسىم .تلھالەن ى بۇ ئايۇنالر

ت زاقلقلىدىسىق ساقلىنى

ماي ئىشممالالىيەزچىلىدىنىڭ شممەرقىي
خىتم

زەتر نمەسممتىق ئالالمما ئىلكىدىلەيمىممز؟

زۈركىستان خەلقىنمى - 1993يىلىمسى ى

دېممكەن سممائالالا جمماتلپ زېپىشممقا

ئەھۋللىممسىق ھمماقىدقى ئېچىنىشمملىق

زىدىشىمەن.

ت قىمميەز ە كەلتۈرۈشممتە مممۇھىم رو

خىتاي ئىستىخبارلزىنىڭ ئايمۇن ت

ئاينىالان ئايۇنالر ئىسى.

زاقلقلىدىسىق ساقلىنىشنىڭ مۇھىم رار -

بۇ رنى بايان قىلىشتى ى مەقسىتىم

مى زۆت نممسى ى نۇقتىالرغمما
زەدبىدلىدىنم

بىد ر زەش ىالزنىڭ زماغدل -خازالىقىالما

يىالىنچاقالشقا بالىسۇ:

ھۆكۈم قىلىش ياكى ئەيىپلەش ئەمەس

 .1ئىلىم ئىكىلەش ئاڭ -سەتىيىنى

بەل ى ھەقىقىي رېئاللىقنى بايان قىلىمش

ئۆستۈرۈش.

ئارقىلىق خەلقىمنى بۇنىرمسىق كېميىق

يىدلق -يمېقىق زارىخىمىزغما نەق ر

يەنە دلتلملىق دۈشمەننىڭ دېپىالا ئۇسۇ

سالساق خەلقىمىزنىڭ ئىلىم -مەرىپەز ە

ئاينممماپ زېخىممممۇ پاجىئەلىمممك

ممۆر
ئەھمىمميەب بەر ەن د ترلەرد ھم

زىدلدېكىيىلەرنىممڭ قۇربممانى بالممۇپ

مۇستەقىل ياشاپ زەر ققىي قىلالانلىقىنى

كېتىشممتىق ئا اھالنممسۇرۇش ئىممسى.

خەلقىمىزد بىلىمسىزلىك نادلنلىق ئەتج

ئەپسۇسممم ى ْماڭممما بەقى خىتممماي

ئالالمان قلممانالردل قۇللمۇق ت خمار -

مڭ ت دۈشمممەننىڭ دېپىالمما
غالچىلىدىنىم
بىلى -بىلمەي ئۇسۇ

ق بۇنلۇققا مەھ ۇم بالالانلىقىنى زارىختا

ئايناتلزقانالرنىڭ

دۈشمممەن ئايۇنلىدىنىممڭ ئەڭ كممۆپ

زەھسىتلىدى بىلەن بىد ە بەقى ئاقغۇن
ئېقىمالرغمما ئە ىشممى

د تل يالىسل

قۇربانى بالالانالرنىڭ خەلقىمىز ئىچىسى ى

قالالانالرنىممڭ
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بىلىمسممىز ھېسسممىيازچان كىشممىلەر

زارزى

ئى ەنلى ىنممى كممۆرىمىز .بىلىمسممىز

بۇررىسۇر.

ھېسسممىيازچان كىشممىلەر دۈشمممەننىڭ

بالمايسىالان مىللىمي ت دىنىمي
ئىلىم ئىكىلەش نېمىتىسىق مەھمدۇم

ھىيلە -مى ىد ئايمۇن ت زماقلقلىدىنى

قالالانالر ئالىم -ئۆلىما رنىمڭ د رس ت

س ېز لمەستىق دۈشمەنكە ئاسانال ئالسىنى

لې سىيىلىدىنى كۆڭۈ قايۇپ ئاڭالش ت

قالىسۇ .بىلىملىك ت ئاڭ  -سمەتىيىلىك

مالالرنى
مسلر مازىديم
متىخبارلزقا ئا قىم
ئىسم

كىشىلەر دۈشممەننىڭ دېپىالما ئۇسمۇ

كۆپد ت ئاقۇش ئمارقىلىق ئۆقلىدىنىمڭ

مسۇ زاقىقىالمما د سسممىمەيسۇ
ئاينىمايم

ئمماڭ  -سممەتىيىلىدىنى ئۆستۈرۈشمم ە

بەل ى دۈشمەننىڭ ھىيلە -مى ىد ئايۇن

دۈشمەننىڭ ھىيلە -مى ىمد ئايمۇن ت

ت زاقلقلىدىنى بۇقۇپ زاشاليسۇ .شۇنىڭ

زاقلقلىدىالمما قارىتمما سممەق ۈرلۈكىنى

ئۈرمممۈن خىتممماي ئىسمممتىخبارلزى

ئاشۇرۇشقا ئەھمىيەب بېدىشى قىم.

ئىسممتىخبارلب ئايۇنلىدىممسل ئاساسممەن

ئىلىمنىڭ پەقىلىتى بىلىمسىزلى نىڭ

بىلىمسىز ياكى را ساتلب كىشمىلەرنى

قاباھىتى ھەققىس قانچە سۆقلىسەت يەنە

قالالنالممان ھەزتمما ئممۇ رنى ئممالىم -

ئاقلىق قىلىسۇ .ئەزدلپىمىزدى ى مماددىي

ئۆلىما رغا يېقىق يا زماسلىققا زىدىشى

ت مەنىۋى زەر ققىياب ت

كەلكەن.

مۈق للى لەر

ئىلىمنىممڭ پەقىلىتىنىممڭ شمماھىتلىدى

ئىلىم نۇر بالۇپ ئىنسانالا ھې مەب

بالالىنىس ت خارلبلىق ت ت يمدلنلىقالر

ت ئەقىممل -پارلسممەب بىمملەن ئىممش

بىلىمسممممىزلى نىڭ قاباھىتىنىممممڭ

قىلىشممنى زەم ىنلى نممى يىدلقنممى

ئىسپازلىدىسۇر.

كۆرۈشممنى سممەق ۈرلۈكنى دوسممت -

ئىلىم ئىكىلەش ە ئاڭ -سمەتىيىنى

دۈشمەن نى پەرق ئېتىشنى ئۆ ىتىسۇ.

ئۆستۈرۈشمم ە ئەھمىمميەب بېممدىش

بىلىمسىزلىك قۇلمەب ت جاھمالەب

دۈشمەن نىڭ ھىيلە -مى ىمد ئايمۇن ت

بالۇپ مىللەزنىڭ قۇللمۇق ت خمار -

زاقلقلىدىسىق سماقلىنى

مىالا يمما
مۇم بالىشم
ما مەھ م
ق بۇنلۇققم

د تل يالىمسل

زەتر نمەسممتىق ئالالمما ئىلكىدىلەشممنىڭ

ئارىممسىالان رمماڭ ئمماپەب ت ئېالىممد

كاپالىتىسۇر.

مۈر ش
ئىللەزمسۇر .ئۇنىرالما قارشمى كم

 .2جامائەزچىلى نى رىڭ زۇزمۇش

قىلىش قۇللۇق ت خار -ق بۇنلمۇق تىق

زەپدىقچىلىقتىق ساقلىنىش.

ميەب
مۆرىيەب مەد نىم
منى؛ ھم
قۇزۇلۇشم

مىللەزنىڭ بېشىالا ئېالىد مۇسىبەزلەر

ماب ت ئىممزق ز ە ئېدىشىشممنى
زەر ققىيم

جامممائەزچىلى

ئىزدىكەن ھەربىد مۇسمۇلماننىڭ بماش
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ە سممە قارلشممتىق

زەپدىقچىلىقتىق كېلىسۇ .بىزد «زماپتىق

شەرقىي زۈركىستان ئەھلى سمۈننەب ت

ئايدىلالاننى بمۆر يەيمسۇ» د يمسىالان

جامائەب بىدلى نى بۇقۇشقا ئۇرۇنماقتا.

ھې مەزلىممك سممۆق بممار .دۈشمممەنلەر

ئىسمممممالم مۇسمممممۇلمانالرنى

مەقسىتىكە يېتىش ئۈرۈن ھەر تلقىمت

جاممممائەزچىلى نى رىمممڭ زۇزۇشمممقا

زمماپتىق ئايدىالممانالرنى ئىزد يممسۇ ت

بۇيدۇيسۇ جامائەزچىلى نى بۇقۇشتىق ت

ئۇ ردىق پايسىلىنىشقا ئۇر ۇنىسۇ .بۇنىڭ

زەپدىقچىلىق پەيمسل قىلىشمتىق قمازتىق

زارىخىي مىسماللىدى ناھمايىتى كمۆپ.

مى
ئا اھالنسۇرىمسۇ .ئالالھنىمڭ ر ھمىتم

بەقىلەر ئەرقىمەس باھمانە -سمەت بلەر

جامائەزچىلى

بىلەن جامائەزچىلى تىق ئايدىلىۋللىسۇ ت

ە بالالىنىس ت ئالالھنىمڭ

غەق پ -نەپدىتممى ت ئمماقلبى نەپسممى

زېخىمۇ نەزىجىلىك زېخىمۇ ئۈنۈملمۈت

مى
مىالا ئە ىشم
خاھىشم

خىزمەزلەرنمممى قىلىمممسىالانلىقىنى د تل

جامممائەزچىلى نى

بممۇقۇپ زمماپتىق ئايدىلىۋللالانالرغمما

قىلىشىسۇ لې ىق ئۇ ر «يالالۇق ئازنىمڭ

ياغىسۇ.

رېرى رىقماس رېرى رىقسىمۇ دېرمى

مالال زائمما مۇنممسلق د يممسۇ:
ئم

رىقمممممماس» دېيىلكەنمممممس ت

«واع ِ
لْتَا َفَّرقا ا ا ا ا»
ص ا ا اام اْبِ َح ا ا ا ا ِْْاللَّا ا ا ا ِْْ َج ِميعا ا ا ا ْ َوَْ
َ َ

مى قىاللمايممسۇ.
مۈت خىزمەزلەرنم
ئۈنۈملم

يېپىشىرالر ئايدىلماڭالر» ①َ « .وَْلْتَك نا اْ
َك لَّا ا ا ِ ي َْْتَا َفَّرقا ا ا اْ َواخَا َلفا ا ا اْ ِما ا ا ْْبَاعا ا ا ِْْ َما ا ا ْ َج ا ا ا َه ْْ
الَايَِنا ا ْْ َوأولَئِ ا ا َْْلَها ا ْْ َع ا ا َ ا ْْ َع ِْ ااي ْْ.يَا ا ا َْمْتَا ا ا َاي ُّْْ
وج ا ْْ َوتَس ا َ دُّْوجا ا ْْفَأَمَّ ا ْالاَّ ا ِ ي َْْاس ا َ دَّ ْْوجا ا هه ْْ
ِ
يما ا نِك ْْفَا ا وق اْال َعا ا َ ا َْْبِ َما ا ْكنا ا ا ْْ
أَ َك َف اارت ْْبَاعا ا َْْإ َ
تَكفارو ََْ ْ.وأَمَّا ْالَّا ِ ي َْْاباَي َّ
ضا ْْوج ا هه ْْفَِفا ْ َرح َم ا ِْْ
ِ ِ
يها ْ َخ لاِ ْو َْ» «روشمەن د لىلملەر
اللَّا ْْها ْْف َ

مىللەب ئىچىمس ئەھلمى سمۈننەب ت

ئىختىالپ قىلىشقانالرد ت بالماڭالر ئەنە

جامائەزچىلى تىق ئايدىلى

نەزىجىلىمك

«ھەممىرالر ئالالھنىڭ دىنىالما مەھم ەم

ئەكسىچە زەپدىقچىلىققا سەت ب بالۇپ
مىللەز ە ئېالىد قىيمانالرنى كەلتۈرىمسۇ
ئىسالمسل راڭ خازا شقانالردىق بالمۇپ
قالىسۇ.
ئۆلىما ر مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئەھلى
سمممۈننەب ت جاممممائەب زاپىمممسىق
ئايدىلىۋېلىشى جمايىز بالمايمسۇ بىمد

كەلكەنسىق كېيىق ئايدىلى

مائەب زاپىممسىق بىدسممى بالممۇپ
جامم
يېرىسىق ئى

كېتىش ەن ت

شۇ ر رماڭ ئاقلبقما دۇرمار بالىمسۇ.

ىنچىسى ئازتۇرىالا رىقسا

(قىيممامەب كۈنىممس

كېيىن ىسممىنى زممارقىتىۋېتىش تلجىمم

ممۈقلەر
بەقى يم

ئاقىدىسۇ بەقى يۈقلەر قارىيىسۇ يمۈقى

مسۇ د پ قارليممسۇ .ئەپسۇسمم ى
بالىم

قارليالانالرغما (پەرىشمتىلەر ئېيتىمسۇكى

بەقىلەر نەپسى خاھىشلىدىالا ئە ىشمى
ھەرخىل نامالر ئاستىسل جامائەب قۇرۇپ

①
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ئا

ئىمدلن سۈرىسى - 133ئايەزنىڭ بىد قىسمى.

«ئىمان ئېيتقىمنىرالردىق كېميىق كماپىد

ئىنايىتى جاممائەز ە بالىمسۇ» ⑥« .مەن

بالممسۇڭالرمۇ؟ كمماپىد بالالممانلىقىرالر

سىلەرنى جامائەزچىلى نى رىڭ زۇزۇش

ئۈرممۈن ئمماقلبنى زېممتىرالر» .يممۈقى

ر ھبەرلى

ئاقارغانالر ئالالھنىڭ ر ھمىتىس (يەنمى

يالىسل جىەاب قىلىش قازمارلىق ئمالال

جەننەزتە بالىسۇ ئۇ ر جەننەزتە مەڭكۈ

مېنى بۇيدىالان ئىشمالرغا بمۇيدۇيمەن

قالىممسۇ» ①ِ « .م ا َْْالَّا ِ ي َْْفاََّرقا اْ ِدي اَناه ْْ َوَك ا ن اْ
مىلەر
ِشاَياع ْ كا ُّْْ ِحاْ ْْبِ َما ْلَا َ ي ِه ْْفَ ِرحا َْ» « سم
دىنسل ئىختىالپ قىلىشى

ە ئىتائەب قىلىمش ئمالال

كىم ى جاممائەزتىق بىدغېمدى رىقىم
كېتىسى ەن جاممائەز ە قايتقانالما قەد ر
ئىسممالم زۇزقىسممىنى قايممۇپ بەر ەن

پىدقە -پىمدقە

بالۇپ ھەر پىدقە ئمۆق دىنمى بىملەن

مى ئالالھنىممڭ
مسۇ سمماھابىلەر :ئم
بالىم

ماڭالر » ②.
ماللىنىسىالانالردىق (بالمم
خاشم

پەيالەمبىدى ئۇ كىشى نامماق ئۇقمۇپ

«إِ َّْْالاَّ ِ ي َْْفاََّرق ا اْ ِدياَناه ْْ َوَك ا ن اْ ِشاَياع ْلَس ا َْْ ِم اناه ْْ
فِا ْ َشا ْْإِنَّ َما ْأَماره ْْإِلَا ْاللَّا ِْْثا َّْْياَناِائاه ْْبِ َما ْ َك ا ن اْ
يَاف َعلا َْ» «دىنىسل بۆلكۈنچىلىك قىلىم

روقل زۇزسىمۇ شۇنسلق بۇ مسۇ؟ دېسى.
پەيالەمبەر ئەلەيەىسسا م :ناماق ئۇقۇپ
روقل زۇزۇپ ئمۆقىنى مەن مۇسمۇلمان
د پ د تل قىلسىمۇ شمۇنسلق بالىمسۇ

زۈرلۈت پىدقىلەر ە ئايدىلالانالردىق سەن

دېسى» ⑦.

ئادل -جۇدلسەن؛ ئۇ رنىڭ ئىشى پەقەب
ئمالالھقىال خاسمتۇر (يەنمى ئالالھنىمڭ
باشقۇرۇشممىسىسۇر

بممۇ مەقمۇنممسل كەلممكەن ئممايەب

كېمميىق (يەنممى

ھەدىسلەر ناھايىتى كۆپ لې ىق ئەقىمل

ئاخىد زتە ئالال ئۇ رنىڭ قىلمىشلىدىنى
ئۆقىكە ئېيتى

ئىكىلىدىكە يۇقىدىسى ىلەر يېتەرلىك د پ

بېدىسۇ» ③.

قارليمەن.

پەيالەمبەر ئەلەيەىسسما م مۇنمسلق

جامممائەزچىلى نى رىممڭ زۇزممۇپ

د يسۇ« :كىم ى جاممائەزتىق بىدغېمدى

زەپممدىقچىلىقتىق سمماقالنالان مىللەزنممى

ئايدىلىسى ەن شەكسىزكى ئمۇ ئىسمالم
مۆرتىتىنى باينىسىق ئېلىم

شممەيتان ئاقدۇرللمايممسۇ دۈشمممەنلىدى

زاشملىالان

ئالسىيالمايسۇ .بۇنسلق مىللەب راقمۇم

بالىممسۇ» ④« .جامممائەزچىلى نى رىممڭ

دۈشمەنلىدىنى يەر رىشلىتى

زۇزمممممۇڭالر زەپمممممدىقچىلىقتىق

ئاخىد زتە بەخت -سائاد ز ە ئىزق ب ت

ساقلىنىرالر» ⑤« .ئالالھنىڭ ر ھمىتى ت
①
②
③
④
⑤

ئا ئىمدلن سۈرىسى - 137 135 135ئايەزلەر.
رۇم سۈرىسى - 32ئايەب.
ئەنئام سۈرىسى - 159ئايەب.
ئىمام ھاكىم رىۋليىتى.
ئەبۇ دلتۇب رىۋليىتى.

دۇنيما -

شەر پ ە نائىل بالىس ۇ.
 .3ئالالھنىمممممڭ كىتابىالممممما
پەيالەمبەرنىڭ سۈننىتىكە ئە ىشىش.
⑥
⑦
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ئىمام بۇخارى رىۋليىتى.
ئىمام زىدمىزى رىۋليىتى.

سممۈننىتىسىق يۈقئممۆرىكەن مىللەزنممى
شەيتان ئاقدۇرىسۇ دۈشمەن ئالسليمسۇ.

َش ا ِر َيع ْْ ِما ا َْْاْلَم ا ِْرْفَ تَِّع َها ا ْ َو ْلَْتَاَِّ ا ْْأَها ا َ ا ْالَّا ا ِ ي َْْ ْلَْ
مۇھەممەد) ئانممسىق
مى مم
يَاعلَما » «(ئم
سېنى بىز (روشەن بىد يالسل قىلمسۇق

شۇنىڭ ئۈرۈن مۇسمۇلمانالر نەپسمى

شۇ يالالا ئە ەش ىق بىلمەيسىالانالرنىڭ

خاھىشملىدىالا ئماقدۇرغۇرى دوسمتالرغا

نەپسى خاھىشلىدىالا ئە ەشمىكىق» .

ئالالھنىڭ كىتابىسىق پەيالەمبەرنىڭ

③

ئەمەس ئالالھنىممممڭ كىتابىالمممما

پەيالەمبەر ئەلەيەىسسما م مۇنمسلق

مى
مۈننىتىكە ئە ىشىشم
مڭ سم
پەيالەمبەرنىم

د يسۇ « :سىلەر ە ئالالھنىڭ كىتمابى ت

قىم.

مڭ
مىلەر رىم
مار ب سم
مۈننىتىمسىق ئىبم
سم
ئېسىلساڭالر ھەر ىز ئېزى

ئالالھنىڭ كىتابىالما پەيالەمبەرنىمڭ
سۈننىتىكە ئە ىشىش ھەققىمس قۇرئمان
كەرىم ت ھەدى

ئى ى نەرسىنى قالسۇردۇم» ④.

شمەرىپلەرد نۇرغمۇن

ئىمام مالىك ر ھىمەھۇلال مۇنسلق

بۇيدۇق ت زەشەببۇسالر بار بالۇپ بۇ

د يسۇ« :بۇ ئۈممەزنىڭ ئاخىدى ئاتتىلى

يەرد پەقەب بىدقانچىسممىنى ئەسمملىتى

زۈق لكەن نەرسە بىلەن زۈقىلىمسۇ .بمۇ

ئۆزىمەن.

ئۈممەزنىڭ ئاتتىلى ئالالھنىڭ كىتمابى

ئالال زائا مۇنسلق د يسۇ« :اتَِّعا ْاْْ
َما ْأنا ِْ َْْإِلَاايك ْ ِما ْ َّربِكا ْْ َو ْلَْتاََِّع ا اْْ ِما ْدوناِ ِْْأَولَِي ا ْ
قَلِايَلْْ َّما ْتَا َ َّكرو » «(ئى ئىنسانالر) سىلەر

پەيالەمبەرنىمممڭ سمممۈننىتى بىممملەن
زۈق لكەن».
ئالالھنىڭ كىتابىالما پەيالەمبەرنىمڭ

پەرت ردىكمارىرالر زەرىپىمسىق سمىلەر ە

مماننى
ممىش ئىنسم
ممۈننىتىكە ئە ىشم
سم

ناقىل قىلىنالان كىتابقا (يەنى قۇرئانالما

ئاقغۇنلىقتىق دۈشمەننىڭ ھىيلە-مى ىد

ئە ىشمممىرالر ئمممالالھنى قايمممۇپ

ئايۇن ت زاقلقلىدىالا رۈشۈپ قېلىشتىق

(جىمنالردىق ت ئىنسمانالردىق بالالمان

ساقاليسۇ .ئىنسانالا ئەقىمل -پارلسمەب

سممىلەرنى ئاقدۇرىممسىالان دوسممتالرغا

زەم ىنلىك يىدلقنى كۆرۈش دوسمت -

ئە ەشمەڭالر سىلەر ت ق -نەسىەەزنى ئاق

دۈشمەننى پەرق ئېتىش قازارلىق ۈق

قابۇ قىلىسمىلەر» ①« .فَ سَم ِسا ْْبِ لاَّ ِ ْ
وحا ْْإِلَيا َْْإِنَّا َْْع َلا ْ ِ
ِ
صا َارا ْْ ُّمساَ ِقي » «(ئممى
َ
أ َ

خىسلەزلەرنى ئازا قىلىسۇ.
 .2ئىخالسمەن ئۆلىما ئىخالسمەن

مان
مى قىلىنالم
ماڭا ت ھيم
ممۇھەممەد) سم

ر ھبەرلەر ە ئىتائەب قىلىش.

قۇرئانالا رىڭ ئېسىلالىق سەن ھەقىقەزەن

دۈشمەن خەلقنى مىللەب ئىچىسى ى

زمماغدل يالسلسممەن» ②« .ث ا َّْْ َج َعلنَا َْْعَلَ ا ْ
①
②

سۈر ئەئدلف - 3ئايەب.
سۈر قۇخدۇف - 23ئايەب.

كەزمەيسىالان

③
④

12

سۈر جاسىيە - 18ئايەب.
ئىمام ھاكىم ئىمام مۇسلىم رىۋليىتى.

مۇرلجىئەب قىلىرالر بۇ (يەنى ئالالھنىڭ
كىتابىالا ت پەيالەمبىدىنىمڭ سمۈننىتىكە
مۈن
مىلەر ئۈرم
مش سم
ممۇرلجىئەب قىلىم
پايسىلىقتۇر نەزىمجە ئېتىبمارى بىملەن
ۈق لسۇر» ①.

مممەن
ئىخالسمممەن ئۆلىممما ئىخالسم
ر ھبەرلەر ە ئىتائەب قىلىش تىق زاسىۇش
ئۈرۈن زۈرلۈت ھىميلە -مى ىدلىدىنمى
ما
ئىشمقا سمالىسۇ .ئىخالسممەن ئۆلىمم
ئىخالسمممممممەن ر ھبەرلەرنممممممى
ئېتىبارسىز شتۇرۇشقا ئارىنىسۇ .رۈن ى
ئىخالسمەن ئۆلىما ئىخالسمەن ر ھبەرلەر
مىللەزنىممڭ ھەر ئى ممى دۇنيممالىق
مەنپەئىتىنممى قاغسليممسۇ مىللەزنممى
دۈشمەننىڭ ھىيلە -مى ىمد ئايمۇن ت
زاقلقلىدىسىق ئا اھالنسۇرۇپ زۇرىسۇ.

ممەن
ما ئىخالسم
ئىخالس ممەن ئۆلىمم
ر ھبەرلىدىكە ئىتائەب قىلالمان مىلملەب
دۈشمەننىڭ ھىيلە -مى ىمد ئايمۇن ت
زاقلقلىدىسىق ساقلىنى قالىسۇ .بۇنسلق
مىللەب راقۇم دۈشمەنلىدى ئۈسمتىسىق
غەلىممبە قىلىمم كممۆقلىكەن غممايە -
مەقسەزلىدىكە يېتىسۇ.

ئىخالسمەن ئۆلىما ت ئىخالسممەن
ر ھبەرلەر ئالالھنىڭ دىنىسل قاش ېز كلەر
بالمممۇپ ئىخالسممممەن ئۆلىمممما ر
مەرىئەزنىڭ قاغممسىالۇرىلىدى بالسمما
شم
ئىخالسمممەن ر ھممبەرلەر مىلمملەب ت
ئۈممەزنىڭ ھىمايىچىلىدىسۇر .ئىخالسمەن
ئۆلىما ر يۈقبېدىۋلزقان ئىشالر ھەققىمس
ئالالھنىڭ ھۆكمى بىلەن پەزىۋل بەرسمە
ئىخالسمممەن ر ھممبەرلەر ھاقممۇق ت
مۇ پەزىممۋل رنى
ملەن بم
مۇقلىدى بىم
نۇپم
يۈر ۈقىسۇ .مانا بۇ ئايەزلەرد ئىشار ب
قىلىنالان قۇرئان پىدىنسمىپىسۇر« :يَا ْأَيُّا َها ْ

 .5زەقۋللىقنى ئاشۇرۇش.
دۈشمەننىڭ ھىيلە -مى ىد ئايمۇن
ت زمماقلقلىدى ئاساسممەن مەخپممى -
يۇشۇرۇن ھالەزتە ئېلىم بېدىلىمسىالان
بالۇپ ئىنسان ھەرقانچە ئەقىللىمق ت
زەدبىدلىمممك بالسمممىمۇ غەيىپنمممى
بىلمىكەنلى مممى ئۈرمممۈن بەقىمممس
دۈشمەننىڭ ھىيلە -مى ىمد ئايمۇن ت
زاقلقلىدىالمما رۈشممۈپ قالىممسۇ .پەقەب
زەقمممۋلدلر ئىنسمممانالر بۇنىرمممسىق
ساقلىنا يسۇ سماقلىنىش د رىجىسمىمۇ
زەقۋلدلرلىق د رىجىسىكە بېقى بالىسۇ.
رممۈن ى ئممالال دلتلملىممق زەقممۋلدلر
ئىنسانالر بىلەن بىد ە بالىسۇ ئۇ رغما
يارد م بېدىسۇ ئۇ رنى دۈشممەنلىدىنىڭ
ھىيلە -مى ىد ئايۇن ت زاقلقلىدىمسىق
ساقاليسۇ .بۇنىڭ زمارىخىي مىسماللىدى
ناھايىتى كۆپ.

ِ
الرس ا ا َْْ َوأولِا ا ْ
آمن ا ا اْأ َِطيع ا ا اْاللَّ ا ا َْْ َوأ َِطيع ا ا اْ َّ
الاَّ ا ي َْْ َ
اْلَما ِْرْ ِمانْك ْْفَاِ ْْتَاَنا ََع ْْفِا ْ َشا ْْفَااردُّوْْإِلَا ْاللَّ ا ِْْ
الرسا ا ا ِْْإِ ْْكن ا ا ا ْْتا ِمن ا ا ا َْْبِ للَّا ا ا ِْْ َوالَي ا ا ا ِْمْال ِخ ا ا ا ِْرْ
َو َّ
ِ
سا ْْتَاأ ِويَلْ»ْ«ئى ممۇئمىنلەر)
َذلا َْْ َخياارْْ َوأَح َ
ئالالھقا پەيالەممبەر ە ت ئمۆقۈڭالردىق
بالالان ئىش ئۈستىسى ىلەر ە ئىتمائەب
قىلىرالر ئە ەر سمىلەر بىمد شمەيئىس
ئىخممتىالپ قىلىشممى قالسمماڭالر بممۇ
زاغدىممسل ئالالھقمما ت پەيالەمممبەر ە

①
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سۈر نىسا - 59ئايەب.

ئۇنىڭ پەيالەمبىدىكە ئىتمائەب قىلالمان
ئمممالالھتىق قارققمممان ت ئۇنىرالممما
زەقۋلدلرلىق قىلالمان كىشمىلەر بەخمت ە
ئېدىش ۈرىلەردۇر» ⑥« .إِ َّْْلِلم َِّقاي َْْ َم َفا َا»
مېمەز ە
مۋلدلر ر نم
مىزكى زەقم
«شۈبەىسم
ئېدىشىسۇ» ⑦.

ئالال قۇرئمان كەرىممس نۇرغمۇن
ئممايەزلەرد مممۇئمىنلەرنى زەقۋللىققمما
بۇيدۇيممسۇ ت ئۆقىنىممڭ دلتلملىممق
زەقۋلدلر ر بىلەن بىد ە بالىسىالانلىقىنى
ياخشى ئاقىۋ زنىڭ زەقۋلدلر رغا مەنسۇپ
ئى ەنلى ىنى زەقۋلدلر رنىمڭ ئۆقىنىمڭ
دوستلىدى بالۇپ ئۇ رغا قارقمۇش ت
قايالۇرۇش بالمايسىالانلىقىنى ئۇ رنىڭ
دۇنيا -ئماخىد زتە بەخىمت ە نمېمەز ە
ئېدىشىسىالانلىقىنى بايان قىلىسۇ« :يا ْأَياُّ َها ْ

ئممالال قۇرئممان كەرىمممس يەنە
زەقۋلدلرلىقنىڭ ئىنساننى قىيىنچىلىقلىدىنى
ھە قىلىممش رارىسممىنى زېپىشممىالا
رىزقىنىڭ كەڭ بالىشىالا پايسىلىق ما
ئىلىممملەر ە ھەق بىمملەن بازىلنىممڭ
ئاز تۇرىسىنى پەرقلەنسۈر لەيسىالان دىمت
ت قېد كلى ە ئالال زائا نىڭ دوست
زۇزۇشمممىالا قىممميىق ئىشممملىدىنىڭ
ئاسانلىشىشىالا ئالالھنىڭ قاللىشمىالا ت
يممارد مىكە ئاسمممان -قېمىنالرنىممڭ
بەرى ەزلىدىكە دۈشمەنلىدىنىڭ ھىيلە -
مى دىلىدىمممممسىق ساقلىنىشمممممىالا
پەرق نتلىدىنىڭ قاغسىلىشمىالا دۇنيما -
ئمماخىد ب ئاقلبلىدىممسىق قۇزۇلۇشممىالا
ۇناھلىدىنىڭ كەرمۈرۈم قىلىنىشمىالا ت
كازتا ساتلبقا جەنمنەب تلرىسملىدىسىق
بالىشىالا ئالالھنىڭ ھۇقۇرىالا ئىزق ب -
ئى ممدلم بىمملەن بېدىشممىالا جەنممنەب
بۇ قلىدىسىق بەھمدىمەن بالىشمىالا ت
جەننەزتە مەڭكۈ ياشىشىالا نائىل قىلىشتىق
ئىبار ب دۇنيما -ئاخىد زلىمك نۇرغمۇن
مېۋىلىدىنى بايان قىلىسۇ.

ِ
آمن ا ا اْاتاَّق ا ا اْاللَّا ا َْْ َح ا ا َّْْتا َق تِا ا ِْْ َوَْلْتَم ا ا ت َّْْإَِّْلْ
الَّا ا ي َْْ َ
َوأَن ا ْْمسالِم َْ» «ئى مۇئمىنلەر) ئالالھقما
يىق ر تىشتە زەقۋلدلرلىمق قىلىرمالر
پەقەب مۇسۇلمانلىق ھالىتىرالر بىلەنمال
تلپمماب بالممۇڭالر» ①« .إِ َّْْاللَّا َْْ َما َْْالَّا ِ ي َْْ
اتاَّ َق ا ا اْ َوالَّا ا ِ ي َْْه ا ا ْْمح ِسا اان َْ» «ئمممممالال
ھەقىقەزەن زەقۋلدلرلىمق قىلالمۇرىالر ت
ياخشممى ئىممش قىلالممۇرىالر بىمملەن
بىللىسۇر» ②َ « .وال َع قَِا ْْلِلم َِّقاي َْ» «ياخشى
ئاقىۋ ب زەقۋلدلر رغما مەنسمۇپتۇر» ③.
« َواللَّ ا ا ا ْْ َولاِ ا ا ا ُّْْالم َِّق ا ا ااي َْ» «ئمممممممالال
زەقۋلدلر رنىممڭ دوسممتىسۇر» ④« .أَلْإِ َّْْ
لَْها ا ا ْْيَح َْن ا ا ا َْ»
أَولَِيا ا ا ْاللا ا ا ِْْ ْلَْ َخا ا ا ْْ َع َل ا ااي ِه ْْ َو ْ
«رلستال ئالالھنىڭ دوستلىدىالا (ئاخىد زتە
ئالالھنىڭ ئاقلبىسىق قارقۇش (دۇنيادل
قالسىق كەز ۈقۈپ قايالانالا قايالۇرۇش
ياقتممۇر» ⑤َ « .و َم ا ْْي ِطا ِْْاللَّ ا َْْ َو َرسا لَْْ َويَخ ا َْْ
اللَّ َْْ َويَااَّقا ِْْفَأولَئِا َْْها ْْال َفا ئِْو َْ» «ئالالھقا ت
①
②
③
④
⑤

سۈر
سۈر
سۈر
سۈر
سۈر

ئا ئىمدلن - 132ئايەب.
نەھل - 128ئايەب.
ئەئدلف - 128ئايەب.
جاسىيە - 19ئايەب.
يۇنۇس - 52ئايەب.

زەقۋللىقنى ئاشۇرۇشمنىڭ نۇرغمۇن
⑥
⑦
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سۈر نۇر - 52ئايەب.
سۈر نەبەئ - 31ئايەب.

متۈرۈش .ئممالال
مۈپەزلىدىنى ئۆقلەشم
سم
زائا مۇنسلق د يسۇ« :لَاي َْْالِ َّْارْأَ ْْتا َ لاُّ اْ

يممماللىدى بالمممۇپ ممممۇھىملىدىنى
زۆت نممسى ى نۇقتىالرغمما ئىخچامالشممقا
بالىسۇ:

وج ا َهك ْْقَِا ا َْْال َمشا ا ِر ِْْ َوال َمغ ا ِر ِْْ َولَكِا ا َّْْالِ ا َّْارْ َما ا ْْ
آم ا ا ا ْْبِ للَّ ا ا ا ِْْواليا ا ا ا ِْمْ ِ
الخ ا ا ا ِْرْ َوال َمَلئِ َك ا ا ا ِْْ َوالكَِ ا ا ا ِْْ
ََ
َ َ
َوالنَِّيِا ا ااي َْْ َوآتَا ا ا ا ْال َما ا ا ا َْْ َعلَ ا ا ا ْحِا ا ا ا ِْْ َذ ِو ْالْقربَا ا ا ا ْ
الس ا ئِلِي َْْ َوفِ ا ْ
الس اِي ِْْ َو َّ
َوالَياَ ا َم ْ َوال َم َس ا كِي َْْ َواب ا َْْ َّ
الصا ا ااَل َْْ َوآتَا ا ا ْ َّ
ِ
الَْكا ا ا َْْ َوالم ف ا ا ا َْْ
الرقَا ا ا ِْْ َوأَقَا ا ا َْمْ َّ
الص ا ا ا ا بِ ِري َْْفِ ا ا ا ا ْالَأ َس ا ا ا ا ِْْ
بِ َعها ا ا ا ِ ِه ْْإِذَاْ َع َه ا ا ا ا واْ َو َّ
ِ
و َّ ِ ِ
ِ
صا ا ا ا َ ق اْ
الض ا ا ا َّارا ْْ َوح ا ا ااي َْْالَ ا ا ااأ ِْْأولَئا ا ا ا َْْالَّا ا ا ا ي َْْ َ
َ
ِ
َوأولَئا َْْها ْْالماَّق ا َْ» « سممىلەرنىڭ كممۈن

 .1ئالالھقمما ئىتممائەب قىلىشممتا
زىدىشممچانلىق كۆرسممىتىش .ئالالھقمما
ئىتمممائەب قىلىشمممتا زىدىشمممچانلىق
كۆرسەز ەن كىشمىنى ئمالال زېخىممۇ
ھىممسليەب قىلىممسۇ ت زەقۋللىقىنىممڭ
مۇكاپمممازىنى بېدىمممسۇ ياخشمممىلىق
ئىشى لىدىنى ئېچىم بېدىمسۇَ « .والاَّ ِ ي َْْ
ادها ا ا ا ا ا ا ْْها ا ا ا ا ا ا ْ َوآتَا ا ا ا ا ا ا ه ْْتَاقا ا ا ا ا ا ا اه ْ»
اهَ ا ا ا ا ا ا َ واْ ََ َ
«ھىسليەب زاپقانالرنى ئمالال زېخىممۇ
ھىسليەب قىلىسۇ ئۇ رغا زەقۋلدلرلىقنىڭ
مۇكاپازىنى بېدىسۇ» ①.

رىققممان ت كممۈن پازقممان زەر پمم ە
مى
يۈقكەلتۈرۈشمۈڭالرنىڭ ئمۆقىال ياخشم
ما
ئەمەلمكە يازمايمسۇ .بەل مى ئالالھقم
ئاخىد ب كۈنىكە پەرىشتىلەر ە (ئالال
ناقىل قىلالان كىتابالرغا پەبالەمبەرلەر ە
ئىمان كەلتۈرۈش ئمالالھنى سمۆيۈش
يۈقىسممىسىق خىممش -ئەقدىبا رغمما
يېممتىملەر ە مىسمم ىنلەر ە (پممۇ -
مېلىسىق ئا قىسمى ئۈقۈلمۈپ قالالمان
مۇساپىد رغا سائىلالرغا ت قۇلالرنىمڭ
ئاقلدلىققا ئېدىشىشىكە پۇ -ما يارد م
بېدىش ناماق ئاقۇش قلكاب بېمدىش
ئەھسىكە تلپما قىلىمش ياقسمۇقلۇققا
كېسممەللى ە ت (ئالالھنىممڭ يالىممسل
قىلىنالان ئۇرۇشقا بەردلشملىق بېمدىش
ياخشى ئەمەلمكە كىدىمسۇ .ئەنە شمۇ ر
مۈپەزلەر ە ئىممكە
مۇقىدىقى سم
مى يم
(يەنم
كىشمممىلەر (ئىمانىمممسل رلسمممتچىل
ئمماد ملەردۇر ئەنە شممۇ ر زەقممۋلدلر
ئاد ملەردۇر» ④.

 .2كۆپ روقل زۇزۇش .ئالال زائا

ِ
آمنا اْكِا َْْ
مۇنسلق د يسۇ« :يَا ْأَياُّ َها ْالاَّ ي َْْ َ
ع َلايك ْْ ِ
الصا َاي مْْ َك َم ا ْكِ ا َْْ َع َلا ْالَّا ِ ي َْْ ِم ا ْْقَا ا لِك ْْ
َ
َّ
لَ َعلكا ا ْْتاَاَّقا ا َْ» «ئممممى مممممۇئمىنلەر)

زەقممۋلدلر ردىق بالۇشممىرالر ئۈرممۈن
سممىلەردىق ئىلكىممدى ىلەر ە روقل پەرق
قىلىنالانممس ت سممىلەر ىمۇ (رلمىممزلن
روقىسى پەرق قىلىنسى» ②.
ئەبۇ ئۇمامە ر قىيەلالھۇ ئەنەمۇدىق
پەيالەمبەر ئەلەيەىسسما منىڭ مۇنمسلق
دېكەنلى ى بايان قىلىنىسۇ « :كۆپ روقل
زۇزقىق .رۈن ى روقل ئاخشىشمى يماق
(ئىباد زتۇر » ③.
ممالق ت
ممڭ ئەخم
 .3زەقۋلدلر رنىم
①
②
③

سۈر مۇھەممەد - 17ئايەب.
سۈر بەقەر - 183ئايەب.
ئىمام ئەھمە د ئىمام نەسەئى رىۋليىتى.

④
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سۈر بەقەر - 177ئايەب.

بىلەن خۇش خەت ر بېدىسۇ» ③.

