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ئۆزىگە تايىنىش ھەل قىلغۇچ رول -مىللەتنىڭ تەقدىرىنى ياخشىالشتا ئۆز

 ئوينايدۇ

 —ئاپتورنىڭ كىرىش سۆزى—

 

 

ئايغىچە ئىسالم دىنىغا ئائىت ئۇقۇمالرنى ئاساسىي -5ىلى ي-2016ئايدىن -2يىلى -2014مەن 

پارچىدەك يازما  45مەزمۇن قىلغان، ياكى ئىسالم دىنىغا ئائىت ئۇقۇمالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان 

تەييارالپ، ئۇالرنى ۋەتەندىكى تورالردا ئېالن قىلدىم. ئۇ يازمىالر ئاساسىي جەھەتتىن دىنىمىز 

ئۇقۇمالرنى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىش، ھەمدە ئۇيغۇرالر ھازىر دۇچ كەلگەن بىر  ھەققىدىكى بىر قىسىم مۇھىم

قىسىم مۇھىم سوئالالرغا جاۋاب تېپىش يۈزىسىدىن تەييارالنغان. مەن ئۇ ماقالىلەرنى ۋاقىت تەرتىپى 

گۇرۇپپىغا بۆلگەن بولۇپ، مەزكۇر كىتابقا كىرگۈزۈلگىنى ئەنە شۇنداق ماقالىلەرنىڭ  3بويىچە 

سىدىن ئىبارەت. مەن ئۆزۈمنىڭ نېمە ئۈچۈن دىنىمىز ئۈستىدە ئىزدىنىپ، بىر قىسىم دىنىي گۇرۇپپى-3

قىسمى )دىن -4مەسىلىلەر ئۈستىدە قەلەم تەۋرىتىپ قالغانلىقىم ھەققىدە ئۆزۈمنىڭ تور كىتابىنىڭ 

دە يېتەرلىك دەرىجىدە توختالدىم. « كىرىش سۆزى»بۆلۈمى( نىڭ -1ھەققىدىكى تور كىتابىمنىڭ 

 ڭالشقا بۇ يەردە ئۇ مەزمۇنالرنى قايتا تەكرارلىمايمەن.شۇ

مەلۇم بىر خىل ناچار ئەھۋال ئاستىدا »كىتابىمدا مۇنداق دېدىم: -1مەن دىن ھەققىدىكى 

چ مەنبەدىن ياردەم ئىستەيدۇ: ۈئوقۇبەتتىن قۇتۇلۇشتا مۇنداق ئ-بقالغان خەلق ئۆزى تارتىۋاتقان ئازا

بەدرى —بۇيرۇلغان ياردەم ۋە تىرىشچانلىق»ھەمدە ئۆزۈمنىڭ « ئۆزى.( 3( باشقىالر، )2( ئالالھ، )1)

نىڭ ياردىمىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن قانداق ھدېگەن ماقالىسىدە ئالال« ئۇرۇشىدىن ئويلىغانلىرىم

قاراشلىرىمنى بايان قىلىپ ئۆتتۈم. كۆپىنچە -شەرتلەرنى ئورۇنالش زۆرۈر ئىكەنلىكى ھەققىدىكى ئۆز كۆز

بىر مىللەت ئۆز تەقدىرىنى بەلگىلەشتە ئۇنىڭ ئۆز كۈچىگە تايىنىشى ئەڭ مۇھىم رول  ئوقۇرمەنلەر

ئوينايدىغانلىقىنى بىلىدۇ. ئەمما، ئۆزۈمنىڭ چۈشىنىشىچە، نەچچە ئەسىرنىڭ مابەينىدە بىزنىڭ خەلقىمىز 

ھەر خىل  ئىچىدە ئالالھتىن شەرتسىز كېلىدىغان ياردەم بىلەن باشقىالردىن كېلىدىغان ياردەم ھەققىدە

خاتا چۈشەنچە ۋە قۇرۇق ئۈمىدتە بولۇپ كەلگەن كىشىلەرنىڭ سانىمۇ ئانچە ئاز بولمىدى. ئۇيغۇرالر 

دۇچ كەلگەن خەۋپلىك تەقدىرنى ئۆزگەرتىشتە ئۈمىدنى ئۆزىدىن ئەمەس، باشقىالردىن كۈتۈۋاتقانالر 

خەلقئارا سىستېمىدا بىر »ر ھازىرمۇ ئاز ئەمەس. تېخى يېقىندىال مەندىن چەت ئەلدىكى بىر قانچە ئۇكىال

« ئېزىلگەن مىللەت، بىر ئادالەتسىزلىككە ئۇچراۋاتقان مىللەتكە ياردەم قىلىدىغان ئورۇنالر بارمۇ؟

دېگەنگە يېقىن سوئالالرنى سورىدى. ئەمەلىيەتتە بولسا بىر مىللەتنىڭ تەقدىرىنى ياخشىالشتا 

ئۆزىگە تايانمىسا -ھېسابتا يەنىال ئۆز ئۆزىگە تايىنىش ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ. ئاخىرقى-ئۆز

بولمايدۇ. ئەگەر بىر مىللەتكە ياردەم قىلىش ياردەم قىلغۇچى يەنە بىر مىللەتنىڭ مەنپەئىتىگە ئۇيغۇن 

كەلمەيدىكەن، ياكى ياردەم قىلغۇچى مىللەتكە بەلگىلىك پايدا ئېلىپ كەلمەيدىكەن، ئۇ مىللەت 
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ۆرۈنەرلىك دەرىجىدە ئەمەلىي قىممىتى بار ياردەملەرنى ياردەمگە ئېرىشكۈچى مىللەتكە ھەرگىزمۇ ك

« بېرىپ ئال»تەرتىپى ياكى « بېرىپ ئال»ئارا ياردەم -قىلمايدۇ. يەنى، خەلقئارا سىستېمىدىكى ئۆز

مۇناسىۋىتى بويىچە بولىدۇ: سىز ئالدى بىلەن باشقىالرغا بېرىپ، ئاندىن ئۇالردىن ئالىسىز. ئەگەر سىزدە 

ك بىر نەرسە بولمىسا، باشقىالردىنمۇ ئااللمايسىز. بۇنىڭ تىپىك مىسالى قىلىپ باشقىالرغا بەرگۈدە

كۇردالرنى ۋە بىر قىسىم ئافرىقىلىقالرنى تىلغا ئېلىش مۇمكىن. ئامېرىكىلىق دوكتور ۋە پروفېسسور جون 

ى مۇتەخەسسىس بولۇپ، ئۇ دۇنيادىك بىر مىئېرشايمېر خەلقئارا سىياسەت ساھەسىدە دۇنياغا تونۇلغان

 خىل پەرەزنى ئوتتۇرىغا قويغان:  5ئىشالرنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى ھەققىدە تۆۋەندىكى 

( ئوخشىمىغان ئەللەر خەلقئارا سىياسىيسىدا مۇھىم رول ئالىدىغان ئوخشىمىغان ئارتىسالرغا 1)

ئوخشاش بولۇپ، ئاشۇ ئەللەردىن يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدىغان باشقا بىر نوپۇزلۇق نەرسە مەۋجۇت 

( دەپ ئاتايمىز. بۇ anarchy« )رەتسىزلىك»ئەمەس. خەلقئارالىق مۇناسىۋەت ساھەسىدە بىز بۇنى 

( نىڭ ئەكسىنى بىلدۈرىدۇ. ھەر خىل دۆلەتلەر ئۈستىدە تۇرىدىغان بىر hierarchy« )مەرتىۋە تۈزۈمى»

ەر بىر يۇقىرى دەرىجىلىك ھوقۇق ئورگىنى مەۋجۇت ئەمەس، دېگەننى بىلدۈرىدۇ. ئوخشىمىغان ئەلل

ئارا ئوخشىمايدۇ، -بىليارت ئۈستىلىدىكى شارسىمان توپالرغا ئوخشاش بولۇپ، ئۇالرنىڭ چوڭلۇقى ئۆز

ئەمما، ھوقۇق جەھەتتە ھەممىسى باراۋەر ئورۇندا بولۇپ، ئۇالردىن ئۈستۈن تۇرىدىغان بىر تېخىمۇ 

 نوپۇزلۇق نەرسە يوق. 

م قىلىش ھەربىي قابىلىيەتلىرىگە ئىگە ( ھەممە ئەللەر مەلۇم دەرىجىدىكى باشقىالرغا ھۇجۇ2)

بىرىدىن پەرقلىنىدىغان بولۇپ، بۇ -بولىدۇ. بۇنداق قابىلىيەتلەر ساھەسىدە ئوخشىمىغان ئەللەر بىر

جەھەتتە ھازىر ئامېرىكا باشقا بارلىق ئەللەردىن كۈچلۈك. ئىسرائىلىيەگە ئوخشاش ئەللەرنىڭمۇ 

ىتى بار. ئەمما، ئىيوردانىيە، شىۋېتسىيە ۋە بېلگىيە ناھايىتى كۈچلۈك ھۇجۇم قىلىش ھەربىي قابىلىي

 قاتارلىق ئەللەر بۇ جەھەتتە بىر قەدەر ئاجىز. 

( خەلقئارا مۇناسىۋەتتە نىيەت ۋە قابىلىيەتتىن ئىبارەت ئىككى نەرسە بار بولۇپ، نىيەت 3)

ىرىنى ئېنىق ھەققىدىكى ئەھۋال مۇنداق بولىدۇ: ھېچ قانداق بىر دۆلەت باشقا دۆلەتلەرنىڭ نىيەتل

بىلەلمەيدۇ. نىيەتنى بايقاش ئىنتايىن تەس. چۈنكى، نىيەت كىشىلەرنىڭ كاللىسىدا مەۋجۇت بولۇپ 

تۇرىدىغان بولۇپ، سىز ئۇنى كۆرەلمەيسىز، ياكى ئۇنى ئۆلچىيەلمەيسىز. مەسىلەن، سوغۇق ئۇرۇش 

اقىت ۋە ئېنېرگىيە سەرپ جەريانىدا ئامېرىكا سوۋېتنىڭ تەھدىتىنى توغرا مۆلچەرلەشكە ئىنتايىن كۆپ ۋ

قىلدى. ئامېرىكا سوۋېتنىڭ قانداق قابىلىيەتلىرى بارلىقىنى ئانچە قىينالمايال بىلىۋالدى. ئۇالرنىڭ ھەر 

بىر خىل ھەربىي قورالىدىن قانچىسى بارلىقىنى ئاسانال ساناپ چىقتى. بۇنداق ماددىي قابىلىيەتلەرنى 

ى بولىدۇ. ئەمما، سوۋېتنىڭ نىيىتىنى بىلىش ئامېرىكا ئۈچۈن كۆرگىلى بولىدۇ، بىلگىلى بولىدۇ، ۋە سانىغىل

ئىنتايىن تەسكە توختىدى. سوۋېتنىڭ نىيىتىنى مۆلچەرلەشتە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىكى ئەمەلدارالر 

ئارىسىدا ناھايىتى چوڭ ئىختىالپالر يۈز بەردى. قىسقىسى، بىر دۆلەت يەنە بىر دۆلەتنىڭ نىيىتىنى توغرا 

 بىلەلمەيدۇ. 

( دۆلەتلەرنىڭ تۈپ نىشانى ئۆزلىرىنى ساقالپ قېلىش. ئەگەر بىر دۆلەت ئۆزىنى ساقالپ 4)

 قااللمايدىكەن، ئۇ باشقا نىشانالرنى قوغلىشىپ ماڭالمايدۇ. 

( دۆلەتلەرنىڭ ھەممىسى راتسىئوناللىق بىلەن ئويالپ ۋە ئىستراتېگىيىلىك ھېسابالپ ئىش 5)

. دۆلەتلەر ئۆزلىرىنى ساقالپ قېلىشقا كاپالەتلىك قىلىدىغان قىلىدىغان ئارتىسالر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 ئاقىالنە ئىستراتېگىيىلەرنى ئويالپ چىقىشقا قادىر كېلىدۇ. 
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پەرەزنىڭ بىرىكمىسى  5دوكتور جون مىئېرشايمېرنىڭ قارىشىچە، دۇنيادىكى ئەللەر يۇقىرىدىكى 

 ىنىدۇ: ھەرىكەتلەر بىلەن شۇغۇلل-خىل ئىش 3ئاساسىدا، تۆۋەندىكىدەك 

بىرىدىن ئەندىشە قىلىدۇ. بۇ ئاساسەن -( خەلقئارا سىستېمىدىكى ئوخشىمىغان ئەللەر بىر1

سەۋەبى بار: بىرىنچى، سىزنىڭ قوشنىڭىز ناھايىتى  2كۈچلۈك ئەللەرگە قارىتىلغان. ئۇنىڭ مۇنداق 

اقالۋاتقان بولۇشى كۈچلۈك ھۇجۇم قىلىش قابىلىيىتىگە ئىگە بولۇشى، ھەمدە كۆڭلىدە بىر يامان نىيەتنى س

يىللىرى مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ بىرى بولغان -1900مۇمكىن. ئەگەر سىز بىر 

بولسىڭىز، گېرمانىيەنىڭ بىر جاھانگىر ياكى ناتسىست گېرمانىيەگە ئۆزگىرىپ قېلىشىدىن ئەنسىرىگەن 

دىي ئەھۋالغا دۇچ كېلىپ قالسىڭىز، بوالتتىڭىز. ئىككىنچى، ئەگەر سىز ئامېرىكىدا بولۇپ، بىرەر جىد

نومۇرغا تېلېفون قىلىپ، دەرھال قۇتقۇزىلىنىۋېلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بوالاليسىز. ئەمما، خەلقئارا  911

نومۇرغا تېلېفون قىلسىڭىز، تېلېفوننىڭ قارشى تەرىپىدە سىزگە ھېچ كىم جاۋاب  911سىستېمىدا ئەگەر سىز 

غان ھېچ قانداق ئورۇن چىقمايدۇ. ھەممە ئەللەر باراۋەر بولۇپ، نوپۇزدا بەرمەيدۇ. سىزنى قۇتقۇزۇۋالىدى

 بارلىق ئەللەردىن ئۈستۈن تۇرىدىغان بىرەر ئورگان مەۋجۇت ئەمەس. 

( ئۆزىنى ئۆزى يۆلەيدۇ. بارلىق دۆلەتلەر جىددىي ئەھۋالدا ئۆزلىرىگە ياردەم قىلىدىغان، 2

ت ياكى ئورۇننىڭ مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى ناھايىتى تېزال ئۆزلىرىنى قۇتقۇزۇۋالىدىغان باشقا بىرەر دۆلە

 بايقاپ، ئۆزىنى ئۆزى قۇتۇلدۇرۇش، ئۆزىگە ئۆزى ياردەم قىلىش يولىغا ماڭىدۇ. 

( خەلقئارا سىستېمىدا ئۆزىنى ساقالپ قېلىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى ئۆزىنى ئەڭ يۇقىرى 3

قىپ ئۇخالشتىن بۇرۇن كانادا ۋە دەرىجىدە كۈچلەندۈرۈش. ئامېرىكىدا ئاخشىمى كارىۋاتقا چى

مېكسىكىنىڭ ھۇجۇمىدىن ئەنسىرەيدىغان بىرەر ئادەم يوق. سەۋەبى، ئامېرىكا ناھايىتىمۇ كۈچلۈك 

بولۇپ، ھېچ كىم ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلىشقا پېتىنالمايدۇ. ئامېرىكىنىڭ شىمالىي ۋە جەنۇبىي تەرىپىدە ئاجىز 

ولسا بېلىقالر بار. بۇ بىر ھەممە ئادەم ئارزۇ قىلىدىغان دۆلەتلەر بار، شەرقىي ۋە جەنۇبىي تەرىپىدە ب

ئىستراتېگىيىلىك غايىۋى ئەھۋالدۇر. قىسقىسى، ئۆزىنى ساقالپ قېلىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى بىر چوڭ 

 ۋە كۈچلۈك دۆلەت بولۇش. 

دوكتور جون مىئېرشايمېر ئوتتۇرىغا قويغان نەزەرىيە مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى 

(tube.com/watch?v=CXov7MkgPB4&t=3223shttps://www.you.) 

 

« كىرىش سۆز»قىسىم( نىڭ -5كىتابى )تور كىتاب -2مەن خۇددى ئۆزۈمنىڭ دىن ھەققىدىكى 

قىسمىدا ئوتتۇرىغا قويغىنىمدەك، ھازىر ئۇيغۇرالرنىڭ ئالدىدىكى ئەڭ مۇھىم ۋەزىپە ئۆزىنى ساقالپ 

شۇش ئۈچۈن چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرالر قانداق قېلىش. بۇ ۋەزىپىنى ئورۇنالشقا ئۈنۈملۈك تۆھپە قو

، «دىنچى»، «سىياسەتچى»مۇھىم ئىش -1مېنىڭچە قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالرنى قىلىشى كېرەك؟ 

« ئۇيغۇرالر»قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسىنى تاشالپ، ھەممە ۋەتەنداشالر « باشقىچى»ۋە « پەنچى»

تاشتەك ى ھەممە ئۇيغۇرالر بىر تال ئۇيۇليەن دېگەندىن ئىبارەت بىرال بايراقنىڭ ئاستىغا توپلىنىشى،

قاتتىق ئىتتىپاقلىشىشى كېرەك. ئاندىن ئۆزلىرىنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ، ھەممە ئىمكانىيەتلەردىن تولۇق 

پايدىلىنىپ، ئەڭ زور دەرىجىدە تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، شۇ ئارقىلىق ئۆزلىرىنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە 

ى بوۋاق بالىنىڭ ئاغزىغا قۇرۇق نىڭ بىزگە ھېسداشلىق كۆرسىتىشى خۇددباشقىالر كۈچلەندۈرۈشى كېرەك.

سېلىپ قويغانغا ئوخشاش بىر ئىش بولۇپ، ئۇ ھېچ قانداق ئەمەلىي مەسىلىنى ھەل قىلىپ  مىزەكېئ
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بېرەلمەيدۇ. بۇ نۇقتا دوكتور مىئېرشايمېرنىڭ يۇقىرىدىكى نەزەرىيىسى بىلەن ئوخشاش. ئۆزىنى 

ئالىي مەكتەپتە ئوقۇپ باقمىغانالر باكالۋۇرلۇقتا ئوقۇش، باكالۋۇر ئۇنۋانى  كۈچلەندۈرۈش دېگەنلىك

بارالر ماگىستىرلىق ئۇنۋانى ئۈچۈن ئوقۇش، ماگىستىرلىق ئۇنۋانى بارالر دوكتورلۇقتا ئوقۇش، مەلۇم بىر 

ولۇق كەسىپتە ئالىي مەكتەپ پۈتتۈرگەنلەر چوقۇم ئۆزىنىڭ كەسپىي قابىلىيەت ۋە كەسپىي بىلىملىرىنى ت

ئىشقا ساالاليدىغان بىر ئورۇندىن خىزمەت تېپىش، ئۆزى ياشاۋاتقان ئەلنىڭ جەمئىيىتىدە ئىمكانقەدەر 

مەزكۇر مەسىلە « كىرىش سۆزى»يۇقىرى ئورۇنغا ئېرىشىش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بىر كىتابنىڭ 

مەن مىللەت ئۈچۈن »لۇپ، مەن ئۈستىدە يېتەرلىك مەزمۇن بايان قىلغىلى بولىدىغان ئورۇن ئەمەس بو

ئۆزىنى »دېگەن مەسىلە ئۈستىدە ئويلىنىۋاتقان ھەر بىر ۋەتەنداشتىن « نېمە ئىش قىلىپ بېرەلەيمەن؟

ھەققىدە قايتىدىن بىر قېتىم قاتتىق ئويلىنىپ بېقىشنى، ھەمدە دەرھال ئەمەلىي « كۈچلەندۈرۈش

 ھەرىكەتكە ئۆتۈشنى ئۈمىد قىلىمەن.-ئىش

 

ئابدۇشۈكۈر —پەيالسوپ بىرئەسىردىكى بىردىن-20»ئەپەندىنىڭ ۇن روزى يىلى يالق-2015

مىسرانىم »ۋە « ئۈرۈمچى كەچلىك گېزىتى»مىدىكى بىر پارچە ماقالىسى ېدېگەن ت« ۇھەممەتئىمىنم

دە ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن، ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىر قىسىم زىيالىي ۋە بىر قىسىم تورداشالر « مۇنبىرى

مۇنازىرە ئېلىپ بېرىلدى. مەن ئىشنىڭ يامان تەرەپكە تەرەققىي قىلىپ -چلۈك بەسئارىسىدا كۈ

پارچە ئىنكاس يازدىم.  3كېتىشىنى توسۇشقا بىر ئاز پايدىسى بولسۇن ئۈچۈن، ئاشۇ مۇنازىرىگە قارىتا 

الرنى بۇ قېتىم ئاشۇ ئىنكاس خاراكتېرلىك يازمىلىرىمنى بىر تور كىتاب شەكلىدە ساقالپ قويۇش ئۈچۈن، ئۇ

 بىربىردىنئەسىردىكى -20»مەزكۇر كىتابقا كىرگۈزۈپ قويدۇم. يالقۇن روزى ئەپەندىنىڭ 

پەيالسوپ مۇنازىرىسى ھەققىدە »دېگەن ماقالىسىنى بولسا « ۇھەممەتئىمىنئابدۇشۈكۈر م—پەيالسوپ

 دېگەن يازمامنىڭ ئاخىرىغا كىرگۈزۈپ قويدۇم.« ئويلىغانلىرىم

 

يىللىرى مىسىر قاتارلىق بىر قانچە ئەرەب ئەللىرىگە بېرىپ، ئۇ -2015ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئىنىمىز 

يەردىكى ئۇيغۇر ۋەتەنداشالر بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇ يەرنىڭ ئەھۋاللىرىنى ئىگىلەپ كەلدى. ئاندىن 

ئۆز تەسىراتلىرىنى ماقالە قىلىپ يېزىپ، تورالردا ئېالن قىلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ۋەتەن ئىچى ۋە 

مۇنازىرە -ىم ۋەتەنداشالرمۇ ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئىنىمىزنىڭ ماقالىلىرى ھەققىدە بەسسىرتىدىكى بىر قىس

پارچە ئىنكاس قىلىپ يېزىپ، ئۇنى  2ئېلىپ بارغان بولۇپ، مەن شۇ ھەقتىمۇ ئۆزۈمنىڭ ئويلىغانلىرىنى 

ىم ئاشۇ ئۇيغۇرچە تورالرغا چىقىرىپ قويغان ئىدىم. بىر تور كىتاب شەكلىدە ساقالپ قويۇش ئۈچۈن، بۇ قېت

 ئىنكاس خاراكتېرلىك يازمىلىرىمنىمۇ مەزكۇر كىتابقا كىرگۈزۈپ قويدۇم. 

 

مەن تەييارلىغان دىن ھەققىدىكى يازمىالردا نېمە ئۈچۈن مۇسۇلمانالر ئارقىدا قالغانلىقى، ئىسالم 

 پەننىڭ مۇناسىۋىتى، ھەمدە مۇسۇلمانالر بۇنىڭدىن كېيىن قۇدرەت تېپىش ئۈچۈن قانداق-بىلەن ئىلىم

قىلىشى كېرەكلىكى ھەققىدە بىر قىسىم مەزمۇنالر بار. ئوقۇرمەنلەرگە تونۇشلۇق بولغان پاكىستانلىق 

فىزىكا ئالىمى، نوبېل مۇكاپاتى ساھىبى دوكتور مۇھەممەد ئابدۇل ساالمنىڭ يۇقىرىدىكى مەسىلىلەر 

ويدۇم. تېخى ئوقۇپ ئۈستىدە توختالغان بىر نۇتقى بار بولۇپ، مەن ئۇنى مەزكۇر كىتابقا كىرگۈزۈپ ق

 باقمىغان ۋەتەنداشالرغا ئۇنى بىر قېتىم ئوقۇپ چىقىشنى تەۋسىيە قىلىمەن.
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كىتاب بىلەن ئوخشاش، مەزكۇر كىتابقا كىرگۈزۈلگەن ماقالىلەرنى قەدىرلىك ئىنىم  12ئالدىنقى 

كۆزدىن  تورغا چىقىرىشتىن بۇرۇن تەھرىرلەپ بەردى. بۇ قېتىم ئۇالرنى قايتا بىر قېتىم« پىداكار»

كەچۈرۈپ، كىتاب ئۈچۈن تەييار قىلدى، ۋە كىتابنىڭ تور كىتاب ھۆججىتىنىمۇ بىر قوللۇق تەييارالپ 

دانە باسما كىتابلىرىمنىڭ  7چىقتى. يەنە بىر قەدىرلىك ئىنىم ئابدۇلئەزىز بەشتوغراق بولسا مېنىڭ 

ئىشلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئۆز مۇقاۋىسىنى تەييار قىلىش، كىتابالرنى باستۇرۇش، ۋە ئۇالرنى تارقىتىش 

ئۈستىگە ئېلىپ قىلدى. ھازىر ئاشۇ كىتابالرنى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا تارقىتىش ئىشىنى 

داۋاملىق ھالدا بىر قوللۇق قىلىپ بېرىۋاتىدۇ. مەن بۇ ئىككى نەپەر قەدىرلىك ئىنىلىرىمغا چىڭ 

 كۆپ رەھمەت ئېيتىمەن. -كۆڭلۈمدىن كۆپتىن

بىلەن ئابدۇلئەزىز بەشتوغراققا « پىداكار»كىتابنى قەدىرلىك ئىنىلىرىم ئاخىرىدا مەن بۇ 

 بېغىشاليمەن.

 

 

 ئەركىن سىدىق

 ئامېرىكا كالىفورنىيە شتاتى لوس ئانژېلىس شەھىرى

 ماي-25يىلى -2017
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 نېمىشقا مۇسۇلمانالر ئارقىدا قالدى؟

 كۈنى-4ئاينىڭ -12يىلى -2015

 

 

مىليوندىن ئاشىدىغان مىللەتلەرگە ئوخشاش  10ئۇيغۇرالرمۇ دۇنيادىكى باشقا نوپۇس سانى 

ھەممە ساھەلەردە تەرەققىي قىلىشنى ئوياليدۇ. تېز تەرەققىي قىلىشنى ئوياليدۇ. ئاشۇنداق قىلىشنى 

ۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ. بۇ خىل كۈندۈز ئوياليدۇ. ئۇيغۇرالر ھازىر دىن ۋە ئېتىقاد بىلەن بىللە مە-كېچە

ئەھۋال بۇنىڭدىن كېيىنكى خېلى ئۇزۇن بىر مەزگىل ۋاقىت ئىچىدىمۇ ئوخشاشال داۋاملىشىدۇ. شۇڭالشقا 

ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى تەرەققىيات يوللىرى ئۈستىدە ئىزدىنىدىغان كىشىلەر چوقۇم دىن ۋە 

ۋرۈك ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت بىر ئامىلنى ئەستىن ئېتىقادنىڭ ئۇيغۇرالر ئۈچۈن بىر خىل روھىي تۈ

چىقىرىپ قويسا بولمايدۇ. ئۇيغۇرالرنى ئۇ نەرسىلەردىن ئايرىۋېتىشنى شەرت قىلىش ئاساسىدىكى يېڭى 

 ئىدىيىلەرنىڭمۇ ھازىرچە ئانچە قىممىتى بولمايدۇ. 

تەرەققىياتى ئۈستىدە يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇرچە تورالردا مۇسۇلمانالر دۇنياسىنىڭ ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ 

گەپ بولغاندا، بەزى تورداشالر ھازىرغىچە ياخشى تەرەققىي قىاللماسلىقنىڭ سەۋەبى دىن، دېگەن 

پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويۇۋاتىدۇ. مېنىڭچە دىن بىلەن تەرەققىيات ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى توغرا 

ى يۇقىرى دەرىجىلىك كەسپىي ساالھىيەت تەھلىل قىلىش، ۋە ئۇنىڭغا ئادىل ۋە توغرا باھا بېرىش ناھايىت

مۇنازىرە ئېلىپ بېرىشتا ئۇيغۇرچە تور -تەلەپ قىلىدىغان بىر ئىش بولۇپ، ئۇنداق تېما ئۈستىدە بەس

مۇنبەرلىرى بىر مۇۋاپىق سورۇن بواللمايدۇ. بولۇپمۇ ھازىرقىدەك بۇ ھەقتە گەپ قىلىشقا ساالھىيىتى 

تورالردا ئەركىن پىكىر قىلىش ئىمكانىيىتى يوق بىر شارائىتتا،  توشىدىغان ئىلىم ئەھلىلىرىنىڭ ئۇيغۇرچە

مۇنازىرە ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. دىننى ۋە -ئۇيغۇرچە تورالردا ئۇنداق بىر تېما ئۈستىدە ئادىل بەس

دىنىي تارىخنى تولۇق چۈشەنمەيدىغان كىشىلەر بىلەن دىننى تولۇق ۋە توغرا چۈشەنمەيدىغان، ھەمدە 

بىرى بىلەن دىننىڭ -ىق ياكى ئۆچمەنلىك كۆزى بىلەن قارايدىغان كىشىلەر بىردىنغا گۇمانل

مۇنازىرە ئېلىپ بارسا، ئۇ پەقەت ۋاقىت -تەرەققىياتقا كەلتۈرگەن زىيانلىرى ئۈستىدە بەس

ئىسراپچىلىقىال بولىدۇ. ئەمما، ھەممە كىشى دىن ۋە تەرەققىيات ئۈستىدە ئازراق ئىزدەنسە، ھەمدە بۇ 

ۋە زۆرۈر بىلىملەرگە ئىگە بولسا، ئۇنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى ئىشلىرىمىز ئۈچۈن مەلۇم  ساھەدە يېڭى

دەرىجىدە پايدىسى بولىدۇ. باشقا بارلىق پايدىالرنى بىر ياققا قايرىپ قويغان تەقدىردىمۇ، بىزلەر بىر 

ىدەك بىر مۇسۇلمان خەلق بولغانلىقىمىز ئۈچۈن، مۇسۇلمانالرنىڭ نېمە سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بۈگۈنك

 ھالەتكە كىرىپ قالغانلىقىنى بىلىشىمىز تولىمۇ زۆرۈردۇر.

شۇڭالشقا مەن يېقىندىن بۇيان مۇسۇلمانالرنى تەرەققىياتتا ئارقىدا قالدۇرغان ئامىلالر زادى نېمە؟ 

ئۇالرنىڭ ئىچىدە دىنىي ئامىلالرمۇ بارمۇ؟ ئەگەر بار بولسا، ئۇالر قايسىالر؟ دېگەن سوئالالر ئۈستىدە بىر 

ئاز ئىزدەندىم. نەتىجىدە دوكتور ياسىر قازىنىڭ ئىسالم ھەققىدىكى گۇمانالر ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ 

بۈگۈنكىدەك بىر ھالەتكە كىرىپ قېلىشىنىڭ سەۋەبلىرى ئۈستىدە توختالغان بىر قانچە دوكالتلىرىنى 

سېنتەبىر كۈنى -6يىلى -2015قايتا ئاڭلىدىم. ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىر دوكالت -تېپىپ، ئۇالرنى قايتا



 

 

 (بۆلۈم-3) زامانىۋىلىق ۋە پەن،-ئىلىم دىن،
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مۇسۇلمان ئوقۇغۇچىالر »( شتاتىنىڭ چىكاگو شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن Illinoisئامېرىكا ئىللىنوئىس )

ھازىرقى  —ئىسالم ھەققىدىكى گۇمانالر »قۇرۇلتىيىدا سۆزلەنگەن بولۇپ، ئۇنىڭ تېمىسى « بىرلەشمىسى

نى بىزنىڭ بەزى نازۇك مەسىلىلەرگە . بۇ دوكالتنىڭ مەزمۇ[1]ئىكەن « قىيىن ۋاقىتالر ئۈچۈن كۆرسەتمە

نىسبەتەن ئۆز چۈشەنچىلىرىمىزنى توغرىلىۋېلىشىمىزغا زور پايدىسى بولۇپال قالماي، ئۇنىڭدا يەنە مەن 

دېگەن ماقالەمدە بايان قىلغان بەزى ئۇقۇمالرغا « نېمىشقا يامانلىقالر يۈز بېرىدۇ؟»ئالدىنقى قېتىملىق 

ئىكەن. شۇڭالشقا مەن مەزكۇر ماقالىدە ئاشۇ دوكالتنىڭ مەزمۇنىنى ئائىت بىر قىسىم مەزمۇنالرمۇ بار 

قىسمى، دەپ چۈشىنىلسىمۇ بولىدۇ . -2نىڭ « نېمىشقا يامانلىقالر يۈز بېرىدۇ؟»تونۇشتۇرىمەن. بۇ ماقالە 

يىل مابەينىدە مۇسۇلمانالرنىڭ تەرەققىياتتا ئارقىدا  100ياسىر قازىنىڭ مەزكۇر دوكالتىدا يېقىنقى 

يىلىدىكى -2014سەۋەبتە مەن ئۆزۈمنىڭ -1چوڭ سەۋەبى چۈشەندۈرۈلگەن بولۇپ،  3نىڭ قېلىشى

مۇسۇلمانالرنىڭ گۈللىنىشى ۋە »ۋە  [2]« ھازىرقى زامان مۇسۇلمان ئەللىرى قانداق شەكىللەنگەن؟»

دېگەن ماقالىلىرىدە تونۇشتۇرغان بىر قىسىم  [3]« ئاجىزلىشىشىغا سەۋەب بولغان ئاساسىي ئامىلالر

زمۇنالر تىلغا ئېلىنىدۇ. شۇڭا مەن تېخى ئوقۇپ باقمىغان تورداشالرغا ئاشۇ ئىككى پارچە ماقالىنىمۇ بىر مە

قېتىم ئوقۇپ بېقىشنى تەۋسىيە قىلىمەن )ئۇ ماقالىلەرنىڭ تور ئادرېسلىرى مۇشۇ ماقالىنىڭ ئاستىدا بار(. 

« ممەتلەرگە بۇ ئىشالر يۈز بېرىدۇ؟نېمىشقا ئۈ»يۇقىرىدىكى دوكالتتىن باشقا، مەن يەنە ياسىر قازىنىڭ 

دېگەن بىر قىسقا نۇتۇقىنىڭ بىر قىسىم مەزمۇنلىرىنىمۇ تونۇشتۇرىمەن. بۇ نۇتۇقتا مۇسۇلمانالرنىڭ ئارقىدا 

 سەۋەبى چۈشەندۈرۈلگەن.-4سەۋەبىنىڭ داۋامى ۋە -3قېلىشىنىڭ 

ۋاقىتالر ئۈچۈن  ھازىرقى قىيىن —ئىسالم ھەققىدىكى گۇمانالر »تۆۋەندىكىسى ياسىر قازىنىڭ 

دېگەن دوكالتىنىڭ مەزمۇنى. كىچىك تېمىالرنى مەن ئۆزۈم قويدۇم. ئەگەر ئەسلىدىكى « كۆرسەتمە

شەكلىدە « ئىالۋە»قاراشلىرىنى قوشۇپ قويماقچى بولسام، ئۇالرنى بىر -مەزمۇنغا مەن ئۆزۈمنىڭ كۆز

 قىستۇرۇپ قويىمەن. 

 

 
تەبىر كۈنى ئامېرىكا ئىللىنوئىس شتاتىدىكى بىر سېن-6يىلى -2015رەسىم: دوكتور ياسىر قازى -1

 مۇسۇلمانالر يىغىلىشىدا دوكالت بەرگەن ۋاقىتتىكى بىر كۆرۈنۈش. 
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 . مۇسۇلمانالرنىڭ ئارقىدا قېلىشىنىڭ ئۈچ چوڭ سەۋەبى1

نىڭ قۇرۇلتىيى جەريانىدا بىر « مۇسۇلمان ئوقۇغۇچىالر بىرلەشمىسى»ئالدىنقى كۈنى ئامېرىكىنىڭ 

چى قېشىمغا كېلىپ، مەندىن ناھايىتى قىيىن سوئالدىن بىرنى سورىدى. ھازىر بىز بىلەن بىر ياش ئوقۇغۇ

دەۋردە ياشاۋاتقان باشقا نۇرغۇن كىشىلەرگە ئوخشاشال، ئۇمۇ بۈگۈنكى دۇنيادا يۈز بېرىۋاتقان 

 ئىشالرنىڭ سەۋەبىنى چۈشىنىشتە گاڭگىراپ قېلىپتۇ: 

 ەرگە شۇنچە كۆپ چىقىپ قالىدۇ؟ نېمىشقا دۇنيادىكى مۇسۇلمانالر خەۋەرل--

 نېمىشقا كۆپىنچە ۋاقىتالردا بۇ خەۋەرلەر سەلبىي مەزمۇن بىلەن چىقىدۇ؟ --

 نېمىشقا مۇسۇلمانالر دۇنياسى شۇنچە قەبىھلىك بىلەن تولۇپ كېتىدۇ؟--

 نېمە ئۈچۈن شۇنچە كۆپ جەھەتلەردە مۇسۇلمانالر دۇنياسى باشقىالرنىڭ ئارقىسىدا قالىدۇ؟--

 

قېرىندىشىمىز يەنە مۇسۇلمانالر دۇنياسىدىكى نوبېل مۇكاپاتىغا ئېرىشكەنلەرنىڭ سانى،  ھېلىقى

دۇنياغا داڭلىق ئالىمالر، دوختۇرالر، ۋە ئىنژېنېرالرنىڭ سانى، ۋە مۇسۇلمانالر دۇنياسىدىكى رەزىل 

الر دۆلەت ھاكىمىيەتلىرى قاتارلىقالرنى تىلغا ئالدى. ئۇ يەنە غەرب دۇنياسى بىلەن مۇسۇلمان

دۇنياسىدىكى ئاشۇنداق روشەن پەرقلەر ئۆزىنىڭ ئىمانىغا تەسىر كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ 

ئەگەر بىزنىڭ دىنىمىز بىر ھەق دىن بولسا، نېمە »ئۆزىنىڭ ئېتىقادى ھەققىدە سوئال سوراۋاتىدۇ. ئۇ 

نى رەت قىلغان ئۈچۈن يەنە بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىز شۇنچە ئارقىدا قالىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن ئىسالم

خەلقلەرنىڭ مەدەنىيىتى ئىسالمنىڭ سىرتىدا تۇرۇپ شۇنچە گۈللىنىپ كېتىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن مۇسۇلمانالر 

دەپ ھەيران « جېدەللەرنىڭ ۋە زوراۋانلىقالرنىڭ ئىچىدىال يۈرىدۇ؟-جەمئىيىتى داۋاملىق ئۇرۇش

المنىڭ بىر ھەق دىن ئىكەنلىكى قېلىۋېتىپتۇ. ھەمدە بۇ ئەھۋال ئۇنىڭ ئالالھقا بولغان ئېتىقادى، ئىس

قارىشى، ۋە قۇرئاننىڭ بىر مۇقەددەس كىتاب ئىكەنلىكى ھەققىدىكى ئىدىيىسىگە -توغرىسىدىكى كۆز

تەسىر كۆرسىتىشكە باشالپتۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇ مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ، ئۆزىدىكى ھېلىقىدەك گۇمانلىرىنى 

 بايان قىلدى. 

ۋال بىر ئاالھىدە ئەھۋال ئەمەس. قىسمەن ئۇچرايدىغان ئېچىنىشلىق يېرى شۇكى، بۇ خىل ئەھ

ئەھۋالمۇ ئەمەس. شۇڭالشقا مەن بۈگۈنكى بۇ ئاممىۋى سورۇندا ئۆزۈمنىڭ نۇتۇقىنى يۇقىرىدىكى 

سوئالالر بىلەن باشالشقا مەجبۇرى بولدۇم. شۇڭالشقا، بۇ مەسىلە ئاسانلىقچە چېقىلىشقا بولمايدىغان بىر 

مىنۇت ۋاقىتتىن پايدىلىنىپ، يۇقىرىدىكى  15ن ئۆزۈمگە بېرىلگەن مەسىلە بولسىمۇ، مەن بۈگۈ

 سوئالالرغا جاۋاب بېرىشكە تىرىشىپ باقماقچى. 

بىز توغرا يول تۇتقان ياخشى كىشىلىرىمىزگە ئېھتىرام بىلدۈرۈشىمىز كېرەك. ئەمما، بىز شۇنىمۇ تونۇپ 

ەر بىر ياخشى ئادەمگە دىنىمىزدىن يېتىشىمىز كېرەككى، ھازىر بىز ئېھتىرام بىلدۈرمەكچى بولغان ھ

ئادەم توغرا كېلىدۇ. بىز شۇنى چۈشىنىشىمىز كېرەككى، ھازىر مۇسۇلمان  10چىقىپ كېتىشنى ئويالۋاتقان 

ئوقۇغۇچىالر بىرلەشمىسى ناھايىتى ئوبدان گۈللىنىۋاتىدۇ، ئەمما، بۇ بىرلەشمىگە ئەزا بولۇپ كىرىۋاتقان 

ئوقۇغۇچى توغرا كېلىۋاتىدۇ. بۇ  4-3پەرۋا قىلىپ كەتمەيدىغان  ھەر بىر ئوقۇغۇچىغا ئىسالمغا ئانچە

ئوقۇغۇچى توغرا  6-5بىرلەشمىگە كىرمەكچى بولغان ھەر بىر ئوقۇغۇچىغا دىنىمىزدىن گۇمانلىنىۋاتقان 

كېلىۋاتىدۇ. گۇمانلىنىش ۋە قايمۇقۇپ قېلىش تۇيغۇلىرى ھازىر بىزنىڭ تېنىمىزگە سىڭىپ كىرىشكە 
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بىزنىڭ دەۋرىمىزدە، مۇسۇلمان ئوقۇغۇچىالر بىرلەشمىسى دەۋرىدە ئەھۋال تېخىمۇ باشلىدى. بولۇپمۇ 

شۇنداق. گەرچە بۇ مەسىلە بىر ئاسانلىقچە تەگكىلى بولمايدىغان بىر تېما بولسىمۇ، بىز بۇ قىيىن 

 ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىالاليدىغان غەيرەتكە ئىگە بولۇشىمىز كېرەك. 

مەن ئاشۇ سوئالالرغا قانداق جاۋاب بېرىش ھەققىدە بىر  مىنۇتتەك ۋاقىت ئىچىدە، 12كېيىنكى 

سۆھبەتنى باشلىماقچى. ئاشۇنداق سۆھبەتنىڭ تۈرتكىسى بىلەن بىر قىسىم كىشىلەر مەسىلىلەر ئۈستىدە 

يېڭىچە ئويلىنىش، ۋە ئۇ مەسىلىلەرنى يېڭىچە ئانالىز قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بواللىشى، 

 يلىنىش قىزغىنلىقىغا ئىگە بواللىشى مۇمكىن. ئولتۇرغانالرنىڭ چوڭقۇرراق ئو

مېنىڭ بۈگۈن دەيدىغانلىرىم ئۆزۈمنىڭ مەندىن سوئال سورىغان ھېلىقى ياشقا بېرىدىغان 

ئۇچۇرلىرىم، شۇنداقال ئۇ ئارقىلىق ئاشۇ ياش بىلەن ئوخشاش قىيىنچىلىقالر ۋە ئوخشاش مەسىلىلەرگە 

 ىمغا بېرىدىغان مەلۇماتلىرىمدىن ئىبارەت. دۇچ كېلىۋاتقان باشقا بارلىق ياش قېرىنداشلىر

نېمە ئۈچۈن مۇسۇلمان دۇنياسى ئارقىدا قالىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن مۇسۇلمانالر دۇنياسى قەبىھلىككە، ۋە 

زوراۋانلىققا پېتىپ قالىدۇ؟ نېمىشقا مۇسۇلمان ئەللىرىنىڭ دۆلەت كىرىمى تۆۋەن بولىدۇ؟ نېمىشقا 

ژېنېرلىق ساھەلىرىدە نوبېل مۇكاپاتىغا ئېرىشكەنلەرنىڭ سانى پەن ۋە ئىن-مۇسۇلمان ئەللىرىدە ئىلىم

شۇنچە تۆۋەن بولىدۇ؟ بۇ ھەقتە ناھايىتى ئۇزۇن سۆزلىگىلى بولىدۇ. ئەمما مەن بۈگۈن بۇ سوئالالرنىڭ 

ئاددىي نۇقتىغا يىغىنچاقاليمەن. ھەمدە ئولتۇرغانالردىن بۇ ھەقتە كۆپرەك ۋە چوڭقۇرراق  3جاۋابلىرىنى 

 ېقىشنى سورايمەن. ئىزدىنىپ ب

 

 ( تارىخىي سەۋەبلەر 1)

بىزنىڭ قانداق قىلىپ بۈگۈنكى ھالەتكە كېلىپ قالغانلىقىمىزنى چۈشىنىش ئۈچۈن، سىزنىڭ 

تۈنۈگۈن نېمە ئىش يۈز بەرگەنلىكىنى چۈشىنىشىڭىز شەرت. بۈگۈنكى ۋەقەلەرنى تۈنۈگۈنكى ۋەقەلەردىن 

ولۇۋاتقان ئىشالرنىڭ سەۋەبلىرىنى چۈشىنىش يىلى ب-2015ئايرىپ تۇرۇپ چۈشەنگىلى بولمايدۇ. 

ئۈچۈن، بۇنىڭدىن بۇرۇن نېمە ئىشالر بولغانلىقىنى چۈشىنىشىمىز كېرەك. تارىختىكى بىز قاراپ بېقىشقا 

يىلى -1915يىلىدۇر. -1915يىل بۇرۇنقى  100تېگىشلىك ئەڭ مۇۋاپىق ۋاقىتالرنىڭ بىرى بۇنىڭدىن 

بوۋام ئۇ ۋاقىتالردا ئون نەچچە ياشلىق بىر يىگىت ئىدى. ئۇ  بەك قەدىمىي ۋاقىتالرمۇ ئەمەس. مېنىڭ

چاغدىكى دۇنيا ھازىرقىدىن كۆپ پەرقلىنەتتى. ئۇ چاغدا خەلىپىلىك تۈزۈمى تېخىچە مەۋجۇت بولۇپ، 

يىللىق ئىسالم ئەنئەنىسىنىڭ داۋامىغا  1350گەرچە ئۇ خەلىپىلىك بەك داڭلىق بولمىسىمۇ، ئۇ 

يىلى ئەنگلىيە ۋە باشقا بىرلەشمە ئارمىيە قوشۇنلىرى -1915ۇ يىلى، يەنى ۋەكىللىك قىالتتى. ئەمما ش

بىرلىكتە ئوسمانلى ئىمپېرىيىسىگە قارشى تۇنجى ھۇجۇمنى باشلىدى. خەلىپىلىككە ھۇجۇم باشلىدى. 

خەلىپىلىك ئولتۇراقالشقان ئىستانبۇلغا ھۇجۇم باشلىدى. مۇشۇ ئۇرۇش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

ىنىپ، ئىككىنچى ئابدۇلھەمىد دەۋرىگىچە داۋامالشقان سىياسىي قۇرۇلمىنىڭ يىمىرىلىپ دەۋرىدىن باشل

تاكتىكىسىنى ئاللىقاچان « پارچىالپ بويسۇندۇرۇش»چۈشۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. شۇ چاغدا ئەنگلىيە 

ئۇرۇقىنى چاچتى. ئۇنىڭدىن بۇرۇن « مىللەتچىلىك»باشلىغان ئىدى. ئۇالر ئۈممەتلەرنىڭ قەلبىگە 

سىلەر »دېگەن ئۇقۇمنى بىلمەيتتى. ئەنگلىيىلىكلەر ئەرەبلىكلەرگە « مىللەتپەرۋەرلىك»ئۈممەتلەر 

قانداقمۇ تۈركلەرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا ياشايسىلەر؟ گەرچە ئۇالرنىڭ ئېتىقادى سىلەرنىڭكى بىلەن 

ئەگەر سىلەر »ە دېدى. ھەمدە ئەرەبلەرگ« ئوخشاش بولسىمۇ، ئۇالر سىلەرنىڭ قېرىندىشىڭالر ئەمەس

تۈركلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىپ، ئۇالرنى يەڭسەڭالر، سىلەرگە ئىراقتىن تارتىپ جەنۇبىي ئافرىقىغىچە 



 

 
 قىسىم(-6ىتاب ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور ك

15 

بولغان زېمىننى ئايرىپ بېرىپ، ئەرەبلەرنىڭ ئۆز ئالدىغا ئايرىم بىر خەلىپىلىكى بار بولۇش 

دېگەن « زېمىنىڭالر بولىدۇئىمكانىيىتىنى يارىتىپ بېرىمىز. يېرۇسالېم ۋە پەلەستىنمۇ سىلەرنىڭ 

ۋەدىلەرنى بەردى. بىر گۇرۇپپا ئەرەبلەر بۇ قۇرۇق ۋەدىلەرگە ئالدىنىپ، خەلىپىلىككە قارشى ئىسيان 

كۆتۈردى. ھەمدە ئەنگلىيىلىكلەر بىلەن كۈچىنى بىرلەشتۈردى. ئەنگلىيە ئۇرۇش قوماندانلىق ھوقۇقىنى 

 ئۇرۇشقا سالدى.  ئاشۇ گۇرۇپپىغا بېرىپ، ئۇالرنى خەلىپىلىككە قارشى

ئەنگلىيە بىر تەرەپتىن ئەرەبلەرگە ئەركىنلىك ۋە مۇستەقىللىق ھەققىدە ۋەدە بېرىش بىلەن 

بىرلىكتە، يەنە بىر تەرەپتىن فىرانسىيە ۋە رۇسىيە بىلەن بىرلىكتە ئەرەب زېمىنلىرىنى ئۆزلىرىگە قانداق 

ردانىيە، لىۋان، ئىراق، ۋە ئەرەبىستان، تەقسىم قىلىش پىالنلىرىنى تۈزۈپ چىقتى. بۈگۈنكى سۈرىيە، ئىئو

قىسقىسى بارلىق ئوتتۇرا شەرق دۆلەتلىرى شۇ چاغدا ئەنگلىيە بىلەن فىرانسىيە تەرىپىدىن اليىھىلىنىپ 

 دەپ ئاتىلىدۇ. « پىكوت كېلىشىمى-سايكس»چىقىلغان. شۇ چاغدا تۈزۈلگەن اليىھە 

ىلەن شۇغۇلالندى. ئۇ ئەرەبلەرنىڭ بىر دېمەك، ئەنگلىيە شۇ چاغدا ئىزچىل تۈردە ئالدامچىلىق ب

ئۆز ئالدىغا ئايرىم بىرلىككە كەلگەن خەلىپىلىكىنىڭ ۋۇجۇدقا كەلمەيدىغانلىقىنى ئىزچىل تۈردە بىلىپ 

تۇرغان ئىدى. ئەمەلىيەتمۇ دەل شۇنداق بولدى. ئوسمانلى ئىمپېرىيىسى گۇمران قىلىنغاندىن كېيىن، 

 لەرگە بۆلۈپ تاشالندى. مۇسۇلمان ئۈممەتلەر يۇقىرىدىكىدەك ئەل

ئەرەبلەرگە بەرگەن ئاشكارا ۋەدىسى بىلەن فىرانسىيە ۋە رۇسىيەگە بەرگەن مەخپىي ۋەدىسىدىن 

( دەپ The Balfour Declaration« )بالفور خىتابنامىسى»ۋەدىنى، يەنى -3باشقا، ئەنگلىيە 

دۇنيا يەھۇدىي زىئونىست ۋەدىنىمۇ ئوتتۇرىغا چىقاردى. ئۇالر بۇ ۋەدىسى ئاستىدا -3ئاتىلىدىغان 

( ئۆتكۈزۈپ، ئەگەر ئەنگلىيەگە negotiationفېدىراتسىيەسى بىلەن مەخپىي كېڭىشىش سۆھبىتى )

دۇنيا ئۇرۇشىدا ئىقتىسادىي جەھەتتىن ياردەم قىلسا، ئۇالرغا پەلەستىنلىكلەر زېمىنىنىڭ كىندىكىدە -1

 بىر مۇستەقىل دۆلەت قۇرۇپ بېرىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلدى. 

خىل ۋەدىنى ئوتتۇرىغا چىقارغان بولۇپ، بۇ ئەھۋالنى  3ېمەك، شۇ چاغدا ئەنگلىيە ئاشۇنداق د

دۇنيا ئۇرۇشى -1يىل بۇرۇنقى بۈگۈنكى كۈندە،  100ھەممە مۇسۇلمانالر بىلىشى كېرەك. بۇنىڭدىن 

، ئاخىرلىشىپ، بىرلەشمە ئارمىيە قوشۇنلىرى ئالدى بىلەن دەمەشققە كىردى، ئاندىن يېرۇسالېمغا

ئاندىن باغدادقا، ھەمدە ئەڭ ئاخىرىدا ئىستانبۇلنىڭ ئۆزىگە كىردى. ئۇالر كىرگەن شەھەرلەر 

شەھەر  4شەھەرنىال تىلغا ئالدىم. سەۋەبى بۇ  4بۇنىڭدىن جىق كۆپ، ئەمما مەن بۇ يەردە پەقەت مۇشۇ 

يەردە يۈز بەرگەن ئەينى ۋاقىتتا خەلىپىلىكنىڭ ئەڭ مۇھىم بازىلىرىغا ۋەكىللىك قىلىدىغان بولۇپ، ئۇ 

چوڭ دىننىڭ بىر ئەڭ مۇقەددەس جايىغا ۋەكىللىك  3ئىشالرمۇ ئەڭ ئېچىنىشلىق بولدى. يېرۇسالېم بولسا 

قىالتتى. ئۇمەييەنىڭ خەلىپىلىكى دەمەشققە جايالشقان ئىدى. ئۇ يەرنى ئەنگلىيە قوشۇنلىرى داغدام 

اي ئىكەنلىكىنى ھەممىمىز بىلىمىز. ئۇ قەدەملەر بىلەن كىرىپ ئىگىلىۋالدى. يېرۇسالېمنىڭ قانداق ج

چاغدا باغداد ئابباسىيالر خەلىپىلىكىنىڭ ئورنى ئىدى. ئىستانبۇل بولسا ئوسمانلى ئىمپېرىيىسى 

يىللىق ئۇرۇش جەريانىدا ئىسالمنىڭ سىمۋولى بولغان  3-2خەلىپىلىكى جايالشقان ئورۇن ئىدى. ئاشۇ 

 ا ئۆتۈپ كەتتى. ئاشۇ شەھەرلەرنىڭ ھەممىسى باشقىالرنىڭ قولىغ

يىل ئىلگىرىكى ۋاقىتقا قايتساق، ئەنگلىيە بىلەن ھىندىستان  200ئەگەر بىز ھازىرقىدىن 

ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇش ھەققىدە سۆزلىيەلەيمىز. ئۇنىڭدىن تېخىمۇ بۇرۇنقى ۋاقىتقا قايتساق، يەنە 

 قويايلى.  نۇرغۇن ۋەقەلەر ئۈستىدە توختىالاليمىز. ئەمما بۇ يەردە ئۇ ھەقتە سۆزلىمەي

قىسقىسى، ھازىر ئوتتۇرا شەرقتە مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان ئەللەر شۇ يەردىكى خەلقلەرنىڭ ئۆز 
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ئارزۇسى بىلەن ئورگانىك ھالدا شەكىللەنگەن ئەمەس. ھازىر ئاشۇ رايوندا ھەر خىل توقۇنۇشالرنىڭ 

ى كۈچلەرنىڭ قولى مەنبەسى بولۇۋاتقان دۆلەت، مىللەت، چېگرا قاتارلىق نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى تاشق

ئىسرائىلىيە توقۇنۇشىمۇ ئەنگلىيەنىڭ باشقا بىر ئەلنىڭ يېرىنى -بىلەن ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈلگەن. پەلەستىن

 زىئونىست يەھۇدىيالرغا بۆلۈپ بەرگەنلىكىنىڭ نەتىجىسىدۇر.