 .2ھارلم قىلىنالان ئىشالردىق يىدلق
زۇرۇش .ئالال زائا مۇنسلق د يمسۇ:
اَلْتَاق َرب َه ا ْ َك ا َ لِ َْْياَ اايِ ْْاللَّ ا ْْ
«تِل ا َْْح ا ودْْاللَّ ا ِْْفَا َْ
آيَ تِا ِْْلِلنَّ ا ِْْلَ َعلَّها ا ْْيَااَّق ا َْ» «ئەنە شمممۇ ر
ئالال بەلكىلىكەن رېكمدىالردۇر (يەنمى
ما
مەنئمى قىلالمان ئىشمالردۇر ئۇنىرالم
يېقىنالشمممممماڭالر .كىشمممممىلەرنىڭ
زەقممۋلدلر ردىق بالۇشمملىدى ئۈرممۈن
ئالال ئايەزلىدىنى ئۇ رغما مۇشمۇنسلق
بايان قىلىسۇ» ①.

 .7ياخشمممى كىشمممىلەر بىممملەن
ئارىلىشىش يامان كىشمىلەردىق يىمدلق
زۇرۇش« .ئىنسمان ئمۆقى ئارىالشمقان
كىشىنىڭ دىنى بىلەن بالىسۇ شۇڭا ئمۇ
ئۆقىنىڭ كىم بىلەن ئارىلىشمۋلزقانلىقىالا
قارىسۇن» ④.
مڭ زەرجىمىەممالىنى
 .8زەقۋلدلر رنىم
ئاقۇش ت ئمۇ رنى ئمۈلكە قىلىمش.
ئالال زائا مۇنمسلق د يمسۇ« :أُو َلئِك َََ
الَّ ِذينَََهَدَىَاللَّك َُفَبِ ُهكدَاهُ ََُاقْتَك ِد َِ» «ئەنە شۇ ر

ممد
 .5كائىنمماب ھەققىممس پى ىم
مسلق
ما مۇنم
مالال زائم
مۈقۈش .ئم
يۈر م

ِ
ِ
َّه ا ِْرْ َو َم ا ْ
د يممسۇ« :إِ َّْْفا ْاخ اِ ََل ْْاللَّي ا ِْْ َوالنا َ
ضْ َليَا ا ْْلَِقا ا ا مْْ
السا ا َام َوا ِْْ َواْلَر ِْ
َخلَ ا ا َْْاللَّ ا ا ْْفِا ا ا ْ َّ

ئالال ھىمسليەب قىلالمان كىشمىلەردۇر
ئۇ رنىڭ يالىالا ئە ەش ىق» .
⑤

يَااَّقا َْ» «كممېچە بىمملەن كۈنممسۈقنىڭ
نۆت زلىشى زۇرۇشىسل ئالال ئاسمانسل

سەتىيىنى ئۆستۈرۈش؛ جامائەزچىلى نى

ت قېمىنسل يارلزقان شەيئىلەرد زەقۋلدلر

رىمممڭ زۇزمممۇش زەپمممدىقچىلىقتىق

قەتم ئۈرۈن ھەقىمقەزەن (ئالالھنىمڭ

مما
ممڭ كىتابىالم
سمماقلىنىش؛ ئالالھنىم

بارلىقىنى ت بىدلى ىنى كۆرسمىتىسىالان

پەيالەمبەرنىمڭ سمۈننىتىكە ئە ىشمىش؛

نۇرغۇن ئا مەزلەر بار» ②.

مممەن
ئىخالسمممەن ئۆلىممما ئىخالسم

دېمەت ئىلىم ئىكىملەش ئماڭ -

ر ھبەرلەر ە ئىتائەب قىلىش؛ زەقۋللىقنى

 .5قۇرئممان كەرىممم ت قى ىممد -

ئاشۇرۇش قازارلىق نۇقتىالرغا ئەھمىيەب

زەسبىەلەرنى كۆپ ئاقۇش .ئالال زائا

مۇنسلق د يسۇ« :إِ َّْْ َها َ اْالقارآَ َْْيَاها ِ ْلَِّلِا ْ
ِه ا ا ا ا َْْأَقا ا ا ا ا َ مْْ َوياَ ِش ا ا ا اارْْالم ا ا ا ا ِمنِي َْْالَّا ا ا ا ِ ي َْْيَاع َملا ا ا ا ا َْْ
َّ ِ
ح ِْْأَ َّْْلَه ْْأَجاراْ َكِيارا» «بۇ قۇرئمان
الص ل َ

بېدىش دۈشمەنلەرنىڭ ھىميلە -مى ىمد
ئايۇن ت زاقلقلىدىسىق ساقلىنى

د تل

يالىمممسل زەتر نمەسمممتىق ئالالممما
مايە -
مۆقلىكەن غم
ئىلكىدىلەشمنىڭ ت كم

ھەقىقەزەن ئەڭ زاغدل يالالا باشماليسۇ

مەقسەزلەر ە يېتىشنىڭ كاپالىتىسۇر.

ياخشى ئىشالرنى قىلىسىالان مۇئمىنلەر ە
ئۇ رنىڭ راڭ مۇكاپازقا ئېدىشىسىالانلىقى

③
①
②

سۈر بەقەر - 187ئايەب.
سۈر يۇنۇس - 5ئايەب.

④
⑤
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سۈر ئىسدل - 9ئايەب.
ئىمام ئەبۇ دلتۇب ئىمام زىدمىزى رىۋليىتى.
سۈر ئەنئام - 93ئايەزنىڭ بىد قىسمى.

دۇنيالىقى ئۈرمۈنال ياشماش ئىنسماننى

ئىنسان ھايازىسل ما -دۇنيا ئىنتايىق

پۇ -مالنىڭ قۇلى قىلىمسۇ؛ ئىنسماننى

راڭ ئارۇننى ئىكىلەيسۇ .زۇرمۇشمنىڭ

مەنىۋى قىممەزقارلشلىدىسىق يالىرارالپ

باياشاب ت خازىدجەم بالۇشمى ئۈرمۈن

ما -دۇنيا ئۈرۈن ھەممە نەرسىسىق تلق

ئىقتىساد قىم .جەمئىيەزنىڭ كۈرلمۈت

كېچىسىالان تىجسلنسىز سازقىق خمائىق

بالۇشممى ت ھەر سمماھەد زەر ققىممي

ت مۇناپىققمما ئايالنممسۇرۇپ قايىممسۇ.

قىلىشممى ئۈرممۈن ئىقتىسمماد قىممم.

شۇنىڭ ئۈرۈن قۇرئمان كەرىممس ھەم

ئالالھنىڭ دىنىنى كەڭ قاناب يايسۇرۇش

ما -دۇنيانى ياخشى مۇھاپىز ب قىلىشقا

ت ئالال يالىسل جىەاد قىلىش ئۈرمۈن

بۇيدۇيسۇ ھەم ما -دۇنيانىمڭ پىتمنە

ئىقتىسمماد قىممم .دۆلەزنىممڭ دۇنيممادل

بالالممانلىقىنى بىلسۈرىممسۇ .ھەدىمم

نۇپۇقلۇق بالۇشمى ت ھەر جەھەزمتىق

شممەرىەلەردىمۇ شممۇنسلق .بۇنىرممسىق

كۈرلۈت بالۇشى ئۈرۈن ئىقتىساد قىم.
لې ىق ما -دۇنيانى غايە قىلى

مەقسەب مۇسۇلماننىڭ ما -دۇنيا بىلەن

پۈزۈن

بالىسىالان ئا قىسىسى ى زەڭپۇڭلمۇقنى

مەتجممۇدىيىتىنى ئۇنىرالمما بمماغالپ
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قالالا كەلتۈرۈش .لې ىق مۇسۇلمانالر بۇ
زەڭپۇڭلۇقنى ياقىتى

ئايسىرالشتۇرماقچىمىز.

ئاشمقۇنلۇق ت

پۇ -مالنى ياخشمى قاغمسلش
ھەققىسى ى ئايەب -ھەدىسلەر:

پاسسىپلىق كىدىزىسىالا رۈشۈپ بەقىسى
قىلىمم

زەركىممسۇنيالىقنى زەرغىمم

ئالال زائا پمۇ -ممالنى ياخشمى

مۇسۇلمانالرنى ئاجىزلىق خارلمۇق ت

قاغسلش ھەققىس مۇنسلق د يمسۇَ ﴿ :وَْلْ
السا َف َه َْْأَما َ الَك ْْالَِّ ا ْ َج َعا َْْاللَّا ْْلَكا ْْقَِي م ا ﴾
تا تا اْ ُّ

ق بۇنلۇققا ىدىپتار قىلسى .يەنە بەقىسى
ئمماخىد زنى

پممۇ -مالالمما بېدىلىمم

«ئالال زىدى چىلى ىرالرنىمڭ ئاساسمى

ئۇنتۇپ ئەيشى -ئىشمد ب كەيىم -

قىلالممان ممماللىدىرالرنى ئەخمەقلەرنىممڭ

مۈن
ما بىملەن كم
سماپا ئايمۇن -زاماشم
ئۆز ۈقىممسىالان ھمما

قالىالا زۇزقۇقۇپ قايماڭالر»...

-ھممارلمنى

پۇ -مالنى ئالالھنىڭ بەر ەنلى ىنى

زانىمايسىالان ئالالھتىق قارقمايمسىالان

بايان قىلى

بالۇپ كەزتى .ئۆقىنىڭ بۇ دۇنيمادى ى

مۇنسلق د يسۇَ ﴿ :وأَما َْدنَ ك ْْ

باِأَم َ ا ْْ َوبَنِاي َْ﴾ «سىلەر ە نۇرغۇن مما
②
ئەت د ر بەردۇق»...

ت قىپىسىنى ئۇنۇزتى .مما -دۇنيمانى
مى ئۈرممۈن ت زىنممى ئۈرممۈن ت
دىنم

ت

پۇ -مالنىڭ دۇنيا ھايازىنىڭ قىننىتى

مىللىتىنىمممڭ كەلكۈسمممى ئۈرمممۈن

مان قىلى م
مانلىقىنى بايم
بالالم

ئىشلىتىشنىڭ ئارنىالا كەي -ساپا ئۈرۈن

مۇنممسلق

حيَ ا ِْْال ا ُّ نايَ ﴾
د يممسۇ﴿ :ال َم ا ْْ َوالَان ا َْْ َِينَ ا ْْال َ

ھېسابسىز خەجلەيسىالان پمۇ زېمپىش

«مالالر ت بالىالر دۇنيا زىدى چىلى ىنىڭ

ئۈرۈن ئالالھنىڭ دۈشمەنلىدىنى دوسمت

قىننىتىسۇر»...

زۇزىسىالان دوسمت -دۈشممەننى پەرق
ئەزمەيسىالان بالسى .نەزىجىس پۈزمۈن

③

پممۇ -ممما

ئىسالم دۇنياسى جۈملىسىق بىز ئۇيالۇر

رىقىممم قىلالممانلىقنى

ئۈستۈنلۈكنىڭ تلسىتىسى قىلى

مۇنسلق

د يسۇِ ﴿ :
الر َجا ْْقَاَّ اما َْْ َع َلا ْالنِ َسا ِْْبِ َما ْفَ َّ
ضا َْْ
ضا ا ا ااه ْْ َعلَ ا ا ا ا ْْبَاع ا ا ا ا ْْ َوبِ َم ا ا ا ا ْأَن َفق ا ا ا ا اْ ِم ا ا ا ا ْْ
اللَّا ا ا ا ْْبَاع َ
أَم ا ا ا ا َ الِ ِه ْ﴾«ئەرلەر ئايالالرنىمممممممممڭ

مۇسممۇلمانلىدى كاپىد رنىممڭ ئممايىالى
ئاستىسل خارلىنىشقا ىدىپتار بالسى.
شممۇنىڭ ئۈرممۈن بىممز زۆت نممس

ھامىيلىدىسۇر بۇ ئەرلەرنىڭ ئۆق پۇ -

مۇسۇلماننىڭ دۇنيما قارىشمى مما -

ماللىدىنى سەرپ قىلالانلىقىسىنسۇر»...

دۇنياغا زۇزىسىالان پاقىتسىيەسى قانسلق
بالۇشممى كېممد ت؟ قانممسلق قىلالانممسل

④

پمۇ -مالنىمڭ ئالالھنىمڭ ممۈل ى

ئاشقۇنلۇق ت پاسسمىپلىقتىق يىمدلق
زەڭپۇڭلۇق بىلەن ئىش ئېلى

①

بمارغىلى

مممىلىنى
مممكەن مەسم
مممسۇ؟ دېم
بالىم
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①سۈر
② سۈر
③ سۈر
④سۈر

نىسا- 5 :ئايەزنىڭ بىد قىسمى.
ئىسدل- 5 :ئايەزنىڭ بىد قىسمى.
كەھف- 25 :ئايەزنىڭ بىد قىسمى.
نىسا- 32 :ئايەزنىڭ بىد قىسمى.

مان قىلى م
مى بايم
ئى ەنلى ىنم

يەنە بىد زەر پتىق ئىسالم ما -
دۇنيانى بىد پىتنە د پ قارليسۇ:

مسلق
مۇنم

د يممسۇَ ﴿ :وآت ا ه ْْ ِما ْْ َم ا ِْْاللَّا ِْْالَّا ِ ْآتَا ك ْ﴾
«ئالالھنىڭ سىلەر ە بەر ەن ماللىدىسىق
ئۇ رغىمۇ بېدىرالر»...

ئالال زائا پۇ -مالنىمڭ ئىنسمان

①

ئۈرۈن بىد پىتنە ئى ەنلى ىنمى بايمان

قىلى م مۇنممسلق د يممسۇَ ﴿ :واع َلما اْأَنَّ َم ا ْ
أَما َ الك ْْ َوأَوَلدك ا ْْفِ اَنا ْ﴾ «شممۇنى ئابممسلن

پەيالەمممبەر سممەللەلالھۇ ئەلەيەممى
ت سمەللەم پمۇ -ممال نى مەدھىميەلەپ
مۇنسلق د يمسۇ« :ياخشمى كىشمىنىڭ
ما
مسى ى ياخشممى مم
قالىم
ياخشى)»

بىلىرالركى سمىلەرنىڭ مماللىدىرالر ت

بالىلىدىرالر بىد پىتنىسۇر ».پەيالەمبەر

نېمىممسىكەن

⑥

سەللەلالھۇ ئەلەيەى ت سەللەم مۇنمسلق

②

دېممكەن« :ھەربىممد ئۈممەزنىممڭ بىممد

پممممۇ -مممممالنى قاغسلشممممقا

مڭ ئۈممىتىمنىممڭ
مى بممار مېنىم
پىتنىسم

رىالبەزلەنسۈرۈپ مۇنسلق د يسۇ« :كىمم

پىتنىسى مالسۇر».

مېلىنى قاغسلش يالىسل ئۆلتۈرۈلسە ئۇ
شېەىس بالىسۇ».

ئممالال زائمما ممما -دۇنيانىممڭ

③

ئېكىسىكە بىد ئاقلب ئى ەنلى ىنى بايمان

ئەبۇ لۇبمابە ر قىيەلالھمۇ ئەنەۇغما

اَلْتاع ِج ا َْْ
قىلىمم مۇنممسلق د يممسۇ﴿ :فَ َْ
أَما ا َ اله ْْ َوَْلْأَوَلدها ا ْْإِنَّ َما ا ْي ِريا ا ْْاللَّا ا ْْلِيا َعا ا ِ بَاه ْْبِ َه ا ا ْ
ِ
حَيا ِْْالا ُّ ناَي ﴾ «ئۇكاپىد رنىڭ مما -
فا ْال َ

مۇنممسلق دېممكەن« :مېلىرنىممڭ بىممد
قىسمممىنى ئممۆق ڭكە ئېلىمم

قممالالىق

شۇنسلق قىلساڭ سەن ئۈرۈن ياخشىدلق
بالىسۇ».

ممېنى
مممۈل لىدى ت ئەت دلىممدى سم

④

ئەجەبلەنسۈرمىسۇن) ئالال ئۇ رنى بمۇ

سەئس ر قىيەلالھۇ ئەنەۇغا مۇنمسلق

ممىلەر بىممملەن
ممۇ نەرسم
ممادل شم
دۇنيم

دېكەن« :تلرىسىرنى باي ھمالەزتە زەرت
ئېتىشىڭ ئۇنى ياقسۇ

⑦

ئاقلبلىماقچى».

ت كىشمىلەر ە

مۇھتاج زەرت ئەزمەڭسىق ياخشىسۇر».

ما -دۇنيانىڭ ئالالھنىڭ ئاقلبىمسىق

⑤

①سۈر نۇر- 33 :ئايەزنىڭ بىد قىسمى.
②ئىمام ئەھمەد  197/2ئىمام بۇخمارى «ئەد بمۇ
مۇفد د»  299ھماكىم  235/2رىمۋليەب قىلالمان.
ھاكىم :بۇ سەھىھ ھەدى دېكەن ت ئىمام ق ھەبمى
بۇنىرالا قاشۇلالان.
③ئىمام زىدمىزى ( 1218رىۋليەب قىلالان ت ھەسەن
سەھىھ ھەدى دېكەن.
④ئىمام بۇخارى  2757ئىمام مۇسلىم  2759رىۋليەب
قىلالان.
⑤ئىمام بۇخارى  2722ئىمام مۇسلىم  1528رىۋليەب
قىلالان.

⑧

قۇزۇلسۇرللمايسىالانلىقىنى بايان قىلىم

مۇنسلق د يسۇ﴿ :لَا ْْتاغنِا َْْعَاناه ْْأَما َ اله ْْ َوَْلْ
أَوَلدها ْْ ِما َْْاللَّا ِْْ َشايائ ﴾ «ئۇ رنىڭ مماللىدى

مماخىد زتە
مما ئم
ت بممالىلىدى (ئۇ رغم
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⑥سۈر ئەنەا - 28 :ئايەزنىڭ بىد قىسمى.
⑦زىدمىزى ( 2335كەئ ئىبنى ئ ىيماق ر قىيەلالھمۇ
ئەنەۇدىق رىۋليەب قىلالان ت ھەسەن سەھىھ ھەدى
دېكەن.
⑧سۈر زەتبە - 55ئايەب.

بالىسىالان ئالالھنىڭ ئاقلبىمسىق ھمې

ملىك ت ئممۇنى ھەق
ما ئىشلەزمەسم
يالالم

نەرسىنى د پئى قىاللمايسۇ① ».بۇنىرسىق

يالمممسل ئىشلىتىشممم ە بېخىللىمممق

باشقىمۇ ما -دۇنيانى سۆكەپ كەلمكەن

قىلماسلىقتۇر .ئمالال زائما مۇنمسلق

ِ
ارْال ِخ َارَْْ َوَْلْ
يما ْآتَا َْْاللَّا ْْالا َّ َْ
د يسۇَ ﴿ :واباَا ِْْف َ
تَاان ْْنَ ِ
صاايَ َْْ ِما َْْال ا ُّ ناَي ْ َوأَح ِسا ْْ َك َم ا ْأَح َسا َْْاللَّ ا ْْ
َ
ضِْإ َّْْ َّ
الل ا َْْ َْلْي ِح ا ُّْْ
إِلَيا َْْ َوَْلْتَا ا ِْْال َف َس ا َْدْفِا ْاْلَر ِْ
المف ِسا ِ ي َْ﴾ «ئالال ساڭا بەر ەن بمايلىق

كۆپ ئايەب ھەدىسلەر بار .بۇ ئمايەب
ھەدىسلەرنىڭ مەقسىسى مۇسمۇلمانالرغا
ما -دۇنيمانى ياممان كۆرسمىتىش ت
ئۇ رنى ما -دۇنيادىق يىدلق زۇرۇشمقا
ماقچى
ما راقىدمم
مى دۇنيالىققم
يەنمى زەركم

مۇرزىنى زىلىكىممق
ماخىد ب يم
ملەن ئم
بىم

ئەمەس .بەل ى مۇسمۇلمانالرغا مما -

دۇنيادى ى نەسمىۋ ڭنىمۇ ئۇنتمۇمىالىق

دۇنيممما زېمممپىش ت ئۇنىرمممسىق

مس ت
مىلىق قىلالانم
ماڭا ياخشم
ئمالال سم

پايسىلىنىشتى ى زەڭپۇڭلۇقنى ساقالشنى

سەنمۇ ياخشىلىق قىلالىمق يەر يۈقىمس

ممنى
ممدىتتىق ساقلىنىشم
ممدلب -زەپم
ئىپم

بۇقغ ۇنچىلىممق زىلىمىكىممق ئممالال

ئۆ ەزمەكچى.

ھەقىقەزەن بۇقغۇنچىلىق قىلالمۇرىالرنى
دوست زۇزمايسۇ».

پۇ -ما ئالال زائا نىڭ ئىنسانالا

②

بەر ەن راڭ نېمىتى .ئمۇنى قاغمسلش

مۇشۇ ئايىتى كەرىمە بىمز ە مما -

ئىسمممالم شمممەرئىتىنىڭ ئاممممۇمىي

دۇنيمما ھەققىممس ئەڭ زمماغدل ت ئەڭ

مەقسەزلىدىسىق بالۇپ دىنسل قاغمسلش

پايسىلىق يمالنى كۆرسمىتى

ممىنىڭ
ممان بەش قۆرۈر نەرسم
پەرق بالالم

بۇنىڭ ئۈرۈن بۇ ئايەب ئۈستىس بىدئاق
زاختىلى

ما
مۇلماننىڭ مما -دۇنياغم
بىمدى .مۇسم
زۇزىسىالان پاقىتسىيەسى پمۇ -ممالنى

ئاخىد ب يۇرزىنى زىلىكىق» يەنى سېنىڭ

يېتىسىالان ت سىلە قىلىش ئۇنى زېپىشتا

غايەڭ بۇ دۇنيا ھايازىسل ھەشمەمەزلىك

بەر ەن

كازتا سارليالردل ئەڭ ئېسىل زائمامالرنى

يالىسىق رىقماسلىق ئمۇنى ئماخىد زتە

يەپ يۇمشاق زۆشەكلەرد كەي -سماپا

ئالالھنىممڭ رلقىلىقىالمما ت ر ھمىممتىكە

بىمملەن ياشمماپ ئممۆلەپ زممۈ ەش

ئېدىشتۈرىسىالان تلسىتە قىلىش پۇ -
مالالا بېدىلى

ئۆزىمىز:

«ئالال ساڭا بەر ەن بايلىق بىملەن

غايە قىلىۋللماسلىق ئۇلۇغمۋلر غمايىكە
ت خەقلەشتە ئالالھنىڭ سمىزى

بېدىمسۇ.

ئەمەس.بۇ دۇنيا ئىشلەيسىالان ئەمكەت

ھەددىمسىق ئاشماسملىق

ممى
ممڭ كەيپىنم
ممسىالان يەر ئۇنىم
قىلىم

مۇزەكەببىدلىك قىلماسملىق ت پمۇ -

سممۈرىسىالان يەر ئمماخىد ب .شممۇنىڭ

①سۈر مۇجاد لە- 17 :ئايەب.

②سۈر قەسەس- 77 :ئايەب.

مالنى بۇقۇپ رارماسلىق ئۇنى ياممان
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ئۈرۈن سېنىڭ بۇ دۇنياغا كېلىشمىرنىڭ

مس ت سممەنمۇ ئممالال يالىممسل
بەر ەنم

غايىسى ئاخىد زتى ى مەڭكۈلۈت ھايازنى

بەر ىق .دېمەكچى ى .سېنىڭ قالۇڭسى ى

قاقىنىش ت قىپەڭ شۇ ئۇلۇغۋلر غايىكە

بايلىق ئالالھنىڭ ساڭا بەر ەن نېمىتمى

يېتىش ئۈرۈن ئىشلەش .شۇنىڭ ئۈرۈن

ئۇ سېنىڭ ئۆق مۈل ۈڭ ئەمەس سمەن

بۇ دۇنيادل ئېدىش ەن ما -دۇنيا بايلىقى

ئۇنىڭ تلقىتلىق ئىكىسى؛ يا ئمۇ مما

ت باشقا ئىم مانىيەزلىدىرنى ئماخىد ب

سېنى زاشالپ كېتىسۇ ياكى سەن ئمۇنى
زاشالپ كېتىسمەن .ئمۇ مما

ھايازىنى قاقىنىش ئۈرۈن ئىشلەز ىق.

قالۇڭممسل ت سممېنىڭ باشقۇرۇشممۇڭسل

«دۇنيممممادى ى نەسممممىۋ ڭنىمۇ

بالالان ئى ەن بۇنىرالا شۈكۈر قىلىم

ئۇنتممۇمىالىق» يەنممى ئممالال بەر ەن

مىالا
ئۆق ڭ نىمڭ ت ئائىلەڭنىمڭ زۇرمۇشم

پممۇ -مالممسىق دۇنيممالىق ھايازىممڭ

نارما ئىشلەز ەنسىق كېيىق ئاشمقىنىنى

مڭ ت
ملەز ىق .ئۆق ڭنىم
ئۈرۈنممۇ ئىشم

بېسىۋللماسمممتىق باشمممقا مۇھتممماج

ممڭ زۇرمۇشمممىالا ئىسمممدلپ
ئائىلەڭنىم

كىشىلەر ە ياشالرنى يارلملىق كىشمىلەر

قىلماستىق بېخىللىق قىلماستىق نارما

قىلى

ھالممسل پايممسىالنالىق .يۇقىدىممسى ى

يېتىلسۈرۈش ە ئالالھنىڭ دىنىنى

كەڭ قاناب يايسۇرۇش ت مۇسۇلمانالرنى

بممايلىقىرنى ئمماخىد زتى ى ھايممازىرنى

كۈرلەنممسۈرۈش يالىالمما ئىشمملەز ىق.

قاقىنىش ئۈرمۈن ئىشملەز ىق دېمكەن

مېلىرنىڭ ئاق پ كېتىشىسىق ت نمامدلب

سۆقدىق دۇنيادل پايسىالنمىالىق دېمكەن
مەنەنممى رىقىدىمم

سمېنىڭ

بالۇپ قېلىشتىق قمارقمىالىق .رمۈن ى

زەركممى دۇنيمما

ساڭا بۇ ما دۇنيمانى بەر ەن ئمالال

بالىۋللماسلىق ئۈرمۈن ئمالال زائما

يەنە بېدىسۇ بۇنىڭ شەرزى سېنىرمۇ بۇ

دۇنيادى ى نەسىۋ ڭنىمۇ ئۇنتۇما يەنمى

مالنى ئالال يالىسل ئىشلىتىشىرسۇر.

دۇنيا ھايازىسى ى ئېە تىياجىرنىمۇ نارما

«يەر يۈقىممممس بۇقغۇنچىلىممممق

شەكىلس قامسىشىڭ كېد ت د يسۇ.

زىلىمىكىق» پمۇ -مېلىرالما زايىنىم

«ئالال ساڭا ياخشىلىق قىلالانمس ت

مۇزەكەببىدلىممك قىلىمم

سەنمۇ ياخشىلىق قىلالىق » دۇنيمادى ى

ئالالھنىممڭ

نمممامدلب بىچمممار بەنمممسىلىدىنى

نەسىۋ ڭنى ئۇنتۇمما دېمكەن سمۆقدىق

يارلزمايممسىالان پممۇ

پۇ -مېلىرنى باسمۇرۇپ يېتىمۋللالىق

ممالنى د پ
مم

ئالالھنىڭ دۈشمەنلىدى بىملەن دوسمت

ھېچ ىمكە بەرمىكىمق دېمكەن مەنىنمى

بالىسىالان ھەق يالمسىق زاسمىسىالان

رىقارماسمملىق ئۈرممۈن ئممالال سمماڭا

پۇلۇم كېتى

ياخشىلىق قىلالانس ت سەنمۇ ياخشمىلىق

قالىمسۇ د پ مۇسمۇلمان

قېدىنسلشلىدىالا ت ت زىمنىكە خىيمانەب

قىلالىق دېمسى .يەنمى ئمالال سماڭا
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قىلىسىالان ئىشالرنى قىلمىالىق .پۇلۇڭنى

خەلقىنىڭ كۆپ سانلىقى ناشتىسل جىمكەر

ئممالال نممارلقى بالىممسىالان ئىشممالرغا

ئەمەس يەيسىالان قۇرۇق نانالا مۇھتاج.

ملەن
مڭ بىم
مۇ -مېلىم
ئىشملەزمىكىق .پم

دېمەت ئالالھنىڭ نېمىتىنىمڭ قەدرىنمى

بۇقغۇنچىلىق پەيسل قىلمىالىق.

بىلمىكەن زۇقكار رغا بېدىسىالان جاقلسى
مۇشۇنسلق ئېالىد.

«ئالال ھەقىمقەزەن بۇقغۇنچىلىمق
قىلالۇرىالرنى دوست زۇزمايسۇ ».يەنمى
ئە ەر سممەن پممۇ

ئىسممالم ھەم دۇنيممادل ياخشممىلىققا

مېلىرممسىق زمماغدل

ئېدىشىش ھەم ئماخىد زتە ياخشمىلىققا

پايسىالنمىسمماڭ ئممۇنى ئممۆق جايىالمما

ئېدىشىش ئۈرۈن ئىشلەش ە بۇيدۇيسۇ.

ئالال زائا مۇنسلق د يسۇَ ﴿ :ربَّاَن ْآتَِنا ْفِا ْ
ال ا ا ُّ ناَي ْ َح َس ا ا َان ْْ َوفِا ا ا ْال ِخ ا ا َارِْْ َح َس ا ا َان ْْ َوقَِنا ا ا ْ َعا ا ا َ ا َْْ
النَّا ِْر﴾«ئى ر ببىمىز) بىز ە بۇ دۇنيادىمۇ

ئىشلەزمىسەت يەر يۈقىس بۇقغۇنچىلىققا
متىكە
مالال نېمىم
مەن .ئم
سمەت پ بالىسم
زۇقكارلۇق قىلىمسىالان بۇقغمۇنچىالرنى
دوسممت زۇزمايممسۇ شممۇنىڭ بىمملەن

ياخشممىلىق بەر ىممق ئمماخىد زتىمۇ

قالۇڭسى ى نېمەزمتىق سمېنى مەھمدۇم

ياخشممىلىق بەر ىممق ت بىزنممى دوقلخ

قىلىسۇ ت سېنى قازتىق جاقل يسۇ.

ئاقلبىسىق ساقلىالىق ① ».ئالال زائا بۇ
دۇئا ئارقىلىق بىز ە يا كۆرسمىتىسۇ.

خەلقىمىزنىڭ ئمان يىمل بمۇرۇنقى

ئاغزىمىزدل بۇ دۇئانى ئاقمۇپ قايمۇپ

مم ەن
ممۋللى ئېدىشم
ئىقتىسممادى ئەھم

ئەمەلىيەزتە ئمۇ ياخشمىلىققا ئېدىشمىش

بايلىقلىدى ت بۈ ۈن ھەممە نەرسمىسىق

ئۈرۈن ئىشلىمىسەت دۇئايىمىز قابمۇ

مەھدۇم بالۇشىنىڭ سمەت بىنى مۇشمۇ

بالمايمممسۇ زىلىمممكەن ياخشمممىلىققا

ئايەب ناھايىتى ئېنىق بايمان قىلىمسۇ.

ئېدىشەلمەيمىز .بمۇ يەردى مى ممۇھىم

بۇنسىق يۈق يىل بۇرۇن سامالىيە ئاپدىقا

مەسىلە ئاخىد زنى د پ دۇنيانى دۇنيانى

قىتئەسىسى ى ئەڭ باي دۆلەب ئىم ەن.

د پ ئمماخىد زنى ئۇنتۇماسمملىق ھەر

سامالىيىلى لەر ناشمتىسل يېرمى جىمكەر

ئى

يېمميىش ئۈرممۈن قمماينى ئۆلتممۈرۈپ
جىكىممدىنىال ئېلىۋېلىمم

مما
ىسممىنىڭ ياخشممىلىقىنى قالالم

كەلتۈرۈشمم ە ھەرىمم ەب قىلىشممتۇر.

ممالالىنىنى
قم

پەيالەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيەى ت سەللەم:

زاشلىۋېتىسى ەن .زىد قلتۇزى قۇرۇلالان

«پەقەب ئى ى خىل كىشىسىال ھەسمەد

بالۇپ قاي -كا قازارلىق ھايۋلنالرنى

قىلىشقا بالىسۇ ئۇنىڭ بىدى ئالال ما

ئۆلتممۈرۈپ زىدىسممىنى سممايۇتېلى

مۇنى ھەق يالممسل سممەرپ
بەر ەن ت ئم

قممالالىنىنى زاشمملىۋېتىسى ەن .بۈ ممۈن
سامالىيە دۆلىتى دۇنيادى ى ئەڭ نامدلب
دۆلەزلەردىممق سممانىلىسۇ .سممامالىيە

①
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قىلىشقا مۇت پپەق قىلالان كىشمىسۇر»

رىزىقالرنممى كىممم ھممارلم قىلممسى؟

①

دېكەن .بۇ يەردى ى ھەسمەد قىلىشمتىق

ئېيتقىن ى <ئۇ ر بۇ دۇنيادل مۇئمىنلەر

مەقسەد ئاشۇ كىشىس ت ياخشى ئىشالرنى

ئۈرۈن يارىتىلالان (بۇ دۇنيادل كاپىد ر

قىلىشنى ئمارقۇ قىلىشمتۇر .پەيالەممبەر

ئۇ رغا شمېدىك بالسمىمۇ ئماخىد زتە

مۇ
مز ە ئىشملەپ پم
ئەلەيەىسسما م بىم

بالسا مۇئمىنلەر ىال خاستۇر .بىلىسىالان

زېپىشنى ت زاپقان پمۇلنى ھەق يالمسل

مايەزلەرنى مۇشممۇنسلق
مۈن ئم
قەتم ئ ۈرم

سەرپ قىلىشنى كۆرسمىتىسۇ .شمۇنسلق

زەپسىلى بايان قىلىمىز».

②

قىلالانسل پۇ -ما ئاقلب ئەمەس ياخشى

يەنە مۇنمسلق د يمسۇ﴿ :يَا ْأَيُّا َها ْالَّا ِ ي َْْ
ِ
َح ا ا َّْْ َّ
اللا ا ا ْْلَكا ا ا ْْ َوَْلْ
آمن ا ا اْ َْلْت َح ِرما ا ا اْطَيَِ ا ا ْْ َما ا ا ْأ َ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
لْيح ا ا ُّْْالمعَ ا ا ي َْ﴾«ئممممى
تَاعَا ا واْإ َّْْالل ا ا َْْ َْ

ئۆلتۈرۈش ە بۇيدۇمايسۇ .ئىسالم نەپسنى

پات نەرسىلەرنى (زەركى دۇنيا بالمۇش

ممسۇ ت مۇسمممۇلمانالر
ممېمەب بالىم
نم
جەمئىيىتىنى كۈر ە ئىكە قىلىسۇ.
ئىسالم زەركى دۇنيالىققما نەپسمنى
ئىسال قىلى

مۇئمىنلەر) ئالال سىلەر ە ھا

زىز ىنلەش ە ئۇنى ھا

قىلالان

ئۈرۈن ئۆق ڭالرغا ھمارلم قىلمماڭالر

دلئىدىس ھەرى ەب قىلسۇرۇشمقا مما

ئممالال بەلكىمملەپ بەر ەن رەكممتىق

دۇنيممانى ياخشممى ئىممسلر قىلىشممقا

ئاشماڭالر ئالال رەكتىق ئاشمقۇرىالرنى

ئۇنىرممسىق ئەڭ ياخشممى شممەكىلس

مۇ
ھەقىمقەزەن دوسمت زۇزمايمسۇ ».بم

پايسىلىنىشقا بۇيدۇيسۇ .شمۇڭا ئمالال

ئايەزتە ئالال زائا رەكتىق ئاشماسلىقنى

زائا مەنىمۋلزىمىزنى كۈرلەنمسۈرىمىز

زەكىتلىسى .ما -دۇنيادىق پايسىلىنىشتا

③

رەكتىق ئېشى

نەپسممىمىزنى ئۆلتممۈرۈپ روھىمىزنممى
يۈكسەلسۈرىمىز د پ يمېمەي -ئىچممەي

ھالقى

مبلەپ
مازتىق ئەيىم
منى قم
مۆقىنى قىيناشم
ئم

ئېيتقانسل ھا

مۇنسلق د يسۇ﴿ :قا ْْ َما ْْ َح َّارَْمْ َِ َينا َْْاللَّا ِْْالَِّا ْ
أَخ َار َْْلِعَِ ا ِد ِْْ َوالطَّيَِ ا ِْْ ِم ا َْْال ا ِرَ ِْْق ا ْْ ِه ا َْْلِلَّ ا ِ ي َْْ
ِ
ِ
ِ
صا ْْيَا َْمْال ِقَي َما ِْْ َكا َ لِ َْْ
آمنا اْفا ْال َحَيا ْْالا ُّ ناَي ْ َخ ل َ
َ
نا َف ِ
ص ا ا ْْاليَا ا ا ِْْلَِقا ا ا مْْيَاع َلما ا ا َْ﴾ «(ئمممممى

كېمتىش نارمماللىقتىق

كېتىش دىنى زىمدمىق بمايىچە
دلئىدىسىق رىقى

كېتىش

بالۇپ ئۇ ئىنساننى يالسىق رىقىدىمسۇ
ت جاقللىنىشقا ھەقلىق قىلىسۇ .ئايەزنىڭ
ئاخىدىمممسى ى «ئمممالال رەكمممتىق
ئاشممقۇرىالرنى ھەقىممقەزەن دوسممت
زۇزمايسۇ» دېكەن سۆق ە بەت دىقمقەب

پەيالەمبىممدىم) ئېيتقىن ممى <ئممالال

بەنسىلىدى ئۈرۈن يارلزقمان رىدليلىمق

قىلىشىمىز كېد ت .بۇنى يۈق كى ئاقۇپ

كىمميىم -كىچەكلەرنممى شممىدىق پممات

ئمۆزەپ كېتىشم ە بالمايمسۇ .رمۈن ى

① ب ۇخارى ( 73مۇسلىم ( 815ئابسۇلال ئىبنمى
مەسئۇد ر قىيەلالھۇ ئەنەۇدىق رىۋليەب قىلالان.

②سۈر ئەئدلف- 32 :ئايەب.
③ سۈر مائىس - 87 :ئايەب.
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كەلسە يمارد مچى زاپالمىسمۇن)» ②بمۇ
يەرد پەيالەمبەر ئەلەيەىسسا م پمۇ -
مۆقى پۇلممسىق
مسىالان كم
ما راقىنىم
مالالم
باشقىنى كۆرمەيمسىالان پمۇ ئۈرمۈن
ممى
دىنىنممى مىللىتىنممى ت ت زىنىنم
سممازىسىالان غايىسممىز شەخسىيەزسممىز
مەخلۇقالرغا بەددۇئا قىلىمش ئمارقىلىق
مۇسممۇلمانالرنى مۇشممۇنسلق يامممان
ئىللەز تىق ئا اھالنمسۇرغان .پەيالەممبەر
سممەللەلالھۇ ئەلەيەممى ت سممەللەم يەنە
مۇنسلق دۇئما قىالزتمى« :اللها َْْلْتجعا ْ

«ئالال دوست زۇزمايسۇ» دېكەن سۆق
ئالال قازتىق جاقل يسۇ دېكەن سۆقنىڭ
سىلىالايتى

ئېيتىلىشىسۇر .شۇڭا مۇشمۇ

جۈملە بىلەن ئاخىد شمقان ئمايەزلەرد
بايممان قىلىنالممان ئىشممالرغا خىالپلىممق
قىلىشتىق قمازتىق سماقلىنىش كېمد ت.
بالمىسا ئالالھنىڭ جاقلسمىالا ئمۇردلپ
كېتىسىالان ەپ.
ئالال زائا بۇ ئايەزلەرد دۇنيادى ى
نېمەب ت رىزىقالردىق پايسىلىنىشنى ر ب
قىلالان زەركى دۇنيمالىق زەشەببۇسمىالا

ال ا ا ا ني ْأك ا ا اارْهمن ا ا ا ْوْلْم لا ا ا ا ْعلمن ا ا ا ْوْلْإلا ا ا ا ْ
الن ا رْمص اايرن ْوْاجعا ا ْالجن ا ْها ا ْدارنا ا ْوْقرارنا ا ْ
ي ْر ْالع لمي »ْيەنى «ئالالھىم) دۇنيمانى

قارشى رىققان ئىم ەن دۇنياغما قمۇ
بالۇپ پۈزۈن غېممى پمۇ زماپالش
بالالان دۇنيا ھايازىنى ئەڭ راڭ غمايە

ئەڭ راڭ غېمىمىز ئىلمىمىزنىڭ غايىسى
مڭ ر ببممى)
مق .ئممى ئالەملەرنىم
قىلمىالىم
بارىسىالان جايىمىزنى دوقلخ قىلمىالىمق
جەننەزنى بىزنىڭ زۇرىسىالان جايىمىز ت
يۇرزىمىز قىلالىق».

مت -سممائاد ب پەقەب
مان بەخم
قىلىۋللالم
پۇ -ما بىلەن بالىسۇ د يمسىالانالرغا

قارشى رىقى مۇنسلق د يمسۇ﴿ :فَأ ََّما ْ َما ْْ
طَ َغا ا ا َ ْ.وآثاَ ا ا َْارْال َحَيا ا ا َْْالا ا ا ُّ ناَي ْ.فَا ا اِ َّْْال َج ِح ا ااي َْْ ِها ا ا َْْ
ال َماأ َو ﴾ «كىم رې ىمسىق ئاشمىسى ەن

دېمەت ئىسالم ما -دۇنياغا دۇنيما
ھايازىنىمڭ ئىەتىيماجىنى قامسليمسىالان
ئممماخىد زتى ى بەخمممت سمممائاد ز ە
ئېدىشممتۈرىسىالان بىممد ت سممىلە د پ
قارليسۇ ئاشمقۇنلۇق ت پاسسمىپلىقتىق
زاسممىسۇ ممما -دۇنيممانى دۈشمممەن
دلئىدىس ئىشلەپ پۇ
زۇزماستىق ھا
مۇلىنى ھەم دۇنيمما
مان پم
مقا زاپقم
زېپىشم
ھايممازىنى قامممسلش ت ھەم ئمماخىد ب
ممقا ئىشلىتىشممم ە
ممازىنى قاقىنىشم
ھايم
بۇيدۇيسۇ.

دۇنيا زىدى چىلى ىنى ئاخىد زتىق ئارزۇق

كۆرىسى ەن بىلسۇن ى ئۇنىمڭ جمايى
جەھەننەم بالىسۇ».

①

پەيالەمممبەر سممەللەلالھۇ ئەلەيەممى
ت سەللەم مۇنسلق د يسۇ« :زىلال قۇلى
زەڭكە قۇلى ت بەرسە خۇش بالىسىالان
بەرمىسە ئارچىقلىنىسىالان ئا راپا قۇلى
ھا ت بالسۇن) ئۇ بەختسىز بالسمۇن
دۈم رۈشسممۇن ت بېشممىالا خمماپىلىق

①

سۈر ناقىئاب 38 37 :ت - 39ئايەزلەر.
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② بۇخمارى ( 2887ئەبممۇ ھممۇر يد ر قىيەلالھممۇ
ئەنەۇدىق رىۋليەب قىلالان.

بىز بۇ دۇنيادل ئۆقىمىز يالالۇق ھالسل

نۇر نسۇرغان بۇ بەخىمت -سمائاد زنى

مۇت پپەقىيەب ت قالتىسلىق يالىالا قەد م

ھې

قىلالمان تلقتىمىمزدل ئمۆقىمىزنى

قايمىسۇق .ئالال زائا بىز ە ئىقتىمسلر

ئىنتممايىق ئممۆق ىچە قممالتى

ھممې

پۇلسلر بالسماق پمۇلىمىز

ت كۈچ -قۇدر ب بەرمىكەن بالسا بىز

قىلىمىز -د

شۇ ئىقتىسلرغا ئىشمەنمىكەن بالسماق

ئارقىلىق ئىلىملىك بالسماق ئىلمىمىمز

ئالالھنىڭ مۇت پپەق قىلىشى ت ياردىمى

ئممارقىلىق ...ئىشممقىلى

بالمىالممان بالسمما ...بىممز ھەر ىزمممۇ

كېلىممسىالان بممارلىق ئىم ممانىيەزلەرنى

ھەرى ەب

ممماب ئۈرممممۈن
مممۈت ھايم
مەڭكۈلم

ت زمماكتى ىلىق پائممالى يەزلەر ە قەد م

بېالىشلىيا يسىالان ئاد مكە ئمايلىنىمىز.

كەلتۈر لمىكەن با زتمۇق .قەلبىمىزنمى

ئالال زائا نىمڭ «نېمىمتىمكە شمۈكۈر

ئىشەن

يالىنى بايالپ ئاكتى
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قممالىمىزدىق

مۇ قىيمماد
ماڭالر (ئممۇنى زېخىمم
قىلسم

ھەرى ەب ئىقتىسلرىنى زەقمسىم ئېتىمسۇ.

قىلىمممەن .ئە ەر (كممۇفدلنى نممېمەب

بۇلۇزالر قېمىنالا پات سمۇ رنى زەقمسىم

قىلساڭالر مېنىڭ ئاقلبىم ئەلۋ زتە بەكمۇ

ئېتىسۇ .بىمز ئاكسمىكىق سمۈمۈرۈپ

قازتىق بالىسۇ» دېكەن سمۆقى بىمز ە

مز.
كماربان ئى مى ئاكسمىس رىقىدىمىم

دلئىم ئ ىلەام بېالىشالپ زۇرىسۇ.

ئۆسۈملۈكلەر كاربان ئى ى ئاكسمىسنى
سممۈمۈرۈپ ئاكسممىكىق زارقىتىممسۇ.

مد -
مش خەيم
مۈكۈر قىلىم
ما شم
ئالالھقم

دېمەت پۈزۈن كائىناب بىمد -بىمدىكە

مىز ھالممسل رىممق مەنىسممىنى
ساخات زسم

خەيد -ساخات ب قىلىشمىسۇ .مانما بمۇ

زاپمايممسۇ .خەيممد -سمماخات ب ئممۆق

ئىزرىل دلتلملىشمى

ساھىبىنىڭ نېم ەزلەر مەنبەسى ت بماررە

ئەلەددلتلم مۇشۇنسلق دلتلملىشمىسىالان

ما
مى بالالمان ئالالھقم
پەقىلەزملەر ئىكىسم

ئۆقئارل بېالىشالشتۇر .خەلق ئىچىمسىمۇ

قىلالان شۈكدىسىنىڭ ئەمەلىي د لىلىسۇر.

مى»
ما ئېلى م -بەر دۇنياسم
مۇ دۇنيم
«بم

بىز خەيد -ساخات ب ئارقىلىقال قلمان ت

مما نتلىقالر
ممار .زم
د يممسىالان ەپ بم

مز
مسىالان ئىزىمىم
مايى يادلىنىم
د ترل ەر بم

دۇنياسىمۇ «ئما -بەر» دۇنياسمىسۇر.

ئۆرمەيممسىالان ئمماد مكە ئممايلىنىمىز.

ئمېلىش بېمدىش ئۈرۈنمسۇر .ئىزرىمل

زارىختىق بۇيان ئىنسمانالرنىڭ ھايازىالما
ئىجابىي زەسىد كۆرسمىتى

كېلىۋلزقمان ھەم

بېالىشالش ئۇنچە ئاسان ئىش ئەمەس.

كېلىۋلزقمان

مەسىلەن بىز بىد ئاد منىڭ قېشمىالا

شەخسلەرنىڭ ئىمش -ئىزلىدىالما قمارلپ
باقىمممسىالان بالسممماق ئۇ رنىمممڭ

كېلى

كۆپىنچىسى خەيد -ساخات ز ە ئا ھىمس

زەبىئىي ى ئۇ ئاد م « نېمىشقا ساڭا پۇ

ئەھمىيەب بەر ەن كىشىلەر ئى ەنلى ىنى

بەر ىمس كمەن» د يمسۇ .رمۈن ى ئمۇ

ھې

قىلىمىز.

«ئان دولالر بېدىمڭ» دېسمەت

مز
مڭ ھەققىمىم
مسل بىزنىم
مڭ پۇلىم
ئاد منىم
مەت ب
مسلق سم
مز ھېچقانم
ماق -زە) بىم
يم
كۆرسمەزمەي باشمقىالردىق بىمد نەرسمە

خەيد -ساخات ب قانۇنىيىتى

زەلەپ قىلساق زاغدل بالمايسۇ .نماتلدل

ئۆقىنى بېالىشالش پۈزمۈن كائىنماب

ش ۇنسلق سمارلپ قالسماق ئمۇ ئماد م

ئۇنىڭ ئۈسىتكە بىنا قىلىنالان غاللمۇق

بېدىشىمۇ بەرمەسلى ىمۇ مۇم ىق .يەنە

مابلىنىسۇ.
مدى ھېسم
قانۇنىيەزلەرنىمڭ بىم

بىد ئاد منىڭ قېشمىالا كېلىم

مەسىلەن قۇياش دېرىز -ئاكيانالرغا ئۆق

قالىالا ئان دولالر زۇزقمۇقۇپ قايمۇپ

بۇلمۇزالر

ئانسىق «ماڭما ئمان دولمالر بېدىمڭ»

ھاسىل بالىمسۇ .شمامالالر بۇلۇزالرغما

دېسەت ئۇ ئاد منىڭ بېدىشى زەبىئىمي.

نۇرىنى زەقسىم قىلىمسۇ -د
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ئماتتل

رۈن ى ئۇ ئالالان ئان دولمالر ئۇنىمڭ

قىلىمسۇ .نمامدلزالر بايالرنىمڭ قېشمىسل

زۇرغان

خىزمەز ە ئىدىشسە بايالر نامدلزالرنىمڭ

ئۇنمسلق

كۈرىسىق پايسىالا ئ ىدىشىسۇ .دېمەت بمۇ

پۇلى ئەمەس بەل ى بىز بېدى
ياكى ئامانەب قايالمان پمۇ

يەرد ئۆقئممارل پايممسل يەز ۈقۈشممۈش

بالالانى ەن ئۇنى قايتۇرۇشى كېد ت.

بىد -بىدىكە خەيد -ساخات ب قىلىشمىش

ھەئە ئەلۋ زتە شۇنسلق) بىزد بمار

مەتجممۇب .ھەقىقممى مممۇت پپەقىيەز ە

بالالان جىمىي نەرسىلەر ئالالھنىرمسۇر.

ئىدىشمم ەن ئمماد م «دلئىممم خەيممد -

بىممز ئىدىشمم ەن ئىقتىسمماد ئىلىممم

ساخات زنى دلتلمالشتۇرۇشمۇم كېمد ت»

سمماغالملىق دېكەنلەرنىممڭ ھەممىسممى

د پ ئاياليسۇ.

ئالالھنىممڭ بىممز ە قىلالممان پەقلممى -
ممز
ممسلق تا بىم
مەرھەمىتىسىنممسۇر .ئۇنم

ھەئە بىز خەيد -ساخات زنى ئاد ز ە

ئىل ىمىمممزد بمممار نەرسمممىلەردىق

ئايالنسۇرۇشىمىز كېد ت .ئىل ىمىزد بار

مىمىز
ئېەتىياجلىقالرغما سماخات ب قىلىشم

جېمى نەرسمىلەردىق خەيمد -سماخات ب

مېەدىبمان قلب بالالارقما

قىلىشىمىز كېد ت .مەسىلەن يېرى كىيىم

بىزنى ئىل ىمىزدى ى جېمى نەرسمىلەرنى

سېتىۋللالانسل ئېەتىياجسىق ئاشقان كىيىمنى

ئەمەس بەل ى بىد قىسممىنى بېدىشم ە

ئېەتىياجلىقالرغا بېدىۋېتىشىمىز كېمد ت.

مۇنسلق د يسۇ:

بممۇ كىمميىم بىممز ە نىسممبەزەن كانمما

« ياخشى كۆر ەن نەرسەڭالردىق سمەرپ

ھېسابالنسىمۇ نامدلب كىشىلەر ە يېرى

قىلمىالممۇرە (يەنممى ماللىدىرالرنىممڭ

ھېسابلىنىسۇ.

قىم .ئالال

بۇيدۇدى .ئالال

زائا

ياخشىسىنى سەدىقە قىلمىالۇرە ھەر ىمز

ئممۆ ەنكەن ئىلىمممسىنمۇ خەيممد -

ياخشمممىلىققا (يەنمممى جەنمممنەز ە

سممماخات ب قىلىشمممىمىز كېمممد ت.

ئېدىشەلمەيسىلەر (ئالالھنىمڭ يالىمسل

پەيالەمبىدىمىز بۇ ھەقتە مۇنسلق دېكەن:

نېمىنى سەرپ قىلماڭالر .ئمالال ئمۇنى
بىلى

«كىم ى ئىلىمنى ياشۇرىسى ەن ئمالال

زۇرغۇرىسۇر».

زائا

خەيد -ساخات ب مەسلىسى ئىجتىمائىي

يۈ ەن سالىسۇ».

نۇقتىسىنمۇ ئىنتايىق مۇھىم بىد مەسىلە.

ئالال

ئىقتىسادلىق ئاد ملەر خەيد -سماخات ز ە

ئىلىم ئازما قىلالمانالر ئمۇنى

مى كېممد ت.
مقىالرغا زەقممسىم قىلىشم
باشم

مميەب بېمممدىپال زۇرىمممسى ەن
ئەھمىم
نامدلزلىقتىق قېينىلى

قىيامەب كۈنى ئۇنىرالما ئمازتىق

ممۆ ەنكەنلىدىمىز ە ئەمە قىلىشمممقا
ئم

ئاغدىلىققا كىدىم

مد ت .پەقەب
ئەھمىميەب بېدىشمىمىز كېم

قالىسىالانالر رىقمايسۇ .ساخات زلىك بايالر

ئەمەلال مەڭكۈلۈك ە ئىكە .ئەبۇ ھۇر يد

نامدلزالرنىڭ زۇرمۇشىنى كاپالەز ە ئىمكە
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ئىزد پ يالالا رىقتى .ئۇ ر كېتىۋېتىم
يەر ئاستى زاش قارىلىدىالا زۇزىشىسىالان
بىد كارىزنى ئۇردلزتى .ئىبنمى جەدئمان
سۇ ئېلى رىقىمش ئۈرمۈن كارىزنىمڭ
ئىچىكە رۈشتى بالىلىدى ئۇنى ساقالپ
كارىزنىڭ ئېالىزىسل قالسى .ئىبنى جەدئان
كارىزنىمڭ زمېكىكە رۈشمۈپ بالالانمسل
ھېچقانسلق قىلى ر ىقالمىسى .ئارىمسىق
بىد كۈن ئۆزتى ئى ى كمۈن ئمۆزتى.
ئۈرىنچى كۈنى بالىالر كمارىز ئېالىزىمسل
سمماقالتېدى ئۈمىممسىنى ئممۈقدى ت
«دلدىمىزنى يىالن – رايان رېقىۋىلىم
يمماكى ئېزىمم قىلىمم قمماقل قىلالممان
ئاخشممايسۇ» د پ ئممايالپ قايتىمم
كېتىشتى .ئۆيىكە قايتىم كەلكەنمسىق
كېيىق ئۆيىسى ى نەرسمىلەرنى مىمدلس
قىلى زەقسىم قىلىشمتى .شمۇ ئارىمسل
ئازتۇرلنچى ئاغۇلنىڭ يادىالما ھېلىقمى
خاشنىسىالا بەر ەن زۆ ە كېلى قالمسى
ت «دلدىمىز خاشنىمىزغا زۆ ىنىڭ ئەڭ
ئېسىلىنى بېدىۋېتىپتۇ ئەسلى ئۇ ئۇنسلق
ئېسىل زۆ ىكە ئەرقىمەيتتى» دېمسى -
د بىد قازۇر باسقان زۆ ىنى يېمتىلەپ
رىقى خاشنىسى بىلەن دلدىسى بەر ەن
زممۆ ىنى زېكىشممىۋللماقچى بالممسى.
خاشنىسى «بۇ زۆ ىنى ماڭما دلدلڭمالر
ھەدىيە قىلالان بىز شۇ زۆ ىنىڭ سۈزى
بىمملەن جېنىمىزنممى جممان ئېتىمم
كېتىۋلزىمىز» دېسى .بالىالر «رىدليلىقچە
زممۆ ىنى قممايتۇرۇپ بەر بالمىسمما
پۇشايمان قىلىسەن نماتلدل قمايتۇرۇپ
بەرسەڭ ئارنىالا مۇنۇ زۆ ىنى بېدىمىز»
د پ ھېلىقى قازۇر زۆ ىنى كۆرسىتىشتى.
خاشنىسى:

ر قىيەلالھمممۇ ئەنەمممۇ پەيالەممممبەر
ئەلەيەىسسا منىڭ مۇنسلق دېكەنلى ىنى
رىۋليەب قىلىسۇ« :ئاد م تلپماب بالسما
ئۇنىڭ باررە ئەمەللىمدى ئاخىدلىشمىسۇ.
پەقەب ئۈچ ئىشال دلتلم قىلى

(ئۇنىمڭ

ھېسابىالا پۈزۈلۈپ زۇرىمسۇ .سمەدىقە
ج ارىيە مەنپەئەزلىك ئىلىم ت ئىزرىمل
دۇئمما قىلىمم

زۇرىممسىالان ياخشممى

پەرق نت».
خۇ سممى ا م ئممالال زەرىپىممسىق
ئىدىشمم ەن بممارلىق ئىنئمماملىدىمىزدىق
خەيد -سماخات ب قىلىشمىمىز كېمد ت.
ئېەتىياجلىقالرنىڭ ھاجىتىسىق رىقىشىمىز
مۈكۈر
مى شم
مۇ ھەقىقم
ما بم
مد ت مانم
كېم
ھېسممابلىنىسۇ« .ياخشممىلىق قىلالممان
ئمماد ملەر ئېچىنىشمملىق پمماجىئەلەردىق
ساقلىنى

قا

يسۇ».

ئەلقىسسە :ئىبنى جەدئان د يمسىالان
بىد ئاد م بالۇپ ئۇ ئۆقى ئەڭ ياخشى
كۆرىسىالان بىد زۆ ىسمىنى خاشنىسمىالا
مۋ ز ەن ئىممسى.
مەدىقە قىلىمم بېدىم
سم
خاشنىسنىڭ يەزتە قىمزى بمار ئىمسى.
خاشنىسممى ئىبنممى جەدئاننىممڭ بممۇ
سەدىقى سىسىق زالىمۇ خۇرسەن بالمسى.
رۈن ى ئمۆقى ت قىزلىمدى زۆ ىنىمڭ
سمممۈزىسىق ئىچىممم قارسمممىقىنى
زايالۇقل يتتى .شۇ يىلى يماق ئىنتمايىق
قارغاقچىلىق بالۇپ قەھەزچىلىك يمۈق
بەردى .قېمىنمۇ سۇسىزلىقتىق رات -رات
يېدىلالان ئىسى .ئىبنمى جەدئمان ئمۈچ
بالىسىنى ئە ەشتۈرۈپ سۇ ت يېمەكلىك
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مما د يممممەن
 مەن دلدلڭالرغمزۆ ىنى دلدلڭالر بەر ەن زۇرسا ئەممسى
سىلەرنىڭ قمايتۇرۇتللىمەن دېكىمنىرالر
نېمىسى؟)
 ھە كىمكە دېسەڭ دئاللىبۇرۇن قاقل قىلسى.

بىد ت قەلى نى سۆقلەپ بېدىمەن دېمسى
ت سۆقىنى دلتلمالشتۇردى .مەن ئمۈچ
كۈنممسىق كېمميىق ئاساسممەن ھايممازتىق
ئۈمىممسىمنى ئممۈقدۈم .زەقممسىد ە زەن
بېدى ئۆقۈمنى ئالالھقا زاپشۇردۇم .شۇ
ئارىسل دىمىالىمالا ئۇرۇلۇتلزقان سمۈزنىڭ
ھىسىنى ھې قىلى قالسىم .ئۆرۈلمۈپ
شۇنسلق قارىسام قمارلڭالۇلۇق ئىچىمس
يېقىق يەرد بىمد قارما زۇرۇپتمۇ .مەن
ئۇنىرممسىق قممانالۇد ت ئىچممتىم .شممۇ
كۈنسىق باشالپ كۈنس ئۈچ قېتىم شمۇ
قارا پەيسل بالۇپ زۇردى .لې ىق نمېمە
بالممسى ىق ئى ممى كۈنممسىق بىممدى
ئۈقۈلۈپ قالسى» .خاشنىسى ئۇنىرالما
مۇنسلق دېسى « :ناتلدل ھېلىقى قارىنىڭ
ئى ى كۈنسىق بىدى كەلمەي قايالاننىڭ
سەت بىنى بىلسەڭ ھەيمدلن قالىسمەن.
بالىلىدىڭ سېنى قاقل قىلالان رېالمى د پ
ئايالپ سەن ماڭا ھەدىيە قىلالان ھېلىقى
زۆ ىنى زارزىۋللالانتى .ئەسملىس سمېنى
مسىق
مۇ سماخاتىتىرنىڭ يۈقىم
ئمالال شم
سۇغىدىۋلزقان بالسا كېد ت» .دېممەت
مۇس ۇلمان ئۆقىنىڭ خەيمد -سماخات ب
ئازمما -ئېەسممان ت سممەدىقىلىدىنىڭ
سايىسىسل ياشايسۇ« .ياخشىلىق بما -
مۇسىبەزتىق ساقاليسۇ»( .زۆت ۇناھنى
يەر سەدىقە با نى يەر

دلدىمىز

 قاقل قىلسى بۇ قانسلق ەپنېمىشقا مېنىڭ خەترىم ياق؟)
 ھە دلدىمىممز سممۇ ئىممزد پبېدى جاڭكالسى ى كارىزغا بىد كىدىم
كەز ەنچە رىقمىسى.
 مېنى ئاتتل شۇ كارىز بايىالاباشممالپ بېممدىرالر ئانممسىق زممۆ ىنى
قايتۇرۇتللساڭالرمۇ ئۈلكۈرىسىلەر مېنىڭ
سىلەرنىڭ قازۇر زۆ ەڭالرغىمۇ ھماجىتىم
ياق -دېسى خاشنىسى.
بالىالر خاشنىسىالا ھېلىقمى كمارىزنى
كۆرسىتى قايۇشمتى .خاشنىسمى بىمد
ئارغامچا زەييمار پ مەشمئە يېقىم
مڭ زممېكىكە
ما رۈشممتى .كارىزنىم
كارىزغم
ممقانسل ھېلىقمممى ئاد منىمممڭ
يېقىنالشم
ئىنچىقلىالان ئاتلقىنى ئاڭلىسى .خاشنىسى
ئۇنى كمارىزدىق ئېلىم رىقىم سمۇ
ئىچ ۈقۈپ خارما ي ىكۈقدى ت ھاپماش
قىلى ئۆيىكە ئېلىم كېلىم ياخشمى
كۈزتى .ئاستا -ئاستا ئۇنىڭ سا مەزلى ى
ئەسلىكە كېلىشم ە باشملىسى .بمالىالر
زېخىچە بۇ ئەھۋللسىق بىخەت ر ئىمسى.
خاشنىسى ئۇنىرسىق «يەر ئاستىسل بىمد
ھەپتىسىق بىمدى قانسلقسمىكە ئۆلمۈپ
قالماي ھاياب ياشىسىڭ» د پ سارىسى.
بالىالرنىڭ دلدىسى « مەن ساڭا ئاجايىم

بىز باشمقىالرغا سماخات ب قىلالانمسل
كىشمممىلەرنىڭ ياخشمممى كۆرۈشمممىكە
ممى ئىمممش –
ممەلەيمىز .ياخشم
ئىدىشم
مۆقلىنىسۇ.
ممە يەرد سم
ئىزلىدىمىمز ھەمم
ھەزتا تلپمازىمىزدىق كېيىنممۇ زىلمالردل
دلستان بالىمىز.
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كىشىنىڭ ئېەتىياجى ت ئەھۋللالما مماس
بالۇشى كېد ت .مەسىلەن بىد نمامدلب
ئاد م ئارلىقتىق ئۆلۈم كۆقىكە كۆرۈنۈپ
قالالان بالسما ئۇنىرالما ئەڭ ئماتتل
زاماق يىكۈقۈشمىمىز قىمم .قارسمىقى
زايالانسىق كېيىق ئۇنىرالا قانسلق پمۇ
مسلق كۈزۈشممنى
زې م پىش ئممۆقىنى قانم
ئۆ ىتى قايساق بالىسۇ .بىمد كىچىمك
بالىالا سماخات ب قىلمسىم د پ قمارل
بەرسممەت ئممۆقىنى يمما باشممقىالرنى
يارىالنسۇرۇپ قايۇشى مۇم ىق .نماتلدل
قارللنى ئەس ەر ە ئىئانە قىلسماق ئمۇ
شممۇ قممارل ئممارقىلىق يممۇرزنى ت
پۇقدل رنى قاغسىشى مۇم ىق...

بالىلىدىمىزنى ياخشى زەربىيەلىسمەت
تلپممازىمزدىق كېيىنمممۇ ياخشممىلىقىمىز
ئۈقۈلۈپ قالمايمسۇ .باشمقىالرغا ئىلىمم
مزدىق كېيىنمممۇ
ئۆ ىتى م قايسمماق بىم
ئىزىمىز قالىسۇ شۇ ئىلىمنىمڭ سماتلبى
بىز ە ئىزرىل يېتى زۇرىس ۇ.
ئەمممما ئممالال بەر ەن پەقلممى –
مەرھەمەزمملەر ە بېخىللىممق قىلالممانالر
بەرى ەزتىق مەھدۇم قالىسۇ .دۇنيادل ئىمز
قالسۇرللمايسۇ .دۇنيادل بىزنىڭ بىددىنبىد
قالسۇرل يممسىالان نەرسممىمىز ئىزرىممل
ياخشممىلىق ت خەيممد -سمماخات ب.
بېالىشلىالۇرىالرنىڭ ھايمازى ت ماممازى
زىلالردل دلسمتان بالمۇپ مەڭكۈلمۈت
ۈق ئەسلىمىلەر ە ئايلىنىسۇ.

ما -
خەيمد -س ماخات زلىدىمىز ت ئازم
ئېەسممانلىدىمىزغا مىنممنەب ت ئمماقلر -
ئەقىيەزنى ئە ەشتۈرمەسلى ىمىز قىمم.
ئالال زائا بۇ ھەقتە مۇنسلق د يمسۇ:
م مېلىنممى
مۇئمىنلەر) پممۇ
مى مم
«ئم
كىشىلەر ە كۆرسىتىش ئۈرمۈن سمەرپ
قىلىسىالان ئالالھقا ت ئاخىد ب كۈنىكە
ئىمان كەلتۈرمەيسىالان كىشى(نىڭ قىلالان
ممار قىلىمممۋ ز ىنىكە
ممى بى م
ئەمەلىنم
ئاخشاش بەر ەن سەدىقەڭالرنى مىننەب
قىلىش ت ئەقىيەب يەز مۈقۈش بىملەن
①
بى ار قىلىۋ زمەڭالر».

 خەيد -ساخات زنىڭ شەرزلىدى
مد -
مسىالان خەيم
بىزنىمڭ قىلىم
.1
سمماخات زلىدىمىز ئەڭ ئمماتتل ئممالال
رلقىلىقى ئۈرۈن خالى بالۇشى كېد ت.
ئالال زائما ياخشمىالرنىڭ سمۈپىتىنى
بايان قىلى مۇنسلق د يمسۇ(« :ئمۇ ر
مڭ
مز ئالالھنىم
مىلەر ە بىم
مسۇ « سم
ئېيتىم
رلقىلىقى ئۈرۈن زائام بېدىمىز سىلەردىق
(بۇنىڭ بەدىلىكە ھېچقانسلق مۇكاپماب
ت زەشەك ۈر زەلەپ قىلمايمىز».
 .2باشممقىالرغا بېدىممسىالانلىدىمىز
قالىمىزدى ى ئەڭ ياخشى نەرسمىلەردىق
بالۇشى كېد ت .بۇ ھەقمتە پەيالەممبەر
ئەلەيەىسسا م مۇنسلق د يسۇ« :ئمالال
پاكتۇر پەقەب پاكنىال قابۇ قىلىسۇ».
.3

①

دوكتۇر شادى سەبدى قەلىمىسى ى " ق اني ْالحي ْ –ْ

الق اني ْالخمس ْللحي ْاإلح رافي " (ھاياب قانۇنىيەزلىدى
– قالتى ياشاشنىڭ بەش يالى ناملىق ئەسەردىق
ئېلىنسى .كىتابنىڭ زالۇق نۇسخىسى يېقىنسل نەشىددىق
رىقىسۇ .ئىنشائالال (ب

بېدىممسىالانلىدىمىز ئممالالۇرى
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كەلكەنلەرنىڭ كمۆقىنى دۇنيمادل قمارل
ممە
ممې نەرسم
ممقا ھم
زممۇپدلقتىق باشم
زايسۇرللمايسۇ .جىسممانىيىتىكە ئەسمىد
بالۇپ قالالانالرنىمڭ كمۈنى ھەرقمانچە
ھەشممەمەزلىك ئممايۋلن -سممارليالردل
ئۆزسىمۇ ھەقىقەزتە قىنسلنمسى ىلەرنىڭ
كۈنىسىق ھې پەرقلىق بالمايسۇ.

ئىنسان يۈكسەت ئاڭالا ئىكە ئارقۇ -
ئارمممانلىدى رەكسممىز ممۈق للى ە
ئىنتىلىش ھەتىسى كۈرلۈت ئا ھىس بىد
مەخلۇق .بالۇپمۇ ئۇنىڭ ئەبەدىيلى ە
بالالان زەشنالىقى زېخىمۇ رەكسمىزدۇر.
شۇڭا ئۇ ھايازىسل قانچىلىك ئېالىد بەد
مممان
زۆلىسمممىمۇ ياشاشمممقا بالالم
ھېدىسمەنلى ىسىق ئەسال تلق كەرمەيسۇ.
ئەبەدىيلىممك زەشممنالىقىنى قانممسۇرۇش
ئۈرۈن زىنىمسىز ئىنتىلىسۇ .بۇ ئېتىبمار
بىلەن ئىنسان روھىي جەھەزتىق پىشى
مۋىيىتىنى كۈرلەنسۈرۈشمم ە سممە
مەنىم
مملىقى كېمممد ت .مممماددىيىتى
قارىماسم
مەنىمممۋىيىتى ئۈسمممتىسىق غالىممم

ئەسلىس

ئىنساننىڭ مۇھىم ت قىپىسى

ئۆقىنىڭ نەدىق كەلكەنلى مى نېمىشمقا
كەلكەنلى ممى ت نە ە كېتىممسىالانلىقى
ھەققىس سائا قايمۇش ھەم جماتلبى
ئۈستىس جىسدىي ئىزدىنى

نەزىجىمس

ئۆقىنىڭ كىملى ىنى زانۇشتىق ئىبمار ب
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بالىشى كېمد ت .ەررە بمۇ سمائالالر

يارلزتى} ① .مانا بۇ ئمايەزتە ئازتۇرىالما

پەلسممەپە زارىخىممسل كممانىدلپ قالالممان

قايۇلالىنىس ت ئىنسماننىڭ دۇنيمادى ى

بالسىمۇ لې ىق ئۇ ئىسالمىي نماقتىنى

ھاياب -مامازلىقى ئۇنىڭ ئاكتىپچانلىق

رىقىممش قىلمىالممان پەلسممەپىچىلەرنىڭ
قېەنىنى ھېلىەەم كاشىال قىلى

ملەن زىدىشممى
بىم

كەلمەكتە.

ملەپ دۇنيممانى
ئىشم

ۈللەنسۈرۈشممتىق ئىبممار ب سممىناقتىق

رۈن ى بۇ سائالالر ئىنسانالا ئۆقىنىمڭ

ئۆزۈش -ئۆزمەسلى ىكە باغلىق .يەنمى

ماھىيىتىنى مەسئۇلىيىتىنى ت ئاقىۋىتىنى

"ئاڭ ئىدلد ت مەسئۇلىيەب" ئىكىسمى

زۇنۇزممۇپ جاتلبىممسل ئۇلممۇھىيەب

پەقەب ئىنسممان بالالممانلىقى ئۈرممۈن

رۇبۇبىيەب ت ئۇبۇدىيەزتىق ئىبار ب بىد

دۇنيانى ۈللەنسۈرۈپ ئاتلب قىلىشمتىق

مى
ئىالھلىمق ئىسىيىسمىنىڭ شەكىللىنىشم

ئىبممار ب بۈيممۈت ئامممانەب ئىنسممانالا

بىلەن ناقتىلىنىسۇ .شۇڭالشقىمۇ غەيدىي

بېدىلكەن .يەنە بىمد مەنىمسىق ئېلىم

ئىسممالم پەلسممىپىچىلىدىنىڭ زالىسممى

ئېيتقانسل ئىنسان بۇ ئاممانەزنى ئمۆقى

مكە يالۇقممۇپ
ماقىدغىچە بممۇ نەزىجىم
ھم

ئۈستىلەنكەن .بۇ ھەقتە جانابى ئالال

قېلىشتىق ئۆقلىدىنى قارۇرۇپ كەلمەكتە.

{شۈبەىسمممىزكى بىمممز ئاممممانەزنى

مۆپىنچىمىز ئىنسممان "زۇغۇلىممسۇ
كم

ئاسمممانالرغا قېمىنالمما ت زاغالرغمما
زەڭلىممسۇق ئممۇ ر ئممۇنى ئۈسممتىكە

ياشايسۇ ت ئۆلىسۇ" دېمكەن رۈشمەنچە

مى دىممق
مڭ (ئ ېالىدلىقم
مسى ئۇنىم
ئالمىم

بىملەن ئۇنىمڭ مماددىي دۇنياسمى ت

قارقتى ئۇنى ئىنسان ئۈستىكە ئالسى}

روھىي ئمالىمىكە ئا قىمسلر ئازتۇرىالما

②

دېكەن .مانما بمۇ ئمايەزتى ى ئىنسمان

قايۇلىشممى كېممد ت بالالممان نۇرغممۇن

ئۈستىكە ئالالان ئامانەزنىمڭ زەپسمىدى

مممد
مممتىس پى ىم
مممدى ئۈسم
زەر پلىم

ھەققىممس مۇپەسسممىد ئۆلىمممالىدىمىز

يۈر ۈقمەيمىز .بۇ ناقتىسل ئەڭ ممۇھىم

نۇرغۇن كۆق -قارلش ت رۈشەنچىلەرنى

بالالىنى ئىنساننىڭ قانسلق ياشىالانلىقى

ئازتۇرىالا قايالان.

ھەققىممس مممۇ ھىز يۈر ۈقىشممىسۇر.

ئمممۇ ر ئازتۇرىالممما قايالمممان

رۈن ى ئىنساننىڭ ھاياب – ماممازلىقى

رۈشممەنچىلەرنىڭ ھەممىسممى بىدسممى

ئۇ ئىنساننىڭ قانسلق ياشىالانلىقى بىلەن

بىدسمممىسىق مممۈق

مى
مىۋ زلىك .بمۇ ھەقىقەزنم
قىم مۇناسم

ت ئمممۆق ىچە

ە ئىمكە رۈشمەنچىلەردۇر.

جانممابى ئممالال مۇنممسلق ئازتۇرىالمما

ئا ھىسىلى

قايىممسۇ { :سممىلەردىق قايسممىرالرنىڭ

ئەمەلىيەزتىمۇ ئىنسان ئۈستىكە ئالالمان

ئەمەلى ئەڭ ياخشى ئى ەنلى ىنى سىناش
ئۈرۈن ئالال ئۆلۈمنى ت زىدى لى نى

①
②
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سۈر مۇلك  – 2ئايەب.
سۈر ئەھزلب  – 72ئايەزنىڭ بىد قىسمى.

مىزكى
مما بىمد ئاممانەزتۇر .شەكسم

مەقكۇر ئامانەزنىڭ دلئىدىسى شمۇ قەد ر
كەڭ ممى ھەزتمما ئىنسمماننىڭ ئۆقىمممۇ

ئىنسان بۇ ئامانەزنىمڭ جاتلپ ارلىقىالما

ئۆقىكە ئاممانەزتۇر .يەنمى ئىنسماننىڭ

زارزىلىمممسۇ .ئۇنىرالممما قانمممسلق

جېنممى ئىنسمماننىڭ ئممۆقىكە ئامممانەب

ئېدىش ەنلى ىسىق باشالپ ھەزتا نېمىكە

قىلالانمممسۇر .شمممۇڭىمۇ ئىسمممالمسل

رىقىم قىلالانلىقىالا قەد ر سارىلىسۇ.

باشقىالرنىڭ جېنىالا قلمىق بالۇش ھمارلم

ئائىلە بىد ئامەزتۇر .ئائىلىنىڭ شان -

قىلىنالىنىممس ت ئممۆق جېنىنممى ھمما ت

شممەرىپى ھەق -ھاقممۇقى ت ئممار -

قىلىشمۇ ھارلم قىلىنالان.

نامۇسمىنى قاغمسلش ھەربىمد ئمائىلە

ئەقىل بىد ئامانەزتۇر .رۈن ى ئمۇ

ئەقلسممىنىڭ مەسممئۇلىيىتى .بالۇپمممۇ

ئىنساننىڭ مەسئۇلىيەب ت جاتلپ ارلىقنى

ئائىلىنىڭ دىنىمي ت مىللىمي قىمممەب

ئۈسمممتىكە ئېلىشمممىنىڭ ت باشمممقا

قارلشلىدىالا باغالنالان ئۆرنەت بىد ئمائىلە

مەخلۇقازالردىق ئۈستۈن ئىمتىياقغا ئىكە

زەش ىل قىلىنىشى ئۈرۈن ئازما -ئانما

مق
ملىق ھەم نۇقتىلىم
بالىشمىنىڭ ئاساسم

بالالۇرىنىممڭ جاتلپ ممارلىقى زېخىمممۇ

ئامىلىسۇر .ئىنسمان ئەقىمل سايىسمىسل

ئېالىددۇر .شۇنى ئۇنۇزماسلىق كېد ك ى

ياخشىنى يامانسىق پايسىنى قىيانمسىق

جەمئىيەزنىممڭ ئاساسممى ئممائىلەدۇر

ھەقنمى نماھەقتىق

ئائىلىنىممڭ ئاساسممى بالسمما ئازمما –

مەزتىق
مۈق ل نى سم

ئايدىيا يسۇ .جانمابى ئمالال قۇرئمان

ئانىسۇر .ئازما -ئانىنىمڭ دۇرۇسمت ت

كەرىمس ئەقىلنىڭ رۇلى ت ئەھمىيىتىنى

سمماغالملىقى ئىنمماق ئممائىلە سمماغالم

ئىنسانالا ئەسلىتى

جەمئىيەب ت مەد نىيەزلىك شەھەر بەرپا

بىمد قمانچە يەرد

قىلىشنىڭ ئاساسى ھېسابلىنىسۇ.

{ئەقىل ئىشلەزمەمسىلەر؟} {زەپەك مۇر
قىلمامسىلەر؟} دېمكەن .بمۇ ئىپمادىلەر

دىق بىد ئامانەزتۇر .بۇ ئامانەزنىمڭ

ئىنساننى زەپەك ۇرغما زەت ك ۇلالما ت

مەسممئۇلىيىتى ھەممىممسىق ئېالىممد ت

زەد ببۇرغمما بۇيدۇيممسۇ ئىنسمماننىڭ

مۇقەدد سمم تۇر .ئىالھىممي قانۇنالرنىممڭ

يارىتىلىش غايىسىنى نەدىمق نېمىشمقا

مق
ماخىدقى دىم
مان ئم
مەجمۇئەسمى بالالم

كەلكەنلى ىنى ت نە ە كېتىمسىالانلىقىنى

ئىسالم دىنىسۇر .ئىسالم دىنىنىڭ ھەقىقىي

ئايلۇنىشقا مەسئۇلىيەزچانلىق زۇيالۇسى

قاغسۇغىچىسى ماھىيەزتە ئالالھتۇر .بمۇ

بىلەن ياشاشقا شمۇنسلقال كائىنمازتى ى

ئېتىبار بىلەن ئىسالم دىنىنىڭ قاغسىلىشقا

باررە مەخلۇقازالرغا ئىبمد ب كمۆقى ت

مى
مۇر .بەل م
ماجى ياقتم
ممۇزلەق ئېەتىيم

زەپەك ممۇر قېەنممى بىمملەن قارلشممقا

ئىنسانالر ئىسالم دىنى بىلەن ئمۆقلىدىنى

ئۈنس يسۇ.

قاغسلشقا مۇھتاجسۇر .رمۈن ى ئىسمالم
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دىنى ئىنسانالرنىڭ يارىتىلىش غايىسىنىڭ

ئەسىدلەر ...د پ ئىپادىلەنسىمۇ ئەمما

ئاساسى پەرت ردىكارىالما بەنمسىچىلىك

ئۇنىڭ ر ڭكمى ھەجىممى ت جىسممى

خەرىتىسممى ت ھايمماب

بىز ە نامەلۇم .شمۇڭا "قلممان قانمسلق

قىلىممش يمما

نىزلمىسۇر شۇڭالشمقا ئىسمالم دىنىنىمڭ

نەرسە؟" ياكى "بىمز تلقىت نىمڭ قايسمى

قانۇن -پىدىنسىپلىدىالا ئماڭلىق رىئمايە

پىچىمىسل" د پ سارللالىنىمىزدل جاتلبىنى

قىلىنىشى ت باشقىالرغا زەخىدسمىز ھەم

بېدىشتىق قىينىلىسىالان ناقتىمىزمۇ د

ئۈقلۈكسىز يەز ۈقىلىشى قۆرۈردۇر .شمۇ

شۇ بالسا كېد ت) «قلمان بىمد قىلىچقما

ت جىممممسىق ئىسممممالم دىنىنىممممڭ

مەڭ
ئاخشمايسۇ .سمەن ئمۇنى كەسمىسم

پىدىنسىپلىدىسىق ئۇقلقلىشىش ت ئىسالم

(قەدىدلىمىسەڭ

دىنسىق بالمىالان نەرسىلەرنى "ئىباد ب"

دېكەن ھې مەزلىك سمۆقد

قازارىسل دىنالا سىرسۈرىۋېلىش ئامانەزنى

مممماھىيىتى فىزى ىلىمممق قىياسممملىما

قليا قىلىۋ ز ەنلىمك بالمۇپ جاقلسمى

كۆرۈنىشممممىس زەسممممەتتۇرىمىزغا

قازتىق ت جاتلپ ارلىقى ئېالىددۇر.