بۇ يەردە مۇسۇلمانالر جۇدائىزم بىلەن زىئونىزمدىن ئىبارەت ئىككى نەرسىنى ئارىالشتۇرۇپ 

يىل ئىلگىرى مەن ئۆزۈم ئاشۇنداق خاتالىقنى سادىر قىلغان. مەن  15لىقى كېرەك. بۇنىڭدىن قويماس

ئۇنىڭغا تاكى بۈگۈنكى كۈنگىچە پۇشايمان قىلىمەن. ئۇ مەندىن كەتكەن بىر خاتالىق. بىز بىلەن 

ئىبارەت  جۇدائىزم دىنى ئوتتۇرىسىدا ھېچ قانداق مەسىلە يوق. بىزنىڭ ياقتۇرمايدىغىنىمىز زىئونىزمدىن

ئىرقىي كەمسىتكۈچى سىياسىي پەلسەپە قۇرۇلمىسىدىن ئىبارەت. تارىختىن بۇيان يەھۇدىيالر بىلەن 

مۇسۇلمانالر ياخشى ئۆتۈپ كەلگەن. ئىسرائىلىيە ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈلۈشتىن بۇرۇن يەھۇدىيالر بىلەن 

مۇتەپەككۇرالرنىڭ مۇسۇلمانالر ياخشى ئۆتكەن. ئەمەلىيەتتە يەھۇدىيالر ئىچىدىن چىققان ئۇلۇغ 

ھەممىسى ئەرەبلەر زېمىنىدا تۇغۇلۇپ، ئەرەبلەر زېمىنىدا ياشاپ، ھەمدە ئەرەبلەر زېمىنىدا روناق 

تاپقان. تارىختا بىر قانچە قېتىم خرىستىئانالر يەھۇدىيالرغا زىيانكەشلىك قىلغاندا، يەھۇدىيالر 

ڭالشقا، قېرىنداشالر، بىزنىڭ دىنىمىزدا مۇسۇلمانالر زېمىنىدا ئۆزلىرى ئۈچۈن پاناھلىق جاي تاپقان. شۇ

( گە ئورۇن يوق. ئەمما، بىز سەمىمىي ۋە anti-semitismيەھۇدىيالرغا قارشى تۇرۇش ھەرىكىتى )

ئاشكارا بولۇشىمىز كېرەك: ئىسرائىلىيەنى تەنقىدلەش ۋە ئىسرائىلىيەنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈش -ئوچۇق

يەھۇدىيالرغا قارشى تۇرۇش ھەرىكىتى بىلەن ھېچ مۇنازىرە ئېلىپ بېرىشنىڭ -تارىخى ئۈستىدە بەس

 قانداق مۇناسىۋىتى يوق. 

مېنىڭ بۈگۈن دېمەكچى بولغىنىم شۇكى، بۈگۈن مۇسۇلمانالر زېمىنلىرىدا يۈز بېرىۋاتقان توقۇنۇشالر 

ئۈستىدە توختالغىنىمىزدا، تۈنۈگۈن ئاشۇ زېمىنالردا يۈز بەرگەن زەنجىرسىمان ۋەقەلەرنى ئۇنتۇلۇپ 

بولمايدۇ. شۇڭالشقا بىز تارىخنى ئۆگىنىشىمىز كېرەك. تارىخنىڭ مۇنداق ئىككى تەرىپىنى  قالساق

دۇنيا ئۇرۇشى -1ئۆگىنىشىمىز كېرەك. ئۇنىڭ بىرىنچىسى، مۇستەملىكىچىلىك. ئۇنىڭ ئىككىنچىسى بولسا، 

ىز، ھازىر ۋە ئۇنىڭ ئوتتۇرا شەرققە كۆرسەتكەن تەسىرلىرى. ئەگەر سىز مۇشۇ ئىككى نەرسىنى چۈشەنسىڭ

 بىزنىڭ مۇسۇلمانالر زېمىنلىرىمىزدا يۈز بېرىۋاتقان بىر قىسىم توقۇنۇشالرنىڭ سەۋەبلىرىنى بىلەلەيسىز. 

 

 ( سىياسىي سەۋەبلەر 2)

دۇنيا سەھنىسىدە ئاساسلىق رول ئېلىۋاتقان بىر قانچە چوڭ كۈچلەر بار بولۇپ، دۇنيا ئىشلىرىنى 

ۈزۈپ چىقىدۇ. باشقا نۇرغۇنلىغان كىچىك كۈچلەر ئاشۇ يۈرۈشتۈرۈش قائىدىلىرىنى ئاشۇ كۈچلەر ت

قائىدىلەرنىڭ دائىرىسى ئىچىدە ئۆزلىرىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا ساقالپ مېڭىشقا تىرىشىدۇ. سىياسەت 

بىر خىل مەينەت ئويۇندىن باشقا نەرسە ئەمەس. ئېچىنىشلىق يېرى شۇكى، بۇ ئويۇندا زىيانغا 

رى تەبىقىدىكىلەر ئەمەس. بۇ مەينەت ئويۇننىڭ كاساپىتىدىن زىيانغا ئۇچرايدىغانالر بايالر ۋە يۇقى

ئۇچرايدىغانالر كەڭ خەلق ئاممىسىدىن ئىبارەت. سىياسەت ئىككى تەرەپ باراۋەر ھالەتتە تۇرۇپ 

مۇسابىقىگە چۈشىدىغان مەيدان ئەمەس. كۆپىنچە ۋاقىتالردا مۇسۇلمانالر زېمىنلىرى ھەممىدىن كۆپ 

بولۇپمۇ ھازىر زوراۋانلىق ۋە ئىسالمىي رادىكالىزملىقنى ئۆز بېشىدىن ئۆتكۈزۈۋاتقان زىيانغا ئۇچرايدۇ. 

ئىسالم »دېگەنلىك ئەمەس. « رادىكالىزم بىر ئورۇنلۇق ئىش»جايالر تېخىمۇ شۇنداق. بۇ دېگەنلىك 

ز. بىز ئۇالر نىڭ بىزنىڭ ئېتىقادىمىزغا ۋەكىللىك قىاللمايدىغانلىقىنى بىز ھەممىمىز ئېتىراپ قىلىمى« دۆلىتى
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كۆتۈرۈپ چىققان ئىسالم چۈشەنچىسىنى قوبۇل قىلمايمىز. بىزنىڭ ئۇالر بىلەن ھېچ قانداق مۇناسىۋىتىمىز 

يوق. بىز ئۇالر سادىر قىلغان جىنايەتلەرنى باشقىالرغا ئارتمايمىز. ئۇ جىنايەتلەرنى شۇالر ئۆزلىرى 

ندۈرۈشكە ئۇرۇنۇۋاتىمىز. بىز ئاشۇ كەلتۈرۈپ چىقارغان. ئەمما، بىز ئاشۇ ئىشالرنى توغرا چۈشە

زوراۋانلىقالرنىڭ نەدىن كەلگەنلىكىنى توغرا چۈشىنىشكە تىرىشىۋاتىمىز. ئۇ زوراۋانلىقالر قۇرئاندىن 

كەلمەيدۇ. ئۇالرنى بىزنىڭ ئەنئەنىمىز كەلتۈرۈپ چىقارمايدۇ. بىزنىڭ باشقا ئامىلالر ئۈستىدىمۇ 

 ئويلىنىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ. 

گە بىر پارچە ماقالە چىقتى. ئۇنىڭدا ئامېرىكا « نيۇ يورك دەۋر گېزىتى»ئاينىڭ ئالدىدا بىر قانچە 

ئىشلىرىدا قانداق مەخپىي رولالرنى ئوينىغانلىقى بايان قىلىنغان. يەنى، « ئەرەب باھارى»ھۆكۈمىتى 

ر دىكى بەزى كىشىلە« ئەرەب باھارى»ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىكى بەزى كىشىلەرنىڭ تەسىرى بىلەن 

سىياسىي ئۆزگىرىش ئارقىلىق ئۆز ھوقۇقلىرىدىن ئېلىپ تاشلىنىپ، ئۇالرنىڭ ئورنىغا بىزنىڭ ھۆكۈمىتىمىز 

ياقتۇرىدىغان بەزى كىشىلەر دەسسىتىلگەنلىكى بايان قىلىنغان. ئوتتۇرا شەرقتىكى ئەھۋالالرنىڭ 

ئەمەس. ئوتتۇرا  ھازىرقىدەك بولۇپ قېلىشى ئۆزلۈكىدىن ياكى تاسادىپىي ۋۇجۇدقا كەلگەن ئىشالر

نىڭ « ئىسالم دۆلىتى»شەرقتىكى ئىشالر ئاشۇ رايوندىكى خەلقلەرنىڭ ئارزۇسىغا ۋەكىللىك قىلمايۋاتىدۇ. 

ئىراق ۋە سۈرىيەدە پەيدا بولۇۋاتقىنى تەبىئىي ھالدا يۈز بەرگەن ئىش ئەمەس. رادىكالىزمنىڭ رەزىل 

بېرىۋاتقىنى تاسادىپىي ھادىسىلەر ئەمەس. بىز دۆلەت ھاكىمىيەتلىرى ساقلىنىپ تۇرۇۋاتقان يەرلەردە يۈز 

بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان كىشىلەرنىڭ گۇناھسىز ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىماقچى « ئىسالم دۆلىتى»بۇ يەردە 

ئەمەسمىز، بەلكى، يۈز بېرىۋاتقان ھادىسىلەرنى توغرا چۈشەندۈرمەكچىمىز. سىز گۇناھنى مۇسۇلمانالرغا، 

تىشتىن بۇرۇن، ئارقىغا بىر قەدەم چېكىنىپ، تارىخنى ۋاراقالپ بېقىڭ، ھەمدە پەقەت مۇسۇلمانالرغىال ئار

سىياسەتنى تەتقىق قىلىپ بېقىڭ. تارىخ بىلەن سىياسەت ئىسالم ۋە ئىسالم دىنىغا قارىغاندا بىزگە 

 ناھايىتى كۆپ نەرسىلەرنى چۈشەندۈرۈپ بېرەلەيدۇ. 

 

 ( ئەقىدە جەھەتتىكى سەۋەبلەر 3)

ىغان كىشىلەر ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممەتلىرى ھازىر شۇنچە ئېغىر ئالالھقا ئىشىنىد

ئازابالرغا ئۇچراۋاتقانلىقىنى بىر ئەقىدە نۇقتىسىدىن قانداق چۈشىنىش كېرەك؟ بىزنىڭ زېمىنىمىزنىڭ 

شۇنچە ئارقىدا قالغانلىقىنىڭ تارىخىي ۋە سىياسىي سەۋەبلىرى بار بولۇشى مۇمكىن. ئەمما، بىزگە 

خشاش ئالالھقا ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىشىنىدىغان كىشىلەر، ۋە مۇقەددەس كىتابقا ئو

ئىشىنىدىغان كىشىلەر بىر كۆيۈمچان ۋە مېھرىبان ئالالھنىڭ ئۆزلىرىنى بۈگۈنكىدەك سىناقالر بىلەن 

سەپىلىك ئۇقۇم سىنىشىنى بىر ئېتىقاد نۇقتىسىدىن قانداق چۈشىنىشى كېرەك؟ بۇ بىر ئىنتايىن چوڭقۇر پەل

بولۇپ، ئۇ رەزىللىكنىڭ مەۋجۇت بولۇشى ۋە بىر ئادەمنىڭ رەزىللىكنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىنى 

قانداق چۈشىنىشى كېرەكلىكى قاتارلىق مەسىلىلەرگە بېرىپ تاقىلىدۇ. ئۇ مەسىلىنى مېنىڭ قېلىپ قالغان 

بىر خۇالسىنى ئوتتۇرىغا قويااليمىز:  مىنۇت ۋاقتىمدا چۈشەندۈرۈپ بولغىلى بولمايدۇ. ئەمما بىز مۇنداق 5

ئوقۇبەتتىن كېلىپ چىقىدىغان ياخشىلىق ئۇالردىن كېلىپ -بىز مۇسۇلمانالر رەزىللىك ۋە ئازاب

چىقىدىغان يامانلىقتىن ئۈستۈن تۇرىدۇ، ۋە توغرا يول تۇتقان ئادەم دۇچ كەلگەن رەزىللىك ۋە 

بولغان مۇكاپاتالر بىلەن تولدۇرۇپ بېرىدۇ، دەپ ئوقۇبەتنىڭ ئورنىنى ئالالھ ئۇالردىن جىق كۆپ -ئازاب

 ,the good that comes out of evil and of suffering outweighs the badقارايمىز )

and that any evil and suffering that happens to a righteous person shall be 
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rewarded much more than the evil and the pain itselfشقىچە قىلىپ ئېيتساق، بىر (. با

توغرا يول تۇتقان ئادەم ھەر قانداق قىيىنچىلىق، ھەر قانداق ئازاب، ۋە ھەر قانداق قايغۇنىڭ دەردىنى 

بۇ يەردىكى قالغان ئازراق تارتقاندا، ئۇ ئۆزىنىڭ يەنە بىر ھاياتىدا شۇنچە كۆپ مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ )

 . [1]( مەزمۇن قىسقارتىلدى

 

 مەتلەر ھازىرقىدەك كۈنگە قالىدۇ؟. نېمىشقا ئۈم2

دېگەن بىر قىسقا « نېمىشقا ئۈممەتلەرگە بۇ ئىشالر يۈز بېرىدۇ؟»تۆۋەندە مەن ياسىر قازىنىڭ 

. بۇ نۇتۇق بىر مۇسۇلمانالر قۇرۇلتىيىدا سۆزلەنگەن [4]نۇتۇقىنىڭ بىر قىسىم مەزمۇنلىرىنى تونۇشتۇرىمەن 

، تورالرغا بىر [5]سائەتلىك دوكالتنىڭ بىر قىسمى بولۇپ دېگەن بىر « ئۈممەتلەرنىڭ بۈگۈنكى ھالىتى»

 مىنۇتلۇق سىن ھۆججىتى قىلىپ يوللىنىپتۇ.  12ئايرىم 

 دېگەن نۇتۇقنىڭ مەزمۇنلىرى.« نېمىشقا ئۈممەتلەرگە بۇ ئىشالر يۈز بېرىدۇ؟»تۆۋەندىكىسى 

 

 ئۈممەتلەر نېمىشقا بۈگۈنكىدەك بىر ھالەتكە كىرىپ قالدى؟ --

 انالر ئەمەسمۇ؟ بىز مۇسۇلم--

 بىز ئالالھقا ئىشەنگۈچىلەر ئەمەسمۇ؟ --

 بىز مۇھەممەد پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئۈممەتلىرى ئەمەسمۇ؟ --

 بىز قۇرئان كەرىمىنىڭ ئادەملىرى ئەمەسمۇ؟ بىز ئەلۋەتتە شۇنداق. --

 ئالالھ بىز تەرەپتە تۇرمامدۇ؟ --

 ئۇنداقتا نېمىشقا ھازىرقىدەك ئەھۋال يۈز بېرىدۇ؟ --

 ىز نېمىشقا ھازىرقىدەك سەلبىي ئەھۋالنىڭ ئىچىگە كىرىپ قالىمىز؟ ب--

 نېمە ئۈچۈن بىز توغرۇلۇق چىققان خەۋەرلەرنىڭ ھەممىسى چۈشكۈنلۈككە تولىدۇ؟ --

 بىزنىڭ ئىززىتىمىز ۋە شۆھرىتىمىز نەگە كەتتى؟ --

 

ان، ھەر بىر مانا بۇالر ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ ئەلچىسىگە ئىشىنىدىغان ھەر بىر دىندار مۇسۇلم

ئەقىللىق، تەپەككۇرچى ۋە راتسىئونال ئىنسان ئۆز كۆڭلىدە شەكىللەندۈرۈۋاتقان سوئالالر. ئىمام 

ھەدىسىدە رىۋايەت قىلىنغان بىر ھەدىستە مۇنداق دېيىلىدۇ: پەيغەمبەر « مۇسنەد»ئەھمەدنىڭ 

يۈزىدىكى ئەللەر  پات يېقىندا شۇنداق بىر ۋاقىت كېلىدۇكى، يەر»ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 

بىرى بىلەن بەسلىشىدۇ ۋە رىقابەتلىشىدۇ. ئۇالر كېلىپ سىلەرگە ھۇجۇم قىلىدۇ. خۇددى ئاچ قالغان -بىر

كىشىلەر كۆپلىگەن يېمەكلىكلەر قويۇلغان بىر ئۈستەلنىڭ ئەتراپىغا توپالنغان ۋاقىتتىكىگە ئوخشاش، يەر 

بىزنىڭ سانىمىز بەك ئاز بولغانلىقى »اھابىلەر س «يۈزىدىكى ئەللەر مۇسۇلمانالرغا قارشى توپلىنىدۇ.

دەپ سورىغاندا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەپ جاۋاب بېرىدۇ: « ئۈچۈن شۇنداق قىالمدۇ؟

ياق، ئۇنداق ئەمەس. مۇسۇلمانالر ئاز سانلىق بولۇپ قالغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق بولمايدۇ. »

ۇنداق بولمايدۇ. بۇ ئىش مۇسۇلمانالرنىڭ سانى ناھايىتى مۇسۇلمانالرنىڭ سانى ئاز بولغانلىقى ئۈچۈن ش

دېڭىز  «كۆپ بولغان، ئەمما ئۇالر دېڭىز سۈيىنىڭ كۆپۈكلىرىگە ئوخشاپ قالغان بىر ۋاقىتتا يۈز بېرىدۇ.

سۈيىنىڭ كۆپۈكلىرى سان جەھەتتىن ناھايىتى كۆپ بولىدۇ، ئەمما ئۇالرنىڭ سۈپىتى بولمايدۇ. دېڭىز 
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كېتىپ تۇرىدۇ. -مە يەرلەردە ئاشۇنداق كۆپۈكلەرنى كۆرىمىز. ئەمما ئۇالر كېلىپسۈيىگە قارىساق، ھەم

بىر جايدا ئازراق ۋاقىت ساقلىنىپ تۇرمايدۇ. ئۇنىڭ تەسىرى يوق. ئۇنىڭ مەقسىتى يوق. ئۇنىڭ قىممىتى 

يوق. سانى ئىنتايىن كۆپ، ئەمما سۈپىتى ئىنتايىن تۆۋەن. ئۇالر مۇشۇ دۇنيادىكى ماددىي ھاياتقا 

اتتىق بېرىلىپ كېتىپ، ئاخىرەتنى ئۇنتۇلۇپ قالغان. ئۇالرنىڭ نىشانى، نەزەر دائىرىسى، ۋە ق

ھەرىكەتلىرى مۇشۇ دۇنيانىال مەركەز قىلغان. ئاخىرەتتە يۈز بېرىدىغان ئىشالرنى پۈتۈنلەي -ئىش

 ئۇنتۇلۇپ قالغان. 

لۇم بىر ھېكمەت، مەلۇم بىر بىزنىڭ ھازىر دۇچ كېلىۋاتقىنىمىز بىر خىل سىناق بولۇپ، بۇ سىناققا مە

سۈرە( دە مۇنداق -29غايە يوشۇرۇنغان. ئۇ نىشان قۇرئاندا ئېنىق تىلغا ئېلىنغان. سۈرە ئەنكە بۇت )

مەزمۇنالر بار: ئىنسانالر ئۆزلىرىنى سىناقسىز قالىدۇ، ئۆزلىرىگە سىناقالر چۈشۈرۈلمەيدۇ، دەپ ئويالمدۇ؟ 

ىش پۈتىدۇ، دەپ ئويالمدۇ؟ بىز بۇرۇنقىالرنى سىناقالرنى دەپ قويسىال ئ« مەن ئىشىنىمەن»ئۆزلىرىنى 

چۈشۈرۈپ سىنىغان. ئۇنداق قىلىشتىن مەقسەت كىملەرنىڭ ھەقىقىي ئىشەنگۈچىلەر ئىكەنلىكى، ۋە 

 كىملەرنىڭ ئۇنداق ئەمەسلىكىنى پەرقلەندۈرۈش. 

ر قىسىم دەپ قويسىال ئالالھ شۇ بويىچە ئىشەنمەيدۇ. بەلكى بى« مەن مۇسۇلمان»بىر ئادەم 

سىناقالرنى چۈشۈرۈپ، كىمنىڭ ھەقىقىي مۇسۇلمان ئىكەنلىكى، ۋە كىمنىڭ ئۇنداق ئەمەسلىكىنى 

سىنايدۇ. بىز ئۆگىنىشىمىز، شۇ ئارقىلىق دىنىمىز بىزدىن نېمىنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى چۈشىنىۋېلىشىمىز 

 كېرەك. 

 

تىرىشچانلىق ۋە »، «تى ۋە قىممىتىھاياتنىڭ مەقسى»: مەن يېقىندا تورالردا ئېالن قىلغان ئىالۋە

پارچە ماقالىدە ئالالھنىڭ مۇسۇلمانالردىن  3دېگەن « نېمىشقا يامانلىقالر يۈز بېرىدۇ؟»، ۋە «ئىبادەت

 نېمىنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتتۈم. 

 

بېرىش. بىر تال شامنىڭ مەقسىتى ئۆزىنى كۆيدۈرۈش ئەمەس، بەلكى باشقىالرنىڭ يولىنى يورۇتۇپ 

سىز  سىزدىكى بىلىملەرنىڭ مەقسىتى ئۆزىڭىزنىڭ قەلبىدە ساقلىنىش ئەمەس، بەلكى باشقىالرغا تارقىلىش.

ئىسالمنىڭ ۋەكىلى. سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئاشۇنداق مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشىڭىز كېرەك. ئائىلىڭىزدە، 

ىچىدە، ۋە خىزمەتداشلىرىڭىزنىڭ بالىلىرىڭىزنىڭ ئالدىدا، دوستلىرىڭىزنىڭ ئىچىدە، تونۇشلىرىڭىزنىڭ ئ

ئىچىدە سىز ئىسالمغا ۋەكىللىك قىلىسىز. سىز بۇنى چۈشىنىشىڭىز كېرەك. سىز ئاشۇنداق مەسئۇلىيەتنىڭ 

ھەرىكەتكە -ھۆددىسىدىن چىقىشىڭىز كېرەك. ئۆگەنگەن نەرسىلىرىڭىزنى ئىشلىتىڭ. ئۇالرنى ئىش

الر ھەقىقىي مۇسۇلماندەك ئىش تۇتقاندىال ئاندىن ئايالندۇرۇڭ. ئۇالرنى بىكار قويۇپ قويماڭ. مۇسۇلمان

ئىسالم باشقىالرغا تارقىلىشقا باشاليدۇ. مۇسۇلمانالر ئۆز دىنىنىڭ ئىدېئالىغا اليىق ئىش قىلغاندىال، 

 ھەرىكەتلەر بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ. -دەۋەتچىلىك سۆزلەر بىلەن ئەمەس، ئىش

وتتۇرىغا قويۇش بىلەن خۇالسىلەي: كۆپىنچىمىز قېرىنداشالر، مەن سۆزۈمنى مۇنداق بىر نۇقتىنى ئ

سىناقالرغا جاۋاب قايتۇرۇش ئۈچۈن مەن قانداق ئىشالرنى قىالاليمەن؟ مەن ئىنسانالرنىڭ دۇنياۋى »

دەپ ئوياليمىز. « ئەھۋالىنى قانداق ئۆزگەرتەلەيمەن؟ مېنىڭ بىرەر ئىشنى قىلىشتىكى مەقسىتىم نېمە؟ 

تىنى ئۆز نەزىرىڭىزدىن چۈشۈرۈپ قويماڭ، ئەمما ياخشى ئەمەللەرنى مېنىڭ جاۋابىم: دۇنيانىڭ ۋەزىيى

 ئۆزىڭىز ياشاۋاتقان يەردە قىلىڭ. 

 مەن ئۆز ئائىلەمدە نېمە ئىشالرنى قىالاليمەن؟ --
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 مەن ئۆز جەمئىيىتىمدە نېمە ئىشالرنى قىالاليمەن؟ --

 مەن ئۆز دوستلىرىم چەمبىرىكى ئىچىدە نېمە ئىشالرنى قىالاليمەن؟ --

 

سىزنىڭ ئىش باشالش نۇقتىڭىز ئەنە شۇنداق باشلىنىشى كېرەك. شۇنداق قىلسىڭىز، سىز سىناقالردىن 

ئۆتۈپ، سىناقالردىن ئۆزىڭىزنى ساقالپ قاالاليسىز. شۇنداق قىلسىڭىز، ئىسالمنىڭ گۈزەللىكىنى 

ۋال يۈز بېرىدۇ؟ باشقىالرغىمۇ تارقىتااليسىز. ئەگەر ھەممىمىز مۇشۇنداق قىلىشنى باشلىساق، قانداق ئەھ

بىر تىنچلىق دولقۇنى، بىر ئىسالم دولقۇنى شەكىللىنىشكە باشاليدۇ. بىزنىڭ ئىستەيدىغىنىمىز ئەنە شۇ. بىز 

كىشىلەرنىڭ ئىسالمنىڭ ھەقىقىي تەلىماتلىرىنى بىلىۋېلىشىنى ئىستەيمىز. ئەگەر بىز ھەممىمىز 

ۇ چاغدا، پەقەت شۇ چاغدىال بۈگۈنكى ئايرىم ھالدا مۇشۇنداق قىلىشقا باشلىساق، ئاندىن ش-ئايرىم

 ئۈممەتلەر دۇچ كەلگەن سىناقالرغا تاقابىل تۇرااليمىز. 

قېرىنداشالر، ئىسالمنى ئۆزىڭىزنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ ئەڭ ياخشى يولغا قويۇڭ. ئالالھنىڭ سىزدىن 

قان ئەھۋالالرغا كۈتىدىغىنى ئەنە شۇ. سىزنىڭ قىالاليدىغىنىڭىزمۇ ئەنە شۇ. ھازىر دۇنيادا يۈز بېرىۋات

 تاقابىل تۇرۇشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلىمۇ ئەنە شۇ. 

 

دېگەن نۇتۇقىنىڭ مەن « نېمىشقا ئۈممەتلەرگە بۇ ئىشالر يۈز بېرىدۇ؟»ياسىر قازىنىڭ 

تونۇشتۇرماقچى بولغان مەزمۇنلىرى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى. مەن بۇ يەردە بايان قىلىنغان سەۋەبلەرنى 

سەۋەب، دەپ -4سەۋەبنىڭ داۋامى، ھەمدە -3چوڭ سەۋەبنىڭ ئىچىدىكى  3ن يۇقىرىدا چۈشەندۈرۈلگە

سەۋەب، -4چۈشەندىم. يەنى، مۇسۇلمانالرنىڭ بۈگۈنكىدەك ئەھۋالالرغا كىرىپ قېلىشىدىكى 

ئۆزلىرىنىڭ سۈپىتىنىڭ ياكى ساپاسىنىڭ تۆۋەنلىكىدىن، شۇنىڭ بىلەن ئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمانلىق بۇرچىنى 

 انلىقىدىن ئىبارەت. تولۇق ئادا قىاللمىغ

 

 . ئاخىرقى سۆز3

قاراشلىرىمنى ئوتتۇرىغا -مەن يېقىندا ئۆز تېمىلىرىمغا چۈشكەن ئىنكاسالرغا جاۋابەن بىر قىسىم كۆز

ھازىرقى قىيىن ۋاقىتالر ئۈچۈن  —ئىسالم ھەققىدىكى گۇمانالر »قويدۇم. مەن ئۇ جاۋابالرنى يازغاندا 

« نېمىشقا ئۈممەتلەرگە بۇ ئىشالر يۈز بېرىدۇ؟»مىغان، شۇنداقال دېگەن دوكالتنى تېخى ئاڭلى« كۆرسەتمە

قاراشالرنىڭ بىر قىسمى نېمە -دېگەن نۇتۇقتىكى مەزمۇنالرنى ئېسىمگە كەلتۈرمىگەن ئىدىم. ئۇ كۆز

ئۈچۈن مۇسۇلمانالر دۇنياسى ۋە ئۇيغۇرالر ھازىرقىدەك بىر ھالەتكە كىرىپ قالغانلىقى ھەققىدە بولۇپ، 

 ەزكۇر ماقالىگە تۆۋەندىكىدەك قوشۇپ قويۇشنى مۇۋاپىق كۆردۈم:مەن ئۇالرنى م

( فىزىكىلىق، جىسمانىي، ياكى ماددىي 1خىل ئېھتىياج بىلەن يارىتىلغان: ) 3ئىنسانالر  --

( intellectual( ئەقلىي )3( ئېھتىياج. )sipiritual( ئىالھىي، دىنىي، ياكى روھىي )2ئېھتىياج. )

ۋە  -2ئېھتىياج ئاساسىي جەھەتتىن ئورتاق بولىدۇ. ئەمما، -1ئۈچۈن  ئېھتىياج. ھەممە ئىنسانالر

ئېھتىياجنىڭ ھەر بىر ئىنساندىكى كۈچلۈكلۈك دەرىجىسى ئوخشىمىغان ئىنسانالرغا قاراپ ئوخشاش -3

بولمايدۇ. دىنغا بەكرەك بېرىلىپ، پەنگە بوشراق بېرىلىدىغان ياشالر روھىي ئېھتىياجى كۈچلۈكرەك 

ىدۇ. پەنگە بەكرەك بېرىلىپ، دىنغا بوشراق بېرىلىدىغان ياشالر بولسا ئەقلىي ئېھتىياجى بولغانالرغا كىر

بىرىنى -ئېھتىياجلىرى بىر-3ۋە  -2كۈچلۈكرەك بولغانلىرىغا كىرىدۇ. مېنىڭچە ئەسلىدە ئىنسانالرنىڭ 
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سلىك، ياكى بىرىنى تولۇقاليتتى. ئەمما ھازىر ئىسالم دىنىنى چۈشەنمە-چەتكە قاقمايتتى. ئەسلىدە بىر

توغرا چۈشەنمەسلىك تۈپەيلىدىن يۇقىرىدىكى ئىككى خىل ياشالر پەيدا بولدى. مەن ھازىر ئاشۇ 

ئىككى خىل ياشالرنىڭ ئوتتۇرىسىكى ئارىلىقنى يېقىنالشتۇرۇش ئۈچۈن كۈچۈمنىڭ يېتىشىچە 

 تىرىشىۋاتىمەن. 

ان ناچار ئىشالرنى دىن مېنىڭچە ھازىر يەر شارىدىكى مۇسۇلمانالر دۇنياسىدا يۈز بېرىۋاتق --

كەلتۈرۈپ چىقارغان ئەمەس. ئۇنى ئىنسانالر كەلتۈرۈپ چىقارغان. ئاساسىي جەھەتتىن ئۆزلىرىنى 

گە ئاساسەن توشمايدىغان كىشىلەر « مۇسۇلمانلىق شەرتلىرى»دەپ ئاتىۋالغان، ئەمما « مۇسۇلمان»

تۈرۈپ چىقىرىۋاتىدۇ. ئامېرىكىدا كەلتۈرۈپ چىقارغان. ئاشۇ كىشىلەر ناچار ئەھۋالالرنى ھازىرمۇ كەل

كۆپ. ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىر قىسمى يالغانچىلىق قىلىپ، « مۇسۇلمانالر»شەخسىي دۇكىنى بار 

كاپىرالرغا »دەپ سورىسىڭىز، « نېمىشقا باج تۆلىمەيسەن؟»ھۆكۈمەتكە باج تۆلىمەيدىكەن. ئۇالردىن 

ئەمما ئاشۇنداق جاۋاب بەرگەن بەزى ، دەپ جاۋاب بېرىدىكەن. «باج تۆلىمىسە گۇناھ بولمايدۇ

 كىشىلەر ئۆز دۇكانلىرىدا پىۋا بىلەن ھاراق ساتىدىكەن.

مەن مۇنداق ئوياليمەن: ئەگەر ئالالھ بىر كۈنى ئىسالم دىنىنى ھازىرقى مۇسۇلمانالرنىڭ  --

تۈنلەي قولىدىن ئېلىۋېلىپ، ئۇنى ياپونالرغا بەرسە، ياپونالرنىڭ قولىدا بۇ دىندىن ھازىرقى بىلەن پۈ

( ياپونالردا ئىسالم دىنىنى توغرا ۋە تولۇق چۈشەنگۈدەك 1ئوخشىمايدىغان نەتىجە چىقىدۇ. سەۋەبى، )

ئەقىل بار. بۇ ئەقىلنىڭ خېلى كۆپ قىسمى ئۇالرنىڭ ئۇزۇن مۇددەت يولغا قويۇلغان يۇقىرى سۈپەتلىك 

ىغان يۇقىرى سۈپەتلىك ئاڭ ( ئۇالردا دىننى توغرا ئېلىپ ماڭااليد2مەجبۇرى مائارىپىدىن كەلگەن. )

( ئۇالردا ئىسالمدا تەلەپ قىلىنغان ئەخالقىي سۈپەتلەر ئاساسىي جەھەتتىن 3ۋە سەمىمىيلىك بار. )

تولۇق. مېنىڭچە ئالالھ ئەسلىدە مۇسۇلمانالردىن ئىسالم دىنىغا خۇددى ياپونالر ئۆز ئەجدادلىرىنىڭ 

لغان. مۇسۇلمانالردىن ئاخىرەتنى ئۇنتۇلۇپ قالمىغان روھىغا ئېتىقاد قىلغاندەك ئېتىقاد قىلىشنى تەلەپ قى

ئاساستا بىر ئىناق، ئادىل، ئەركىن، ۋە ھۆرلۈككە تولغان جەمئىيەت بەرپا قىلىپ، ئۆزىدىكى بارلىق 

ئەقىل، بارلىق يوشۇرۇن قابىلىيەت ۋە باشقا بارلىق ئىمكانىيەتلەرنى تولۇق ئىشقا سېلىپ، شۇ ئاساستا 

اتىغا تۆھپە قوشۇپ تۇرۇپ ياشاشنى تەلەپ قىلغان. ئەمما مېنىڭچە ھازىرقى ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىي

مۇسۇلمانالر ئالالھنى رەنجىتتى. ئىسالمنىڭ يۈزىنى تۆكتى. باشقا ھەممە ئىشالرنى بىر تەرەپكە قايرىپ 

ى قويغان تەقدىردىمۇ، ئالالھ بىر، قۇرئان بىر ۋە پەيغەمبىرىمىز بىر بولغانلىقى ئۈچۈن، ئەگەر ھازىرق

مۇسۇلمانالردا يۇقىرىراق ساپا بار بولغان بولسا، ئۇالر ئەقىل ئىشلەتكەن بولسا، ھەرگىزمۇ ھازىرقىدەك 

بىرىنى ۋەيران قىلىش ئىشى تېخىمۇ يۈز -مەزھەپلەرگە بۆلۈنۈپ كەتمەيتتى. بىر-ئۇنچىۋاال كۆپ گۇرۇھ

 بەرمەيتتى.

ەپ يۈرگەن كىشىلەر ئاساسەن دىنىمىز ھازىر ئۆز ئىچىمىزدىكى دىنىمىز ھەققىدە قااليمىقان سۆزل --

توغرىلىق ھەقىقىي تۈردە چوڭقۇر ئىزدىنىپ باقمىغان، دىنىمىزنى تولۇق ۋە توغرا چۈشەنمەيدىغان 

پەنگە يۈرۈش قىلىپ، مىللەتنى گۈللەندۈرۈشكە دىنىي -كىشىلەردىن تەركىب تاپقان. مېنىڭچە ئىلىم

نپەرۋەرلىككە باي، ئادىل، ئەركىن، ئەخالقلىق ۋە ئېتىقاد زىيانلىق ئەمەس بولۇشى، ئەمما بىر ئىنسا

گۈزەل جەمئىيەت بەرپا قىلىشتا چوقۇم بىر دىنىي ئېتىقاد ياكى باشقا بىرەر ئېتىقاد )مەسىلەن، ياپونالرغا 

ئوخشاش ئەجدادالرنىڭ روھىغا بولغان ئېتىقاد( كەم بولسا بولماسلىقى مۇمكىن. پۇلغا ئېتىقاد قىلىدىغان 

ولغان بىر جەمئىيەت ۋاقتىنچە ماددىي جەھەتتىن باياشات ياشاۋاتقاندەك كۆرۈنگەن كىشىلەر بىلەن ت

بىلەن، روھىي جەھەتتىن ئىنتايىن بىچارە كېلىدۇ، ئۇالرنىڭ ھاياتىنىڭ مەقسىتى بولمايدۇ، ھەمدە ئازراق 
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 شامالغا بەرداشلىق بېرەلمەيدۇ.

نىڭكى بىلەن ئوخشاش: مىللەتنىڭ مېنىڭ مەقسىتىم مۇنبەرلەردىكى باشقا نۇرغۇن قېرىنداشالر--

كۈنىنى ياخشىالش ۋە مىللەتنى كەلگۈسىدە روناق تاپقۇزۇش ئۈچۈن قولىمىزدىن كېلىدىغان ئىشالرنى 

قىلىپ تۇرۇپ ياشاش. مەن ئاشۇنىڭغا ئوخشاش قېرىنداشلىرىمىزنىڭ سانىنىڭ بارغانسېرى كۆپىيىپ 

« ئىسالمنىڭ ئۇيغۇرالرغا بولغان زىيىنى»رغا مېڭىشىنى تولىمۇ ئۈمىد قىلىمەن. يېقىندىن بۇيان تورال

پەنچى بولغاچقا، بۇنداق ئىشالردا ئابستراكت -ھەققىدىكى سۆزلەر چىقىۋاتىدۇ. مەن بىر تەبىئىي

بايانالرنى ياخشى كۆرمەيمەن، بەلكى پاكىتالرنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىنى ئىستەيمەن. مېنىڭچە ھازىر 

ەن دىنغا مايىل ئەمەس كىشىلەر ئوتتۇرىسىدا بىر ئادىل ۋە باراۋەر يۇرتتىكىلەر دىنغا مايىل كىشىلەر بىل

مۇنازىرە ئېلىپ بارىدىغان شارائىتقا ئىگە ئەمەس. بولۇپمۇ سىياسەتنىڭ -ئورۇندا تۇرۇپ بەس

ئۆزلىرىگە پايدىلىق بولۇشى بىلەن دىنغا مايىل ئەمەسلەر قورقماي تۇرۇپ بىر قىسىم نەرسىلەرنى 

بىر تەرەپ ئۇنداق قىاللمايۋاتىدۇ. شۇڭالشقا مەن شەخسەن تورالردا دىنىي  يېزىۋاتقان بىلەن، يەنە

مۇنازىرە قىلىشنى مۇۋاپىق كۆرمەيمەن. مەن دىن ھەققىدە ئىزدەنگەنسېرى -تېمىالردا بەك كۆپ بەس

دىن ئۈستىدە توغرا ھۆكۈم چىقىرىش ئۇنداق ئاددىي ياكى ئاسان ئىش ئەمەسلىكىنى، ئۇنىڭ ناھايىتى 

ياكى ئەجىر تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى، ھەمدە ھازىر ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە يۈز بېرىۋاتقان خېلى كۆپ بەدەل 

كۆپ ناچار ئىشالرنىڭ سەۋەبى ئىسالم دىنى ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئىسالم بىلىملىرىنى ئۆز 

ىكىنى ھېس ئىچىگە ئالغان ئۇنىۋېرسال بىلىم سەۋىيىسى ياكى بىلىم ساپاسىنىڭ تۆۋەن بولۇشى ئىكەنل

قىلىۋاتىمەن. ئەمەلىيەتتە پۈتۈن مۇسۇلمان دۇنياسىنى ھازىرقىدەك بىر ھالەتكە ئەكېلىپ قويغان 

نەرسىمۇ ئەنە شۇ: مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇنىۋېرسال بىلىم سەۋىيىسىنىڭ تۆۋەنلىكى، ۋە شۇنىڭدىن كېلىپ 

بەرسىڭىز، ئۇالر ئۇنىڭدىن  چىققان كىشىلىك ساپانىڭ تۆۋەنلىكى. ساپاسى تۆۋەن خەلققە بىر دانە گۆھەر

بىر تال تاشنىڭ ئورنىدا پايدىلىنىدىغان گەپ ئىكەن. شۇڭالشقا مەن گۇناھنى ئىسالمغا ئارتىۋاتقان 

قېرىنداشالرغا ئىزچىل تۈردە يامان ئەھۋالنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىنسان ئامىلى بىلەن دىنىي 

نى پەرقلەندۈرگەن ئاساستا قاراشنى، ئىسالم ئامىلالرنى ئايرىپ چىقىشنى، مەسىلىلەرگە بۇ ئىككى ئامىل

دىنىنى ھەقىقىي تۈردە توغرا ۋە تولۇق چۈشەنمەي تۇرۇپ، ئۇنىڭغا باھا بەرمەسلىكنى تەشەببۇس قىلىپ 

دەرىجىلىك -1كېلىۋاتىمەن. بۇ جەھەتتە مېنىڭ مەيدانىم ھازىرمۇ ئوخشاش. شۇڭالشقا ئۇيغۇرالر ئۈچۈن 

بىلىم سەۋىيىسى ۋە سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش. ئۇيغۇرالرنى ماددىي ۋە  مۇھىم ئىش پۈتۈن خەلقنىڭ ئومۇمىي

ئەقلىي تۇرمۇشتا تەرەققىي قىلغان ئەللەر خەلقلىرىنىڭ سەۋىيىسىگە يەتكۈزۈش ئۈچۈن، مائارىپقا 

پەن، تېخنولوگىيە، ئىنژېنېرلىق ۋە ماتېماتىكىنى بارلىق كۈچ بىلەن يۈكسەلدۈرۈپ، -تايىنىپ، تەبىئىي

ن ئۇيغۇرالر نوپۇسى ئىچىدىكى ئىشچىالر بىلەن ئىنژېنېرالرنىڭ نىسبىتىنى ئۆستۈرۈپ، شۇ ئاساستا پۈتۈ

سانائەت بىلەن ئىقتىسادنى تەرەققىي قىلدۇرۇش. بەزى دىنسىز جەمئىيەتتە پۇلدارالرنىڭ سانى تارىختا 

ساپاسى كۆرۈلۈپ باقمىغان دەرىجىدە كۆپەيگەن بىلەن، ئۇالر ياشاۋاتقان مۇھىت، ئۇالرنىڭ ئىنسانلىق 

ۋە ئۇالرنىڭ ئەخالقىي سۈپىتى تارىختا كۆرۈلۈپ باقمىغان دەرىجىدە، ھەمدە ئادەمنى چۆچۈتىدىغان 

دەرىجىدە بۇزۇلدى ۋە تۆۋەنلەپ كەتتى. ئاشۇنداق ئەھۋالنى بىر خىل دىنسىز تۈزۈلمە ياكى ئىالھىي 

ن كېيىنكى ئەمەلىيەت يوق، ئۇنى بۇنىڭدى-ئېتىقادسىز تۈزۈلمە ئاستىدا تۇرۇپ ھەل قىلغىلى بوالمدۇ

 ئىسپاتاليدۇ. 

 

قاراشلىرىم. ئەمدى مەن مەزكۇر ماقالىنى ياسىر قازىنىڭ -يۇقىرىدىكىلەر مېنىڭ شەخسىي كۆز
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دېگەن دوكالتىنىڭ خۇالسە « ھازىرقى قىيىن ۋاقىتالر ئۈچۈن كۆرسەتمە —ئىسالم ھەققىدىكى گۇمانالر »

 قىسمى بىلەن ئاخىرالشتۇرىمەن:

( بار بولغان، گۈزەل sipiritualityىسساالم ۋە ساھابىلەردە ئىالھلىق )پەيغەمبەر ئەلەيھ»

ئەخالق بار بولغان، ھەمدە ئۇالرنىڭ ھاياتىنىڭ مەقسىتى بار بولغان. بىزنىڭ ئۈممەتلىرىمىزدە بار 

بولۇشقا تېگىشلىك نەرسىلەر دەل ئەنە شۇ. بىز ئۆزىمىزنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىدىكى مەقسەتنى 

ئەخالققا ئەڭ باي، ئەڭ مەرد، ياشانغانالرغا ئەڭ ھۆرمەت قىلىدىغان، ۋە ئادەمگەرچىلىكى  بىلىمىز. بىز

بىلەن غۇرۇرى بار كىشىلەرمىز. ئاشۇ سۈپەتلەر بۇ دۇنيادىكى ماددىي مۇكاپاتالردىن كۆپ ئۈستۈن 

ەس، بەلكى تۇرىدۇ. بىزنىڭ دۇنياغا بېرەلەيدىغىنىمىز بىزنىڭ پۇلىمىز ئەمەس، بىزنىڭ ئۇنۋانىمىزمۇ ئەم

بىزنىڭ ئىنسانالر جەمئىيىتىگە بىر ئىسپاتچى بولۇپ يارىتىلغانلىقىمىز. زىممىمىزگە باشقىالرغا ھەقىقەتنى 

يەتكۈزۈش، ئەخالقلىق ئۈستىدە تەلىم بېرىش، ئادالەتلىكنى گەۋدىلەندۈرۈش، مۇسۇلمانلىقنىڭ نېمە 

دە، ئەڭ مۇھىمى، ئەڭ ئالىي ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالش، ئالىيجانابلىقنى كۆرسىتىپ بېرىش، ھەم

دەرىجىلىك ئۇچۇرغا ۋەكىللىك قىلىش ۋەزىپىسى يۈكلەنگەن. قېرىنداشالر، بىز ھازىر بىر ناھايىتى 

قااليمىقان دەۋردە ياشاۋاتىمىز. دۇنيادا نۇرغۇن ئىشالر يۈز بېرىۋاتىدۇ. شۇنداقتىمۇ مەن سىلەردىن 

نىشنى، ئۆزۈڭالرنىڭ كىملىكىدىن پەخىرلىنىشنى، ئۆزۈڭالرنىڭ ئەنئەنە ۋە يادىكارلىقلىرىدىن پەخىرلى

ئۆزۈڭالرنىڭ روھىي قانداشلىقىدىن مىننەتدار بولۇشنى تەلەپ قىلىمەن. ياراتقۇچىمىز سىلەرگە ئاتا 

قىلغان سوۋغاتنىڭ بىر ئېتىقاد ئىكەنلىكىنى، ئۇ سوۋغات سىلەرگە دۇنيا بىلەن ھەمبەھرىمەن بولۇش 

مدىن ئىبارەت بۇ سوۋغاتنىڭ دۇنيادىكى ئەڭ قىممەتلىك سوۋغات ئۈچۈن ئاتا قىلىنغانلىقىنى، ئىسال

ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭ ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلىك مۇۋەپپەقىيەت ئىكەنلىكىنى تولۇق چۈشىنىپ 

 «يېتىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن. 

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

[1] Doubts about Islam - Guidance for Challenging Times 

https://www.youtube.com/watch?v=-dL-SDO2k2w 

 

 [ بىلىمخۇمار: ھازىرقى زامان مۇسۇلمان ئەللىرى قانداق شەكىللەنگەن؟2]

http://bbs.bagdax.cn/thread-23219-1-1.html 

 

 [ بىلىمخۇمار: مۇسۇلمانالرنىڭ گۈللىنىشى ۋە ئاجىزلىشىشىغا سەۋەب بولغان ئاساسىي ئامىلالر3]

http://bbs.bagdax.cn/thread-23424-1-1.html 

 

[4] Why Is This Happening To The Ummah 

https://www.youtube.com/watch?v=BZaGcLkwzfU 

 

[5] Current State of the Ummah 

https://www.youtube.com/watch?v=htwB5-n-Qos 
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 تىلتۇمار، تۇمار، تىلسىم ۋە بېشارەت

 كۈنى-11ئاينىڭ -12يىلى -2015

 

 

دېگەن يازمىنى تورالرغا « سېھىرگەرلىكنىڭ رېئاللىقى ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە»يېقىندا  مەن

ھەققىدىمۇ ئىزدىنىپ، بىر « تۇمار ئېسىش ۋە ساقالش»چىقارغاندىن كېيىن، بەزى ئوقۇرمەنلەر مەندىن 

نىڭ « ئويغان»پارچە ماقالە تەييارلىشىمنى تەلەپ قىلدى. شۇنىڭ بىلەن مەن ياسىر قازى بىلەن 

دوكالت سىن ھۆججەتلىرىنى ئاڭالپ چىقىپ، ئاشۇ تېما بىلەن مۇناسىۋەتلىك بىر -مۇناسىۋەتلىك لېكسىيە

دىنىي ئېتىقادنىڭ ئاساسىي »سىن ھۆججىتىنى تاپتىم. بۇ سىن ھۆججىتى ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن 

بولۇپ، ئۇنىڭ  قىسمىنىڭ نەق مەيدان كۆرۈنۈشى-3دېگەن بىر تېلېۋىزور پروگراممىسىنىڭ « بىلىملىرى

مىنۇت ئىكەن. ئۇنىڭدا ياسىر قازى تىلتۇمار، تۇمار، تىلسىم ۋە بېشارەتلەرنىڭ قانداق  24ئۇزۇنلۇقى 

نەرسە ئىكەنلىكىنى، ئىسالم ئۇالرغا قانداق قارايدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىدىكەن. مەن مەزكۇر يازمىدا 

 مەزمۇنىنى تونۇشتۇرىمەن.  ياسىر قازى ئاشۇ پروگراممىدا بەرگەن چۈشەنچىلەرنىڭ ئاساسىي

بۈگۈن بىز دۇنيادىكى ھەممە مەدەنىيەتلەر ۋە بارلىق جەمئىيەتلەر ئۈچۈن ئورتاق بولغان بىر ئىش 

ئۈستىدە توختىلىمىز. ئۇ بولسىمۇ تىلتۇمار، تۇمار ۋە تىلسىم تاقاش ۋە بېشارەت ئىستەشتىن ئىبارەت. 

الىدىغان ياكى بوينىغا ئېسىۋالىدىغان مەلۇم بىر خىل دېگىنىمىز قولىغا سېلىۋ« تىلتۇمار، تۇمار، تىلسىم»

بۇيۇمىدىن ئىبارەت. ئۇنداق قىلىشتىن مەقسەت مەلۇم بىر ياخشى نەرسىگە « ياخشى تەلەي»

بولسا يارىتىلغان نەرسىلەر ئىچىدىكى بىر « بېشارەت»ئېرىشىش، ياكى مەلۇم بىر يامانلىقتىن ساقلىنىش. 

ەلگىگە بىرەر ياخشى ياكى يامان تەلەينى باغالپ قويىسىز. شۇڭالشقا تەبىئىي بەلگە بولۇپ، سىز ئاشۇ ب

تۇمار كىشىلەر ياسىغان نەرسە بولۇپ، بېشارەت بولسا تەبىئىي ھادىسىدىن تەركىب تاپقان بولىدۇ. 

كىشىلەر تىلتۇمار، تۇمار ۋە تىلسىمالرنى قولىغا ئۆتكۈزۈۋالىدۇ، ياكى بولمىسا بوينىغا ئېسىۋالىدۇ. شۇ 

ق ئۆزىگە بىر ياخشى تەلەي ئىستەيدۇ، ياكى بولمىسا ئۆزىنى بىر يامانلىقتىن قوغدىماقچى ئارقىلى

دېگىنىمىز سىز كۆرگەن بىر نەرسىگە قارىتىلغان. مەسىلەن، بىر قارا مۈشۈك « بېشارەت»بولىدۇ. 

ئالدىڭىزدىن يولنى توغرىسىغا كېسىپ ئۆتۈپ كېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن سىز ئۆزىڭىزنىڭ كونتروللۇقى 

 ئاستىدا بولمىغان بىر ئىش تۈپەيلىدىن مەلۇم بىر يامان تەلەيگە ئۇچرايمەن، دەپ ئوياليسىز. 
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دېگەن تېلېۋىزور پروگراممىسى باشلىنىش قىسمىنىڭ « دىنىي ئېتىقادنىڭ ئاساسىي بىلىملىرى»رەسىم: -1

 بىر كۆرۈنۈشى. 

 

رەت. چۈنكى بۇ ئىككى ئىش بۇ ئىككى خىل نەرسىنىڭ ھەممىسى شېرىكلىكنىڭ ئىپادىسىدىن ئىبا

دېگەن « ال ئىالھە ئىللەلالھ»بىزنىڭ ئۆزىمىزنى ئالالھقا تولۇق تاپشۇرۇشىمىزغا خىالپلىق كېلىدۇ. بىزنىڭ 

« بىز ئۈچۈن ئالالھتىن باشقا ئىبادەت قىلىشقا ئەرزىيدىغان خۇدا يوق»سۆزىمىزنىڭ مەنىسى 

ۇ. ئالالھ بۇيرۇمىسا ماڭا ھېچ قانداق ئىش يۈز دېگەندىن ئىبارەت. دېمەك ئالالھ ھەممىگە قادىر كېلىد

بەرمەيدۇ. مېنىڭ بوينۇمغا ئېسىۋالغان بىر نەرسە مېنى ھېچ قانداق نەرسىدىن قوغدىيالمايدۇ. پەقەت 

ئالالھال ئۆز بەندىلىرىنى قوغدايدۇ. شۇڭا بىزنىڭ يۈرىكىمىزنى ئاشۇنداق بۇيۇمالرغا باغالپ قويۇشىمىز، 

ن ياخشى ياكى يامان بېشارەتلەرگە ئىگە بولماقچى بولۇشىمىز، بىزنىڭ ياكى تەبىئىي نەرسىلەردى

يۈرىكىمىزنىڭ ئالالھ بىلەن باغالنمىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. يۈرىكىمىزنىڭ ئالالھتىن باشقا نەرسىگە 

 باغالنغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. شۇڭا ئۇ بىر خىل شېرىكلىك بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 

 

 ر ۋە تىلسىم. ئادەتتىكى تىلتۇمار، تۇما1

ئاسمانالرنى ۋە »ئەگەر ئۇالردىن: ئايەتتە مۇنداق دېيىلگەن: -38سۈرە( -39سۈرە زۇمەر )

دەيدۇ. ئېيتقىنكى، « ئالالھ ياراتقان»دەپ سورىساڭ، شۈبھىسىزكى، ئۇالر: « زېمىننى كىم ياراتقان

قىلىشقا، يا ئالالھ  زەخمەت يەتكۈزۈشنى ئىرادە قىلسا، ئۇنى دەپئى-ئەگەر ئالالھ ماڭا بىرەر زىيان»

ماڭا رەھمەت قىلىشنى ئىرادە قىلسا، ئۇنى توسۇۋېلىشقا، ئالالھتىن باشقا سىلەر ئىبادەت قىلىۋاتقان 

ماڭا ئالالھ كۇپايىدۇر، تەۋەككۈل »ئېيتقىنكى، « مەبۇدالر قادىر بوالالمدۇ؟ ماڭا ئېيتىپ بېرىڭالرچۇ؟

 «ىشنى ئالالھقا تاپشۇرسۇن(.قىلغۇچىالر ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلسۇن )يەنى ھەممە ئ

 

دەپ « ئاسمانالر ۋە زېمىن»دېگەن سۆز « كائىنات»ئويغاننىڭ دېيىشىچە، ئەرەبچىدە  ئىالۋە:



 

 

 (بۆلۈم-3) زامانىۋىلىق ۋە پەن،-ئىلىم دىن،
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دېگەن مەنىنى « كائىنات»دېگەن سۆز « ئاسمانالر ۋە زېمىن»ئېلىنىدىكەن. يەنى، قۇرئاندىكى 

 بىلدۈرىدىكەن.