يېقىنالشممتۇرۇپ بېممدىلكەن .قلماننىممڭ
بىز سې نۇب سائەب ھەپتە يىمل ت

دۇنيا ت ئاخىد زلىك بەخت -سائادىتىنىڭ

ئەسمممىد ...دېكەنمممس ت نمممامالردل

ئممارقۇرى بىلىمممسۇر .شەخسمملەرنىڭ

ئىپممادىلەنكەن قلماننىممڭ ئارقىسممىسل

مىللەزلەرنىمممڭ ھەزتممما پۈز مممۈ

مىمىز
مسل مېرىشم
مى ئالسىم
ئەمەس بەل م

ئىنسممممانىيەزنىڭ قەد كۈزممممۈرۈپ

قلمان ئېقىمىمسل پۇرۇلىنىم

يۈكسېلىشى ئۇ رنىڭ بىلىم سەتىيەسى

يمۈرۈش

مممۇنى ئممممۆق
مممى ئم
ئەمەس بەل م

ساپاسىالا مۇناسىۋ زلىك.

كانتدۇللىقىمىزغا ئېلىشمىمىز شمۇنسلقال

بممۇ ھەقىممقەب قۇرئممان كەرىمممسى ى

ئىشممىمىزنى قلمانالمما قممارلپ ئەمەس

{بىلىممسىالانالر بىمملەن بىلمەيممسىالانالر

قلماننى ئىشىمىزغا قمارلپ ئىشلىتىشمىنى

بارلت ر با ممسۇ؟} ① دېمكەن ئمايەزتە

ئۆ ۈنىشىمىز قىم .ئەكسىچە بالالانمسل

ئېنىق ئازتۇرىالا قايۇلالان.

"ئا )" ت "كاش ى "...ر بىلەن قلمان

تلقىت بىد ئامانەزتۇر .ئۇ فىزى ىلىق

ئېقىمىسل بۇغۇلۇپ ھايمازىمىز نمابۇب

بالمىالممان ممماھىيىتى سممىدلىق بىممد

بالۇپ زۈ ەيسۇ خا س.

ممې ان تالر
ئامممانەب .ئممۇ ەررە سم

نەسىل بىد ئامانەزتۇر .بۇ ئاممانەب

سمممائەزلەر ھەپمممتىلەر يىلمممالر ت

①  .قۇمەر سۈرىسى  – 9ئايەزنىڭ بىد قىسمى.

قلماننىمڭ

ماھىيتى قانسلق بالۇشىسىق قەزئىينەق ر

بىلىم بىمد ئاممانەزتۇر .ئىنسماننىڭ

ت ئۇنۋېدسا

ئۇ سمېنى كېسمىسۇ»

بىد مىللەزنىڭ كېلىچى ىنى بەلكىلەيسىالان
مۇھىم ت ناقتىلىق ئەھمىميەز ە ئىمكە
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ئاممممانەزتۇر .ئىنسمممانالر ئممماد زتە

بىدىنچى ئمامىلى ئىلىمم -مەرىپەزلىمك

”ياشانالانالر ئازتۇرل ياشالر ياشمالر ت

مۇرچ ت
ئەد پ -ئەخالقلىمق دىنىمي بم

ئۆسمممۈرلەر“ دېكەنممس ت ۇرۇپالرغمما

مىللىي روھقما ئىمكە سمادىق نەسمىل

ئايدىلىسۇ .بۇ رنىڭ ئىچىسى ى كېيىن ى

يېتىلسۈرۈشتىق ئىبار ب.

ئى ى ۇرۇپنىڭ مەسئۇلىيىتى ئالسىنقى

قىسقىسممى دىننىممڭ جاننىممڭ

ئى ى ۇرۇپ كىشىلىدىنىڭ قىممىسىكە

ئەقىلنىڭ نەسىلنىڭ مالنىڭ قاغسىلىشى

يۈكلەنكەن بالىسۇ .ئەلبەزتە بىمز بمۇ

پۈزۈن سماماتىي دىمنالردل قۆرۈرىميەب

يەرد كۆقد زۇزقان مەسئۇلىيەب يماش

قازارىسىق بالالان ئالەمشۇمۇ قىمممەب

ت ئۆسمۈرلەرنىڭ ئۆق مۇقەدد س دىنى

قارلشالر بالالارقا بۇ رنىڭ قليا بالمۇپ

ئەقىز خەلقى ت ئۇلۇغ ئانما ت زىمنىكە

كېتىشىكە سەت پ بالىسىالان ئامىلالرنىڭ

تلپادلر ت پايمسىلىق بالمۇپ يېتىلىم

ياقۇزۇلىشممىالا ئا ھىممس ئەھمىمميەب

ماش ت
مۇرل يم
رىقىشمى ئۈر م ۈن ئازتم

بېدىلىسۇ .شمۇڭا ئىسمالم شمەرىئىتىس

ياشانالانالرنىڭ ئۆق ئىل ىسى ى مماددىي

دىننىڭ قاغسىلىشى ئۈرمۈن د ت ب ت

ت مەنىۋىي قۆرۈر ئىم انىيەزلەر بىملەن

جىەاد پەرق قىلىنالان؛ جاننىڭ قاغسىلىشى

زەمىنلىشىنى كۆرسىتىسۇ .ئە ەر ئۇ ر بۇ

ئۈرۈن ئاد م ئۆلتۈرۈش ھارلم قىلىنالان؛

مەسئۇلىيىتىكە سە قارلپ قىممىسىسى ى

ئەقىلنىڭ قاغسىلىشى ئۈرۈن ق ھەرلىمك

مە جانممابى
ما قىلىۋ زسم
مانىتىنى قليم
ئامم

رې ىملىممك ت ئىچىملى مملەر ھممارلم

ئالالھنىڭ{ :ئى مۆمىنلەر) ئۆقۈڭالرنى ت

قىلىنالان؛ نەسىل ت ئائىلە شمەرىپىنىڭ

با م راقماڭالرنى ئىنسمان ت زاشمالر

قاغسىلىشممى ئۈرممۈن قىنمما ت پممات

يېقىلالۇ بالىسىالان ر ھىم قىلمايمسىالان
ما
قمازتىق قم

ئايالالرغمما زممۆھمەب قىلىممش ھممارلم

مۇئەك ە
پەرىشمتىلەر مم

قىلىنالان؛ مالنىڭ قاغسىلىشمى ئۈرمۈن

بالالممان دوقلخممتىق سمماقالڭالر ئممۇ

بالسمما ئاغدىلىممق ئالممسلمچىلىق ت

پەرىشممتىلەر ئالالھنىممڭ بۇيدۇقىممسىق

بۇ ڭچىلىق ھارلم قىلىنالان.

رىقمايسۇ نېمىكە بۇيدۇلسا شۇنى ئىجدل

سۆقىمىزنى قىسقارزى

قىلىسۇ} ① دېكەن ئايىتىنىمڭ مەقممۇنى

يەكۈنلەيسىالان بالساق دۇنيا ئىن

بايىچە ئۆقلىدىنىڭ شۇنسلقال كەلكۈسى

بارلىق ئۈرۈن يارىتىلالمان .ئىمن

بەخت -سائادىتىنى نابۇب قىلىمسۇ .بمۇ

ت

جىق بالسا جانابى ئالالھقا بەنسىچىلىك

خىمل ياممان ئماقىۋ زتىق ساقلىنشمنىڭ
①

ت

جىق زائىپىسىسىق ئىبار ب ئى ى خىمل

مڭ دۇنيمما ت ئاخىد زلىممك
ئەت دلىدىنىم

سۈر زەھدىم - 5ئايەب.

خۇ سىمىزنى

قىلىش ئۈرۈن يارىتىلالان .ئەمما دۇنيانى
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بالسىمۇ لې ىق بۇ زمالالش ئۆقىنىمڭ

ۈللەنسۈرۈش ت قىپىسىنى ئىنسان يالالۇق
ئۆق ئۈستىكە ئالالان .رمۈن ى ئىنسمان

ئەركىق ئىدلدىسى بىلەن بالالان .شمۇڭا

ئۆقىنىمڭ ئەقلىمي ئىقتىمسلرى ئماڭ -

ئىنسان ئالالھنىڭ ت دىسى يەنى ئەجىلى

زەپەك ۇرى ت جۇقئىي ئىدلدىسى بىلەن

كەلكەنمكە قەد ر جاپما -مۇشمەققەب ت

باشممقا مەخلۇقممازالردىق ئۈسممتۈن ت

ئۆمدىنىمڭ

ئۆق ىچە ئا ھىسىلى

مۇسىبەزلەر ە سەبىد قىلى

ئاخىدىالىچە زاختىماي ئىشملەپ پائما

ە ئىكە پەرقلىمق

ھەرى ەب قىلىشقا مەجبۇردۇر ③.

يارىتىلالمممان .ئىنسممماننىڭ باشمممقا
مەخلۇقازالردىق ئا ھىس يارىتىلىشمىنىڭ

ئىنسانالا ت د قىلىنالىنى جەننەب ياكى

ھې مىتى قۇرئان كەرىمنىمڭ ئىپادىسمى

جەھەننەمسۇر .ئىنسماننىڭ جەننەزلىمك

بايىچە ئاسمان قېمىق ت زماغ كەبمى

يممماكى جەھەننەملىمممك بالىشمممى

مسىق
مازالر جاتلپ ارلىقىم
بۈيمۈت مەخلۇقم

جاتلپ ارلىقىنى ئۈستىكە ئالالان مەقكمۇر

قارققان ئامانەزنى ① ئۈستىكە ئالالانلىقىسل

ئامممانەز ە سمماھىبلىنىش يمماكى قليمما

بالسا كېد ت.

قىلىۋېتىشممىالا بمماغلىق .دېمەك ممى
ئىنساننىڭ بۇ زاللىشى ئۇنى يا ئەبەدىي

ئىنسممان بممۇ مەسممئۇلىيەزنى ئممۆق
ئىدلدىسى بىلەن ئۈستىلەنكەن .شۇنسلق

سائاد زمەنلى

ئىنسان ئۆقىكە ئەڭ قېميىق بمالالىنىنى

قىيان ارلىققا زاشاليسۇ.

زاللىالان .ئايەزنىڭ ئىپادىسمى بمايىچە

ە باشاليسۇ ياكى ئەبەدىي

ەررە ئىنسان ئايەزنىمڭ ئىپادىسمى

ئىنساننىڭ بمۇ زاللىشمى مىجەقىمسى ى

بممايىچە "ئمماجىز ئالممسىدلڭالۇ ئممۆق

ئالسىدلڭالۇلۇق ② ت جاھىللىقىسىق بالالان

نەپسىكە قۇلۇم قىلالۇرى جاھىل" بىمد
بارلىق بالسىمۇ لې ىق ئۇ يەنىال بمۇ

① {شۈبەىسىزكى بىز ئامانەزنى ئاسمانالرغا قېمىنالا
ت زاغالرغا زەڭلىسۇق ئۇ ر ئۇنى ئۈستىكە ئالمىسى
ئۇنىڭ (ئېالىدلىقى دىق قمارقتى ئمۇنى ئىنسمان
ئۈستىكە ئالسى ئىنسان ھەقىقەزەن (ئۆقىكە قۇلمۇم
قىلالۇرىسۇر ھەقىقەزەن نادلنمسۇر ( .]72مەقكمۇر
ئامانەز ە خىيانەب قىلالا نلىقلىدى ئۈرۈن مۇنماپىق
ئەرلەرنى مۇناپىق ئايالالرنى مۇشمدىك ئەرلەرنمى
مۇشدىك ئايالالرنى لﷲ ئاقلباليسۇ (مەقكۇر ئامانەز ە
رىئايە قىلالانلىقلىدى ئۈرۈن مۆمىق ئەرلەر ت مۆمىق
ئايالالرنى لﷲ ئەپمۇ قىلىمسۇ (لﷲ ممۆمىنلەر ە
ناھايىتى مەغپىد ب قىلالۇرىسۇر ناھايىتى مېەدىبانسۇر}
(س ۈر ئەھزلب - 73 – 72ئايەزلەر .
① { ئىنسان ئالسىدلڭالۇ يارىتىلالان} (سۈر ئەنبىيما
 – 37ئايەزنىڭ بىد قىسمى .

ئېالىد ئامانەزنىڭ ھامىيسى بالۇشقا ئەڭ
مۇناسممى

سمما ھىيەب ئىكىسممىسۇر.

دېكىنىمىزد ت ئەقىل ئىكىسى ت ئىدلد
مۇق
مد مەخلم
مان بىددىنبىم
سماھىبى بالالم
ئىنسانسۇر .مەتجۇدلب ئالىمىنى ئىنسانالا
ئامانەب قىلالان يارلزقۇرى بۈيۈت ئالال
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③ {سەن ئۆقۈڭكە ئۆلۈم كەلكەنكە (يەنى ئەجىلىمڭ
يەز ەنكە قەد ر پەرت ردىكارىرالا ئىبماد ب قىلالىمق}
(سۈر ھىجد - 99ئايەب .

ئىنساننى يارىتى

زەر ققىممي قىلسمما پەرت ردىكارىنىممڭ

ئۇنىڭ ئۈستىكە ئېالىد

مەسئۇلىيەزنى يۈكلەپ قايمۇپ زاشمالپ

قۇدر ب ئىلمىنىڭ رەكسىزلى ى شمۇنچە

قايمىالان .بەل مى ئۇ رغما پەيالەممبەر

نامايەن بالىسۇ .رۈن ى ھەر قانسلق بىد

شەرىئەب

سممەنئەز ارنىڭ قىممىتممى سممەنئەب

ئەت زى

كىتاب ناقىل قىلى

بەلكىلەپ بۇ ئامانەزنى قانسلق قاغسلش
ياللىدىنى كۆرسىتى

ئەسىدىنىڭ قىممىتىكە قارلپ باھالىنىسۇ.

بەر ەن .كائىنماب

ئەمممسى كائىنمماب ئممالىمىكە نەق ر

مانلىق ھەم جانسممىز
مازتى ى جم
ت كائىنم

زاشمماليسىالان بالسمماق سممەييار ممم

پۈزۈن شەيئىلەرنىڭ ماھىيىتىس مۇزلەق

پالنېتالردىق زاكى ئازام ئېلى تمدون ت

قانۇن ئىنچى ە نىزلم قىل قۇرۇلما ت
ممممممۇكەممە

رلديائاكتى

سىسمممممتېمىالرنى

پۈزۈن شەيئىلەر ئاپىدىمس بالالانمسىق

ئارۇنالشتۇرۇپ ئىنساننىڭ مەنپەئەزمى

بېدى ئۆقلىدىنىڭ يارىتىلىش غايىسمى ت

ئۈرمممۈن بايسمممۇنسۇرۇپ بەر ەن .
①

ھېكمىتىدىن ئىبار ب ئىنسانالا خىزمەب

شۇنىرس ت ئىنسانالا ئۇ رنىڭ سمىدىنى
بىلى

ماھىيىتىنى كەشمى

قىلىش ت قىپىسىنى ئۆق قۇرۇلمىسىسى ى

قىلىمش ت

سىستېما بايىچە جارى قىلسۇرۇپ كەلسى

ئۇ ردىق پايسىلىنىش قابىلىيىتىنى ئازما

ت كېلىۋلزىسۇ .لې ىق بىز ئىنسانالر ئمۇ

قىلالان .شۇڭا كۈنىمىزد ئىنسمانالرنىڭ

شممەيئىلەردىق مۇناسممى

كۆت يۈقىس ئۈقۈپ يۈرۈشى پالنېت ت

پايسىلىنى

سەييارىلەرنىڭ سىدىنى بايقاپ يېرمى -

ممەكىلس
شم

پەرت ردىكارىمىزغا يىقىمسل

ئىباد ب قىلىش ت قىپىمىزدىق رەزمنەپ

يېرمممى كەشمممپىيازالرنى ئازتۇرىالممما

كەز ەنلى ىمىممز ئۇ رغمما ماسالشممماي

قايۇشلىدى پەقەب جانمابى ئالالھنىمڭ

نۇرغۇن جەھەزتە ئۇ رنىمڭ قۇرۇلمما -

شۇ ئىنسانالا ئازا قىلالمان قمابىلىيەب ت

سىسممممتېمىلىدىالا د خلممممى -زەرۇق

ئىستېسلزىنىڭ نەزىجىسىسىق بالالان .شۇ

مما
ممۈن كائىنازتم
ممانلىقىمىز ئۈرم
قىلالم

ت جىممسىق ئىنسمماننىڭ ئەقلممى قممانچە
① {ئالال ئاسمانالرن ى ت قېمىننى يارلزتى بۇلۇزتىق يمامالۇر
ياغسۇرۇپ بەردى يمامالۇر سمۈيى بىملەن سمىلەر ە رىزىمق
قىلى نۇرغۇن مېۋىلەرنى ئۆستۈرۈپ بەردى ئمالال سمىلەر ە
ئممۆق ئەمممدى بممايىچە دېرىممزدل قازنايممسىالان كېمىلەرنممى
بايسمۇنسۇرۇپ بەردى سممىلەر ە د ريمما رنى بايسممۇنسۇرۇپ
بەردى سىلەر ە ئاي بىملەن كمۈننى زەرزىپلىمك د تر قىلىم
زۇرىمسىالان قىلى م بايسممۇنسۇرۇپ بەردى سممىلەر ە كممېچە
بىلەن كۈنمسۈقنى بايسمۇنسۇرۇپ بەردى} (سمۈر ئىبمدلهىمم
- 33- 32ئايەزلەر .

مى دو ماددىالرغىچە بالالان

ئې ىلا ىيىلىممك زەرزىمم

بۇقۇلممۇپ

نۇرغۇن زەبىئى ئاپەزلەر يۈق بەردى .بۇ
مسلق
مس مۇنم
مان كەرىمم
ھەقىمقەب قۇرئم
ما قايۇلىممسۇ{ :ئىنسممانالرنىڭ
ئازتۇرىالم
قىلالممان ۇنمماھلىدى زۈپەيلىممسىق
ماپەب يممۈق
مزدل ئم
ما ت دېرىم
قۇرۇقلۇقتم
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بەردى ئالال ئمۇ رنى زەتبە قىلسمۇن

مد قىسمممىنىڭ
ملىدىنىڭ بىم
د پ قىلمىشم
(جاقلسىنى ئۇ رغا زېتىتتى}.

مى جانممابى
مي مۇئمىننىممڭ قەلبم
ھەقىقىم
ئالالھنى زۇنۇشقا ئەڭ سە ەت ئىنتايىق

①

سەق ۈر ت سۈقۈت ئەينەت ئ ى ەنلى ىنى

ئىسالمسل ئىنسان ئۆقىنىڭ تۇجمۇدى

زۇنۇپ يېتەلەيمسۇ .قەلمب ە "ئىالھىمي

(يەنى ئۆقىسى ى قمۇدرىتىمىز ە دل لەب

نەق ر ا " دېيىلىشمىمۇ بمۇ نماقتىنى
③

قىلىسىالان ئا مەزلەر كىتابىنى ياخشمى

ئاساس قىلىسۇ.

مد ب
ما ئىبم
ماب كىتابىالم
مى كائىنم
ئاقۇشم
نەق رى بىمملەن قارىشممى

②

قۇرئممان

مماپ
ممان ئىنسم
ھەقىممقەزەن ئىنسم

كىتابىنىڭ پىدىنسمىپى بمايىچە ھايماب

مىسل لىلممال زممۇرۇپ ئۆقىنىممڭ
زارلقىسم

يالىنى زاغدل زاللىشى زەلەپ قىلىنىمسۇ.

قۇرۇلما بىناسىالا نەق ر سالسا كائىنماب

مڭ رەكسممىز
مالىمى ئالالھنىم
ماب ئم
كائىنم

كىتابىنى ئىنچى ىلىك بىملەن ئاقۇسما

ئىلمىنممى ت زەڭسلشسممىز قممۇدرىتىنى

قۇرئان كىتابىنىمڭ مەنە ت مەقمۇنىالما

نامايەن قىلىمسىالان سمۈقۈت ئەيمنەك ە

راڭقۇر رۆكسمە ئۇنمسلق ئىنسماننىڭ

ئاخشايسۇ .بۇ ئەينەك ە ئەقىمل كمۆقى

ھمې مەب

كۆڭۈ دۇنياسىى كېرىيىم

بىلەن قارلپ ئۆقىنىڭ كۆڭۈ ئې دلنىالا

جەتھەرلىدى كەش

نەق ر زاشلىالان ئىنسان زاغ -دلتلنالردل

ت پى دىي پىالنىسل يەزمەكچمى بالالمان

ت بىپايان رۆللەرد ئەكم

ئەزمىمكەن

قۇياشنىڭ يارقىق شالىسى كىچى

قىلىنىشقا باشماليسۇ

مۇددىئاسممىالا يېتەلەيممسۇ .ممماددىيەب
زۈ ۈنلىدى يېشىلى

ىمنە

روھىيەب ئالىمىس

بىممد ئەيممنەت پاررىسممىسل ئەكمم

ئىمان ھەقىقەزلىدىنىڭ نۇرلۇق سىمالىدى

ئەز ىنىممس ت ماكممان ت قلمانممسىق

جىلۋىلىنىش ە باشاليسۇ ت مەرىپەزۇلالھقا

مۇنەقق

بالالان زەشنالىقى ھەسسمىلەپ ئېشمى

بالالان جا لەزلىك ئالالھنىمڭ

مس ئەكمم
مىنىڭ قەلبىم
مۇرى ئەق لىسم
نم
ئەز ەنلى ىنى ھې

مۇھەببەزۇلالھقا ئېدىشمىسۇ نىەمايەب
ئەبەدىيەب ماكانىسل ئان زۆب كۈنلمۈت

قىال يمسۇ .يەنمى

ما نائىممل
مۇن ئايممس ت جامالۇلالھقم
زالم
① سۈر رۇم - 21ئايەب.
② { ئۇ رغما بىمز زماكى ئۇ رغما قۇرئاننىممڭ ھەق
ئى ەنلى ى ئېنىق بالالۇرە (ئاسممان م قېمىمق
ئەزدلپىسى ى ت ئۆقلىدىسى ى (قۇدرىتىمىز ە دل لەب
قىلىممممسىالان ئمممما مەزلەرنى كۆرسممممىتىمىز
پەرت ردىكارىرنىممڭ ھەممممە نەرسممىنى كممۆرۈپ
زۇرىسىالانلىقى (سېنىڭ رلستلىقىرنىڭ د لىلى بالۇشقا
ئۇ رغا كۇپايە ئەمەسمۇ} (سۈر فۇسسمىلەب – 53
ئايەب .

بالىسۇ.
ئىنساننىڭ جىسمى كىچىك بالسىمۇ
مەنىۋىي جەھەزتىق ئۇ بىد ئالەمسۇر .بۇ
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③ « جانابى ئالال سمىلەرنىڭ جىسممىر الرغا يماكى
سۈرىتىرالرغا قارىمايسۇ لې ىق قەلبىرالرغا قارليمسۇ»
(ئىمام مۇسلىم ت ئىبنى ماجە رىۋليىتى

ممقەب
ھەقىممقەب بەقى ئەھلممى ھەقىم

بىدى ئىنساننىڭ قۇرۇقلۇقتا ماڭالىنىس ت

كىشىلىدىنىڭ ئەسەرلىدىس مۇنسلق ئىپاد

دېرىزدل يۈرۈشى يەنە بىدى ئىنساننىڭ

قىلىنىسۇ« :ئىنسان كىچىك بىمد ئمالەم

پممات ت زممازلىق نەرسممىلەر بىمملەن

بالالىنىممس ت ئممالەممۇ بۈيممۈت بىممد

رىزىقالنسۇرۇلىشىسۇر.

ئىنسانسۇر» .يەنى ئالەممسى ى پۈزمۈن

شۇنسلق ئاب ت زۆ ىكە ئاخشماش

شەيئىلەرنىڭ كىچى لىتىلكەن نەمۇنىسمى

ھايۋلنالر ئاد زتە ئىنسمانسىق رماڭ ت

ئىنسممانسل زېپىلىممسۇ دېكەنلى تممۇر.

كۈرلۈت بالسمىمۇ لمې ىق ئۇ رنىمڭ

مالر
مەسمىلەن ئىنسماننىڭ روھمى روھم

ئىنسانالا بايسمۇنسۇرۇلۇپ بېدىلىشمى

ئالىمىسىق مېرىسى لەتھ ۇلمەھپمۇقدىق

مىمۇ
مالىالر يېتىلىسم
مىس بم
ما نارىسم
ھەزتم

خەبەر بەر ىنىممس ت جىسمممى زمماغ -

ئە ىشممى

دلتلنالرنمممى ئىچ مممى ت زاشمممقىي

ئاكيانسل ئمۈقۈپ يۈرۈتلزقمان زاغمس ت

مڭ ھەربىممدى يەر شممارىسى ى
ئەقللىدىنىم

رماڭ قازنماش تلسمتىلىدىنىڭ قازنماپ

ئەشيا ت قلتۇب -كارخانىالرنى زەمسمىل

يۈرۈشى ھەقىقەزەن ئەقىمل ئىكىلىمدى

قىلىسۇ.

ئۈرۈن جانابى ئالالھنىڭ قۇدرىتىنىڭ ت

ئىنسان مەخلۇقازالرنىڭ ئەڭ ئۇلۇغى

يۈكسەت ئىلمىنىڭ رەكسىزلى ىنى نامايەن

ت شممەر پلى ىسۇر .بۇنىرالمما قۇرئممان

قىلىسىالان ئا مەزلەردىنسۇر.

كەرىمسى ى {شەت م شۈبەىسىزكى بىز

ئىنساننىڭ پاكىز ت پمات نەرسمىلەر

ئاد م بالىلىدىنى ھۆرمەزلىمك قىلمسۇق

بىلەن رىزىقالنسۇرلۇشى ھەقىقەزەن كۆپ

ئممۇ رنى قۇرۇقلۇقتمما (ئۇ غالرغمما

شۈكۈر قىلىشقا ئەرقىيسىالان ئا ھىس بىد

مىنممسۇردۇق دېرىممزدل (كممېمىلەر ە

ئىالھىي ئېەسانسۇر .يېشىل ئاب -رۆپ

رىقاردۇق ئۇ رنى شمېدىق (ت پمات

يممماكى سمممېدىق سمممامان بىممملەن

مسۇردۇق
ملەن رىزىقالنم
يمېمەكلى لەر بىم

ئۇقۇقلىنىسىالان ھايۋلنالرنىمڭ ئىنسمانالا

ئۇ رنى مەخلۇقازلىدىمىزنىڭ نۇرغۇنىسىق

زەقسىم قىلىسىالىنى سمۈز ە ئاخشماش

ئۈستۈن قىلسۇق} ① دېكەن ئايەب رۇشەن

سممماپ ئىچىملىمممك ت پايمممسىلىق

دل لەب قىلىسۇ .ئايەزنىڭ دلتلمىسل بمۇ

ئۇقۇقلۇقتۇر .زاخۇنىڭ زاخۇم قۇيۇشى

ئۇلۇغلۇققا نەمۇنە شمەكلىس ئىنسمانالا

ھەرىنىڭ ھەسە قۇسۇشى ھەم ئا ھىس

بېدىلكەن ئى ى نېمەب بايان قىلىنىسۇ.
①

سۈر ئىسدل  – 73ئايەب.

ماڭىممسىالانلىقى دېرىممز -

بىد ئىالھىي ئى دلمىيەدۇر.
ملەن
مارى بىم
مۇد ئېتىبم
مان تۇجم
ئىنسم
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ئاجىز ① ت مۇھتاج ② بىمد مەخلۇقتمۇر.

ممۇ
ممم ئىنسمماننىڭ بم
قۇرئممان كەرىم

شۇنسلق ئىنسانال ئەمەس باررە مەخلۇق

ئممۆق ىچىلى ىنى مۇنممسلق ئازتۇرىالمما

ئالالھقا مۇھتاجسۇر .ئالالھنىڭ پەرتىش

مسۇ {بىممز ئىنسمماننى شممەت ممم
قايىم

قىلىشممىالا ت رىممزق ئازمما قىلىشممىالا

شۈبەىسممىز ئەڭ ممۈق

مۇھتاجسۇر .بالۇپمۇ ئىنسان ئۆقىنىمڭ

يارلزتۇق} ③ .يەنى بىز ئىنساننى شمەكلى

مەڭكۈلۈت يۇرزى -ئماخىد ب ئمالىمىكە

ماڭ
مامىتى كېلىشم ەن ئم
رىدليلىمق قم

زېخىمۇ مۇھتاجسۇر .رۈن ى ئىنسماننىڭ

سەتىيەلىك ئەقىل -ئىمسرلكلىق قىلىم

ئەسملى يمۇرزى ئەبەدىيلىمك ئماخىد ب

مۇنى يەر
مسىق ئم
مۇ ت جىم
مارلزتۇق .شم
يم

ئالىمىسۇر .مانا بۇنسلق پېقىد ت مۇھ تاج

يۈقىنىممڭ خەلىپىسممى

يەنممى دۇنيمما

مابى
مازىبى جانم
مڭ مۇخم
مد مەخلۇقنىم
بىم

سممارىيىنىڭ سممۇلتانى ت ئەبەدىمميەب

ئالالھنىڭ ئۆقىسۇر .ئىنسانس ت ئاجىز ت

ئالىمىنىڭ يىكانە نامزلزى قىلسۇق.

مۇھتاج بىد مەخلۇققا نىسمبەزەن بمۇ

شۇڭالشممقا ئىنسممانالا ئىسممالمىي

ئىنتايىق رماڭ ت ئۇلمۇغ لۇزۇپتمۇر.

ناقتىسىق قارىمىالمانالر ئىنسماننىڭ بمۇ

قارليسىالان بالساق ئىنسانالر ئالىمىمس

ماھىيىتىنى كۆر لمەيسۇ .شۇ سمەت پتىق

مۆت ن
مدى زم
مبە ئىكىلىم
مام ت مەرزىم
ماقم

بەقىلەر ئىنسماننى زەبىمئەب ئاپىدىمس

زەبىقىسى ىلەر بىلەن ئالسىدلپ مۇخازەب

قىلالان دېسە يەنە بەقىلەر مايمۇنمسىق

بالۇپ كەزمەيمسۇ .ئەممما جا لەزلىمك

زەر ققىي قىلالان د يسۇ .يەنە بەقىملەر

ئالال ئىنساننى ئۆقىكە خاس مۇخمازەب
قىلى

بالسا "ئىنسماننىڭ دۇنيمادل باياشماب

زاللىالانسۇر .قۇرئان كەرىممسى ى

زۇرمۇشقا ئېدىشمى

"ئى ئىنسانالر) ئى ئاد م بماللىدى) ئمى

خۇشما -خمۇرلم

ھاياب كەرۈرۈشتىق باشقا غايىسى ياق"

مۆمىنلەر)" دېمكەن خىتماپالر ئىنسمانالا

د پ بىلجىد يممسۇ .بممۇ ئممارقىلىق

قارىتىلالان .دېمەت ئىسالم نەقىدىيىسىس

ئىنساننى رارىپايالرد ت قارساق بېقىم

ئىنسان ئۇلۇغ ئالالھنىمڭ بمۇ بىپايمان

ئۆزۈپ كېتىمسىالان ھېچقانمسلق بىمد

كائىناب ئالىمىس يارلزقان مىسلىسمىز ت

مەسئۇلىيىتى يماق مەخلمۇق دېمكەن

ئەڭ زەنتەنىلىك سمەنئەب ئەسمىدىسۇر.
① {ئىنسان ئاجىز يارىتىلسى} (سۈر نىسما – 28
ئايەزنىڭ بىد قىسمى
② {ئى ئىنسانالر) سىلەر ئالالھقا ماھتاجسىلەر ئالال
(ھەممىسىق بىە اجەزتۇر مەدھىيىكە يىقتۇر} (سۈر
فازىد  – 15ئايەب .

④

شممەكىلس

سەپسەزىلەرنى باقلرغا سېلى

ئۆقىنىمڭ

ئىنسانلىق سەتىيەسىنى ھمايۋلنالردىنمۇ
ئۆزە پەسلى
③
④
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ە مەھ ۇم قىلىسۇ .بۇنسلق

سۈر زىق  – 2ئايەب.
سۈر بەقەر  – 33ئايەب.

ئىنسانالرنىڭ مىسالى قىممەب باھمالىق

زاغدل ئۆقىنىمڭ كىملى ىنمى زماغدل

جەتھەرلەرنممى ئۈسممتىكە ئارزىۋللالممان

ئىنسمانلىقىنى سماقالپ

زانۇپ قىلىم

قالالان ئىنسان باشمقىالرنىڭ ھاقۇقىالما

رارراشتىق باشقا ئۇ ردىق ھېچقانمسلق

رىئمايە قىلىم

پايسىلىنالمايسىالان بىچار رارىپايالرغما
ئاخشايسۇ.

رەزنەپ كەزمەيسۇ .ئالالھتىق باشقىسىالا

①

قۇ بالۇشقا رلقى بالمايسۇ ئمۆقى ت

دېمىسىمۇ ھەقىقىي مەنىس ئۆقلمۈت
ماھىيىتىنى كەش

مىپىسىق
ياشماش پىدىنسم

باشقا پۈزمۈن مەخلۇقازالرغما شمەپقەب

قىاللمىالمان ئىنسمان

نەقىممدى بىمملەن قارليممسۇ ئۆقىنىممڭ

ئۆقىنىمممڭ ئىنسمممانلىق قىممىتىنمممى

ممسلش بەدىلىمممكە
ممى قاغم
مەنپەئەزىنم

قەدىدلىيەلمەيممممسۇ .ئىنسممممانلىقىنى

باشممقىالرنىڭ ھاقممۇقىنى د پسممەنس

مان راقممۇم ى
مدلىيەلمىكەن ئىنسم
قەدىم

قىلمايسۇ .ئەھسىسمىكە تلپما قىلىمسۇ.

باشقا ئىنسمانالرنى قەدىدلەشمنى ئەسمال

مەرھەمەب مممۇھەببەب ئممادللەب ت

بىلمەيسۇ ھەزتا قۇلۇم قىلىمسۇ خمار

سادلقەب ساھىبى بالۇش بىد قابىلىيەب

مدى
مارىختىق بېم
مۇڭىمۇ زم
كۆرىمسۇ .شم

ممد ئەھلىممميەب
ممس ت ھەم بىم
بالالىنىم

ماب
مس ئىنسمانلىققا يم
ئىنسمانالر ئالىمىم

ئى ەنلى ىنممى ئېسممىسىق رىقارمايممسۇ.

بالالان قۇلۇم -سمىتەم ت ئاشمقۇنلۇق

شمممۇنىرس ت جانمممابى ئالالھنىمممڭ

ھەرى ەزلىدىنىڭ زۈ ىمەسملى ىمۇ د

ممىلەرنى
ممالال سم
{شۈبەىسممىزكى ئم

مۇشۇ ناقتىالا مەركەقلىشمىسۇ .رىنكىمز

ئامممانەزلەرنى ئىكىسممىكە قايتۇرۇشممقا
كىشىلەر ئارىسىسل ھۆكۈم قىلالانسل ئادىل

ئايتمازافنىڭ مۇنسلق بىد سمۆقى بمار:

ھۆكممۈم قىلىشممقا بۇيدۇيممسۇ ئممالال

«ئىنسان ئۈرۈن ئەڭ قىيىق بمالالىنى

سممىلەر ە نەسممىەەب قىلالممان ئىشممالر

ئۆقىنىمممڭ ئىنسمممانلىقىنى سممماقالپ

نېمىسېكەن ياخشى ئمالال ھەقىمقەزەن

قا لىشىسۇر».
① { زەترلزنى كۆزۈرۈشم ە (يەنمى ئەمە قىلىشمقا
زەكلى قىلىنالان ئانسىق ئۇنى كۆزۈرمىكەنلەر (يەنى
زەترلب بېدىلكەن ت ئۇنىرالا ئەمە قىلىشقا زەكلىم
بالسىمۇ ئۇنىرالا ئەمە قىلمىالمان ت ھىمسليەزتىق
پايسىالنمىالان يەھۇدىيالر خۇددى كىتاب يۈكلەنكەن
ئېشەك ە ئاخشايسۇ (يەنى پايسىلىق راڭ م رماڭ
كىتابالرنى ئۈستىكە ئارزىۋللالان رارراشمتىق باشمقا
ئۇ ردىق ھېچقانمسلق پايسىلىنالمايمسىالان ئېشمەك ە
ئاخشايسۇ لﷲ نىڭ ئايەزلىدىنى ئىن مار قىلالمان
قەتمنىڭ مىسالى نېمىسېكەن يامان) لﷲ قللىم قەتمنى
ھىسليەب قىلمايسۇ} (جۇمۇئە سۈرىسى  – 5ئايەب .

(سۆقۈڭالرنى ئماڭالپ زۇرغۇرىمسۇر}

②

دېكەن ئايىتىنىڭ روھى بايىچە ياشماش
پىدىنسىپىسىق رەزنەپ كەزمەيسۇ.

②
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سۈر نىسا  – 58ئايەب.

ئاڭلىالۇرى؛ سا ھىيەزلىك يماقغۇرى ت
سا ھىيەزلىك ئاقمۇرمەن سمەنئەزلىك
مۇت پپەقىيەزلىك بىد سۆھبەزنى تۇجۇدقا
رىقىدىشممتى ى ئاساسمملىق ئممامىلالر
ھېسابلىنىسۇ.

سۆھبەب ئىنسانالر ئمارل رۈشىنىشمنى
ئىلكىدى سۈرۈش دوستلۇق ئارنىتىش
مەتجۇب مەسىلىلەرنى ھە قىلىشتا قلدىال
كەم بالسمما بالمايممسىالان بىممد خىممل
ئۇسۇ  .ئمۇ يۇقىدىسمى خەلقئمارللىق
دىپلامازىك مۇناسمىۋ زلەردىق باشمالپ
ئەڭ ئاددىيسى ئائىلە خاشنىسلررىلىق
قمممۇدل -بممماجىلىق ...قازمممارلىق
مۇناسممىۋ زلەرد ئىنتممايىق مممۇھىم
ئەھمىيەز ە ئىكە .سمۆھبەب ئەلمۋ زتە
سۆقلەش ت ئاڭالش يېزىش ت ئاقۇش
ئارقىلىق تۇجۇزقا رىقىسۇ .سا ھىيەزلىك
سممممۆقلىكۈرى ت سمممما ھىيەزلىك

سۆقلەش ت ئماڭالش سمۆھبەزتى ى
مممۈترۈت
مممى زم
ئاساسممملىق ئى م
ھېسابالنالانى ەن بمۇ ھەرى ەزلەرنىمڭ
سمماھىبلىدىالا مممۇئەييەن شممەرب ت
زەلەپلەرنىڭ قايۇلىشى زەبىئىي .ھاقىدغا
قەد ر مەيلى ئەد بىياب ساھەسمىسى ىلەر
بالسۇن ياكى نۇزۇقشۇناسالر بالسمۇن
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سۆق سەنئىتى زاغدىسىسل كۆپ زاختىلى

ي ېتەرلىممك قممابىلىيەز ە ئىممكە ئەمەس.

كەلممسى .ئىستىلىسممتى ا ت لا ى ىالمما

ئەلۋ زتە بۇ يەرد ئاڭالش ت رۈشىنىش

مەنئىتى
ئا قىمسلر ئەسمەرلەرد سمۆق سم

دېكىنىمىز ناقۇلال قۇ ق بىلەن ئاڭالش

ھەققىس بىد قازار قائىسىلەر ت ممۇھىم

ت

بىلىملەر ئازتۇرىالا قايۇلمۇپ كەلمكەن

كۆرسەزمەيسۇ.