 

باشقا سەن ياردەم سورىغان تىلتۇمار، تۇمار ۋە بۇ ئايەتتە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ: سەن ئالالھتىن 

تىلسىم قاتارلىق نەرسىلەر سېنى بىرەر يامانلىقتىن قوغدايدۇ، دەپ ئويالمسەن؟ سېنىڭچە ئۇالر ئالالھتىنمۇ 

قۇدرەتلىكمۇ؟ ئۇالر ساڭا ياخشى تەلەي ئېلىپ كېلەلەمدۇ؟ نېمىگە ئاساسەن شۇنداق قىالاليدۇ؟ 

ر يىپ، مېتال ۋە ياغاچ دېگەنلەردىن باشقا نەرسە ئەمەسقۇ؟ ئۇالردا بىرەر ئۇالرنىڭ قۇدرىتى بارمۇ؟ ئۇال

 ياخشىلىق بار بولۇشى مۇمكىنمۇ؟ 

« مېنى يامانلىقتىن ساقاليدۇ»، دەپ ئويالپ، ياكى «ماڭا ياخشىلىق ئېلىپ كېلىدۇ»شۇڭالشقا، 

ېلىش بىر خىل دەپ ئويالپ، ئاشۇنداق نەرسىلەرنى بوينىغا ئېسىۋېلىش ياكى قولىغا ئۆتكۈزۈۋ

شېرىكلىكتىن باشقا نەرسە ئەمەس. ئايەت ۋە ھەدىسلەردە مەزكۇر مەسىلە ھەققىدە ھېچ قانداق مەزمۇن 

يوق بولغان ئەھۋالدىمۇ يۇقىرىدا دېگەنلىرىمىز توغرا ئىدى. چۈنكى، بىزدىكى ئومۇمىي پاكىت شۇكى، 

سورايمىز. ئالالھ بۇيرۇغان ئىشنى باشقا ھېچ بىز پەقەت ئالالھقىال ئىشىنىمىز. بىز پەقەت ئالالھتىنال ياردەم 

 قانداق ئادەم ئۆزگەرتەلمەيدۇ. شۇڭالشقا بىز پەقەت ئالالھقىال تەۋەككۈل قىلىمىز. 

شۇنداق بولسىمۇ، بۇ ئىشنىڭ تېخىمۇ ئېنىق بولۇپ كېتىشى ئۈچۈن بىز مۇنداق بىر ئەمەلىيەتنى 

كۈچلۈك ھەدىسلەرنىڭ نۇرغۇنلىرىدا  كۆرسىتىپ ئۆتەيلى: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەققىدىكى

پەيغەمبىرىمىز تىلتۇمار، تۇمار ۋە تىلسىمالرنى بىۋاسىتە چەكلىگەن. ئۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب، ئىسالم 

باشلىنىشتىن بۇرۇنقى ئەرەبلەر جەمئىيىتىدە كىشىلەر تىلتۇمار، تۇمار ۋە تىلسىمالرنى ئىشلەتكەن، ۋە 

لىلىرىغا ئېسىپ قويۇپ، ئۇالرنى يامان كۆزدىن ساقلىماقچى بېشارەتلەرگە ئىشەنگەن. تۇمارنى با

بولغان. تۇمارنى ئاتلىرىغا ۋە تۆگىلىرىگە ئېسىپ قويۇپ، ئۇالرنى يامان تەلەيدىن ساقلىماقچى بولغان. 

ئايالالر ئوتتۇرىسىدىكى رىشتىنى چىڭىتماقچى بولغان. ئايالالر -تۇمارنى ئۆزلىرى ئېسىۋېلىپ، ئەر

پ ساتىدىغان كىشىلەردىن تۇمارالرنى ئېلىپ، ئۇالرنى بويۇنلىرىغا ئېسىۋېلىپ، شۇ مەخسۇس تۇمار ياسا

قارشى -ئارقىلىق ئەرلىرىنى ئۆزلىرىگە تېخىمۇ جەلپ قىلماقچى بولغان. تۇمارنى يۇقىرىقى بىلەن قارىمۇ

لىق ئۇ مەقسەت ئۈچۈنمۇ ئىشلەتكەن. يەنى، بەزىلەر باشقا بىر ئادەمگە بىرەر نەرسىنى بېرىپ، شۇ ئارقى

ئاياللىق مۇناسىۋەتنى بۇزۇش ئۈچۈنمۇ ئاشۇنداق -ئادەمگە يامان تەلەي ئاتا قىلماقچى بولغان. ئەر

 ئىشالرنى قىلغان. 

ئىسالمدىن بۇرۇن يۇقىرىقىدەك ئىشالر مەۋجۇت بولغاچقا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنداق 

 ئىشالرنى ئوچۇق چەكلىگەن. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر ئەرنىڭ قولىغا مىستىن ياسالغان بىر ھەدىستە رىۋايەت قىلىنىشىچە، 

بىر بىلەزۈكنى سېلىۋالغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭدىن نېمىشقا بۇنداق قىلغىنىنى سورايدۇ. ئۇ ئادەم ئۆزىنىڭ 

ئادەمنى ئاجىزالشتۇرۇۋېتىدىغان بىر خىل كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن شۇنداق قىلغانلىقىنى 

ەمبەر ئەلەيھىسساالم بولسا ئۇنىڭغا مۇنداق دەيدۇ: ئۇنى ئۈزۈپ ئېلىۋەت. ئۇنداق ئېيتىدۇ. پەيغ

قىلمىساڭ ئۇ سېنىڭ ئاجىزلىشىپ كېتىشىڭنى تېخىمۇ ئېغىرالشتۇرۇۋېتىدۇ. سەۋەبى، بۇ قىلغىنىڭ سېنىڭ 

( ىڭغا خىالپ. دېمەك، ئاشۇنداق تىلتۇمار، تۇمار ۋە Tawhid, Tawheed, Towheedئىمان )

 نى ئېسىۋېلىش ياكى تاقىۋېلىش ئىمانغا خىالپ كېلىدۇ. تىلسىمالر

ئۇالرنىڭ تولىسى ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈپ تۇرۇپ ئىشىنىدۇ »بىر ھەدىستە چۈشەندۈرۈلۈشىچە، 
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)يەنى ئالالھنى ياراتقۇچى، رىزىق بەرگۈچى دەپ ئىقرار قىلىش بىلەن بىللە، بۇتالرغىمۇ چوقۇنىدۇ( 

ۇتۇلغان ئىشالرنىڭ ئىچىدە تىلتۇمار، تۇمار ۋە تىلسىمالرنى دېگەن ئايەتتە كۆزدە ت« 12:106

ئېسىۋېلىش بار ئىكەن. يەنە بىر ھەدىستە چۈشەندۈرۈلۈشىچە، ئالالھ تىلتۇمار، تۇمار ۋە تىلسىمالرغا 

ئوخشاش ئۆزى ياراتقان نەرسىلەرنى بوينىغا ئېسىۋالغان ياكى قولىغا سېلىۋالغان كىشىلەر بىلەن 

ي ئۈزىدىكەن. ئالالھ ئۇنداق ئادەملەرنى قوغدىماي، ئۇالرنى ئاشۇ بوينىغا مۇناسىۋەتنى پۈتۈنلە

 ئېسىۋالغان ياكى قولىغا سېلىۋالغان نەرسىگە تاشالپ بېرىدىكەن. 

ئەگەر بىر »يەنە بىر ھەدىستە رىۋايەت قىلىنىشىچە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 

ا قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا بىرەر نەرسىنى ئېسىپ قويىدىكەن، ئادەم ئۆزىنىڭ بىر مېلىغا ياخشى تەلەي ئات

دېمەك، بىر ئادەم بىرەر تىلتۇمار، تۇمار ۋە تىلسىمنى « مەن ئۇ ئادەمدىن پۈتۈنلەي قول ئۈزىمەن.

ئۆزىگە، ئايالىغا ياكى بالىسىغا ئېسىپ قويىدىكەن، ئۇنىڭ ئاقىۋىتى تېخىمۇ يامان بولىدۇ. ئۇنداق 

بۇنداق ئادەمگە لەنەت »ئۆيىدىال شېرىكلىككە كىرگەن بولىمىز. ئالالھ  قىلساق، بىز ئۆزىمىزنىڭ

مەن ئۇنداق ئادەملەردىن قول ئۈزىمەن. ئالالھ »، دەيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بولسا «ئوقۇلىدۇ

دەيدۇ. دېمەك، ھەر خىل تىلتۇمار، تۇمار ۋە تىلسىمنىڭ « ئۇنداق ئادەمنى ئاشۇ نەرسىگە تاشالپ بېرىدۇ

 ىسى بىر خىل شېرىكلىكتىن ئىبارەت. ھەمم

 

 . قۇرئاننى ئۆز ئىچىگە ئالغان تىلتۇمار، تۇمار ۋە تىلسىم2

ئەگەر قۇرئاندىكى بىر ئايەتنى بىر نەرسىگە يېزىپ، ئاندىن ئۇ نەرسىنى بوينىمىزغا ئېسىۋالساق 

مما، كۆپ سانلىق قانداق بولىدۇ؟ بۇنداق ئىشقا نىسبەتەن ئۆلىماالرنىڭ پىكىرلىرى ھەر خىل بولدى. ئە

ئۆلىماالرنىڭ قارىشىچە، بۇنداق ئىشقىمۇ يول قويۇشقا بولمايدۇ. مەسىلەن، بۇخارى بىلەن مۇسلىمنىڭ 

دېگەن كىتابتا رىۋايەت قىلىنىشىچە، ساھابىلەرنىڭ « ئەلمۇسەننەف»ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ بىرى تۈزگەن 

ا ئۆچ ئىكەندۇق. يەنى ئۇالر قۇرئانىي ھەممىسى ھەر قانداق شەكىلدىكى تىلتۇمار، تۇمار ۋە تىلسىمالرغ

 ۋە قۇرئانىي ئەمەس تۇمارالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆچ كۆرگەن ئىكەن. 

( مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۇنداق ئىشالرنى 1ئۇنداق بولۇشىدا تۆۋەندىكىدەك سەۋەبلەر بار: )

الم بىرەر قۇرئانىي قىلىپ باققانلىقى توغرىسىدا ھېچ قانداق دەلىل يوق. يەنى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا

تۇمارنى ئۆزىگە ياكى ئائىلىسىدىكى بىرەر كىشىگە ئېسىپ قويۇپ باققان ئەمەس. ئەگەر بۇ بىر ياخشى 

ئىش بولغان بولسا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چوقۇم بىرەر قۇرئانىي تۇمارنى ئىشلىتىپ باققان بوالتتى. 

نلىقىڭىزنى كۆرسە، ئۇ ئادەم سىزدىكى تۇمارنىڭ ( باشقا بىر ئادەم سىزنىڭ بىرەر تۇمارنى ئېسىۋالغا2)

پاالنى شەيخ ياكى پوكۇنى »قۇرئانىي ئىكەنلىكى ياكى ئەمەسلىكىنى بىلەلمەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇ 

دەپ ئويالپ، قۇرئانىي « ئىمام بىر تۇمارنى ئېسىۋاپتۇ. شۇڭا مەن شۇنداق قىلساممۇ بولۇۋېرىدىكەن

مۇمكىن. شۇڭالشقا قۇرئانىي تۇمارنىمۇ ئاسماسلىق توغرا ئىش ئەمەس تۇماردىن بىرەرنى ئېسىۋېلىشى 

( قۇرئانىي تۇمارنى ئېسىۋالغان كىشى ئۇنى نامۇۋاپىق مۇھىت ئىچىگە ئېلىپ 3بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. )

خوتۇن -كىرىدۇ. مەسىلەن، ئۇ كىشى ئوبورنىغا كىرگەندە، بوينىغا بىر ئايەتنى ئېسىپ كىرىدۇ. ئەر

مۇناسىۋەت جەريانىدىمۇ بوينىغا ئاشۇنداق تۇماردىن بىرنى ئېسىۋېلىشمۇ ئوتتۇرىسىدىكى جىنسىي 

مۇۋاپىق ئىش ئەمەس. ئەگەر ئۇنى بىر كىچىك بالىنىڭ بوينىغا ئېسىپ قويسا، تۇمارغا بىرەر مەينەت 

 نەرسە يۇقۇپ قېلىشى مۇمكىن. 
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چىرايلىق كۆرۈنۈش شۇڭالشقا قۇرئاندىكى ئالالھنىڭ سۆزىنى بىر نەرسىگە يېزىپ، ئۇنى بوينىمىزغا 

ياكى ياخشى تەلەيگە ئېرىشىش ئۈچۈن ئېسىۋالساق بولمايدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئالدى بىلەن 

قۇرئاننى قىرائەت قىلىپ، ئاندىن قولىغا پۈۋلەپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئاشۇ قولى بىلەن ئۆز بەدىنىنى 

 سىلىغان. 

 

 . بېشارەت3

ئىبارەت. بىر ھەدىستە )يەنى، ئەبۇ داۋۇتتىكى  دېگىنىمىز تەبىئىي ھادىسىدىن« بېشارەت»

ھەدىس( رىۋايەت قىلىنىشىچە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: ھەر قانداق -3906

 3ئارقىدىن -خىلدىكى بېشارەتلەرنىڭ ھەممىسى شېرىكتۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سۆزنى ئارقا

يامان »رۇنقى ئەرەبلەر بەزى قۇشالرنى كۆرسە ئۇنى قېتىم قىلغان. بۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب، بۇ

ياخشى تەلەينىڭ »دەپ ھېسابلىغان. يەنە بىر خىل قۇشنى كۆرسە ئۇنى « تەلەينىڭ بېشارىتى

دەپ ھېسابلىغان. بۇنداق ئىشالر بىزنىڭ دەۋرىمىزدىمۇ بار. بەزى كىشىلەر بىر قارا مۈشۈكنى « بېشارىتى

ئۇ »دەپ ئوياليدۇ. يەنە بەزىلەر ئاققان يۇلتۇزنى كۆرسە، « ىئۇ يامان تەلەينىڭ بېشارىت»كۆرسە، 

دەپ ئوياليدۇ. ئەمەلىيەتتە بولسا ئۇنداق ئەمەس. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەممە « ياخشى تەلەي

 خىلدىكى بېشارەتلەرنىڭ ھەممىسى شېرىك، دېگەن. 

ىڭ ئىمانىمىزغا قىسقىسى، ھەر قانداق شەكىلدىكى تۇمار ۋە بېشارەتلەرنىڭ ھەممىسى بىزن

خىالپلىق كېلىدۇ. تىلتۇمار، تۇمار ۋە تىلسىم ۋە بېشارەتلەرنىڭ ھەممىسى شېرىكلىكنىڭ ئىپادىسى. 

دىنىمىزدا تۇمار ئېسىش چەكلەنگەن بولۇپ، ئالالھ تۇمار ئېسىۋالغان كىشىلەرگە لەنەت ئوقۇيدۇ. 

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تۇمار ئاسقان كىشىلەردىن قول ئۈزگەن. 

دېگەن تېلېۋىزور پروگراممىسى « دىنىي ئېتىقادنىڭ ئاساسىي بىلىملىرى»كتور ياسىر قازىنىڭ دو

 قىسمىدا سۆزلىگەن دەرسىنىڭ مەزمۇنى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى.-3

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

Talismans, amulets, & omens wearing them for seeking good luck & 

blessings 

https://www.youtube.com/watch?v=2he1IV-jzPU 

 

 



 

 
 قىسىم(-6ىتاب ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور ك

29 

 

 

 پەن ۋە دىن-ئىلىم

 كۈنى-18ئاينىڭ -12يىلى -2015

 

 

مەن يېقىندا ۋەتەندىكى بىر ئىنىمىزدىن بىر پارچە خەت تاپشۇرۇپ ئالدىم. ئۇ خېتىدە مۇنداق 

 دەپتۇ: 

 ۋە ىئانخرىست ئوقۇپ، كىتابالرنى قاتارلىق تەۋرات ۋە ئىنجىل مۇشۇ مېنىڭ ئاكا، بىلىمخۇمار»

 ئۇالرنىڭ بار. بىلگۈم ماڭغىنىنى بولۇپ ئالدى دۇنيانىڭ ئۈچۈن نېمە مىللەتلەرنىڭ قاتارلىق يەھۇدىي

 ئۇچرۇشۇپ بىلەن كىتابالر ئاشۇ سىز قانداق؟ بارمۇ، رولى كىتابالرنىڭ ئاشۇ بۇلۇشىدا مۇشۇنداق

 ئوقۇسا كىتابالرنى ئاشۇ نئەپەندىلەردى قازى ياسىر ۋە ئويغان بەرسە، يار ئىمكانىيەت باقتىڭىزمۇ؟

 كىتابالرغا شۇ بولسا  قىلىمەن. ئۈمىد تەمىنلىشىڭىزنى بىلەن ئۇچۇرالر ئائىت شۇنىڭغا يوق،-بوالمدۇ

 ۋاقتىڭىزنى قىممەتلىك سىزنىڭ ئاالتتى. مەنپەئەت كىشىلەر نۇرغۇن يازسىڭىز، ماقالە پارچە بىرەر ئائىت

 «سىزگە! رەھمەت بولدۇم. ئالىدىغان

 

مۇسۇلمانالرنىڭ گۈللىنىشى ۋە ئاجىزلىشىشىغا »يىلى تورالردا ئېالن قىلغان -2014منىڭ مەن ئۆزۈ

نېمىشقا »دېگەن ماقالىسى بىلەن يېقىندا تورالرغا چىقارغان  [1]« سەۋەب بولغان ئاساسىي ئامىلالر

باسقۇچىنى  دېگەن ماقالىسىدە مۇسۇلمانالرنىڭ قانداق قىلىپ بىر گۈللىنىش« مۇسۇلمانالر ئارقىدا قالدى؟

ئاخىرالشتۇرۇپ، بىر چېكىنىش باسقۇچىغا كىرىپ قالغانلىقىنى بايان قىلغان ئىدىم. بۇنىڭ بىلەن زىچ 

مۇناسىۋەتلىك يەنە بىر مەسىلە، قانداق قىلىپ غەرب ئەللىرىنىڭ بىر مۇسۇلمانالردىن كېيىن قېلىش 

نى باشلىغانلىقى. يۇقىرىدىكى دەۋرىنى ئاخىرالشتۇرۇپ، دۇنيا تەرەققىياتىنىڭ ئالدىدا مېڭىش دەۋرى

يىلى -2013ئىنىمىز قىزىققان مەسىلىنىڭ يېرىمى ئەنە شۇ. قالغان يېرىمى ھەققىدە مەن ئۆزۈمنىڭ 

يەھۇدىيالرنىڭ »ۋە  [2]« يىل ساقالپ قالغان ئامىلالر 3000يەھۇدىيالرنى »تورالردا ئېالن قىلغان 

كى پارچە ماقالىسىدە توختالغان ئىدىم. غەرب دېگەن ئىك [3]« كۈچلۈك بواللىشىدىكى مۇھىم ئامىلالر

ئەللىرىنىڭ ھازىرقى زامان تەرەققىياتىنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا سەۋەب بولغان مۇھىم ئامىلالر كۆپلىگەن 

 ئوقۇرمەنلەر قىزىقىدىغان بىر مەسىلە بولغاچقا، مەن مەزكۇر ماقالىدە ئاشۇ مەسىلە ئۈستىدە توختىلىمەن.

« ئۈممەتلەرنىڭ روناق تېپىشى»نىڭ بىر قېتىملىق « ئويغان»ىدىغىنىم مېنىڭ بۇ قېتىم تونۇشتۇر

مىنۇتلۇق دوكالتى بولۇپ  30دېگەن « پەن ۋە دىن-ئىلىم»ناملىق مۇسۇلمانالر قۇرۇلتىيىدا بېرىلگەن 

ئۆكتەبىردە چىقىرىلىپتۇ. ئويغان بۇ دوكالتىدا خرىستىئان دىنىدىكى -14يىلى -2014، ئۇ تورالرغا [4]

پەنلىرى بىلەن -ىرىنىڭ گۈللىنىش تارىخى ئۈستىدە توختىلىپال قالماي، ھازىرقى زامان ئىلىمغەرب ئەلل

ئىسالم دىنى ئوتتۇرىسىدىكى پەرق، ھەمدە ئىسالم دىنى مودېلىدا بار بولغان كۆرۈنىدىغان دۇنيا بىلەن 

الشقا مەن بۇ كۆرۈنمەيدىغان دۇنيا ئوتتۇرىسىدىكى تەڭپۇڭلۇق چۈشەنچىسى ئۈستىدىمۇ توختىلىدۇ. شۇڭ

 دوكالتتىكى مەزمۇنالرنى ھەممە كىشىلەر بىلىۋېلىشقا تېگىشلىك مۇھىم بىلىملەر، دەپ ئوياليمەن.

تۆۋەندىكىسى ئويغاننىڭ دوكالتىنىڭ مەزمۇنلىرى. ماقالىدىكى كىچىك تېمىالرنى مەن ئۆزۈم 
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ۇنى بىر ئايرىم قارىشىنى قىستۇرۇپ قويماقچى بولسام، ئ-قويدۇم. ئەگەر ماقالىگە ئۆزۈمنىڭ كۆز

 شەكلىدە كىرگۈزۈپ قويىمەن.« ئىالۋە»

 

مۇسۇلمانالر بۈگۈنكى كۈندە يولۇققان بىر قىسىم مەسىلىلەرنى چۈشىنىش ئۈچۈن ياۋروپا تارىخى 

ھەققىدىكى بىر قىسىم ئىشالرنى بىلىشكە توغرا كېلىدۇ. تارىختىكى بىر ۋاقىتالردا كىشىلەر چېركاۋالرنىڭ 

رشى ئىسيان كۆتۈردى. ئۇ چاغدا ياۋروپا بىر دىنىي جەمئىيەت بولۇپ، ھەممە ھۆكۈمرانلىق ئورنىغا قا

ھوقۇقالر چېركاۋالرنىڭ قولىدا ئىدى. چېركاۋالر خەلقلەر ئۈستىدىن ئىنتايىن ئېغىر دەرىجىدىكى ئېزىش 

دېگەن سۆز بىلەن ئوخشاش ئورۇندا تۇردى. « خۇدا»دېگەن سۆز « پوپ»سىياسىتىنى يولغا قويدى. 

ھەرىكىتى بولۇپ ھېسابالندى. چېركاۋغا قارشى ئىش تۇتقانالرغا -رشى چىقىش بىر كۇفىرلىق ئىشپوپقا قا

ئۆلۈم جازاسى بېرىلدى. ئاشۇنداق ئۆلۈم جازاسى ئۇتتۇرال ئىجرا قىلىنماي، ئالدى بىلەن گۇناھكارالر 

روھىنى  قاتتىق تەن جازالىرىغا ئۇچراپ، ئاندىن ئۆلتۈرۈلدى. ئاشۇنداق قىلىش گۇناھكارالرنىڭ

 پاكالشنىڭ بىردىنبىر ئۇسۇلى، دەپ قارالدى. 

 

 

 رەسىم: پەننىي ئوقۇش ۋە ناماز-1

 

 . پروتېستانت دىنىي ئىسالھات ھەرىكىتى1

ياۋروپادا يۇقىرىقىدەك دىنىي تۈزۈم خېلى ئۇزۇن داۋام قىلغاندىن كېيىن، ئۇ يەردە ئىككى 

يىلى باشالنغان -1517الرنىڭ بىرى ھەرىكەت ئاساسەن ئوخشاش مەزگىلدە مەيدانغا كەلدى. ئۇ

. بۇ [5]( دەپ ئاتىلىدۇ reformation protestant« )ئىسالھاتى دىنى پروتېستانت»بولۇپ، ئۇ 

ھەرىكەتتىن بۇرۇن چېركاۋالر ئادەتتىكى كىشىلەرنىڭ ئىنجىلنى ئوقۇشىنى چەكلەيتتى. ئىنجىلنى پوپ 

ى ئادەتتىكى كىشىلەرگە ئاشۇ يۇقىرى ئورۇندىكى قاتارلىق يۇقىرى دەرىجىلىك كىشىلەرال ئوقۇپ، ئىنجىلن

كىشىلەرال چۈشەندۈرەتتى. ئۇالرنىڭ چۈشەندۈرۈشىگە ھەممە ئادەم بويسۇنمىسا بولمايتتى. 

ھەرىكىتى ئۇنداق ئەھۋالغا قارشى تۇرۇپ، ھەممە كىشىلەرنىڭ « پروتېستانت دىنى ئىسالھاتى»

 ئۆزى چۈشىنىشىگە يول قويۇشنى تەلەپ قىلدى.  ئىنجىلنى بىۋاسىتە ئوقۇشىغا، ئىنجىلنى ئۆزى ئوقۇپ،
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 . فىرانسىيە ئىنقىالبى2

شۇنىڭ بىلەن ئوخشاش مەزگىلدە يەنە بىر ھەرىكەت مەيدانغا كەلدى. بۇ ھەرىكەت ئالدىنقى 

ھەرىكەتكە ئەگىشىپ باغالنغان بولسىمۇ، ئۇ ئالدىنقىسىدىن تېخىمۇ كۈچلۈك بىر ھەرىكەت بولدى. بۇ 

« پەن جەھەتتە ئەقىلگە مۇۋاپىق ئەمەس-چېركاۋالرنىڭ تەلىماتلىرى ئىلىم»ئىككىنچى ھەرىكەت 

دېگەن نۇقتىئىنەزەرنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇالر بۇرۇنقى پەلسەپە كىتابلىرىنى كۆيدۈردى. بۇرۇنقى 

پەن كىتابلىرىنى كۆيدۈردى. ئۆزلىرىنىڭ تەلىماتلىرىغا ئۇيغۇن كەلمەيدىغان مەزمۇندىكى -تەبىئىي

دەيدىغان كىتابالرنىڭ ھەممىسىنى « يەر شارى كائىناتنىڭ مەركىزى»الرنى، مەسىلەن، ھەممە كىتاب

« يەر شارى كائىناتنىڭ مەركىزى»كۆيدۈردى. ئەينى ۋاقىتتا كاتولىك دىندار گۇرۇھلىرىنىڭ ئىنجىللىرى 

ى يەر شار»دېگەن نەزەرىيىنى ساقالپ كەلگەن ئىدى. ئىككىنچى قېتىملىق ھەرىكەتنى قوزغىغۇچىالر 

پەن بايقاشلىرىنىڭ نەتىجىسىگە ئۇيغۇن -كائىناتنىڭ مەركىزى دەيدىغان نەزەرىيە يېڭى ئىلىم

كەلمەيدۇ، شۇڭالشقا بىز ئۇنداق نەزەرىيىنى، ۋە ئاشۇنداق نەزەرىيىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان ئېتىقادنى 

پەن ساھەسىدىكى -ىمدېگەن شوئارنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇنىڭغا قارىتا چېركاۋالر ئىل« قوبۇل قىلمايمىز

دېگەن قالپاقنى كىيدۈردى. كۇتۇپخانىالرنى چېقىپ، پەننىي كىتابالرنى « كۇفىرلىق»ئىزدىنىشلەرگە 

يىلى باشالنغان بۇ ھەرىكەت -1789پەن ۋە پەلسەپە ئەھلىلىرىنى ئۆلتۈردى. -كۆيدۈردى. ئىلىم

 . [6]دەپ ئاتىلىدۇ « ئىنقىالبى فىرانسىيە»

 

ىكى ئىككى ھەرىكەتنىڭ ۋاقتىنى تىلغا ئالمىدى. مەن تورالرنى ئىزدەپ، ئويغان يۇقىرىد ئىالۋە:

 ئۇالرنىڭ باشلىنىش ۋاقتىنى تېپىپ، يۇقىرىدىكى مەزمۇنغا ئۆزۈم قوشۇپ قويدۇم.

 

خرىستىئانالرنىڭ تەلىماتلىرى بىرىنچىدىن باشقىالرنى ئېزىش تۈسىنى ئالغان، ئىككىنچىدىن 

الشقا ئىنقىالب قىلغۇچىالر پەقەت ئەقىلگە مۇۋاپىق كېلىدىغان ئەقىلگە مۇۋاپىق كەلمىگەن ئىدى. شۇڭ

پەن، پەلسەپە، لوگىكا ۋە -نەرسىلەرنىال قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ بولسىمۇ، ئىلىم

راتسىئوناللىق قاتارلىقالر ئىدى. شۇنىڭ بىلەن پروتېستانت دىنى ئىسالھاتچىالر گۇرۇھى دىنىي ساھەدە 

پەن ۋە دىنسىزلىق ساھەسىدە بولسا -ىڭ ھۆكۈمران ئورنىغا قارشى ئىش ئېلىپ باردى، ئىلىمچېركاۋالرن

يەنە بىر ئىنقىالبچىالر گۇرۇھى ئىسيان كۆتۈردى. نەتىجىدە چېركاۋالرنىڭ ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقلىرىنى 

 ئەمەلدىن قالدۇردى. 

ىدۇ. ئاشۇ ئىنقىالب بۇ ئىنقىالب دۇنيا تارىخىدىكى ئەڭ قانلىق ئىنقىالب بولۇپ ھېسابلىن

باشالنغاندىن كېيىن، ياۋروپا بىر ئەركىن تەپەككۇر جەمئىيىتىگە ئايالندى. نېمىگە ئىشىنىش كېرەكلىكى، 

قانداق ئەقىدىلەرنى ساقالش كېرەكلىكى، ۋە ئاشۇ جەمئىيەتنىڭ مەركىزىي ئىدىيىسى نېمە بولۇشى 

اشلىدى. ياۋروپا جەمئىيىتى يېڭى كېرەكلىكى قاتارلىق نەرسىلەرنى ئۇالر يېڭىدىن بايقاشقا ب

 غا ئايالندى. « ئەركىن بازىرى»ئىدىيىلەرنىڭ بىر 

ئاشۇ مەزگىلدە ياۋروپادا بىر قانچە پەلسەپە قۇرۇلمىسى ۋۇجۇدقا كەلدى. ياۋروپادا ئەڭ 

دەسلىپىدە مەيدانغا كەلگەن پەننىي ئالىمالرنىڭ ھەممىسى پەيالسوپالردىن تەشكىل تاپقان بولۇپ، 

ئارا چەمبەرچاس باغلىنىپ كەتكەن ئىدى. ئاشۇنداق بىر ئىدىيىلەرنىڭ -ن پەلسەپە ئۆزپەن بىلە

ئەركىن بازىرىدا ئوخشىمىغان خىلدىكى پەلسەپىلىك ئىدىيىلەر ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇشالرمۇ يۈز بەردى. 
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ىال ئەمما، ئەڭ ئاخىرىدا بىر ئورتاق ئىدىيە ھۆكۈمران ئورۇنغا چىقتى. ھەمدە ئۇ ياۋروپانىڭ ئىچىد

ساقلىنىپ قالماي، پۈتۈن دۇنياغا كېڭەيدى. ئاشۇ ئىدىيە بىز بۈگۈن ياشاۋاتقان دۇنياغىمۇ داۋاملىق 

 تۈردە تەسىر كۆرسىتىپ تۇرۇۋاتىدۇ.

 

 . قەدىمكى زاماندىكى خۇدا، روھ ۋە ئاخىرەت چۈشەنچىسى3

تاپقان.  قەدىمكى زاماندىكى جەمئىيەتلەر ئاساسىي جەھەتتىن دىنىي جەمئىيەتلەردىن تەركىب

قانداق دىن بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئۇالرنىڭ ھەممىسىدە دېگۈدەك مەلۇم بىر دىنىي سىستېما مەۋجۇت 

پەن -بولغان. دىنىي جەمئىيەتتە دىنىي تەلىماتالر ئەڭ مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغان نەرسە بولىدۇ. ئىلىم

ولمايدۇ. ھوقۇق جەھەتتە ئەڭ ھەممىدىن مۇھىم نەرسە بولمايدۇ. ئىگىلىك ھەممىدىن مۇھىم نەرسە ب

ئۈستۈن ئورۇندا تۇرىدىغان كىشىلەرمۇ دىنىي لىدېر )باشلىق( الردىن ئىبارەت بولىدۇ. قەدىمكى 

زامانالردا پوپ، روھانىي، ئىمام، ۋە ئالىم قاتارلىق دىنىي زاتالر جەمئىيەتتە ناھايىتى يۇقىرى ئورۇن 

( 1نەرسىنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇشنى ئۆگىنىسىز: ) 3تۇتقان. بۇنداق كىشىلەردىن سىز ئاساسەن مۇنداق 

دېگەن سۆز ئوخشىمىغان مەنىگە ئىگە بولغان بولۇپ، بەزى « خۇدا»خۇدا. ئوخشىمىغان دىنالر ئۈچۈن 

جەمئىيەتلەرنىڭ بىردىن ئارتۇق خۇداسى بار بولغان. يەنى ئۇ سۆز مەلۇم بىر خىل كۆزگە 

(. ئىنسانالرنىڭ بەدىنى ۋە روھى بار بولۇپ، soul( روھ )2كۆرۈنمەيدىغان خۇدانى كۆرسەتكەن. )

قەدىمكى زاماندىكى بارلىق دىنالر روھنىمۇ مۇھىم ئورۇنغا قويغان. بىزنىڭ ئىچىمىزدە كۆزىمىزگە 

كۆرۈنمەيدىغان بىر سىرلىق نەرسە بار بولۇپ، ئۇ چوقۇم قوغدىلىشقا تېگىشلىك بىر نەرسە، دەپ 

دۇنيادىكى ھايات ھەققىدىكى چۈشەنچە. مەيلى سىز بىر دەرەخ  ( ئاخىرەت ياكى يەنە بىر3قارالغان. )

(، ياكى دوزاخقا ياكى جەننەتكە كىرىڭ، ھازىرقى resurrectionياكى قۇشقاچ بولۇپ قايتا تىرىلىڭ )

ھايات بىردىنبىر ھايات بولماستىن، ئۇنىڭدىن يەنە كېيىن يەنە بىر ھايات مەۋجۇت، دەپ قارالغان. 

نەرسىنى قاتتىق  3اندىكى ھەممە دىنالر خۇدا، روھ ۋە ئاخىرەتتىن ئىبارەت قىسقىسى، قەدىمكى زام

 تەكىتلىگەن. بۇ خىل قاراش ئىسالمدىمۇ ئوخشاش. 

 

 —. ئىككى ھەرىكەتتىن كېيىن ھۆكۈمران ئورۇنغا چىققان پەلسەپىۋى ئىدىيە 4

 فىزىكىلىق كائىنات، بەدەن ۋە ھازىرقى دۇنيا

نەرسىنى  3اۋالرمۇ خۇدا، روھ ۋە يەنە بىر ھاياتتىن ئىبارەت ئەينى ۋاقىتتا ياۋروپادىكى چېرك

مۇھىم ئورۇنغا قويغان ئىدى. ئەمما، ھېلىقى ئىككى ھەرىكەتتىن كېيىن، كىشىلەر مۇنداق ئىدىيىنى 

ئوتتۇرىغا چىقاردى: بىزنىڭ بۇ دۇنيادىكى ھاياتىمىزغا قاراپ باق. ئۇ نېمىدېگەن ئېچىنىشلىق! 

ەرگەن ئىشالرغا قاراپ باق. بىز بۇرۇن پەقەت خۇدانىال ئويلىدۇق. بىز خاتا چېركاۋالر بىزگە قىلىپ ب

نەرسىنى ئويلىدۇق. بىز ئۆزىمىزنىڭ ئېنېرگىيىسىنى، تەپەككۇرىنى ۋە ئەقلىنى كائىناتقا قارىتىشىمىز 

كېرەك. بىز خۇدانى ئويلىماي، فىزىكىلىق كائىناتنى ئويلىشىمىز كېرەك. خۇدادىن باشقا چوڭ نەرسە 

ىناتتىن ئىبارەت. بىز بارلىق كۈچىمىزنى فىزىكىلىق كائىناتنى چۈشىنىشكە قارىتىشىمىز كېرەك. كائ

پەندىن ئىبارەت. سىز كائىناتنى -فىزىكىلىق كائىناتنى تەتقىق قىلىشنىڭ ئۆزى ئەمەلىيەتتە ئىلىم
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پكە ئۆزگەرتىدۇ. تەتقىق قىلسىڭىز، يېڭىلىقالرنى بايقايسىز. بايقالغان يېڭىلىقالر دۇنيانى ياخشى تەرە

كائىنات ئۈستىدىكى تەتقىقاتالر ھەر خىل كەشپىياتالرنى، ۋە ھەر خىل يېڭى ئىشلىتىشلەرنى ۋۇجۇدقا 

كەلتۈرىدۇ. شۇڭا كىشىلەر دېدىكى، بۇرۇنقىالر خۇدانى تەتقىق قىلىپ، ياراتقان نەرسىسى نېمە بولدى؟ 

نەقەدەر ئېسىل نەرسىلەرنى ۋۇجۇدقا كائىناتنى تەتقىق قىلغان كىشىلەرگە قاراپ بېقىڭالر، ئۇالر 

كەلتۈرۈۋاتىدۇ. بىز ياساپ چىققان ماشىنىسازلىق ئۈسكۈنىلىرىگە قاراپ بېقىڭالر! بىناكارلىق ساھەسىدىكى 

 ئىلگىرىلەشلەرگە قاراپ بېقىڭالر! شۇڭا بىز دىققىتىمىزنى خۇدادىن فىزىكىلىق دۇنياغا يۆتكىشىمىز كېرەك. 

باققان بىرەر ئادەم بارمۇ؟ روھنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنى بىلەمسىز؟ روھ دېگەن نېمە؟ ئۇنى كۆرۈپ 

بىز روھقا شۇنچە كۆڭۈل بۆلىدىكەنمىز. ئۇنداقتا دۇنيادىكى كېسەللىكلەرچۇ؟ جىسمانىي بەدەنچۇ؟ شۇڭا 

 بىز دىققەت ئېتىبارىمىزنى روھنى تەتقىق قىلىشتىن بەدەننى تەتقىق قىلىشقا يۆتكىشىمىز كېرەك. 

ئالدىنقى بىر قانچە ئەسىرگە قاراپ باقىدىغان بولساق، ئىنسانالرنىڭ بەدىنى  ھەقىقەتەنمۇ

بۇرۇنقى ھەر قانداق ۋاقىتتىكىگە قارىغاندا بەكرەك تەتقىق قىلىندى. فىزىكىلىق دۇنيامۇ بۇرۇنقى ھەر 

يالىيلىق قانداق ۋاقىتتىكىگە قارىغاندا يېقىنقى بىر قانچە ئەسىر ئىچىدە ئەڭ كۆپ تەتقىق قىلىندى. بىر زى

نۇقتىسىدىن قارىغاندا، شۇنداق قىلىپ خۇدانىڭ ئورنىنى كائىنات ئالدى. روھنىڭ ئورنىنى بەدەن 

ئالدى. بۇرۇن جەمئىيەتتىكى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئۆگەنگۈچىلەر خۇدا بىلەن روھنى ئۆگىنىدىغانالر 

لىك ئۆگەنگۈچىلەر بولغان بولسا، يېقىنقى دەۋرگە كەلگەندە جەمئىيەتتىكى ئەڭ يۇقىرى دەرىجى

 پەن ۋە دورىگەرچىلىك دوكتورلىرىغا ئۆزگەردى. -تەبىئىي

دەپ « بىز بۇ دۇنيادا ئازابلىنىمىز، ئەمما جەننەتتىكى ھايات ناھايىتىمۇ ياخشى بولىدۇ»بۇرۇنقىالر 

قارايتتى. ئەمما ياۋروپالىقالر مۇنداق دېدى: بىز بۇنداق گەپلەرگە جاق تويدۇق. بىز يەنە بىر ھايات 

يوقلۇقىنىمۇ بىلمەيمىز. بىز مۇشۇ دۇنيادىكى ھاياتنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇشىمىز كېرەك. بىز مۇشۇ -بار

دۇنيادىكى ھاياتنى ياخشىالش ئۈچۈن تىرىشىپ باقايلى. سىياسەت ئىلمى، جەمئىيەتشۇناسلىق، 

ەرنى تەتقىق مىللەتشۇناسلىق، ۋە ئاممىۋى مۇناسىۋەت قاتارلىق ئىنسانالر بىلەن مۇناسىۋەتلىك پەنل

قىلىپ باقايلى. جەمئىيەتنى ياخشىاليدىغان، ئۆزىمىزنى ياخشىراق تەرەپكە تەرەققىي قىلدۇرىدىغان 

 يۇقىرىدىكى پەنلەرنى تەتقىق قىلىپ باقايلى. 

ياۋروپالىقالر شەھەر قۇرۇلۇش تەرەققىياتى، سىياسەت، جەمئىيەتشۇناسلىق، ۋە پىسخولوگىيە 

پ تەتقىق قىلغانسېرى، قىلغان ئىشلىرىنىڭ ياۋروپاغا كۆرۈنەرلىك پەنلەرنى كۈچە-قاتارلىق ئىلىم

دەرىجىدىكى ئىجابىي تەسىرى بولدى. يېڭى يولالر ياسىلىشقا، بىناالر قەد كۆتۈرۈشكە، ۋە سودىالر 

كېڭىيىشكە، ۋە كەشپىياتالر بارلىققا كېلىشكە باشلىدى. ئامېرىكا ھۆكۈمرانلىق ئورۇنغا ئۆتۈشتىن بۇرۇن، 

نىسىدە ياۋروپا ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرغان ئىدى. ياۋروپا يۇقىرىقىدەك پەنگە يۈرۈش قىلىشنى دۇنيا سەھ

ئۆز ئىچىدە ئېلىپ بېرىپال قالماي، ئۆزىنىڭ ئاچكۆزلۈكى تۈپەيلىدىن، ئۇنى پۈتۈن دۇنياغا كېڭەيتىشكە 

ىچىلىكىنىڭ تىرىشتى. ئەمەلىيەتتە مۇسۇلمانالرنىڭ ئەجدادلىرىنىڭ كۆپىنچىسى ياۋروپا مۇستەملىك

تەمىنى تېتىپ باققان. باشقىچە قىلىپ ئېيتساق، بىزنىڭ ئەجدادلىرىمىزنىڭ كۆپىنچىسى ياۋروپا مائارىپ 

سىستېمىسىدا تەربىيىلىنىپ باققان. پاكىستان، ھىندىستان ۋە ئالجىرىيە قاتارلىق كۆپلىگەن مۇسۇلمان 

ىرانسىيە قاتارلىق ياۋروپا ئەللىرىنىڭ ئەللىرىدىكى كۆپىنچە ئاممىۋى مەكتەپ قۇرۇلمىسى ئەنگلىيە ۋە ف

 مائارىپ سىستېمىسىنى قوبۇل قىلغان بولۇپ، ئۇ ئەھۋال بۈگۈنگىچە داۋاملىشىپ كېلىۋاتىدۇ. 

مېنىڭ بۇ يەردە يۇقىرىدىكى گەپلەرنى قىلىشىمدىكى سەۋەب، ئىمان، ئېتىقاد ۋە خۇداغا نېمە 

خۇدا يوق، دىن يوق، ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى »دا بولغانلىقىنى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشتىن ئىبارەت. ياۋروپا
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مۇنازىرىلەر ئوتتۇرىغا چىقتى. -، دېگەنگە ئوخشاش بەس«ئادەملەر ئۆزلىرى ياساپ چىققان

 500-400ياۋروپادىكى بىر قىسىم كىشىلەر دىنسىزالشتى. مەن بۇ يىل شۋېتسارىيەگە باردىم. ئۇ يەردە 

ياخشى ساقلىنىپتۇ. ئەمما ئۇ چېركاۋالرغا ھېچ كىم  يىللىق چېركاۋالر بار بولۇپ، ئۇالر ئىنتايىن

بارمايدىكەن. ئۇ يەردىكى كىشىلەر ئۆز تارىخىنى قەدىرلەيدىكەن، ئەمما، ھېچ قانداق دىنىي ئىشالر 

بىلەن شۇغۇلالنمايدىكەن. مەن بەزى كىشىلەردىن دىنغا قانداق قارايدىغانلىقىنى سوراپ باقسام، ئۇالر 

، دەپ جاۋاب بەردى. ئەمما ئۇ يەردىكى كىشىلەر ھازىرمۇ مۇددەتلىك «مەن دىنغا ئىشەنمەيمەن»

ھالدا چېركاۋالرنىڭ قوڭغۇرىقىنى چېلىپ تۇرىدىكەن. ئۇنداق قىلىشتىن مەقسەت ئۆز تارىخىنى ساقالپ 

 قېلىش ئىكەن. 

نيۇ يورك شەھىرىدىمۇ ئەڭ بۇرۇن سېلىنغان بىر چېركاۋ ھازىر بىر تارىخىي ئاسارەت سۈپىتىدە 

يىللىق كاتولىك چېركاۋ قەد  200ىنىپ كېلىۋاتىدۇ. كۆپلىگەن زامانىۋى بىناالر ئارىسىدا ئاشۇ ساقل

كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ. ئەمما ئۇنىڭغا ھېچ كىم كىرمەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن كىشىلەر ئۇ چېركاۋنى بىر ئاخشىمى 

وقۇۋاتقان ( قىلىپ ئىشلەتكىلى تۇرۇپتۇ. مەن ئالىي مەكتەپتە ئclub nightكۆڭۈل ئېچىش ئورنى )

ھەر پەيشەنبە كۈنى ئاخشىمى »ۋاقتىمدا ئاشۇ چېركاۋنىڭ ئالدىدىن ھەر كۈنى ئۆتەتتىم. ئۇالر بەزىدە 

 دەپ ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ قوياتتى. « قىزالرغا بىكارلىق ئىچىملىك بېرىلىدۇ

 مەن يۇقىرىدىكى مەنزىرىلەرنى سىلەرگە مەلۇم بىر مەقسەتتە تەسۋىرلەپ بەردىم. بىز ئالالھقا،

( integrityئاخىرەتكە، روھقا ۋە قەلبكە ئىشەنگۈچىلەرمىز. بىز قەلبىمىزنىڭ ئومۇميۈزلۈك ساغالملىقى )

نى قوغداشنى ئىستەيمىز. بىز قەلبىمىزدىكى كېسەللىكلەرنى تازىلىۋېتىشنى ئىستەيمىز. يۇقىرىدىكى 

ايدىڭالشتۇرۇۋېلىشنى ( نىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئsoul« )روھ»پاراڭالرنىڭ ھەممىسى پەلسەپىلىك سۆز 

 مەقسەت قىلغان. 

سەن خۇداغا ئىشەنمىسەڭمۇ »پۈتۈن ياۋروپانى ئىگىلەپ كەتكەن ئاشۇ يېڭى ئىدىيىلەردە 

ئەگەر خالىساڭ، خۇداغا ئىشەنسەڭ بولۇۋېرىدۇ، ئاخىرەتكە »دېيىلمىگەن. ئۇنىڭدا « بولۇۋېرىدۇ

ۇن، جەننەتكە ئىشىنىش بىر خىل ئىشەنسەڭ بولۇۋېرىدۇ، ئۇنداق قىلىش سەن ئۆزۈڭ بىلەنال قالس

، دېيىلگەن. ئەمما، ياۋروپالىقالر دېگەن «نادانلىق، ئەمما سەن جەننەتكە ئىشەنسەڭ بولۇۋېرىدۇ

سەن »گەپلەرنىڭ ئىچىدە يۇقىرىدىكىدىنمۇ جىق خەتەرلىك بولغان بىر گەپ بار. ئۇ بولسىمۇ 

ت. يەنى، ئۇالر مۇنداق دېدى: دېگەندىن ئىبارە« ئىشەنمەمسەن، ئۇ ئۆزۈڭنىڭ ئىشى-ئىشىنەمسەن

پەن بىر رېئال نەرسە. -ئىشەنمەمسەن، ئۇ ئۆزۈڭنىڭ ئىشى، ئەمما ئىلىم-سەن خۇداغا ئىشىنەمسەن

يوق، ئۇ ئۆزۈڭنىڭ ئىشى، ئەمما، تېبابەتچىلىك بىر رېئال نەرسە. جەننەتكە -روھقا ئىشىنەمسەن

ال نەرسە، ۋە ئىقتىسادمۇ بىر رېئال يوق، ئۇ ئۆزۈڭنىڭ ئىشى، ئەمما، سىياسەت بىر رېئ-ئىشىنەمسەن

 نەرسە. شۇڭالشقا بىز رېئال دۇنيا ئۈچۈن باش قاتۇرايلى. 

 

 . مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالى5

ئۇنداقتا مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالى قانداق؟ مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپىنچىسى زامانىۋى مائارىپ 

ى زامان مائارىپىدا ئوقۇغان. شۇنداق سىستېمىسىدا تەربىيىلەنگەن. ئوقۇغانلىرىمىزنىڭ ھەممىسى ھازىرق

بولغاچقا، گەرچە بىز ئالالھقا ئىشەنسەكمۇ، ئاخىرەتكە ئىشەنسەكمۇ، ۋە روھقا ياكى قەلبىمىز بىلەن 

مۇناسىۋەتلىك نەرسىلەرگە ئىشەنسەكمۇ، بىزنىڭ پوزىتسىيىمىز ياۋروپالىقالر مەقسەت قىلغان نەرسىدىن 
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لەن، ئامېرىكا ياكى باشقا بىرەر دۆلەتتىكى بىر ئوتتۇراھال ئاساسەن بەك پەرقلىنىپ كەتمەيدۇ. مەسى

مۇسۇلمان ئائىلىسىدىكىلەر بالىلىرىنى ياخشى ئوقۇتۇۋېلىشنى ئىستەيدۇ. بالىلىرىنى ياخشى ئوقۇتۇشتىن 

مېنىڭ ياخشى »مەقسەت ئۇالرنى كەلگۈسىدە بىر ياخشى تۇرمۇشقا ئېرىشتۈرۈشتىن ئىبارەت. بەزى بالىالر 

دېسە، « بار، ئەمما، ئالدى بىلەن بىر ياخشى ئىسالم تەربىيىسى كۆرۈشنى ئىستەيمەنئوقۇپ چىققۇم 

بۇرۇت قويۇۋالغان مۇسۇلمان دادىالر، ۋە بېشىغا ھىجاب ئارتىۋالغان مۇسۇلمان ئانىالر -ئۆزىگە ساقال

وي ئۇنداق قىلساڭ، سەن قانداق خىزمەت قىلىسەن؟ تۇرمۇشۇڭنى قانداق قىلىسەن؟ قانداق ت»بالىسىغا 

 دەيدۇ. « قىلىسەن؟ قانداق ياشايسەن؟ ئۇنداق قىلساڭ ھاياتىڭنى ئىسراپ قىلىۋەتمەمسەن؟

دۇنيادىكى مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپىنچىسى ھازىر ئىسالم بىلەن بىر ئىنتايىن ئاجىز، بار بىلەن يوقنىڭ 

قويىدۇ.  مۇنچە كېلىپ-ئارىلىقىدىكى مۇناسىۋەتنى ساقالپ قېلىۋاتىدۇ. ئۇالر جۈمە نامىزىغا ئانچە

نامازغا ئەڭ ئاخىرىدا كىرىپ، مەسچىتتىن ئەڭ ئالدىدا چىقىپ كېتىدۇ. ھېيت نامىزىغا كېلىدىغانالرنىڭ 

سانى ئەڭ كۆپ بولىدۇ. ئاشۇ كىشىلەرنىڭ تۇرمۇشىدا ھازىر دىن قانچىلىك رول ئويناۋاتىدۇ؟ يالغۇز 

ھىندى دىنى، ۋە باشقا بارلىق مۇسۇلمانالرال ئەمەس، ھازىر دۇنيادىكى خرىستىئان دىنى، جۇدائىزم، 

دىندىكىلەرنىڭ ئەھۋالىمۇ يۇقىرىقىغا ئوخشاش. ھازىر دىننىڭ ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىدىكى رولى ئىنتايىن 

كىچىك. دىن سىزنىڭ تۇرمۇشىڭىزدىكى ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرىدىغان بىر نەرسە ئەمەس. دىن سىزنىڭ 

بىر نەرسە ئەمەس. سىز نەدە ياشاش ۋە  بىر ئىشنى قىلىشىڭىزدىكى تۈرتكىلىك رول ئوينايدىغان

بالىالرنى قانداق تەربىيىلەپ چوڭ قىلىشقا دىنىي ئىدىيىلەرنى يېتەكچى قىلمايسىز. سىز بۇ جەھەتتىكى 

ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى سىزنى مۇستەملىكە قىلىۋالغان ئەللەرنىڭ ئىدىيىسى بويىچە ئاللىقاچان قارار 

 سىنى ئاللىبۇرۇن ناھايىتى تولۇق قوبۇل قىلىپ بولغان. قىلىپ بولغان. بىز ئاشۇالرنىڭ ئىدىيى

 

 . ماتېرىيالىزملىقنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىشى6

يۇقىرىدا دېگىنىمىزدەك، ياۋروپادىكى ئىككى ئىنقىالبتىن بۇرۇن، كاتولىك دىنى ئەنئەنىسىدىكىلەر 

ەن جاي، ئىنسانالر مۇنداق دەپ قارىدى: بۇ دۇنيا بىر ئىنتايىن يامان جاي، بۇ دۇنيا بىر قارغىۋېتىلگ

پەقەت جەننەتتىال بەختكە ئېرىشەلەيدۇ، ئۇالر يەر يۈزىگە خۇدا تەرىپىدىن بىر خىل جازا سۈپىتىدە 

چۈشۈرۈلگەن. شۇڭالشقا كىشىلەرنىڭ ياۋروپادا ھېلىقىدەك ئېچىنىشلىق ھالەتتە ياشىشى ئالدىن 

يۇقىرىقىدەك ئەھۋالغا ئىنكاس « ئىسالھاتى دىنى پروتېستانت»ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىش، ئورۇنلۇق ئىش. 

قايتۇرۇپ، بىر يېڭى تىپتىكى خرىستىئان دىنىنى ئوتتۇرىغا چىقاردى. بۇ يېڭى دىندا سىز كۆپرەك دۇنياغا 

ئېرىشسىڭىز، بەكرەك باي بولسىڭىز، ياخشىراق خىزمەتكە ئېرىشسىڭىز، كۆپرەك پۇل تاپسىڭىز، ئۇ 

پ قارىلىدۇ. دېمەك، بۇ يېڭى خرىستىئان دىنى خۇدانىڭ سىزنى سۆيگەنلىكىنىڭ نامايەندىسى، دە

قارشى تەرەپتە تۇرىدۇ. -پەلسەپىلىك ئىدىيە جەھەتتىن ئەنئەنىۋى كاتولىك دىنى بىلەن قارىمۇ

ئامېرىكىنىڭ جەنۇبىي رايونلىرىغا بارسىڭىز، خرىستىئان دىنى تەبلىغچىلىرىنىڭ شۇ رايوندىكى ئەڭ باي 

ىشىلەر ئۈچۈن دىنغا كىرىشتىكى تۈپ مەقسەت ئۆزىنىڭ كىشىلەر ئىكەنلىكىنى بايقايسىز. ئۇ ك

( نى ئىلگىرى سۈرۈشتىن ئىبارەت. سىزنىڭ خۇداغا ئەھمىيەت materialismماتېرىيالىزمچىلىقى )

بەرمەي، دۇنياغا ئەھمىيەت بېرىشىڭىز ماتېرىيالىزملىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. سىزنىڭ روھقا ئەھمىيەت 

ڭىز ماتېرىيالىزملىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. سىزنىڭ كېيىنكى ھاياتقا بەرمەي، بەدەنگە ئەھمىيەت بېرىشى

ئەھمىيەت بەرمەي، ھازىرقى ھاياتقا ئەھمىيەت بېرىشىڭىز ماتېرىيالىزملىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. دېمەك، 
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ھازىرقى زامان خرىستىئان دىنچىلىقى ماتېرىيالىزملىقنى ئاقاليدىغان، ماتېرىيالىزملىقنى ئىلگىرى 

 ۋاسىتىگە ئايلىنىپ قالدى.  سۈرىدىغان

مۇسۇلمانالرمۇ ئۇالردىن بەك ئارقىدا قالمىدى. ناماز ئوقۇمايدىغان، ۋە جۈمە نامىزىغا 

قاتناشمايدىغان بىر قىسىم مۇسۇلمانالر بىر يېڭى ئۆي ئالسا، ئۆيىدە بىر دىنىي رەسمىيەت پائالىيىتىنى 

مۇشۇ ئالالھنىڭ مەندىن رازى بولغانلىقىنىڭ ئالالھ مېنى مۇكاپاتلىدى، »ئۆتكۈزىدۇ. نېمىشقا؟ ئۇالر 

، دەپ ئوياليدۇ. ئۇالر ئېرىشكەن دۇنيا قانچە كۆپ بولسا، ئۇنى ئالالھنىڭ «ئىپادىسى بولۇشى مۇمكىن

ئۆزلىرىدىن شۇنچە رازى بولغانلىقىنىڭ ئىپادىسى، دەپ قارايدۇ. ئاشۇنداق بۇرمىالنغان ئىدىيە 

 قىسمىغا تارقىلىپ بولدى. مۇسۇلمانالر دۇنياسىنىڭ ناھايىتى كۆپ 

 

 دېگەن ئۇقۇم« گۇناھ. »7

( نىڭ ئورنىنى پىسخولوگىيە ئالدى. بىز بىر sipiritualityھازىرقى زامانغا كەلگەندە ئىالھىيلىق )

قىسىم نەرسىلەرنى ھازىر كۆزگە كۆرۈنمەيدىغان نەرسىگە تايىنىپ چۈشىنىشكە ئەمەس، كۆزگە 

ەكچى بولۇۋاتىمىز. مۇشۇنداق بولغاندا، ئەگەر سىز كۆرۈنىدىغان نەرسىگە تايىنىپ چۈشەنم

چۈشكۈنلۈككە ئۇچرىغان بولسىڭىز، ئۇنىڭ ئىالھىيلىق بىلەن ھېچ قانداق مۇناسىۋىتى يوق، ئۇ سىزنىڭ 

بەدىنىڭىزدىكى بەزى خىمىيىلىك تەڭپۇڭسىزلىقتىن بولغان بولۇپ، سىز دورا يېسىڭىزال كۇپايە قىلىدۇ. 