بالسىمۇ ئەممما ئماڭالش سمەنئىتىكە

ئالسىنقى ئەسىدد ت يېرى ئەسىدنىڭ

مم ە
مميەب سۆقلەشم
بېممدىلكەن ئەھمىم

ئۆز ەن ئان نەرچە يىللىدىسل زىمل ت

ممسى.
بېدىلكەنچىلىممك كممۆپ بالمىم

مەد نىيىتىمىممز ە كەينممى -كەينىممسىق

تلھالەن ى ئالال زائا نىمڭ ئېالىمز ت

قىلىنالان ھۇجۇمالر زەسمىدىس نۇرغمۇن

قممۇ قنى ئممايدىم -ئممايدىم ئى ممى
مەتجۇزلۇق قىلى

ەپنىڭ لۇغەب مەنىسىنى رۈشىنىشنىال

قاليمماقمىالر ت ئېسممىل كېالسسممىك

يارىتىشى؛ ئېالىزنمى

مەرلىدىمىزدىق ئايدىلىمم
ئەسم

بىد قۇ قنى ئى مى قىلىشمى ئەقىمل

قالممسۇق.

بىز ە يىمدلق -يېقىنمسىق ھېچقانمسلق

ئىكىلىدى ئۈرمۈن مەلمۇم مەنىلەردىمق

زۇزىشىش نۇقتىسى بالمىالمان غەيدىمي

بىشار ب بېد زتى .ئىمام ئىبنمى قەيميىم

مەد نىيەزلەر قور پ زېرىلسى .بالۇپمۇ

جەتقىيە "د رزملەر دلتلسمى" ① نماملىق

- 93يىلالردىق كېيىن ى سۈنئىي ھالمسل

ئەسممىدىس كممۆق قممۇ ق ت زىلنممى

زىزلەشتۈرۈلكەن ھاياب رېتىملىدى بىزنى

ئىنسانسى ى مۇھىم ئۈچ رىكدل (يەنمى

بمماتل -مامىلىدىمىزنىممڭ ئېالىزىممسىق

ئىنساننىڭ سائادىتى ياكى ھا كىتىنىمڭ

مانىلەر؛
مۆرەت ت ئەپسم
مسىالان رم
ئاڭاليم

كاپالەزچىلىدى د پ كۆرسەز ەنىسى.

مەددل -تلئىز رنىمممڭ ئېالىزىمممسىق

راقۇم باشقىالرنىڭ سۆقىنى ئماڭالش

ممتان غەق لممملەر؛
ممسىالان دلسم
ئاڭاليم

ت رۈشممىنىش ماھممارىتىمۇ خممۇددى

پىشقەد ملەرنىڭ ئېالىزىسىق ئاڭاليمسىالان

سۆقلەش سەنئىتىكە ئاخشاشال ئماد ملەر

ئىبمممد ب -ئۆ مممۈزلەر؛ ممممالال -

ممممىسى ى مۇناسمممممىۋ ب ت
ئارىسم

ئۆلىمالىدىمىزنىڭ ئېالىزىسىق ئاڭاليسىالان

مۇئامىلىلەرد كەم بالسما بالمايمسىالان

پاساھەزلىك ت ق -زەبلىاللەردىق ئايدىم

مۇھىم بىد خىل سەنئەب ھېسمابلىنىسۇ.

زاشلىسى .ەررە بۇ خىل ياقىتىشالر شۇ

بىد قىسىم ئماد ملەر سمۆقنى ناھمايىتى

راغسل د ماللىققا ھايازىمىزغما بىۋلسمتە

يارلشتۇرۇپ جايىسل قىاللىالمان بىملەن

زەھسىت شەكىللەنسۈر لمىكەنس ت قىلالىنى

ئاڭالش ت رۈشىنىش جەھەزلەرد زماقل

بىلەن ئەمەلىيەزتە ئىنچى ىلىك بىملەن
كۆقىتى

باقىسىالان بالسماق ھماقىدقى

ئەمەلىي زۇرمۇشتا ت ئىجتىمائىي ئۇرۇر

① يېقىنسل مەقكۇر ماقالە ئاپتارىنىمڭ زەرجىمانلىقىمسل
نەشىددىق رىقتى.
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تلستىلىدىسل مەقكۇر ياقىتىشالر قالسۇرۇپ

پى ىمد يۈر مۈقۈش ت كمۆپ زەزقىمق

كەزمم ەن قور باشمملۇقالر شممۇنسلقال

مسىالان
قىلىمش ئمارقىلىق ھاسمىل بالىم

پىشممقەد ملەر بىمملەن يېرممى ئەت د ر

ئىلمىممي ماھممار ب ت سممەنئەزلەرنى

ئازتۇرىسىسل شەكىللەنكەن غمايەب بىمد

ئىجتىمممائىي ئۇرممۇر تلسممتىلىدىسى ى

مۇردى.
مەز ىلى زم
مۆقىنى كۆرسم
ماڭ ئم
ھم

ئى ى -زمۆب قۇرلمۇق ئىن اسمالردىق

بۇ رنىڭ ئەڭ يمارقىق ئىپادىسمى شمۇ

كۈزىسىالان بالۇتللسۇق .پى ىدلىدىمىمز

بالسى ى يېزىقچىلىق ت ياكى نۇزۇقتما

زېد نلىممك ت راڭقۇرلممۇقتىق يېدلقتمما

بالسمممۇن قاللىنىمممسىالان سمممۆق -

قالسى .غىل -پما كاللىالما كەلكەننمى

كەزتمى.

پى ىممد ت ئەقىممل ئەلكى ىمىممزدىق

ئىبارىلىدىمىز كۆپ ئاددىيلىشى

زىلالا قايسى سۆق يېقىق بالسما قايسمى

ئۆز ۈقمەيال يمايمىچىالرد ت كمارىالردل

مۇنى
مە شم
مز كەلسم
ەپ ئېالىزىمىزغما زېم

تلرقىمممدلپ جاكمممار پ يۈرىمممسىالان

قاللىنىمممسىالان بالمممسۇق .سمممۆق -

ملەن خېلممى
مۇنىڭ بىم
مسۇق .شم
بالۇتللم

ئىبممارىلەردى ى بممۇ قەد ر ئمماددىيلىق

ئۇقۇمۇشلۇق ئى مى ئماد ممۇ بىمد -

مڭ
ماكى نازۇقلىدىمىزنىم
ئەسمەرلىدىمىز يم

بىدىكە ئۆقىنى رۈشەنسۈر لمەيسىالان ت

جەقبىممممسلرلىقىنى ت

بىد -بىدىنى رۈشمىنەلمەيسىالان بالمۇپ

زمممماپىتىنى

زۆت نلىتىمممممۋ زتى .قمممممۇ ق ت

كەزتى" .دىل -دىلنى رۈشەنسە زىلالا نە

ممۇنىرالا يارىشممما
ممۇ شم
قەلىبلىدىمىزمم

ھاجەب" دېكەنى ەن دلنالىدىمىز .ئەممما

ھارۇنلىشى

مىنىسىالان دىممل
ماقىد دىلالرنممى رۈشم
ھم

كەزتى مى سمۆقلەردىق نە

مىپتىلىق
ما پەب نە سم
مەنئەب نە سم
سم

زۈ ۈ

كۈزمەيممسىالان؛ سممۆقلەرنىڭ زممېكىكە

قىسمممەزتى ى كىشممىلەر ئارىسممىسىنمۇ

ممممان مەنە ت
ممممۇرۇنۇپ يازقم
ياشم

زىلالرنى رۈشەنكۈد ت ئاد م زاپمماقمۇ

ئىشممار زلەرنى قىممسىدى

بېقىشممتىق

ئاخشاش زىللىمق ئاخشماش

بەسى مۈش ۈ بالۇپ قالسى.

ئېدىنىسىالان غىل -پا بىد ئۇقۇمالرنى

ئىجتىمائىي ئۇرمۇر تلسمتىلىدىسى ى

ئىلالمما قىاللىسمماقال باپتممۇ د يممسىالان

زىزلىك ت قا يلىقلىقالر بىزنى مەلۇم بىد

بالۇتللمسۇق .نەزىجىمس ئمارىمىزدى ى

ئىجتىمائىي ياكى سىياسمىي ھادىسمىلەر

مد
مم ئەھلىنىمڭ بىم
يۈكسمەت بىمد ئىلىم

ئۈسممتىس مەسممئۇلىيەزچانلىق بىمملەن

سائەزلىك سۆھبىتى بىلەن ئماددىي بىمد

يۈقمممۇ -يممۈق ئالتممۇرۇپ پى ىممد

ئاغىنىمىزنىڭ بىمد سمائەزلىك پارىرىالما

ئالماشتۇرۇش ممۇقلكىد ت ممۇ ھىز

ئاخشاش مۇئامىلە قىلىسىالان بالمسۇق.

قىلىشممىش ...قازممارلىقالردىق مەھممدۇم

كۆپ ئاقۇش كۆپ ئمۆ ىنىش كمۆپ

قايممسى .ئەڭ زۇيالممۇن ئەڭ ق كىممي
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مممابلىنىسىالان كىشممممىلىدىمىزمۇ
ھېسم

قلمممان ئىزدىنىمم

جەمئىيەزمممتە بالۇتلزقمممان ت قە ت

سەمەرلىدىنى؛ نەرچە تلقىمت زەپەك مۇر

ھادىسازالرغا قارىتا ئۆقىنىڭ قارلشلىدىنى

يۈر ۈقۈپ يەكمۈنلىكەن خۇ سملىدىنى

ممتىلىدىسل
ممۇر تلسم
ئىجتىمممائىي ئۇرم

ھممې پەرتلسممىز قمماش پممۇزالپ

ھەمبەھدىلەش ئارقىلىقال كۇپايىلىنىسىالان

زېپىۋېتىممسىالان بىممد زېيىنالمما ئەرقلن

يېزىق ت ئاتلقدىق

قىلىۋېتىسىالانالر قەد مس بىمد ئمۇردلپ

بالۇتللسى .بۇ ھا

ئازتۇرىالمما قايالممان

مممقا يەنە مەنە ئىپادىلەيممممسىالان
باشم

زۇرىسىالان بالسى .زېخىمۇ غەلىتە يېدى

تلسممتىالرنىڭ بممارلىقىنى كىشممىلەرنىڭ

شۇ بالسى ى ئمۆقى قەزئىمي خەت ردلر

يادىممسىق كۆزممۈرۈت زتى .سممۈكۈز ە

بالمىالان بىد ساھەد شمۇ سماھەدى ى

ياشۇرۇنالان ئەڭ پىنەان مەنە نەرمچە

مۇزەخەسسىسلەر بىلەن قلكۇنلىشىسىالان

بەزلىممك ماقممالىالر بىمملەن دوئىلالمما

ئممۆق زىلىممسى ى  32ھەرپنممى جايىممسل

رۈشمم ىس ت رىممدلي ئىپممادىلەر ھممې

زىزللىالۇد ت ئېقىتمسلرى بالمىالمانالرمۇ

ممۇر
ممسى .راڭقم
قەدىدسممىز ئۇنتۇلم

مالم دۇنياسممىسى ى مۆزىممۋ ر بىممد
ئىسم

ھممې مەز ە زاشمماق سممۈكۈب بىمملەن

پەزىۋلغا قارىتا ئېتىمدلق يەز ۈقىمسىالان

غممماپىلالررە ھممماڭۋلقتى سمممۈكۈب

ھەزتا ئىن ار قىلىسىالانالر پەيسل بالمسى.

پەرقلەنممسۈرۈلمەس بالممۇپ كەزتممى.

ئەلۋ زتە بۇنسلق ئېتىدلق ر ئۈرۈن ئۇ ر

دلستىخان ئېەتىياجى زۇغۇلمىسا پى ىدىي

شمممۇ پەزىمممۋلنى قاللىالمممۇرىالر ت

ئىشتىەا پى دىي ھماقۇر ئۈرمۈن بىمد

قاللىمىالۇرىالرنىڭ د لىل ت پاكىتلىدىنى

ئۈستە ئەزدلپىالا يىالىلىمسىالان ئىشمالر

سېلىشمممتۇرللىالۇد ت ئارىمممسىق ئەڭ

ئاق پ كەزتى .بىد قانچە يىل ئېلكىمدى

كۈرلۈت بالالىنىنى پەرق ئېتەلىكمۈد ت

ئۇستاق ئابسۇقادىد جا لىسىق سمۆھبەب

سەتىيە ە ئىكە بالۇشى شۇ سمەتىيە ە

ئەسناسىسل "ئا  ...ئۇكام ھې مەزلىمك

ئىكە بالمىالان ئى ەن ئىكە بالالانالرغما

سۆقلىدىرىزنى زۇيىمسىالان ھې مەزلىمك

ئېەتىدلم بىلسۈرۈشى كېد ت ئىسى .يەنى

بالمىسا ئېالىزىرىمزدىق كۆپمۈت

ماتتل
مس ئەڭ ئم
ھەر ئاد منىمڭ كۆڭلىم

ئممماققىنى بې ممماركەن" دېكەنىمممسى

ئۆقىنىڭ ئەمەلىي سەتىيىسىكە قارىتا بىد

ئۇھسىنى .

سان بالۇشى يەنى ئۆقىنىمڭ ئىلمىمي

قەلى

سەتىيەسىنى زاغدل مۆلچەرلىيەلىكمۈد ت

د رت قە ھەركىم ھەر خىل ئىسمىمالر

ئېقتىسلر بالۇشى كېد ت ئىسى.

ئارقىسىسل رەكلىمىسىز مۇناقىد قىلىمش

ھاقىد ئىجتىمائىي ئۇرۇر سۇپىلىدىسل

ئەركىنلى ىكە ئىكە بالالمان ئىجتىممائىي

مۇنسلق بىد ئەھمۋل

ئۇرۇر تلستىلىدىسل بىدلتنىمڭ نەرمچە
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خىلمى يمۇقىدى

سالماقنى ئىكەللەيسۇ :بىد ر سماھەدى ى
پىشقان بىمد كەسمى

سۆھبەب ئۆق ماھىيىتىمس دىپلاممازىيە

ئەھلمى 15- 13

دېمەكتۇر .مەلۇم بىمد مەسمىلىنى ھە

بەزلىك بىد ماقالە ئارقىلىق مەلمۇم بىمد

قىلىشقا ياكى ئۆق ئارل رۈشىنىش ە ئېلى

پى ىدنى ياكى مەسىلىنى يارۇزقان بالسا

بارمىالان سۆھبەب قۇرۇق پمارلڭ يماكى

ئۇنىرالا شۇ ساھەدىق ھمې خەت رسمىز

غەيۋ ب نىزل سارۇنى بالىسۇ خا س.

بىدى ئمۆقى بىلكەنمچە ئى مى قمۇر

ئەقىللىق ئاد ملەر بۇنسلق سارۇنالردىق

ئىن اس قايتۇرۇپ قايسما بىدد منىمڭ

يىدلق زۇرمىقى قۆرۈر.

ئىچىسىال ھېلىقى ئىن اسچى ئەركىق پى ىد

باشقىالر بىلەن سمۆھبەب قۇرغانمسل

قىلالممۇرى ھەقىقەزنىممڭ ھامىيىسممى

مانچە نۇقتىالمما
مس ت بىممد قم
زۆت نسى ىم

قارقۇمسممىز ھەقنممى جاكممارلىالۇرى

ئا ھىس ئەھمىيەب بېدىش كېد ت:

سۈپىتىس رالپانالا ئايلىنىمسۇ .نەرمچە
قلمان ئىزدىنى

.1

بىد ماقالىنى زاماملىالمان

ھېلىقى مۇزەخەسسى

قىلىۋلزقانسل پۈزۈنلەي بېدىلى

بالسا بىد زما ي

زىلىالىچە رۈشىنىش ە زېدىشىش كېد ت.

قالىمسۇ ھەزتما

بممۇنى سممۆقلەتلزقان كىشممىكە ھممې

ھېلىقى ماقالىمسىق بىمد -ئى مى قمۇر

قىلسۇرللىساق سۆقلىكۈرىكە ئىشەن ت

ئۈقۈنس ئېلىۋېلىپال ماقالىنىڭ ئاممۇمىي

ئۈلپەب زۇيالۇسى ئازا قىال يمىز.

ئىسىيىسى بىملەن كمارى يماق ماقمالە

.2

ئاپتارىنى قارل قايۇق زەنقىمس قىلالىلمى

مەيلمى بىمز ەپ قىلىۋلزقمان

ما يلى
بما يلى يماكى ئاڭالتلزقمان بم

زۇرىسۇ ت ئمۇنى قمارىالپ پۈزمۈنلەي

مۇناسى

قارشى سەپتى ى ئماد مكە ئايالنمسۇرۇپ

ھالسل كۈلۈمسمېد ش بماش

لېرشممىتىش رايقمماش ...قازممارلىق

قايىسۇ .بۇ خىل ھالەزنىڭ ئەتج ئېلىشى

ممارقىلىق
مماللىنىش ئم
ئىپممادىلەرنى قم

نۇرغۇنلىالمممان ئىلىمممم ت پى ىمممد

ئالسىمىزدى ى كىشمىنىڭ يازسمىدلش ت

ساھىبلىدىنىڭ بىلكەنلىدىنى ئاتلم بىلەن

ئەيمىممنىش زۇيالۇسممىنى پەسەيتىشمم ە

ئارزاقلىشىش قىزغىنلىقىالا ساغۇق سمۇ
سممېپىسۇ -د

زېرشاپ

مڭ رىممدلي ئىپممادىلىدى ت بەد ن
ئۇنىم

كىشممىلەرنىڭ زاپمما -زەنە مەسممخىد
ئابيې ىتىالا ئايلىنىم

مارلڭ
ماد م پم
مسىمىزدى ى ئم
ئالم

زېدىشىشممىىمىز كېممد ت .پەيالەمممبەر

نۇرغممۇن ئەھمىيەزلىممك

ئەلەيەىسسا م" :قېدىنسىشىرالا ئىللىمق

ماقالىلەرنىڭ يېزىلماسلىقىالا مەنپەئەزلىك

ماغلىق
مقا رم
ملەن ئۇردىشىشم
مدلي بىم
رىم

مڭ ئېلىنماسمملىقىالا سممەت ب
قەد ملەرنىم

ئاقغىنە ياخشىلىقنىمۇ كېچىمك سمانىما"

بالۇپ قالىسۇ.

دېكەنىسى.

يۇقىدىممسل زىلالمما ئممالالىنىمىزد ت
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.3

قايتۇرۇش .جاتلب قايتۇرۇشتىمۇ پەقەزال

سممۆقنىڭ قىسممقا مېالىزلىممق

بالالىنى ياخشى .سائەزلەررە زاختىمماي

ئۆقىمىزنىڭ قارلشلىدىمىزنى بايان قىلىش

پارلڭ قىلىش ئارقىلىق خۇددىي يىالىمق

بىلەنممال كۇپممايىلىنىش ھە دېكەنممس

ئېچىۋلزقانمممممس ت يممممماكى د رس

سۆھبەزسىشىمىزنى خازاغا رىقىدىش ياكى

ئۆزۈتلزقانس ت كەيپىياب شەكىللەنسۈرۈپ

زەنبىھ بېدىش ە ئالسىدىماسلىق قىم.

قايماسلىق بەل ى ئۆقئارل دىئمالا

ت

.5

مۇقلكىد شەكلىس پارلڭلىشىش كېمد ت.

سارۇنالا كېچى ىم

مەشەۇر مۇزەپەك مۇر يۈسمۈپ خماس
ھاجىمم

كەلمكەن بالسماق

بىۋلستە سۆق قېتىشمقا ئالسىدىماسمتىق

مۇنممسلق د يممسۇ" :سممائا

ئممماتتل زېمىنمممى رۈشمممىنىش

ئەركەت جاتلب رىشى بالۇپ ئۇ ردىق

سمممارۇنسى ىلەرنىڭ سەتىيىسمممى ت

ئى ى ئاغۇ زۇغۇلىسۇ ① ".دېمەت بىد

سا ھىيىتىكە قارىتا كمۆڭلىمىزد سمان

زەر پممال سممۆقلەپ ئاخىد شممتۇرغان

زۇرغممۇقۇتېلىش ئە ەر زېممما مممۇھىم

سممۆھبەزتىق ھېچقانممسلق نەزىجىممس

بالۇپ سۆق قېتىشقا زماغدل كەلكەنمس

رىقمايسۇ.
.2

ناتلدل سمۆھبەب بالۇتلزقمان

متۇرغانسىق
مۆقىنى ئاخىد شم
مقىالر سم
باشم
مڭ
مى ئاڭالتلزقانالرنىم
ېپىمىزنم

كېيىق زېمىنى رۈشەنكەن بالساق سمۆق

رىممدلي ئىپممادىلىدى ت كەيپىيازىالمما

قېتىش رۈشەنمىكەن بالساق قىسقىچە

ئەھمىيەب بېمدىش قارشمى زەر پنىمڭ

زەكدلر شنى زەلەپ قىلى

يىالىدىالا زېكىمسىالان ەپ -سمۆقلەردىق

قېتىشىمىز قىم.

ساقلىنىش كېمد ت .پەيالەمبىدىمىمز بمۇ

.7

ھەقتە مۇنسلق دېكەنىسى«" :مۇسۇلمان

سالىسىالان ھې قۆرۈرىيەزسىز ئارۇنالردل

يەز ۈقمەيممسىالان كىشممىسۇر .مممۇئمىق

باشقىالرغا زەنبىھ بېدىسىالانالر ناھمايىتى

دېكەن باشمقىالرنىڭ جېنمى ت مېلىالما

مانال سارۇنسلشمملىدى ت دوسممت -
ئاسم

قلمىق بالمايسىالان كىشىسۇر» ②.

بۇرلد رلىدىسىق ئايدىلى

باشممقىالر ەپ قىلىۋلزقانممسل

.8

دىققەزنممى مەركەقلەشممتۈرۈپ زممۇرۇپ

①
②

زىدمىزىي رىۋليەب قىلالان ئەلبانىي سەھىھ دېكەن.

قالىسۇ.

مۆھبەز ە قممۇ ق سممالماي
سم

ئالتممۇرۇپ

ئاخىدىالىچە زىرشماپ ئانمسىق جماتلپ
قۇزادغۇبىلىك - 983- 979بېيىتالر

ئۇ رنىمڭ دىققىتىنمى

رارماسلىق كېد ت .ەپ ە زا قاشۇق

ممۇلمانالرغا قىيمممان -ق خممممەب
مۇسم

.5

ھە دېسە باشقىالرنىڭ ېمپىكە

قاشۇق سمېلى

دېكەن زىلمى ت قمالى بىملەن باشمقا

ئانسىق سمۆق

ەپ زۈ ىكەنممس "نممېمە

دېسىلە ھە قانسلق بالسى؟" دېكەنس ت
سائالالرنى سارلش ئەيى
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ھېسابلىنىسۇ.

.9

قايۇپ بىمد -ئى مى ئماد م بىملەن

سۆقلىكەنس سۆقنى ھەددىسىق

خۇسۇسىي پارلڭالشماسلىق.

قىيممماد ياسممماپ قورۇقماسمممتىق
سارۇنسى ىلەرنىڭ ئەمەلىي ئەھمۋللى ت

 .12سۆق قىلىۋلزقان ئماد م نماتلدل

سەتىيىسىكە قارىتا سۆقلەش.

خازا سۆقلەپ قايالان بالسا ئاتتل شۇ

 .13ئۆقىمىزنىڭ ساھەسى بالمىالان

ئاد منىڭ نارما

ھالمسل شمۇ سمۆقنىڭ

سارۇنالرغا قازناشمقانسل سمۆق قېتىشمقا

خازمما -زاغدىسممىنى پەرقلەنممسۈرۈش

ئالسىدىماسممتىق رۈشىنىشمم ە ت شممۇ

ئېقتىسلرى بار -ياقلىقىالا قارلپ بمېقىش

مۆھبەزتىق مەنپەئەلىنىشمم ە بەكممد ت
سم

ناتلدل پەرقلەنسۈر لمەيسىالان د رىجىمس

دىققەزنى مەركەقلەشتۈرۈش قۆرۈرىيىتمى

بالسا ئمايدىم ئەسم ەرزى

قايمۇش

زۇغۇلسا سارۇن ئاخىد شقانسىق كېميىق

ناتلدل ھېلىقى خازا سۆق شمۇ ئماد مكە

رۈشەنمىكەن زەر پلەرنى ئايدىم سارلش

نېسبەزەن ئاددىي ئۇقۇمالر بالسا بۇنى

كېد ت.

زىل خازالىقى ياكى ئىپادىلەش خازالىقى
د پ قممممارلپ زمممما كممممۆقىكە

 .11باشممممقىالرنىڭ سممممۆقىكە

كىدىشىۋللماستىق زماغدىالپ رۈشمىنى

مەنسىتمەسلىك ئىپادىسى قالالنماسملىق

ئۆزۈپ كېتىش كېد ت.

(يەنى باشقىالر مەلمۇم بىمد قمارلش ت

 .15ئە ەر سممۆقلەتلزقان كىشممى

پى ىدلىدىنى ئازتۇرىالا قايسا "بۇ ئېنىق

بىزنىڭ دۈشممىنىمىز بالممايال قالسما

ئىشممقۇ" "ھەممممە ئمماد م بىلىممسىالان
ەپلەرغۇ" "بۇنى دېيىشمنىڭ ھماجىتى

ئۇنىڭ دېكەنلىدىنى مۇم ىنقەد ر زماغدل

يمماق" ...دېكەنممس ت ئىبممارىلەرنى

رۈشىنىش ت زاغدل زەر پمتىق زەھلىمل

قالالنماسلىق .

قىلىش ئانچى ى بىمد زىمل خازمالىقى
سادىد بالالانسل بىمد ئى مى كەلىممە

 .12بىد ئاد م سۆقلەتلزقانسل زما

سۆق ە ئېسىلى

ملەن
مسى لەر بىم
ملىك ئەزدلپىم
ئەسنىمەسم
پارلڭلىشى

نۇقتىنى زېپىشقا كۈرەش قىم.

ئالتۇرماسلىق زېلېەۇنالا زا

 .15ئە ەر سممۆقلەتلزقان كىشممى

قارىماسلىق سائەز ە زا قارىماسملىق
مۈ ىسىمەسلىك.

بىزنىڭ دۈشمىنىمىز سمېپىسى ى كىشمى
مدىكە
مڭ دېكەنلىم
ما ئۇنىم
مۇپ قالسم
بالم

 .13ئممۆقىمىز ئممانچە زانۇشممۇپ

زېخىمۇ دىققەب قىلىش ت سمۆقلىدىنىڭ

كەزمەيسىالان كىشىلەر بار سارۇنسل ەپ ە

ئارقا كۆرۈنۈشمى يەزمەكچمى بالالمان

زا راقچماق ئارىالشتۇرماسملىق بىمد
قانچە كىشىنى قارىتىم

زۇرۇتللماستىق ئارزاق

نۇقتىسى بىز ە بېدىۋلزقان شەپىسمى...

ئالتۇرغمۇقۇپ

قازارلىقالرنى رۈشىنىش ە زېدىشىشمىمىز
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د پال مەقسەزلىك مۇئمامىلە قىلىشمقانالر

كېد ت.

زەبىئىي ى ئۇقۇنالما بارمماي شماللىنى

مز
شمۇنى بىلىشمىمىز كېد ك مى بىم

ممممسۇ ئەزىدلپىمممممسى ىلەرنىڭ
قالىم

يۇقىدىسل ئازتۇرىالا قايالمان سمۆھبەب

ئىشەنچىسمممىسىق ت دوسمممتلۇقىسىق

قائىممسىلىدى پەقەب شممۇ سممۆھبەب

ئايدىلى

ممارۇنىنى ممممۇھىم د پ قارىالمممان
سم

قالىسۇ.

سۆھبەزسلشالرغا قارىتىلالمان .سمارۇننى

ئىنسانالر ئۆقىكە زالىمۇ ئەھمىميەب

بارغان ئى ەنمىز سمارۇن

بېدىسىالان باشقىالرغا مۇئامىلە قىلىشمتا

مۇھىم بىلى

ت سمممۆھبەب قائىمممسىلىدىكە ئەمە

ئۇ رنىڭ ئۆقىكە بالالان پاقىتسمىيە ت

قىلىشىمىز قىم .ئەلۋ زتە بۇ قائىمسىلەر

قارلشلىدىالا قارىتا مۇئمامىلە قىلىمسىالان

كىشممىلىك سمماپايىمىزنىڭ يممۇقىدى -

زەبىئەز ە ئىمكە .نماتلدل ئماڭلىالۇرىالر

زۆت نلى ىنى ئۆلچەيسىالان كۆرسمەز ۈچ

سۆقلىكۈرىكە ئەھمىيەب بەرمىسە يماكى

ستدېل ا ھېسابلىنىسۇ.

باشقا ئىشالر بىملەن مەشمالۇ بالمۇپ
ئالتۇرسا سۆقلىكۈرى ئۆقىنى ئىنتايىق

مسىلەرلەر ە ئەمە
مسى ى قائىم
يۇقىدىم

ئاسمما ئەھۋللممسل (يەنممى بىئىتىبممار

قىلالممان ئاساسممتا باشممقىالر بىمملەن

ئەھۋللسل ھې

سۆھبەزسلش ت سارۇنسلش بالىمسىالان

ئالسىسى ى ئاڭلىالۇرىالا بالالان ھۆرمىتى

بالسمماق زەبىئىي ممى ئالممسىمىزدى ى

ت ئۈلپەب زۇيالۇسى ياقاپ كېتىسۇ .بۇ

ممدلم
ممۆقىمىز ە ئېەتىم
ممىكە ت ئم
كىشم

خىل ھالەب سۆقلىكۈرى ت ئاڭلىالۇرىسل

بىلسۈر ەن ت ھۆرمەب قىلالان بالىمىز.

ئاخشاشال قىدى ىشملىك ت بىئمارلملىق

باشقىالرغا قىلىنالان ئېەتىدلم مماھىيەزتە

زۇيالۇسى پەيسل قىلى

ئممۆقىمىز ە قىلىنالممان ئېەتىدلمممسۇر.

قايىسۇ .نماتلدل

بىمممز ئمممۆقىمىزنى ممممۇھىم د پ

باشقىالر بىلەن مۇئامىلە قىلىشمقانسل ھەر

قارليمممممسى ەنمىز ئاخشاشمممممال

دلئىم ھۆرمەب ت ئىشمەنچنى ئاسماس

سۆھبەزسىشىمىزغا ئەھمىيەب بېدىشمىمىز

مز
ماق ناھمايىتى زىم
قىلىمسىالان بالسم
ئۇ رنىڭ قەلبىنى ئۇزۇتل

قىلىسۇ -د

زەبىئىميال

ت ئۇنىرالىمۇ ئۆقىنىمڭ ممۇھىملىقىنى

يمىز (يەنمى

ھې

ئۇ رنىممڭ ئىشممەن ت ھممۆرمىتىكە

قىلسۇرۇشىمىز كېمد ت .شمۇنسىال

سۆھبەب پەقەزال پى ىمد ئالماشمتۇرۇش

ئىدىشممەلەيمىز  .ھممېچ ىمكە ئىشممەن

سمارۇنى بالمۇپال قالماسمتىق بەل مى

قىاللمىالممان ت ھممېچ ىمكە ئىشممەن

ھۆرمەب ئالماشتۇرۇش رۈشمىنىش ت

بېالىشلىيالمىالانالرنىڭ ھايازى ھەقىقەزەن

قەدىد -قىممەب ئالماشتۇرۇش سمارۇنىالا

مەرسىيە ە يىمق ھايمازتۇر .باشمقىالر

ئايلىنىسۇ.

بىلەن "ئ ېشى ىم كۆترۈكتىق ئۆز مۈرە"
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پەيالەمبەر ئەلەيەىسسا م بىمز ە ھەر

مۇشۇ خاھىش ئاد منى سۈكۈب ت

د

مۈلكە.
مى ئم
مايىق ياخشم
جەھەزمتىق ئىنتم

ئېالىد -بېسىقلىق بىلەن قۇ ق سېلىشتىق

پەيالەمبەر ئەلەيەىسسا م ھايازىسل ھمې

زاسۇپ قايىسۇ (يەنى بىمد ر سمارۇنسل

مېلىكە زەپ م ەن
مۆقىنىڭ بم
كىشمىنىڭ سم

ئالتۇرغانسل ئۆقىنى ئېسپازالش ئ ۈرمۈن

مى
ملەن قارشم
مۆقى بىم
ئەمەس .ھەزتما ئم

ت ئۆقىنىرممممۇ بىمممد نەرسمممىلەرنى

سەپتى ىلەرنىرمۇ ېپىنمى ئماخىدىالىچە

بىلىممسىالانلىقىنى ئۇقتممۇرۇپ قايممۇش

مۇلسل
مق ئۇسم
مسىق رىدليلىم
ئماڭالپ ئانم

ئۈرۈن باشمقىالرنىڭ ېپىنىمڭ بمېلىكە

مۇناسى

زېپى

جاتلپ قايتۇرلزتى.

قالىسۇ  .ئاقىل كىشىلەر بۇ خىمل

خاھىشممقا يممۈ ەن سمما

دلنمما ر "ئىلىمنىممڭ مۇقەددىمىسممى

سەترران زەم ىق ت ساپالىق دېمكەن

ئمماڭالش" دېكەنىمم ەن .د رھەقىممقەب

سۈپەزلەر ە يىق كىشىلەردۇر .ھەدى

پىسممخالا ىيە ئىلمممى "باشممقىالرنىڭ

شەرىەتە بايان قىلىنىشمىچە پەيالەممبەر

سۆقىنى جىممىس زۇرۇپ زېرشماتلزقان

ئەلەيەىسسا م مۇئاق ر قىيەلالھۇ ئەنەۇغا

ئاد منىممڭ ئەقلممى ناھممايىتى يممۇقىدى

زىلىنى كۆرسىتى

سۈرئەزتە شۇ سۆقلەرنى ھەقىم قىلىۋلزقان

"زىلىمىزدىنمۇ سارىلىمىزمۇ؟)" دېكەنس

بالىسۇ" د پ قارىالان .شمۇ سمەت بتىق

پەيالەمبەر ئەلەيەىسسا م" :تلي ساڭا ئىي

بەقى سممۆقلەر سممۆقلىكەن ئاد مممسىق

مۇئاق كىشىلەرنىڭ دوقلخقا زاشلىنىشمىالا

بەكد ت ئاڭلىالۇرىنىڭ ئېسىس ساقلىنى

مە زىللىممدى
مەت ب بالىممسىالان نەرسم
سم

قالىسۇ ت زەسىد كۆرسمىتىسۇ .قۇرئمان

ئەمەسمۇ)؟" دېكەنىسى.

ممتىكە
ممڭ ر ھمىم
ممس "ئالالھنىم
كەرىمم
ئېدىشىشرالر ئۈرۈن قۇرئان ئاقۇلالمان
راغسل ئۇنى دىققەب بىلەن ئماڭالڭالر ت
جىم زۇرۇڭالر (يەنمى سمۆق قىلمماڭالر
①

ممان زەبىمممئەب
ممقەزەن ئىنسم
ھەقىم
نۇقتىسىسىق ئۆقىنىڭ ئېتىدلپ قىلىنىشىنى
ت باشممقىالرنىڭ دىقممقەب نۇقتىسممىالا
ئايلىنىشنى ئىستەيسىالان خاھىشقا ئىكە
①

زۇرۇپ بۇنىرالا ئىكە

با دېكەن مۇئاق ر قىيەلالھۇ ئەنەمۇ

ت شۇ ھەقتە قارلش شەكىللەنسۈرۈتلزقان

دېيىلكەن".

يسۇ .بممۇ ر

②

سۈر ئەئدلف - 232ئايەب
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زىدمىزىي رىۋليىتى

②

باسمالمايسۇ رماڭ نەزىجىملەر بىملەن
قايتىشرىزنى ئ ۈمۈب قىلىمەن مەنمسىق
ت بالىالردىق ئارزۇق غەم يىمەڭ بىز ە
ھەممىنى يارلزقان ئالمۇغ ئمالال ئمۆقى
ئىكە بۈ ۈنى بار ئاد م ئەزىسمى يماق
دۇنيمما ئىمم ەن بممۇ مەنممسىق رلقى
بالۇڭ ››...د پ كمۆق ياشملىدىرىزنى
زۆكۈپ زۇرۇپ ئاقۇزمۇپ قايالانمسى ى
سممىمايىرىز كممۆق ئالسىمممسىق پەقەب
كەزمەيسۇ.

ياخشىمۇ سىز ئەقىزىم)
 ...مەن خىزمەب زىجار ب سمەپەر
د پ سىزدىق تلقىتلىق ئايدىلىشقا مەجبۇر
بالسۇم ئائىلىنىڭ بمارلىق يمۈكىنى ت
سەبى بالىلىدىمنى باينى قىسىق ھالەزتە
سىز ە قالسۇرۇپ كەزتىم .مەن سمىلەرنى
بەكمۇ سېالىنسىم .بۇ ھىجدلنلىق ئاقلبى
مېنى بەكمۇ قىينىماقتا.
مېرىش ئالسىسل سىزنىڭ ماڭا ‹‹سىز
يىممدلق جايالمما كىتىۋلزىسممىز قارممان
كۆرۈشىشممىمىز ئىنىممق ئەمەس بممۇ
بەد للەرنىممڭ ئممارنىنى ھممې نەرسممە

بالىلىدىمىزنىممڭ ئى ممى پۇزۇمالمما
ئېسىلى ‹‹دلدل كەزمە)...جېنىم دلدل...
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مان
ئۈرمۈن ممۇھىم ت پەقىملەب بالالم
ئىباد زتۇر.

مسۇ؟
مالپ كەزمىكىمق با مم
بىزنمى زاشم
...بىزمۇ بارىمىز))) ››...د پ يالۋۇرۇپ
ما ق
يىاللىالمان ئماتلقلىدى ھمېلىەەم قم
زۈتىمس جارلڭالپ زۇرماقتا .ئايلىمماي
دىسەممۇ ئىختىيمارىم ئەمەس كۆڭلمۈم
شممۇنچىلىك يېممدىم .بەقىممس قممانىتىم
بالسىچۇ كاش ى ...د پ ك ې تىمەن .يەنە
بەقىس ئىشمالرنى شمۇ پېتمى زاشمالپال
قايتقۇم ك ېلىسۇ .مەسئۇلىيەب سەتىبىسىق
رىشىمنى رىشمىمالا رىشملەپ زمۇرۇپ
قالىمەن ت سىزنىڭ ‹‹راڭ نەزىجىملەر
بىمملەن›› دىممكەن سممۆقلىدىرىز ماڭمما
ئا ھىس ئىلەام بالماقتا ھەم راڭقمۇر
ئۈمىس بېالىشلىماقتا .

شۇنسلقال ئايا كىشىنىڭ نىيىتىنىمۇ
قەلبىنىمممۇ سممۆق -ھەرى ەزلىدىنىمممۇ
يالسىشممىالىال بمماغالپ سۆيكۈسممىنى
ممممارلىالىنى
مممماقلكىتىنى جەلىپ م
نم
جەقبىممسلرلىقىنى قەدىممد -قىممىتىنممى
ئاشۇرىسىالان ئەمەللەردۇر .ئەركىشمىنىڭ
مممايىللىقىنى قاقغمماپ قممايىللىقىنى
ئاشۇرۇپ روھىنى ئۇرغۇزۇپ ئائىلىنىڭ
بەختى جەم ئىيەزنىڭ ساغالم زەر ققىيازى
ئىنسانىيەزنىڭ مەنپەئەزى ھەققمانىيەب
ئۈرۈن رىقابەزلىشمەلەيسىالان مەيمسلنى
ئ ېنىق ت ئىدلدىلىك ئەرلەردىق قىلىسىالان
سىدلىق مەنبەلەردۇر.

مەن بۇ قېتىم سىز ە بالالان قەلىم
سۆقلىدىمنى ئمۆق ىچە ئۇسمۇ بىملەن
ئىزھممار قىلىمم ئامممانەب سممۈپىتىس
ياللىماقچى بمۇ ئاممانەزلەر ئىنتمايىق
قىممەزلىك راقۇم ياخشى ساقالڭ بمۇ
ئامممانەزلەر ە رىئممايە قىلىممش سممىز
قىال يممسىالان ت رلقىمەنلىممك بىمملەن
قىلىسىرىز ئاخىدى رەكسمىز سمۆيۈنۈپ
قالىسىالان كۆپدلق قىلالان بالسامچۇ)...
د پ قالىسىالان ئىشالردۇر.

ْبۇ ئامانەزلەرنى جايىمسل سماقلىالان
ئايمما كىشممىنىڭ يالسىشممىالا بالالممان
زەسممىدى ‹‹ئەرنممى ئەر قىلالممانمۇ يەر
قىلالانمۇ خازۇن›› دېكەنس ت ئىنتمايىق
راڭ بالىسۇ .بۇ ئىشمالر د ترىمىمزد
ئمماددىي ئۇششمماق ئىشممالر قازارىممسل
سانىلى سە قارىلىۋلزقمان بالالارقما
جەمئىيىتىمىز مماددىي زەر پمتق خېلمى
ممەب
مىمۇ قىمم
مان بالسم
مي قىلالم
زەر ققىم
قارلش تىجمسلن غمۇرۇر ئادىمىلىمك
دىكەنس ت مەنىۋى زەر پلەردىق كۈنسىدى
رى ىنمەكتە.

دىنىمىز بىلەن مۇناسمىۋىتى يماق
ئمماد ملەر ئايلىالانممس ت خۇرلپممازلىق
ئايمممالالر ئەركىنلىكمممى د پ جمممار
ما قلىق
سمېلىۋلزقانالر ئايلىالانمس ت قم
مەسئۇلىيەزسممىز ئەرلەر ئايلىالانممس ت
ئممارزۇقچە رۈشممەنمىكەن ئايممالالر
ئايلىالانمممس ت ئارۇنسمممىز ئىشمممالر
بالماستىق ھەر بىد ماسمۇلمان ئايما

ْقەدىممدلىكىم بممۇ رنى دىيىشممىم
ھەر ىزمۇ سىز ە ئىشمەنمىكەنلىكىمسىق
ئەمەس بەل ى مىنىڭ ئەرلىك بۇررمۇم
ئمممائىلىكە كۆڭمممۈ بمممۆلكىنىم
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سۆقلىدىكە قۇ ق سمالماڭ .ئىشمار ب
تلسممىتىللىدىكە پەرتل قىلممماڭ .زمماغدل
بالمىالمان ھمالەزتە زىلەمۇن نۇممۇرى
ئۈنسىسلر ئۇرۇر ئما قە تلسمتىللىدىنى
بىدىش ئمېلىش زىلەمۇن ئۇرمۇرنى
قابۇ قىلىش ياكى زاردل پارلڭلىشىشتق
قەزئى سماقلىنىڭ .مەن سمىز ە قەزئمى
ئىشممىنىمەن .شممۇنسلقتىمۇ ھىمملە -
مى دىلەر ە ئالسىنى قمېلىش قەسمت ە
ئۇردلپ كىتىشمنىڭ ئالمسىنى ئمېلىش
ئاخىدى پۇشايمان قىلى قالماسملىقىمىز
ئۈرۈن ھەر تلقىت ئىەتىياب ممۇدلپىئە
ھالىتىس زۇرۇڭ.

ئەت زلىدىمىزغممما كۆيمممۈنكىنىم د پ
قارىالانلىقىمسىق ھەم سمىزنى ھەقىقمى
سۆيكەنلىكىمسىنسۇر.
ْدىمەكچى بالالمانلىدىم :يېمنىرالردل
مەن يمماق بەقى ئىشممالرنى م ېنىممڭ
ئارنۇمسل سىدزقا رىقى سمىز قىلىشمقا
مەجبۇر بالۇپ قالىسىز .بەقىس سادل -
سېتىق ئىش بىجىدىش جەريانىسل يماب
ئەرلەر بىلەن پارلڭلىشىشقا زاغدل ك ېلىسۇ.
جەمئىيەزتە نۇرغۇن كىشمىلەر يارلزقمان
خۇدلسى قىلالاننىڭ جاقلسى ئۆلۈمنىڭ
مۇد ياشممىماقتا.
مى يمماقتەت بىخم
مەنىسم
تىجسلنسىز د لمال ئەرلەر كۆپۈيمۈپ
كەزتى.

ياخشى ئايما دوسملىدىرىز بىملەن
ئارىالشسىرىز بالىسۇ .ئەمما غەيمۋ ب -
شى ايەب پىتمنە -پاسماب پايسىسمىز
سۆق -ھەرى ەزلەردىق يىدلق زۇرۇڭ .بۇ
مۈ ىمەس
يامانلىقنىمڭ زارقىلىشمى ت زم
د رزمم ە مممۇپتىال بالممۇپ قېلىشممنىڭ
يالىسۇر .ئەخالقسىز زەربىيەسىز ئايالالر
بىلەن باردى -كەلسى قىلماڭ .يالسىشىالا
مز -
مۇم قىم
مسىالان مەسم
مانەب قىلىم
خىيم
ئايالالرغا كېسمە يۇقتۇرىمسىالان ئەڭ
ئېالىد جىنايەزچى د لمال نۇمۇسسمىز
مسىق
مۇ رنىڭ ئىچىم
مىلەر شم
ھېقىمد كىشم
رىقىسۇ.

ْئۆيس مەن ئۈرۈن قمانچە ئىسمىل
كىيىنسىرىز ياسانسمىرىز مەن شمۇنچە
ياخشى كۈرىمەن ت قمالاليمەن .ئەممما
سىدزقا باشمقىالرنى جەلىم قىلىمسىالان
كىيىملەرنى كىيى ياسمىنى رىقمماڭ.
تىجممسلن غممۇرۇرۇم سممىزدىق ھممارلم
كۆقلەرنىڭ ھۇقۇرلىنىشمالا قەزئمى يما
قايمايسۇ .سىدزقا رىققانسل ئۆيمسى ىلەر
ياكى بالىالرنىمڭ بىد رسمىنى ھەممدل
قىلىۋېلىڭ مەھد م ئىنتايىق مۇھىم.
ْھەرقانممسلق يمماب ئەر ە زى ىلىمم
قارىماڭ بەت ئارۇق رىمدلي بالمۇپ
كەزمەڭ .خازا رۈشەنچىسىق سماقالنماق
زەس .ئاتلق -ھەرى ەزلىدىرىزنىڭ ياممان
ماب
مىسىق ئىەتىيم
مىد بىدى م قېلىشم
زەسم
قىلىڭ .ھەرقانسلق ياب ئەرنىمڭ زماغدل
بالمىالان مۇناسىۋ زسىز بالالان ەپ -

ْئالال ئەڭ ياخشى سىددلشتۇر .ئانىڭ
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مدى د ردىمىممز ە ھەقىقممى دلتل
دېكەنلىم
بالىممسۇ .سممىز يممالالۇق ئەمەس مەن
دلتلملىق سمىزنى ئمايالش ئەسملەش
مممىزنىڭ
بىممملەن بىلممملە .مەن سم
جسمممممىرىزنىمۇ روھىرىزنىمممممۇ

مممك
ممماخىد زتە بەختلىم
دۇنيممما -ئم
بۇ لىسۇن...؟

ھايازىرىزنىمۇ ماممازىرىزنىمۇ مماڭىال
خمماس د پ قممارليمەن .مەن سممىزنى
قاغسلش ئۈرۈن بمارلىالىمنى قۇربمان
جېنىمنى پىسل قىلىشقا رلقىمەن.

ْخىياللىدىرىز رېچىلىم ئىدلدىرىمز
باشىشى قالماسلىقى ئۈرۈن ھەرقانسلق
مىد ە
مىكە ياممان زەسم
ياممان ت سۋىسم
د سمملىۋىسىال ئممارۇن بەرمەڭ .ئە ەر
خىيمممالىرىز رېچېىلىممم كەزسمممە
ئايلىماسلىققا ئۇنتۇپ كىتىش ە د رھا
دىققىتىرىزنى باشقا ياققا بۇرلپ ئمارۇن
يممۆز ەپ زاھممار ب ئممېلىش ناممماق
ئاقممۇش دۇئمما قىلىممش ئممارقىلىق
قۇزۇلۇشمممقا زىدىشمممىڭ .شمممەيتان
ئە ەشممممىكەن ئممماد منى ھەر ىمممز
ئاقدۇرللمايسۇ - .يالا پېتى قالماسلىقنىڭ
رارىسى قەد منى باسماسلىق.

ْئېسىت بەقى يالالانچى ئەرلەر ە...ئاياللىدىنى مەن سىنى ئانسلق سۆيىمەن
مۇنسلق ياخشى كۆرىمەن سەن ئۈرۈن
ئۆلىمەن د پ ئالسليسىالان ئەمما باشمقا
ئەركەكلەردىق كۈنلىمەيسىالان ئۇ رنىڭ
يامان كۆقلىدىسىق قارۇرمايسىالان نارار
مسىالان ھەزتمما
مسىق قاغسىمايم
قىلىقلىدىم
شىدىك پايسىلنىسىالان...
ْبۇ ھەقتە پەيالەمبەر ئەلەيەىسسما م
مى نى
مكەن‹‹ :ئازما -ئانىسم
مۇنمسلق دىم
قاقشازقان ئاد م ئايالىنى نامەھد ممسىق
كۈنلىمىكەن د ييۈس ئەر ئەر كىشمىكە
ئاخشىۋللالان ئايا ھەر ىمز جەنمنەز ە
كىدمەيسۇ››.

ْكىتاب ئاقۇشتىق زاختماپ قالمماڭ.

مۆق -
ماي سم
مان ئم
مسلق يامم
ھەرقانم
ھەرى ەزممتىق سمماقلىنىڭ .ھەر تلقىممت
ئالالھنىڭ ناقلر ب قىلى پەرىشتىلەرنىڭ
ممممانلىالىنى
خممممازىدلەپ زۇرۇتلزقم
مىلەرنىڭ
ممە نەرسم
ئەزدلپىرىزدى مى ھەمم
ھەزتا ئۆق ئەقللىدىرىزنىرممۇ قىيمامەب
كۈنى ۇتلھچى بۇلىسىالانلىالىنى ئەسلەپ
زۇرۇڭ.
مدى
ْئمالال ت ئالالھنىمڭ پەيالەمبىم
رلقى بالمايمسىالان ئىشمقا مەنم مۇ رلقى
بالمايمەن .ئالالھنى رلقى قىاللمىالمان
يالسىشىنى نارلقى قىلالان ئايا قانسلقمۇ
نىجمماب زاپالىسممۇن...؟ ت قانممسلقمۇ
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مارقىلىقمۇ خالىالممان
مۇش ئم
ماب ئاقم
كىتم
مادى ى
مى دونيم
بىلىملەرنمى ئىكەللىكىلم
دلڭلىق ئالىملەرد ت يتىشمى رىققىلمى
بالىسۇ .كىتاب بىلىمم بمۇلىقى بىلىمم
مى
مڭ رىدىالم
مۇرى ئەقىلنىم
مڭ نم
قەلىبنىم
دىمەكتۇر .لېمۋ زالىسمتاي‹‹ :ياخشمى
كىتاب ئەقىل -پارلسەزنىڭ ئمارقۇرى››
دىممكەن .مەن سممىزنىڭ كىتابخۇمممار
ئادىتىرىزدىق ياخشى كىتابالرنى زەكمدلر
ئاقۇش روھىرىزدىق زالىمۇ سۆيىنىمەن.
سممىز كىتمماب ئاقممۇپ بەرسممىرىز
باللىدىمىزمۇ ئۈ ۈنىسۇ .كىتاب ئاقمۇش
بالسمما سممەتىيەلىك ئمماد م بالممۇش
ساپالىق ئائىلە قۇرۇش مەد نىيەزلىمك
جەمئىيەب بەرپا قىلىش روناق زاپقمان
مىللەز ە ئايلىنىشنىڭ ئاساسى قارللى.

ْسممىز دلتلملىممق مەن يممارلملىق
خازۇن زۆھپى مار ئانما ئىخالسممەن
بەنس ئۇلۇغ ئماد م بالىشمىم كېمد ت
د پ ئممۈقىرىز ە سممۆقلەپ زممۇرۇڭ.
كۈنسىلىك ھەپتىلىك ئايلىق يىللىق
ئۆمۈرلۈت پىالنالرنى زمۈقۈپ ھەر بىمد
ئىشنى ئامما بمار تلقىتىمسل جايىمسل
ئارۇنالشقا زىدىشىڭ.

بالۇش سىلەرنى بۇدۇنيمادل بەختلىمك
قىلىش ئمۇ دۇنيمادل دوقلخ ئۇزىمسىق
ساقالپ قېلىش .سىزنىڭ مەسئۇلىيىتىرىز
بارنى جايىسل ئىشلىتى

زۇزۇش بالىالر بىلەن ماڭما يمار مچى
بالۇش ئارقىلىق ئمالالنى رلقى قىلىمش
بالسۇن .ئانسىق بىمز بەختلىمك ئەر -
ئايا

بالىلىدىمىزنىڭ مەنىمۋى ت ممادىۋى

ھەقىقەزەن ئېالىد كەلسى .بالىلىدىمىزنىڭ

زەربىيەلىنىشىكە بەت ئەھمىيەب بىدىمڭ.

كۆڭلى سۇنۇق ئۆيسى ى راڭالرغىممۇ

ئازمما -ئممانىالر بالىالرنىممڭ زممۇنجى

كۆپ جاپما بالمسى .ھەمممە ئىشمنىڭ

ئاقۇزقۇرىسى ئائىلە بالىالرنىڭ زۇنجى

تلقتى -سائىتى بمار .سمىلەرنىڭ سمەتر

مەكتىپىسۇر .بىنانىمڭ مۇسمتەھ ەملى ى

قىلىشىرالرنى زاغدل رۈشى نىشمىرالرنى

ئۇ زېشىالا باغلىق بالالانس ت بالىالرنىڭ

مىرالرنى
ملەن ساقلىشم
مستلرلىق بىم
ئۈمىم

كەلكۈسى ممۇت پپەقىيىتى كىچى ىمسىق

ئىشەن بىملەن ياشىشمىرالرنى ئۈمىمس

بۈلۈشمىمىز ە بماغلىق

قىلىمەن .بىز ئالال خالىسا پماب ئارىمسل

بالىسۇ .قايسى بىمد ئۇسمتاق ‹‹ئايما

ممد
ممىزد ت بىم
ممىمىز .مەن سم
ئۇردىشم

كىشىنىڭ ئۆيىس زەربىيەلەيسىالان بالىسى

ئىخالسمەن تلپادلر ئىسىل ئايالىمنىمڭ

بار زۇرۇپ سىدزالردل ئىشلەپ يۇرىشى يا

بالالانلىالىسىق پەخىدلىنىمەن.

مەنىۋى يا ماددىۋى ماھتاجلىقتىق باشمقا

مى بەرسممۇن ھەم
مالال ئەجدىرالرنم
ئم

نەرسە ئەمەس›› د پ بەت زاغدل ئېيتقان

مىنممى سممىزنى ت ئەت زلىدىمىزنممى

ئى ەن .مەن سىزدىق سمىدزتا ئىشملەپ

مچان
مادلقەزمەن زىدىشم
ئىپپەزلىمك سم

كىلىشىرىزنىمۇ

زۆھپى ممار بەختلىممك كىشممىلەردىق

خالىمممايمەن ھەم سممىزنى ماھتمماجمۇ

قىلالاي)...

قىلمايمەن .ئائىلىس مىنىڭ نىشمانىم ت
مەسئۇلىيىتىم ھا

يمىز.

ْئاخىددل د يسىالىنىم بىلىمەن سىز ە

ئۆسمممۈپ يې تىلىشمممىكە سممماپالىق

ئۆيكە بىد ر نەرسە ئېلى

بەختلىك ئازا -ئانما بەختلىمك

كىشىلەردىق با

زەر پتىق زەڭ ئۇقۇقلىنىشمىالا سماغالم

باشالپ كۆڭۈ

ئمۆينى ياخشمى

خەيممد سممىز ە ت بالىلىدىمىزغمما

رىزىق ئارقىلىق سىز

خازىدجەملىك ھەم ئاممانلىق زىملەپ...

بىلەن بالىالرنى باياشاب زۇرمۇشقا ئىمكە

ئۆمۈرلۈت يالسىشىرىز...

مى
قىلىىمش سمىلەر ە ياخشمى يىتەكچم
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ھەيئىتىنىڭ مەسمئۇلى بالالمان كېميىق
ت زەنممكە قايتىمم كېتىمم خىتاينىممڭ
زۈرمىسىكە رۈشم ەن ت - 1971يىلمى
زۈرمىس شېەىت قىلىنالان ئماب يمۈر ت
مۇھاجىس كازتا ئۆلىمادۇر.

ئابممممسۇلخەبىد دلمالالھمممماجىم
ھىنسىستانسى ى دىيۇبەنس (دلرىلئۇلمۇم
بىلىمكاھىسل ئىلىمم زەھسمىل قىلالمان
ئانممسىق ت زەنممكە قايتىمم بېدىمم
مۇھەممەد ئەمىمق بۇغدلنىمڭ كمۈر ش
مالم
مدىيەد ئىسم
مان كېم
سمېپىكە قېتىلالم
ھاكىمىيىتى قۇرغان ئىنقىالب مەغلمۇب
بالالانسىق كېيىق سەئۇدى ئەر بىستانالا
كېلىمم پادىشمما ئابممسۇلئەقىزنىڭ
مەسلىەەزچىسممى ت كازتمما ئۆلىممما ر

دلمالالھاجىمىنىممممڭ ھايممممازىنى
زۆت نممسى ى بىممد نەرممچە باسممقۇرقا
يىالىنچاقالپ رۈشۈنۈش مۇم ىق:
مس
متىلىش ت زەنم
 .1ئۆسمۈپ يىم
مسى ى
بىلىمم ئمېلىش باسمقۇرى ت زەنم
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سەرف نەھۋى بما غەب بىلىملىدىنمى
ئىكەللىكەنممسىق كېمميىق ئۆقىنىممڭ
قىد كلى ممى ت زىدىشممچانلىقى بىمملەن
مەدرىستى ى راڭ ئۇستاق قلھىمس قماقى
مسل بىممد قاللممۇق زەربىلىنىشمم ە
ئالسىم
مۇيەسسەر بالىسۇ.

ئۇستاقلىدى.
 .2رەزئەلس ئاقۇش باسقۇرى ت
ئۇستاقلىدى.
 .3ئاقۇش پۈزتۈر ەنسىق كېميىق
بىدىنچى قېتىملىق ت زەنمكە قايتىشمى
مۇد ررىسممملى ى ت مۇسمممتەقىللىق
ھەرى ىتى.

دلمالالھاجىمنىڭ ئۇستاقى قلھىس
قاقى

 .2ئىنقىالبتىق كېيىن ى رەزمئەلكە
- 2ھىجدىتى ت رەزئەلمسى ى ئىلمىمي
ھايازى.

ئۇستاقنى قىسمقىچە زۇنۇشتۇرۇشمقا

 .5ت زەنكە قايتقانمسىق كېيىن مى
ئىلمىي سىياسمى ھايمازى ت شمېەىت
بالۇشى.
دلمالالھاجىمنىڭ ئۆسۈپ يېمتىلىش
ت زەنممس بىلىممم ئممېلىش باسممقۇرى
ت زەنسى ى ئۇستاقلىدى
ئابسۇلخەبىد دلمالالھماجىم - 1933
يىلى زاخسمۇن نماھىيە باسمتان يېمزل
خازى كارىز مەھەللىسىس مەرىپەزپەرت ر
دى نىي ئائىلىس دۇنياغا كەلكەن ئازما -
ئانىسى خالى نىيەزلىك زەقۋل كىشىلەر
بالۇپ كىچى ىسىق باشمالپال بالىسمىنى
دىنى ئالىم قىلىشقا بە باغلىالان.
يەزتە ياشمتا مەھەللىمسى ى يەرلىمك
مەكتەپ ە كىدىمسۇ 12 .ياشمقا كىمد ەن
يىلى زاخسۇنسى ى مەشمەۇر مەدرىم
باستان مەدرىسىكە ئاقۇشمقا كىدىمسۇ
مەدرىستە ئاقۇش جەريانىسل قېد كلى ى
زۇزۇتېلىش قابىلىيىتىنىمڭ يمۇقىدىلىقى
بىلەن ئۇستاقلىدىنىڭ دىققىتىنى زارزىسۇ
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زاغدل كېلىسۇ بمۇ كىشمى بۇخمارلدل 8
يىللىق ئاقۇشمنى زاممامالپ شماھاد ب
ئالالمممان يەنە شمممام ت پەلەسمممتىق
رليانلىدىالا كېلى مەشەۇر ئۇستاق ردىق
زەفسىد ھەدى ئىلىملىدىمس زېخىممۇ
رۇڭقۇر بىلىم ئاشۇرۇپ ئمۇ يەردىممۇ
ممۇس
ممان مەخسم
ئۇسممتاق ردل ئاقۇغم
ئىلىملىدىس ئىجاق زنامە ئالالمان (بمۇ
ئۇستاق سابىت دلمالالممسىق پىشمقەد م
بالۇپ بۇخمارلنى پۈزتمۈرۈپ شمامالا
ماڭالانسل سابىت دلمالالمنىڭ بۇخمارلدل
قالالانلىقى مەلۇم ت زەنكە قايتقانمسىق
كېيىق زاخسمۇن باسمتان مەدرىسمىنى
ئىلمىممي مەركەق قىلىمم مەدرىسممنى
ۈللەنسۈر ەن زۇرپانمسىق كمار ت
قەشقەرغىچە بالالان ئارىلىقالردىق نەرچە
يۈقلىكەن زالىپالر بۇ يەر ە جەم بالالان
ئۆقى ما ئىلمىمي زەجمدىبىكە ئىمكە
بالۇپ خەلق ئىچىكە راڭقۇر رۆك ەن
ئ مەلىي زەجىدبىكە باي پەزىۋل ئىشلىدى
مس
بىملەن شماغۇلالنالان خەلمق ئىچىم
مان
ملەن ئازالالم
ماقى نمامى بىم
قلھىمت قم
كىشىسۇر.

دلتلمىسل زالىپالر بىملەن بمۇ شمېئىدنى
ئاقۇغان بالۇپ شمېئىدنى بىمد ئىلىمم
زەلەپ قىلالۇرىنىڭ يماقغىنىنى بىلىم
بۇنچە ئەر ب زىلى قۇتتىتى پاساھىتى
ئىلمىيلى ى بىلەن قەيەر ە ئىلىمم زەلەپ
قىلىممم ماڭالانمممسۇ د پ ھەيمممدلن
قېلىشقانلىقىنى ئېيتىسۇ.

ئابمممسۇلخەبىد دلمالالمنىمممڭ
رەزئەلسى ى ئاقۇش باسمقۇرى ت
ئۇستاقلىدى
ئابسۇلخەبىد دلمالالم بۇ ئ ۇستاقىنىڭ
يېنىسل زاكى  23ياشقىچە ئىلىم ئېلىم
د رس زۈ ىتى ئۇستاقىسىق شماھاد ب
ئالىممسۇ ئىلىمممكە بالالممان ئممازتەت
قىزغىنلىقى بىلەن رەزمئەللەرد ئىلىمم
ئاشۇرۇش ئىلىم ئەھلىلىدىسىق ئىستىەاد
ئېلىش ئىستىكىس بالىسۇ ئۇستاقلىدىنىڭ
زەتسىيەسممى بىمملەن ھىنسىسممتانسى ى
دىيۇبەنممس (دلرۇلئۇلممۇم بىلىمكاھىالمما
بېدىشنى قارلر قىلىسۇ.

ئابمممسۇلخەبىد دلمالالمنىمممڭ
رەزئ لسى ى ئۇستاقلىدى
دلمالالم دىيۇبەنمسزە زىدىشمچانلىق
بىلەن  5يىلسل دىيۇبەنسزى ى ئاقۇشىنى
زامممامالپ يممۇقىدى باھمما بىمملەن
ئۇستاق رنىڭ ماختىشىالا ئېدىشىسۇ.

- 1923يىلى باشلىدىسل ھىنسىسمتانالا
قارلپ يالالا رىقىمسۇ .ئىلىمم سمەپىدى
جەريانىسل قەشمقەر خمانلىق مەدرىسمە
ت ساقى مەدرىسەلەرنى قىيار ب قىلالماچ
بەقى د رسلىدىكە دلخىل بالمۇپ يەنە
سەپىدىنى دلتلم قىلىسۇ.

دلممممالالم دۇنياغممما مەشمممەۇر
ئۇستاق ردىق د رس ئېلىشقا مۇيەسسمەر
بالالان بالۇپ مۇفەسسىد ممۇھەددى
ت فەقىھ ئۇستاق ردل ئاقۇغان.
 .1ئەنۋ ر شا كەشممىدى (فەيمزۇ
بارى -شەرھى سمەھىەۇ بۇخماري ت
(ئەرىف شەقي شەرھى زىدمىمزى نىمڭ
مۇئەللىپى.

سەپەر جەريانىمسل ئەر بمچە شمېئىد
ياقغاچ ماڭىسۇ شېئىددىق  23كۇپلىتنى
يېرىسادى ى ئۆقى قانالان مەسمچىتنىڭ
زېمىالا يېزى قايىسۇ بۇ شمېئىد زماكى
- 1955يىلىالىچە شۇ يەد بار بالمۇپ
بۇنى - 1955يىلمى يماقدل كېدىيەلىمك
مانلىق
ماخۇنۇم قەشمقەر خم
مەزتماختى ئم
مەدرىسىس ئاقۇتلزقان راغسل خمانلىق
مەدرىسە ت ساقى مەدرىسمە زمالىپلىدى
بىلەن يماقلىق د م ئېلىشمقا رىققانمسل
مش
مچىتنى قىي مار ب قىلىم
مۇر مەسم
مەقكم

 .2خەلىمممل ئەھممممەد سممماھى
ساھارلنەاى «بەقھۇ مەجەۇد» (ئەبمۇ
دلتۇدنىڭ ھەدى زماپلىمى شمەرھىنىڭ
مۇئەللىپى
 .3شەبىدى ئەھمەد ساھى «فەزەۇ
مممم ۇلەىم» (سمممەھىھ مۇسممملىمنىڭ
شەرھى نىڭ مۇئەللىپى.
مۇقىدىقى ئۇسممتاق ردل ھەدىسممتىق
يم
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رەزئەلسى ى ئىشلىدىسىق خەتىدى بالالان
كىشىلەرنىڭ بىدى بالۇپ قلمانىمىزنىڭ
ئىلىملىك پىشقەد ملەرىسىق ئىسى.

بۇخممارى مۇسمملىم زىدمىزىلەرنممى
زاماملىالان ت باشقا ھەدى كىتابالردىق
ئىسمتىال ئالالمان .زەفسمىددىق ئىبنمى
كەسىد زەبەرى بەيزلتىيلەرنى زۇلمۇق
زاماملىالان .مەنتىق ئۇسۇ ت باشمقا
پەنلەرنى م ۇكەممە شمەكىلس ئاقمۇپ
ئىزنى ئالالان .فىقەمى ئىلمىمسىق زمۆب
مەقھەپ فىقەىسىنى ئىكەللىكەن بالۇپ
ئۆز ممۈرلى ى بىمملەن ئممۇ يەردىمممۇ
ئۇستاق نىڭ دىققىتىنى زازىسۇ.

-1972يىلى - 2ئاينىڭ بېشى مەن
مان
ما قىلالم
مالالجىم جەنۇپقم
(نىيماق دلمم
سەپەرىمس ق ينۇ ئابىمسىق مەتلىمۋى
بىلەن ئۇردۇشۇش ئىستىكىس ئازۇشمقا
مۇلتانىم جامىممسى ى
مز سم
ماردىم .ئەقىم
بم
جامائەزلەردىق مەتلىۋىنى سۈرۈشتۈردۈم
بىدئاقدىق كېيىق جاممائەزلەر مەتلىمۋى
كەلسى دىيىشتى مەتلىۋى بىلەن سا م -
سائەب قىلىشقانسىق كېميىق مەتلىمۋى
مك ت ئەد پ بىمملەن نەدىممق
كەمتەرلىم
كېلىشتىلەر؟ د پ ساردى.

دلرۇلئۇلۇمممممسل ئاقۇلۇتلزقممممان
د رسلەرنىڭ كمۆپ قىسممىنى يمۇقىدى
نەزىجە بىلەن زامامالش جەريانسل ئۇستاق
ئەنۋ ر شاھنىڭ مەسمچىتىس ئىمماملىق
قىلالاچ ئەنۋ ر شا كەشمىدىسىق باشمقا
زالىپالرغا قارىالانسل پەرىقلىمق شمەكىلس
پايسىالنالان.

مەن جاتلبەن :زاخسۇنسىق كەلمسۇق
زەقسىد دىسىم.
مەتلىمممۋى د رھمممالال دلممممالالم
ئابسۇلخەبىد بامۇ؟ د پ سارىسى.

دلرۇلئۇلممۇمنى پۈزتممۈر ەن راغممسل
ئاقۇزۇش ھەيئىتى ت باھا ش ھەيئىتى
زەرىپىممسىق دلمالالمالمما «مەتلىممۋى»
ئۇنۋلنى بىلەن بىد ە «ئالىم فاقىل» ت
مدىلكەن بممۇ
مۋلنى ب ېم
مل» ئۇنم
«جەلىم
ئۇنۋلن دلۇلئۇلۇمسل ھې بىد ئاقۇغۇرىالا
بېدىلمىكەن ئى ەن.

مەن ئۆزمم ەن يىلممى ئۇقۇزممۇپ
قۇيالانلىقىمىزنى دىسىم.
مەتلىۋى :شېەىت كەزتىمۇ يا نارما
كەزتىمۇ؟ دىسى.
مەن شممېەىت كەزتممى زۈرمىممسىق
مىيتىنممى ئارىقىمم ئۆيىكىمممۇ بەرمەي
كۈمممۈت زتى دىيىشممىمكىال قممايالۇدىق
رىدليى ئۆق ىدى ئىچىمسىق ئۆكسمۈپ
يىالالپ كەزتى نەرچە مىنمۇب ئمۆقىنى
زاختىتالماي يىالمالپ دۇئما -ئىسمتىالەار
ئاقمۇدى ئەزدلپتى ىلەرممۇ مەتلىمۋىكە
قارلپ كۆقلىدىكە ياش ئالسى.

مڭ ئۇنممۋلنى زاغدىسممىسل
دلمالالمنىم
ئازۇشتى ى زانۇشملۇق ئمالىم ق ينمۇ
ئابىسىق مەتلىۋىسىق ئاڭاليلى :بۇ ئالىم
مممەن
مممسىق ت مەرۇپ ھەسم
دلمالالمم
مەتلىۋىممسىق كېمميىق دلرۇلئۇلممۇمنى
پۈز ۈق ەن دلمالالمنىڭ ئۇنۋلنىنى ئۆق
كۆقى بىملەن كمۆر ەن ت دلمالالمنىمڭ
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بېدىلمىكەنلى ىنىمۇ بىلسىم .شمۇنىرسىق
كېمميىق ئۇسممتاق بىمملەن ئۇردىشممىش
ئىستىكىس بالسۇم ئەمما زەغسىد مۇشۇ
ئاخشممايسۇ بممۇ قا يمىقممانچىلىقالردل
كۆرۈشممەلمەي قمماپتىمىز دىكىممنىچە
كۆقلىدىسىق زارلمالپ ياشالر زۆكۈلسى.

ئۆيىكە باشالپ دلستىخان رلسمالپ
بىز بىلەن سۆھبەزتە بالسى بۇ ئەسنادل
ئۇستاقىمىزنىڭ دىيۇبەنمسزى ى ئىمش -
مما
ممى مەلۇمازالرغم
ئىزلىدىممسىق ياخشم
ئىدىشىۋللسىم.
ق ينمممۇ ئابىمممسىق مەتلىمممۋى
دىيۇبەنسى ى كمۆر ەنلىدىنى سمۆقلەپ؛
مەن دىيممۇبەنكە بارغانممسل ئۇسممتاق
مممەن ت مەرۇپ
مممسۇلخەبىد ھەسم
ئابم
مەتلىۋىلەر پۈزتۈرۈپ كىتى باپتۇ مەن
ئۇ ردىق كېميىق ئاقۇغمان بىدكمۈنى
متاق رنىڭ
متى ى ئۇسم
دىيۇبەنمس مەدرىسم
ئىشخانىسممىنى ت ئممارخىپلىدىنى كانمما
ئارنىسىق يېرى ئارنىالما يمۆز ىمەكچى
بالسى ئارخى يۆز ىكەنلەرنىڭ ئىچىس
مەنمۇ بارئىسىم .باش مۇدرر س ئەنۋ ر
شمما كەشمممىدىنىڭ ئىشخانىسممىسى ى
ئارخىپالرنى مەن يۆز ىسىم زۇيۇقسمىز
ئابمسۇلخەبىد زۇركىسمتانى د پ ئىسمىم
ما
مى قالۇمالم
يېزىلالمان ئارخى م خالتىسم
رىقى قالمسى مەن د رھما ئېچىم
ئۇنىڭ ئۇستاق ئابسۇلخەبىد ە بېمدىلكەن
ئۇنۋلن ئارخىپى ئى ەنلى ىنمى بىلمسىم
ئۇنۋلنالمما ئابممسۇلخەبىد زۈركىسممتانى
مەتلىمممۋى فاقىمممل جەلىمممل د پ
يېزىلالممانلىقىنى كممۆردۈم ئۇنۋلنالمما
دىيۇبەنمممس دلرۇلئۇلمممۇم ئىمتىەمممان
زەكشۈرۈش ھەيئىتىنىڭ زامالىسى ت باش
مۇد ررى ئەنمۋ ر شما كەشممىدىنىڭ
ئىمزلسممىمۇ قايۇلالانىممسى شممۇنسلقال
جەلىمل دىمكەن ئۇنۋلننىمڭ دىيۇبەنمس
بايىچە بۇ ئۇستاقدىق باشقا ھمېچ ىمكە

ئاقۇش پۈزتۈر ەنسىق كېميىق
بىدىنچممى قېتىملىممق ت زەنممكە
قايتىشى مۇد ررىسلىك ھايازى ت
ت زەنسى ى ئىنقىالب ھەرى ىتى
ئەمممسى سممۆقنى مەرۇپ ھەسممەن
مەتلىسىق ئاڭاليلى بۇ كىشىمۇ قلمانىسل
زاخسۇننىڭ مۇفتىسمى بالالمان كىشمى
بالۇپ دلمالالم بىملەن دلرۇلئۇلمۇمنى
بىللە پۈز ۈق ەن .ئۇ مۇنسلق د يسۇ:
بىممز - 1931يىللىممدى ئەزدلپىممسل
مكە قممايتتۇق ت
متانسىق ت زەنم
ھىنسىسم
قەشقە ە كەلكەن تلقتىمىزدل زۈركىسمتان
ت قىيىتىنىڭ دلتللالۇشمتا ئى ەنلى ىنمى
يالالرنىممڭ بىممخەزەر ئەمەسمملى ىنى
بىلسۇق -بىز ت زىنىمىز ئىسمالھازى ت
ئىەتىياجى ئۈرۈن نۇرغمۇن پايمسىلىق
كىتاب -مازىدىيالالرنى ئېلىم كەلمكەن
متىق
مسل ياقىتى م قۇيۇشم
مسۇق يالم
ئىم
ئەنسىدىسۇق باشقا يا ئىزد يلى د پ
خممازەن ئممارقىلىق كېممدىيە ە كېلىمم
ت قىيەزنى كۈق ز ەچ زۇرۇپ قالمسۇق
ت زەننىمممڭ ئەھۋللىنىمممڭ ياخشمممى
مائارىپقما
ئەمەسلى ىنى تلقىمت قىم
كۈرىمىسەت بالمايمسىالانلىقىنى ھمې
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قىلىمم كېممدىيەد د رھمما ئى ممى
مەدرىسممممىكە ئارۇنلىشممممى د رس
باشلىسۇق دلمالالم شۇ راغسل ئى مى
ئۈچ يۈقد ت زالىپى بالالان رماڭ بىمد
جامىكە مۇد رىسلىك قىلىشقا باشملىسى
دلمممالالم د رس باشمملىالانسىق كېمميىق
زالىپالرنىڭ سانى زېز ئېشى مەدرىستە
مىرلىالممان زممالىپالر د رس ئالىممسىالان
ھالەز ە كەلسى ئۇقۇن ئۆزمەي ئىلىمم
سۆيەر ياشالر كۆپىيى جامىلەر كىچىمك
كەلسى .مەن (مەرۇپ ھەسەن مەتلىۋى
بىد يىلسىق كېيىق زاخسمۇنالا قمايتتىم
دلمالالم كېدىيەد قالسى.

بىد كۈنى مەن سانىي ھىسليىالا د رس
ئېيتىۋلزقان ئىسىم د رس ئارىلىقىسل ماڭا
بىد جۈملە يەر ئېنىقسىز بالۇپ قالمسى
شۇ ئەسنادل زمالىپالر ئىچىمسىق بىمدى
ئى ى كەلىمە بىلەن بۇنى يەشتى مەن
رۆرۈپ كەزتىم بۇ رنىمڭ ئماد زتى ى
ئلد ملەر ئ مەسلى ىنى ھمې قىلمسىم
مسلق
مالىپنى راقىدىم مۇنم
كەرمتە  3زم
مەسلىەەب قىلسىم سىلەر بۇ رنى سىناپ
بېقىرالر زەفسىددىق فمازىەەنى زەفسمىد
قىلممسۇرىرالر بۇخارىممسىق ئېيتقىلممى
سېلىرالر فىقەىسىق ھىسليىنى دېكىلمى
سېلىرالر ئىلمى بار ياقلىقىنى بىلەيلمى
دىسىم كەرتە ئۇ ر پىالن بۇيىچە ئىش
كمۆردى مەن د رسمخانا د رىزىسمىسىق
ئۇ رنىڭ د رسىنى ئاڭلىمسىم د رسمنى
ئاجايىمم ئېيتتى ممى د رس زممۈ ەپ
باغىچە د رستىق زەسمىدلىنى يىالمالپ
كەزممممتىم ت د رس زۈ ىشممممىكىال
دلمالالمنىڭ قېشىالا كىدىم قۇرماقالپ
زۇرۇپ نەرچە كۈنسىق بېمدى ئالمسىالا
ئۈزۈپ د رس سمۆقلەپ ئەد پسمىزلىك
قىلالانلىقىم ئۈرۈن ئەپۇ سماردۇم بمۇ
مسى
مۇمسل ئىم
مڭ باشقۇرۇشم
مامە مىنىم
جم
بۈ ۈنسىق باشمالپ جمامە زالىپالرنىمڭ
پۈزۈن باشقۇرىشىنى سىلىكە زاپشۇردۇم
ئۈممەزنىڭ خىزمىتىنمى بىلملە قىاليلمى
دىسىم .دلمالالممۇ زەلىپىمكە قاشۇلسى.

ئاد م كىدىم كەلمسى ئمۇ ر قەشمقەر
زەر پممتىق كەلكەنلى ىنممى زاخسممۇنالا
كىتىسىالانلىقىنى ھاقىد ماڭالمىالانلىقىنى
ئېيتتى بىز ئۇ رنى ئېلى قالسۇق.

شۇ راغسى ى زمالىپالردىق مىرمس ت
زالى مۇد رىسلىك قىلالمۇد ت د رىمجە
كەلكەن ھاقىد (- 1972يىلى ئمۇ ردىق
نەرچە يۈق كىشمى ھماقىدمۇ كېمدىيەد

كېمممدىيەد دلممممالالم بىممملەن
ھەم ار شقان ئاد ملەردىق بىمد نەرمچە
كىشى بىلەن سۆھبەب:
بىدى روقلخۇن مۇد رر س يەنە بىدى
روقلخۇنباي ت مۇھەممەد ئاخۇن ئاكىالر
ئەمسى ەپنى كېدىيەلىمك روقلخمۇن
مۇد ررىستىق ئاڭاليلى.
-1972يىلممممى - 5ئمممماي مەن
(دلمالالمنىڭ زالىپى نىياق دلممۇلالجىم
روقلخۇن مۇد ررى بىلەن ئۇردلشمتىم.
روقلخۇن ممۇدررى رماڭ مەدرىسمىكە
مەسئۇ مۇد رى ئى ەن .ئۇ مۇنمسلق
د يسۇ:
بىد كمۈنى مەدرىسمىمىز ە ئى مى
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مەن (نىيممممماق دلممممممالالجىم
روقلخۇنبايممسىق ئىممنقىالب ئەھممۋل
سۈرۈشتۈر ىنىمس ئمۇ ئەسلىمىسمىس :
بىز ئىنقىالبنى باشالش ئۈرۈن بىد قىسىم
قارللالرنى سېتى ئەكەلمسۇق يەنە بىمد
قىسمىنى ئۇستا ھمۈنەرت نلەرنى ئىشمقا
سېلى كېدىيەنىڭ ئۆقىس قارل ياساشقا
كىدىشممى مەلممۇم مىقممسلردل قممارل
زەييارلىسۇق ئانسىق ھەر قايسمى يېمزل
كەنمممتلەردىق ئىشمممەنچلىك ئىممممام
مممۇئەققىنلەرنى راقىدىمم دلمممالالم
جىەادنىڭ ئەھمىيىتى رولى مۇھىملىقى
زاغدىسىسل ت قانسلق بالىمسىالانلىقىنى
ئېنىق د رسلىك قىلى سۆقلىسى.

ھاياب دېكەنىسى.
ممۇنىرسىق باشمممالپ
ممالالم شم
دلمم
جەمئىيەزممتە ھەرخىممل قازالمممسى ى
كىشممىلەرنىڭ ئارىسممىسل قور زەسممىد
قاقغىسى .ھەممىسمىكە ئىلىمم ئىممان
نۇرى رارقان ئىسى.
شۇ كۈنلەرد كېمدىيەد ناپۇقلمۇق
كىشممىسىق بىممدى تلپمماب بالممسى.
ئەزدلپتى ى ناھىيىلەردىنمۇ ئاد م جىمق
كەلسى ئاد زلىدىمىزد ئمۈچ كمۈنكىچە
قەبد بېشىسل ت ق نەسىەەب قىلىمسىالان
ئىش بارئىسى زەكلى بىلەن دلممالالم
سۈر قىيامەزنى زەفسمىد قىلمسى شمۇ
زەبلىالمسىق دلممالالم زېخىممۇ ياخشمى
زانۇلۇپ كەزتى .