گە كۆرۈنمەيدىغان مەنبە كەلتۈرۈپ چىقارغان مەسىلىلەرگە كۆزگە مۇشۇنىڭغا ئوخشاش، بىز كۆز

كۆرۈنىدىغان ۋاسىتىلەر بىلەن داۋا تېپىشقا ئۇرۇنۇۋاتىمىز. شۇنىڭ بىلەن بۇ خىل ئۇسۇل ئىنسانىيەتنى 

ۋەيران قىلىۋاتىدۇ. ھازىر ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش نىسبىتى بۇرۇنقى ھەر قانداق ۋاقىتتىكىدىن يۇقىرى. 

رىكىدىكى ئەڭ باي ناھىيىلەردىكى كىشىلەرنىڭ ئىچىدە ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش نىسبىتى ئەڭ ھازىر ئامې

 يۇقىرى بولۇۋاتىدۇ. مانا مۇشۇنداق بىز ئىنسانىيەتنى ۋەيران قىلىۋېتىپ بارىمىز. 

( دەپ ئاتىلىدۇ. بىر guilt« )گۇناھ»بىزنىڭ ئىچىمىزدە بىر خىل سەلبىي تۇيغۇ بار بولۇپ، ئۇ 

ئىشتىن بىرنى قىلسا كۆڭلىدە گۇناھ قىلغان تۇيغۇ پەيدا بولىدۇ. ھازىرقى زامان ئادەم يامان 

پىسخولوگىيە ئىلمىدە گۇناھ بىر خىل يامان ئىش. شۇڭالشقا بىر ئادەم بىر پىسخولوگىيە دوختۇرىنىڭ 

مەن ھاراق ئىچىپ، مەست بولۇپ قالدىم، شۇڭا ئۆزۈمنى بىر خىل گۇناھ ئۆتكۈزۈپ »ئالدىغا كېلىپ، 

ئۆزىڭىزنى ئەپۇ قىلىشنى -سىز ئۆز»دېسە، ھېلىقى دوختۇر ئۇنىڭغا « غاندەك ھېس قىلىۋاتىمەنقوي

، دەيدۇ. پىسخولوگىيە نۇقتىسىدىن قارىغاندا، «ئۆگىنىپ، ھېلىقىدەك تۇيغۇدىن ئۆزىڭىزنى ئازاد قىلىڭ

ۇپ، ئۇ كىشىلەرنىڭ ئىچىدىكى گۇناھكارلىق تۇيغۇسى بىر خىل ئىچكى نۇقسان ھېسابلىنىدىغان بول

 كىشىلەردىن داۋاملىق خۇشال يۈرۈشنى تەلەپ قىلىدۇ. 

 ئۆزىنى قەسەمكى، بىلەن كۈنى قىيامەت»سۈرە( مۇنداق دەپ باشلىنىدۇ: -75سۈرە قىيامەت )

 ھېساب سىلەردىن چوقۇم تىرىلدۈرۈلىسىلەر، چوقۇم )سىلەر قەسەمكى، بىلەن نەپسى قىلغۇچى ماالمەت

گۇناھنىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار؟ ئالالھ بۇ يەردە بىزگە ئاجايىپ بىر  قىيامەت كۈنى بىلەن« ئېلىنىدۇ(.

بىناغا ئوت كەتتى، »خىل روھىي ۋە پىسخولوگىيەلىك رېئاللىقنى دەپ بېرىۋاتىدۇ. ئەگەر سىز ھازىر 

دېگەن بىر ئاگاھالندۇرۇش ئۇقتۇرۇشىنى ئاڭلىسىڭىز، سىز بىنادىن چىقىپ « بىنادىن چىقىپ كېتىڭالر!

ئاگاھالندۇرۇشنىڭ مەقسىتى سىزگە بىر خەتەرنى بىلدۈرۈپ قويۇش. سىز يۇقىرىقىدەك ئۇقتۇرۇشنى  كېتىسىز.

ئاڭلىغاندا، ئوتنى كۆرمىگەن بولسىڭىزمۇ، ئۇنىڭغا ئىنكاس قايتۇرىسىز. ئاگاھالندۇرۇشنىڭ ئۆزىال سىزگە 
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ن. ئىنسانالرنى تەبىئىي كۇپايە قىلىدۇ. ئالالھ ئىنسانالرنى بىر خىل ياخشى ئىچكى تۇيغۇ بىلەن ياراتقا

ھالدا ياخشى ئەمەللەرنى قىلىشقا ئىنتىلدۈرىدىغان خۇسۇسىيەت بىلەن ياراتقان. ئۇ خۇسۇسىيەت 

دەپ ئاتىلىدۇ. ئىنسانالرنىڭ كۆڭلى ئاشۇنداق بىر خىل روھىي خۇسۇسىيەت بىلەن « فىترەت»

نىسبەتەن ئالالھ يەنە بىر پروگراممىالنغان بولىدۇ. ئاشۇ خۇسۇسىيەتكە خىالپلىق قىلىش ئەھۋالىغا 

ئالالھنىڭ « گۇناھ»دەپ ئاتىلىدۇ. « گۇناھ»بىخەتەرلىك مېخانىزمىنى ياراتقان بولۇپ، ئاشۇ مېخانىزم 

، دەپ «قىلىۋاتقان ئىشىڭ سېنىڭ روھىڭغا خىالپلىق كېلىدۇ»سوۋغىتى بولۇپ، ئۇ ئىنسانالرنى 

روھىڭىزغا خىالپلىق قىلغاندا، سىز خەتەرنى  ئاگاھالندۇرىدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا سىز خەتەرنى كۆرمەيسىز.

كۆرمەيسىز. ئىنسانالر ھازىرچە پەرۋا قىلمايۋاتقان خەتەرنى ھەقىقىي تۈردە كۆرىدىغان كۈن قىيامەت 

دەيدىغان بىر « گۇناھ»كۈنىدۇر. قىيامەت كۈنىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى دەلىلى ئىچىمىزدىكى 

ھەر قېتىم پەيدا بولىدىغان گۇناھكارلىق ھېسسىياتى  پىسخولوگىيەلىك ھېسسىياتتىن ئىبارەت. ئۆزىمىزدە

قىيامەت كۈنىنىڭ دەلىلى بولىدۇ. يالغۇز مۇسۇلمانالرال گۇناھكارلىق ھېسسىياتىغا ئىگە بولۇپ قالماي، بۇ 

خىل ھېسسىيات بارلىق ئىنسانالرغا ئاتا قىلىنغان. شۇڭالشقا ھەممە ئىنسانالر بىرەر خاتا ئىشنى قىلغاندا، 

، دەپ «ن بۇ ئىشنى توغرا قىلمىدىم، ئۇنىڭ ئۈچۈن بىرەر جازاغا تارتىلىشىم مۇمكىنمە»ئىچىدە 

ئوياليدۇ. كۆچۈرمىكەشلىك قىلىدىغان ئوقۇغۇچىالر تۇتۇلۇپ قالمىغان تەقدىردىمۇ، ئۇالرنىڭ كۆڭلىدە بىر 

ولوگىيە خىل گۇناھ ئۆتكۈزگەنلىك ھېسسىياتى پەيدا بولىدۇ. بۇ خىل ئەھۋالالرنى ھازىرقى زامان پىسخ

( soulئىلمى بىر ئىجابىي نۇقتىدا تۇرۇپ چۈشەندۈرۈپ بېرەلمەيدۇ. چۈنكى، پىسخولوگىيە ئىلمىدە روھ )

مەۋجۇت ئەمەس. پىسخولوگىيە نەزەرىيىلىرىنىڭ ھېچ قايسىسى روھ ئۈستىدە توختالمايدۇ. پىسخولوگىيە 

 دېمەيدۇ. « روھىڭىزنى قوغداڭ»دوختۇرلىرىنىڭ ھېچ قايسىسى سىزگە 

 

 كۆرۈنىدىغان دۇنيا بىلەن كۆرۈنمەيدىغان دۇنيا .8

پەقەت مۇسۇلمانالردىكى، پەقەت بىزنىڭ مۇقەددەس كىتابىمىزدىكى مودېلال كۆرۈنىدىغان دۇنيا 

بىلەن كۆرۈنمەيدىغان دۇنيا ئوتتۇرىسىدىكى تەڭپۇڭلۇقنى ساقلىيااليدۇ. كاتولىكالر كۆرۈنمەيدىغان 

ىكىلەر كۆرۈنمەيدىغان دۇنيانى پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن قوبۇل دۇنيانى رەت قىلدى. پروتېستانت دىنىد

قىلدى. دىنسىزالر كۆرۈنمەيدىغان دۇنيانى پۈتۈنلەي رەت قىلدى. پەقەت بىزنىڭ دىنىمىزدىكى 

كىشىلەرال كۆرۈنىدىغان دۇنيا ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللىنىپ تۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق كۆرۈنمەيدىغان 

 رېئاللىقنى ياخشىاليدۇ. 

مىسال كۆرسىتەي. بۇددا دىنىدىكىلەر سەجدە قىلغاندا كۆزىنى يۇمۇۋالىدۇ. ئىالھىي مەن بىر 

( بىلەن شۇغۇللىنىدىغان كۆپلىگەن ئەنئەنىلەردىكى كىشىلەر sipiritual meditationئويلىنىش )

رۇپ چوڭقۇر ئويلىنىۋاتقان ۋاقتىدىمۇ كۆزىنى يۇمۇۋالىدۇ. ئەمما بىز ناماز ئوقۇغاندا كۆزىمىزنى ئېچىپ تۇ

ئوقۇيمىز. ئەمەلىيەتتە ئەگەر بىزمۇ نامازنى كۆزىمىزنى يۇمۇپ تۇرۇپ ئوقۇساق، ناماز ئۆزىمىزگە سەل 

ئاسانراق توختايتتى. ئەمما بىز ئۇنداق قىلمايمىز. بىز كۆزىمىزنى ئوچۇق تۇتىمىز. بۇ بىزنىڭ دىنىمىزنىڭ 

قىلمىغان تۇرۇپ، ئۆزىڭىزنى بىزگە  ئاساسى. سىز ناماز ئوقۇۋاتقاندا، بۇ دۇنيادىن نەزىرىڭىزنى ساقىت

كۆرۈنمەيدىغان ئالالھ بىلەن باغاليسىز. بىز ناماز ئوقۇش جەريانىدىمۇ ئۆزىمىزنىڭ بۇ دۇنيا بىلەن 

بولغان مۇناسىۋىتىنى پۈتۈنلەي ئۈزۈپ قويمايمىز. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەينى ۋاقىتتا ناماز 

ى ئاڭالپ قالسا، نامازنى بالدۇر ئاخىرالشتۇرۇپ، دىققىتىنى ئوقۇۋاتقاندا بىر بالىنىڭ يىغلىغان ئاۋازىن
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بالىغا بەرگەن ئىكەن. بەزىلەرنىڭ قارىشىچە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نامازغا شۇ قەدەر چوڭقۇر 

 كىرىشىپ كېتىپ، بالىنىڭ يىغلىشى ئەمەس، يەر تەۋرىسىمۇ ئۇنى تۇيماسلىقى كېرەك ئىدى. 

ن قىلىش بەدىلىگە ئىالھىيلىق ھاياتنى ياشايدىغان كىشىلەردىن بىز بۇ دۇنيادىكى ھاياتنى قۇربا

ئەمەسمىز. بىز چوقۇم مۇشۇ ئىككى نەرسىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى تەڭپۇڭلۇقنى تېپىشىمىز كېرەك. بىز ئاشۇ 

تەڭپۇڭلۇقنى يالغۇز ئۆزىمىز ئۈچۈن ئەمەس، پۈتۈن ئىنسانىيەت ئۈچۈن ئەسلىگە كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. 

دىننى پۈتۈنلەي رەت قىلدى. شۇنىڭغا قارىتا يەنە نۇرغۇن كىشىلەر دىنىي ئاشقۇنالر نۇرغۇن كىشىلەر 

بولۇپ پەيدا بولدى. ئۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب مۇقەددەس كىتابنىڭ يادرولۇق تەلىماتلىرىدىن 

 چەتنىگەنلىكتىندۇر. 

ئۇقۇمالرنى  يۇقىرىدىكى ئۇقۇمالرنىڭ كۆپىنچىسى پەلسەپىلىك ئۇقۇمالر بولۇپ، مېنىڭ بۈگۈن ئۇ

ئوتتۇرىغا قويۇشۇمدىكى سەۋەب، مۇسۇلمانالرنىڭ تەپەككۇر قىلىش سەۋىيىسىنى يۇقىرىلىتىشتىن 

ئىبارەت. بىز ھەممىمىز شۇنداق قىلىشىمىز كېرەك. يالغۇز ناماز ئوقۇيدىغان، نۇتۇق سۆزلەيدىغان ۋە 

ھەممىسى چوڭقۇرراق  تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىدىغانالرال ئەمەس، ئوتتۇراھال مۇسۇلمانالرنىڭ

تەپەككۇر قىلىشنى باشلىشى كېرەك. بىز ھازىر قانداق ھالەتتە تۇرۇۋاتىمىز؟ بىز قانداق كرىزىسالرغا دۇچ 

كەلدۇق؟ ھازىر زامانىۋىلىق مەسچىتلەرنىڭ ئىچىگىچە كىرىپ بولدى. بىز ئەڭ يادرولۇق يېرىدىن 

 ك. باشالپ، ئىسالمغا يېڭىدىن ھاياتىي كۈچ بېغىشلىشىمىز كېرە

ئالالھ بىزنىڭ دىنىمىزنىڭ ئەڭ مۇھىم تەلىماتلىرىغا قايتىپ كېلىپ، ئۇالرنى ئۈممەتلەرنىڭ ۋە 

 پۈتۈن ئىنسانىيەتنىڭ پايدىسى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇشىمىزغا ياردەم قىلغاي.

 

ناملىق مۇسۇلمانالر قۇرۇلتىيىدا بەرگەن « ئۈممەتلەرنىڭ روناق تېپىشى»نىڭ « ئويغان»

 دېگەن تېمىسىدىكى دوكالتىنىڭ مەزمۇنى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى.« دىن ۋە پەن-ئىلىم»

 

 ئاخىرقى سۆز

يۇقىرىدىكى مەزمۇنالردىن بىلىۋالغىنىمىزدەك، ئىسالم دىنىدا خۇدا بىلەن كائىنات ئوتتۇرىسىدا، 

روھ بىلەن بەدەن ئوتتۇرىسىدا، ئاخىرەتتىكى ھايات بىلەن ھازىرقى دۇنيادىكى ھايات ئوتتۇرىدا 

تايىن مۇكەممەل تەڭپۇڭلۇق ئىشقا ئاشۇرۇلغان. باشقىچە قىلىپ ئېيتساق، بىزنىڭ دىنىمىزدا پەن ئىن

بىلەن دىن ئوتتۇرىسىدا بىر ناھايىتى مۇكەممەل تەڭپۇڭلۇق ساقالنغان. بۇرۇنقى مۇسۇلمانالر بۇ 

انالر تەڭپۇڭلۇقنى توغرا چۈشەنگەنلىكى ۋە ئۇنىڭدىن ئۈنۈملۈك پايدىالنغانلىقى ئۈچۈن، مۇسۇلم

يىلدەك ۋاقىت  900يىللىرىغىچە، يەنى -1550مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم دەۋرىدىن تارتىپ تاكى 

ئىچىدە تەرەققىيات جەھەتتە دۇنيادىكى باشقا زېمىن ۋە باشقا خەلقلەرنىڭ ئالدىدا ماڭغان. 

ياكى يىللىرىدىن كېيىن بولسا مۇسۇلمانالر ھېلىقى تەڭپۇڭلۇقنى ئەستىن چىقىرىپ قويغان، -1550

بولمىسا ئۇنىڭغا پەرۋا قىلمىغان. شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئارقىغا چېكىنىشكە باشالپ، ئەڭ ئاخىرىدا 

 ھازىرقىدەك بىر خىل ئارقىدا قېلىپ خارلىنىش ھالىتىگە چۈشۈپ قالغان.

بىلەنال باغالپ، « دىنچىلىق»نى پەقەت « مۇسۇلمانلىق»ئۇيغۇرالر ئىچىدىمۇ ھازىرغىچە 

رايدىغان، پەقەت دىننى ئۆگىنىشكىال بېرىلىپ، پەننى ئۆگىنىشكە بېرىلمەيدىغان، پەنگە سەل قا-ئىلىم

پەقەت دىنىي ئىشالردىال ئاكتىپ بولۇپ، پەننىي ئىشالردا ئىنتايىن ھۇرۇن بولۇۋالىدىغان ئىشالر ئېغىر 
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دەرىجىدە ساقلىنىپ كەلدى. شۇڭالشقا بىز زىياننىمۇ يەتكۈچە تارتىپ كەلدۇق. ھەمدە بىز ئېغىر 

زىيانالرنى ھازىرمۇ تارتىۋاتىمىز. مەن ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى خېلى كۆپ يازمىلىرىدا دىنىمىزنىڭ 

پەننى چەتكە قاقمايدىغانلىقىنى، بىزنىڭ ھازىرقىدەك ھالىتىمىزنى، ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ -ئىلىم

نىڭ « ئويغان» بۈگۈنكىدەك ھالىتىنى ئىنسان ئامىللىرى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى تەكىتلەپ كەلدىم.

قاراشنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتاليدۇ. مېنىڭ بۇ -يۇقىرىدىكى دوكالتى ئاشۇ كۆز

گەپلەرنى داۋاملىق دەپ تۇرۇشۇمدا مەلۇم مەقسىتىم بار. ئۇ بولسىمۇ دىندا ئاكتىپ، ئەمما پەندە 

ىنى قولغا كەلتۈرۈش. شۇنداقال ھازىر ھۇرۇن كىشىلىرىمىزنىڭ بىر ئاز ئويلىنىشىنى، ۋە بىر ئاز ئويغىنىش

پەننى پۈتۈنلەي بىر تەرەپكە قايرىپ قويۇپ، پەقەت دىن ئۆگىنىش يولىغا مېڭىۋاتقان ئۆسمۈرلەرنىڭمۇ 

ياشاش يولىنى توغرىلىۋېلىشىنى قولغا كەلتۈرۈش. سىز يالغۇز دىننى ئۆگىنىپ، پەننى ئۆگەنمىسىڭىز، 

 5پەننىي ئىشالر بىلەن شۇغۇلالنمىسىز، پەقەت ئىبادەتنىڭ  پەقەت دىنىي ئىشالر بىلەنال شۇغۇللىنىپ،

تۈرلۈك مۇسۇلمانلىق پەرزى قىسمىنىال ئورۇنالپ، ئالالھنىڭ قۇلى بولۇش قىسمىنى ئورۇنلىمىسىڭىز، سىز 

ھەرگىزمۇ تولۇق ئىبادەت قىلغان بولمايسىز. سىز ھەرگىزمۇ تولۇق مۇسۇلمان بولغان ھېسابالنمايسىز. 

ز ئارزۇ قىلغاندەك رازى قىاللىشىڭىزمۇ، ئالالھتىن كۈتكەن نەرسىلەرگە ئېرىشەلىشىڭىزمۇ ئالالھنى ئۆزىڭى

پەن بىلەن دىن ئوتتۇرىسىدا بىر ساغالم تەڭپۇڭلۇقنى ساقالشنى -ناتايىن. دىنىمىز مۇسۇلمانالردىن ئىلىم

زمۇ شۇنداق تەلەپ قىلىدىكەن. ئەگەر سىز ئۆزىڭىزنى بىر ھەقىقىي مۇسۇلمان ھېساباليدىكەنسىز، سى

 قىلىشقا تىرىشىڭ.

 

دېگەن تېمىدا بىر پارچە يازما « پائالىيىتى ھەپتىسى كومپيۇتېر خەلقئارالىق»مەن يېقىندا 

. ئۇنىڭدا بىر دۇنيا خەرىتىسى بار بولۇپ، ئۇ خەرىتىنىڭ ئۈستىدىكى ھازىر [7]تەييارلىدىم 

قان زېمىنالرغا بەلگە ئۇرۇلغان. ئۇنىڭ نى ئېلىپ بېرىۋات« پائالىيىتى ھەپتىسى كومپيۇتېر خەلقئارالىق»

ئۇيغۇر دىيارىنى كۆرسىتىدىغان قىسمىغا ھېچ قانداق بەلگە ئۇرۇلماپتۇ. يەنى ھازىرقى زاماندىكى 

ئاشۇنداق ئەڭ مۇھىم ئىش ئۇيغۇر دىيارىدا تېخىچە قەتئىيال يوق ئىكەن. شۇڭالشقا ھېلىقى خەرىتىدە 

نىڭ ئۇنىڭغا كۆڭلۈم يېرىم بولدى. ناھايىتى يېرىم بولدى. ئۇيغۇر دىيارى باشقىچىال چېنىپ قاپتۇ. مې

ئەسىردىكى ئاشۇنداق بىر ھالىتىنى قوبۇل قىاللمىدىم. ئۇنى كۆرۈپ، سىز قانداق -21مەن ئۇيغۇرالرنىڭ 

 ھېسسىياتتا بولدىڭىز؟

يىلىنى ئۇيغۇرالرنىڭ نېمە يىلى قىلىش ئۈستىدە -2016ھازىر ۋەتەندىكى ياشالر تورالردا 

مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىۋېتىپتۇ. ھەمدە خېلى كۆپ تەكلىپلەر ئوتتۇرىغا چۈشۈپتۇ. ئەمما -تمەسلىھە

يوق ئىكەن. مېنىڭچە ئۇيغۇرالر ئۈچۈن كىتاب ئوقۇشتىن كېيىن مۇھىم « كومپيۇتېر»ئۇالرنىڭ ئىچىدە 

چوقۇم ئورۇندا تۇرىدىغان نەرسىلەرنىڭ بىرى كومپيۇتېر. شۇڭالشقا ئەگەر ۋەتەندىكىلەر كېلەر يىلنى 

نى ئويلىشىپ بېقىشنى تەۋسىيە « كومپيۇتېر»بىرەر نەرسىنىڭ يىلى قىلماقچى بولىدىكەن، ئۇنىڭ ئۈچۈن 

ئايدا ئۇيغۇر دىيارىدىمۇ -12قىلىمەن. ئاشۇ باھانىدە بىر يىل پۇختا تەييارلىق قىلىپ، كېلەر يىلى 

 ىمەن.ئېلىپ بېرىشنى ئارزۇ قىل« پائالىيىتى ھەپتىسى كومپيۇتېر خەلقئارالىق»

 

نۇرغۇن كىشىلەر قايمۇقۇپ قالغان دىنغا ئائىت مۇھىم مەسىلىلەردىن خېلى كۆپلىرى بار بولۇپ، 

مەزكۇر يازمىدا مەن شۇالرنىڭ بىرى ئۈستىدە توختالدىم. ئالالھ بۇيرۇسا كېيىنكى يازمىلىرىمدا يەنە بىر 

چىدە ئېقىپ يۈرگەن خاتا ۋە قانچە مەسىلىلەر ئۈستىدە توختىلىمەن. مېنىڭ مەقسىتىم ئۆز خەلقىمىز ئى
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قااليمىقان دىنىي چۈشەنچىلەرگە خاتىمە بېرىشكە ئۆزۈمنىڭ بىر كىشىلىك تۆھپىسىنى قوشۇش. شۇڭالشقا 

مەن بىر قىسىم تورداشالردىن ئۆزۈم قىلىۋاتقان ئىش توغرىسىدا ئۇنىڭدىن ئارتۇق ئويلىنىپ 

 كەتمەسلىكىنى ئۈمىد قىلىمەن.

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:
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 [ خەلقئارالىق كومپيۇتېر تەربىيىسى ھەپتىسى پائالىيىتى ھەققىدە7]

http://bbs.bagdax.cn/thread-40386-1-1.html 
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 مەدەنىيەت، ئىسالم ۋە بىدئەت

 كۈنى-25ئاينىڭ -12يىلى -2015

 

 

دېگەن « (2تىرىشچانلىق ۋە ئىبادەت )»رالرغا چىقارغان يېقىندا بىر قېرىندىشىمىز مەن تو

ماقالىنىڭ ئاستىغا ئىنكاس يېزىپ، ماڭا بىر ئىلتىماس سۇندى. ئۇنىڭ ئىنكاسىنىڭ مۇناسىۋەتلىك 

 قىسمى مۇنداق )نەقىل(:

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك بىلىمخۇمار ئۇستاز! سىز ياسىر قازى ۋە ئويغانغا ئوخشاش دىنىي 

« بىدئەت»نىڭ تەبلىغلىرىدىن پايدىلىنىپ، ياكى ئۇالر بىلەن ئاالقىلىشىش ئارقىلىق، ئالىمالر

دىندا ئەسلى يوق بولۇپ، كېيىن يېڭىدىن پەيدا بولغان »توغرىسىدىكى ھەدىسنىڭ توغرا مەنىسى 

، دېگەندىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى ئېنىقالپ بەرگەن بولسىڭىز. بىدئەت ھەققىدىكى «ئىشالر بىدئەت

راش ئۆز مەنىسىنى تاپسا، مۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى، بولۇپمۇ ئۇيغۇرالر ئارىسىدىكى زىددىيەت ۋە كۆزقا

ئازغۇنلۇقالرنى پەسەيتىپ، ئىتتىپاقلىقنى قولغا كەلتۈرگىلى بوالتتى، دەپ قارايمەن. ئالالھقا ئامانەت 

 )ئەسلىدىكى ئىنكاسنىڭ قالغان قىسمى قىسقارتىلدى(.

 

زۈممۇ چۈشىنىۋېلىشنى ئارزۇ قىلىپ كەلگەن بىر مەزمۇن بولۇپ، بىدئەت مەسىلىسى مەن ئۆ

نىڭ تورالردىكى « ئويغان»يۇقىرىدىكى ئىنكاسنى كۆرگەندىن كېيىن، مەن ياسىر قازى بىلەن 

دوكالتلىرىنى بىر ئاز تەكشۈرۈپ كۆردۈم. ھەمدە ياسىر قازىنىڭ مۇشۇ تېما ئۈستىدە ئېلىپ -لېكسىيە

ۆججىتىنى تاپتىم. بۇ سۆھبەتنى ئامېرىكىدا ئىشلىنىدىغان، ئىنگلىزچە بارغان بىر سۆھبىتىنىڭ سىن ھ

«The Dean Show » دەپ ئاتىلىدىغان بىر تېلېۋىزور پروگراممىسى ياسىر قازى بىلەن ئېلىپ بارغان

ئىيۇلدا چىقىرىلىپتۇ. يەنى، بۇ سۆھبەت ياسىر قازى ئامېرىكىدىكى -3يىلى -2008بولۇپ، ئۇ تورالرغا 

كەسپىنىڭ دوكتورلۇق ئوقۇشىنى داۋامالشتۇرۇۋاتقان بىر ۋاقىتتا « ئىسالم تەتقىقاتى»سىتېتىدا يالى ئۇنىۋېر

مەدەنىيەت بىلەن »مىنۇت بولۇپ، ئۇنىڭ تېمىسى  47. بۇ سىن ھۆججىتىنىڭ ئۇزۇنلۇقى [1]ئۆتكۈزۈلۈپتۇ 

دەپ ئاتىلىدىغان ئىنگلىزچە « The Dean Show»ئىكەن. « ئىسالمنىڭ پەرقى، ۋە بىدئەت

پروگرامما پۈتۈن دۇنياغا سىملىق تېلېۋىزور ۋە سۈنئىي ھەمراھ دولقۇنلىرى ئارقىلىق تارقىتىلىدىغان 

. بۇ پروگراممىدا بۈگۈنكى كۈندىكى [2]بولۇپ، ئۇنىڭ كۆرگۈچىلىرى مىليونالپ سانىلىدىكەن 

ۆپ بولۇپ، مەن مۇسۇلمانالر يولۇققان مەسىلىلەر ئۈستىدە ياسىر قازى بىلەن ئېلىپ بارغان سۆھبەتلەر ك

مەدەنىيەت بىلەن ئىسالمنىڭ »قايتا ئاڭالپ چىقتىم. مەزكۇر يازمىدا -ئۇالرنىڭ بەشتىن كۆپرەكىنى قايتا

 دېگەن تېمىدىكى سۆھبەتنىڭ ئاساسىي مەزمۇنلىرىنى تونۇشتۇرىمەن.« پەرقى، ۋە بىدئەت
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 ش.رەسىم: ئۇيغۇرالرنىڭ توپا بېشىدىكى دىنىي پائالىيىتىدىن بىر كۆرۈنۈ-1

 

قاراشلىرىنى -ماقالىدىكى كىچىك تېمىالرنى مەن ئۆزۈم قويدۇم. ئەگەر بۇ يازمىغا ئۆزۈمنىڭ كۆز

شەكلىدە ئايرىم قىستۇرۇپ قويىمەن. تۆۋەندىكىسى ئاشۇ « ئىالۋە»قوشۇپ قويماقچى بولسام، ئۇنى بىر 

ۇرغۇچىسى ياسىر ( ئىسىملىك پروگرامما باشقEddie« )ئەددى»سۆھبەتنىڭ مەزمۇنى. بۇ سۆھبەتتە بىر 

 قازىدىن سوئال سورايدۇ. ئۇنىڭغا قارىتا ياسىر قازى جاۋاب بېرىدۇ.

 

 سوئال: نېمىنىڭ مەدەنىيەت، نېمىنىڭ ئىسالم ئىكەنلىكىنى قانداق پەرق ئېتىمىز؟ 

 

 . ئىسالم دىنى مۇكەممەل دىندۇر1

پەيغەمبەر بىز مۇسۇلمان بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن مۇنداق بىر ئىشقا ئىشىنىمىز: ئالالھ 

ئەلەيھىسساالمنى بىزگە ئۈلگە قىلىپ ئەۋەتكەن. ئۇنىڭ ۋەزىپىسى بىزگە ئۆزىمىزنىڭ مۇسۇلمان بولۇش 

سۈپىتىمىز بىلەن قايسى ئىشالرنى قىلىشىمىز كېرەكلىكىنى چۈشەندۈرۈپ قويۇش، بىزگە دىنىمىزنى 

ا، ۋە ماتېماتىكىنى ئۆگىتىپ پەننى، ئىنژېنېرلىق، فىزىك-ئۆگىتىپ قويۇش. ئۇ بىزگە دىندىن خالىي ئىلىم

قويۇش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن ئەمەس. ئۇ ئالالھنىڭ ئەلچىسى بولۇپ، بىزگە نېمىگە ئىشىنىشىمىز 

كېرەكلىكى، دىننىڭ دائىرىسى ئىچىدە بىزنىڭ قايسى ئىشالرنى قىلىمىز كېرەكلىكى، قانداق ئىشالر بىزنى 

ئىشالر بىزنى جەننەتكە كىرىش ئىمكانىيىتىگە  ئالالھنىڭ جازاسىدىن ساقالپ قالىدىغانلىقى، ۋە قانداق

ئىگە قىلىدىغانلىقىنى ئۆگىتىپ قويۇش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن. ئاشۇنداق ۋەزىپىلەرنى ئەستىن چىقارمىغان 

ئاساستا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە ئىسالمنىڭ ھەممە ئۇچۇرلىرىنى تولۇق يەتكۈزدى. باشقىچە 

ەيھىسساالم بىزگە يەتكۈزگەن ئۇچۇرالردا ھېچ قانداق مۈجمەللىككە قىلىپ ئېيتقاندا، پەيغەمبەر ئەل

ئورۇن بەرمىدى. ھېچ قانداق ئۆزگىرىشكىمۇ ئورۇن قويمىدى. چۈنكى، ئۇ ئەكەلگەن تەلىماتالر 

 مەڭگۈلۈك تەلىماتالردۇر. 

 مەن سىلەر ئۈچۈن بىر تۈز يول، بىر نۇرلۇق يول ھازىرالپ قويدۇم. ئۇ»ئۇ ھەدىسلەرنىڭ بىرىدە 
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 ، دەيدۇ. «خۇددى كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ پەرقىدەك ئېنىق

ئۇ يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق دەيدۇ: ئالالھ ئەۋەتكەن ھەر بىر پەيغەمبەر ئۆز ئۈممەتلىرىگە 

ئۆزى بىلىدىغان ياخشى ئىشالرنىڭ ھەممىسى بىلەن ئۆزى بىلىدىغان يامان ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى 

ى ئاشۇ ياخشى ئىشالرنى قىلىپ، ئاشۇ يامان ئىشالردىن ساقلىنىش دەپ، شۇ ئارقىلىق ئۆز ئۈممەتلىرىن

 ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق دەيدۇ: مەن سىلەرگە دەپ بەرگەن 

ئۇسۇلالردىن باشقا سىلەرنى ئالالھقا يېقىنالشتۇرىدىغان ئۇسۇل يوق. شۇنداقال مەن سىلەرگە دەپ 

رىپ، سىلەرنى ئاگاھالندۇرغان ئىشالردىن باشقا سىلەرنى ئالالھتىن يىراقالشتۇرۇپ، دوزاخقا بې

 يېقىنالشتۇرىدىغان ئىشالرمۇ يوق. 

شۇنىڭ ئۈچۈن بىز، خۇددى ئالالھ قۇرئاندا دېگىنىدەك، ئىسالم دىنى بىر تەلتۆكۈس ۋە مۇكەممەل 

مەن بۈگۈن لىنغان ئايەتتە مۇنداق دېيىلىدۇ: دىن، دەپ قارايمىز. قۇرئاندىكى ئەڭ ئاخىرىدا نازىل قى

 دىنىمنى سىلەر ئۈچۈن تەلتۆكۈس تامامالپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ بەردىم.

 

ئايەتنىڭ بىر قىسمى بولۇپ، ئۇ قۇرئاننىڭ ئۇيغۇرچە -3سۈرە -5ئىالۋە: يۇقىرىدىكىسى 

لدىم، سىلەرگە نېمىتىمنى بۈگۈن سىلەرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قى»تەرجىمىسىدە مۇنداق دەپ ئېلىنىپتۇ: 

 «تاماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سىلەرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم.

 

سىز مۇكەممەل نەرسىنى يامىمايسىز. سىز ئۇنىڭدىن بىر نەرسىنى ئېلىۋەتمەيسىز، ۋە ئۇنىڭغا بىر 

ۇسخىسى، ن-1نەرسىنى قوشۇپ قويمايسىز. مۇكەممەل نەرسىنىڭ ئوخشىمىغان نۇسخىسى بولمايدۇ، يەنى 

نۇسخىسى دېگەندەك ئوخشىمىغان نۇسخىلىرى بولمايدۇ. ئۇنداق نەرسە مۇكەممەل -3نۇسخىسى، ۋە -2

نەرسىدۇر. يۇمشاق دېتالالرنىڭ ئوخشىمىغان نۇسخىلىرى بار بولىدۇ، سەۋەبى ئۇالر مۇكەممەل نەرسىلەر 

سىز ئۇالر ئۈستىدىن  ئەمەس. ئۇالرنىڭ كاشىلىسى، مەسىلىسى ۋە نۇقسانلىرى بار بولىدۇ. شۇڭالشقا

ياماقچىلىق ياكى ياخشىالش ئېلىپ بېرىپ، ئاندىن ئۇالرنىڭ يېڭى نۇسخىلىرىنى، ياكى يېڭى 

مەھسۇالتالرنى ئىشلەپ چىقىسىز. ئەگەر كىشىلەر بىر مەھسۇالت ئۈستىدە قىلغىلى بولىدىغان ۋە قىلىشقا 

ئىشلەپ چىقارغان بولسا، ئاندىن تېگىشلىك ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى قىلىپ، بىر مۇكەممەل مەھسۇالتنى 

سىز بېرىپ ئۇنى ئۆزگەرتسىڭىز، ئۇ بىر مەسىلە بولۇپ قاالر ئىدى. يەنى، سىز ئۇنى ئۆزگەرتسىڭىز، ئۇنى 

 قارىشىمىز ئەنە شۇ. -پەقەت ناچارلىققىال ئۆزگەرتىسىز. بىزنىڭ دىنىمىز ھەققىدىكى كۆز

ائىت بىز بىلىشكە تېگىشلىك ھەممە ئىشالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئالالھقا ئىبادەت قىلىشقا ئ

مەن ئالالھقا ئىبادەت قىلىشنىڭ ياخشىراق ئۇسۇلىنى »بىزگە دەپ بولغان. ئەگەر بىرەر ئادەم كېلىپ 

مەن مۇھەممەد »، دەيدىكەن، ئۇ بىر ئېغىر مەسىلە بولىدۇ. چۈنكى، ئۇنىڭ دېگىنى «بىلىمەن

مەنىنى بىلدۈرىدۇ. شۇڭالشقا ھېچ قانداق مۇسۇلمان ، دېگەن «ئەلەيھىسساالمدىن ياخشىراق بىلىمەن

 كىشى ئۇنداق گەپنى قىلمايدۇ. 

 

 . دىنىي ئىبادەت ئىشلىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتى بويىچە بولىدۇ2

پەيغەمبىرىمىز ناھايىتى ئۇلۇغ بولغانلىقتىن بەزى ئىشالرنى قىلمىسىمۇ »ساھابىلەرنىڭ بەزىلىرى 
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قىلمىغان ئاشۇ ئىشالرنى بىز قىلساق بولۇۋېرىدۇ؛ بەزى ئىشالرنى بىز ئۇنىڭدىن كۆپرەك  بولىدۇ، ئەمما ئۇ

، دەيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ گەپلەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، ساھابىلەرنى «قىلساق بولۇۋېرىدۇ

ئادەم مېنىڭ مېنىڭ سۈننىتىم )يەنى مېنىڭ ئۇسۇلۇم( ئەڭ ياخشى سۈننەت. ئەگەر بىر »يىغىپ، ئۇالرغا: 

، دەيدۇ. بىزنىڭ دىنىمىز «سۈننىتىمدىن ئايرىلىدىكەن، مەن ئۇنىڭ بىلەن مۇناسىۋەتنى ئۈزىمەن

بىزدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەلىماتلىرىغا ئاساسەن بىر مۇۋاپىق ئۇسۇلدا ياشىشىمىزنى تەلەپ 

 قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ ئىچىدە دىنىي ئىبادەت پائالىيەتلىرىمۇ بار. 

بىز ئالالھقا مۇنداق مۇنداق ئىبادەت »شقا ھەر قانداق بىر ۋاقىتتا بىر ئادەم كېلىپ: شۇڭال

، دەيدىكەن، سىز ئۇ ئادەمگە ھۆرمەت بىلدۈرگەن ئاساستا ئۇنىڭدىن مۇنداق بىر «قىلىشىمىز كېرەك

بۇ بىر ناھايىتى ياخشى ئىش ئىكەن. پەيغەمبەر »ئاددىي سوئالنى سورىسىڭىز بولۇۋېرىدۇ: 

ياكى سىز « ھەرىكەتنى قىلغان، شۇنى ماڭا دەپ بېرەلەمسىز؟-ىسساالم قەيەردە ئاشۇنداق ئىشئەلەيھ

باشقا بىر ئۆلىمانىڭ قېشىغا بېرىپ، بۇ ئىشنى ئۇنىڭدىن سورىسىڭىزمۇ بولىدۇ، ياكى بولمىسا سىز مۇسلىم 

ىز يوقلۇقىنى ئۆزىڭ-ياكى بۇخارى ھەدىسلىرىنى ئۆزىڭىز تەكشۈرۈپ، ئاشۇنداق ئىشنىڭ بار

جەزملەشتۈرسىڭىزمۇ بولۇۋېرىدۇ. ئاشۇنداق ئىزدىنىشىڭىزنىڭ نەتىجىسىدە سىز پەيغەمبەر 

 ئەلەيھىسساالمنىڭ راستال ئاشۇنداق دېگىنىنى بايقىسىڭىز، سىز شۇ بويىچە ئىش كۆرسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. 

ىي مېنىڭ دىن»، ياكى «ماڭا ئۇ گەپنى ئوقۇتقۇچىم دەپ بەرگەن»ئەمما، ئەگەر ھېلىقى كىشى 

دەيدىكەن، ئۇنىڭ قىلغىنى نامۇۋاپىق ئىش، قوپاللىق « بىلىملىرىدىن گۇمانلىنىدىغانغا سەن كىمتىڭ؟

ۋە ھاكاۋۇرلۇق بولىدۇ. چۈنكى، بۇ يەردىكى مەسىلە ئۇنىڭ بىلىمىدىن گۇمانلىنىش ئەمەس، بەلكى 

ك بولسا، ئۇ ئاشۇ ئۇنىڭ بىلىمىنى جەزملەشتۈرۈشتىنال ئىبارەت. ئەگەر بىر ئادەم ھەقىقەتەن بىلىملى

ھەرىكەتلىرىگە -بىلىمنىڭ نەدىن كەلگەنلىكىنى دەپ بېرەلىشى كېرەك. بولۇپمۇ دىنىي ئىبادەت ئىش

دەيدىكەن، ئۇ چوقۇم ئۇنى پەيغەمبەر « بۇ ئىشنى مۇنداق قىلىدۇ»كەلگەندە، ئەگەر بىر ئادەم 

 دېمىگەنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرەلىشى كېرەك. -ئەلەيھىسساالمنىڭ دېگەن

 

 . چەكلەنمىگەن تەبىئىي ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى قىلسا بولۇۋېرىدۇ3

يەنە بىر تەرەپتىن، بىزنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدىكى يېيىش، ئىچىش، ۋە كىيىنىش قاتارلىق 

ئاددىي ئىشالر بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىز بىلەن مۇناسىۋەتلىك. بىزنىڭ دىنىمىز بۇنداق ئىشالردا بىر 

رگەن. مەسىلەن، چوشقا گۆشى يېمەسلىك، ھاراق ئىچمەسلىك، ۋە باشقىالر. ئومۇميۈزلۈك كۆرسەتمە بە

قالغان ئىشالر ئۆزىمىزگە باغلىق. ئەگەر بىر ئادەم ئەرەبلەرنىڭ تامىقىغا قارىغاندا پاكىستانلىقالرنىڭ 

 تامىقىنى ياخشىراق كۆرىدىكەن، ئۇ پاكىستانلىقالرنىڭ تامىقىنى يېسە بولۇۋېرىدۇ. بۇ ئىشقا پۈتۈنلەي

يول قويۇلىدۇ. چۈنكى، بىزنىڭ دىنىمىز بۇنداق تالالشالرنىڭ ئىچىدىكى بىرەرسىنى بېكىتىپ بەرمىگەن. 

بۇنداق ئىشالردا پەقەت بىزنىڭ دىنىي قانۇنلىرىمىزغا خىالپلىق كېلىپ قالمىسىال، سىز قايسىسىنى 

 تاللىسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. 

 كى خىلغا ئايرىش مۇمكىن.ھەرىكەتلىرىنى ئومۇمالشتۇرۇپ ئىك-ئىنسانالرنىڭ ئىش

ئۇنىڭ بىرىنچىسى تەبىئىي ئىشالر. بۇ بىز ئىنسان بولغانلىقىمىز ئۈچۈن قىلىدىغان ئىشالرنى ئۆز 

ئىچىگە ئالىدۇ. مەسىلەن، بىز يەيمىز، ئىچىمىز، كىيىمىز، خىزمەت قىلىمىز، ھەر خىل تىلالردا سۆزلىشىمىز، 

دەيمىز. بۇالرنىڭ ھەممىسى تەبىئىي ئىشالر. بىر ئىشنىڭ باشقىالر بىلەن ئاالقە قىلىمىز، ۋە ماشىنا ھەي
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تەبىئىي ئىش ئىكەنلىكى ياكى ئەمەسلىكىنى ئايرىشتا مۇنداق بىر نۇقتىغا دىققەت قىلساقال بولىدۇ: ئۇ 

قانداق دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ھەممە ئادەم قىلىدىغان ئىشالر. ئەگەر 

 نال بولسا، تەبىئىي ئىشالرغا تەۋە ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى قىلسا بولۇۋېرىدۇ. شەرىئەتتە چەكلەنمىگە

مەسىلەن، ئەگەر سىز مەلۇم بىر خىل كىيىنىش يولىنى تاللىغان بولۇپ، بىرى كېلىپ سىزگە: 

دېسە، ئۇ سىزگە نېمىشقا سىز ئاشۇنداق كىيىنسىڭىز « قېرىندىشىم، ئۇنداق كىيىنسىڭىز بولمايدۇ»

ىنى دەپ بېرىشى كېرەك. سىزنىڭ ئاشۇنداق كىيىنسە بولۇۋېرىدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ بولمايدىغانلىق

بېرىش مەجبۇرىيىتىڭىز يوق. ھېلىقى كىشى سىزگە ئاشۇنداق كىيىنسە بولمايدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ 

 بېرىشى كېرەك. 

 ۇ.پائالىيەتلىرى ھەققىدىكى ئومۇمىي پرىنسىپ ئەنە ش-تەبىئىي ھاياتنىڭ كۈندىلىك ئىش

 

 ھەرىكەتلەرنىڭ ھېچ قاندىقىنى قىلىشقا بولمايدۇ-. ئىسپاتى يوق دىنىي ئىش4

ھەرىكەتلەردىن ئىبارەت. دىنىي -ھەرىكىتى دىنىي ئىش-ئىنسانالرنىڭ ئىككىنچى خىلدىكى ئىش

ھەرىكەتلەر ئوخشىمىغان دىنالر ئۈچۈن ئوخشاش بولمايدۇ. بىز شۇنىڭغا قاراپ ئۇالرنىڭ تەبىئىي -ئىش

ەتلەر ئەمەسلىكىنى جەزملەشتۈرەلەيمىز. ئەگەر سىز ئامېرىكىدا بولسىڭىز، گەرچە ئىككى ھەرىك-ئىش

ئادەم ئوخشاش كىيىنىپ، ئوخشاش ئورۇندا ئىشلىسىمۇ، ئۇ ئىككى ئادەمنىڭ ئىچىدىكى مۇسۇلمان 

ئادەم جۈمە كۈنى مەسچىتكە بارىدۇ، خرىستىئانچى كىشى بولسا يەكشەنبە كۈنى چېركاۋغا بارىدۇ. 

 ھەرىكەت بولىدۇ. -شقا كېيىنكىسى دىنىي ئىششۇڭال

ھەرىكەتلەرگە كەلگەندە، ئومۇمىي پرىنسىپ يۇقىرىدىكىنىڭ دەل ئەكسىچە بولىدۇ. -دىنىي ئىش

يەنى، تەبىئىي ئىشالردا يول قويۇلمايدىغانلىقى ھەققىدە ئىسپات يوق ھەر قانداق ئىشقا يول قويۇلىدۇ. 

ىز قىلسا بولىدىغانلىقىغا ئىسپات تېپىپ بېرەلمەيدىغان ھەر ھەرىكەتلەردە بولسا، س-ئەمما دىنىي ئىش

 قانداق ئىشنى قىلسىڭىز بولمايدۇ. 

دەپ، ئۇسسۇل ئويناپ، « مەن بۈگۈن ئالالھقا ئىبادەت قىلىمەن»مەسىلەن، بىر ئادەم بىر كۈنى 

ىشقا يول ئۇكام، بۇنداق ئ»چاۋاك چېلىش ئىشلىرىنى قىلسا بولمايدۇ. ئۇنداق ئەھۋالدا سىز ئۇنىڭغا 

دەپ سورىسا، سىزنىڭ ئۇنىڭغا ئىسپات « سەندە نېمە ئىسپات بار؟»، دەيسىز. ئۇ «قويۇلمايدۇ

كۆرسىتىش مەجبۇرىيىتىڭىز يوق. بۇنداق ئەھۋالدا ئىسپاتنى يەنە بىر ئادەم، يەنى ھېلىقى 

ىش ھەرىكەت بىلەن شۇغۇلالنغان ئادەم كۆرسىتىشى كېرەك. بۇنداق ئەھۋالدا ئىسپات كۆرسىت-ئىش

 ھەرىكىتىنى ئېلىپ بېرىۋاتقان ئادەمنىڭ ئۈستىدە بولىدۇ. -مەجبۇرىيىتى ئىبادەت قىلىش ئىش

 

 دېگەن نېمە؟« بىدئەت. »5

يەنى، تەبىئىي ئىشالردا بىر ئىشقا يول قويۇلمايدىغانلىقىنى ئىسپاتالش مەجبۇرىيىتى ئاشۇ ئىشنى 

ىلەن، سىز بىر خىل يېمەكلىكنى يېسىڭىز، بىر قىلىۋاتقان ئادەمنى توسقان ئادەمنىڭ ئۈستىدە بولىدۇ. مەس

دېسە، ئۇنى يېسە بولمايدىغانلىقىنى ئاشۇ ئادەم سىزگە « بۇنى يېسىڭىز بولمايدۇ»ئادەم كېلىپ سىزگە 

ئالالھ چوشقا گۆشى »ئىسپاتالپ بېرىشى كېرەك. ئەگەر سىزنىڭ يېگىنىڭىز چوشقا گۆشى بولۇپ، ئۇ كىشى 

سىز ئۇنىڭ گېپىنى قوبۇل قىلىشىڭىز كېرەك. ئەمما سىزنىڭ يېگىنىڭىز دېسە، ئۇ ھالدا « ھارام، دېگەن
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باشقا ھاالل يېمەكلىكلەر بولسا، گەرچە ئۇنداق يېمەكلىكلەرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەپ 

باقمىغان بولسىمۇ، سىز ئۇنى يېسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. مەسىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەرگىزمۇ گۈرۈچ 

، ئەمما گۈرۈچ ھاالل يېمەكلىككە كىرىدۇ. سىز گۈرۈچ تامىقى يەۋاتقاندا بىر ئادەم يەپ باقمىغان

« بۇ بىدئەت. سەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قىلمىغان بىر ئىشنى قىلغىلى تۇرۇپسەن»قېشىڭىزغا كېلىپ: 

 دېگەن سۆزنىڭ مەنىسىنى چۈشەنمەپسىز. « بىدئەت»دېسە، سىز ئۇنىڭغا مۇنداق دەڭ: سىز 

نىڭ دۇنياۋى ئىشالردا يۈز بېرىشى مۇمكىن ئەمەس. بىدئەت پەقەت دىنىي بىدئەت

يېڭى تىپتىكى ماشىنا كەشىپ قىلسىڭىز، يېڭى كومپيۇتېر ئىجاد قىلسىڭىز،  ھەرىكەتتىال يۈز بېرىدۇ.-ئىش

ياكى باشقا بىر يېڭى تېخنىكا كەشىپ قىلسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. ئۇنداق قىلىش بىدئەتكە كىرمەيدۇ. ئەمما، 

ز بىر يېڭى خىلدىكى شورپا مەھسۇالتى ئىشلەپ چىقارماقچى بولۇپ، ئۇنىڭغا چوشقا گۆشى سى

خۇرۇچلىرىنى ئىشلەتسىڭىز بولمايدۇ. تەبىئىي ئىشالردىكى يېڭىلىق يارىتىشنى شەرىئەت كونترول 

 قىلمايدۇ. 

يوق ئالالھقا يېقىنلىشىش ئۈچۈن سىز بىرەر ئىشنى قىلماقچى بولۇپ، قۇرئان ياكى سۈننەتتە 

ئىشالردىن بىرىنى قىلماقچى بولسىڭىز، سىز بىزنىڭ دىنىمىزدا يوق بىر يېڭى ئىشنى ئىجاد قىلغان بولۇپ، 

ئۇنداق قىلىشنىڭ خەتىرى شۇكى، سىز ئاشۇنداق قىلىش ئارقىلىق ئۆزىڭىزنى  بولىدۇ.« بىدئەتلىك»ئۇ 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ » بىر پەيغەمبەرنىڭ ئورنىغا كۆتۈرۈۋالغان بولىسىز. بۇنداق ئەھۋالدا سىز

، دېگەن بولىسىز. «ئىشتا بىزگە يول كۆرسەتمىگەن بولۇپ، بۇ ئىشنى مەن ئۇنىڭدىن ياخشىراق بىلىمەن

سىز ئۇنداق قىلسىڭىز، دىنىمىزنى ھەممە ئادەم ئۈچۈن ئېچىۋەتكەن، ئۇنى كىم نېمىش قىلسا 

نداق ئەھۋالدا ئوخشىمىغان ئادەم دىنىمىزنى بولۇۋېرىدىغان بىر دىنغا ئايالندۇرۇپ قويغان بولىسىز. ئۇ

ئوخشىمىغان ھالەتكە ئۆزگەرتىپ، ئەڭ ئاخىرىدا دىنىمىزنىڭ ھېچنېمىسى ساقلىنىپ قالمايدۇ. بىر ئەۋالد 

 مۇددىتى ئىچىدىال دىنىمىز پۈتۈنلەي ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. 

 

 ولىدۇ؟ئەگەر بىر ئادەم دىنىمىزغا بىر ياخشى نەرسىنى قوشماقچى بولسا، قانداق ب

 

ئەگەر بىر ئادەم دىنىمىزغا بىر ياخشى نەرسىنى ئېلىپ كىرسە، ئۇ ئادەم قىلغان ئاشۇ ياخشى 

ئەمىلى ئۈچۈن قىيامەت كۈنىگىچە مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ. شۇنداقال ئەگەر بىر ئادەم دىنىمىزغا بىرەر يامان 

قىيامەت كۈنى قىلىنىدۇ. بۇ بىر نەرسىنى ئېلىپ كىرسە، ئاشۇ ئادەمگە بىر گۇناھ ئارتىلىپ، ئۇنىڭ سورىقى 

دېگەن نېمە؟ ئۇنى « يامان نەرسە»بىلەن « ياخشى نەرسە»ھەدىستە رىۋايەت قىلىنغان. بۇ يەردىكى 

 چۈشىنىش ئۈچۈن، ئاشۇ ھەدىسنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىنى بىلىۋېلىش كېرەك. 