بۇ كىشىلەر ئۆلسەت شېەىس قالساق
غاقى دېكەن ئىدلدىكە كەلسى .ئىمنقىالب
جەڭچىلىدى د سلەپ ى قەد ممس ھماقىد
بالالان ئىسى .بۇ ئىممام -ممۇئەققىنلەر
دلمالالمنىڭ زاپشۇرۇقى بىلەن جايىلىدىالا
قايتى ئىمنقىالب روھىنمى كىشمىلەر ە
يەز مممۈقۈپ  18ياشمممتىق يمممۇقىدى
كىشىلەرنى جىەادقا راقىدىشقا ئازالنسى.
دۈشەنبە كمۈنى كېدىيەنىمڭ غەربمى -
شىمالىسى ى شەنبە باقلر دېكەن جايسى ى
مەيممسلنالا سممائەب  13دل يىالىلىممش
ئۇقتۇرۇلسى .بىز ئۆقىمىزمۇ زەييارلىقنى
پۇختا قىلى كېدىيە باقىدىنىڭ غەرىم
زەر پتى ى كانا د ريما ئېقىنمى بىملەن
شەنبە باقلرغا قمارلپ يالالما رىقتمۇق.
مەيسلنالا ي ې نى كەلكەنمس كمۆردۇق ى
ئىسالمنى ھۈررىيەزنى خا پ جان زى ەر
ئەقىمەزلەردىممق نەرممچە يممۈقلىكەن

روقىئممممماخۇن ممممممۇد ررى
دلمالالمنىڭ مەدرىستى ى پائمالىيەزلىدىنى
زانۇشتۇرۇپ مۇنسلق د يسۇ:
بۇ كۈنلەرد ھەر زەر پتىق ئىمنقىالب
خەت رلىدى كىلى زۇردى شۇنىڭ بىلەن
دلمالالممۇ بۇنى ياخشى پۇرسەب بىلى
مۈنەرت نلەرنى
مايالرنى ت ھم
د رھمالال بم
يىتەكلەپ قارل زېپىش ت قارل ياساش
ممى
ممى زەر پتى م
ئممارقىلىق ھەر قايسم
ت قىمميەز ە ماسلىشممى ئىنقىالبقمما
زەييارلىق كۆرىۋلزمازتى .بمۇ ئىشمالرغا
روقلخۇنباي دلمالالم بىلەن شۇ ئىشالرغا
يېتەكچىلىك قىلالان كىشمىلەرنىڭ بىمدى
ئىسى.

روقلخۇنباي بىلەن سۆھبەب
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ئەقىمەزلەر يىالىلى

رىقى م ئىچممى زەر پمم ە رۈشۈشمم ە
باشلىسى شۇ راغسل دۈشمەن ئەھۋللنىڭ
ئۆقىكە پايسىسىز ئى ەنلى ىنمى كمۆرۈپ
يىتى زەسلىم بالۇپ رماڭ قمۇتۇقنى
ئېچىۋ زتى دۇشمەننىڭ باشلىقلىدىسىق 3
كىشىنى باغالپ جاقل مەيمسلنىالا ئېلىم
رىقتۇق بماش قۇمانمسلننى ئۆلمۈمكە
ھۆكۈم قىلى نەخ مەيسلنمسىال ئىجمدل
قىلىنى ئېتىم زاشمالنسى .ئۇ رنىمڭ
ھاكىملىق زامالىسىنى خەلىققە كۆرسىتى
زۇرۇپ پالتا بىملەن پماررىلىۋ زتۇق
ممقا
مم ىالزتا ساقالشم
مملەر ئىسم
غەنىمەزم
بۇيدۇلسى.

زۇرۇپتۇ.

بىز د رھا دلمالالمنى ھەربىي كىيىم
كىيكۈقۈپ ھەربىي پا ان زاقاپ قمارل
ئارغىماققا مىنكۈقۈپ خاجىنىياق ھاجىالما
مار
مقا زەييم
ئاخشماش قىلى م ئازلىنىشم
بالسۇق ئى ى قالىسل ئى ى زاپانچما
ت ئەزدلپىسل سەك ىز قاغسىالۇرى قىلى
قاشۇننى باشالپ ھەربىمي ھۆكمۈمەز ە
يۈرۈش قىلسۇق دلمالالم ئالسىق ئى ى
ئاد منى ئازلىق شەھەر ئىچىس خاجىنىياق
مقا
ھماجى يىتى م كەلمسى د پ زات شم
بۇيدىسى .رۈن ى خاجىنىياق ھاجىمنىڭ
بازۇرلۇقى ت ئەس ىدى كمۈرى ھەمممە
يەر ە پۇر كەز ەرم ە ئىسممى رىقسما
دۈشمەنمۇ ئۈركۈيتتى بۇ بىد زاكتى ما
ئىسى .قۇمانسلن سمېپىلالا يېقىنالشمقان
راغسل ئۆقى قاشۇننى زاختىتى جىەاد
ھەققىس يېدىم سائەب سۆقلەپ قاشۇنالا
روھىي ئاقۇق بەردى .قالىمىزدل يېشمىل
ر ڭلىك بايدلق بۇلۇپ كەلىمە شاھاد ب
يېزىلالان ئىمسى مۇجاھىمس ر زەكبىمد
ئېيتقممانچە شممەھەر سممېپىلالا بېسممى
كەلسۇق كماپىد ر بىملەن زۇزۇشمۇش
مازتىق بالممسى .بەقىمملەر شممىەىتلىك
قم
شەربىتىنى ئىچتى قاشمۇنسل بىمد ئماق
باشىشىشمۇ كۆرۈلمسى دلممالالم زېمز
سۈرئەزتە قاشۇننى زەرزىمپ ە سمېلى
قايتارما ھۇجۇمالا ئۆزتۇق.

نەق مەيسلنمسل كېمدىيەد تلقىتلىمق
ئىسالم ھۆكۈمىتى قۇرۇلسى دلمالالمنى
ھاكىم سايلىسۇق روقلخۇنالا كېدىيەنىمڭ
ممم ىالزتى ى
مۇد ررىسممملىك ت ئىسم
غەنىمەزلەرنمممى سممماقالش قىپىسمممى
زاپشممۇرۇلسى .ھۆكۈمەزنىممڭ باشممقا
ئارۇنلىدىالىمممۇ ئمماد م سممايالنسى.
دلمالالمنىڭ بۇ تلقىتتى ى پىالنى بالسا
بۇ ئىنقىالبنى ئاساسىي قاشۇن بالمۇپ
كېلىۋلزقان ھاجىنىڭ قاشىنىالا شۇنسلقال
سابىت دلمالالمالا ئۇ پ قەشقەر بىملەن
خازەن رليانىنىمڭ ئمارلىقىنى ئمېچىش
ئىسى.
يۇقىدىقى جەڭ  3سائەب ئەزدلپىمسل
دلتلمالشتى پىشىنسىق كېيىق شمېەىسلەر
مڭ
مائىلە زاتلبىئازلىدىنىم
ت ئۇ رنىمڭ ئم
ئارۇنالشتۇرۇشى بالسى.

بىز شېەىتلىدىمىزنى ئازالپ ئۈزمۈپ
سېپىل قېشىالا باردۇق .ئاق رىقىۋلزقان
ئاپتۇممماب زۆشممۈكلىدىنى ئېتىشمم ە
زىدىشتۇق .بىد قىسىمالر سىپىل ئۈستىكە

روقلخۇنباي ت ممۇھەممەد ئماخۇن
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مۇھەممەد ئەمىق بۇغدلمۇ دلمالالمنىڭ
نمامىنى ئاڭلىالمانلىقىنى ت كۆرۈشمۈش
ئىسممتى ى بممارلىقى بۈ ممۈن نىسممى
بالالانلىقىسىق خۇرسەن بالسى .خازەنكە
كېلىپال دلمالالم مۇھەممەد ئەمىق بمۇغدل
بىملەن ئىمنقىالب پىالنمى زاكتى ما ت
ئىنقىالبقا ئا قىسلر ئىشالردل مەسملىەەب
كېرەشتە بالمسى ت زەپسمىلىي پىمالن
زۈقۈپ رىقتى .بۇ مەسلىەەزلەردىق كېيىق
دلمالالم مۇنسلق د پ رىقتى.

ئاكىالرنىممڭ كېدىيەنممى ئمماقلد قىلىممش
قىسقىچە ت قەلى ى زۈ ىسى.
دلمممالالم سممەھەر سممائەب  3زە
مەدرىسنىڭ د رسىكە رىقىمسۇ سمائەب
مائەب
متە بالىمسۇ سم
يەزمتىكىچە د رسم
سەك ىزد ھۆكمۈمەز ە بېدىم ئىمسلر
ئىشلىدى بىلەن بالىسۇ ئەسىددىق كېيىق
مامالىچە يەنە ئى ممى سممائەب د رس
شم
ممۆق
ممسىق كېمميىق ئم
ئۆزىممسۇ ئۇنم
مەشممالۇ زلىدى بىمملەن بالىممسۇ .بممۇ
مەشالۇ ب زەخمىنەن  3يىلالا يېقىق دلتلم
قىلىسۇ.

جەنۇپتى ى ئىن قىالبنمى كېرەيمتىش
ئۈرممۈن قەشممقەر بىمملەن خازەننىممڭ
ئازتۇرىسممىنى ئېچىشممقا ت باغالشممقا
ئېەتىياجىمىز بار ۇمىمسل زۇرۇتلزقمان
ممار جىنشمممۇرىق
مم ەر بم
 2333ئەسم
ئەسمم ەرلىدىنى ياقىتىشممىمىز قىممم.
مۇھەممەد ئەمىمق بمۇغدل بىملەن شمۇ
پى ىدد بىدلى ە كەلسۇق ت د رھما
ئازلىنايلى دېسى .بىز د رھا ھماقىدلىق
كۆرۈپ ۇمىالا  233كىشى بىلەن جەڭكە
ئازالنسۇق.

كۈنلەر مۇشۇ شەكىلس بىد مەق ىمل
مسىق
دلتلم قىلمسى بىمد كمۈنى خازەنم
نەرچە كىشمى كىدىم كەلمسى ئمۇ ر
مق بممۇغدل
مۇھەممەد ئەمىم
مۆقلىدىنى مم
ئم
ئەت ز ەن ئاد ملەر ئى ەنلى ىنى ئېيتى
خازەنسىمۇ ئىنقىالب قىلىنىۋلزقمانلىقىنى
مۇھەممەد ئەمىمق بۇغدلنىمڭ دلممالالم
بىلەن ھەم ارلىشىش پىالنمى بمارلىقىنى
دلمالالمنىڭ كېدىيە يۇرب مۆزىمۋ رلىدى
بىلەن خازەنكە بىد قىيار ز ە كېلىشمنى
ئېيتى زەكلى ئېلى كەلكەن ئىم ەن.
دلمالالم كېدىيەدى ى ئىشملىدىنى پۇختما
ئارۇنالشتۇرۇپ ئىنقىالبنىڭ ئماخىدىنى
متىش پىالنىالمما
مش ت كېرەيم
دلتلم قىلىم
ئۇيالمۇن د پ بمۇ زەكلىپنمى قابمۇ
قىلسى .ئانسىق روقلخۇنبماي قازمارلىق
ما ھمماقىدلىق
مۇرب رمماڭلىدى د رھم
يم
كۆرۈپ دلممالالمنى ئېلىم خمازەنكە
قارلپ يالالا رىقتى.

دلمالالم ئۇيەر ە بارغانسىق كېميىق
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ئاتتل جەڭ قىلماي سمۈلەى ئۇسمۇلى
قالالنسى نىمىشمقا د رھما ئمۇرۇش
ماي
ماق خىتم
ئارمايمسىالانلىقىنى سارىسم
 2333ھەم قارلللىدى ئىلالار بىز ئماق
زاكتى ا قاللىنىش كېد ت .دىكىنىمىمز ە
كەلمىسە ئانسىق ئۇرۇش ئارىمىز دېسى.
خىتاي بىلەن بىد ھەپتە سۈلەى قىلسۇق
بىممز دېممكەن يەر ە كەلمىممسى .ئەڭ
ئاخىدقى كۈنى جۈمە كۈنى ئىسى بىمز
يەنە ئۇ رنىڭ ئىشخانىسمىالا ماڭمسۇق

قېدىنسلشلىدىمىز قمارل قىسمىنچىلىقىسل
مۇپ
مق بۇلم
ماقغىنى قارلللىم
ئى م ەن ئم
مۇپ
ماق زۇزم
ماق -زاقمم
مانلىدى زايم
قالالم
يۈر ەن ئى ەن .بۇ جەڭسى ى قمارللالر
مممۇھەممەد ئەمىممق بممۇغدل ت باشممقا
قېدىنسلشالرنى خاش قىلىۋ زتى.

سېپىل قېشىالا بارغانمسل دلممالالم ماڭما
بۈ ۈن زمۆب سمائەز ىچە رىقالمىسمام
جۈمە تلقتىالىچە م ۇدلپىئەد زمۇرۇڭالر
بۇ ر مىنى قەستلەپ سىلەر ىمۇ ھۇجۇم
قىلىشى مۇم ىق دېسى .جمۈمە تلقتمى
يېقىنالشقانسل دلمالالم رىقتى .دلممالالم
بىز ە سمۈلەى مەقممانىنى بىلمسۈردى.
ھەپتىممسىق بۇيممان بممۇ ر ئۇرۇشممقا
زەييمارلىق كمۆر ەن ئىم ەن .مەن بمۇ
قارلرىسىق تلق كەرتۈردىم ھاقىد مۇنسلق
ك ېلىشىم زۈقدۇق .بىد ھەپتىكىچە بمۇ ر
ئا لىالان نەرسمىلىدىنى ئېلىم رىقىم
كېتىسىالان بالمسى .بىمز بمۇ رنى 53
ئەس ەر بىلەن (قاشۇننىڭ ئالسىمسل 33
كەينىممس  33قۇمۇلنىممڭ رىكدلسممىالا
ئاپىدى قايىمسىالان بالمسۇق .ئەممما
مىنىڭ يۇشمۇرۇن زاكتى مام بۇ رنىمڭ
ممس قىدىممم
ممىنى بۆكتۈرمىم
ھەممىسم
زاشاليمىز دىسى.

بۇ جەڭمسىق ئېلىنالمان غەنىمەزملەر
خازەن قاشۇنىنىڭ قارل ئماق بۇلمۇش
مسلقچە
مەسىلىسمىنى ھە قىلمسى .مۇنم
ئېيتقانمسل خمازەن قاشمۇنى ر سممىي
قارللالنالان قاشۇن بالسى .بۇ غەلبىسىق
مما
سممۈيۈنكەن قېدىنسلشممالر د رھم
مماردى ى جىمممسدى ت قىپىنمممى
يېرىسم
ئارۇنالشقا پىالن زۈقۈش ە باشملىسۇق.
يېرىساردل لا جاڭجۇڭ دېكەن خىتاينىڭ
قالىممسل مممۇنتىزىم قارللالنالممان 2333
ئەس ەر بار ئىسى -بمۇ خمازەن بىملەن
قەشقەر ئازتۇرىسى ى راڭ بىد زاسمالالۇ
ئىسى .دلمالالمنىڭ بمازۇرلىقى ت جەڭ
زاكتى ىسىنىڭ ياخشىلىقى بىلەن ھەممىنى
قايىل قىلالان بالالارقا بۇ قاشمۇنالىمۇ
دلمالالم ئۆقى بىد قاللۇق قامانسلنلىق
قىلىممسىالان بالممسى .مەن قامانممسلن
يارد مچىسى بالسۇم.

پىالن بمايىچە ئالالھنىمڭ ئىزنمى
بىلەن دېكەنس ت خىتايالر كارىالا كىدى
بالالانسل ھۇجۇم باشلىسۇق .ئمايەزتى ى
سممەبىد قىلالۇرىالرنىممڭ قاشممۇنىسى ى
يىكىدمە كىشى ئى ى يمۈق ە زېتىيمسۇ
دېكەن ممۆجىزىنى كمۆر ەن بالمسۇق.
ئانسىق بۇ رنىمڭ جەسمەزلىدىنى كانما
د ريا ئېقىنى بالالان بىد ئېقىنىالا ئاپىدى
كۆمىۋ زتۇق.

مميىق
يېرىسممارغا بارغانممسىق كېم

جەڭس غەنىممەب ئالالمان ئېالىمد ت
يىنىك زىپتى ى قارللالرنى ئېلى خازەنكە
قايتىمم كەلممسۇق بىممز كېممدىيەدىق
كېلىشمممتىق بمممۇرۇن خازەنمممسى ى
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يېرىساردى ى پىسلكار ئەقىمەزلەر بىمز ە
قېتىلسى سانىمىز زېخىمۇ كۆپەيسى .بىز
دۈشممەنكە بىدىنچمى بۇلمۇپ زەسملىم
مۈلەى
مۇپ سم
مى بۇلم
بۇلمۇش ئى ىنچم
زۈقۈش زەكلىپى بەردۇق ئەمما ئمۇ ر
قارشىلىق كۆرسىتى ئمۇرۇش ئېچىشمقا
ئۇرۇنسى بىزمۇ ئۇرۇش قىلىشنى قمارلر

ھاكىم قىلى سمايلىسۇق بمۇ راغمسل
مۇنلىدى
مەننىڭ قاشم
ما خاسم
مان مم
زۇڭكم
قارغىلىققا كەلسى ماخاسەننىڭ كۈرلۈت
مۇنتىزىم قاشۇن ئىسى بىمز قىياننىمڭ
ئالسىنى ئېلىشنى پىالنمالپ قاشمۇننى
خازەنكە رې ىنمسۈردۇق ت ئارقىمسىنال
كېدىيەنىرمۇ زۇڭكاننىڭ پىالنى ئىچىمس
بۇلىسىالانلىقىنى پەملەپ د رھا كېدىيەنى
سمماقالپ قممېلىش ئۈرممۈن كېممدىيە ە
ئازالنمممسۇق .كېمممدىيەد بىزنىمممڭ
ئەسمم ەرلىدىمىز بممار ئىممسى ئممۇقۇن
ئۆزمەي زۇڭكان قاشۇنالر كېدىيە ىممۇ
يىتى كەلسى بىزنىڭ قاشۇن ئۇ رغما
زەڭ كىلەلمىسى .رۈن ى ئۇ رنىڭ سانى
كۆپ مۇنتىزىم قارلللىق ئىسى .ئمۇ ر
دلمممالالمنى قىنممسلنالا زاشمملىسى .ت
دلمالالم زۈرمىس قازتىق قىيىق -قىستاق
ئىچىس بىدمەق ىل يېتى كەزتى مەلۇم
مەق ىلسىق كېيىق زۈرمىسىق يۇشۇرۇنچە
ممايالردى ى
ممى جم
رىقىمم ھەر قايسم
ئىنقىالبنىممڭ جىمىمم كەز ەنلى ىنممى
مەغلممۇبىيەز ە يممۈق زۇزقممانلىقىنى
مۇھەممەد ئەمىق بۇغدلنىرمۇ خمازەننى
زاشالپ رىقى كەز ەنلى ىنمى ئۇقمۇپ
قازتىق ئەپسۇسالنسى دلمالالم ئەسلىس
كىچىك قاشۇنالرنىڭ ھەممىسى ئاساسمى
قاشممۇن بالالممان ھاجىىممڭ قاشممۇنىالا
قېتىلىممسۇ د پ رۈشممەنكەن ئىممسى.
دلمالالم كېدىيەدى ى راڭ باي ئمابلەي
مەخسۇمنىڭ ياردىمىس ھىنسىستانالا قارلپ
يالالا رىقتى .ئابلەي مەخسۇم ئۆقىنىمڭ
يېقىق زۇققىنى ئىزق زخماننى دلمالالمالما

قىلسۇق .ئۇ ر سمېپىل ئىچىمس بىمز
ھۇجممۇم قىلالانممسل ئممۇ ر سممېپىل
ماب ئېچىمم
مز ە ئم
مۈكلىدىسىق بىم
زۆشم
قمممازتىق قارشمممىلىق كۆرسمممەزتى.
مۇجاھىممسلىدىمىز يممامالۇرد ت ئاققمما
قارىماي شىسد ب بىلەن سېپىلالا ھۇجۇم
قىلسى ئالسى زەر پ سېپىلالا يامىشمى
ماخىدى سممېپىل
مقا باشمملىسى ئم
رىقىشم
ئىچىكە ئەس ەرلەر سمەكد پ رۈشمۈپ
راڭ د رتلقىنى ئارتى ئۇرۇش غەلىمبە
بىلەن ئاخىد شتى.
يېرىسممار خەلقممى شممۇ راغممسل
شمممەھىسلەر ە مۇنمممسلق مەرسمممىيە
شېئىدلىدىنى ئاقۇغانىسى:
شممەھىسلەر قممان زۈكممۈپ بالممسى
يېرىسار ئاقلد
شېەىتلى نى ئارقۇ قىلى
ئىسى غاقلب

ئۇ ر قىلالان

شەھىسلەرنىڭ زۆك ەن قېنمى بىزنمى
قايسى ھاياب
ئممالال كەرىممم ئازمما قىلسممۇن
فىدد تسۇ

جەنناب.

دلمالالم يېرىسماردى ى ھۆكمۈمەب
متۇرۇپ خممازەنكە
ملىدىنى ئارۇنالشم
ئىشم
قارلپ يالالا رىقتمۇق مەلمۇم مەق ىمل
خازەنممسى ى پىممالن مەسمملىەەزلەردىق
كېيىق قارغىلىقتما د رھما ھۆكمۈمەب
زۇرغۇقۇش پىالنى زۈقۈلسى بۇ ئىشمقا
يەنە دلممالالم مەسمئۇ بالمسى بىمز
مسۇق
دلممالالم بىملەن قارغىلىققما كەلم
د رھا ھۆكۈمەب قمۇرۇپ دلممالالمنى
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(يۇقىدىسى ى شۇ قلمانسل بېمدىلكەن
ۇتلھنامەنىڭ بىد نۇسخىسى

نى ممماھالپ بىلممملە ھىنسىسمممتانالا
رىقىدىۋ ز ەن ئىسى.

ئابسۇلخەبىد دلممالالم مەدىنىمسى ى
كازتا ئالىم باش ممۇد ررى دلممالالم
مۇھەممەد زەييىم تلپماب بالالانمسىق
كېيىق ئۇنىڭ ئارنىالا باش ممۇد ررى
بالالان.

ئى ىنجى قېتىملىق ھىجد ب
بۇ قېتىملىق ھىجدىتىمس دلممالالم
دىيۇبەنسى ى ئۇستاقلىدىنىڭ زەتسىيەسى
مڭ
مسى ى دىيۇبەنمس نىم
بىملەن مەدىنىم
باشقۇرۇشممى ئاسممتىسى ى مەكممتەپ ە
مۇد ررى بالۇپ بارىسۇ بۇ جەريانمسل
مەيلى مەكتەپتە بالسۇن مەيلى خەلىقئارل
مس بالسممۇن ئەجەم
مم مۇنبەرلىدىم
ئىلىم
بالسىمۇ ما بىلىم ئىستىئسلدى بىملەن
ئەر پ دۇنياسىسى ى ئالىمالرنىڭ ئىتىدلپ
قىلىشىالا ئىدىشىسۇ دۇنيماتى ئمالىمالر
ئارىسىسل بىد كىشىلىك ئارنىنى زاپىمسۇ.
بمۇ قلمانمسى ى سمەئۇدى ئەر بىسمتان
ئالىملىدى دلمالالمالا يىقىنسىق دىقمقەب
قىلىمم ئى ممى ھەر م مۇفتىلىممك
خىزمىتىكە ئېلىم كىدىمسۇ شمۇنسلقال
ئاقۇغۇرىالرغمما ھەرخىممل پەنمملەرد
ۇتلھنامە بېدىسۇ.

ئۇ يەنە پادىشما ئابمسۇلئەقىزنىڭ
دىنىي ئىشالر مەسلەھەزچسى بالالمان ت
مۇد ررسىلىك قىلىش جەريانىسل ئەر ب -
ئەجەملەردىممق نۇرغممۇن شمما ىدىتالرنى
زەربىيلىكەن.
ئەر بىسممتانسى ى ئممالىمالردىق5 :
زاملۇق ئەر بچە "منا ر ْالقا ر ْشارخْمخ صارْ
صااحي ْال خ ا ر " دېمممكەن ئەسمممەرنىڭ
مۇئەللىپى كازتا ئالىم ھەمز ممۇھەممەد
قاسىم مەشەۇر ئالىم سۇ يمان سەنىئ ت
دلمالالم سەييىس ئابباس ئىبنى ئەھمەدلەر
ئابسۇلخەبىد دلمالالمسىق «ئىجماق ب»
(ئا ھىس دىپلمام ئالالمان ت ئۇنىمڭ
قالىسل يېتىش ەن شا ىدىتلىدىسۇر.
شۇ جەريانسل مەدىمنە مەسمچىتىنىڭ
زېمىالمما يېزىلالممان دل ئىلممۇلخەيدلب
كىتابىنىڭ ئەھلى سمۇننە ت جاممائە
ئەقىسىسىكە ئۇيالۇن بالمىالان يەرلىدىنى
ئۆرۈر ۈقىۋ ز ەن قىدىم زاشمالنالان
ئارۇنالا قۇرئان كەرىمنى ياقدۇرغان.
بۇ يىلالردى ى خەلىقمارللىق ئىسمالم
ئىلمىممي مممۇنبەرلەرد سممەئۇدىسى ى
ئالىمالرغمما ت كممالەزەن سممۆق قىلىمم
دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىدىسىق كەلكەن
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دلتلمالشقان .قىياپەزلەر ئاخىد شمقانسىق
كېيىق ئۆل ىلىك ھۆكۈمەزتىق مۇھەممەد
ئەمىق بۇغدل ئەيسا بە ئابسۇ ئەقىز
رىنكىزخان دلمالالم ت باشقا بىد قىسىم
مەسممئۇلالر كىچىممك ماشممىنا بىمملەن
دلمممالالمنى زاقسممۇننىڭ غالبممۇيى
يېزىسىنىڭ شىمالىسى ى پماررە سماغا
سممېيىالىچە ئەكىلىمم زاقسممۇنسىق
كۈزىۋېلىشقا رىققان مىرلىالان جامائ زلەر
بىلەن ئۇردلشتۇرۇپ ئۇ رغما ئماقرلق
سۆق قىلالان.

ئالىمالرنىڭ ئىتىدلپ قىلىشىالا ئېدىش ەن.

ت زەنممكە ئى ىنچممى قېممتىم
قايتى كىدىشى
ەررە دلمالالم شۇنسلق كازتما بىمد
مەرزىۋ ت ئىمتىياق ردل زۇرغان بالسىمۇ
ت زەنممكە بېممدىش زەت ك ۈلچىلىممك
بالسىمۇ ئەمما ئانما يۇرزقما بالالمان
سېالىنىش ت زەنكە بالالان ئىنمتىلىش
ئىشممتىياق يۈرى ىممسىق ئممۆرمىكەن
شۇنسلقال ت زەنكە قمايتىش پۇرسمىتىنى
كۈزۈپ زۇرغان.

بممۇ قارشممى ئېلىشممقا زاقسممۇننىڭ
ئالىملىدىسىق :مەرۇف ھەسەن مەتلىۋى
مەھمۇد قاقى ئاخۇنۇم ھەمسۇلال مۇفتى
ئاخۇنۇم مۇھەممەد ئەلەم ئماخۇنۇم ت
باشقا ئەھلى ئىلىملەر رىققان مەسلىەەب
بىمملەن پىشممقەد م مەھمممۇد قمماقى
ئاخۇنۇمنىڭ ئۆيىس قىياپەب رلسالنالان.
ئۆقىنىڭ ئائىلىسىكە كىدى  33يىللىمق
ئايدىلىشتىق كېميىق ئايمالى قىمزى ت
باشقا زۇققانلىدى بىملەن جەم بالالمان.
ئۆيىس نەرچە كۈنلۈت مىەمان قابمۇ
قىلىشتىق كېيىق ئالىم ت زالىپالر بىلەن
ئۆقىنىڭ كانما ئىلىمم ماكمانى بالالمان
باستان مەدرىسم ە قىيمار زتە بالالمان.
جامائەزلەر زىز دلمالالمالا مەسمچىتنىڭ
يېنىسىق ئۆي ھاقىد شقا زۇزۇش قىلسى
ئۆي ھاقىد بالۇپال دلممالالم د رھمالال
د رس باشمملىالان .قەشممقەر خممانلىق
مەدرىسنىڭ شاھادىتىنى ئالالمان ئەھلمى
ئىلىملەرمۇ د رس ە قازنىشى ئىسمتىەاد
ئالالممان شممۇنىرس ت ت زىنىمىزنىممڭ

دلمالالم ت زەن ئارقۇسىنى ئەمەلمكە
ئاشۇرۇش ئۈرۈن - 1928يىلى ھەجمكە
بارغان ھۇشۇر ھماجى زمۇردى ھماجى
خەلپىتىم ت ر ھمۇزۇلال ھاجىالر بىلەن
بىدلى تە سىنكاپار خاڭ اڭ شاڭخەي
لەنجۇ رنى بېسى - 3ئايمسل قۇمۇلالما
كەلكەن ت بۇيەرد ئۈچ كۈن زۇرغمان.
مك ھۆكممۈمەزتىق
ما ئۆل ىلىم
مۇ تلقىتتم
بم
مۇھەممەد ئەمىق بمۇغدل ئەيسما بە
ئابممسۇلئەقىز رىنكىزخممان دلمممالالم
قازارلىقالر قۇمۇلالما ئمايدۇپىالن بىملەن
بېدى دلممالالمنى ئمۈرۈمچىكە ئېلىم
كېلىسۇ باشمقا شمىما ت جەنمۇپتىق
كەلكەن ھاجىالرمۇ ئۆيلىدىكە قايتىشىسۇ.
ئۈرۈمچىس ئۆل ىلىك ھۆكۈمەزنىمڭ
ئارۇنالشتۇرشى بىلەن ئۇستاقنى قارشمى
ئېلىش قىيماپىتى بېدىلىمسۇ ئمالىم ت
مان
مۆھبەزتە بالالم
ملەن سم
ر ھمبەرلەر بىم
بۇلممۇپ بممۇ ئىشممالر بىممدھەپتە
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دلتلمالشقان.

زۇرپممان قۇمممۇ كممار قەشممقەر
خازەنكىچە نەرچە يمۇقلىكەن زمالىپالر
كېلى د رس ە نائىل بالالمان بالمۇپ
قىسقىالىنە بىد نەرچە يىل ئىچىس ئۇستاق
نۇرغۇن زالىپالرغا ئىلىم نمۇرى بەر ەن.
بۇ جەريانسل د ت ب ئىشلىدىالىمۇ سمە
قارىمىالان بالۇپ ھەر جۇمە كۈنى بىد
ى تار راڭلۇقتى ى مەخسمۇس جمۈمە
ئۈرممۈن زەييار نالممان يەرد خەلىقممقە
قۇرئممان زەفسممىدى قىلىمم د ت ب
زاسممالالۇغا ئۇردىالانالمما قەد ر ئەممممە
پارىنى زاماملىالان.

-1952يىلممى مۇسمماپىد زممالىپالر
كەز ەنممسىق كېمميىق دلمممالالم يەنە
د رسممملەرنى - 1955يىلالىمممچە دلتلم
قىلالمممان ئازمممالمىش مەدىنىممميەب
ئىنقىالبىسىق كېيىق دلمالالمنىڭ زالىپلىدى
زاخسممۇنسل مەسممچىت -مەدرىسمملەرد
بالسۇن ياكى دىنى سمارۇنالر بالسمۇن
كممۈنىمىز ە قەد ر ئاكتىمم شممەكىلس
ئالسىنقى سەپتە خىزمەب قىلالان.
بۇ يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى بېيجىرسل
ئىسالم جەمئيىتى قۇرۇش باھانىسى بىلەن
ممالىمالرنى بېيجىرالممما راقىدغمممان
ئم
ئەمىلىيەزتە بۇ ئالىمالرنى زانۇتېلىش ت
مس ئىممسى
مانتىدو قىلىممش نىيىتىم
كم
دلمالالممۇ شۇ ئالىمالرنىڭ ئىچىس بمار
مالالمنى بېيجىرالمما
مسى ئممۇ ر دلمم
ئىم
رمماقىدزىش بىمملەن بىزنىممڭ (نىيمماق
دلمممالالجىم د رسمملەرمۇ تلقىتلىممق
زاختىسى .دلمالالم بالمىالارقا بىز بى ار
تلقىت ئۆز ۈقمەسلىك ئۈرمۈن د رس
بالۇتلزقان باشقا جايسى ى ئۇستاق ردىق
ئىستىەاد قىلى زمۇرۇش مەقسمىتىس
سممەپەر قىلممسۇق .سممەپەرد كارلىممسل
بىدمەق ىل زۇرۇپ قالسۇق.

مى قىزىممل
مالر - 1929يىلم
مۇ ئىشم
بم
كامۇنىستالر بېسى كەلكەنس ئاقمۇ -
ئاقۇزۇش د ت ب ئىشملىدىالا ھەرخىمل
زاسقۇنلۇقنى ئېلىم كەلمكەن قىزىمل
خىتاي كېلىپال ئۇقۇن ئۆزمەي دلمالالمالا
كممۆق زى مم ەن ت سمماقچىخانىالا ەپ
سارليمىز د پال ئېلى كەزم ەن بمۇنى
بىلمكەن خەلمق ت نەرمچە يمۈقلىكەن
زالىپالر سماقچىخانا ئالمسىالا يىالىلىم
مالالمنى زەلەپ قىلى م ھەربىمميلەر
دلمم
بىلەن زاقۇنۇشۇپ قالالان د رتلقىالرنى
بۇقۇپ ئىچىمكە كىدىشم ە ئۇرۇنالمان
ئىشنىڭ يامىنىالما رىقىشمىنى سمەق ەن
مەك مار خىتمايالر دلمالالممسىق پەقەب
ەپ سارليلى دېكەن د پمال جاممائەز ە
ئېچىقى بەر ەن .بمۇ زۇسمالالۇ رغىمۇ
قارىممماي دلمممالالم دلتلملىممق د رس
ئۈ ىتىۋ ر ەن ئەمما خىتاي ھۆكمۈمىتى
باسممتان مەدرىسممىكە ت دلمالالمالمما
يىقىنسىق كۆققۇ ق بالالان دلمالالم نىڭ
ما قەد ر
مدى - 1952يىلىالم
بمۇ خىزمەزلىم

مڭ
مان ئالىمالرنىم
يىالىنالما ماڭالم
بېيجىرالمما سممەپىدى ت يىالىممق
ئەھۋللى:
كارلىممسى ى مەدرىسممتە زۇرغممان
تلقتىمىزدل بىدكۈنى مەدرىس ە پىشقەد م
ئالىم مەقسۇد ئەلەم ئماخۇنۇم (83- 75
ياش كىدىم كەلمسى ئمۇ بېيجىرالما
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بالالان سمەپەرد ت يىالىنمسل ئۇسمتاق
ئابسۇلخەبىد ھەسەن بىلەن بىللە بالالان
ئى ەن .ئۇ بېيجىرسل ئسمالم جەمئيىتمى
قممۇرۇش يىالىنىالمما قازناشممقانلىقى نى
سەپەرد ئىبد زلىك ئىشمالرنىڭ بالمۇپ
ئممۆز ەنلى ىنى ئەمممما ت زىنىمىزنىممڭ
سىياسىي جەھەزتە كەلكۈسىمىزد غەم -
ئەنسىشممىلەرنىڭ بالممۇش ئىەتىمممالى
بارلىقىنى دىسى.

لىنىزم ماتقىسۇڭ ئىسىيەلىدىنى مەجبۇرى
ئۆ ەزتى ئىسالم جەمئىيىتىمۇ قۇرۇلالان
بالسى يىالىنالا مۇئاتىق قۇڭلى رىنيمى
رىياسمممەزچىلىك قىلمممسى .يىالىمممق
ئاخد شقانسل بۇ خىتاي مۇنسلق دېمسى:
مڭ
سمىلەر ت ئىسمالم جەمىئىتمى بىزنىم
كاممۇنىزمالا بېدىش يالىمسل يارد ممس
بالىسىالان بىمد كمۆترۈت بىمز ھماقىد
سازسممممىيالىزمسل كاممۇنىزمالمممما
ئۆزىۋللالانسىق كېميىق بمۇ كمۆترۈكنى
مىلەرمۇ
مۇ سم
ماليمىز دىنمم
ئېلىم زاشم
ياقۇلۇپ كې تىسىلەر دېمسى ت بۈ مۈن
ئەسلى يىالىق ئاخىد شمماقچى ئەممما 3
كۈن ئۇقلرزتۇق سەت پ سىلەر بىملەن
مۇناقىدلەشمەكچى سىلەر ئللالھنى بمار
مز
ما زىدىلىمىم
مەت قايتم
مىلەر ئۆلسم
د يسم
د يسممىلەر ئەمممما بىممز كممۆرمىكەنكە
ئىشەنمەيمىز ئۆلۈكنىڭ زىدىلكىنىنى كىم
كۆردى بۇ زاغدىسل مۇناقىد قىلىمىمز
مۇناقىدىكە ئارلڭالردىق ئى مى ت كىمل
سايالڭالر مۇناقىدىسىق كېيىق يىالىننمى
خۇ سە قىلىمىز دېسى .بۇ مۇنماقىدىكە
ئالىمالر مەسلىەەب بىملەن دلممالالمنى
سايلىالان دلمالالم مۇناقىد قابىلىيتىنىڭ
ئۈستۈنلى ى ھاقىد جاتلپلىقى بىملەن
قۇڭلىنىمۇ شمۇنچە ئاد منىمڭ ئالسىمسل
ەپتە زۇزۇپ قايالان .قۇڭلمى مەركەقد
مسى د پ
مىم رىقى م قالم
مسدىي ئىشم
جىم
مۇناقىدىنى زاشالپ رىقى كەز ەن.

ئۇ سەپەردى ى ئىشمالرنى سمۆقلەپ:
ئابسۇلخەبىد دلمالالم بىلەن بىد تل انسل
زۇرغانلىقىنى يانسى ى تل انسل قەشمقەر
خانلىق مەدرىستى ى ئىمىق مەتلىۋى ت
كۇرادى ى ھمامۇب مەتلىمۋىلەر بىملەن
بىللە سەپەر قىلالانلىقىنى بۇ سمەپەرد
ئىلمىي سۇئا -سمۆھبەزلەر بالۇنالمان
ئى ەن.
ئۇ سۆقىس  :سەپەرد بىدكۈنى ئىمىق
مەتلىۋى ئابسۇلخەبىد دلمالالمنىڭ قېشىالا
كىدى كەلسى ت ھەمسۆھبەب بالمسى
بممۇ جەريانممسل ھممامۇب مەتلىممۋى
ئابمممممسۇلخەبىد دلمالالممممممسىق
مىلىۋلزقان
مەفىسى ى زارزىشم
ئەقائىسۇننەسم
مەسىلىلەردىق  12سۇئا قايمسى بمۇ
مەسىلىلەر سابىت دلمالالم قلمانىسىسىمۇ
زارزىشىلالان مەسىلىلەر ئىسى دلممالالم
شۇنسلق ۈق جاتلپ بەردى ى ئىمىق
مەتلىممۋى ت ھممامۇب مەتلىۋىلەرمممۇ
دلمالالم نىمممڭ ئىلمىمممسىق ئالالمممان
ئىستىەادىسىق بەكال خۇرسەن بالسى.

دلمالالم ەپمتە زۇزۇلمۇپ قالالمان
بالسا ئىسى بۇ خىتتايالر بۈ ۈن بىمز ە
كۈن بەرمەستى دېمسى مەقسمۇد ئەلەم

بېيجىرسل يىالىق ئەھۋللى :خىتمايالر
مىزم
ماز ېئېزم ماركىسم
ماي ئم
بىمز ە  2ئم
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زۆب ئاد منى كۆزەر مۈقۈپ زىدلكتمۇر
ئىچىكە ئازقان ت شمۇ پېتمى زمۈرمىكە
ئېلى كەز ەن.

ئاخۇنۇم نەق مەيسلننى ئەسملەپ .بمۇ
ئىشالردىق كېيىق خىتمايالر دلممالالمنى
زېخىمۇ قازتىق كۆقى تىشم ە باشملىسى
دلمالالمنىڭ ھەر بىد ھەرى ىتى ئۇ رنىڭ
كۆق ئاستىسل ئىسى.