كەلگەندە، بۇ ھەدىسنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى مۇنداق: بىر كەمبەغەل ئادەم ساھابىلەرنىڭ قېشىغا 

ئۇنىڭ كىيىمى پۈتۈنلەي يىرتىلىپ كەتكەن بولۇپ، ئۇنىڭ بەدىنىنى مۇۋاپىق ھالدا يېپىپ 

تۇرالمايدىغان ھالەتكە چۈشۈپ قالىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئادەمنى كۆرۈپ، ئۇنىڭغا 

ئۇچىسىدا  بۇ كىشى مېنىڭ ساھابىلىرىمنىڭ بىرى تۇرۇپ،»ئىنتايىن قاتتىق ئىچ ئاغرىتىدۇ. كۆڭلىدە 

، دەپ ئوياليدۇ. ھەمدە ساھابىلەرنىڭ ئالدىغا چىقىپ، ئۇالرغا «تۈزۈكرەك كىيىمىمۇ يوق ئىكەن

ساخاۋەتلىك ئىشلىرى ھەققىدە تەلىم ۋە نەسىھەت بېرىدۇ. ئازراق ۋاقىتنىڭ ئىچىدە بۇ كەمبەغەل كىشىگە 

توپى ئىچىدىكى بىر ئادەم قارىتا ساھابىلەردىن ھېچكىم ھېچ ئىش قىلمايدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ئادەم 

ئۆيىگە قايتىپ، كىچىككىنە چىالنغا ئوخشاش يېمەكلىكنى ئېلىپ كېلىپ، ھېلىقى يىرتىق كىيىملىك 
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، دەپ «مەن ئۇنىڭدىن ياخشىراق قىالاليمەن»ئادەمگە بېرىدۇ. بۇنى كۆرگەن يەنە بىر ئادەم كۆڭلىدە 

يىرتىق كىيىملىك كىشىگە بېرىدۇ. بۇ ئىش  ئويالپ، ئۆيىگە بېرىپ، سەل كۆپرەك نەرسە ئەكېلىپ، ھېلىقى

ئادەم باشقا ھەممە ئادەملەر -1ئادەملەر بىلەن يەنە تەكرارلىنىدۇ. شۇنداق قىلىپ -4ئادەم ۋە -3

( بولۇش رولىنى ئوينايدۇ. ئاشۇ ئەھۋالغا قارىتا، catalystئۈچۈن باشالمچى بولۇش، ياكى كاتالىزاتور )

كىمكى بىر ياخشى ئەمەل قىلىدىكەن، ئۇ مۇكاپاتقا »يدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دە

ئېرىشىدۇ. كىمكى ئۇنىڭغا ئەگىشىپ بىر ياخشى ئەمەل قىلىدىكەن، ئۇمۇ مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ. بىر 

ئادەم يامان ئىشنى قىلىپ، باشقىالر ئۇنىڭغا ئەگىشىپ يامان ئىشالرنى قىلسا، ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە 

ە يۈز بەرگىنى بىر ساخاۋەتلىك ئىشى بولۇپ، ئۇ بىزنىڭ دىنىمىزنىڭ بۇ يەرد« گۇناھ ئارتىلىدۇ.

 ئىچىدىكى بىر ئىشتۇر. 

ئەمما، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قىلماي چۈشۈرۈپ قويغان، بىزنىڭ دىنىمىزغا قوشسا بولىدىغان 

قۇم ياخشى ئەمەل يوق. سىز بىزنىڭ دىنىمىزغا بىرەر يېڭى نەرسىنى قوشماقچى بولىدىكەنسىز، ئۇ چو

يامان نەرسە بولۇپ چىقىدۇ. بۇ ھەقتىمۇ ھەدىس بۇخارىدا بىر رىۋايەت بار. ئۇنىڭدا پەيغەمبەر 

ھەر قانداق بىر ئادەم بىزنىڭ دىنىمىزغا بىر نەرسىنى ئېلىپ »ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 

قوبۇل بۇنىڭ مەنىسى، ئۇنداق نەرسىنى ئالالھ « كىرمەكچى بولىدىكەن، ئۇ نەرسە رەت قىلىنىدۇ.

قىلمايدۇ، دېگەندىن ئىبارەت. بۇنداق ئىشالردا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بارلىق قانۇنالرنى بېكىتىپ 

 بولغان بولۇپ، بىز پەقەت شۇالرغا ئەمەل قىلساقال بولىدۇ. 

 

 جاۋابالر-. سوئال6

ن ئىالۋە: مەزكۇر تېلېۋىزور پروگراممىسى مۇشۇ يەرگە كەلگەندە، باشقۇرغۇچى ياسىر قازىدى

دىنىمىزغا ئائىت بىر قىسىم سوئالالرنى سورىدى. ياسىر قازى ئۇ سوئالالرغا جاۋاب بەردى. تۆۋەندە مەن 

جاۋابالرنىڭ ئىچىدىكى ئۆزۈم ئۇيغۇرالر ئۈچۈن مۇھىم، دەپ قارىغان بىر قانچىسىنىڭ -ئاشۇ سوئال

 مەزمۇنىنى قىسقىچە بايان قىلىپ ئۆتىمەن.

 

ىسىز، ئۇنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىسىز. سىز كۈچلۈك ھەدىسلەرنىمۇ سوئال: سىز قۇرئاننى تولۇق بىل--

ئۇزۇن مۇددەت تەتقىق قىلغان بولۇپ، ئۇالرنىمۇ تولۇق بىلىسىز. ئەگەر ھازىر سىز ئىسالمغا تەۋە ئەمەس 

، «ياق، ياق»بىر نەرسىنى دېسىڭىز، ئۇ سىز ئۈچۈن بىر چوڭ مەسىلە بولۇپ قاالمدۇ؟ سىز ئۇنداق قىلىشقا 

 زنىڭ بىر نەرسىنى ھاالل، ياكى يەنە بىر نەرسىنى ھارام دېيىشىڭىزگە بولمايدۇ، شۇنداقمۇ؟ دەمسىز؟ سى

 جاۋاب: ئەلۋەتتە شۇنداق. مېنىڭ ئۇنداق قىلىشىمغا قەتئىي بولمايدۇ. 

 

كۈن ياكى  7سوئال: بىر ئادەم ئۆلۈپ كەتكەندە ھەر ئاخشىمى سۈرە ياسىننى قىرائەت قىلىش، --

توپ ئادەم بىر مەسچىتكە يىغىلىپ، ئۆلۈپ كەتكەن كىشى ئۈچۈن قۇرئاننى كۈن ئۆتكەندە بىر  40

 قىرائەت قىلىش ئىشى ئىسالمدا بار ئىشمۇ؟ 

جاۋاب: بىر توپ ئادەم بىر يەرگە يىغىلىپ، قۇرئاننى ئوپچە قىرائەت قىلىش ئىشى بىزنىڭ 

ەس. ئەگەر بۇ بىر ياخشى قەدىمكى دىنىي كىتابلىرىمىزنىڭ ھېچ قايسىسىدا رىۋايەت قىلىنىپ باققان ئەم

ئىش بولغان بولسا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولغاندا، ساھابىلەر شۇنداق قىلغان بوالتتى. ياكى 
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ئارا شۇنداق قىلىشقان بوالتتى. ياكى -بولمىسا ساھابىلەردىن بىرەرى تۈگەپ كەتكەندە، ساھابىلەر ئۆز

وقۇغۇچىلىرى ئۇالر ئۈچۈن شۇنداق قىلغان بوالتتى. ئەمما بولمىسا ساھابىلەر ۋاپات بولغاندا، ئۇالرنىڭ ئ

ھەدىسلەردە ئۇنداق رىۋايەتلەر قەتئىيال يوق. ئەگەر ئۇالر ئۇنداق قىلمىغان بولسا، بۇ ئىش نەدىن 

يىلدەك مەزگىلىدە بۇنداق ئىشالر بولۇپ باققان ئەمەس. بىر  100كەلگەن؟ ئىسالمنىڭ دەسلەپكى 

مەن ئۇنىڭ ئۈچۈن چوقۇم بىر ئىش قىلمىسام، ئۇنىڭغا »ڭ يېقىنلىرى ئادەم ئۆلۈپ كەتكەندە، ئۇنى

ياردەم قىلمىسام بولمايدۇ. قۇرئان ئەڭ ياخشى كىتاب، شۇڭا بىر توپ مۇسۇلمانالرنى يىغىپ، قۇرئاننى 

، دېگەن ھېسسىياتقا كېلىدۇ. بۇ ئىش ئەنە شۇنداق ھېسسىياتتىن باشالنغان. ھېلىقىدەك «قىرائەت قىاليلى

نىڭ نىيىتى توغرا بولۇشى مۇمكىن، ئەمما ئۇنىڭ كۆڭلى توغرا ئەمەس. پەيغەمبەر كىشىلەر

ئەلەيھىسساالم بىزگە مۇشۇنداق ئەھۋالدا قانداق ئىشالرنى قىلساق بولىدىغانلىقى ھەققىدىكى 

كۆپلىگەن تەلىماتالرنى بەرگەن. يېقىنلىرىمىز تۈگەپ كەتكەندە بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

شالرنى قىلساق بولىدۇ. مەسىلەن، ھەج قىلىش، ئۆمرە قىلىش، ساخاۋەت ئىشلىرى ئۈچۈن كۆرسەتكەن ئى

پۇل ئىئانە قىلىش، كەمبەغەللەرنى يۆلەپ ئالالھتىن مۇكاپات تىلەش، ئالالھنىڭ نامى بىلەن 

دەپ مال قۇربانلىق قىلىش، ئۇ گۆشنى كەمبەغەللەرگە تارقىتىپ بېرىش، ئۆلۈپ كەتكەن « بىسمىلالھ»

رنىڭ تۇغقانلىرىنى يوقالش قاتارلىقالر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەرگىزمۇ بىر ئادەم ۋاپات كىشىلە

كۈن ئۆتكەندە توپلىشىپ، قۇرئاننى قىرائەت قىلىڭالر، دەپ باققان ئەمەس.  40كۈن ياكى  7بولۇپ 

ۇلمانالر ئەگەر ئۇ ئۇنداق قىلمىغان بولسا، ساھابىلەر ئۇنداق قىلمىغان بولسا، ئەڭ دەسلەپكى مۇس

ئۇنداق قىلمىغان بولسا، نېمىشقا بىز شۇنداق قىلىمىز؟ بۇنداق ئىش ئىسالمنىڭ ئىچىدىكى ئىش ئەمەس 

 بولۇپ، بىز ئۇنى رەت قىلىشىمىز كېرەك.

 

سوئال: بىر ئادەم ئۆلۈپ كەتكەندە، كىشىلەر بىر يەرلىكنىڭ ئەتراپىغا توپلىشىپ، سۈرە ياسىن --

 قايتا خەتمە قىلىش ئىشىغا قانداق قارايسىز؟ -ھىدە سۈرىنى قايتاياكى شۇنىڭغا ئوخشاش بىرەر ئاال

جاۋاب: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھايات ۋاقتىدا ساھابىلەردىن بىرى ئۆلۈپ كېتىدۇ. پەيغەمبەر 

ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ يەرلىكىگە بارىدۇ. ئۇ چاغدا كىشىلەر يەرلىكلەرنى ئالدىن كوالپ 

پ كەتكەن ساھابىنىڭ يەرلىكىنى كوالۋاتقاندا، پەيغەمبەر قويمايدىكەندۇق. كىشىلەر ئۆلۈ

دېگەندەك ئۆلۈمنى كىشىلەرنىڭ « ئۆلۈم ھەممىمىزنىڭ بېشىدا بار»ئەلەيھىسساالم توپالشقان كىشىلەرگە 

سەمىگە سېلىپ قويىدىغان سۆزلەرنى قىلىپ تۇرغان. مېيىتنى يەرلىككە قويۇپ بولۇپ، يەرلىككە توپا 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەتراپىدىكىلەرگە يەرلىكتە ياتقان ئادەم ئۈچۈن دۇئا  تاشالۋاتقاندا بولسا،

قىلىشنى، چۈنكى شۇ چاغدا پەرىشتىلەر كېلىدىغانلىقىنى ئېيتقان. ئۇنىڭدىن كېيىن پەيغەمبەر 

مىنۇتتەك ۋاقىت يەرلىكنىڭ قېشىدا تۇرغان. ھەمدە ئۆلۈپ  15مىنۇت ياكى  10مىنۇت،  5ئەلەيھىسساالم 

ەن ساھابە ئۈچۈن ئۆز ئالدىغا ئايرىم دۇئا قىلغان. ئۇ كىشىلەرنى ئوپچە دۇئا قىلىشقا كەتك

تەشكىللىمىگەن. ئۇ دېگەن ئالالھنىڭ ئەلچىسى بولغاچقا، ھېچ قانداق ئادەمنىڭ دۇئاسى ئالالھ 

لۇپ تەرىپىدىن ئۇنىڭ دۇئاسىدەك قوبۇل قىلىنمايدۇ. گەرچە شۇ چاغدا ئوپچە دۇئا قىلىش پۇرسىتى بار بو

تۇرسىمۇ، ئۇ ئۇنداق قىلمىغان. ئۇ ئۆز ئالدىغا ئايرىم دۇئا قىلغان، ھەمدە قالغان كىشىلەرگىمۇ ئۆز 

ئايرىم دۇئا قىلىشنى تاپىلىغان. شۇنىڭ بىلەن ھەممە ئادەملەر يەرلىكتىكى ئادەم -ئالدىغا ئايرىم

جەننەت ئاتا قىلىشنى ئۈچۈن دۇئا قىلىپ، ئالالھتىن ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرۈۋېتىشنى، ئۇنىڭغا 

تىلىگەن. ئۇالر قىلغان دۇئاالر قۇرئان ۋە سۈننەتتە بار. ئەگەر سىز ھېلىقى دۇئاالرنى بىلمىسىڭىز، ئۆلۈپ 
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كەتكەن كىشى ئۈچۈن ئۆزىڭىزنىڭ ئانا تىلىدا چىن يۈرىكىڭىزدىن چىقىرىپ باشقا دۇئاالرنى قىلسىڭىز 

تىڭ، ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى پاكلىۋېتىڭ، ئۇنىڭ ئالالھ ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرۈۋې»بولۇۋېرىدۇ. 

دېگەندەك دۇئاالرنى قىلىۋېتىپ، ئاندىن قايتىپ « جەننەتتىكى دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ بېرىڭ

كەتسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم توپا بېشىدا ئۇزاق ساقالپ تۇرمىغان، ياكى 

 قۇرئاندىكى بىرەر ئاالھىدە ئايەتنى ئوقۇمىغان. 

 

 سوئال: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى خاتىرىلەش ئىشىغا قانداق قارايسىز؟--

جاۋاب: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى ھەر يىلىنىڭ مەلۇم بىر كۈنى --

يىلدەك ۋاقىت ئۆتكەندە پەيدا  600خاتىرىلەش ئىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولۇپ، 

ىش. بەزى ئۆلىماالرنىڭ قارىشىچە، بىر قىسىم كىشىلەر خرىستىئان دىنىدىكىلەرنىڭ روژدېستۋا بولغان ئ

( بىلەن ئەيسا ئەلەيھىسساالمنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى خاتىرىلىگەنلىكىنى Christmasبايرىمى )

كۆرگەندىن كېيىن، ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى خاتىرىلەش ئىشىنى 

ىغان ئىكەن. ساھابىلەر دەۋرىدە ئۇنداق ئىش بولۇپ باققان ئەمەس. ھېچ قانداق مۇسۇلمانالر باشل

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بولغان سادىقلىقتا ساھابىلەرنى بېسىپ چۈشەلمەيدۇ. شۇڭالشقا ساھابىلەر 

لىنى تۇتىشىمىز قىلىپ باقمىغان بىر ئىشنى قىلىش توغرا ئەمەس. بىزمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يو

« مەن ياخشىراق بىلىمەن»كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا يول تۇتۇش ئەقىلگە مۇۋاپىق ئەمەس. ئەگەر سىز 

دەپ، باشقا ئىشالرنى قىلىدىكەنسىز، قىلغان ئىشلىرىڭىز رەت قىلىنىدۇ. باشقا ئىشالر ئىسالمنىڭ 

ئادىتىمىزگە، بىزنىڭ -ڭ ئۆرپمېنىڭ بۇنداق قىلىشىم بىزنى»ئىچىدىكى ئىشالر ئەمەس. بەزى ئادەملەر 

دېيىشى مۇمكىن. بۇ يەردىكى مەسىلە، ئالالھقا مەلۇم بىر شەكىلدە « مەدەنىيىتىمىزگە ئۇيغۇن كېلىدۇ

ھەرىكەت. ئەگەر -ئادەت ياكى مەدەنىيەتكە تەۋە ئىش ئەمەس. ئۇ بىر دىنىي ئىش-دۇئا قىلىش ئۆرپ

تتىڭىز. تەبىئىي ئىش، ۋە مەدەنىيەتكە تەۋە ئىشالر سىز بىر خرىستىئان بولسىڭىز، سىز ئۇنداق دۇئا قىلماي

بىرەر دىنغا بېقىنىدىغان بولمايدۇ. ئەگەر سىز قىلىۋاتقان ئىش ئالالھ، ئۇنىڭ ئەلچىسى، سۈننەت، زىكىر، 

ھەرىكەت -دۇئا ۋە ناماز قاتارلىقالر بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدىكەن، ئۇالر مەدەنىيەتكە تەۋە ئىش

ە تەۋە ئىش سىزنىڭ دىنىڭىزنىڭ ئاساسلىرىغا ۋە ئەقىدىگە مەنسۇپ بولمايدۇ. بۇ بولمايدۇ. مەدەنىيەتك

دەپ ئويالپ قىلغان ھەر « مېنى ئالالھ بىلەن يېقىنالشتۇرىدۇ»سىز يەردىكى ئومۇمىي پرىنسىپ مۇنداق: 

ئۇ جەھەتتە يول قويۇلىدىغان ئىشالرنىڭ  ھەرىكەت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.-قانداق ئىش دىنىي ئىش

سى بىزنىڭ كىتابلىرىمىزدىن تېپىلىدۇ. ئەگەر سىزنىڭ بىرەر تۇغقىنىڭىز ئۆلۈپ كېتىپ، سىز ئاشۇ ھەممى

ئۆلۈپ كەتكەن كىشىگە بىرەر پايدا يەتكۈزىدۇ، دەپ ئويالپ قىلغان ھەر قانداق ئىشمۇ دىنىي 

 ھەرىكەت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. -ئىش

 

 سوئال: بىدئەتنىڭ ياخشىلىرى بارمۇ؟--

« ياخشى بىدئەت»دەيدىغان ئىش يوق. « يامان بىدئەت»ۋە « بىدئەت ياخشى»جاۋاب: --

دېگەن ئۇقۇمنى كۆتۈرۈپ چىقىش ئالالھ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى يالغانچىلىققا چىقارغانلىق 

بىلەن باراۋەر. چۈنكى، ئالالھ قۇرئاندا ئۆزىنىڭ دىنىمىزنى مۇكەممەل قىلىپ بولغانلىقىنى ئوتتۇرىغا 

غان. دىن قۇرئان بىلەن سۈننەتتىن كېلىدۇ. ئۇ بىرەر ئادەمدىن كەلمەيدۇ. مەن ئۆز قويۇپ بول

ئوقۇغۇچىلىرىمغا ئۇالرنىڭ ماڭا قارىغۇالرچە ئەگىشىشىگە يول قويۇلمايدىغانلىقىنى داۋاملىق تەكىتلەپ 



 

 

 (بۆلۈم-3) زامانىۋىلىق ۋە پەن،-ئىلىم دىن،

50 

ان دەيدىغ« ماڭا قارىغۇالرچە ئەگەش، سوئال سورىما، مەن نېمە دېسەم سەن شۇنداق قىل»تۇرىمەن. 

ھەر قانداق ئوقۇتقۇچى بىر خەتەرلىك كىشى بولۇپ، سىز ئۇنداق ئادەملەردىن ئۆزىڭىزنى يىراق 

ئەگەر مەن قۇرئان ياكى سۈننەتتىن نەقىل كەلتۈرمىگەن »تۇتۇشىڭىز كېرەك. مەن ئۆز ئوقۇغۇچىلىرىمغا 

بولسام، ئەگەر مەن ئۇچۇرنىڭ مەنبەسىنى دەپ بەرمىگەن بولسام، بولۇپمۇ دىنىي 

پائالىيەتلەرگە، ھەمدە ئېتىقاد ۋە ئەقىدىگە ئائىت ئىشالردا شۇنداق قىلمىغان بولسام، مېنىڭ -ئىش

، دەيمەن. بىر نەرسىنى يېڭىدىن كەشىپ قىلىش ياكى «ئىسالم دىنى ئۈستىدە گەپ قىلىش ھوقۇقۇم يوق

ن ئىشى بىر نەرسىنى ئۆزگەرتىش بىر ئالىمنىڭ قىلىدىغان ئىشى ئەمەس. بىر زىيالىينىڭ قىلىدىغا

 ئەمەس. زىيالىيالرنىڭ ۋەزىپىسى كىتابالردىن كەلگەن ئۇچۇرالرنى تۆۋەندىكىلەرگە يەتكۈزۈش. 

يىل قىلىۋېرىپ، ئۇ دىنىمىز ئىچىدىكى ئىش، دەپ ئويالپ  20 – 10بەزى كىشىلەر بىر ئىشنى 

ىڭىز، ئالالھ قالىدۇ. ئەگەر سىز مەلۇم بىر ئىشنىڭ توغرا ئىكەنلىكى ياكى ئەمەسلىكىنى بىلەلمەي قالس

سىزگە بىر مېڭە ئاتا قىلغان، سىزگە ئەقىل بەرگەن، شۇالرنى ئىشلىتىپ ئويالڭ. ھەمدە ئەتراپىڭىزدىكى 

كىشىلەردىن سوراڭ، باشقىالر بىلەن سۆزلىشىڭ، تەتقىق قىلىڭ، كىتاب ئوقۇڭ، ۋە ئۆزىڭىز ئويالڭ، 

وقلۇقىنى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىڭ. بەزى ي-شۇنداق قىلىش ئارقىلىق بىر ئىشنىڭ قۇرئان بىلەن سۈننەتتە بار

يىل بولۇپ قالغان بولۇشى مۇمكىن، ئەمما قۇرئان نازىل  100ئىشالرنى كىشىلەر قىلىپ يۈرگىلى بىرەر 

ئەسىر بۇرۇن بىر يۈرۈش  14يىل بولمىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇنىڭدىن  100قىلىنغىلى ئاران 

اتا ئىشنى قىلىۋاتقان كىشىلەرنىڭ سانىغا قاراپ ئالدىنىپ مۇكەممەل ئۇچۇرالر بىلەن كەلگەن. بىرەر خ

، دەپ ئوياليدۇ )بۇ سۆز «ئالالھنىڭ بالىسى بار»قالماڭ. ھازىر دۇنيادا قانچىلىك ئادەملەر 

بىلىمخۇمار(؟ ئاشۇنداق ئوياليدىغان كىشىلەرنىڭ سانى ئىنتايىن كۆپ.  —خرىستىئانالرغا قارىتىلغان 

ڭ. قۇرئان بىلەن سۈننەتنىڭ تېكىستلىرىگە قايتىپ بېرىڭ، ھەمدە ئالالھتىن شۇڭا سانغا ئالدىنىپ قالما

 يول كۆرسىتىشنى تىلەڭ. شۇنداق قىلسىڭىز، ئالالھنىڭ ياردىمىگە ئېرىشىسىز.

 

يۇقىرىدىكى تېلېۋىزور پروگراممىسىنىڭ مەن بۇ قېتىم تونۇشتۇرماقچى بولغان مەزمۇنى مۇشۇ يەردە 

 ئاخىرالشتى.

 

 ( Community and Cultەن خۇراپات گۇرۇھى ). جامائەت بىل7

ياسىر قازى يۇقىرىدا سۆزلىگەن مەزمۇن بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك يەنە بىر ئۇقۇم بار. ئۇ بولسىمۇ 

بەرگەن بىر قېتىملىق خۇتبە « ئويغان»جامائەت بىلەن خۇراپات گۇرۇھىنىڭ پەرقىدىن ئىبارەت. 

، تۆۋەندە مەن [3]ەرقى ئۈستىدىمۇ توختالغان بولۇپ نۇتقىدا جامائەت بىلەن خۇراپات گۇرۇھىنىڭ پ

ئاشۇ مەزمۇننىمۇ قىسقىچە بايان قىلىپ ئۆتىمەن. مەزكۇر خۇتبىنىڭ سىن ھۆججىتىنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىر 

سېنتەبىردە چىقىرىلغان ئىكەن. ئۇنىڭ تېمىسى -23يىلى -2011مىنۇت بولۇپ، ئۇ تورالرغا  16سائەت 

ئىكەن. تۆۋەندىكىسى ئويغاننىڭ دېگەنلىرى « قولىڭىزدا ساقالڭئۆزىڭىزنىڭ ئىستىقبالىنى ئۆز »

 )نومۇرالرنى مەن ئۆزۈم قويدۇم(.

( بىر جامائەت ياكى بىر كوللېكتىپ ھەممە كىشىلەرنى قارشى ئالىدۇ. كىشىلەر ئارىسىدىكى 1)

ىنىدۇ. بىرىگە ئوخشىماسلىقى بىر ياخشى ئىش، دەپ ھېسابل-رەڭدارلىقنى قەدىرلەيدۇ. كىشىلەرنىڭ بىر

چۈنكى، كىشىلەرنىڭ ئوخشىماسلىقى جامائەتنىڭ كۈچىگە كۈچ ۋە سۈپىتىگە سۈپەت قوشىدۇ. ئەمما، 



 

 
 قىسىم(-6ىتاب ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور ك

51 

خۇراپات گۇرۇھى بولسا ھەممە كىشىلەرنىڭ ئوخشاش بولۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ. ھەممە ئەزاالردىن 

 تۇرۇشقا ئىگە بولۇشنى، قىسقىسى،-ئوخشاش سۆزلەشنى، ئوخشاش كىيىنىشنى، ئوخشاش يۈرۈش

 ئەزاالرنىڭ ھەممە جەھەتلەردە بىرلىككە كەلگەن بولۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ.

( بىر جامائەت ئىچىدە ئەگەر بىر ئادەم خاتالىق ئۆتكۈزگەن بولسا، جامائەت ئەزالىرى ئۇ 2)

، «كېلىڭ، بىز ھەممىمىز خاتالىق ئۆتكۈزىمىز، بىز سىزگە ياردەم قىاليلى»ئادەمنى ئۆز ئىچىگە ئېلىپ، 

دە ئۇ كىشىگە ئۆزىنى تولۇق ئوڭشىۋالغۇچە ياردەم قىلىدۇ. باشقىچە قىلىپ ئېيتساق، دەيدۇ. ھەم

جامائەت ئىچىدە ھەممە ئادەم بىللە سەپەر قىلىدىغان بولۇپ، بىرەر ئادەم يىقىلىپ چۈشكەن بولسا 

ئۇنى يۆلەپ، ئۆزلىرى بىلەن بىللە ئېلىپ ماڭىدۇ. خۇراپات گۇرۇھىدا بولسا بىر ئادەم خاتالىق 

 كۈزسە، ئۇ گۇرۇپپىدىن چىقىرىلىدۇ. خاتالىققا يول قويۇلمايدۇ. ئۆت

( بىر جامائەت ئىچىدە، ئەگەر سىزدە بىر يېڭى ئىدىيە بار بولۇپ، ئۇنى كىشىلەرگە 3)

ئاشكارا سۆھبەتلىشىش ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇرىسىز. سوئال -بىلدۈرمەكچى بولسىڭىز، بۇ ئىشنى سىز ئوچۇق

ھەمدە سوئال سورىغانالرنى تەنقىد قىلمايسىز. سوئال سوراشتىن قورقماي،  سوراشنى تەشەببۇس قىلىسىز،

بىرى بىلەن -ئېنىق بولمىغان ئىشالرنى ئايدىڭالشتۇرۇۋالىسىز. جامائەت كىشىلەرنىڭ بىر

ئاشكارا پىكىر ئالماشتۇرۇشىنى تەشەببۇس قىلىدۇ. كىشىلەرمۇ ئۆزىگە قااليمىقان قالپاق -ئوچۇق

ەپ ئولتۇرماي، ھەر قانداق سوئالنى سوراۋېرىدۇ. خۇراپات گۇرۇھىدا سىزنىڭ كىيدۈرۈلۈشىدىن ئەنسىر

يۈرىكىڭ ئاشۇنداق »سوئال سورىشىڭىزغا يول قويۇلمايدۇ. ئەگەر سىز مەلۇم بىر سوئالنى سورىسىڭىز، 

« سوئالنى سورىغۇدەك يوغىناپ كەتتىمۇ؟ ئۆزۈڭدىن نومۇس قىل. سەن نېمىشقا باشقىالردەك بولمايسەن؟

 دەك گەپلەرنى ئاڭاليسىز. دېگەن

( بىر جامائەت ئىچىدە بىز يالغۇز ئۆزىمىزنى تولۇق چۈشىنىشكە ئېھتىياجلىق بولۇپ قالماستىن، 4)

ئۆزىمىزنىڭ قوشنىلىرىنى چۈشىنىشكىمۇ ھاجەتمەن بولىمىز. شۇنىڭ بىلەن بىز چېركاۋالرغىمۇ بارىمىز، ئوت 

بېرىپ، ئۇالرنىمۇ بىزنىڭكىگە تەكلىپ قىلىمىز. ئۇالرغا  ئۆچۈرۈش ئەترىتىگىمۇ بارىمىز، قوشنىمىزنىڭكىگىمۇ

، دەيمىز. ياخشى «ماڭا ئۆزىڭىزنىڭ ئېتىقادى ھەققىدە سۆزلەپ بېرىڭ، مەنمۇ سىزگە شۇنداق قىالي»

بىرىمىزنى قولاليمىز. -ئارا ھەمكارلىشىمىز. بىر قىسىم ئىشالردا بىر-ئىشالر ۋە تەقۋالىق ئۈچۈن ئۆز

تىكىلەر بىلەن مۇناسىۋەت ئورنىتىپ، سىرتتىكىلەرنىڭ ئۆزلىرىنى بىلىشىنى قولغا جامائەت ئەزالىرى سىرت

كەلتۈرىدۇ. خۇراپات گۇرۇھى بولسا سىرت بىلەن ئاالقىلىشىشنى ئۆچ كۆرىدۇ. ئۇالر ئۆزلىرىنى ئايرىم 

چ باشقا ھې»تۇتۇپ، سىرتقى دۇنيا بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى پۈتۈنلەي ئۈزۈۋېتىدۇ. ئۆز ئەزالىرىغا 

كىمنىڭ گېپىگە قۇالق سالماڭالر، چۈنكى ئۇالر سىلەرگە بۇزغۇنچىلىق قىلىدۇ. سىلەرنىڭ ئۆزۈڭالرنى 

بىخەتەر ساقالشنىڭ بىردىنبىر ئۇسۇلى بىزنىڭ گېپىمىزنى ئاڭالش. بىزنىڭ تۇتقان يولىمىز توغرا، 

الرنى بۇزۇۋېتىدۇ. قالغانالرنىڭ ھەممىسى توغرا يولدىن چەتنەپ كەتكەنلەر. ئۇالر سىلەرنىڭ ئەقىدەڭ

ماۋۇ زاتنىڭ گېپىنى ئاڭلىماڭالر. ئاۋۇ قۇرۇلتايغا بارماڭالر. پاالنى مەسچىتكە كىرمەڭالر. ئۇ يەرگە 

بارماڭالر، بۇ يەرگە كىرمەڭالر. ئۇ يەرلەردە ئۆزۈڭالرنى يوقىتىپ قويىسىلەر، سىلەرنى پەقەت بىزال 

 قىلىدۇ. ، دېگەنگە ئوخشاش گەپلەرنى «ياخشى قوغداپ تۇرااليمىز

( جامائەتنىڭ ئەڭ ئاساسىي ۋەزىپىسى ئائىلىلەرنى كۈچلەندۈرۈشكە ياردەم قىلىش. جامائەت 5)

سىزنى ياخشىراق دادا بولۇشقا، ياخشىراق ئەر بولۇشقا، ياخشىراق خوتۇن بولۇشقا، ياخشىراق باال 

اق مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا بولۇشقا، ۋە ياخشىراق قوشنا بولۇشقا يېتەكلەيدۇ. سىزنى باشقىالر بىلەن ياخشىر

تەربىيىلەيدۇ. خۇراپات گۇرۇھى بولسا سىزنى ئائىلىڭىزدىن ئايرىۋېتىدۇ. سىز بىلەن ئائىلىڭىزدىكىلەر 
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تارتىش پەيدا قىلىدۇ. -ئوتتۇرىسىدا ئىختىالپ پەيدا قىلىدۇ. ئۇالر بىلەن پىكىر ئوخشىماسلىقى ۋە تاالش

قويىدۇ. چۈنكى سىز ئائىلىڭىزدىكىلەرنى ئۆز ئىرادىڭىز ئۆيىڭىزنى بىر ئۇرۇش مەيدانىغا ئايالندۇرۇپ 

بويىچە ئۆزگەرتمەكچى بولىسىز، ئەمما ئۇالر سىز تەرغىب قىلغان خۇراپاتلىقنى قوبۇل قىلمايدۇ. شۇنىڭ 

بىلەن ئائىلىڭىزدىكىلەر سىزنىڭ دۈشمىنىڭىزگە ئايلىنىدۇ. خۇراپات گۇرۇھى ھەتتا سىزنىڭ ئائىلىڭىزنى 

ئۆيۈڭدىكىلەر مۇشۇ دۇنياغا بېرىلىپ كېتىپتۇ، »گە چىقىرىۋېتەلەيدۇ. سىزگە « ىلەگۇناھكار ئائ»بىر 

 ، دەيدۇ. «بىزلەر بولساق ھەقىقىي دىنچىالر، شۇڭا ئۆيۈڭ بىلەن مۇناسىۋەتنى ئۈزگىن

 

مېنىڭ بۇ ئىككى قۇرۇلمىنى يۇقىرىقىدەك پەرقلەندۈرۈشۈمدىكى سەۋەب، ئامېرىكىدىكى نۇرغۇن 

ۇرۇھلىرى بولۇپ، بىزگە زۆرۈر بولغىنى بولسا جامائەتتىن ئىبارەت. بىز جامائەتكە مەسچىتلەر خۇراپات گ

تولىمۇ ئېھتىياجلىق. بىز يۇقىرىقىدەك پەرقلەرنى چۈشىنىشىمىز، ھەمدە ئۆز مەسچىتلىرىمىزنىڭ 

خۇراپاتلىقتىن قۇتۇلۇپ، تەدرىجىي ھالدا بىر جامائەتكە ئۆزگىرىشىنى قولغا كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. بىز 

بەزىدە ئاشۇ ئىككى نەرسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرۇپ قالىمىز. بىزنىڭ ئۈمىدىمىز ئۆز مەسچىتلىرىمىزنىڭ 

ھەممىسىنى ساغالم، ئىشالرنى ياخشى ئېلىپ بارىدىغان جامائەتكە ئايالندۇرۇش، ھەمدە ئۇالرنىڭ 

 خۇراپات گۇرۇھىغا ئايلىنىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش. 

 

 ايان قىلماقچى بولغان سۆزى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى.ئويغاننىڭ مەن بۇ قېتىم ب

 

 . ئاخىرقى سۆز8

دېگەن ماقالىدە « نېمىشقا مۇسۇلمانالر ئارقىدا قالدى؟»مەن يېقىندا تورالرغا يوللىغان 

 سەۋەبىنى چۈشەندۈردۈم: 4مۇسۇلمانالرنىڭ ئارقىدا قېلىشىنىڭ تۆۋەندىكىدەك 

 ( تارىخىي سەۋەب1)--

 ( سىياسىي سەۋەب2)--

 ( ئەقىدىگە ئائىت سەۋەبلەر3)--

 ( مۇسۇلمانالرنىڭ سانى كۆپ، ئەمما سۈپىتى تۆۋەن بولۇشى4)--

 

دېگەن ماقالىدىن بىز « پەن ۋە دىن-ئىلىم»مەن تورالرغا ئالدىنقى ھەپتە يوللىغان 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقىدەك ئارقىدا قېلىشىنىڭ يەنە بىر سەۋەبىنى بايقىيااليمىز. يەنى:

سۇلمانالرنىڭ پەقەت ئالالھ، روھ ۋە ئاخىرەتنى تەكىتلەپ، كائىنات، بەدەن ۋە ھازىرقى ( مۇ5)--

 پەنگە سەل قارىشى. -دۇنياغا سەل قارىشى، ياكى پەقەت دىنغىال كۆڭۈل بۆلۈپ، ئىلىم

 

سەۋەبنى كەلتۈرۈپ چىقارغان، دەپ -4سەۋەب ئەمەلىيەتتە -5مېنىڭچە يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان 

 ىدۇ. قاراشقىمۇ بول

يىلالرغىچە بولغان مەزگىلدە -1550مۇسۇلمانالر تەرەققىياتتا دۇنيانىڭ ئالدىدا ماڭغان 

دۇنيادىكى باشقا زېمىنالر، بولۇپمۇ ياۋروپامۇ كائىنات، بەدەن ۋە ھازىرقى دۇنيانى چۈشىنىش جەھەتتە 

ۈچلۈك بولمىغان. ئۇنچىۋاال تەرەققىي قىلمىغان. يەنى، مۇسۇلمانالر دۇچ كەلگەن رىقابەتمۇ ئانچە ك
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شۇنىڭ بىلەن بىللە، ياۋروپا پۈتۈن دىققىتىنى خۇدا، روھ ۋە ئاخىرەتتىن كائىنات، بەدەن ۋە ھازىرقى 

يىللىرىدىن كېيىن، مۇسۇلمانالر ئاساسەن ياۋروپالىقالرنىڭ -1550دۇنياغا يۆتكەشكە باشلىغان 

الرنىڭ تەرەققىيات سەۋىيىسىدىكى تەتۈرىچە يول تۇتقان. شۇنىڭ بىلەن ياۋروپالىقالر بىلەن مۇسۇلمان

ئارىلىق تەدرىجىي چوڭىيىپ، مۇسۇلمانالر بۈگۈنكى ھالەتكە چۈشۈپ قالغان. مانا بۇ مېنىڭ ئويغاننىڭ 

 مەزكۇر دوكالتىدىن ئالغان بىر تەسىراتىم.

مەن دىنىمىز ھەققىدە بىر مەزگىل ئىزدىنىش ئارقىلىق ئېرىشكەن يەنە بىر تەسىرات شۇكى، بىزنىڭ 

ىزنى توغرا ۋە تولۇق چۈشىنىش كائىنات، بەدەن ۋە ھازىرقى دۇنيا ھەققىدىكى كەڭ ۋە چوڭقۇر دىنىم

ئەسىردەك ۋاقىتتىن بۇيان مۇسۇلمانالر ئارىسىدا باش  5بىلىملەرنىمۇ تەلەپ قىلىدىكەن. يېقىنقى 

ە كۆتۈرگەن ئېغىر دەرىجىدىكى خۇراپاتلىق ۋە بىدئەتلىك ئەھۋالى مۇسۇلمانالرنىڭ شۇ مەزگىلد

كائىنات، بەدەن ۋە ھازىرقى دۇنيانى تەتقىق قىلىش ۋە ئۇالرنى چۈشىنىشكە سەل قارىغانلىقى بىلەنمۇ 

مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. مەن ئاشۇنداق ئەھۋالنىڭ بەزى تەرەپلىرى ھەققىدە ئۆزۈم بۇنىڭدىن 

 كېيىن تورالرغا يولاليدىغان بىر قانچە ماقالىلەردە يەنە مەخسۇس توختىلىمەن.

 

ھەققىدە ئازراق چۈشەنچە بېرىشنى ئىلتىماس قىلىپتۇ. « ئويغان»بەزى تورداشالر مەندىن 

 شۇڭالشقا مەن بۇ يەردە قىسقىچە چۈشەنچە بېرىپ، ماقالىنى ئاخىرالشتۇراي. 

ئويغاننىڭ دادىسى بۇرۇن پاكىستاننىڭ گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسىنىڭ ئەلچىسى بولۇپ، 

بېرلىندا تۇغۇلغان. ئىككىنچى سىنىپ ئوقۇشىنى باشلىغاندا ئۇنىڭ دادىسىنىڭ ئويغان شۇ مەزگىلدە 

يىللىق ئوقۇشىنى شۇ  6خىزمىتى سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ جەددە شەھىرىگە يۆتكىلىپ، ئويغان كېيىنكى 

يەردە تاماملىغان. ئاندىن ئامېرىكىغا كېلىپ، تولۇق ئوتتۇرىنى ۋە ئالىي مەكتەپنى نيۇ يورك شەھىرىدە 

وقۇغان. ئالىي مەكتەپتە ياۋروپا تارىخى، پەلسەپە، پىسخولوگىيە، ۋە ئىنسانشۇناسلىق قاتارلىق ئ

دېگەن « Nassau Community College»كەسىپلەرنى ئوقۇغان. كېيىن نيۇ يورك شەھىرىدىكى 

يىلى ئەرەب تىلى ۋە قۇرئان -2006ئالىي مەكتەپتە ئەرەب تىلى ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ ئىشلىگەن. ئۇ 

 The Bayyinah and the Institute for»وقۇتۇشى ۋە تەتقىقاتى ئېلىپ بارىدىغان، ئىنگلىزچە ئ

Arabic and Qur’anic Studies » ئۇ ھازىر [4]دەپ ئاتىلىدىغان بىر ئىنستىتۇتنى قۇرغان بولۇپ ،

ن ئادەم ئاي ئوقۇغا 9. ئۇنىڭ مەكتىپىدە [5]ئاشۇ مەكتەپتە لىدېر ۋە ئوقۇتقۇچى بولۇپ ئىشلەۋاتىدۇ 

ئەرەب تىلىنى پۇختا ئىگىلىيەلەيدىكەن. ئۇ يەنە پۈتۈن كۈچى بىلەن قۇرئاننى توغرا چۈشەندۈرۈش 

يولىدا تىرىشىۋاتىدۇ. ئۇ يېرىم سائەتتىن بىر سائەتكىچە بولغان لېكسىيە ياكى دوكالتتا پەقەت 

شالردا بولۇپ )بۇ يا 45 – 40قۇرئاندىكى بىر ياكى ئىككى ئايەتنىال چۈشەندۈرىدۇ. ئويغان ھازىر 

بالىسى بار ئىكەن. مەن ئۆزۈمنىڭ كېيىن تەيياراليدىغان يازمىلىرىدا  6مېنىڭ پەرىزىم(، ئۇنىڭ 

 ئويغان قىلىۋاتقان ۋە بۇنىڭدىن كېيىن قىلىدىغان ئىشالر توغرىسىدا يەنە تەپسىلىي ئۇچۇر بېرىمەن.

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

[1] Culture vs. Islam - Bid'ah - Yasir Qadhi - The Deen Show 

https://www.youtube.com/watch?v=BA92oxF9Bm8 
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[2] http://www.thedeenshow.com/ 

 

[3] Take Hold of Your Future (starting from 51:00 – 55:46) 

https://www.youtube.com/watch?v=UPLjU4jhsUY 

 

[4] http://bayyinah.com/ 

 

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Nouman_Ali_Khan 
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 ئىسالم زىيالىيلىقى ھەققىدە قايتا ئويلىنىش

 كۈنى-1ئاينىڭ -1يىلى -2016

 

 

يىلى كۈزدە چەت ئەللەردە ساياھەت قىلىش جەريانىدا مىسىردا ئوقۇۋاتقان ۋە ئۇ -2015مەن 

يەردە بۇرۇن ئوقۇپ باققان بىر قانچە ئىنىلىرىمىز بىلەن كۆرۈشتۈم. ئۇالرنىڭ دېيىشىچە ھازىر مىسىردا 

چىقىدىكەن. ئۇالردىن باشقا، ھازىر سەئۇدى  3000 – 2000ن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانى ئوقۇۋاتقا

ئەرەبىستان، ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى، مااليسىيا ۋە پاكىستان قاتارلىق باشقا مۇسۇلمان ئەللىرىدە 

ۇپ ئالىي ئوقۇۋاتقان، ھەمدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى دىنىي ئىنستىتۇتتا ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالر بول

مەكتەپلەردە ئىسالم دىنى بىلەن مۇناسىۋەتلىك كەسىپلەردە ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانىمۇ، 

ۋە ئۇيغۇر دىيارىدا ئىمام، مولالم قاتارلىق دىنىي ئۆلىمالىق رولىدا خىزمەت قىلىۋاتقان كىشىلىرىمىزمۇ 

داشالرنىڭ سانىمۇ خېلى كۆپ. ئۇالرنىڭ ئاز ئەمەس. شۇنداقال دىننى ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىۋاتقان قېرىن

ھەممىسى مىللەت ئۈچۈن بىر قىممەتلىك بايلىق بولۇپ، بىز ھەممىمىز ئۇالرنىڭ ھازىر ۋە كەلگۈسىدە ئۆز 

 روللىرىنى ئۈنۈملۈك ۋە تولۇق جارى قىلدۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. 

ىغان كىشىلەرنىڭ ھېساباليد« مۇسۇلمان»يۇقىرىقىدەك قېرىنداشالردىن باشقا، ئۆزىنى بىر 

ھەممىسى چوقۇم ئۆزلىرىنىڭ ئاشۇ مۇسۇلمانلىق بۇرچىنى قانداقراق ئورۇنالپ كېتىۋاتقانلىقىنى بىلىپ 

 باققۇسى كېلىدۇ. 

دوكالتلىرىنى ئاڭالش جەريانىدا، ھازىر مۇسۇلمانالر -مەن ياسىر قازى بىلەن ئويغاننىڭ لېكسىيە

مىسى جەھەتتە يېڭى ئېھتىياجالردىن ئانچە دۇنياسىدىكى دىنىي زىيالىيالرنىڭ بىلىم قۇرۇل

چىقالمايۋاتقانلىقى، ئۇالرنىڭ ھازىرقى زامانغا ئانچە ماسلىشالمايۋاتقانلىقى، پەننىي زىيالىيالر بىلەن 

ئادەتتىكى مۇسۇلمانالر بولسا يېتەرلىك سەۋىيىدىكى دىنىي بىلىملەرگە ئىگە ئەمەسلىكى، شۇنىڭ بىلەن 

ۇغۇلۇۋاتقانلىقى ھەققىدىكى مەزمۇنالرنى ئاڭلىدىم. ھازىر ئۆگىنىش ۋە بىر قىسىم يېڭى مەسىلىلەر ت

ئىزدىنىش باسقۇچىدا تۇرۇۋاتقان قېرىنداشلىرىمىز ئۈچۈن بۇ بىر ئىنتايىن مۇھىم مەسىلە بولغاچقا، مەن 

ڭى ئۇالرنىڭ يولنى توغرا تاللىۋېلىشىغا ياردەم قىلىش، ھەمدە باشقا بارلىق قېرىنداشالرنىمۇ بىر قىسىم يې

 چۈشەنچىلەر بىلەن تەمىنلەش مەقسىتىدە مەزكۇر يازمىنى تەييارالشنى قارار قىلدىم. 

شىمالىي ئامېرىكا مۇسۇلمانالر »مېنىڭ بۇ قېتىم تونۇشتۇرىدىغىنىم ياسىر قازىنىڭ بىر قېتىملىق 

ئىسالمدىكى مائارىپ ئۈستىدە قايتا »دا سۆزلىگەن نۇتۇقى بولۇپ، ئۇنىڭ تېمىسى « قۇرۇلتىيى

ئىكەن. بۇ دوكالتنىڭ ئۇزۇنلۇقى « يلىنىش: مۇسۇلمان زىيالىيلىرىنىڭ مىراسلىرىنى قايتىدىن كۆكەرتىشئو

 ئۆكتەبىردە تورالرغا چىقىرىلىپتۇ.-23يىلى -2014مىنۇت بولۇپ، ئۇ  21
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ر دا نۇتۇق سۆزلەۋاتقاندىكى بى« شىمالىي ئامېرىكا مۇسۇلمانالر قۇرۇلتىيى»رەسىم: دوكتور ياسىر قازى -1

 يىلى ئۆتكۈزۈلگەن.-2014كۆرۈنۈش. مېنىڭ پەرىزىمچە بۇ قۇرۇلتاي 

 

تۆۋەندىكىسى ياسىر قازى دوكالتىنىڭ ئاساسىي مەزمۇنلىرى. ماقالىدىكى كىچىك تېمىالرنى مەن 

« ئىالۋە»قاراشلىرىنى كىرگۈزمەكچى بولسام، ئۇنى بىر -ئۆزۈم قويدۇم. ئەگەر ماقالىگە ئۆزۈمنىڭ كۆز

 قويىمەن. شەكلىدە قىستۇرۇپ

 

 دېگەن ئايەتلەر« ئوقۇغىن )ئىقرا(». قۇرئاندىكى 1

ئايەتتىن باشالنغان:  5ھەممىمىزنىڭ خەۋىرىدە بولغىنىدەك، قۇرئاننىڭ نازىل قىلىنىشى مۇنداق 

ياراتقان پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلەن ئوقۇغىن. ئۇ ئىنساننى لەختە قاندىن ياراتتى. ئوقۇغىن، »

رەملىكتۇر. ئۇ قەلەم بىلەن )خەت يېزىشنى( ئۆگەتتى. ئىنسانغا بىلمىگەن پەرۋەردىگارىڭ ئەڭ كە

 « (.96:5 – 96:1نەرسىلەرنى بىلدۈردى )

دېگەن سۆزنىڭ ئىككى مەنىسى بار. بىرىنچى مەنىسى بولسا بىر كىتابتىن « ئىقرا»ئەرەب تىلىدا 

برىئىل ئەلەيھىسساالم ھىرا ئوقۇش. ئىككىنچى مەنىسى بولسا يادلىۋالغان نەرسىنى دېيىش. پەرىشتە جى

دېگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ سۆزنىڭ « ئىقرا»غارىغا كېلىپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 

« مەن خەت ئۇقمايمەن، شۇڭا قانداق ئوقۇيمەن؟»مەنىسىنىال بىلىدىكەن. شۇنىڭ بىلەن ئۇ -1پەقەت 

تابتىن ئوقۇڭ، دېمىدىم، سىز ئالالھتىن مەن سىزنى كى»دەپ سورىغاندا، جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم 

چۈشكەن ئايەتنى بىۋاسىتە ئوقۇيسىز. سىز ئالالھ نازىل قىلغان ئايەتلەرنى بىۋاسىتە ئوقۇپ بەرگۈچى 

 ، دېگەن. «بولىسىز. سىز ئالالھنىڭ بىلىملىرىنى كىشىلەرگە يەتكۈزۈپ بەرگۈچى بولىسىز

تىم ئىشلىتىلگەن. ئۇ بىرىنچى قېتىم دېگەن سۆز ئىككى قې« ئىقرا»ئايەتتە  5يۇقىرىدىكى 

كىتاب »ئىشلىتىلگەندە يۇقىرىقىدەك مەنىلەرنى بىلدۈرگەن. ئىككىنچى قېتىم ئىشلىتىلگەندە بولسا 

ئالالھتىن »، دېگەن يەردە ئىشلىتىلگەن. بىرىنچى قېتىم «ئوقۇغىن، چۈنكى ئالالھ ئەڭ كەرەملىكتۇر

ئالالھتىن »، دېگەن بولسا، ئىككىنچى قېتىم «قۇغىنبىۋاسىتە چۈشكەن بىلىملەرنى ئاۋاز چىقىرىپ ئو
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 ، دېگەن. «چۈشكەن بىلىملەرنى ۋاسىتىلىك ئوقۇغىن

دېيىلىدۇ؟ چۈنكى ئۇ ئىنسانالرغا قەلەم ئىشلىتىشنى « ئالالھ ئەڭ كەرەملىك»نېمە ئۈچۈن 

ئۆگەتكەن. ئىنسانالرغا بۇرۇن بىلمىگەن بىلىملەرنىڭ ھەممىسىنى ئۆگەتكەن. مۇھەممەد 

يھىسساالمنىڭ دېيىشىچە، ئىنسانالرنىڭ ئىچىدە تۇنجى قېتىم قەلەم بىلەن خەت يازغان كىشى ئەلە

ئىدرىس ئەلەيھىسساالم ئىكەن. ئەگەر قەلەم بىلەن خەت يېزىشنى ئىدرىس ئەلەيھىسساالمغا ئالالھ 

تتى. ئۆگەتمىگەن بولسا، ئىنسانالر ئاغزىدىن چىققان ئاۋازنى قەلەم بىلەن يېزىشنى بىلمىگەن بوال

قۇرئاندا دېيىلىشىچە، ئالالھ نۇھ ئەلەيھىسساالمغا كېمە ياساشنى ئۆگەتكەن. ئەگەر ئالالھ نۇھ 

ئەلەيھىسساالمغا ئۆگەتمىگەن بولسا، بىز كېمىنى قانداق ياساشنى بىلمىگەن بوالتتۇق. ئالالھ ئىبراھىم 

ئالالھ شۇنداق قىلمىغان ئەلەيھىسساالمغا تۆمۈرنىڭ شەكلىنى قانداق ئۆزگەرتىشنى ئۆگەتكەن. ئەگەر 

بولسا، بىز ئۇنداق بىلىمنى بىلمىگەن بوالتتۇق. ئەمەلىيەتتە ئالالھ ئادەم ئەلەيھىسساالمغا قانداق گەپ 

قىلىشنى ئۆگەتكەن. ئەگەر ئالالھ ئۇنداق قىلمىغان بولسا، بىز خۇددى ھايۋانالردەك غىڭشىپ يۈرۈپ 

 بىرىمىز بىلەن ئاالقە قىلىشقان بوالتتۇق. -بىر

ېمەك، بىزنىڭ بىلىملىرىمىز پەقەت ئالالھتىنال كەلگەن. ئەمما، بىلىمنىڭ ئىككى خىلى بار. د

( بىلىملەر، شەرىئەتتىكى sacredبىرىنچى خىلدىكى بىلىملەر نازىل قىلىنغان، ياكى مۇقەددەس )

 بىلىملەر، ئەخالقىي بىلىملەر، قۇرئان ۋە سۈننەتتىكى بىلىملەردۇر. 

لەر دۇنياۋى بىلىملەر، ۋە دىنغا تەۋە ئەمەس بىلىملەردۇر. بۇ ئىككى ئىككىنچى خىلدىكى بىلىم

خىل بىلىملەرنىڭ ھەر ئىككىسى پەقەت ئالالھتىنال كەلگەن. ئەمما بىرى بىۋاسىتە، يەنە بىرى بولسا 

ۋاسىتىلىك كەلگەن. ئىككىنچى خىلدىكى بىلىملەر بىزنىڭ چۈشىنىۋېلىشىمىزغا، خاتالىقلىرىمىزدىن 

 پەن داۋاملىق ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. -ىزغا باغلىق. شۇڭالشقا ئىلىمئۆگىنىۋېلىشىم

ئەڭ دەسلىپىدە مۇسۇلمانالر بىلىمنىڭ مۇشۇنداق ئىككى خىلى بارلىقىنى چۈشەنگەن. مۇسۇلمان 

بىرىدىن ئايرىپ تۇرۇپ مۇئامىلە قىلمىغان. بىزنىڭ -ئۈممەتلىرى بۇ ئىككى خىل بىلىملەرگە بىر

ئۇ بىلىملەر پەقەت ئاقسۆڭەكلەرگىال »تۇرا ئەسىردە كاتولىك چېركاۋلىرى خەۋىرىمىزدە بولغىنىدەك، ئوت

پەن ئۆگەنمىسىمۇ بولىدۇ، پۇقراالر فىزىكا ئۆگەنمىسىمۇ بولىدۇ، پۇقراالر -تەۋە، پۇقراالر ئىلىم

، دەپ قارىغان. ئەمما بىزنىڭ ئۈممەتلىرىمىزدە ئۇنداق چەكلىمىلەر «ئاسترونومىيە ئۆگەنمىسىمۇ بولىدۇ

زمۇ مەۋجۇت بولمىغان. چۈنكى، بىز ئۇ چاغدا ئاشۇ بىلىملەرنىڭ ھەممىسىنىڭ پەقەت ئالالھتىنال ھەرگى

كەلگەنلىكىنى، مەيلى ئۇ قۇرئاندىكى بىلىملەر بولسۇن، ياكى ئۇ مۇشۇ دۇنيا ھەققىدىكى بىلىملەر 

ئۈچۈن  بولسۇن، ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ پەقەت ئالالھتىنال كەلگەنلىكىنى چۈشەنگەن ئىدۇق. شۇنىڭ

پەن جەھەتتىن بولسۇن، ھەر -بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىز مەيلى ئىسالم دىنى جەھەتتىن بولسۇن، ياكى ئىلىم

ئىككى جەھەتتە گۈللەنگەن ئىدى. ئۇ چاغدا بىز بۇ ئىككى خىل بىلىملەر ئوتتۇرىسىدا ھېچ قانداق 

 زىددىيەت يوقلۇقىنى چۈشىنىپ يەتكەن ئىدۇق. 