خىتاي كامۇنىسمتالرنىڭ دلممالالمنى
كۈر ش قىلىش ت زۈرمىكە ئېلىشمت ى
سەت بىنى خىتاي غالچىلىدىسىق ئمايۇپ
زەنجاڭ مۇنسلق ئىزلھلىالان :بۇ ئماد م
 73يىللىمممق ئمممۈمدىنى ئىسمممالمالا
بېالىشلىالان رەزئەللەرد زەسىدى بمار
ئىسالم ئەللىمدى ھۆكمۈمەزلىدى بىملەن
ئا قىسى قايمۇق كېمدىيەد ئىمنقىالب
قىلىمم نۇرغممۇن خىتتمماي ئەسمم ەرنى
ئۆلتمم ۈر ەن ت ئىسممالمى ھۆكممۈمەب
قۇرغان ۇما ناھىيىسىس  2333خىتتاي
ئەس ەرنى قىدى زاشملىالان يېرىسمادل
نۇرغۇن ئەسم ەرنى ئۆلتمۈر ەن شمۇ
ئارقىلىق شمەرقىي زۈركىسمتان ئىسمالم
جۇمەۇرىيىتى قۇرۇشقا كۈچ رىقارغمان
دۆلەب بۆلكۈنچىسممى مىللممى دىنممى
بۆلكۈنچى ئۇنسۇر دىكەن.

- 1959يىلممى زاقسممۇنسل دىنممى
ساھەلەر يىالىنى ئېچى ئالىمالر ئارلسىسل
قازتىق ئۇرۇپ كۈر ش قىلالمان ھەزتما
بەقى كممۈنلىدى بەد نممسى ى قاننىممڭ
سممەت بىسىق ئممۈچ قېممتىم كىمميىم
ئالماشتۇرۇپ دلتلملىق ئۇرغان.
- 1959يىلسىق - 1955يىلالما قەد ر
ئى ى ناقلر زچى ئاسمتىسل كۈنمسۈقى
كاپدلزسىيە ئەقللىدى بىملەن ئىشلىسمە
كىچىسى يما زماقىالش كاپدلزسمىيە
ئازلىدىنىڭ ئىالىللىدىنى زاق ش قازارلىق
ئەمكەكلەر ە مەجبۇرى سالالان.
1966يىلى دلمالالم ئۆقى ياقغمانئى ى زاملۇق ئىسالم زارىخى كىتابىنى
زەپسمىدلەرنى سمىم
ت باشقا ھەدىم
بىلەن دلمالالمنىمڭ باينىالما ئېسمى
كارىالردل دىنى ئۇنسمۇر د پ سماقليى
قىلالان سىم باينىالا پېتى كىدى قاناپ
كەز ەن ھمالەزتىمۇ جمالالزالر سمىمنى
ئېلىۋ زمىكەن.

-1971يىلى- 1ئايسل زاياق ت ئماچ
مس شممېەىت
مۇش ئممارقىلىق زۈرمىم
قايم
مىكە بەرمەي
مى ئائىلىسم
قىلىم مېيىتىنم
كىچىسى يۇشۇرۇن كۆمۈت ز ەن.
ممس
ممارىخى ت زەنم
ئۇسممتاقنىڭ زم
مەزبۇئممازتىق رىققممان كېممدىيە زممارى
مازىديمماللىدى ت زاخسممۇن زممارى
مازىدياللىدىسىمۇ ئا ھىس زىلالا ئېلىالان.

- 1967يىلىمسىق - 1958يىلمى - 8
ئايالىچە ئۆيىس قاپالماي ھالسىز يازقان
بالسممىمۇ - 8ئاينىممڭ - 18كممۈنى
يەكشەنبە مىرالا يېقىق ئەسم ەر بىملەن
دلمالالمنىڭ ئۆيىنى قارشاپ ئەھۋللىالما
قارىماستىق زاختايالا يازقۇقۇپ بماغالپ

ئممالال يازقممان يېدىنممى جەنممنەب
قىلسمممۇن شمممېەىتلىق ماقامىالممما
ئىدىشتۈرسۇن.
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شەرقىي زۈركىستانسل مۇستەبىت مانجۇ -
مى
خىتماي ھماكىمىيىتىكە قارشمى خەلقنم
قاقغاپ جەڭ قىلى ئماخىدى شمەرقىي
زۈركىستاننىڭ ئىلمى تىاليى تىنمى ئماقلد
قىلىممم - 1857يىلمممى «ئىلمممى
ميىق
سمۇلتانلىقى»نمى قۇرغانمسىق كېم
ھاكىمىيەزنى ئە خان سۇلتانالا زاپشۇرۇپ
بېدى ئۆق يېزىسمى -مالتاختىيمۈقىكە
مى
مۇ جايمسل - 1871يىلم
كەزم ەن ت ئم
ئالەمسىق ئۆز ەن خەلمق قەھدىممانىمىز

سادىد پالۋلن قىسسىسى بىز ە خەلقىنىڭ
ئاقلدلىقىسىق باشقا ھېچقانسلق مۇددىئاسى
بالمىالان مەنسەپ شۆھد ب ت قانسلق
بىد شەخسمىي مەنپەئەزنىمڭ كەينىمسىق
يمممۈرمىكەن ھايمممازىنى خەلقىنىمممڭ
مۇستەقىللىقى ئۈرۈن ئازىالان ھەقىقىمي
قەھدىماننىممڭ ئممابدلقىنى كۆرسممىتى
بېدىسۇ .ئۇيالۇر خەلقى قلمانىمىزدل سادىد
پالۋلن روھىالا ئىنتايىق ماھتاجسۇر.
سادىد پمالۋلن ئۇلمۇغ ت زىنىمىمز
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سىتەملىدىنى قىلالان تلقىمتالر بالمۇپ
سممادىد پممالۋلن جەتر -قۇلممۇم ت ھەر
زۈرلۈت ق ىيىنچىلىقالر جەريانىسل مانجۇ -
خىتاي مۇستەبىتلىدىكە قارشى قارقماس
قايتماس پالۋلن بالۇپ يېتىلىسۇ .سادىد
پالۋلن  15ياشقا زاشماي زۇرۇپال ئانىسى
رلبىخمان روقى ر ت ي ئىكەممبەردى
زىلىۋللممسى مايسممىخان مايىمخممان
قازارلىق ئاكا -ھەدىلىدىمسىق تلقىتسمىز
ئايدىلى قالىسۇ .بۇ جاپمالىق ھايازتما
دلدىسى بىلەنال قالىسۇ.

بالۇپ ئۇنىڭ زۆھپىلىدى خەلقىمىزنىڭ
قەلبىسىق مەڭكۈ ئۆرمەيس ۇ.
سادىد پالۋلن - 1798يىلمى باھماردل
ھاقىدقى غۇلجا ناھىيىسىنىڭ جېلىليمۈقى
مس
مۈقى كەنتىم
مىنىڭ ماللىتاختىيم
يېزىسم
دېەقان ئائىلىسىس دۇنيا كېلىسۇ .ئۇنىڭ
ممەب
ملى ئىسممى ئەخم
دلدىسمىنىڭ ئەسم
بالۇپ خۇش راقچاق خمۇش پېئىمل
مۇنى
مىلەر ئم
مانلىقتىق كىشم
ماد م بالالم
ئم
«خۇشئەخمەب» د پ ئازىشازتى .ئۇنىڭ
ئائىلىسى مۇسمتەبىت ممانجۇ -خىتماي
مەنچىڭ ھۆكۈمىتىكە قارشى كۆزۈرۈلكەن
ئۇرتۇرپممان قاقغىلىرىممسىق كېمميىق
- 1757يىلىالىچە ئۇرتۇرپان خمازەن
يەكەن قۇمۇ ت باشقا شمەھەرلەردىق
ما كۆرممۈرۈلكەن 5333
مۇپ ئىلىالم
بالم
ئائىلىلى نىڭ بىدى ئىسى .ئۇنىڭ ئەسلى
مى
ماش ناھىيىسم
مازەن قارىقم
يمۇرزى -خم
زاقممماق مەھەللىسممى بالممۇپ ئممۇ
مەھەللىسى ىلەر زۇنجى قېمتىم مەنچىمڭ
ئىسمممتىبسلزىالا «زايممماق -زاقمممماق
كۆزۈرۈپ» قارشمى رىققمانلىقتىق بمۇ
مەھەللە نامى «زاقماق» د پ ئازالالان.
شممۇنسلقال بممۇ مەھەلمملە كىشممىلىدى
د سممملەپ ى سمممۈر ۈنس ئىلىالممما
ھەيس لكەنلەر ئىسى.

سممادىد پممالۋلن - 1813يىلىممسىق
مۈرۈمچى
مى ت ئم
مچە ئىلم
- 1823يىلىالىم
زۈرمىلىدىممس يازىممسۇ .كممۆپ قېممتىم
زۈرمىسىق قارىسۇ يەنە زۇزۇلىسۇ .كېيىق
يەنە زۇزۇلمممۇپ - 1828يىلىمممسىق
- 1833يلىالىچە قۇمۇ يامۇلىسل يازىسۇ.
- 1831يىلىممسىق باشممالپ خەلقنممى
زەش ىللەپ مانجۇ -خىتاي ھاكىمىيىتىكە
قارشى ئۈقلۈكسىز كۈر ش قىلالان سادىد
پمالۋلن - 1857يىلمى غەلىمبە قىلىم
«ئىلى سۇلتانلىقى»نى قۇرىسۇ .سمادىد
پالۋلننىڭ ھايازىالا قارليسىالان بالسماق
ئۇنىڭ يۈكسەت ت زەنپەرت رلىك روھىالما
ئىكەن قارقماس ئاب يۈر ت مۇجاھىس
ت قايتماس ئىنقىالبچى ئى ەنلى ى كمۆق
ئالسىمىزغا كېلىسۇ .سمادىد پمالۋلن 15
يېشممىسىق باشممالپ - 1858يىلىالىممچە
مسلنالا
ما  13قېمتىم قىنم
بالالمان ئارىلىقتم
زاشممالنالان ئۇلممۇغ ئانمما ت زىنىنممى
بېسىۋللالان دۈشمەنكە قارشى كۈر شمنى
بىد كۈنمۇ زاختازمىالان جەڭكىۋلر خەلق

سادىد پالۋلن ياشىالان يىلالر مانجۇ -
خىتاي مۇستەبىت ھاكىمىيىتىنىڭ قۇلممى
ئەتجكە رىققمان شمەرقىي زۈركىسمتان
مسل كممۆر ەن ت
مى قممۇ ئارنىم
خەلقىنم
ئۇ رغا زۈرلمۈت ئمالۋلڭ -سمېلىقالرنى
سېلى باق ت قىلالان ت باررە قۇلۇم -
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يالىمىزغا شام ياققۇسى.

قەھدىمانىسۇر .سادىد پمالۋلن خەلقى نمى
مانجۇ -خىتاي قۇلمىسىق قۇزۇلمسۇرۇش
ما
متەقىللىقىنى قالالم
مڭ م ۇسم
ت ت زىنىنىم
كەلتۈرۈش يالىسل قىنسلنالا زاشلىنىشتىق
دۈشمەننىڭ زاياق -زاقماقلىدىسىق قىلچە
تليىمم يېمىمسى ئەكسمىچە ئۆقىنىمڭ
يالقۇنلۇق ناخشا -قاشاقلىدى قۇلۇمالما
قارشى ئمۈقۈ -كېسمىل ئىسميان ارلىق
روھى بىلەن ئۆقىنى زەربىيەلىسى قللىم
مانجۇ -خىتاي مۇستەبىتلىدىنىڭ قازتىق
د ك ىسىنى بەردى .ئمۇ د سملەپتە 53
كىشىلىك دېەقانالر ئەزدىتىنى زەش ىللىك
ھالسل قانخار قللىمالرغا قارشى ئازالنسى.

بىز ھاقىدقى پەيتىمىزد سادىد پالۋلن
مزدىق
روھىالما زالىممۇ ماھتماجمىز بىم
مىرالررە سادىد پالۋلنالرنىڭ رىقىشىنى
خەلقىمىزنىڭ ئاقلدلىقى ئۈرۈن ھايازىنى
ممۆھد ب
ئازايممسىالان مەنسممەپ شم
زەمەسىس بالمايسىالان پەقەزال ئمالال
زائمما نى رلقى قىلىممش خەلقىمىزنممى
ئەركىممنلى ە ئېدىشممتۈرۈش يالىممسل
ھارماى -زالماي ئىشلەيسىالان ئۆلۈمسىق
ت ھەرقانسلق جاپمادىق قارقمايمسىالان
ھەقىقىي سادىد پالۋلنالرنىڭ رىقىشمىنى
ئۈمىس قىلىمىزْ ْ.

ئىلىسل مانجۇ -خىتاي مۇستەبىتلىدىكە
قارشى  23يىلسىق كۆپد ت تلقىت ئېلى
بېدىلالمان قۇلۇمالما قارشمى كۈر شمنىڭ
مېۋىسىنى يەزتە يىل ھۆكۈم سمۈر ەن
مى سممۇلتانلىقى» ھاكىمىيىتىنىممڭ
«ئىلم
مسىق ئايدى م
مادىد پالۋلنم
ئاساسمىنى سم
قارىالىلى بالمايسۇ .سادىد پالۋلن يالالۇق
خەلق قەھدىمانى بالۇپال قالماي ئەينى
تلقىتتا ئۇ خەلق شائىدى كۈيچىسىسۇر.
خەلقىمىز ئۇنىڭ ناخشما -قاشماقلىدىنى
ھاقىدغا قەد ر راڭقۇر مۇھەببەب بىلەن
ما -
مڭ ناخشم
مۈن ى ئۇنىم
مسۇ .رم
ئاڭاليم
قاشاقلىدى خەلقىمىزنى قللىمم ممانجۇ -
خىتاي ھاكىمىيىتىكە قارشمى كۈر شم ە
رىللىالممۇرى سممىكنا خەلقىمىزنممى
غەپلەزتىق ئايالازقۇرى سادل قماقغىتىش
ناخشىسى نىشان كۆرسەز ۈرى مايمات
ئارقۇسىنى ئىپادىلىكۈرى قارل بالالمان
ئىسى ھاقىدمۇ بىزنى ئايالازقۇسمى ت

ْ

سادىد پالۋلننىڭ يېرى زېپىلالان
قاشاقلىدى
سممادىد پالۋلننىممڭ قاشمماقلىدىنى
زاپلىالان مەسۇم سابىت دېمكەن كىشمى
زۆت نسى ىلەرنى ياقغان:
مۇسمممتەبىت ممممانجۇ -خىتممماي
ھاكىمىيىتىنىڭ ھەددىسىق ئاشقان قۇلۇم -
سىتەملىدىكە قارشى بازۇر ررە كمۈر ش
مق
مان ت خەلم
مي قەھدىمم
قىلالمان مىللىم
قاشاقچىسممى سممادىد پالۋلننىممڭ بممۇ
قاشاقلىدىنى د سلەپ زاپلىالمان كىشمى
زۇرپانيۈقىلىك مالال ھەمدل كازىبىمسۇر ①.
مەن - 1925يىلى ئەزدلپىسل بۇ كىشىس
بىممد ئمماق تلقىممت ئاقۇغممان .شممۇ
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① مالال ھەمدل كازىبى -غۇلجا ناھىيسىنىڭ زۇرپانيۈقى
يېزىسىسىق بالۇپ - 1873يىلى زۇغۇلۇپ - 1925
يىلىنىڭ ئاخىدىسل تلپاب بالالان.

دېكەنممس ت ياخشممى ئاقۇيالمممايتتىم .
يېرىچە ئىمالدل يېزى رىقتىم- 1953 .
يىلى - 9ئايسل ئۈرۈمچىكە بېدى سادىد
پالۋلن قاشاقلىدىنى زۇرپانيۈقىس ئۆقۈم
زاپلىالان ئىسمايىل كاك ۇت ① قاشاقلىدى
بىلەن قاشۇپ «شىنجاڭ ئەد بىيماب -
سەنئىتى» ژورنىلىالا بەردىم« .شمىنجاڭ
ئەد بىياب -سەنئىتى» ژورنىلى - 1952
يىل - 11سانىسل ئىسمايىل كاك ۇكنىمڭ
ئاقغىنە بىد قىسىم قاشماقلىدىنى ئمېالن
قىلسى .سادىد پالۋلن قاشماقلىدى نمېمە
سەت بتىنسۇر ئېالن قىلىنمماي بېسمىلى
قالسى.

مەق ىلمملەرد سمماتېت ئىتتپاقىممسل
رىقىسىالان «شەرق ھەقىقىتى» ژۇرنىلىسل
سادىد پالۋلننىڭ ر سمى بىلەن بىد قىسىم
قاشاقلىدى ئېالن قىلىنالان ئىمسى .مەن
بۇ ژورنالنى ممالال ھەمدلنىمڭ قېشمىالا
ئېلى كىدى ئاقۇپ بەر ىنىممس بمۇ
كىشى بىد ئاق ئايلىنىۋللالانمسن كېميىق
كۈلۈپ كېتى « :بمۇ قاشماقالر سمادىد
پالۋلننىڭ بالۇشىمۇ ممۇم ىق… يەنە
سادىد پالۋلننىڭ مۇنمسلق قاشماقلىدىمۇ
بار ئاقۇپ بېد ي ئماڭالپ قمالالىق»
د پ كىتابلىدى ئارىسىسىق زېشمى زما
بىمملەن راپلىنىمم مۇقاتىالنالممان بىممد
قالياقمىنى سمۇغىدى ئېلىم ئاقمۇپ
بەر ەن .بۇ قاشماقالر ئەينمى تلقىتتما
مەنس خېلىال زەسىد قالمسۇرغان ئىمسى.
شۇ راغسل مالال ھەمدل كازىبىنىڭ قالىسل
سمممادىد پالۋلننىمممڭ قاشممماقلىدىنى
كۆر ەنلى ىمنى دلدلمالا ئېيتقان ئىمسىم
مالال ھەممدل كازىبىنىمڭ سما مەزلى ى
نارار شممقان مەق ىلممس دلدلم بممۇ
قالياقمىنى ئۇنىرسىق سارلپ ئالالان.

- 1952يىلى زۇرپانيۈقى يېزىسىنى
نۇقتمما قىلىمم «زممۆزنى ئېممنىقالش
ھەرى ىتى» يۈر ۈقۈلكەنس دلدلم ئۆقى
ئۈستىس رىققمان «زماردىق رۈشمۈپ
قالالان باي دېەقان» دېمكەن سمۆقدىق
قارقۇپ كېتى قالياقمىنى كانا كىتابالر
بىلەن قاشۇپ كۆمۈپ زاشلىالان ئى ەن.
- 1955يىلممى دلدلم ئاغدىمم يېتىمم
قالالانممسل مەن ئۇنىرممسىق ھېلىقممى
قاليمماقمىنى سممارىالان ئىممسىم .ئممۇ
ممارنىنى
ممۈلكەن ئم
كىتابالرنىممڭ كۆمم
زاپالمىسىم .ئاپمام ئەھمۋللنى كمۆرۈپ:
«دلدلڭ كېسەلنىڭ ئېالىدلىقىسىق ئەس -
ھاشى جايىسل بالماي قالالان ئىسى .ياق
ەپمم ە ئىشممىنى ئممۆق ڭنى ئمماتلر
قىلمىساڭچۇ…» دېسى .شۇ ەپ بىلەن

بۇ قالياقما دلدلمنىڭ قالىالا ئۆزۈپ
- 1853يىلىالا كەلكەنس مەن ھەربىمي
قىسىمسىق «شمىنجاڭ دلرىلەمۇنى» غما
ئاقۇشقا ماڭماقچى بالسۇم .سادىد پالۋلن
قاشاقلىدىنى ئۈرۈمچىكە ئېلىم بېدىم
نەشىد قىلسۇرۇش نېيىتىس قاليماقمىنى
زۇرپممممانيۈقدى ى رمممماڭ دلدلم -
مەھەممەزجان جابىد ئىمامنىمڭ ئالمسىالا
ئېلىمم بېدىمم ئاقۇزممۇپ (ئممۇ
رمماغالردلمەن كممانىچە خەزنممى زېخممى

① ئىسمايىل كاك ۇت زۇرپانيۈقىس ئمۆز ەن خەلمق
قاشاقچىسى.
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ئەزدلپىممسل سممۆھبەزتە بالممسۇق .بممۇ
جەريانىممسل مەن سمماقالپ يممۈر ەن
ممادىد
قاشمماقالرنىڭ بەقىلىدىنىممڭ سم
پالۋلننىڭ ئۇرۇق -جەمەزلىدى ئىچىمس
ھېلىمممۇ ناخشمما قىلىمم ئېيتىلىمم
يۈر ەنلى ىنى ئاڭلىسۇق.

ئۈمىسنى ئۈقۈپ زاختاپ قالالان ئىسىم.
- 1981يىلى كۈقد ئاكام باغقا ئارل
كالىالانسل بۇ كىتابالر رېقىم قالمسى.
لې ىق بۇ نەرسىلەر ياخشى ئارللمىالارقا
ت ق ي يەرد ئممۇقۇن يىممل زممۇرۇپ
كەز ەرم ە رىدىم كماردىق رىقىپتمۇ.
قالياقمىنىڭ تلرلقلىدىمۇ بىمد -بىمدىكە
راپلىشى زۇزقۇسىز ئەھۋللالما كېلىم
بالالمممان ئىممم ەن .زەجىدبىلىمممك
يالسلشممالرنىڭ مەسمملىەەزى بىمملەن
قالياقمنىڭ ھەربىد تلرىالىنمى ئماتليالپ
سايۇپ ئېلى سۇغا رىالپ ئۇنىرسى ى
خىىد لەش ەن خەزملەر سمە ئەسملىكە
كېلىشى بىلەنال د رھما خمازىدلىۋېلىش
ئۇسۇلىنى قاللىنى قالياقمى نىمڭ شمۇ
ئۇسمممۇلسل ئاقمممۇغىلى بالىمممسىالان
بەزلىدىممسى ى بممارلىق قاشمماقالرنى
يېزىۋللسىم.

مالال ھەممدل كمازىبى زاغدىسمىسل:
«مالال ھەمدل ئىمامنى ئابسلن بىلىمىمز.
ئۇ كىشى بىزنىمڭ ئمائىلىدىمىز بىملەن
قايۇق بېدىش -كېلىش قىالزتى .كېيىق
بىد مەق ىل مۇشۇ مەھەللىمس ئىمماممۇ
بالۇپ زۇرغان .ئۆقى شائىد بىلىملىمك
ئاد م ئىمسى» د پ ئىسمپاب قىلمسى.
شۇنىڭ بىلەن بىز :مالال ھەمدل كمازىبى
بۇ قاشاقالرنى سمادىد پالۋلننىمڭ ئمۆق
ئەت زلىدى ئىچىمس يمۈرۈپ زاپلىالمان
ئىمممم ەن دېممممكەن پى ىدنممممى
مۇقىمالشممتۇردۇق .سممادىد پالۋلننىممڭ
ئائىلىمىزد ئۇقۇنسىق بېمدى سماقلىنى
كېلىۋلزقان بۇ قىممەزلىمك قاشماقلىدى
ئىچىسىق زېخى ئېالن قىلىنمىالمان بىمد
قىسمىنى كىتابخانالرنىمڭ پايسىلىنىشمى
ئۈرۈن سۇنسۇم .كۆپچىلى نىڭ زەزقىمق
قىلى كۆرۈپ بېقىشىنى ئۈمىس قىلىمەن.

قالياقما ئەسلىس ئۇقۇنچماق زمار
شەكىلسى ى بىد دىۋلن بالۇپ سماغۇچ
قەغەق ە قارل سىيا قۇمۇچ قەلەم بىملەن
ھۆسنىخەزلىك قىلى يېزىلالان ئىسى .بۇ
قاشمماقالر قلدى سممادىد پممالۋلننىرمۇ
ئەمەسمۇ؟ بۇ قاشاقالرنى ممالال ھەممدل
كازىبى قانسلق زاپلىالمان؟ دېكەنمس ت
سائالالر مېنى ئۇقۇنسىق بېمدى ئايالما
سېلى كەلمكەن ئىمسى .بمۇ ۇممانى
پى ىدلەرنى ئايسىرالشمتۇرۇش ئۈرمۈن
يېقىنسل يالسلش زېيىپچان ھادى بىملەن
سادىد پالۋلننىڭ يۇرزى مالالزاختىيمۈقى
مەھەللىسىكە رىقى سادىد پالۋلننىمڭ
نەتر -رەترىلىدى بىملەن زمۆب كمۈن

سادىد پالۋلن قاشاقلىدى
زىز مچىنى كىيمەيمەن
ئارقام ئارۇق قالىسۇ.
ەپلىدىمكە ۈ
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مامام

ياسازتىم بىد نەيزىنى.

كۈلۈپ كۆكسى قالىسۇ.

شېدى
ماماممۇ بەت ئاقىاليسۇ

دېكەن زاغام بار

ئالسىم نەيز پەيزىنى.

ئاپاممۇ بەت ئاقىاليسۇ.
پازقاققا پېتى

قىلىچقىمۇ يېتىشتىم

كىدسەم

ئالسىم زې ەن بېشىنى.

مامام ئاتتل زاقىاليسۇ.

رېدىك قېلى
مامام ئىسى زەقۋلدلر

رانىسىم

ساينىڭ قارلم زېشىنى.

ئۆ ەزتى جىق قاشاقنى.
نامە -ھەقنى بېلكۈرە

ھارسام دۆڭس ئالتۇردۇم

قارۇپ بەردى پۇرراقنى.

نەرچە قىلى سۇنسۇردۇم.
ئۇستاق با

بىد پۇرراققا بىد قاشاق

د پ زاغامنى

ئۆيس نەرچە قانسۇردۇم.

زاقۇپ بەردىم ئاخشىمى.
ئىزد پمۇ زاپالمىسىم
ۈ

ئەللەر زېدىيسۇ ئاشلىق
ئاشلىققا مانجۇ باشلىق.

مامامس ت ياخشىنى.

ئاشلىق زەر ەن ئەللەرنىڭ
مامام زاقىالان بۆقد
ماڭا پاسما زې ى

قىشى -ياق كۆقى ياشلىق.

بەر ەن.

راڭ دلدلم پاپۇش زې تى

بىنەم زەرسەت ھاسۇلالا -

مەن ئۇنى ئاياپ كېيكەن.

مانجۇ ر ئىكە د يسۇ.
ھاسۇلنى بۇ پ زۇرسا
دېەقانالر نېمە يەيسۇ.

دلدلم زايالا ئازماققا
يەردىق بىد زا زاش ئالسى.
بىد قاشاق ئېيتى

مانجۇ رغا ھاي -ھايچى

بەرسەم

ھەر مەھەللىس بىد دوغا.

كۆقىكە لىق ياش ئالسى.

پۇقدلنى قاقشازقۇرە
دلتۇز ام زۆمۈررىكە
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بە لەر يەپ ئۆلسۇن ئاغا.

زۆب مانجۇنى بىد مانجۇ
ساپانالا قېتىۋلپتۇ.

بىد پۇب زۇق -بىد دلد ن ئاش
مانجۇ ردل بارمۇ باش.

ياقىالپ

بە

مانجۇ رنىڭ د ستىس

ئازلىنى

دېەقان قالسى يالېراچ.

دوغىس ت بالۇپ كەلسىم.
بىد كالتەت ئۇرۇپ باشقا
مانجۇغا ئەجە بەردىم.

رلقىلىق ئالسىم ئەلسىق
پازا باغلىسىم بەلسىق.
ئە پەرياب رې ى

راڭ ئاكامنىڭ باللىدى

زۇرسا

مېنى كىچىك دلدلم د يسۇ.

ئاش -نان ئۆزەمسۇ السىق.

تلق يېتى
زاغنىڭ بېشى ئا ڭالۇ

دىسلر شماق

بىز ئۈرۈن زائام د يسۇ.

قارىالاي ئېچى قارلڭالۇ
ئەلنىڭ د ردىنى ئايالپ

ھەر ئاخشىمى ئۆب د يسۇ

سادىد بالسى يادلڭالۇ.

مەھەللىمىزدىق ئاي بالۇپ.
يۈ د پ رىقى

كىمكە ئېيتاي د رزلەرنى

كۆر يلى

ئايناقشىالان زاي بالۇپ

ئاڭالر بارمۇ ەپلەرنى؟
سادىد ناخشىالا قازتى
يېالى

زايچاق دېكەن زايچاقتە.
ئاب بالۇشنى بېلمەيسۇ

قايالان «خەپ» لەرنى.

ئۈستىكە ئىكەر ئارزى .
قاغا -قۇقغۇن ۆش يەيسۇ
بۆر

ياب بالۇشنى بېلمەيسۇ

ئىتمۇ ۆش يەيسۇ.

مانجۇ ر راغان قىلسا

ئاق لەيلىنىڭ بېشىسل.

پەنتۇ سا ن مۇش يەيسۇ.

سېدىق قۇشقاچ سايدليسۇ
شەرتلنە جۈمە كۈنى.

ناغايتۇنىڭ يالىسل
مانجۇ ر يېتىۋلپتۇ.

سۇمبۇلنى زارليسۇ.
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سادىددل نېمە ئىشى.

زانۇر بېشىالا كېلى
زاقاچ يۈقلۈت ئاي كۆردۈم.
شەرتلنە بىلەن بىللە

كىم ى زۇزسا سادىدنى

بەت ئابسلن ئۆمۈر سۈردۈم.

جاڭجۈن بېد ر مىڭ زەڭكە.
رامىڭ يەزسە زۇزمامسەن
قاشۇپ بېد ي مىڭ زەڭكە.

قارىالاي ئارىالپ ئۆزسەم
ھۈركمىسى كىيى لەر.
سادىدنى زۇزۇش ئۈرۈن

ناخشىنى كۈرەپ ئېيتسام

ئىزد پ كەلسى رېدى لەر.

سادىدنىڭ ئۈنى د يسۇ.
يايىالر كۆر ڭلىشى
زۇزۇڭالر بۇنى د يسۇ.

كەلسەڭ كېلىۋ ر رېدىك
قالمايسەن بىدىڭ زىدىك.

زاغالرنىڭ ياغارلىدى

سادىدغا زاغ -زاش يارلق

زاغنى زالىشى

مېنى ئىزدىمەي سېلىك.

ئۆس ەن.

سادىدنىڭ ئېتى ئۇلۇغ
يۇرزنى زالىشى

سادىدنىڭ مىلتىالى ياق

ئۆس ەن.

زاش -سالمىنى قىلسى ئاق.
يامۇلى د يسۇ

بىد رېدى نى يۇمىالزتىم

قۇمۇ

يۈق رېدى تىق بىدىمۇ ياق.

كەينىس سېپىلى ياق.
زا غا رىقاي دىسەم
سادىدنىڭ كېپىلى ياق.

سادىد ھېيلىكەر د يسۇ
ھ ېيلەم رلست يالالان مېنىڭ.
يارلنالرغا ھەيس ز ەن

ئىلقا ئۈيدىسى نەد

سەركەممۇ پالۋلن مېنىڭ.

ئۇيالر پادىسى نەد ؟
سادىدنى يالالۇق دېمەڭ
يۈر ت پادىسى شەد .

ئۈقمەي ئازتۇق بەش كىشى
ھۈركۈپ قارتى مىڭ كىشى.
جان زازلىق رېدى لەر ە
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با م باققان كاك ۇكنىڭ

باينىسل زۇمارى بار.
كاك ۇكالر مۇرلب زاپسۇن

مالال بىال ئۇستاقىم

سادىدنىڭ خۇمارى بار.

بېشىمسل ئالتۇن زاجىم.
قۇلۇمسىق قۇزۇلۇشقا

سېپىلنى زېشى

رىقتىم

كۆقۈمنى ئېچى

رىقتىم.

يار -يۆلەت ماڭا دلئىم.

ئايماقالرنى جەملەش ە
زاغالرغا قېچى

مالال بىال

رىق تىم.

خازىپنى

جاڭجۈن زۇزىمەن د پتۇ.
بەرد ڭكىلىك سادىد بار
جاڭجۈن ھۆ زېز ت يەپتۇ.

ئازقا كىدسەم ئاب ر ستە
زاغقا رىقسام زاغ ر ستە.
كۆقۈمنى ئارقانالرنى

زاغ بېشىسىق قا

دلئىم زۇزىمەن ئەستە.

ئۈق ي كۆكتىق ھىاللنى.
سادىد ئۆقى ئې

مالال بىال ئۆق باغدىم

سۇنۇپ
رىقار

قاقلنچىالا ① بىاللنى ②.

ېپىم بار ئاڭا دلئىم.
يۈقمۇ -يۈق سۆقلەش ىلى

ناخشىنى زا ئېيتسام

ئۈچ باردىم.

بەيتۇلالدىق قاغلىسى.

بەيتۇلالغا

{} 1

قاقلنچىالا مۆكۈنسەم
مالال بىال

مالال بىال زەقۋلدلر

ياقلىسى.

ئەلكە بالسى بەت ھەيدلن.
دېسى :جەڭكە رىققۇلۇق
يېتى

كىمكە ئېيتاي د رزلەرنى
ئاڭالرغا قۇ ق بارمۇ؟

بالالۇرە ت يدلن.

ئېيتقىنا ناقىم ئۇستاق
قاينامالا زۇتلق بارمۇ؟

ئاغۇ بالىمەن سادىد
نە ە بارسام يالۇم بار.
مالال بىال ئالسىسل
ئاڭ كۆكسۈمس قالۇم بار.

①
②
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غۇلجا شەھى دىسى ى مەدرى .
مالال بىال ناقىم.

شەھەر ە بارلر بالسام
قاقلنچىنى ① ياقاليمەن.
ناقىمالا قىلى

بۆرى قارقار مىلتىقتىق
رېدىك  :بىز ئاب سېلىشتىق.

زاقىم.

بىز قاغلىسۇق

سارليسىال ئۇخاليمەن.

رېدى لەر —

قۇزۇ لمىسى قىلىچتىق.
راڭ ئاغلۇمالىمۇ بىال
بەردى ئىلمى كا منى.

د ك ە -دۈك ىس دۈشمەن

بالىلىدىم ئەجەپ سىپا

ئېقىق سۇ بىلەن قارتى.

زاشلىمايسۇ سا منى.

ئاقلپ رەك ەن ئايماقالر
قارقانالا قارلپ زاشتى.

جاڭجۈن مالال بىاللنى
ئۆلتۈرۈپ رىسللمايسۇ.
جاڭجۈن قا

مېنىڭ بەش ھەمدىيىم بار
زۆزى زۇڭكان

سالالان كۈنى

ئىلىسل زۇرللمايسۇ.

بىد قالماق.

ھەمدلھالرنىڭ غەيدىتى
شەھەرنى راپسان ئالماق.

يۈق بېكىكە «ئاب» دېسەم
ھەيس پ كەپتۇ يۈق ئازنى.
ئازلىنى

رىقى

قالماقالرمۇ ئاب سالسى
زۇڭكانالرمۇ ئاب سالسى.

ھەر يان

قارل زاشقا كەلكەنس

زاسىۋللسۇق ئۈچ ياقنى.

رېدى لەر تلي دلب سالسى.
رېدى لەر ئازقان ئاقالر
ھالقى

كۈلس كۆمەچ پىشۇرغان

كەزتى ئۇ زاغقا.

بىز دۈشمەنكە سىجىلسۇق

ناسىدكامالا ئاق زە سى.

دۈشمەن كەلمەي بۇ ياققا.

قىساس ئازى يامان ەن
دۈشمەننى سادىد يەڭسى.

① غۇلجا ناھىيە مالتاختى يۈقى يېزىسىنىڭ غەربىي -
شىما زەرىپىسى ى بىد غالنىڭ نامى.
 5غۇلجا شەھىدىسى ى بىد مەھەللىنىڭ نامى
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قارل زاشنىڭ ① ئالسىسل

دۈشمەن قارتى شەھەر ە

ئۆلۈكنى سېپىل قىلسۇق.

ئازقان پا ③ لىدى قالسى.

ئۆلتۈرمەس ە پۇقدلنى

ناشتا قىلماي سەھەرد

جاڭجۈننى كېپىل قىلسۇق.

ئۈچ پا نى سادىد ئالسى.

جاڭجۈن قايسى قالىنى

قاپتۇ پا نىڭ پىلتىسى

زاسمىسۇق يالىنى.

ئازالمىسى خېلىسى.

ئالماي ئۆقىكە بەردۇق

سادىدنىڭ قالى ئەپلىك

بىز ە سۇنالان پۇلىنى.

بىلىنسى پا نىڭ ھېيلىسى.

ماڭالان يالۇم قاقلنچى

مانجۇ رىلالپ ئارۇسنى

غانجۇغامسل ئارغامچى.

ئازتى -راپتى رەنتۇنى.

ت دىسىس زۇرمىسى

ئە -يۇرب رلتل كۆر مسۇ

جاڭجۈن دېكەن يالالانچى.

ئارۇس ئازلىق مەزۇنى.

جاڭجۈننى قايۇپ بەرسەم

زاغسل بۆرى ھۇت يسۇ

باشالپ كەپتۇ مىڭ لەش ەر.

ئەلنى ئارۇس بۇ يسۇ.

لېۋىمنى رلسا رىشلەپ

ئە

بېلىسىم قىلى -خەنجەر.
سادىددل بار بەرد ڭكە

رى كۇ دل زا يسۇ.

②

ئۇ كۆك ۆق يامان كۆك ۆق

زايسى رېدىك مەر ەنكە.

مۈشۈكتەت مارلپ يەيسۇ.

پۇشايمان يېسى جاڭجۈن

ئا يساڭ ئارۇسالرغا

جەڭ قىلىشقا كەلكەنكە.

①
②

يەر نامى.
بەرد ڭكە -مىلتىق.

ۆلەيسە قالىنى

يۇرزۇڭالر خارلپ د يسۇ.

③
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پا –ق مبىد ت.

مانجۇ بە لىدى نادلن

ئاقسۇ دېەقىنى د يسۇ؛

ئارۇس بە لىدى ھايۋلن.

قالسى زەڭال خارلۇقتا

ئىلىنى مىلەپ قانالا

كىممۇ غېمىنى يەيسۇ.

باغان يېدى مۇق دلتلن.
ئاقسۇ نېمە بالالانسۇ؟
سېدىق ساقا

قەشقەر نېمە بالالانسۇ؟

راڭ ئارۇس

ناقىم د يسۇ قەشقەرنى

مۇق دلتلنالا پا ئازتى.

لىخشى

ئازقان پا لىدى دۈ لەپ

قانالا زالالانسۇ.

ھاڭنىڭ زېكىس يازتى.
دللاي ھۆكۈم قىلسى
مۇق دلتلن دېكەن دلتلن

مېنىڭ ئىشىم باش ئەمسى.

دلتلن ئەمەس ھاڭ ئى ەن.

ئەخمەب غەقنىچى زۆب بە

ئارۇسنىڭ رېدى لىدى

ئۇقلزقانسۇر خاش ئەمسى.

بىد -بىدىسن قلڭ ئى ەن.
ئېكىز ھاتلنىڭ قۇشى
قەشقەر دېكەن شەھەرد

يالالۇق زاشنى خا يسۇ

زۈمەن دېكەن يەر بار ئى ەن.

يىاللىماڭالر قېدىنسلشالر

مانجۇ رغا باش ئە مەس

ئۆلتۈرمەيسۇ پا يسۇ.

مۆمىق دېكەن ئەر بار ئى ەن.
كۈر ىمۇ قامالسىم
قۇمۇلالىمۇ پا نسىم.

مۆمىق بىلەن سادىدنى
رىللىساڭچۇ بىد يۇرزقا.

نىيىتىم خالى

زەڭ كەلمەمسۇ ئى ى مۇش

ھەر جايسل ئامان قالسىم.

مانجۇ بىلەن ئارۇسقا.
قەشقەر دېەقىنى د يسۇ
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مېنىڭ

ژۇ رنىلىمىزنىڭ ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى ۋاكالەتچىلىرى

زېلېەان نامۇرى

دۆلەب

ئا قىالشقۇرى

ئامېدى ا

نۇرىسدىق ھاجىم

كانادل

زۇيالۇن ئابسۇتېلى

0004077672770

شىۋىتسارىيە

ئانسىلى مۇھەممەد كەرىم

0040676224606

نارتىكىيە

ئۆمەرجان ھاجىم

332723557371

ئاتىستدللىيە

ئابسۇسا م قارىم

3351213553823

شىۋىتسىيە

ئەھمەد زۇرسۇن

0046735710908

ېدمانىيە

زۇرغۇنجان ئا تۇدۇن

الالنسىيە

ئابسۇرېەىم غېنى

3315712151352

33291751338275
3331519955958

فىنالنسىيە

ئابسۇلەەفىز قارىم

33358239522225

ياپانىيە

زۇرمۇھەممەد ھاشىم

33818321958973

زۈركىيە

ئابسۇررلققلق قارىم

33935258723275

ئازتۇرل ئاسىيا

يارمۇھەممەد قارىم

3377317213235

سەئۇدىي ئەر بىستان

ياسىق ئابسۇلەەكىم

33955532371235
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