يىلغا قاراپ  500 – 400يىلغا، ياكى ئالدىنقى  150 – 100ئەمما، ئەگەر بىز ئالدىنقى 

باقىدىغان بولساق، ئاشۇ زامانالردا مۇسۇلمانالر ئىزچىل تۈردە چېكىنىپ ماڭغانلىقىنى بايقايمىز. بۇ 

ھەقتە قىلساق گەپ بەك كۆپ. ئەمما ئۇنىڭغا بۈگۈن ۋاقىت يوق. شۇڭالشقا مەن بۇ يەردە پەقەت بىرال 

 ( ئۈستىدە توختىلىمەن. dichotomyسېلىشتۇرما )

بىزنىڭ دىنىي بىلىم ئەھلىلىرىمىز بار. مەسىلەن، ئۆلىما، ئىمام، ۋە مولالم قاتارلىقالر. بىزنىڭ 

پەننىي بىلىم ئەھلىلىرىمىزمۇ بار. مەسىلەن، ئىنژېنېرلىق، مېدىتسىنا، ماتېماتىكا، بىناكارلىق، ۋە 
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ئىسالمدا بىرىنچىدىن دىن بىلەن پەندىن ئىبارەت  مىللەتشۇناسلىق بىلەن شۇغۇللىنىدىغانالر. كالسسىك

ئىككى قۇتۇپقا بۆلۈنۈش يۈز بېرىپ باقمىغان. ئىككىنچىدىن يۇقىرىدىكى ئىككى خىل بىلىم ئەھلىلىرى 

ئوتتۇرىسىدا سۈركىلىش مەۋجۇت بولۇپ باقمىغان. مەن بىلىمنىڭ يۇقىرىقىدەك ئىككى ساھەسىنىڭ ھەر 

خىمىيە ئىنژېنېرلىقى كەسپىدە بىر ئۇنۋانىم بار. مېنىڭ مەدىنىدە ئىككىسىدە ئوقۇپ باقتىم. مېنىڭ 

ئېرىشكەن ئۇنۋانلىرىم بار. ھەمدە مېنىڭ ئامېرىكىدىكى يالى ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئېرىشكەن ئۇنۋانىممۇ 

بار. مەن ھەر ئىككى ساھەدە ئوقۇپ باققان بولغاچقا، ئۇالرنىڭ بىرسىگە يان باسمايمەن. مېنىڭ فىزىكا، 

ناسلىق، خىمىيە ۋە ئىنژېنېرلىق كەسىپلىرىدە قوشۇمچە ئۇنۋانلىرىممۇ بار. شۇڭالشقا مەن ئىنسانشۇ

 بىلىمنىڭ ھېلىقى ئىككى ساھەسىنىڭ ھەر ئىككىسىنى چۈشىنىمەن. 

ئاشكارا ۋە سەمىمىيلىك بىلەن گەپ قىلىدىغان بولسام، ھازىر -شۇڭالشقا مەن بۇ يەردە ئوچۇق

رنىڭ ھەر ئىككىسىدە ناھايىتى ئېغىر مەسىلە مەۋجۇت. ئۆلىماالر بىلىمنىڭ ئىككى ساھەسىدىكى كىشىلە

ۋە دۇنياۋى پەنلەر بىلەن شۇغۇللىنىدىغانالرنىڭ ھەر ئىككىسىدە ئېغىر مەسىلىلەر مەۋجۇت. مەن 

تۆۋەندە بىر قىسىم مەسىلىلەرنى كۆرسىتىپ ئۆتىمەن. مەقسىتىم ھەممىمىز بىرلىشىپ ئۇالرنى ھەل قىلىش 

 چىقىش. چارىلىرىنى تېپىپ 

 

 . دىنىي ئۆلىماالرنىڭ پەننىي بىلىملەرنى ئۆگەنمەسلىك مەسىلىسى2

مەن بىزنىڭ ئۆلىمالىرىمىز، ئىماملىرىمىز ۋە دىنىي زىيالىيلىرىمىزغا يۈكسەك دەرىجىدە ھۆرمەت 

قىلىمەن. مەن ئۆزۈممۇ شۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىر ئەزا. ئەگەر گەپنى شۇالردىن باشلىساق، ئۇالردىكى 

پەنلىرى ھەققىدىكى بىلىدىغىنىنىڭ ئىنتايىن ئاز -مەسىلە، ئۇالرنىڭ مۇشۇ دۇنيانىڭ ئىلىمئەڭ چوڭ 

بولۇشىدىن ئىبارەت. ئۇالرنىڭ بىئولوگىيە، خىمىيە، فىزىكا، ماتېماتىكا، ھازىرقى زامان دۇنياسى، ۋە 

دۆت  سىياسەت قاتارلىق ساھەلەردە ھېچ قانداق بىلىمى يوق. شۇڭالشقا ئۇالر بەزىدە ئىنتايىن

(ludicrous ،پەتىۋاالر ۋە دىنىي كېسىملەرنى چىقىرىدۇ. ئۇالر بەزىدە ئىنتايىن قاالق ئىشالرنى قىلىپ )

بىزنىڭ ئىچىمىزنى سىقىۋېتىدۇ، ئىچىمىزنى ئېچىشتۇرۇۋېتىدۇ، ۋە بىزنى ئۇالرنى تەنقىد قىلىشقا مەجبۇرى 

ىلىرىمۇ بىلىدىغان ئىشالر ھەققىدە قىلىدۇ. ئۇالر بەزىدە ئوتتۇرا مەكتەپ ۋە ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچ

پەن ساھەسىدە ئوقۇغان كىشىلەر ئۈچۈن ناھايىتى -ئىنتايىن غەلىتە پەتىۋاالرنى چىقىرىپ، تەبىئىي

چۈشىنىشلىك بولغان ئىنتايىن كۆپ ئىشالرغا قارشى چىقىدۇ. ھەمدە باشقىالرنى ناھايىتى ئاسانال تەنقىد 

ئەمما بىز باشقىالرغا تىل تەگكۈزۈشتىن بۇرۇن ئۆزىمىزدىن  قىلىدۇ. تەنقىد قىلىش ھەقىقەتەنمۇ ئاسان.

مۇنداق بىر سوئالنى سوراپ باقايلى: نېمە ئۈچۈن بىزنىڭ دىنىي زىيالىيلىرىمىز ھازىرقى زامان 

 پەنلىرىدىن ئاشۇنداق دەرىجىدە خەۋەرسىز؟ -ئىلىم

تتۇرا ئەسىردىكى ئىسالم ئەگەر بىز كالسسىك زىيالىيلىرىمىزغا قاراپ باقىدىغان بولساق، بىزنىڭ ئو

دەرسلىكلىرىمىزگە قاراپ باقىدىغان بولساق، بىر ئادەم ماتېماتىكىنى ئۆگەنمەي تۇرۇپ ئالىم 

بواللمىغانلىقىنى، ئاسترونومىيە، بىئولوگىيە ۋە مېدىتسىنانى ئۆگەنمەي تۇرۇپ ئالىم بواللمىغانلىقىنى 

ىر دوكتور ئۇنۋانى بار كىشىگە مۇناسىپ بايقايمىز. ئۇنىڭ بىر مىسالى ئىبن تەيمىيەدۇر. ئۇالر ب

سەۋىيىدىكى بىلىملەرگە ئىگە بولغان ئەمەس، ئەمما ئۇالر كۆپلىگەن ساھەلەرنىڭ ئاساسىي بىلىملىرىنى 

ئىگىلىگەن. ئاندىن پەتىۋا چىقارغۇدەك ساالھىيەتكە ئېرىشكەن. ئۇالر بىر ساھەدە مۇتەخەسسىس 

ەتىۋا چىقارماقچى بولغان نەرسىگە ئائىت ئاساسىي دەرىجىسىگىچە ئوقۇمىغان، ئەمما ئۈستىدىن پ
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 بىلىملەرنى ئىگىلەپ، ئاندىن شۇ نەرسە ئۈستىدىن پەتىۋا چىقارغان. 

 

ئىمامالر مۇسۇلمانالرنىڭ مارستا ياشىشىنى »ئايدا تورالرغا -2يىلى -2014مەن  ئىالۋە:

 دېگەن تېمىدا بىر يازما يوللىدىم« چەكلەيدىغان پەتىۋا چىقاردى

(1.html-1-23213-bbs.bagdax.cn/thread//http: ئۇنىڭدا گولالندىيەدىكى بىر شىركەت .)

كەلگۈسىدە بىر قىسىم ئادەملەرنى مارسقا چىقىرىپ ياشىتىپ باقماقچى ئىكەنلىكىنى، شۇنىڭغا قارىتا 

ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىدىكى بىر گۇرۇپپا ئىمامالر مۇسۇلمانالر مارسقا بېرىپ ياشىسا 

غانلىقى ھەققىدە بىر پەتىۋا چىقارغانلىقىنى خەۋەر قىلىپ يازدىم. گولالندىيەدىكى ئۇ بولمايدى

يىلى مارسقا چىقىرىش ئىكەن. ئۇ ئىش -2026شىركەتنىڭ ھازىرقى پىالنى تۇنجى قېتىملىق ئادەملەرنى 

ېنىڭ يوق، ھازىرچە بىر نەرسە دېگىلى بولمايدۇ. ئەگەر رەسمىي بولدى، دېگەندىمۇ، م-چوقۇم بوالمدۇ

پەرىزىمچە ئەڭ دەسلىپىدە مارسقا ئوندەك ئادەمنى چىقىرىشى مۇمكىن. ئۇالرنىڭ ئىچىگە بىرەر 

دېگەن « مارسقا ئادەم چىقىرىلىدۇ»يوق، ئۇمۇ تېخى ئېنىق ئەمەس. مېنىڭچە -مۇسۇلمان كىرەلەمدۇ

نالرنىڭ يۈزىنى خەۋەر چىقىپ بولغۇچە بىر گۇرۇپپا ئىمامالرنىڭ يۇقىرىقىدەك پەتىۋا چىقىرىشى مۇسۇلما

تۆكىدىغان بىر كۈلكىلىك ئىش بولۇپ، بۇ ئىش ياسىر قازى يۇقىرىدا تىلغا ئالغان ئەھۋالغا بىر مىسال 

بوالاليدۇ. يەنە بىر مىسال: بىزنىڭ بىر تۇغقىنىمىز ئىنتايىن دىندار بولۇپ، ئىككى ئوغلىنى مولالمالرغا 

زى ۋە ئايالى ھەج قىلىپ كېلىپ، ھاجىم بولدى. ئوقۇغۇچىلىققا بېرىۋېتىپ، پەقەت دىندىال ئوقۇتتى. ئۆ

مەن ئۇ تۇغقىنىمىزغا ئۆزۈم ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدىن باشالپ تاكى يېقىنقى يىلالرغىچە 

دەپ، ئۇنى قەتئىيال قايىل قىاللمىدىم. ئۇ تۇغقىنىمىز ئۆتكەن يىلى « يەر شارىنىڭ شەكلى يۇمىالق»

 جەننەتتە بولغاي(.  ئالەمدىن ئۆتتى )ياتقان يېرى

 

ئەگەر بىز ھازىرقى زامان ئىسالم ئىنستىتۇتلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ دەرسلىكلىرىگە قاراپ باقىدىغان 

بولساق، ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا، ئۇالرنىڭ ھەممىسى گۇناھكار ئىكەنلىكىنى بايقايمىز. مەدىنە، 

ەق كۆپ قىسمى پەقەت دىنىي دەرسلەرنىال ئەزھەر ۋە باشقا جايالردىكى ئىسالمىي ئىنستىتۇتالرنىڭ مۇتل

 ئۆتىدۇ. پەننىي بىلىملەرنى بولسا قەتئىيال ئۆتمەيدۇ. بىز ئۆتىدىغان دەرسلەردە ئېغىر مەسىلىلەر بار. 

 

دېگەن تېمىدا بىر پارچە ماقالە يازغان  [2]« دىن ۋە زامانىۋىلىق»يىلى -2014ئىالۋە: مەن 

(1.html-1-23724-http://bbs.bagdax.cn/thread بولۇپ، مەن تېخى ئوقۇپ باقمىغان )

قېرىنداشالرغا ئاشۇ ماقالىنى بىر قېتىم ئوقۇپ بېقىشنى تەۋسىيە قىلىمەن. سەۋەبى، ئۇ ماقالىدە مەزكۇر 

ماقالىدىكى مەزمۇنالر بىلەن مۇناسىۋەتلىك خېلى كۆپ مەزمۇنالر بار. بولۇپمۇ مەن دۇنيانىڭ ھەر قايسى 

سىتېتلىرىدا ئوقۇۋاتقان ئۇكىالرغا مۇشۇ ئىككى پارچە ماقالىدىكى جايلىرىدىكى ئىسالم ئۇنىۋېر

مەزمۇنالرنى ئوبدان ئۆزلەشتۈرۈۋېلىپ، ئۆزلىرىنىڭ كەلگۈسى ھەققىدە قاتتىق ئويلىنىپ بېقىشنى 

تەۋسىيە قىلىمەن. ئەگەر سىز كەلگۈسىدە بىر دىنىي يېتەكچى بولماقچى بولىدىكەنسىز، ئۇ ئىشنى 

الر ماڭغان يول بىلەن ئوخشاش يولالرنى « ئويغان»چوقۇم ياسىر قازى ۋە  ئۈنۈملۈك قىلىش ئۈچۈن،

ماڭغىنىڭىز ياخشى. يەنى، شەرقتىمۇ ئوقۇپ، غەربتىمۇ ئوقۇشىڭىز، دىندىمۇ ئوقۇپ، پەندىمۇ ئوقۇشىڭىز 

كېرەك. بىزدە ھازىر ئىسالم ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا ئوقۇۋاتقان ئۇكىالردىن نەچچە مىڭ كىشى بار ئىكەن. 

الر يېتىشىپ چىقسا، ئۇالر ئۇيغۇرالرنىڭ « ئويغان»ۋە « ياسىر قازى»نەپەر  10 – 5رنىڭ ئىچىدىن ئۇال
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دېگەن ماقالىدىن « دىن ۋە زامانىۋىلىق»ناھايىتى قىممەتلىك بايلىقىغا ئايلىنىدۇ. تۆۋەندىكىسى مەن 

 ئالغان بىر ئابزاس مەزمۇن )نەقىل(:

 

 

ىمۇ باشقىچە. شۇڭا سىز ئاشۇنداق ئوقۇپ توپلىغان سوئال: سىزنىڭ ئوقۇش تارىخىڭىز ناھايىت

 بىلىملەرنى ھازىرقى زامان مۇسۇلمانلىرىغا يەتكۈزۈشنى ئۆزىڭىزنىڭ مەجبۇرىيىتى دەپ قارامسىز؟

جاۋاب: شۇنداق. مەن ئۇنى يالغۇز مېنىڭ ئۈستۈمگىال يۈكلەنگەن مەجبۇرىيەت دەپ قارايمەن. 

گەنگەن ئۆلىماالر ئاساسەن يوق. غەربتە ئىسالم تەتقىقاتى پەنلىرىنى ئۆ-بۇنىڭ سەۋەبى غەربنىڭ ئىلىم

بويىچە دوكتورلۇقتا ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئەنئەنىۋى بىلىملىرىدىن ئاساسەن 

خەۋەرسىز. غەربتىكى ئىسالم تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان پروفېسسورالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى 

ىگە ئانچە سادىق ئەمەس. مەن بىر ئادەم مۇسۇلمانالرنىڭ ئەنئەنىسىگە مۇسۇلمانالرنىڭ ئەنئەنىس

ناھايىتى سادىق بولۇپ تۇرۇپ، يەنە ئىسالم تەتقىقاتى بىلەنمۇ شۇغۇللىنىپ ماڭااليدۇ، دەپ ئوياليمەن. 

پەنلىرىنى ئۆگىنىپ -بۇنىڭ ئەكسىچە، شەيخ ۋە ئۆلىماالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ھازىرقى زامان ئىلىم

ان. شۇڭالشقا ئۇالر ھازىرقى زاماندىكى مۇسۇلمانالر ئارىسىدا مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقان بىر باقمىغ

نەچچە ياشالردىكى  20قىسىم مەسىلىلەر بىلەن ھەپىلىشەلمەيدۇ. مەسىلەن، تېخى ئالدىنقى ھەپتە بىر 

ۇمانلىرىنى ياش ئوقۇغۇچى ماڭا ناھايىتى ئۇزۇن خەتتىن بىرنى يېزىپ، ئۆزىنىڭ ئىسالم ھەققىدىكى گ

بايان قىلىپتۇ. بۇ ئىسالم تېئولوگىيىسىگە بېرىپ تاقىلىدىغان مەسىلە. مېنىڭ ئىسالم تېئولوگىيىسى كەسپى 

بويىچە بىر ماگىستىرلىق ئۇنۋانىم بار. شەرقتىكى ئالىي مەكتەپلەردە ئوقۇغان تېئولوگىيە ئىلمى بۇ ياش 

مەدىنە، ئەزھەر قاتارلىق مۇسۇلمان باال سورىغان سوئالالرغا جاۋاب بېرەلمەيدۇ. مەسىلەن، 

دۆلەتلىرىدىكى داڭلىق ئالىي مەكتەپلەرنىڭ ئىنسانپەرۋەرلىك ۋە دىنسىزلىق دېگەنگە ئوخشاش 

تېمىالر ئۈستىدە دەرس بېرىشكە ساالھىيىتى توشمايدۇ. شۇڭا ئۇالرنىڭ دەرسلىرىدە سۆزلىنىدىغىنى 

تارتىش -ۇن يۈز بەرگەن، ئىسالمدا تاالشيىل بۇر 1000يىل بۇرۇن، ياكى بۇنىڭدىن  500بۇنىڭدىن 

قىلىنغان مەسىلىلەر. ماۋۇ گۇرۇپپا مۇنداق دېگەن، ئاۋۇ گۇرۇپپا ئۇنداق دېگەن، دېگەندەك مەزمۇنالر. 

مەن بۇ مەزمۇنالرنى پۈتۈنلەي قىممىتى يوق بىر نەرسىگە چىقارماقچى ئەمەسمەن. ئۇالرنىڭمۇ ئۆزلىرىگە 

قىممىتى بار. مېنىڭ دېمەكچى بولغىنىم، ئامېرىكىدا، ئەنگلىيەدە، چۇشلۇق ئورنى، ئۆزلىرىگە چۇشلۇق 

يىل بۇرۇن  1000كانادادا، ياكى ئاۋسترالىيەدە تۇغۇلۇپ ئۆسكەن يۇقىرىقىدەك بىر باال بۇنىڭدىن 

ماڭا »مەۋجۇت بولۇپ باققان ئوخشىمىغان گۇرۇپپىالرغا ئازراقمۇ قىزىقمايدۇ. ئۇنىڭ كۆڭۈل بۆلىدىغىنى، 

وگىيە دەرسىدە دارۋىنىزملىقنى ئۆتۈۋاتىدۇ. بىئولوگىيە دەرسى بىزنى بۇرۇنقى ھاياتلىقالرنىڭ ھازىر بىئول

« شەكلىدىن تەرەققىي قىلىپ بۈگۈنكىدەك ھالەتكە كەلگەن، دەيدۇ. بۇنى قانداق چۈشىنىش كېرەك؟

 دېگەنگە ئوخشاش مەسىلىلەر. تەدرىجىي تەرەققىيات ئىلمى باشقا ھەممە پەنلەرگە ئوخشاش بىر

دېيىلىدۇ. شۇڭا « ئادەم بىلەن ھەۋۋا جەننەتتىن چۈشكەن»ناھايىتى مۇكەممەل پەن. ئەمما، قۇرئاندا 

ھېلىقى ياش باال ئۆزىنىڭ بۇ ئىككى گەپنىڭ قايسىسىغا ئىشىنىشىنى بىلەلمىگەنلىكىنى ئېيتىپتۇ. ھازىرقى 

ئالالرغا جاۋاب بېرىش بىر پەنلىرىنى ئۆگىنىپ باقمىغان بىر دىنىي زات ئۈچۈن بۇنداق سو-زامان ئىلىم

ئاسان ئىش ئەمەس. شەخسەن مەن ئۆزۈم دارۋىنىزم ھازىرغىچە ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقاتالردىنمۇ جىق 

 كۆپ بولغان تەتقىقاتالرنى ئېلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىدۇ، دەپ ئوياليمەن. )نەقىل تۈگىدى(
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 . ئەڭ ئەقىللىق كىشىلىرىمىزنى دىندا ئوقۇتماسلىق مەسىلىسى3

بىزدىكى يەنە بىر مەسىلە، بىز مەدەنىيىتىمىزنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە ئۆزىمىزنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ 

ئەقىللىق كىشىلەرنى ئىسالم زىيالىيلىقىدا ئوقۇشقا ماڭدۇرمايمىز. ھازىرقى ئەمەلىيەت شۇكى، بىزدىكى 

ېنېرلىق ۋە دورىگەرلىككە ئەڭ ياخشى ۋە ئەڭ ئەقىللىق كىشىلەر ئىسالمدا ئوقۇشنى خالىمايدۇ. ئۇالر ئىنژ

ئانىسى بىر ئاز يېڭىلىققا مايىل كىشىلەر -ئوخشاش كەسىپلەردە ئوقۇش يولىنى تالاليدۇ. ئەگەر ئاتا

بولسا، بالىلىرىنىڭ ئىنسانشۇناسلىققا ئوخشاش كەسىپلەردە ئوقۇشىغا يول قويۇشى مۇمكىن. ئەمما 

اھال ۋە يۇقىرى تۇرمۇش سەۋىيىسىدىكى مۇسۇلمان ئەللىرىدىن كېلىپ ئامېرىكىغا يەرلەشكەن ئوتتۇر

ئانىالر ئۆز بالىلىرىنىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى بىرەر ئىسالم ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا ئوقۇشىغا -مۇسۇلمان ئاتا

 قەتئىيال يول قويمايدۇ. 

بۇرۇنقى بىر ۋاقىتالردا مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى ئەڭ ئەقىللىق كىشىلەر ئىسالم زىيالىيلىقىدا ئوقۇغان. 

دېگەن ئەمەلىيەتتە بىر ئادۋوكاتتىن « فەقىھ»زىيالىيلىقى دېگەن نېمە؟ ئۇ بىر ئادۋوكاتلىق.  ئىسالم

ئىبارەت. ئىسالم قانۇنلىرىنى قانداق ئىجرا قىلىش كېرەكلىكىنى بەلگىلەپ بېرىدىغان ئادۋوكاتتىن 

بىر شەيخ بولىسىز.  ئىبارەت. سىز فىقھ ئۆگەنسىڭىز، بىر ئادۋوكات بولىسىز، بىر پروفېسسور بولىسىز، ياكى

دېگەن « پروفېسسور»، «ئادۋوكات»دېگەن نېمە؟ ئۇ بىر پروفېسسوردىن ئىبارەت. سىز « شەيخ»

گەپلەرنى ئاڭلىسىڭىز، كۆڭلىڭىزدە ئۇ كىشىلەرگە دەرھالال بىر خىل ھۆرمەت تۇيغۇسى پەيدا بولىدۇ. 

الرنى ئانچە كۆزگە ئىلماسلىق دېگەن گەپلەرنى ئاڭلىسىڭىز كۆڭلىڭىزدە ئۇ« ئىمام»ۋە « ئالىم»ئەمما 

 تۇيغۇسى پەيدا بولىدۇ. ئۇ كىشىلەرنىڭ بىزنىڭ كۆڭلىمىزدىكى قىممىتى بىر دەمدىال چۈشۈپ كېتىدۇ. 

يىلدەك ۋاقىت بولدى. ئۇنىڭدىن بۇرۇن بىز  150مۇشۇنداق ئەھۋال كۆرۈلگىلى ھازىر 

. ھازىر مۇسۇلمان ياشالر ئۆزىمىزدىكى ئەڭ ياخشى كىشىلەرنى ئىسالم ئوقۇشقا ماڭدۇرغان ئىدۇق

نومۇردىن يۇقىرى ئېلىپ ئوقۇغانالر دوختۇر بولىدىغان كەسىپلەردە ئوقۇيدۇ. سەكسەن  90ئارىسىدىكى 

نومۇردىن يۇقىرى ئېلىپ ئوقۇيدىغانالر ئىنژېنېرلىقتا ئوقۇيدۇ. يەتمىشتىن يۇقىرى ئېلىپ ئوقۇيدىغانالر 

دۇ. پەقەت نورمال ئوقۇشتا مەغلۇپ بولغانالر، ياكى بوغالتىرلىق ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش كەسىپتە ئوقۇي

تىن تۆۋەن نومۇر ئېلىپ ئوقۇغانالر ئىسالم مەكتەپلىرىگە بېرىپ ئوقۇيدۇ. مەن مۇشۇنداق  70

ئەھۋالدىكى دۆلەتلەردىن خېلى كۆپلىرىنى بىلىمەن. ئىسالم مەكتەپلىرىدە ئوقۇغان ئاشۇنداق كىشىلەر 

تۇرسا، ۋە ھازىرقى زامان ئىشلىرى ھەققىدە سۆزلىگىلى تۇرسا، ئۇ  ئوقۇش پۈتتۈرۈپ، پەتىۋا چىقارغىلى

ھالدا ئىنژېنېرلىق، سىياسەت، ۋە باشقا ئالىي دەرىجىلىك ئوقۇشتا ئوقۇغان كىشىلەر ھېلىقى پەتىۋاچىالرغا 

دەپ، بېشىنى قاشلىماي قاالمدۇ؟ بۇ بىر ھېچ « ئاھ خۇدا، بۇ نەدىن كەلگەن كىشىلەردۇر؟»نىسبەتەن 

ھەيران قالىدىغان ئىش ئەمەسقۇ؟ ئۇ ئادەملەر باشقا يەردىن كەلگەن ئەمەس. ئۇالر قانداق 

 ئۆزىمىزنىڭ ئىچىدىن چىققان. سىز ئىسالم مەكتەپلىرىگە كىرىپ ئوقۇمىغاچقا، ئۇالر كىرىپ ئوقۇغان. 

ئانام سەۋەبچى بولغان ئەمەس. ئۇالرمۇ مەندىن داۋاملىق -مېنىڭ ئىسالمدا ئوقۇشۇمغىمۇ ئاتا

نېرلىق ياكى دورىگەرلىك كەسپىدە ئوقۇشنى تەلەپ قىلغان. شۇڭالشقا مەن دەسلىپىدە خىمىيە ئىنژې

مەن سىزنىڭ تەلىپىڭىزنى »ئىنژېنېرلىقى كەسپىدە بىر باكالۋۇر ئۇنۋانى ئالغان. ئاندىن دادامغا 

ام ئورۇنالپ بولدۇم. مەن ئەمدى بىر چوڭ ئادەم بولدۇم. شۇڭا ئەمدى ئۆزۈم خالىغان ئىشنى قىلس

، دېدىم، ھەمدە مەدىنىگە بېرىپ، دىندا ئوقۇدۇم. مېنىڭ بۇ يەردە دېمەكچى بولغىنىم، «بولۇۋېرىدۇ
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ئەگەر بىز ئەڭ ئەقىللىق كىشىلەرنى ئىسالم مەكتەپلىرىگە ئەۋەتىپ ئوقۇتمىساق، ئۇنىڭ نەتىجىسى 

 قانداق بولماقچى؟ 

 

 تۆۋەنلىكى . ئىسالم زىيالىيلىقىغا بېرىلگەن ئىجتىمائىي ساالھىيەتنىڭ4

سىز ئۆزىڭىز بىلەن بىر يەردە ياشايدىغان يەرلىك ئىمامغا قانداق قارايسىز؟ سىز مەسچىتتە 

ئۇنىڭغا ھۆرمەت قىلىسىز، ئۇچراشقاندا ئۇنىڭ بىلەن قول ئېلىشىپ كۆرۈشىسىز، بۇنىڭدا گەپ يوق. 

« ۇ بولۇپتىكەنمېنىڭ باالم كەلگۈسىدە ئاشۇ يەردە ئىشلەپ قالسىم»ئەمما ئۇ مەسچىت سىز ئۈچۈن 

دەپ ئوياليدىغان بىر ئېسىل ئىنستىتۇت ئەمەس. سىز يەرلىك ئىمامالرغا ئەل قاتارىدا مۇئامىلە قىلىپ، 

نورمال ھۆرمەتنى بىلدۈرىسىز. ئەمما سىزنىڭ بالىڭىزنىڭ كەلگۈسىدە ئاشۇ ئىمامالردەك بولۇشىنى 

ز ئىسالم زىيالىيلىقىغا ھۆرمەت خالىمايسىز. بىزنىڭ مەدەنىيەت جەھەتتىكى رېئاللىقىمىز شۇكى، بى

قىلمايمىز. ئۇنىڭ سەۋەبى، ھازىرقى ئىسالم زىيالىيلىرى بىز ئۈمىد قىلغان دەرىجىدە تەربىيە كۆرگەن 

ئەمەس، ئۇالر ھازىرقى دۇنيا بىلىملىرىدىن بىز ئۈمىد قىلغاندەك دەرىجىدە خەۋەردار ئەمەس. شۇنىڭ 

جەريانى شەكىللەندى. يەنى، دىنىي زىيالىيالرنىڭ  بىلەن بىزدە بىر سەلبىي ھالقىسىمان ئايلىنىش

سەۋىيىسى داۋاملىق تۆۋەن تۇرغانلىقتىن، ئۇالرنىڭ ئورنى ياكى ساالھىيىتىمۇ داۋاملىق تۆۋەن تۇرىدۇ، 

شۇنىڭ بىلەن سىز ئۆز بالىلىرىڭىزنىڭ ئىسالم زىيالىيلىقى كەسپى بىلەن شۇغۇللىنىشىنى خالىمايسىز. بۇ 

زۇۋېتىلىشى كېرەك. ئالالھقا شۈكرى، ھازىر شىمالىي ئامېرىكىدا مۇشۇ جەھەتتىكى ھالقىسىمان جەريان بۇ

ياخشىلىنىشالر كۆرۈلۈشكە باشلىدى. بىر قىسىم ئەقىللىق ياشالر ئىسالم زىيالىيلىقى ساھەسىگە كىرىشكە 

 باشلىدى.

 

 . پەنچىلەرنىڭ دىنىي بىلىملىرىنىڭ ئاز بولۇشى5

كىشىلىرىمىزگە قاراپ باقىدىغان بولساق، ئۇالرنىڭ  ئەمدى دۇنياۋى بىلىم ساھەلىرىدىكى

ئىچىدىكى ئەڭ يۇقىرى ئۇنۋانغا ئىگە كىشىلەرمۇ ئەڭ ئاساسىي دىنىي بىلىملەردىنمۇ خەۋەرسىز 

يىل ئوقۇپ، ئاندىن بىر دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئىگە  25 – 20ئىكەنلىكىنى بايقايمىز. بەزى كىشىلەر 

ئوقۇپ تۈگىتىپ، ئاندىن بىر دوختۇر، بىنا اليىھىلىگۈچى، ياكى ئىنژېنېر  بولىدۇ. شۇنچىۋاال كۆپ كىتابالرنى

بولىدۇ. ئەمما ئۇالر تاھارەت ئېلىشنىڭ توغرا ئۇسۇلىنىمۇ بىلمەيدۇ. تاھارەتنىڭ قانداق ۋاقىتتا 

 بۇزۇلىدىغانلىقىنىمۇ بىلمەيدۇ. 

ھەممىسىنى  مەن ئامېرىكىدىكى ئالىي مەكتەپتە ئوقۇۋاتقاندا، دەرسلىك كىتابلىرىمنىڭ

كارىۋىتىمنىڭ بىر تەرىپىگە دۆۋىلەپ قوياتتىم. ئوقۇش پۈتتۈرىدىغاندا قارىسام، مەن نەچچە دۆۋە 

ئېلىپ )يەنى « A»كەسپىي دەرسلىك كىتابلىرىنى ئوقۇپ تۈگىتىپ بولۇپتىمەن. ھەممە دەرسلەردە 

مەن. قۇرئان ھەققىدە ئىكەن« جاھىل»ئەالچى بولۇپ( ئوقۇپتىمەن. ئەمما قۇرئانغا كەلگەندە مەن بىر 

مەن »ھېچ نېمىنى بىلمەيدىكەنمەن. شۇنىڭ بىلەن ئۆزۈمدىن قاتتىق نومۇس قىلدىم. كۆڭلۈمدە 

ھازىرغىچە شۇنچىۋاال كۆپ نەرسىلەرنى ئۆگىنىپ بولۇپتىمەن، ئەمما ئۆزۈمنىڭ دىنى ھەققىدە ھېچ 

ئاشۇنداق ئىدىيە مېنىڭ شۇ ، دەپ ئويلىدىم. «نېمىنى بىلمەيدىكەنمەن. بۇنداق قىلىشىم توغرا ئەمەس

 ۋاقىتتا دىنىي ئوقۇشنى باشلىشىمغا تۈرتكە بولدى. 
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بولۇپ « جاھىل»مېنىڭ دېمەكچى بولغىنىم، سىز دىندا ئوقۇپ بىر ئالىم بولمىغان تەقدىردىمۇ، بىر 

تۇرۇپ قالماڭ. دىن ھەققىدە ئازراق ئۆگىنىپ قويۇڭ. تەرەت ئېلىشنى، ناماز ئوقۇشنى، ۋە زاكات 

ئۆگىنىپ قويۇڭ. ھەج ھەققىدىكى ئاساسىي بىلىملەرنى ئۆگىنىۋېلىڭ. ئەقىدە ھەققىدىكى  بېرىشنى

 ئاساسىي بىلىملەردىن خەۋەردار بولۇپ قويۇڭ. 

بۇرۇنقى ۋاقىتالردا مەدرىسىدە ئوقۇغان ئوقۇغۇچىالر دەسلىپىدە ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسىي 

پ، دوختۇر، ئىنژېنېر قاتارلىق ھەر خىل پەننىي بىلىملىرىنى ئۆگىنىپ، ئاندىن پەننىي بىلىملەرنى ئۆگىنى

كەسىپلەرگە كىرگەن. ئۇنداق سىستېما ئاللىقاچان ئەمەلدىن قالدى. شۇنىڭ بىلەن ھازىر كىشىلەر 

پەندە ناھايىتى يۇقىرى ئۇنۋانغىچە ئوقۇغانالر بولۇپ يېتىشىۋاتقان بولسىمۇ، دىنغا كەلگەندە بىر -ئىلىم

 قېلىۋاتىدۇ.  بولۇش ھالىتىدە تۇرۇپ« جاھىل»

 

 . ئىسالم ئىلمىنى كۆزگە ئىلماسلىق مەسىلىسى6

بىز ھازىر دىنىي ئۆلىماالرنىڭ زىيالىيلىق ساالھىيىتىگە ھۆرمەت قىلماسلىق، زىيالىيلىق نۇقتىسىدىن 

ئۇالرنى كۆزگە ئىلماسلىق بىلەن بىللە، ئىسالم ئىلمىگىمۇ بىر تۆۋەن دەرىجىلىك نەرسە سۈپىتىدە 

ان بولۇپ قالدۇق. ئىسالم ئىلمى دېگەن ئۆزى ئۆگىنىۋالسىمۇ بولىدىغان نەرسە، دەپ مۇئامىلە قىلىدىغ

قارايدىغان بولۇپ قالدۇق. بىز ئىسالم زىيالىيلىقىغا بولغان ھۆرمىتىمىزنى يوقىتىپ قويغانلىقىمىز ئۈچۈن، 

ى ئىسالم ئىلمى گەرچە ئۆزىمىز ئىسالم ئىلمى ھەققىدە ھېچ نېمىنى ئۆگىنىپ باقمىغان بولساقمۇ، ئۆزىمىزن

بىلەن شۇغۇللىنىشقا ئەڭ الياقەتلىك كىشى، دەپ ھېساباليدىغان بولۇپ قالدۇق. ھەدىستىن ئازراق 

ئوقۇپ قويۇپ، ۋە قۇرئاننىڭ تەرجىمىسىنى ئازراق ئوقۇپ قويۇپال ئىسالم ئەقىدىسى ۋە ئىسالمىي 

ۇ شىمالىي ئامېرىكا مائارىپىدىكى ئەخالققا ئائىت مەسىلىلەردە بىز ئۆزىمىز ھۆكۈم چىقارماقچى بولىمىز. ب

ئىسالم بىلىملىرى بەك ئاددىي بىلىملەر، ئۇالرنى پەقەت ئۆزىمىز »ئەڭ خەتەرلىك ئىشالرنىڭ بىرى. بىز 

، «كىتاب ئوقۇش ئارقىلىق، ياكى ئىنتېرنېتتا ئىزدىنىش ئارقىلىقال ئۆگىنىۋېلىپ، دىنىي زىيالىي بوالاليمىز

 دەپ ئوياليمىز. 

ھيۇستون شەھىرىدىكى بىر ئالىي مەكتەپتە خىمىيە ئىنژېنېرلىقى كەسپىدە ئەڭ  مەن ئامېرىكىنىڭ

ئەالچى ئوقۇغۇچى بولۇپ ئوقۇپ، باكالۋۇرلۇق ئۇنۋانى ئالدىم. ئاندىن مەدىنىگە بېرىپ، ھەدىس 

كەسپىدە باكالۋۇرلۇق ئۇنۋانى ئالدىم. مەن ئالالھ ئالدىدا قەسەم قىلىمەنكى، ئىنژېنېرلىق ئۇنۋانى 

 5ىلەن سېلىشتۇرغاندا، مەن ھەدىستە باكالۋۇرلۇق ئۇنۋانى ئېلىش ئۈچۈن كەم دېگەندە ئېلىش ب

تىن دەرس تالالپ ئوقۇدۇم.  25يىل ھەر مەۋسۇمى  4ھەسسە قاتتىق تىرىشىپ ئوقۇدۇم. جەمئىي 

ن شۇنداق قىلىپ تۇرۇپمۇ، بەزى پەنلەردە ئىگىلىگەن بىلىمىمىز ئىنتايىن تېيىز بولۇپ قالدى. شۇڭالشقا مە

ئىسالم زىيالىيلىقى ساالھىيىتىگە ئېرىشىشنىڭ قانداق ئىش ئىكەنلىكىنى ئۆزۈمنىڭ سەرگۈزەشتلىرى 

بىلەن ئوبدان بىلىمەن. ئىسالم زىيالىيلىقى ساالھىيىتىنى قولغا كەلتۈرۈش، ئىنژېنېرلىق، بىناكارلىق، ۋە 

ورۇندا تۇرسا تۇرىدىكى، دورىگەرلىك قاتارلىق پەننىي ساھەلەرنىڭ كەسىپ ئەھلى بولۇشتىن تەسرەك ئ

ھەرگىزمۇ ئۇنىڭدىن ئاسانراق ئورۇندا تۇرمايدۇ. سىز بىر قانچە پارچە كىتابنى ئوقۇپ قويۇپال بىر بىنا 

اليىھىلىگۈچى بواللمايسىز. بىر قانچە كىتابنى ئوقۇپ قويۇپال بىر مېڭە ئوپېراتسىيە دوختۇرى بواللمايسىز. 

ىر كەسىپنىڭ ئەھلى بواللمايسىز. بىر قانچە كىتابنى ئوقۇپ قويۇپال ئىنتېرنېتتا ئازراق ئىزدىنىپ قويۇپال ب

ئىسالم ۋە ئىسالم زىيالىيلىقى ئۈستىدە گەپ قىلىش تېخىمۇ خەتەرلىك. قىسقىسى، بەزى كىشىلەر بىر قىسىم 
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 پەننىي بىلىملەرنى ئىگىلەپال ئۆزلىرىنى ئىسالم زىيالىيلىقى ھەققىدە گەپ قىلىشقا ساالھىيىتى توشىدىغان

 كىشىلەر ھېساباليدۇ. مانا بۇ بىزدە ساقلىنىۋاتقان يەنە بىر مەسىلە. 

ئەگەر سىز بىر ئىنژېنېر بولسىڭىز، سىز ھەرگىزمۇ دورىگەرلىك ھەققىدە گەپ قىلمايسىز. ئەگەر سىز 

ئىسالم ئىلمىنى ئۆگىنىپ باقمىغان بولسىڭىز، ئىسالمغا ئائىت ئىشالردا ئۆزىڭىز ھۆكۈم چىقارماي، ئىسالم 

 لمىدە تەربىيە كۆرگەن كىشىلەرنىڭ قېشىغا بېرىپ، مەسلىھەتنى شۇالردىن ئېلىڭ. ئى

بىزنىڭ ئۈمىدىمىز ھەر بىر ئىنژېنېر، ھەر بىر دوختۇر ۋە ھەر بىر ئادۋوكات بىر نورمال مۇسۇلمانلىق 

ئالىم،  ھاياتىنى كەچۈرۈشكە زۆرۈر بولغان ئىسالم بىلىملىرىنى ئۆگىنىۋېلىش. شۇنىڭ بىلەن بىللە ھەر بىر

ھەر بىر فەقىھ، ۋە ھەر بىر ئۆلىما مۇشۇ دۇنيا ھەققىدە يېتەرلىك دەرىجىدىكى بىلىملەرنى ئىگىلەپ، 

ھازىرقى زامان دۇنياسىدىكى ئىشالر ھەققىدە كۈلكىلىك پەتىۋاالرنى چىقىرىپ قويۇشتىن ساقلىنىش. ھازىر 

ىۋاتقان نۇرغۇن ئىنستىتۇتالر بار. مۇشۇنداق بىر غايىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش يولىدا تىرىشچانلىق كۆرسىت

( دا Al-Maghrib Institute« )ئەل مەغرىپ ئىنستىتۇتى»مەنمۇ شۇالرنىڭ بىرسىدە، يەنى 

ئىشلەيمەن. مۇشۇ يەردە ئولتۇرغان باشقا بىر قانچە زىيالىيالرمۇ ماڭا ئوخشاش ئىشالرنى قىلىۋاتىدۇ. بىز 

لىكىنى چۈشىنىمىز. ئالالھ بۇيرۇسا بىز ئاشۇ ھەممىمىز ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەرنىڭ نېمە ئىكەن

ئاستا ھەل قىلىپ، ئىككى زىيالىيالر توپى ئارىسىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرىمىز. -مەسىلىلەرنى ئاستا

شۇنداقتىمۇ قەتئىي تەكىتلەپ قويمىساق بولمايدىغان بىر ئىش شۇكى، ئاشۇنداق غايىنى ئەمەلگە 

ئىككىسى ئورتاق تىرىشچانلىق كۆرسەتمىسە بولمايدۇ. ھەر بىر ئاشۇرۇشتا ئىككى زىيالىيالر توپىنىڭ ھەر 

ئارا ياردەملىشىپ، ئاشۇ -تەرەپ ئۆزلىرى خاتا قىلىۋاتقان ئىشالرنى تېپىپ چىقىپ، ئىككى تەرەپ ئۆز

 مەسىلىلەرنى ھەل قىلمىسا بولمايدۇ.

ەر ئالالھ بىزنى دىنىمىزنى ۋە پەننىي بىلىملەرنى ئىگىلەشكە نېسىپ قىلسۇن. پەيغەمب

ئەلەيھىسساالم بىزگە ئالالھقا دۇئا قىلغاندا ئۇنىڭدىن ئۆزىمىزنىڭ ئىلمىنى داۋاملىق ئۆستۈرۈپ 

بېرىشنى تەلەپ قىلىشنى تاپىلىغان ئىدى. بىز ھەممىمىز ئالالھتىن ئۆزىمىزنىڭ ئىلمىنى ئۆستۈرۈپ 

 بېرىشنى تىلەيلى.

 

 ياسىر قازىنىڭ دوكالتى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى. 

 

 سۆز . ئاخىرقى7

بىزنىڭ شۇنداق بىر زامانىمىز بار بولغان. ئۇ چاغدا بىلىم مەشئىلىنى ئەڭ ئالدىدا كۆتۈرۈپ »

ماڭغانالر ئىسالم زىيالىيلىرى ئىدى. دۇنيادىكى زىيالىيلىقنىڭ نۇر چېچىپ تۇرغان مىسالىمۇ ئىسالم 

ەن دىنىي بىلىملەرنى تەڭ زىيالىيلىرى ئىدى. ئۇ چاغدا مۇشۇ ئۈممەتنىڭ زىيالىيلىرى پەننىي بىلىملەر بىل

ئىگىلىگەن بولۇپ، پۈتۈن دۇنيادىكى لىدېرالر دىنىي بىلىم بىلەن پەننىي بىلىم ساھەسىنىڭ ھەر 

 «ئىككىسىدە مۇسۇلمان زىيالىيالرنى ئۈلگە قىلغان ئىدى.

يۇقىرىدىكىسى مەن بۇ قېتىم پايدىالنغان سىن ھۆججىتى بار تور بېتىگە يېزىلغان بىر قانچە جۈملە 

 نىڭ تەرجىمىسى. سۆز

ئايەتنىڭ  5يۇقىرىدىكى مەزمۇنالردىن كۆرۈۋالغىنىمىزدەك، ئالالھتىن تۇنجى قېتىم چۈشكەن 

دېگەن سۆز ئىككى قېتىم ئىشلىتىلگەن. ئۇنىڭ بىرىنچىسى مۇسۇلمانالردىن دىنىي « ئوقۇغىن»ئىچىدە 
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ردىن پەننىي بىلىملەرنى بىلىملەرنى ئۆگىنىشنى تەلەپ قىلغان. ئۇنىڭ ئىككىنچىسى بولسا مۇسۇلمانال

يىل بۇرۇنقى  150 – 100ئۆگىنىشنى تەلەپ قىلغان. شۇنداق بولغاچقا تاكى يېقىنغىچە، يەنى 

دەپ ئىككىگە ئايرىماي، « پەننىي بىلىم»بىلەن « دىنىي بىلىم»ۋاقىتالرغىچە مۇسۇلمانالر بىلىملەرنى 

زلىرىنى ئاشۇ ئىككى خىل بىلىمدە تەڭ ئىككى بىلىمنى تەڭ ئىگىلىگەن. ئىسالم دىنى زىيالىيلىرىمۇ ئۆ

يىلالر بۇرۇن  150 – 100يېتىلدۈرگەن. مۇسۇلمانالرنىڭ تېز سۈرئەتتە ئارقىغا چېكىنىشى بۇنىڭدىن 

دىن ئىبارەت ئىككى خىلغا بۆلگەنلىكى، ھەمدە « پەننىي بىلىم»بىلەن « دىنىي بىلىم»بىلىملەرنى 

ىرىۋېتىپ، ئۇالرنى ناھايىتى ئېغىر دەرىجىدە چەتكە پەننىي بىلىملەرنى مەكتەپ دەرسلىكلىرىدىن چىق

 قاققانلىقىدىن يۈز بەرگەن. 

پەن -شۇنداق قىلىپ مەن ئۆزۈمنىڭ بىر مەزگىللىك ئىزدىنىشلىرى ئارقىلىق، ئىسالم دىنىنىڭ ئىلىم

 بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى، ئىبادەتنىڭ ھەقىقىي ۋە تولۇق مەزمۇنلىرى، الياقەتلىك مۇسۇلمان بولۇشنىڭ

ئارا مۇناسىۋىتى ۋە ئۇالرنىڭ ئورتاق -شەرتلىرى، ۋە دىنىي زىيالىيالر بىلەن پەننىي زىيالىيالرنىڭ ئۆز

مەجبۇرىيەتلىرى ھەققىدە خېلى كۆپ بىلىملەرگە ئىگە بولدۇم. مەن ئىزچىل تۈردە دىنىمىزنىڭ بىر ئۇلۇغ 

ى يېقىنقى مەزگىللەرگىچە دىن، ۋە بىر ئادىل دىن ئىكەنلىكىگە ئىشىنىپ كەلگەن ئىدىم. ئەمما تاك

پەنگە زادى قانداق قارايدىغانلىقىنى ئانچە بىلمەيتتىم. بۇ قېتىم مەن ئاشۇ -مەن ئىسالم دىنى ئىلىم

جەھەتتە ئۆزۈم ئۈچۈن خېلى يېتەرلىك بىلىم ھاسىل قىلدىم. دىنىي تېمىالردا ئىزدىنىشنى ۋە يېزىشنى 

بىر قانچە ئىشنىمۇ تونۇپ يەتتىم. شۇڭالشقا مەن  باشلىغان دەسلەپكى ۋاقىتتا ئۆزۈم كەتتۈرۈپ قويغان

ھازىر خېلىال يېنىكلەپ قالدىم. مەن باشقا كۆپلىگەن قېرىنداشالرنىڭمۇ مەن ھازىرغىچە تەييارلىغان 

 يازمىالردىن خۇددى ئۆزۈمدەك مەنپەئەتكە ئېرىشكەن بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن.

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

[1] Re-thinking Education in Islam: Reviving the Legacy of Muslim 

Scholars 

https://www.youtube.com/watch?v=SE2ufcIhhlk 

 

 [ بىلىمخۇمار: دىن ۋە زامانىۋىلىق2]

http://bbs.bagdax.cn/thread-23724-1-1.html 

 

 

«There was a time when Islamic Scholarship was a leading torch bearer of 

knowledge and a shining example to the world where the Scholars of this 

Ummah had mastered both the secular and religious sciences and the 

leaders of this world would look towards the Muslim Scholars for guidance 

in both religious and secular knowledge. » 
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 تۇغۇلما مۇسۇلمانالر دۇچ كېلىدىغان تۆت چوڭ قىيىنچىلىق ھەققىدە

 كۈنى-22ئاينىڭ -1يىلى -2016

 

 

مەن يېقىندا ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى قاتتىق تىرىشىش نىشانى ئۈچۈن تۆۋەندىكىلەرنى 

يە، ئىنژېنېرلىق پەن، تېخنولوگى-ئۆز ئېتىقادىنى ساقالپ، مائارىپقا تايىنىپ، تەبىئىيتەشەببۇس قىلدىم: 

ساھەدە دۇنيانىڭ ئىلغار سەۋىيىسىگە يېتىشىۋېلىش ئۈچۈن قاتتىق كۈرەش  4ۋە ماتېماتىكىدىن ئىبارەت 

مېنىڭ ئوتتۇرىغا قويغىنىم بىر شوئار  قىلىپ، شۇ ئاساستا سانائەت بىلەن ئىقتىسادنى تەرەققىي قىلدۇرۇش.

وتتۇرىغا قويالمايمەن. ئۇالرنى تەدبىرلەرنى مەن ئ-بولۇپ، ئۇنىڭغا ماس كېلىدىغان چارە

ۋەتەندىكىلەر ئويالپ چىقىشى، ۋە يولغا قويۇشى كېرەك. مەن ئوتتۇرىغا قويغان بۇ شوئارنى بىر ئۇلۇغۋار 

ۋەزىپە، دەپ قاراشقىمۇ بولىدۇ. بۇ ۋەزىپىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ كۆپ قىسمى 

ا توغرا كېلىدۇ. چوڭالر ۋە ياشالر، ئەرلەر ۋە ئايالالرنىڭ ئۇزۇن مۇددەت جاپالىق ۋە قاتتىق تىرىشىشق

ھەممىسى قاتتىق تىرىشىشقا توغرا كېلىدۇ. شۇنداقال ئېتىقادى كۈچلۈك كىشىلەرمۇ ۋە ئېتىقادى ئاجىز 

كىشىلەرمۇ زىچ ئىتتىپاقلىشىپ، يۇقىرىدىكى ئۇلۇغۋار ۋەزىپىنى ئورۇنالش ئۈچۈن بىرلىكتە تىرىشىشقا 

 توغرا كېلىدۇ. 

ازىرقى دۇنياغا نەزەر سالىدىغان بولساق، ئىسالم تونىغا ئورىنىۋېلىپ ئەسكى ئىشالرنى ھ

قىلىۋاتقان كىشىلەر ئاساسەن مۇنداق ئىككى خىل كىشىلەردىن تەركىب تاپقانلىقىنى بايقايمىز. ئۇنىڭ 

بولسا بىرىنچىسى ئالالھنىڭ كىتابىنى ۋە دىننى توغرا چۈشەنمىگەن كىشىلەر. ئۇالرنىڭ ئىككىنچىسى 

دىننى مەلۇم بىر سىياسىي مەقسەتنىڭ قورالى قىلىۋالغان، شۇنىڭ بىلەن دىننى قەستەن بۇرمىالۋاتقان، 

كىشىلەرنى قايمۇقتۇرۇپ، ئۇالرنى ئۆزلىرى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇۋاتقان كىشىلەر. مېنىڭ كۆزىتىشىمچە، 

دەپ « ڭ دىنىمىز ئەنە شۇنداقبىزنى»ئۇيغۇرالر ئىچىدىمۇ دىنىمىزنى خاتا ياكى چاال چۈشىنىۋېلىپ، 

ئىش قىلىۋاتقان كىشىلەر ئاز ئەمەس. ئۇيغۇر جەمئىيىتىدىكى بىر قىسىم ناچار ئەھۋالالرنىڭ كېلىپ 

چىقىشىغا سەۋەب بولۇۋاتقان مۇھىم ئامىلالرنىڭ بىرىمۇ ئەنە شۇ. ئاشۇنداق ناچار ئەھۋالالرنى تۈگىتىپ 

ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇللىرىنىڭ بىرى، ياكى ئازايتىپ، يۇقىرىدىكى ئۇلۇغۋار ۋەزىپىنى 

پۈتكۈل خەلققە ھەقىقىي دىننى ھازىرقى زامانغا ماسالشتۇرۇپ ئۆگىتىشنى مائارىپ مەزمۇنىنىڭ بىر 

قىسمى قىلىشتىن ئىبارەت. ھازىر ئاشۇنداق قىلىۋاتقان مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ بىر مىسالى سۈپىتىدە 

. ئۇنداق مائارىپ سىستېمىسىغا ئىگە ئەمەس خەلق ئىچىدە تۈركىيەنى تىلغا ئېلىش مۇمكىن

يۇقىرىقىدەك بىرىنچى خىل كىشىلەرنىڭ پەيدا بولۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنىڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇللىرىنىڭ 

بىرى، پۈتكۈل خەلققە ھەقىقىي دىننىڭ ياكى توغرا دىننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويۇشتىن 

رمەنلەرگە بەزىدە دوكتور ياسىر قازى بىلەن ئويغاننىڭ بىر قىسىم ئىبارەت. مېنىڭ ئۇيغۇر ئوقۇ

 لېكسىيىلىرىنىڭ مەزمۇنىنى تونۇشتۇرۇشۇمدىكى تۈپ مەقسىتىم ئەنە شۇ. 

دېگەن ماقالىدە پەننىي زىيالىيالرنىڭ « ئىسالم زىيالىيلىقى ئۈستىدە قايتا ئويلىنىش»مەن يېقىندا 

ىنىي زىيالىيالرنىڭ بىر ئاز ھازىرقى زامان پەنلىرىنى ئۆگىنىشى بىر ئاز دىن ئۆگىنىشى كېرەكلىكىنى، ۋە د
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كېرەكلىكىنى، ئۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب، ئالالھ ۋە ئىسالم دىنى ئۇ ئىككى خىل بىلىملەرگە پەرقلىق 

قارىمايدىغان بولۇپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ھەممىسىدىن ئاشۇ ئىككى خىل بىلىملەرنىڭ ھەر ئىككىسىنى تەڭ 

قىلىنغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتتۈم.  ھازىر دۇچ كېلىۋاتقان دىنىي مەسىلىلەرنى توغرا  ئۆگىنىش تەلەپ

تەھلىل قىلىش ۋە مۇۋاپىق ھەل قىلىش ئۈچۈنمۇ بىز دىنىي بىلىم بىلەن پەننىي بىلىملەرنىڭ ھەر 

ربىيە ئىككىسىگە موھتاج.  شۇنداقال بىز شەرقتە تەربىيىلەنگەن دىنىي زىيالىيالر بىلەن، شەرقتىمۇ تە

پەن، پىسخولوگىيە، پەلسەپە، تارىخ، ۋە ئىنسانشۇناسلىق -كۆرۈپ، غەربتىمۇ ئىسالم دىنى، تەبىئىي

قاتارلىق ساھەلەرنىڭ ھەممىسىدە تەڭ تەربىيە كۆرگەن دىنىي زىيالىيالر ۋە دىنىي زاتالرغىمۇ موھتاج. 

 ر. ياسىر قازى بىلەن ئويغان ئەنە شۇنداق زىيالىيالر قوشۇنىنىڭ ئەزالىرىدۇ

ئوقۇرمەنلەر دوكتور ياسىر قازى بىلەن خېلى ياخشى تونۇشۇپ بولدى. ئويغاننىڭ دادىسى بۇرۇن 

پاكىستاننىڭ گېرمانىيەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسىنىڭ ئەلچىسى بولۇپ، ئويغان شۇ مەزگىلدە تۇغۇلغان. 

ننىڭ جەددە ئىككىنچى سىنىپ ئوقۇشىنى باشلىغاندا ئۇنىڭ دادىسىنىڭ خىزمىتى سەئۇدى ئەرەبىستا

يىللىق ئوقۇشىنى شۇ يەردە تاماملىغان. ئاندىن ئامېرىكىغا  6شەھىرىگە يۆتكىلىپ، ئويغان كېيىنكى 

كەلگەن. ئۇنىڭدىن كېيىن تولۇق ئوتتۇرا ۋە ئالىي مەكتەپلەرنى ئامېرىكىدا ئوقۇغان.  ئالىي مەكتەپ 

بىر ئىسالم دىنى ئىنستىتۇتىنى يىلى ئۇ ئامېرىكىدا -2006ئوقۇشلىرىنى تاماملىغاندىن كېيىن، يەنى 

قۇرۇپ، ئەرەب تىلى ۋە قۇرئان ئوقۇتۇشى بىلەن شۇغۇللىنىپ كېلىۋاتىدۇ.  ئۇ يېقىندا ئىيوردانىيەدىكى بىر 

، دەپ «نەپەر مۇسۇلماننىڭ بىرى 500دۇنيادىكى تەسىرى ئەڭ كۈچلۈك »دىنىي تەشكىالت تەرىپىدىن 

ە يازمىسىدا ئويغاننىڭ ھاياتىنى تېخىمۇ تەپسىلىي باھاالنغان.  مەن ئۆزۈمنىڭ كېيىنكى بىر پارچ

 تونۇشتۇرىمەن.

پەقەت شەرقتىال تەربىيە ئېلىپ، ھازىرمۇ شەرقتە ياشاۋاتقان دىنىي زىيالىيالر ۋە دەۋەتچىلەر بىلەن 

سېلىشتۇرغاندا، بۇ ئىككىيلەننىڭ يەنە مۇنداق ئاالھىدىلىكلىرى بار: بۇ ئىككىيلەن غەربتىكى تەرەققىي 

خرىستىئان ئەللىرى ھۆكۈمىتىنىڭ نازارىتى ئاستىدا، ۋە ئاشۇ دۆلەتلەردىكى ئىسالمغا قارشى ھەر قىلغان 

خىل سىياسىي كۈچ ۋە باشقا دىنالرغا تەۋە دىنىي گۇرۇھالرنىڭ كەمسىتىشى، چەتكە قېقىشى، ھۇجۇمى ۋە 

تۇرۇپ، غەرب  ئاغدۇرمىچىلىقى ئاستىدا ئىش ئېلىپ بېرىپ، ئاشۇنداق كۈچلەرنىڭ ھەممىسىگە تاقابىل

ئەللىرىدە ئىسالمنىڭ مۇۋاپىق ئورنىنى ساقالپ مېڭىشقا تۆھپە قوشۇۋاتىدۇ. ئۇالر خرىستىئان 

دۆلەتلىرىدىكى مۇسۇلمان ئائىلىلىرىدە تۇغۇلغانلىقى سەۋەبىدىن مۇسۇلمان بولۇپ قالغان ياشالر 

درىجىي تەرەققىياتى، ئۈچۈنمۇ خىزمەت قىلىپ، ئاشۇ ياشالر ھازىر دۇچ كېلىۋاتقان ئىنسانالرنىڭ تە

ئايالالرنىڭ ئوخشىمىغان رولى، ئوخشاش جىنسلىقالر بىلەن مۇھەببەتلىشىش، ۋە دىنسىزلىشىش -ئەر

يىل بۇرۇن نازىل قىلغان  1400قاتارلىق بىر قاتار ھازىرقى زامان مەسىلىلىرىنى ئالالھ بۇنىڭدىن 

ان ھازىرقى زامان ھۇجۇملىرىغا قۇرئان قۇرئاندىكى مەزمۇنالر بىلەن تەھلىل قىلىپ، دىنىمىزغا قارىتىلغ

بىلەن تاقابىل تۇرۇپ، غەربتىكى مۇسۇلمان ياشالرنىڭ توغرا ۋە ھەق يولغا مېڭىشىغا ياردەمدە 

لېكسىيىلىرىنىڭ -بولۇۋاتىدۇ. بۇ ئىككىيلەن مۇسۇلمان ئەللىرى ۋە غەرب ئەللىرىدە سۆزلىگەن دوكالت

دۇنياغا تارقىتىلىۋاتقان بولۇپ، ئۇالر سۆزلىگەن  ( ئارقىلىق پۈتۈنYouTubeكۆپىنچىسىنى يۇتيۇب )

مەزمۇنالرنى مىليونلىغان مۇسۇلمانالر ۋە دىنىي زىيالىيالر نازارەت قىلىپ تۇرۇۋاتىدۇ.  مېنىڭ 

تونۇشتۇرۇۋاتقىنىم ئەنە ئاشۇنداق سىناقالردىن ئۆتكەن مەزمۇنالردۇر. پەقەت شەرقتىال تەربىيىلىنىپ، 

الم دۆلىتىدە ياشاۋاتقان دىنىي ئۆلىماالر ۋە دىنىي زىيالىيالر بولسا ئاساسەن ھازىرمۇ شەرقتىكى بىرەر ئىس

دۆلەت ھۆكۈمىتى، غەيرىي مەقسەتتىكى سىياسىي كۈچ ۋە باشقا دىنالردىكى ھەر خىل گۇرۇھالرنىڭ جەڭ 
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، دېسەك، «بىخەتەر ماكاندا ياشاۋاتقان كىشىلەر»ئېالن قىلىشىغا ئۇچرىمايدىغان بولۇپ، ئۇالرنى 

 چە خاتاالشمايمىز. ئان

ئۇيغۇرالر ھازىرغىچە ئاساسەن پەقەت ئۇيغۇر دىيارىدا ۋە شەرقتە تەربىيىلىنىپ يېتىشىپ چىققان 

دىنىي ئۆلىما ۋە دىنىي زىيالىيالر بىلەن ئۇچرىشىش پۇرسىتىگىال ئىگە بولۇپ كەلدى. شۇڭالشقا مېنىڭچە 

مۇ، ئۇيغۇرالرنىڭ شەرق ۋە غەربنىڭ ھەر بىز باشقا بارلىق پايدىلىرىنى بىر ياققا قايرىپ قويغاندى

ئىككىسىدە تەڭ تەربىيە كۆرگەن، ۋە ھازىر تەرەققىي قىلغان خرىستىئان غەرب ئەللىرىدە پۇت تىرەپ 

تۇرۇۋاتقان دىنىي زىيالىيالر بىلەن ئۇچرىشىپ بېقىشىنىڭ ناھايىتى زور ئەھمىيىتى ۋە قىممىتى بار. مانا بۇ 

ارلىشىمغا تۈرتكە بولۇۋاتقان يەنە بىر ئامىل. ئىنسانالر مېنىڭ مۇشۇنداق تېمىالرنى تەيي

ئىندىۋىدۇئالالردىن تەركىب تاپقان بولغاچقا، مەن ھەر قانچە تىرىشساممۇ، مېنىڭ يازمام ھەممە 

ئادەملەرنى تەڭ رازى قىاللىشى مۇمكىن ئەمەس. ئۇنىڭدىن باشقا، كۆپىنچە ۋاقىتالردا ھەر قانداق بىر 

قوشۇمچە »خشى نەتىجىلەرنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈش بىلەن بىللە، بەزىدە ياخشى ئىش كۆپلىگەن يا

سۈپىتىدە بەزى بىر يامان نەتىجىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشىمۇ مۇمكىن. ئىشالرنىڭ بۇ « مەھسۇالت

تەرىپى ماڭا ناھايىتى ئايان. شۇنداق بولسىمۇ، ئالالھ بۇيرۇسا مەن قۇربىتىمنىڭ يېتىشىچە توغرا 

جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا ئۆزىمىزنىڭ مەنپەئەتىگە پايدىلىق بولغان ئىشالرنى  ئىشالرنى، ئومۇمىي

 قىلىشقا تىرىشىمەن.

ھازىر دۇنيادىكى گە قاراڭ(: )نەقىل( (« 2تىرىشچانلىق ۋە ئىبادەت ))»ئويغان مۇنداق دەيدۇ 

ۋانلىق ئىشلىرى بىلەن ئىسالمغا ئېتىقاد قىلىدىغانالر مەدەنىيلەشمىگەن كىشىلەر، ئۇالر زورا»مېدىئاالردا 

شۇغۇللىنىدۇ، ئۇالر ھازىرقى زامان دۇنياسىدا قانداق ياشاشنى بىلمەيدۇ، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ نېمە ئىش 

دېگەندەك گەپلەر كەڭ تۈردە تارقىلىۋاتىدۇ. ئۇالرنىڭ يۇقىرىقىدەك « قىلىۋاتقانلىقىنى بىلمەيدۇ

دوكالتالرنى -ىمىز خالىغانچە نۇتۇقسۆزلىرىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى كىم ئىسپاتاليدۇ؟ بىز ئۆز

ئىسپاتالر بىزنىڭ -سۆزلىيەلەيمىز. ئەمما بىزنىڭ نۇتۇقلىرىمىز ھېچنېمىگە ئىسپات بواللمايدۇ. دەلىل

نۇتۇقلىرىمىزدىن كەلمەيدۇ. بىز ئەڭ ئادىل جەمئىيەت بەرپا قىلغاندا، بىز ئەڭ ياخشى ئىقتىسادىي 

بىرىمىز بىلەن ئەڭ ئىناق ئۆتىدىغان -ادىل بولغاندا، بىز بىرسىستېما بەرپا قىلغاندا، بىز سودىدا ئەڭ ئ

مۇسۇلمان قوشنىلىرىمىز ۋە دوستلىرىمىز بىلەن ئەڭ ياخشى مۇناسىۋەتتە بولغاندا، -بولغاندا، بىز غەيرى

ئاندىن ھېلىقىدەك تەشۋىقاتالرنىڭ تۆھمەت ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرەلەيمىز. دۇنيانىڭ ئىسالمنى 

. دۇنيانىڭ ئىسالمنى كۆرگۈسى بار. ئىسالمنى دۇنياغا ئىسالم دۆلەتلىرى ۋە كۆپ سانلىق ئاڭلىغۇسى يوق

مۇسۇلمانالر كۆرسەتمىسە، ئۇنى كىم كۆرسىتىدۇ؟ بىز ھازىرقى ھالىتىمىزگە قانائەتلەنسەك بولمايدۇ. 

 )نەقىل تۈگىدى( 

 

سىتىش ئۈچۈن، ئالدى روشەنكى، دۇنياغا ئىسالمنى، ئىسالمنىڭ بىر گۈزەل دىن ئىكەنلىكىنى كۆر

 بىلەن ھەقىقىي ئىسالمنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلىش كېرەك. 

مەن بەزى دىنىي مەسىلىلەرنى تىلغا ئالىدىغان يازمىالرنى تەييارالشقا باشلىغاندىن تارتىپ، 

دىنىمىزنى توغرا ئۆگىنىشنىڭ بىر قىيىن ئىش ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ كەلدىم. دىننى توغرا ئۆگىنىشتە 

مۇسۇلمان دۆلەتلىرىدە -ىلىش ۋە قايمۇقۇش مۇسۇلمانالر دۇنياسىدىكى، بولۇپمۇ غەربتە ۋە غەيرىقىين

ياشايدىغان مۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى بىر ئومۇميۈزلۈك ساقلىنىۋاتقان مەسىلە بولۇپ، ئويغان ئۆزىنىڭ 

مەلۇم بىر  ئىككى دوكالتىدا مەخسۇس مۇشۇ مەسىلە ئۈستىدە توختالغان. بۇ دوكالتنىڭ بىرىنچىسى
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بىر قىسىم تۇغۇلما »يىغىلىشىدا سۆزلەنگەن بولۇپ، ئۇنىڭ تېمىسى « مۇسۇلمانالر بىرلەشمىسى»

ئاپرېل -3يىلى -2015. بۇ دوكالت [1]ئىكەن « سەۋەبى 3مۇسۇلمانالرنىڭ دىنسىزلىشىپ كېتىشىنىڭ 

ئىش قىلىشنىڭ  پاراسەت بىلەن-ئەقىل»كۈنى يۇتيۇبقا چىقىرىلىپتۇ. ئىككىنچى دوكالتنىڭ تېمىسى 

فېۋرالدا دۇبەيدە ئۆتكۈزۈلگەن بىر چوڭ خەلقئارالىق -12يىلى -2015بولۇپ، ئۇ « زۆرۈرلۈكى ھەققىدە

. مەن مەزكۇر يازمىدا ئاشۇ ئىككى دوكالتنىڭ بىر قىسىم مەزمۇنىنى [2]يىغىندا سۆزلىنىپتۇ 

ىنىشنى يېڭى باشلىغاندا تونۇشتۇرىمەن. مېنىڭ مەزكۇر ماقالىدە تەسۋىرلەيدىغىنىم ئويغان دىن ئۆگ

چوڭ قىيىنچىلىق بولۇپ، مەن كېلەر  4يولۇققان، ھەمدە تۇغما مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپىنچىلىرى يولۇقىدىغان 

قېتىملىق يازمامدا ئويغاننىڭ ئۇ قىيىنچىلىقالرنى قانداق يەڭگەنلىكىنى بايان قىلىمەن.  مەن 

ۇپ بولغاندىن كېيىن ئاندىن ئۇالر ئۈستىدىن ئوقۇرمەنلەردىن مۇشۇ مەزمۇندىكى يازمىالرنى تولۇق ئوق

 يەكۈن چىقىرىشنى ئۈمىد قىلىمەن. 

 

 تۆۋەندىكىسى ئويغاننىڭ ئىككى دوكالتىنىڭ ئۆزۈم تاللىغان بىر قىسىم مەزمۇنلىرى.

 

 . تۇغۇلما مۇسۇلمانالر دۇچ كېلىدىغان تۆت چوڭ مەسىلە1

ە ئاڭالش ئۈچۈن بۇ يەرگە توپالندى. بۈگۈن ئولتۇرغانالرنىڭ ھەممىسى قۇرئان ھەققىدە بىر نەرس

بۇ نۇقتا ھەممەيلەننىڭ كۆڭلىدە ناھايىتى ئايدىڭ بولۇشى  —بۇ دوكالت مەن ئۆزۈم توغرۇلۇق ئەمەس 

كېرەك. بىزنىڭ ئارىمىزدىكى مۇھەببەتنى پەيدا قىلىدىغان نەرسە ئەمەلىيەتتە ئالالھنىڭ سۆزى بولۇپ، 

ى بار. مەن ئاشۇنداق مۇھەببەتنى داۋاملىق ئۆز بېشىمدىن ئالالھنىڭ سۆزلىرىنىڭ ئەنە شۇنداق قۇۋۋىت

كەچۈرۈپ تۇرىمەن. مېنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىم پەقەتال ئالالھنىڭ كىتابىنى چۈشىنىش، ھەمدە ئالالھنىڭ 

كىتابى ھەققىدە چۈشەنگەنلىرىمنى باشقىالر بىلەن ئورتاقلىشىش. مەن قىلىۋاتقان ئاشۇنداق كىچىك 

نىڭ مۇھەببىتىگە ۋە دۇئاسىغا ئېرىشىۋاتىمەن. مەن قىلىۋاتقان ئىشالر ئادەتتىن ئىشالر ئۈچۈنال كىشىلەر

تاشقىرى ئىشالر ئەمەس، ئەمما بۇ كىتاب ئادەتتىن تاشقىرى كىتاب بولۇپ، ئاشۇ كىتاب ئۈچۈن خىزمەت 

 قىلىدىغانالر ئالالھنىڭ تارتۇقلىشىغا ئېرىشەلەيدۇ. 

بولۇپ، مەن سۆزۈمنى ئۆزۈم توغرىسىدىكى بىر ھېكايە مېنىڭ بۈگۈن سۆزلەيدىغىنىم بىر قىيىن تېما 

بىلەن، مەن قۇرئان ھەققىدە ئېرىشكەن ئەڭ دەسلەپكى چۈشەنچىلىرىم بىلەن باشاليمەن. مەن بىر 

مۇسۇلمان ئائىلىسىدە تۇغۇلغان بولۇپ، بىزنىڭ ئائىلە بىر ئوتتۇراھال پاكىستانلىق مۇسۇلمان ئائىلىسى 

نچىۋاال ئەستايىدىل قاراپ كەتمەيتتى. مەن ئەرەبچىنى ئۆگىنىپ ئىدى. ئۆيۈمدىكىلەر دىنغا ئۇ

باقمىغان، ياكى قۇرئاننىمۇ ناھايىتى زور تىرىشچانلىق بىلەن يادالپ باقمىغان. مەن بالىلىق ۋاقتىمدا بىر 

قانچە سۈرىنى ئۆگەنگەن. مەن گېرمانىيەدە تۇغۇلغان بولۇپ، يەسلى تەربىيىسىنى شۇ دۆلەتتە ئالغان. 

سىنىپقىچە سەئۇدى ئەرەبىستاندا -8وردۇ تىلىنى ئازراق ئۆگەندىم. ئىككىنچى سىنىپتىن كېيىن ئ

ئوقۇدۇم. ئەمما مېنىڭ ئوقۇغىنىم پاكىستانلىقالر ئۈچۈن ئېچىلغان مەكتەپ ئىدى. شۇڭالشقا ئۇ يەردىمۇ 

شەھىرىدە  بىر قىسىم ئوردۇ تىلىنى ئۆگەندىم. تولۇق ئوتتۇرىدىن باشالپ ئامېرىكىغا كېلىپ، نيۇ يورك

ئوقۇدۇم. ئامېرىكىغا كەلگەندىن كېيىن، مەن دىنغا ئۇنچىۋاال ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلمىساممۇ 

بولىدىغان بىر ئەھۋال ئىچىگە كىردىم. مەن ئوقۇغان مەكتەپتە مەندىن باشقا يەنە بىر مۇسۇلمان باال 

دەپ ئويلىدىم. ئەمما « ئىكەنئۇ بىر مۇسۇلمان »بار بولۇپ، مەن ئۇنىمۇ پەقەت ئۇنىڭ ئىسمىغا قاراپ 
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 بىز ئارىلىشىپ باقمىدۇق. 

مەن ئوتتۇرا مەكتەپ مەزگىلىدە ئىسالم »مەن ئالىي مەكتەپ ئوقۇشىنى باشلىغاندىن كېيىن، 

دەپ، ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى ۋاقىتلىرىنى ئەسلەپ باقتىم. « توغرۇلۇق قانداق تونۇشالردا بولغان بولغىيتتىم؟

گىلىدە مەن ئىسالم توغرۇلۇق ئانچە ئويلىنىپ باقمىغانلىقىمنى بايقىدىم. نەتىجىدە تولۇق ئوتتۇرا مەز

 مەسىلە ئۈستىدە ئويالنغان ئىكەنمەن: 4ئىسالم توغرۇلۇق ئويالنغان ۋاقىتلىرىمدا بولسا مۇنداق 

 

 3مەسىلىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. ئىككىنچى دوكالتىدىمۇ  3دوكالتىدا -1ئويغان ئۆزىنىڭ  ئىالۋە:

مەسىلە ئوخشاش بولۇپ، ئەڭ ئاخىرقى  2تتۇرىغا قويىدۇ. بۇ ئىككى دوكالتتىكى دەسلەپكى مەسىلىنى ئو

بىرىگە ئوخشاش ئەمەس. شۇڭالشقا مەن بۇ يەردە ئىككى دوكالتتىكى مەزمۇننى -بىر مەسىلە بولسا بىر

 قىلىپ ئالدىم. « مەسىلە 4»بىرلەشتۈرۈپ، 

 

 ( قۇرئان مەن بىلەن مۇناسىۋەتسىز1)

ى ئەڭ دەسلەپتە ئۆگىنىشكە باشلىغاندا، مۇنداق ئويلىدىم: قۇرئان مەن بىلەن مەن دىنىمىزن

مۇناسىۋەتسىز ئىكەن. ئۇ قەدىمكى ۋاقىتالردا يۈز بەرگەن ئىشالر ھەققىدىال سۆزلەيدىكەن. مەن 

يىل بۇرۇن ياشىغان كىشىلەرگە  500ئۇچراتقان، قۇرئان ھەققىدە سۆزلەيدىغان كىشىلەر بۇنىڭدىن 

بولۇپ، ئۇالر ھازىرقى زامان كىشىلىرىگە ئوخشىمايدىكەن. ئۇالر سۆزلىگەندە باشقىالرغا  ئوخشايدىغان

ئوخشىمايدىغان بىر قىياپەتتە سۆزلەيدىكەن. مېنىڭ دوستلىرىم ئۇنداق سۆزلىمەيدۇ، مېنىڭ 

ساۋاقداشلىرىم ئۇنداق سۆزلىمەيدۇ، مېنىڭ مەكتەپتىكى پروفېسسورۇم ئۇنداق سۆزلىمەيدۇ. بىر ئىمام 

ىلەن ئادەتتىكى ۋاقىتالردا كۆرۈشسىڭىز ئۇ نورمال كىشىلەر بىلەن ئوخشاش سۆزلەيدىكەن، ئەمما بىر ب

مەسچىتتىكى مۇنبەرگە چىققاندىن كېيىنال باشقىچە بىر قىياپەتتە سۆزلەيدىكەن. ئۇالر خۇددى باشقا بىر 

ى يوق كىشىلەردەك زامانغا تەۋە كىشىلەردەك سۆزلەيدىكەن. سىز بىلەن ھېچ قانداق بىر باغلىنىش

سۆزلەيدىكەن. مەن ئەڭ دەسلىپىدە قۇرئان، سۈننەت، ۋە دىن توغرىسىدىكى باشقا تېمىالر ئۈستىدە 

باشقىالر بىلەن پاراڭالشقاندا، بۇ دىننى خۇددى بۇ زامانغا تەۋە ئەمەس بىر نەرسىدەك، ئۇ بىر قەدىمكى 

ۇنقى زامانغا تەۋە كىشىلەردەك ھېس نەرسىدەك، ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىدىغان كىشىلەرمۇ قەلبى بۇر

قىلدىم. بۇ دىنغا ئىتائەت قىلىپ تۇرۇپ، ھازىرقى زامان ھاياتىنى كەچۈرۈش مۇمكىن ئەمەستەك ھېس 

 قىلدىم. 

مەن ئاڭلىغان كۆپلىگەن لېكسىيەلەردىمۇ سۆزگە چىققانالر ھازىرقى ۋاقىت مۇسۇلمانالر ئۈچۈن 

ۋاقىتالرنىڭ نەقەدەر ياخشى ۋاقىتالر بولغانلىقىنى  نەقەدەر ناچار ۋاقىت ئىكەنلىكىنى، قەدىمكى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرى بەك ئېسىل دەۋرلەر ئىدى. ساھابىلەرنىڭ دەۋرى بەك »سۆزلىدى. 

ئېسىل، ئىسالم تارىخىدىكى ئەڭ ياخشى دەۋرلەر ئىدى. ھازىر بولسا ھەممىمىز گۇناھ ئۆتكۈزۈپ 

، دەپ سۆزلىدى. مېنىڭ جۈمە نامىزىغا بارغۇم «ەتتە دوزاختا كۆيىمىزياشاۋاتىمىز، شۇڭا ھەممىمىز ئاخىر

يوق ئىدى، ئەمما دادام مەجبۇرالپ ئاپىراتتى. شۇنىڭ بىلەن جۈمە نامىزى جەريانىدا تازا 

ئۇخلىۋاالتتىم. ناماز ئاخىرلىشاي دېگەندە ئاندىن ئويغىناتتىم. ئارىلىقتا چاال ئۇيقۇغا پېتىپ 

دېگەندەك سۆزلەر ئىدى. « ازىر يۈز بېرىۋاتقان ئىشالرنىڭ كۆپىنچىسى ھارامھ»ئاڭلىغانلىرىم بولسا 

شۇنىڭ بىلەن مەن ئېرىشكەن تەسىرات، ئەگەر مەن نورمال ياشايمەن دېسەم، چوقۇم بۇنىڭدىن مىڭ 

يىلالر بۇرۇن ياشىغان كىشىلەر بىلەن ئوخشاش ياشىشىم كېرەك. بىر قەدىمكى ئادەم بولۇشۇم كېرەك. 
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زامان ئادىمى بولۇپ ياشىسام بولمايدۇ. مەن پەقەت بۇنىڭدىن مىڭ يىلالر بۇرۇن  مەن ھازىرقى

قەدىمكى ۋاقىتالر »ياشاۋاتقان بىر ئادەم قىياپىتىدە ياشىشىم كېرەك. شۇنىڭ بىلەن مەن ئۆز ئىچىمدە 

« سى؟ئۆتۈپ كەتتى، بىز ھازىرقى ۋاقىتتا ياشايمىز، ئۇنداقتا ھازىر بۇ دىننى ئۆگەنگەننىڭ نېمە پايدى

بۇ دىن مەن بىلەن مۇناسىۋەتسىز ئىكەن، ئۇنىڭ ۋاقتى ئۆتۈپ كېتىپتۇ، ئۇنىڭ ۋاقتى »دەپ ئويلىدىم. 

، دەپ ئويلىدىم. ئېسىڭىزدە بولسۇنكى، يۇقىرىدىكى پوزىتسىيە ئەمەلىيەتتە بىر «توشۇپ بولۇپتۇ

ئەمەس ئىدىم. مۇسۇلماننىڭ پوزىتسىيەسىدۇر. شۇ چاغدا ئاشۇنداق ئويدا بولغانالر مەن يالغۇز 

مىليونلىغان مۇسۇلمانالر ئەنە شۇنداق ئوياليتتى. مىليونلىغان مۇسۇلمانالر ھازىرمۇ ئەنە شۇنداق 

 ئوياليدۇ.

 

 ( بۇ دىن ۋە بۇ كىتاب ناھايىتى قاتتىق ۋە ناھايىتى كەسكىن ئىكەن2)

كەسكىن، مەسىلە مۇنداق: بۇ دىن ۋە بۇ كىتاب ناھايىتى قاتتىق، ناھايىتى -2مەن ھېس قىلغان 

( ئىكەن. سىزنىڭ ئىشالرنى strict, harsh, difficultناھايىتى قۇالققا ياقماس ۋە ناھايىتى قىيىن )

پىرسەنت ئىكەن. مېنىڭ كۆپىنچە ۋاقىتتا  99.9999خاتا قىلىپ قويۇپ، دوزاخقا كىرىش ئېھتىماللىقىڭىز 

ن ئالالھ مېنىڭدىن نارازى ئاڭاليدىغىنىم مەن بىر ئىشنى چاتاق قىلىپ قويغانلىقىم، شۇنىڭ بىلە

 بولغانلىقى بولدى. مەن ھەر قېتىم بىر ئىشنى قىلغاندا، ئۇنى دىنىي جەھەتتىن خاتا قىلغان بولدۇم. 

بۇ دىننىڭ ھەر خىل قائىدىلىرىنى ئورۇنلىماق ئاسان ئەمەسكەن. بۇ دىندا بىر قىسىم ئىشالرنى 

تەلەپ قىلىنغان ئىكەن. ئۇنىڭ قائىدىلىرى  قىلىش چەكلەنگەن ئىكەن. يەنە بىر قىسىم ئىشالرنى قىلىش

ۋە ۋەزىپىلىرى ناھايىتى كۆپ ئىكەن، ھەمدە ئۇالر ناھايىتى ئېغىر ۋە قىيىن ئىكەن. شۇڭالشقا ئۇالر 

رېئاللىققا ئۇيغۇن ئەمەس ئىكەن. ئۇالرنى سىز قىاللمايدىكەنسىز. ئەگەر سىز ئۇالرنى چوقۇم قىلماقچى 

رىجىدىن تاشقىرى ئادەم بولۇشىڭىز كېرەك ئىكەن. سىز ھەرگىزمۇ بىر بولىدىكەنسىز، سىز چوقۇم بىر دە

نورمال ۋە خۇشال ئادەم بولۇپ ياشاپ تۇرۇپ، بۇ قائىدىلەرنى ئورۇنلىيالمايدىكەنسىز. ئەمەلىيەتتە 

سىزنىڭ تەقۋادارلىقىڭىز قانچىلىك كۈچەيگەنسېرى، سىز شۇنچە چۈشكۈنلىشىپ كېتىدىكەنسىز، ھەمدە 

دىغان بولۇپ كېتىدىكەنسىز. شۇنچە خاپا قىياپەتكە كىرىپ كېتىدىكەنسىز. سىز شۇنچە خاپا يۈرى

ئۇچرىتىدىغان تەقۋادار كىشىلەر ئاساسەن ھەممىسى دېگۈدەك خاپا يۈرىدىغان كىشىلەر ئىكەن. بۇ 

دىن بەك قاتتىق بولغاچقا، ئۇ كىشىلەرنىمۇ شۇنچە قوپال، شۇنچە يىرگىنچلىك، ۋە شۇنچە خاپا 

بۇرۇتلۇق كىشىلەرنى كۆرسەم، -. دىننى تولۇق قوبۇل قىلىشتىن بۇرۇن مەن ساقالقىلىۋېتىدىكەن

ئۇالردىن ئۆزۈمنى ئەپقاچىدىغان بولۇپ قالغان ئىدىم. ئۇالر ماڭا مەن قانداقالرچە دوزاخقا 

ھەي ئۇكام، نېمىشقا مانى قىلمايسەن؟ نېمىشقا ئانى »كىرىدىغانلىقىمنى دەيتتى. ياكى بولمىسا ماڭا 

 دەپ، مېنى ناماز ئوقۇشقا ئوخشاش بىرەر ئىشنى قىلىشقا بۇيرۇيتتى. « ەن؟قىلمايس

چۈشەنچە دىنمۇ قاتتىق ئىكەن، بۇ دىنغا ئىتائەت قىلىدىغان -2قىسقىسى، مەن ئېرىشكەن 

 كىشىلەرمۇ قاتتىق ياكى قوپال ئىكەن، دېگەندىن ئىبارەت بولدى. 

 

 گەنگە ھېچ كىم جاۋاب بەرمەيدىكەندې« نېمىشقا مەن بىر مۇسۇلمان بولۇشۇم كېرەك؟( »3)

كىشىلەر ئالالھنىڭ دىنى ھەققىدە سۆزلىگەن ۋاقىتالرنىڭ كۆپىنچىسىدە، ئۇالر ماڭا ئۆزۈمنىڭ 

نېمىشقا مۇسۇلمان بولۇشۇم كېرەكلىكى ھەققىدە ھېچ قانداق گەپ قىلمىدى. ئۇالر ماڭا پەقەتال مەن بىر 

دېدى. « سەن مۇنداق مۇنداق قىلىشىڭ كېرەك!»ڭا مۇسۇلمان بولۇشۇم كېرەكلىكىنى ئېيتتى. ئۇالر ما
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 دەپ جاۋاب بەردى. « ئۇنداق قىلمىساڭ، دوزاختا كۆيىسەن!»دەپ سورىسام، « نېمىشقا؟»مەن 

 مەن ئۆزۈمنىڭ دوزاختا كۆيىدىغانلىقىغا قانداقالرچە ئىشىنىدىكەنمەن؟--

ن شۇنىڭدىنمۇ ئۇنداق دەپ سورىما! ئۇنداق دەپ سورىساڭ كاپىر بولۇپ قالىسەن! سە--

 گۇمانلىنامسەن! سەندە ئىمان يوقمۇ؟

 

بۇ دىننىڭ بىز ئۈچۈن بىر توغرا دىن ئىكەنلىكىنى بىز قانداق »مەن بىر شەيخنىڭ قېشىغا بېرىپ، 

سېنى شەيتان ئازدۇرۇپتۇ. سەن دەرھال تاھارەت ئېلىپ، ئىككى رەكەت »دەپ سورىسام، ئۇ « بىلىمىز؟

ھارەت ئېلىپ، ئىككى رەكەت ناماز ئوقۇۋەتكەندىن كېيىن، ھېلىقى دېدى. مەن تا« ناماز ئوقۇۋەتكىن!

بىز نېمە ئۈچۈن مۇشۇ دىنغا ئىتائەت قىلىمىز؟ دۇنيادا دىنالر »سوئالىمغا يەنىال جاۋاب چىقمىدى: 

ئەستاغپۇرۇلال! نېمىشقا بۇنداق »مەن ھەر قېتىم باشقىالردىن مۇشۇ سوئالنى سورىسام، ئۇالر « كۆپقۇ؟

سەن؟ بۇنداق سوئالنى سورىساڭ بولمايدۇ! سېنىڭ مۇشۇنداق قىلىپ يۈرگىنىڭنى سوئالنى سوراي

دېدى. ئەمما، ماڭا « ئاناڭ بىلەمدۇ؟ بۇ يەرگە كەل، مەن ساڭا ئازراق دۇرۇت ئوقۇپ قوياي-ئاتا

دۇرۇتنى ئوقۇپ قويغاندىن كېيىن، مېنىڭ سوئالىم يەنىال مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋەردى. شۇنىڭدىن كېيىن 

 ، دەپ ئويالشقا باشلىدىم. «كىشىلەردە ئۇنداق سوئالغا جاۋاب يوق ئىكەنبۇ »مەن 

 

 ( قۇرئاننى ئوقۇپ چۈشىنىش بەك قىيىن ئىكەن4)

قۇرئانغا ئۇنىڭ تېشىغا قاراپال باھا بەرمەي، ئىسالم ھەققىدە مۇسۇلمانالرغا »شۇنىڭ بىلەن مەن 

نلىرىغىال قارىماي، بۇ دىننى مەن ئۆزۈم قاراپال ھۆكۈم چىقارماي، باشقىالرنىڭ دېگەنلىرىگە ۋە قىلغا

بىۋاسىتە چۈشىنىپ باقاي. قۇرئاننى ئۆزۈم ئوقۇپ، ئۇنى ئۆزۈم چۈشىنىپ باقاي. چۈنكى باشقىالرغا 

، دەپ ئويلىدىم. مەن ئەرەبچىنى بىلمەيتتىم. شۇڭا مەن قۇرئاننىڭ «ئىشەنگىلى بولمايدىكەن

مەن قاتتىق قايمۇقۇپ كەتتىم. قۇرئان سۆزنى بىر ئىنگلىزچە تەرجىمىسىنى ئوقۇشقا باشلىدىم. ئەمما 

ئىشتىن باشالپ، يەنە بىر ئىشقا ئۆتۈپ كېتىدىكەن، يەنە بىر ئىشقا ئۆتۈپ كېتىدىكەن، ئاندىن يەنە 

بىر ئىشقا ئۆتۈپ كېتىدىكەن. مەن شۇ چاغقىچە ئۇنداق بىر كىتابنى ئوقۇپ باقمىغان. مەن بۇرۇن 

بابقا ئۆتەتتى. -2پ، ئۇ تولۇق چۈشەندۈرۈلۈپ بولغاندا ئاندىن بابتىن باشلىنى-1ئوقۇغان كىتابالر 

باب بولسا ئالدىنقى ئىككى بابتىكى -3بابتىكى مەزمۇن ئاساسىدا يېزىلغان، -1ئىككىنچى باب 

مەزمۇن ئاساسىدا يېزىلغان بولۇپ، كىتابتىكى قالغان مەزمۇنالرمۇ مۇشۇنداق بىر تەرىقىدە 

اق ئەمەسكەن. ئۇنىڭدا ئايەتلەر تەكرارلىنىدىكەن. مەن بۇ داۋاملىشاتتى. ئەمما قۇرئان ئۇند

كىتابتىكى مەزمۇنالرنىڭ قانداق ئورۇنالشتۇرۇلغانلىقىنى بىلەلمىدىم. مەزمۇنالرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشى 

 ماڭا ناھايىتى نامۇۋاپىق تۇيۇلدى. مەن قۇرئاننى ئوقۇپ، ئازراقمۇ تەسىرلەنمىدىم. 

 

 . ئويغاننىڭ مۇالھىزىسى2

لىيەتتە دۇنيادا مىليونلىغان كىشىلەر مەن بىلەن ئوخشاش ئوياليتتى. بىرىنچىدىن، ئۇ ئەمە

يىللىرىدا ياشاشنى تەلەپ قىلىدۇ. سىزدىن ئۆمەر ئىبنى -1275يىلىدا ياشىماي، -2015كىشىلەر سىزدىن 

ەتسىز. خەتتاب زامانىسىدە ياشاشنى تەلەپ قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ ئىدىيىسى ھازىرقى زامان بىلەن مۇناسىۋ

ئىككىنچىدىن، ئۇالر ھەددىدىن تاشقىرى دەرىجىدە قاتتىق ياكى قوپال. ئۈچىنچىدىن، ئۇالر مېنىڭ 
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سوئاللىرىمغا جاۋاب بېرىشنى خالىمايدۇ. ئۇالرنىڭ نەزىرىدە مەن سورىغان سوئالالر گۇناھ بولۇشقا 

ەمنى ناھايىتى اليىق قەبىھ سوئالالردىن ئىبارەت.  تۆتىنچىدىن، قۇرئاندىكى مەزمۇنالر ئاد

سەۋەب بىر ئادەمنى  4قايمۇقتۇرىدىغان بولۇپ، ئادەمنى ئازراقمۇ تەسىرلەندۈرەلمەيدۇ. مۇشۇ 

مەسىلە  4ئىسالمدىن يىراق تۇرۇشقا مەجبۇرالشقا يېتىپ ئاشىدۇ. ئەگەر سىزنىڭ كۆڭلىڭىزدە مۇشۇنداق 

ىز، مەن سىزنى تولۇق مەۋجۇت بولۇپ، سىز ئىسالمغا يېقىن يولىماسلىقنى قارار قىلغان بولسىڭ

چۈشىنىمەن. مەن سىزنىڭ قارارىڭىزنى بىر لوگىكىلىق قارار، دەپ ھېساباليمەن. مەن ھازىرغىچە بېرىپ 

مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ھەممىسىدە ئاشۇنداق بىر -باققان دۇنيادىكى ھەر بىر مۇسۇلمان ۋە غەيرى

ىرىمگە كەلگەن يۈز مىڭالرچە كىشىلەر ئورۇنغا چۈشۈپ قالغان كىشىلەرنى ئۇچراتتىم. مېنىڭ لېكسىيەل

كۆڭلىدە ئاشۇنداق ئىدىيىلەرنى ساقالۋاتقان كىشىلەردىن تەركىب تاپتى. مەن مۇشۇنداق ئەھۋالغا 

ناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىت دىققەت قىلدىم. شۇنچە ئۇزۇن ۋاقىت ئۆزۈمنى قۇرئاندىن يىراق تۇتتۇم. 

ناھايىتىمۇ قاتتىق، ھەمدە ئۇ مېنىڭ سوئاللىرىمغا سەۋەبى، مېنىڭ نەزىرىمدە ئۇنىڭ ۋاقتى ئۆتكەن، ئۇ 

مەن ئەگەر قۇرئان بۈگۈنكى كۈندە نازىل بولغان بولسا، »جاۋاب بېرەلمەيتتى. مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ، 

، دېگەن «ئۇ بۇرۇنقىسىغا ئازراقمۇ ئوخشىمايدىغان بىر مەزمۇندا نازىل بوالتتى، دەپ ئوياليمەن

 .[2]ئادەممۇ بار 

 

ك شەھىرىدىكى بىر ئالىي مەكتەپتە پەلسەپە، پىسخولوگىيە ۋە ئىنسانشۇناسلىق مەن نيۇ يور

دەرسلىرىنى ئالدىم.  تەدرىجىي تەرەققىيات نەزەرىيىسى ۋە ياۋروپا پەلسەپىسى قاتارلىقالرغا ئائىت 

يىل بۇرۇن نازىل قىلىنغان بىر كىتاب قانداقمۇ مېنىڭ  1400بۇنىڭدىن »بىلىملەرنى ئۆگەندىم. مەن 

، «ىرقى سوئاللىرىمغا جاۋاب بېرەلىسۇن؟ شۇڭالشقا مېنىڭ ئۇ كىتابنى ئۆگىنىشىمنىڭ ھاجىتى يوقھاز

 دەپ ئويلىدىم.   

ئەمما ئالالھنىڭ تارتۇقلىشى بىلەن، ئالالھنىڭ كىتابىنى ئۆگىنىشنى باشلىغان ۋاقتىمدا، مەن 

ۇم. شۇنىڭ بىلەن مەن ئادەمنىڭ ئىشەنگۈسى كەلمەيدىغان دەرىجىدىكى ئېسىل ئۇستازالرغا يولۇقت

ئىشنىڭ ھەممىسىنىڭ توغرا ئەمەسلىكىنى تونۇپ يەتتىم. ئالالھنىڭ كىتابى  4يۇقىرىدا تىلغا ئالغان 

بىزنىڭ ھازىرقى زامانىمىزغا ئىشەنگۈسىز دەرىجىدە مۇناسىۋەتلىك ئىكەن. ئۇ كىتابتا مېنىڭ 

ىرىمگە جاۋاب بولىدىغان سوئاللىرىمغا، كۆڭلۈمدىكى مەسىلىلەرگە، ۋە مېنىڭ شەخسىي مەسىلىل

قەدەمدىكى -3قەدەم ۋە -2مەزمۇنالر بار ئىكەن. جەمئىيەتتىكى مەسىلىلەر ۋە دۇنيادىكى مەسىلىلەر 

قەدەم ئۈستىدە، يەنى مېنىڭ ھازىرقى شەخسىي مەسىلىلىرىم ئۈستىدە -1ئىشالر بولۇپ، مەن بۇ يەردە 

 مگە جاۋاب بار ئىكەن.  ئالالھنىڭ كىتابىدا مېنىڭ مەسىلىلىرى —گەپ قىلىۋاتىمەن 

ئىككىنچى مەسىلە ئىسالم دىنىنىڭ بىر قاتتىق دىن ئىكەنلىكىدۇر. ئەمما مەن ئۇنى 

ئۆگەنگەنسېرى دىن قاتتىق ئەمەس، ئۇنىڭغا ئەگىشىۋاتقان كىشىلەرنىڭ قاتتىق ياكى قوپال 

ەھىمدىللىك بىلەن ئىكەنلىكىنى، كىتابنىڭ بولسا قاتتىق ئەمەسلىكىنى ھېس قىلدىم. ئالالھنىڭ كىتابى ر

 تولغان ئىكەن، ئەمما بىزدە رەھىمدىللىك يوق ئىكەن. بىز كەڭ قورساق ئەمەس ئىكەنمىز.  

ئۈچىنچى مەسىلە كىشىلەرنىڭ مېنىڭ سوئاللىرىمغا جاۋاب بەرمەسلىكى ئىدى. ئەمما، قۇرئان 

دىن باشقا بىرەر دىن كىشىلەرنى سوئال سوراشقا، ۋە تەنقىد بېرىشكە تەكلىپ قىلىدىكەن. دۇنيادا ئىسالم

كىتابىمىزدىن سوئال سورا، ئۇنى »دېمەيدۇ.  ئىسالمدىن باشقا دىنالر كىشىلەرنى « مېنى تەنقىد قىل»

دېگەن سۆزلەرنى ئوقۇغاندا، كۆزۈمگە « ئۆزۈڭ ئويال»دېمەيدۇ. مەن كىتابىمىزدىكى « تەنقىد قىل
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دېيىشى كېرەك ئىدىغۇ، دەپ « ن!سوئال سورىما، شۇ بويىچە ئىشە»ئىشەنمەي قالدىم. ئەسلىدە ئۇ 

دېگەننى تەلەپ « ئويالشنى توختىتىپ، پەقەت ئىشەن»ئويلىدىم. باشقا دىنالر ئەگەشكۈچىلەردىن 

سەن ئويالشنى توختاتساڭ بولمايدۇ. سەن پەقەت ئويلىغاندىال، ئاندىن »قىلىدۇ. ئەمما بىزنىڭ دىنىمىز 

 ، دەيدىكەن.      «بۇ دىنغا ئىشىنىسەن

ياشقا كىرگەندە شۇنىڭغىچە مۇسۇلمان ئۈممەتلەر تەرىپىدىن  19ن مەن شۇنىڭ بىلە

ئالدانغانلىقىمنى چۈشىنىپ يەتتىم. مەن پۈتۈن ئۆمرۈمنى بىر مۇسۇلمان بولۇپ ياشاپ كەلگەن ئىدىم. 

ئەمما شۇ چاغقىچە ھېچ كىم ماڭا كىتابىمىزدا ئۆز مەسىلىلىرىمىز ھەققىدە جاۋابالرنىڭ بارلىقىنى، ئۇنىڭ 

ىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭ قاتتىق ئەمەسلىكىنى دەپ باقمىغان ئىدى. دېمەك، ماڭا بىز ب

ئىسالمنى ئۆگىتىش ۋەزىپىسىنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان كىشىلەر ئىسالمغا توغرا ۋەكىللىك قىاللماپتۇ. شۇنىڭ 

ولدۇم. مەن نۇرغۇن بىلەن مەن ئۆزۈم بىر خىل زەربىگە ئۇچرىغان ئادەم بىلەن ئوخشاش ھېسسىياتتا ب

ئىشەنچلىرىمنى يوقاتتىم. ھېلىقى كىشىلەرگە ئىشەنمەس بولدۇم. دىننى ئۆزۈم ئۆگىنىپ چىقىش قارارىغا 

كەلدىم. تەلىيىمگە يارىشا مەن ئىنتايىن ئېسىل زىيالىي ۋە ئۇستازالرغا يولۇقتۇم. دىننى ھەقىقىي تۈردە 

داق دىننى ھەقىقىي تۈردە توغرا چۈشىنىدىغان توغرا چۈشەنگەن ئۇستازالرغا ئېرىشتىم. ئەمما ئاشۇن

كىشىلەر ئانچە كۆپ ئەمەس. مەن ئىگە بولغان ھېلىقى ئېسىل ئۇستازالر نۇتۇقنى ياخشى 

سۆزلىيەلەيدىغان كىشىلەردىنمۇ ئەمەس. ئەمما ماڭا دىننى خاتا چۈشەندۈرگەن كىشىلەرگە ئوخشاشالر 

 ر ھەممە يەرگە كەڭ تارقالغان. بۇ بىر مەسىلە.  بولسا نۇتۇق سۆزلەشكە ناھايىتى ئۇستا بولۇپ، ئۇال

مۇسۇلمانالرغا دەۋەت ئېلىپ بېرىش ھەققىدە سۆزلەيمىز. ئەمما مەن سىلەرگە -بىز دائىم غەيرى

شۇنى دەپ قوياي:  ھازىر ئۈممەتلەرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ قۇرئان بىلەن بولغان باغلىنىشى ئۈزۈلۈپ قالدى. 

ىسىدا گەپ ئاڭلىغاندا، ئۇالرنىڭ ئاڭاليدىغىنى قۇرئاننىڭ ھازىر نۇرغۇن كىشىلەر قۇرئان توغر

قاتتىقلىقى، ئۇنىڭ ئۆزلىرى بىلەن مۇناسىۋەتسىز ئىكەنلىكى، ۋە ئۇنىڭ ئۆزلىرىدىكى سوئالالرغا جاۋاب 

بېرەلمەيدىغانلىقى ھەققىدىكى گەپلەر بىلەنال چەكلىنىۋاتىدۇ. گەرچە قۇرئاندا جاۋابالر بار بولسىمۇ، 

ندۈرىدىغانالر ئۇنى جايىدا چۈشەندۈرەلمەيۋاتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىز ئالالھنىڭ كىتابىغا قۇرئاننى چۈشە

چاال ۋەكىللىك قىلىۋاتىمىز. ھازىر مېنىڭ كۆز ئالدىمدا تۇرۇۋاتقان مەسىلە ئەنە شۇ. بىزنىڭ 

زامانىمىزدىكى قىيىن ئۆتكەل ئەنە شۇ. مېنىڭچە ھازىرقى ۋاقىتتا بىزنىڭ ئالدىمىزدىكى ئەڭ چوڭ 

 قىيىنچىلىق ئەنە شۇ.  

قۇرئاندىن بىرەر ئايەتنى نەقىل كەلتۈرۈش ئىنتايىن ئاسان. قۇرئاندىكى بىر ئايەتنى خاتا 

چۈشىنىپ، ئۇنى خاتا قوللىنىشمۇ پەۋقۇلئاددە دەرىجىدە ئاسان بولۇپ، كىشىلەر ھازىر شۇنداق 

اھسىز كىشىلەر ئۆلۈپ كېتىۋاتقان قىلىۋاتىدۇ. بەزى كىشىلەر ئايەتلەرنى خاتا قوللىنىپ، شۇنىڭ بىلەن گۇن

ئىشالرمۇ بار. ئەگەر قۇرئاننى خاتا قوللىنىدىكەنسىز، قان تۆكۈلۈش يۈز بېرىشىمۇ مۇمكىن. ھازىر 

ئاشۇنداق ئىشالرمۇ يۈز بېرىۋاتىدۇ. ئەگەر قۇرئاننى خاتا قوللىنىدىكەنسىز، بىر قىسىم كىشىلەرنى 

ر ئاشۇنداق ئىشالرمۇ يۈز بېرىۋاتىدۇ. ئاشۇنداق ئىشالر ئىسالمدىن يىراقالشتۇرۇۋېتىشىڭىز مۇمكىن. ھازى

مەن »بىزنىڭ دەۋرىمىزدە، ياكى ھازىرقى زاماندا يۈز بېرىۋاتىدۇ. بىر قىسىم كىشىلەر مۇسۇلمانالرنىمۇ 

دېگۈزۈۋېتىدىغان دەرىجىدە قۇرئان ھەققىدە تەتۈر تەشۋىقات ئېلىپ « ئەمدى ئىسالمنى ئىستىمەيمەن

 .[1]ىڭ دەۋرىمىزدىكى بىر پاجىئەدۇر بېرىۋاتىدۇ.  بۇ بىزن

مەن بۇ قېتىم تونۇشتۇرماقچى بولغان ئويغاننىڭ ئىككى دوكالتىدىكى مەزمۇنالر مۇشۇ يەردە 

 ئاخىرالشتى. 
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 . ئاخىرقى سۆز3

مەزكۇر يازمىدىكى مەزمۇنالر بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك يەنە ئىككى چوڭ مەزمۇن بار. ئۇنىڭ 

چوڭ قىيىنچىلىقالرنى  4دىنىمىزغا قايتىدىن رەسمىي كىرگەندە يۇقىرىدىكى يېشىدا  19بىرى، ئويغاننىڭ 

قانداق يەڭگەنلىكى. ئۇنىڭ يەنە بىرى بولسا، تۇغۇلما مۇسۇلمانالرغا يول كۆرسىتىپ، ياردەم قىلىشتا 

 ھازىر قانداق مەسىلىلەرنىڭ ساقلىنىۋاتقانلىقى، ۋە ئۇ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشنىڭ ئاقىالنە ئۇسۇللىرى،

يەنى، ئەقىل بىلەن ئىش قىلىش ئۇسۇللىرىدىن ئىبارەت. مەن ئۇ ئىككى مەزمۇننى بۇنىڭدىن كېيىن 

ئايرىم تېما قىلىپ يولاليمەن. مەن ئاخىرىدا مېنىڭ ھازىر قىلىۋاتقان ئىشىمنىڭ ئەھمىيىتىنى توغرا 

قان چۈشەنگەن، ۋە مېنى ئىزچىل تۈردە قولالپ، ماڭا قىزغىن ھالدا مەدەت بېرىپ كېلىۋات

 قېرىنداشالرنىڭ ھەممىسىگە چىن كۆڭلۈمدىن مىننەتدارلىق بىلدۈرىمەن.  

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

[1] Three reasons make some born Muslims atheist 

https://www.youtube.com/watch?v=tcJ6uy9w4yw 

 

[2] In Need of Wisdom 

https://www.youtube.com/watch?v=mX1oRcMbLzA 
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 تۆت چوڭ قىيىنچىلىقنى يېڭىش ئۇسۇلى

 كۈنى-5ئاينىڭ -2يىلى -2016

 

 

ئوتتۇرىغا قويغان، مۇسۇلمان ئائىلىسىدە تۇغۇلۇپ مۇسۇلمان « ئويغان»مەن ئالدىنقى ماقالىدە 

 :[1]چوڭ قىيىنچىلىقنى بايان قىلىپ ئۆتتۈم  4بولۇپ قالغان ياشالر دۇچ كېلىدىغان مۇنداق 

 ىلەن مۇناسىۋەتسىز.( قۇرئان مەن ب1)--

 ( بۇ دىن ۋە بۇ كىتاب ناھايىتى قاتتىق ۋە ناھايىتى كەسكىن ئىكەن.2)--

دېگەن سوئالغا ھېچ كىم جاۋاب « نېمىشقا مەن بىر مۇسۇلمان بولۇشۇم كېرەك؟( »3)--

 بەرمەيدىكەن.

 ( قۇرئاننى ئوقۇپ چۈشىنىش بەك قىيىن ئىكەن.4)--

 

ئوتتۇرىغا قويۇش بىلەن بىللە، ئۆزىنىڭ بىر قانچە قېتىملىق ئويغان يۇقىرىدىكى قىيىنچىلىقالرنى 

لېكسىيەلىرى ۋە تېلېۋىزور پروگراممىسىدا سوئالالرغا جاۋاب بېرىپ سۆزلىگەن نۇتۇقلىرىدا -دوكالت

ئۆزىنىڭ قانداق جەريانالرنى بېسىپ، ئاشۇ قىيىنچىلىقالرنى يەڭگەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. مەن 

 ن بېسىپ ئۆتكەن يولالرنى قىسقىچە بايان قىلىپ ئۆتىمەن. مەزكۇر يازمىدا ئويغا

بىر نەرسىنى چوڭقۇر ۋە توغرا چۈشەنمىگەن ئادەمنىڭ ئۇ نەرسىنى خاتا چۈشىنىۋېلىش ۋە ئۇنى 

خاتا قوللىنىش ئېھتىماللىقى ناھايىتى يۇقىرى بولىدۇ. مېنىڭ قارىشىمچە، ھازىر ئىسالم دىنى ساھەسىدە 

ار ئەھۋالالرنىڭ خېلى كۆپ قىسمىنىڭ كېلىپ چىقىش مەنبەسىمۇ ئەنە شۇ: ساقلىنىپ تۇرۇۋاتقان ناچ

مەدەنىيەت، ۋە سەمىمىيەت ساپاسى تۆۋەن -خېلى كۆپ مۇسۇلمانالرنىڭ ئەقلىيەت، ئىالھىيەت، پەن

بولۇش، شۇڭالشقا دىننىمۇ چوڭقۇر ۋە تولۇق چۈشەنمەسلىك. ئوخشىمىغان كىشىلەرنىڭ بىر ئىشنى توغرا 

ئوخشاش بولمايدۇ. شۇڭالشقا بىر ئادەمنىڭ دىننى چوڭقۇر ۋە توغرا چۈشىنىشنىڭ باشقا  قىلىش ئۇسۇلىمۇ

ھەممە كىشىلەرگە ماس كېلىدىغان بىر ئۇنىۋېرسال توغرا ئۇسۇلىنى ئوتتۇرىغا قويالىشى مۇمكىن ئەمەس. 

بولماسلىقىمۇ ئۇنىڭدىن باشقا، ئامېرىكىدا قىلغىلى بولغان بىر قىسىم ئىشالرنى باشقا يەرلەردە قىلغىلى 

مۇمكىن. شۇڭالشقا مېنىڭ مەزكۇر يازمىدا تونۇشتۇرىدىغىنىم پەقەت بىر كىشىگە ئۈنۈم بەرگەن ئۇسۇل 

ياكى جەريانىدىنال ئىبارەت بولۇپ، ئەڭ ئاخىرىدا ھەر بىر ئادەم دىننى چوڭقۇر ۋە توغرا چۈشىنىشتە 

كېلىدۇ. مەن بارلىق ئوقۇرمەنلەردىن  ئۆزىگە ئۈنۈم بېرىدىغان يولنى يەنىال ئۆزى تېپىپ چىقىشقا توغرا

 بۇ نۇقتىنى ئەستىن چىقىرىپ قويماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمەن. 

ھازىر سادىر بولۇۋاتقان يەنە بىر ئېغىر ئەھۋال شۇكى، نۇرغۇن كىشىلەر دىن ھەققىدە سەمىمىي 

ڭ خىيالىغا ھالدا ئازراق ئىزدىنىپ باقماي تۇرۇپ، دىن ھەققىدە ئانچە بىلمەي تۇرۇپ، پەقەت ئۆزىنى

ئاساسلىنىپال دىن ھەققىدە ھۆكۈم پىچىۋاتىدۇ. ئوخشىمىغان كىشىلەرنىڭ بىر مەسىلە ئۈستىدە 

ئالالھ ئىنسانالرنى ئەنە شۇنداق ياراتقان.  —قاراشتا بولۇشى بىر نورمال ئەھۋال -ئوخشىمىغان كۆز

بولسۇن ياكى ئىلمىي ئەمما ئۆزى بىلمەيدىغان نەرسە ئۈستىدە ھۆكۈم پىچىش مەيلى دىنىي نۇقتىدىن 
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نۇقتىدىن بولسۇن بىر نورمال ئەھۋال ئەمەس. ئۇ بىر نورمال، مەدەنىيەتلىك ئىنسانغا ماس كېلىدىغان 

ئىش ئەمەس. دىن ھەققىدە توغرا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈنمۇ ئۇنى چوڭقۇر ۋە توغرا چۈشىنىشكە توغرا 

ئۇ سىزنىڭ ئۆز ئىشىڭىز. ئەمما  —ۋېرىدۇ قاراشتا بولسىڭىز بولۇ-كېلىدۇ. سىز دىن ھەققىدە باشقىچە كۆز

دىن ھەققىدە سۆزلىمەكچى بولىدىكەنسىز، سىز ئالدى بىلەن ئۇنى چوڭقۇر ۋە توغرا چۈشىنىپ ئاندىن 

سۆزلەڭ. مەن مەزكۇر يازمىدا بايان قىلىدىغان مەزمۇننىڭ يېتەرلىك دەرىجىدىكى سەمىمىيەتلىك بىلەن 

ىكى بار قېرىنداشالرغىمۇ بىر ئاز ياردىمى تېگىشىنى ئۈمىد دىنىمىزغا ئەستايىدىل قاراپ چىقىش ئىست

 قىلىمەن. 

مەن ئەمدى رەسمىي مەزمۇننى باشاليمەن. مېنىڭ بۇ قېتىم تونۇشتۇرىدىغىنىم ئويغاننىڭ 

دەپ ئاتىلىدىغان بىر تېلېۋىزور پروگراممىسىدا دېگەن « VIP Show»ئەنگلىيەدىكى ئىنگلىزچە 

، ئۇ پروگراممىدا باشقۇرغۇچى ئويغاندىن سوئال سورايدۇ. ئويغان [2]سۆزلىرىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ 

بولسا سورالغان سوئالالرغا جاۋاب بېرىدۇ. مەن بۇ يازمىدا سورالغان سوئالالرنى يازماي، پەقەت ئۇنىڭ 

جاۋابلىرىنىال يازىمەن. مېنىڭ يازىدىغىنىمنىڭ ھەممىسى ئويغاننىڭ سۆزلىرى بولۇپ، ئەگەر ئۇنىڭغا ئۆز 

شەكلىدە قىستۇرۇپ قويىمەن. بۇ پروگراممىنىڭ « ئىالۋە»منى قوشۇپ قويماقچى بولسام، ئۇنى بىر سۆزۈ

مارتتا -16يىلى -2014( قا YouTubeمىنۇت بولۇپ، ئۇنىڭ سىن ھۆججىتى يۇتيۇب ) 31ئۇزۇنلۇقى 

 چىقىرىلىپتۇ. ئاشۇ يۇتيۇب تور بېتىدە ئويغان مۇنداق دەپ تونۇشتۇرۇلۇپتۇ: 

ىلى ئەرەب تىلى ۋە قۇرئان ئوقۇتۇشى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان باييىناھ ي-2005ئويغان »

ئىنستىتۇتىنى قۇرغان بولۇپ، ئۇ قۇرئان كەرىمنىڭ مۆجىزىلىرى ھەققىدىكى بىر مۇتەخەسسىستۇر. ئۇنىڭ 

ئىسمى دۇنيادىكى تەسىرى ئەڭ كۈچلۈك مۇسۇلمانالر قاتارىدىن ئورۇن ئالغان. ئەنگلىيە فىلىم 

( بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن مەزكۇر سۆھبەتتە ئويغان Hassan Alkatibەن ئەلكاتىب )ئىشلىگۈچىسى ھەس

ئەپەندى ئۆز ھاياتىغا بىر قېتىم قاراپ چىقىپ، قۇرئاننىڭ ئۆزىنى ۋە باشقا نۇرغۇن كىشىلەرنى قانداق 

 «ئۆزگەرتكەنلىكىنى ئەسلەپ ئۆتىدۇ.

 

 

رغۇچىسى ھەسەن ئەلكاتىب )سولدىكى رەسىم: ئەنگلىيەدىكى بىر تېلېۋىزور پروگراممىسىنىڭ باشقۇ-1

 كىشى( بىلەن ئويغان )ئوڭدىكى كىشى( سۆھبەت ئۆتكۈزۈۋاتقان بىر كۆرۈنۈش.
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 . ئويغان دىندىن يىراق ياشىغان ۋاقىتالر1

مەن بۇرۇنقى شەرقىي بېرلىن شەھىرىدە تۇغۇلغان. ئۇ چاغدا دادام پاكىستاننىڭ گېرمانىيەدە 

ياشقا كىرگىچە مەن شۇ يەردە چوڭ بولدۇم. بۇ  6ئىدى. شۇڭالشقا  تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسىنىڭ ئەلچىسى

تىلىم گېرمان تىلى بولۇپ، ئوردۇ -1ئايدەك ۋاقىتال تۇردۇم. مېنىڭ  8 – 6جەرياندا پاكىستاندا پەقەت 

تىلىنىمۇ ئازراق ئۆگەندىم. ئۇنىڭدىن كېيىن بىز سەئۇدىنىڭ رىياد شەھىرىگە كۆچتۇق. ھەمدە 

يىلىغىچە بىز شۇ يەردە ياشىدۇق. بۇ جەرياندا مەن دەرسلەر ئوردۇ تىلىدىال -1992يىلىدىن -1986

ئۆتۈلىدىغان، مەخسۇس پاكىستانلىقالر ئۈچۈن قۇرۇلغان بىر مەكتەپتە ئوقۇدۇم. ئەرەبچىنى بەك كۆپ 

يىلى بىز ئامېرىكىغا كۆچۈپ كېلىپ، -1993ئۆگىنىپ كېتەلمىدىم. ئازراق ئىنگلىزچىمۇ ئۆگەندىم. 

 تۇرىدىن باشالپ ئامېرىكىدا ئوقۇدۇم. ئالىي مەكتەپنىمۇ ئامېرىكىدا ئوقۇدۇم.تولۇق ئوت

مەن ئامېرىكىدا ھۆكۈمەت ئىگىلىكىدىكى تولۇق ئوتتۇرىدا ئوقۇۋاتقاندا مەكتەپتىكى 

يىل ئىچىدە بىرەر  2ئوقۇغۇچىالرنىڭ كۆپىنچىسى مۇسۇلمان ئەمەس ئىدى. شۇڭالشقا مەن دەسلەپكى 

ەنمۇ تونۇشمىدىم. مەن ئوقۇغان مۇھىت بىلەن تىل مەن بۇرۇن ياشاپ كۆرگەن مۇسۇلمان ئوقۇغۇچى بىل

يەرلەرنىڭكى بىلەن ئازراقمۇ ئوخشىمايتتى. مەن بىر ئۆسمۈر بولۇش ساالھىيىتىم بىلەن مېنىڭ ئۇ 

ۋاقىتتىكى ئەڭ چوڭ ئۈمىدىم باشقىالرنىڭ ئىچىگە سىڭىپ كىرىش بولدى. مېنى باشقىالردىن 

كۈن  5غان نەرسە ئىسالم ئىدى. تولۇق ئوتتۇرا مەزگىلىدە بىز ھەر ھەپتىسى پەرقلەندۈرۈپ تۇرىدى

يىل جەريانىدا جۈمە نامىزىغىمۇ بېرىپ  2مەكتەپتە ئوقۇدۇق. شۇڭالشقا مەن تولۇق ئوتتۇرىدا ئوقۇغان 

مان ئاستا بىر قىسىم ئوقۇغۇچىالر بىلەن دوست بولۇشقا باشلىدىم. ئەمما ئۇالر مۇسۇل-باقمىدىم. مەن ئاستا

ئەمەس بولغاچقا، بىزنىڭ دوستلۇقىمىزنىڭ دىن بىلەن ھېچ قانداق مۇناسىۋىتى بولمىدى. مەن ئۆزۈمنى 

ئانام مېنىڭ ئۆزگىرىپ كېتىشىمنى خالىمايتتى. شۇڭالشقا مەن -ئۇالرغا ماسالشتۇرۇشقا يۈزلەندىم. ئاتا

مەجبۇرى بولدۇم. بىز ئىسالم  ئۆي ئىچىدە بىر خىل ئادەم، مەكتەپتە يەنە بىر خىل ئادەم بولۇپ ياشاشقا

دىنىدا قەدىرلەيدىغان نۇرغۇن قىممەت قاراشلىرى نۇرغۇن ئەللەردە كىشىلەرگە ئانچە تەشەببۇس 

قىلىنمايدۇ. مۇسۇلمان ئەللىرىمۇ ئۇنداق ئىدىيىلەرنى يېتەرلىك دەرىجىدە تەشەببۇس ۋە تەشۋىق 

ڭىال تەۋە ئىشالر بولۇپ، ئۇالر باشقىالر قىلمايدۇ. مەن بۇرۇن ئۆز بېشىمدىن ئۆتكەن ئىشالر پەقەت ما

ئۈچۈن يۈز بەرمەيدۇ، دەپ ئوياليتتىم. ئەمەلىيەتتە ئۇ ھازىرمۇ مىليونلىغان كىشىلەرگە يۈز بېرىۋاتىدۇ. 

ئۆز دىنىڭىزنىڭ تەلىماتىغا خىالپ كېلىدىغان بىر خىل تۇرمۇش شەكلىدە ياشىغان ۋاقتىڭىزدا، سىز 

ھېس قىلىسىز. ئەمما ھېچكىم بىر گۇناھكار ئادەمدەك تۇيغۇدا  ئۆزىڭىزنى بىر گۇناھكار ئادەمدەك

يولدىن بىرىنى تالاليسىز: بىرى دىننى قوبۇل  2ياشاشنى ياخشى كۆرمەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن سىز مۇنداق 

دەيدىغان ئاڭنى يوق « مەن بىر گۇناھكار ئادەمگە تەۋە»قىلىش، يەنە بىرى بولسا ئۆزىڭىزدىكى 

 يولنى تاللىدىم. -2ىغان بويىچە ياشاش. مەن ئۇ چاغدا قىلىۋېتىپ، ئۆزىڭىز خال

 

 . ئويغاننىڭ دىنغا قىزىقىشىغا تۈرتكە بولغان ئامىلالر2

ئادەم ئۆزىنىڭ يېقىن دوستىنى دورايدۇ. شۇڭا ئۆزۈڭنىڭ دوستىنى »مۇنداق بىر ھەدىس بار: 

غاندىن كېيىنكى بىر مەزگىل مەن ئالىي مەكتەپ ھاياتىنى باشلى« ناھايىتى ئېھتىياتچانلىق بىلەن تالال.
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ۋاقىت ئىچىدىمۇ ئىسالمدىن يىراق تۇردۇم. ئاندىن مەكتەپتە بىر ياش مۇسۇلمان ئوقۇغۇچىنى 

نىڭ بىر ئۇقتۇرۇشىنى چاپالپ « مۇسۇلمان ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسى»ئۇچراتتىم. ئۇ تامالرغا مەكتەپنىڭ 

ەتلەردىن كەلگەن مۇسۇلمان ئوقۇغۇچىالر بۇ ئۇيۇشمىغا ھەممە دۆل»يۈرۈۋاتقان ئىكەن. مەن كۆڭلۈمدە 

، دەپ ئويلىدىم. ھەمدە ھېلىقى «توپالنغان بولغاچقا، ئۇالرنىڭ ئولتۇرۇشلىرى ناھايىتى قىزىشى مۇمكىن

، دەپ «ھەئە، بىز ئولتۇرۇشمۇ قىلىمىز»دەپ سورىدىم. ئۇ « سىلەر ئولتۇرۇشمۇ قىالمسىلەر؟»ئوقۇغۇچىدىن 

ئوقۇغۇچى بار  2ۇالرنىڭ يىغىلىش ئورنىغا باردىم. ئۇ يەردە ئاران جاۋاب بەردى. شۇنىڭ بىلەن مەن ئ

بۇ يەر ماڭا ماس »بولۇپ، ئۇالر قۇرئان ھەققىدىكى بىر تېما ئۈستىدە سۆزلىشىۋېتىپتۇ. شۇنىڭ بىلەن مەن 

، دەپ ئويلىدىم. ئەمما ئۇ ئىككىيلەن ماڭا ناھايىتى ياخشى مۇئامىلە «كېلىدىغان يەر ئەمەسكەن

مەن  —ئۈچۈن مەخسۇس ۋاقىت ئاجراتتى. ئۆيگە قايتقۇچە مېنى ماشىنىسىغا سېلىۋالدى قىلدى. مەن 

ئادەتتە ئۆي بىلەن مەكتەپ ئارىلىقىدا پويىز بىلەن قاترايتتىم. ئەمما ئۇ ئوقۇغۇچى ھەرگىزمۇ مېنى 

يولدا  دىنغا دەۋەت قىلمىدى. بىر كۈنى يولدا كېتىۋاتقاندا مېنى ماشىنىسىدا ئېلىپ كېتىۋاتقان دوستۇم

ماشىنىسىنى توختىتىپ، بىر مەسچىتتە جۈمە نامىزىنى ئوقۇدى. مەن سىرتتا ساقالپ تۇرۇشقا نىسبەتەن 

راھەتسىزلىك ھېس قىلىپ، مەسچىتكە كىرىپ، ئۇنىڭ بىلەن بىللە ناماز ئوقۇدۇم. ئۇ چاغدا ھەر بىر ناماز 

ېنىڭ ئېسىمدە قالمىغان ئىدى. قانچە رەكەت بولىدىغانلىقى، ۋە قايسى ئايەتلەرنى ئوقۇيدىغانلىقى م

مەن شۇنىڭدىن كېيىن ناماز قائىدىلىرىنى قايتا ئۆگەندىم. بۇالرنىڭ ھەممىسىگە ئاشۇ دوستۇم تۈرتكە 

 بولدى.

مەن بۇ يەردە باشقا ياشالرغا دەپ قويۇشنى مۇۋاپىق كۆرگەن بىر ئىش بار: ھېچكىم 

ھۋالى ئىچىدە ئەمەس. ئەگەر سىز بىر قۇتۇلدۇرۇۋالغىلى بولمايدىغان دەرىجىدىكى ئۈمىدسىزلىك ئە

ئەستاغپۇرۇلال، ماۋۇ »دىنچى ئادەم بولۇپ، مېنى ئالىي مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدا كۆرگەن بولسىڭىز، 

دەيتتىڭىز. مەن ئاشۇنداق بالىالرنىڭ بىرى ئىدىم. ئەمما، بىر مۇسۇلمان ئوقۇغۇچى « بالىغا قاراڭ!

كۆڭلىدە مەلۇم دەرىجىدىكى ياخشىلىق بار بىر ئىنسان، دەپ  مېنىڭ ئۈستۈمدىن ھۆكۈم پىچماي، مېنى

ھېسابالپ، ماڭا ياخشى مۇئامىلىدە بولدى. ئۇنىڭ تەسىرى مېنىڭ بۈگۈنكىدەك بىر ئادەم بولۇشۇمغا 

تۈرتكە بولدى. بىز باشقىالرغىمۇ ئەنە شۇنداق مۇئامىلە قىلىشىمىز كېرەك. بىز باشقىالرغا ئىسالمنى تەقدىم 

چان بولۇشىمىز كېرەك. ئۇنداق ئىشالر بىر كېچىدىال ئەمەلگە ئاشمايدۇ. مەن يۇقىرىدا تىلغا قىلىشتا سەۋر

ئالغان مېنىڭ ئەڭ يېقىن دوستۇم ئەمەلىيەتتە ماڭا بىرەر قېتىممۇ ئىسالم يولىدا دەۋەت ئېلىپ بارمىدى. 

ىلمىدى. پەقەت ماڭا مەندىن ناماز ئوقۇشنى بىرەر قېتىممۇ تەلەپ قىلمىدى. ماڭا قۇرئان ھەققىدە گەپ ق

 بىر يىلدەك ۋاقىتقىچە بىر ياخشى ھەمراھ بولۇپ بەردى. مەن شۇ سەۋەبتىن دىن يولىغا كىردىم.

 

 . ئويغاننىڭ قۇرئاننى رەسمىي ئۆگىنىشنى باشلىغان دەسلەپكى مەزگىلى3

بۇ قېتىم دىن ھەققىدە قايتىدىن ئاڭلىق ھالدا ئىزدىنىشنى باشالپ، ئالىي مەكتەپكە 

لىشتىكى پويىزنىڭ ئۈستىدە قۇرئاننىڭ ئىنگلىزچە تەرجىمىسىنى ئوقۇدۇم. ئەمما ئۇنى كې-بېرىپ

چۈشىنىشتە ئىنتايىن قاتتىق قىينالدىم. ماڭا جۈملە شەكىللىرى غەلىتە تۇيۇلدى. ئىشلىتىلگەن سۆزلۈكلەر 

املىق قىيىن تۇيۇلدى. شۇڭا ئۇالرنى چۈشىنەلمىدىم. قۇرئاننىڭ تەرجىمىسىدە جۈملىنىڭ ئىگىسى داۋ

دېگەن سۆز بىلەن « ۋە»ئۆزگىرىپ تۇرىدىكەن. جۈملىلەر ئوتتۇرىدىال تۈگەپ قالىدىكەن. جۈملىلەر 

دېگەن باغلىنىش سۆزى بىلەن باشلىمايدىغانلىقىمىزنى « ۋە»باشلىنىدىكەن. بىز باشالنغۇچتىال جۈملىنى 
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لۇق چۈشىنىشىڭىز كېرەك ئۆگەنگەن ئىدۇق. ئەسلىدە سىز قۇرئاننىڭ تەرجىمىسىنى ئوقۇسىڭىز، ئۇنى تو

 ئىدى. ئەمما ئەمەلىيەت ئۇنداق ئەمەسكەن. ئەمەلىيەتتە سىز تېخىمۇ قايمۇقۇپ كېتىدىكەنسىز. 

شۇڭالشقا مەن قۇرئاننى ياخشىراق چۈشەنگىلى بولىدىغان باشقا ئۇسۇلالرنى ئىزدىدىم. ئۇ يەر، بۇ 

الپ كۆردۈم. ئەمما مەن ئاڭلىغان يەرلەرگە بېرىپ، ئۆزۈم تاپالىغان لېكسىيەلەرنىڭ ھەممىسىنى ئاڭ

لېكسىيەلەر قۇرئان ئۈستىدە بولماستىن، ئىسالمدىكى ھەر خىل تېمىالر ئۈستىدە ئىكەن. ئەڭ ئاخىرىدا 

بىز ئولتۇراقالشقان جايدىكى مەسچىتتە سۆزلەنگەن كۆپ قىسىملىق لېكسىيەدىن بىرىگە قاتناشتىم. ئۇ 

امىزان ئېيىدا بولغان ئىش بولۇپ، ھەر كۈنلۈك تاراۋىدىن لېكسىيەلەر ئوردۇ تىلىدا سۆزلەندى. ئۇ بىر ر

كېيىن، قۇرئان ھەققىدە لېكسىيە سۆزلەندى. ئۇنىڭدا قۇرئان بىر ئايەت، بىر ئايەتتىن تەرجىمە قىلىنىپ، 

دىن ئەتىگەن  10قىسقىچە چۈشەندۈرۈلدى. بۇ لېكسىيە تولۇق بىر ئاي ۋاقىت ھەر ئاخشىمى سائەت 

سائەت ئېلىپ بېرىلدى. مەن بىر ئاي ۋاقىت ئاشۇ لېكسىيەلەرنىڭ  5 – 4ىي گىچە جەمئ 3 – 2سائەت 

ھەممىسىنى ئاڭلىدىم. ھەمدە قۇرئانغا ئىنتايىن ھەيران قالدىم. بىر ئايلىق لېكسىيە ئاخىرالشقاندا مەن 

مۇسۇلمانالر ئۆز دىنى ئۈچۈن ھەر خىل يولالر بىلەن خىزمەت »ئوقۇتقۇچىنىڭ قېشىغا بېرىپ، 

« مەن سىز قىلىدىغان ئىشنى قىلىشنى ئارزۇ قىلىمەن. مەن ئىشنى نەدىن باشلىسام بولىدۇ؟ قىلىدىكەن.

، دېدى. مەن ئۇ چاغدا نيۇ يورك شەھىرىدە بولۇپ، ھەم «ئەرەبچىنى ئۆگەن»دەپ سورىدىم. ئۇ: 

ا پۈتۈن كۈنلۈك ئوقۇغۇچى، ھەم پۈتۈن كۈنلۈك خىزمەتچىلىك قىلىۋاتقان ئىدىم. مېنىڭ ئەرەب دۇنياسىغ

« مەن ئەرەبچىنى قانداق ئۆگىنىمەن؟»بېرىپ ئوقۇيدىغانغا پۇلۇممۇ يوق ئىدى. شۇڭا مەن ئۇنىڭدىن 

، دېدى. شۇنىڭ بىلەن رامىزان ئاياغلىشىپ بىر ھەپتە «مېنىڭ دەرسىمگە كەل»دەپ سورىدىم. ئۇ 

ئەڭ  ھەپتىلىك ئەرەب تىلى كۇرسىغا قاتنىشىشنى باشلىدىم. ئەرەب تىلىنى 3ئۆتكەندە مەن بىر 

ئاساسىي بىلىملەردىن باشالپ ئۆگەندىم. ھەر قېتىم ئازراق نەرسىنى ئۆگەنسەم، قۇرئاننىڭ بىر يېرىنى 

چۈشىنىدىغان بولدۇم. نامازدا ئوقۇيدىغان ئايەتلەرنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىشكە باشلىغاندا، ناھايىتى 

ە شۇ ۋاقىتتا باشالنغان ھاياجانالندىم، ھەمدە ھەيران قالدىم. مېنىڭ دىنىي يولدىكى سەپىرىم ئەن

 بولۇپ، ئالالھ مېنىڭ ئۇنىڭدىن كېيىنكى يولۇمنى كۆپ ئاسانالشتۇرۇپ بەردى. 

 

 . ئويغاننىڭ قۇرئان ئۆگىنىشتە يۇقىرى پەللىگە چىقىشى4

مەن دەسلەپتە پەقەتال قۇرئاننى ئوقۇپ چۈشىنەلەيدىغان بولۇشنى نىشان قىلدىم. ئەمما كېيىنچە 

ەت ھېس قىاللمىدىم. شۇنىڭ بىلەن ئۆزۈمنى ئەرەب تىلىنى چوڭقۇرالپ ئۇنىڭلىق بىلەنال قانائ

ئۆگىنىشكە قىستىدىم. ئەگەر سىز ئەرەب تىلىنى پەقەت قۇرئان ئۈچۈنال ئۆگەنسىڭىز، سىز ئادەتتىكى 

ئەرەبچىنى سۆزلىيەلمەيدىكەنسىز، ئەرەب تىلىدا باشقىالر بىلەن ئاالقە ئېلىپ بارالمايدىكەنسىز، ۋە 

 سىيەلەرنىمۇ ئاڭالپ چۈشىنەلمەيدىكەنسىز. ئەرەبچە لېك

يىللىرىغا كەلگەندە مەن ئۆزۈمنى ئەرەب تىلىنى چوڭقۇرالپ ئۆگىنىشكە -2003شۇڭالشقا 

سائەتلىك ئەرەب تىلىدىكى لېكسىيەنى ئاڭلىدىم. گەرچە ئۇنى ئانچە چۈشىنىپ  8قىستىدىم. بىر 

رىمگە يېزىۋېلىپ، خاتىرىلىۋالغان كەتمىگەن بولساممۇ، دېيىلگەن گەپلەرنىڭ ھەممىسىنى دەپتى

مەزمۇنالرنى لۇغەت ئاختۇرۇپ ئوقۇپ چۈشىنىشكە تىرىشتىم. ئۇالرنى ئۆزۈمنىڭ چۈشىنىۋېلىشى ئۈچۈن 

مەن ئۆمرۈمدە ئۇنداق  —ئىنگلىزچىغا تەرجىمە قىلغىنىمدا، ئۇ مەزمۇنالرغا ناھايىتى ھەيران قالدىم 

اڭا ھېچكىم قۇرئاندا ئۇنداق مەزمۇنالرنىڭ بارلىقىنى گەپلەرنى ئاڭالپ باقمىغان ئىدىم. ھازىرغىچە م
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دەپ باقمىغان ئىدى. شۇنىڭ بىلەن ئەرەبچىنى تېخىمۇ چوڭقۇرالپ ئۆگىنىپ، قۇرئان ھەققىدىكى 

ئەرەبچە ماتېرىيالالرنى ئوقۇشقا باشلىدىم. بىر قانچە داڭلىق ئىسالم دوكتورلىرىنىڭ ئەسەرلىرى بىلەن 

نىڭ بىرى مەن بىلەن بىر جايدا ياشايدىغان بولۇپ، مەن سوئالىم بولسىال تولۇق تونۇشۇپ چىقتىم. ئۇالر

 ئۇنىڭدىن سوراپ تۇردۇم. ئۇالر مېنى چېكى يوق بىلىملەر بىلەن تەمىنلىدى. 

 

 . قۇرئان تىل جەھەتتە بىر مۆجىزىدۇر5

دە بىر قۇرئاننىڭ تىل جەھەتتە بىر مۆجىزە ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ تۈگەتكىلى بولمايدۇ. مەن بۇ يەر

 5مىنۇتتەك ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ئۇنىڭغا  5مىسال كۆرسىتەي. مەن بىر ئادەمگە سۆزلىسەم، 

 5مىنۇتنىڭ ئالدىدا نېمە دېگەنلىكىم تولۇق ئېسىمدە قالمايدۇ. شۇڭا مېنىڭ ھازىر دەۋاتقان گېپىم 

گەپلەر بولۇپ  مىنۇتنىڭ ئالدىدىكى گېپىمگە ئاساسەن ئاڭلىق ۋە سىستېمىلىق ھالدا سۆزلەۋاتقان

مەن كېچىنى كۈندۈزگە ئۇالپ ئۆگىنىش »مىنۇتنىڭ ئالدىدا  5چىقمايدۇ. مەسىلەن، ئەگەر مەن 

، دېيىشىم مۇمكىن. «مەن كۈندۈزنى كېچىگە ئۇالپ ئۆگىنىش قىلدىم»، دېگەن بولسام، ھازىر «قىلدىم

قاراڭغۇلۇق ھەققىدە مىنۇتنىڭ ئالدىدا  5سۆزنىڭ ھېچ بىر پەرقى يوق. ئەگەر مەن  2مەن ئۈچۈن بۇ 

سۆزلىگەن بولسام، ھازىر ئالدىدا ئاخشىمى ھەققىدە سۆزلەپ، ئاندىن كۈندۈزى ھەققىدە سۆزلىسەم 

ئەقىلگە بەكرەك مۇۋاپىق كېلىدۇ. ئەمما مەن سۆزلەۋاتقاندا ئۇنداق ئۇچۇرالرنى كالالمدا ئۈنۈملۈك بىر 

لىشىم ئاساسەن مۇمكىن ئەمەس. ئەمما تەرەپ قىلىپ، ئاڭلىق ھالدا ئاشۇنداق تەرتىپ بىلەن سۆزلىيە

ئالالھ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ۋە »سۈرىسى، يەنى سۈرە بەقەرەدە مۇنداق دەيدۇ: -2ئالالھ قۇرئاننىڭ 

قۇالقلىرىنى پېچەتلىۋەتكەن )ئىماننىڭ نۇرى كىرمەيدۇ(، ئۇالرنىڭ كۆزلىرى پەردىلەنگەن )ھەقىقەتنى 

نى « يۈرەك، دىل»بۇ يەردە ئالالھ « [.2:7بقا دۇچار بولىدۇ ]كۆرمەيدۇ(، ئۇالر )ئاخىرەتتە( قاتتىق ئازا

ئى مۇھەممەد!( ماڭا نەپسى خاھىشىنى ئىالھ )»ئەڭ ئالدىدا تىلغا ئالىدۇ. يەنە بىر سۈرىدە ئالالھ 

قىلىۋالغان، ئالالھ ئازدۇرغان، )ھەقنى( بىلىپ تۇرغان، ئالالھ قۇلىقىنى ۋە قەلبىنى پېچەتلىۋەتكەن ۋە 

لىگەن ئادەمنى ئېيتىپ بەرگىن، ئالالھ ئازدۇرغاندىن كېيىن، ئۇنى كىم ھىدايەت كۆزىنى پەردى

« قەلب»بىلەن « قۇالق»دەپ، « [45:23نەسىھەت ئالمامسىلەر؟ ]-قىالاليدۇ؟ سىلەر )بۇالردىن( ۋەز

نىڭ ئورنىنى ئالماشتۇرۇپ قويىدۇ. بۇ يەردىكى كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان نەرسە شۇكى، سۈرە 

دەپ « بۇ كىتابتا )يەنى قۇرئاندا( ھېچ شەك يوق، )ئۇ( تەقۋادارالرغا يېتەكچىدۇر»سۈرە( -2بەقەرە )

باشالنغان بولۇپ، بىر نەرسىگە نىسبەتەن گۇمان پەيدا بولغاندا، ئۇ گۇمان ياكى شەك ئادەمنىڭ 

ڭ قەلبىدە قەلبىدە پەيدا بولىدۇ. يېتەكلىنىشمۇ ئادەمنىڭ قەلبىدە يۈز بېرىدۇ. تەقۋادارلىقمۇ ئادەمنى

ئېلىپ بېرىلىدۇ. قىسقىسى، بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدا دېيىلگەن ئىشالرنىڭ ھەممىسى كىشىلەرنىڭ 

« ئالالھ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى پېچەتلىۋەتكەن»ئايەتتە -7قەلبىدە يۈز بېرىدىغان ئىشالردۇر. شۇڭالشقا 

ئايەتتە -8سۈرە( دىكى -45دېيىلىپ، دىل ياكى قەلب ئەڭ ئالدىدا تىلغا ئېلىنغان. سۈرە جاسىيە )

ئالالھ قۇلىقىنى ۋە قەلبىنى »ئايەتكە كەلگەندە -23دېگەن سۆز بار بولۇپ، « ئاڭالشنى رەت قىلىش»

نى ئەڭ ئالدىدا تىلغا ئالىدۇ. بۇ ئىككى ئايەتنىڭ ئوتتۇرىسىدا يەنە « قۇالق»دەپ، « پېچەتلىۋەتكەن

بىرال مىسال بولۇپ، قۇرئاندا بۇنداق ئايەت بار. بۇ پەقەت سۆزلەرنىڭ تەرتىپى ھەققىدىكى  15

ھېسابلىنىدىغان يۇقىرىقىدەك ئەھۋالالر « مۆجىزە»مىسالالردىن يەنە بىرەر مىڭى بار. يەنى، قۇرئاندا 

بۇالرنىڭ ئىنسانىي چۈشەندۈرۈلۈشىنىڭ مەۋجۇت »ئىنتايىن كۆپ. مەن مۇشۇ نەرسىلەرنى بىلگەندە، 
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 دىم. ، دېگەن خۇالسىگە كەل«بولۇشى مۇمكىن ئەمەس

قۇرئان بىر بىپايان دېڭىزغا ئوخشاش بولۇپ، ئۇنىڭغا يوشۇرۇنغان نەرسىلەرنى بىز ئۆزىمىز تېپىپ 

 چىقىشىمىز كېرەك. 

تىلنى چوڭقۇر چۈشەنمىسىڭىز، قۇرئاننى چوڭقۇر چۈشىنىش مۇمكىن ئەمەس. قۇرئاننى تولۇق ۋە 

لىدىغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ چوڭقۇر چۈشىنىش كۆپلىگەن ساھەدە چوڭقۇرالپ ئىزدىنىشنى تەلەپ قى

ئىچىدىكى مۇھىم بىرى ئەرەب تىلىدىن ئىبارەت. مەن يېڭى ئۆگەنگۈچىلەرگە ئەرەب تىلىنى يۇقىرى 

( دېگەن بىر دەرسنى باشلىدىم. Divine Speech« )ئىالھىي نۇتۇق»ئۈنۈم بىلەن ئۆگىتىش ئۈچۈن 

ەنگلىيەدىمۇ بىر قېتىم ئۆتتۈم. بۇ قېتىمدەك ئۆتۈپ بولدۇم. ئ 150ھەمدە ئۇنى ھازىرغىچە ئامېرىكىدا 

ئەرەب تىلى دېگەن »دەرس ئادەمنى ھەيران قالدۇرىدىغان دەرىجىدە كۈچلۈك ئىنكاس قوزغىدى. 

، دەپ قويۇشال كۇپايە قىلمايدۇ. قۇرئاننىڭ تىلىغا يەنە «قۇرئان تىلى، شۇڭا ئۇنى ئۆگىنىشىڭىز كېرەك

كىنىڭ قېتىدىن ئۆگىنىشكە قىزىقتۇرىدىغان نەرسىلەر نۇرغۇن ئىنتايىن مۇھىم نەرسىلەر، كىشىلەرنى يۈرى

 يوشۇرۇنغان. بىز ئەنە شۇ ئۇچۇرالرنى باشقىالرغا ئۈنۈملۈك يەتكۈزۈشىمىز كېرەك.

 

 . باييىناھ ئىنستىتۇتى6

نىشانى بار: ئۇنىڭ بىرى  2نى قۇردۇم. ئۇنىڭ مۇنداق « باييىناھ ئىنستىتۇتى»يىلى -2005مەن 

يانىنى بىر ئورتاق ئۆلچەم ئىچىگە ئېلىپ كىرىپ، دۇنيادىكى مۇسۇلمانالر ئەرەب تىلىنى ئۆگىنىش جەر

مۇسۇلمانالرنىڭ قۇرئان ئۆگىنىشىنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە ئاسانالشتۇرۇش، پۈتۈن دۇنيا -ۋە غەيرى

مىقياسىدا ئەرەب تىلىنى ئۆگىنىشنى ئۆلچەملىك ۋە ئاسان قىلىش. مەن ئەرەب تىلىنى ئۆگىنىشتە 

لدىم. ئۆزۈم ئۈچۈن ئەرەب تىلى ئۆگىنىشنىڭ بىر ئۈنۈملۈك ئۇسۇلىنى ئۆزۈم تېپىشقا ناھايىتى قىينا

مەجبۇرى بولدۇم. ئەڭ ئاخىرىدا ئالالھ ماڭا ئىشىكنى ئېچىپ بېرىپ، مەن ئەرەب تىلىنى ئۆگىنىپ 

چىقتىم. مەن باشقىالرغا ئەرەب تىلىنى ئۆگەتكەندە، بۇ ئىشنى بىر ئوقۇتقۇچى ساالھىيىتىدە تۇرۇپ 

مايمەن، بەلكى تىل ئۆگىنىشتە قىينىلىۋاتقان بىر ئوقۇغۇچى ساالھىيىتى بىلەن شۇنداق قىلىمەن. قىل

شۇڭالشقا مەن ئۆزۈم ئىزدىنىپ ئىشلەپ چىققان ئەرەب تىلى دەرسلىكى ناھايىتى ياخشى ئۈنۈم 

 بېرىۋاتىدۇ. ئەمدى مەن ئۆزۈمنىڭ ئۇسۇلىنى پۈتۈن دۇنياغا كېڭەيتمەكچى بولۇۋاتىمەن. 

ناھ ئىنستىتۇتىنىڭ ئىككىنچى نىشانى بولسا كىشىلەرنى قۇرئاندىن خەۋەردار قىلىش، ۋە باييى

ئۇالرنى قۇرئاننى قەدىرلەيدىغان قىلىش. مەيلى ئەرەبلەر بولسۇن، ياكى باشقىالر بولسۇن، ھازىر 

وقۇغاندا مۇسۇلمانالر بىلەن قۇرئان ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىش ئۈزۈلۈپ قېلىۋاتىدۇ. كىشىلەر ئايەتلەرنى ئ

ئۇالرنى چوڭقۇر چۈشىنىش ۋە چوڭقۇر ئويلىنىش بىلەن بىرلەشتۈرمەيۋاتىدۇ. قۇرئاننى چوڭقۇر چۈشىنىش 

دەرىجىسى بىر ئەۋالدتىن يەنە بىر ئەۋالدقا تۆۋەنلەپ مېڭىۋاتىدۇ. قۇرئان مېنى پۈتۈنلەي ئۆزگەرتتى. 

وق. ئەگەر قۇرئان باشقىالرغىمۇ بۇنداق ئىشنىڭ يۈز بېرىشى پەقەت مەن بىلەنال چەكلىنىدىغان ئىش ي

خۇددى ماڭا يەتكۈزۈلگەندەك يەتكۈزۈلىدىغان بولسا، ئۇ مەندىن باشقا مىلياردلىغان كىشىلەرنىمۇ 

ئۆزگەرتەلەيدۇ. مېنىڭ باييىناھ ئىنستىتۇتىنى قۇرۇشتىكى مەقسىتىم ئەنە شۇ: بارلىق كىشىلەرنى 

 شۇنداق پۇرسەتكە ئاسانال ئىگە قىلىش. ئاشۇنداق پۇرسەتكە ئىگە قىلىش، بارلىق كىشىلەرنى ئا

ھەر قانداق ئىشنى قىلغاندا، ئۇنى باسقۇچالرغا بۆلۈپ ئىشقا ئاشۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. مەن 

نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش يولىدا ئىش باشلىغىلى ھازىر بىر يىلدىن ئاشتى. بۇ يولدا  2يۇقىرىدىكى 
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دېگەن « ئىالھىي نۇتۇق»دى. بىز يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان بول« باييىناھ تېلېۋىزورى»قىلغان بىر ئىشىمىز 

« باييىناھ تېلېۋىزورى»كۆپ قىسىملىق لېكسىيەنى سىن ھۆججىتىگە ئېلىپ، ئاشۇ 

(http://www.bayyinah.tv دېگەن تور بېتىگە قويۇپ قويدۇق. ئۇنى ھەر قانداق ئادەم ھەقسىز )

، «ېشىمغا كېلىپ، ئەرەبچە بىلەن قۇرئان ئۆگىنىڭمېنىڭ ق»كۆرەلەيدۇ. ھازىرغىچە كۆپلىگەن كىشىلەر 

ئەرەب تىلى بىلەن قۇرئاننى ئۆگىتىش ئۈچۈن، بىز سىزنىڭ قېشىڭىزغا »دەپ كەلدى. بىز بولساق 

 ، دەۋاتىمىز. «بارايلى

ئاسماندىن ياغقان يامغۇرنىڭ سەۋەبىدىن رەڭگارەڭ گۈللەر چېچەكلەيدۇ. بىز ئالالھتىن چۈشكەن 

 توغرا يەتكۈزەلىسەك، يامغۇر قىلىدىغان ئىشالرنى بىزمۇ قىالاليمىز.  قۇرئاننى كىشىلەرگە

 

تېلېۋىزور پروگراممىسىدا دېگەنلىرى مۇشۇ يەردە « VIP Show»ئويغاننىڭ مۇشۇ قېتىملىق 

 ئاخىرالشتى.

 

 . ئويغاننىڭ يەنە بىر تېلېۋىزور پروگراممىسىدا دېگەنلىرى7

ۇپ، ئويغاننىڭ باشقا لېكسىيەلىرىنى ئاڭالش مەن يۇقىرىدىكى مەزمۇنالرنى تەييارالپ بول

جەريانىدا، ئۆزىنىڭ دىنىي يولغا قانداق قىلىپ قايتا كىرگەنلىكى، ۋە دەسلىپىدە دۇچ كەلگەن 

قىيىنچىلىقالرنى قانداق يەڭگەنلىكى ھەققىدىكى يەنە بىر سىن ھۆججىتىنى ئۇچرىتىپ قالدىم. مەن 

نۇتۇقتىكى يۇقىرىدا دېيىلمىگەن مەزمۇنالرنى بايان  مەزكۇر ماقالىنىڭ قالغان قىسمىدا ئاشۇ يېڭى

قىلىمەن. بۇ يېڭى سىن ھۆججىتىدىكىسى بىر سۆھبەتنىڭ ئەمەلىي كۆرۈنۈشى ئىكەن. ئۇ سۆھبەتنى 

دەپ ئاتىلىدىغان بىر تېلېۋىزور « The Dean Show»ئامېرىكىدا ئىشلىنىدىغان، ئىنگلىزچە 

. بۇ [3]مارتتا چىقىرىلىپتۇ -1يىلى -2012ۇپ، ئۇ تورالرغا پروگراممىسى ئويغان بىلەن ئېلىپ بارغان بول

پروگراممىدىمۇ باشقۇرغۇچى ئويغاندىن سوئال سوراپ، ئويغان ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىدىكەن. تۆۋەندە 

 33مەن سوئالالرنى يازماي، پەقەت ئويغاننىڭ جاۋابلىرىنىال يازىمەن. بۇ سىن ھۆججىتىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 

« بىر قېتىم دىنسىزلىشىپ، ئاندىن ئىسالمغا قايتىپ كەلگەن مۇسۇلمان»ېمىسى مىنۇت بولۇپ، ئۇنىڭ ت

دەپ ئاتىلىدىغان ئىنگلىزچە پروگرامما پۈتۈن دۇنياغا سىملىق « The Dean Show»ئىكەن. 

تېلېۋىزور ۋە سۈنئىي ھەمراھ دولقۇنلىرى ئارقىلىق تارقىتىلىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ كۆرگۈچىلىرى مىليونالپ 

. بۇ پروگراممىدا بۈگۈنكى كۈندىكى مۇسۇلمانالر يولۇققان مەسىلىلەر ئۈستىدە دوكتور [4]ەن سانىلىدىك

ياسىر قازى ۋە ئويغان بىلەن ئېلىپ بارغان سۆھبەتلەر خېلى كۆپ ئىكەن. مەن بۇ تېلېۋىزور 

دېگەن ماقالىسىدىمۇ « مەدەنىيەت، ئىسالم ۋە بىدئەت»پروگراممىسى ھەققىدە ئۆزۈمنىڭ ئىلگىرىكى 

 قىسقىچە توختالغان ئىدىم.
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دېگەن تېلېۋىزور پروگراممىسىنىڭ « The Dean Show»رەسىم: سول تەرەپتىكىسى -2

 باشقۇرغۇچىسى بولۇپ، ئوڭ تەرەپتىكىسى ئويغان.

 

 ئەمدى رەسمىي مەزمۇننى باشاليمەن. 

 

 دوستالرنىڭ تەسىرى( 1)

« خۇدا»ىراقالشتىم. بىر مەزگىل بىز ئامېرىكىغا كۆچۈپ كەلگەندىن كېيىن، مەن دىنىمىزدىن ي

ئانامنىڭ دىنىي ئېتىقادى بەك كۈچلۈك ئەمەس -دېگەن ئۇقۇمغىمۇ ئۆچ بولۇپ كەتتىم. مېنىڭ ئاتا

بولسىمۇ، دادام نامازنى قولدىن بەرمەيتتى. ئۇ چاغدا مېنىڭ دىن جەھەتتىن سۇسلىشىمغا تەسىر 

پ ئۆتىدىغان كىشىلىرىم بولدى. ئانام ئەمەس، مېنىڭ مەكتەپتىكى ئارىلىشى-كۆرسەتكىنى ئاتا

ئادەم دوستىنىڭ دىنىغا تايىنىدۇ، شۇڭالشقا »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر داڭلىق سۆزى بار: 

بۇ سۆزلەر مېنىڭ ھاياتىمدا تولۇق « قانداق كىشىلەر بىلەن دوست بولۇشقا ئەھمىيەت بېرىڭ.

ەت بېرىشتىمۇ ناھايىتى كۆپ ئىسپاتالنغان بولۇپ، مەن ئۇنىڭدىن ھازىر ياشالرغا مەسلىھ

پايدىلىنىۋاتىمەن. ئەگەر قااليمىقان كىشىلەر بىلەن دوست بولىدىكەنسىز، سىز كەم دېگەندىمۇ شۇالر 

 بىلەن ئوخشاش ئادەملەرگە ئايلىنىپ قالىسىز. 

خىل  2مەن دىندىن يىراقلىشىپ كەتكەن بىر ھالەتتە تۇرۇۋاتقان ۋاقىتتا، ئالالھ ماڭا مۇنداق 

ېچىپ بەردى. ئۇنىڭ بىرى ئىجتىمائىي ئىشىك بولۇپ، يەنە بىرى بولسا ئەقلىي جەھەتتىكى ئىشىكنى ئ

ئىشىك. يەنى مەن ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدا بىر مۇسۇلمان ئوقۇغۇچى بىلەن تونۇشۇپ قېلىپ، 

ىن مەن ئۇ مېنىڭ دىنغا قايتىپ كېلىشىمدە ھەل قىلغۇچ رول ئوينىدى. ئاشۇ بىر دوستۇمنىڭ سەۋەبىد

كۆپلىگەن باشقا ئېسىل مۇسۇلمانالر ۋە دىنىي زىيالىيالر بىلەن تونۇشتۇم. ئۇالرنىڭ ھەممىسى 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالىنى ياخشىالش، ۋە دۇنيانى بىر ياخشىراق ماكانغا ئايالندۇرۇش يولىدا 

الرنىڭ توختىماي، ئاكتىپلىق بىلەن ھەر خىل ئىشالرنى قىلىۋاتقان كىشىلەردىن ئىدى. مەن ئۇ

« ئۇنداق مەقسەت نەدىن كەلگەندۇ؟»ھەممىسىدە ھاياتنىڭ مەقسىتى بارلىقىنى ھېس قىلدىم، ھەمدە 

دەپ ئويلىدىم. دىنغا يېڭىدىن قايتىپ كېلىشتىن بۇرۇن مەندە ئۆز ھاياتىم ئۈچۈن تۇرغۇزۇلغان بىرەر 
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دەپ « ىشانىڭ نېمە؟سېنىڭ ئۆز ھاياتىڭ ئۈچۈن تۇرغۇزغان ن»نىشانمۇ يوق ئىدى. باشقىالر مەندىن 

، دېگەندىن «ئۇقمايمەن، ئۇنداق ئىشالر توغرىسىدا كېيىنچە ئويلىشىمەن»سورىسىمۇ، مەن پەقەتال 

باشقا جاۋابمۇ بېرەلمەيتتىم. مەن ھەر بىر كۈننى ئۆتكۈزسەم، شۇ ھېساب ئىدى. بىر مەۋسۇمدىن 

تىم. قايسى ساھەدە ئىشلەش، ۋە ئوشۇقراق ۋاقىت ئىچىدە قىلىدىغان ئىشالر ئۈستىدە زادىال ئويالنمايت

قانداق خىزمەتنى تېپىش دېگەندەك ئىشالرنى ئويالپ باقمايتتىم. ھېلىقى دوستۇم مېنى بىر رامىزان 

ئېيىدىكى قۇرئان ئۆگىنىش پائالىيىتىگە قاتناشتۇرغاندىن باشالپ مەندىكى ھەممە ئەھۋالالر 

 ئۆزگىرىشكە باشلىدى. 

 

 ( ئىالھىيەت ۋە ئەقلىيەت2)

ىسالمغا قايتىپ كېلىشتىن بۇرۇن باشقا دىنالر ئۈستىدە ئىزدىنىپ باقمىدىم. ئەمما مەن ئ

ئۇنىۋېرسىتېتتا كۆپلىگەن پەلسەپە دەرسلىرىنى تالالپ ئوقۇدۇم. ئۇ دەرسلەر مېنى دىندىن تېخىمۇ 

تى يىراقالشتۇردى. يەنى، پەلسەپە دەرسلىرىدە دىنالر ھەققىدە سۆزلىگەندە، باشقا دىنالر مېنى ناھايى

ھودۇقتۇردى. ئۇ دىنالر ھەققىدىكى ئەڭ دەسلەپكى چۈشەندۈرۈشنى ئوقۇپال، ئۇنىڭ داۋامىنى ئوقۇغۇم 

كەلمىدى. يەنى ئۇالر مەن ئۈچۈن ئەقىلگە ئۇيغۇن كەلمىدى. سىز ئادەتتە بىر دىن ھەققىدە ئازراق 

ەممە دىنالر ھ»ماتېرىيال كۆرۈپ، ئۇنىڭ ئەقىلگە ئۇيغۇن كەلمەيدىغانلىقىنى بايقايدىكەنسىز، 

، دەپ ئويالپ قالىسىز. بۇنداق ئىشالر ناھايىتى كۆپ كىشىلەر ئۈچۈن يۈز بېرىپ «مۇشۇنداق بولىدۇ

خۇدا بار بولۇشىمۇ »تۇرىدۇ. مەن ئۇنىۋېرسىتېتتا بىر قىسىم ئىسالم پەلسەپىسىنىمۇ ئۆگەندىم. ئۇ دەرسنى 

ېسسورى ئۆتكەن بولۇپ، ئۇ چاغدا دەپ قارايدىغان بىر تارىخ پروف« مۇمكىن، يوق بولۇشىمۇ مۇمكىن

مەن ئىسالمدىكى ئۆزۈمنى جەلپ قىلىدىغان بىرەر نەرسىنى ئۇچراتمىدىم. ئەمما شۇ چاغدىن باشالپ 

ئىسالم يالغۇز بىر ئىالھىيەتكە تەۋە نەرسە بولۇپال قالماي، ئۇ يەنە »كۆڭلۈمنىڭ چوڭقۇر بىر يېرىدە 

 شەكىللىنىشكە باشلىدى. ، دېگەن چۈشەنچە «ئەقلىيەتكە تەۋە نەرسە ئىكەن

 

 

 رەسىم: ئويغان سوئالالرغا جاۋاب بېرىۋاتقاندىكى بىر كۆرۈنۈش.-3
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 ( دىنسىزلىق3)

نەرسىنى دېيىش مۇمكىن. ئۇنىڭ بىرى، دىنسىزلىق بىر خىل ئاڭلىق  2دىنسىزلىق ھەققىدە مۇنداق 

رى، دىنسىزلىق ئەقىل ئۈستىگە قارار بولۇپ، ئۇ كىشىلەردە تەبىئىي ھالدا يۈز بەرمەيدۇ. ئۇنىڭ يەنە بى

قۇرۇلغان نەرسە بولماستىن، بىر خىل پىسخولوگىيەلىك چۈشەنچە ئۈستىگە قۇرۇلغان بولىدۇ. روھىي ئازاب 

يېگەن، ھاياتتا ناھايىتى يامان ئىشالرنى ئۆز بېشىدىن ئۆتكۈزگەن، ياكى روھىي جەھەتتىن بەك قاتتىق 

ر ئۇ ئىشالرنى خۇداغا دۆڭگەپ، خۇدادىن قاتتىق نارازى تەسىر قىلىدىغان بىرەر ئىشنى كۆرگەن كىشىلە

بولۇپ، شۇنىڭ بىلەن دىنسىزلىشىپ كېتىدىغان ئىشالر كۆپ. يەنى، ئۇنداق كىشىلەر ئۈچۈن خۇداغا 

نارازىلىق بىلدۈرۈشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلى دىندىن پۈتۈنلەي قول ئۈزۈش بولۇپ قالىدۇ. مەن 

ىزلىق. چۈنكى، يۇقىرىقىدەك سەۋەبتىن دىنسىزلىشىش يولىنى ئۈچۈن بۇ روھىي جەھەتتىكى نورمالس

تاللىغان كىشىلەر ئۆزى قىلچىمۇ چۈشەنمەيدىغان بىر نەرسە ئۈستىدىن بىر خىل مۇتلەق ھۆكۈمنى 

، دەپ قارايدۇ. ئۆزلىرى «خۇدانىڭ مەۋجۇت بولۇشى قەتئىيال مۇمكىن ئەمەس»چىقىرىدۇ. ئۇالر 

مايدىغان بىر نەرسە ئۈستىدىن مۇتلەق ھۆكۈم چىقىرىدۇ. ئۇالر كۆرەلمەيدىغان ياكى ھۆكۈم چىقىرال

، دەپ قارايدۇ. بۇ ئۇالردىكى ئەقلىي مەسىلىنىڭ «ئەگەر مەن كۆرەلمىسەم، ئۇ مەۋجۇت ئەمەس»

پەن مەۋجۇتلۇقىنى -خىل تۇيغۇسى ياكى ئىلىم 5نېگىزىدىن ئىبارەت. ئۇالر پەقەت ئادەمنىڭ 

خىل تۇيغۇسى بىلەن بىلىمنىڭ  5ال ئىشىنىدۇ. ئەمما ئۇالر ئادەمنىڭ ئىسپاتالپ بېرەلەيدىغان نەرسىلەرگى

نەدىن كېلىدىغانلىقى، مۇھەببەت بىلەن ئۆچمەنلىكنىڭ نەدىن كېلىدىغانلىقى، ئەندىشە بىلەن 

ھېسسىياتنىڭ نەدىن كېلىدىغانلىقى، ۋە ئۈمىد بىلەن ئىلھامنىڭ نەدىن كېلىدىغانلىقى ھەققىدە 

، دەپ قارايدۇ. «ر بىزنىڭ بەدىنىمىزدىكى خىمىيىلىك ماددىالردىن كېلىدۇئۇال»ئويلىنىپ باقمايدۇ. 

ئىنسانالرنى بىر مۇرەككەپ ھايۋان تۈرى دەرىجىسىگە چۈشۈرۈپ قويىدۇ. كىشىلەردە ئۈمىدۋارلىق، 

ھاياتنىڭ مەقسىتى ۋە ئاقىۋەت تۇيغۇسى يوق بولغاندا، ئۇالر ئەڭ ۋەھشىي يامانلىقالرنى قىالاليدۇ. بىز 

 مىساللىرىنى كۆپ ئۇچرىتىپ تۇرىمىز.  ئۇنىڭ

 

 ( قۇرئاننى ئۆگىنىشنىڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلى4)

دىنالر ھەققىدە ئىزدەنگەندە كىشىدە چوقۇم سەمىمىيلىك بولۇشى كېرەك. ئەگەر بىر ئادەمدە 

سەمىمىيلىك بولمىسا، ئۇنى ئالالھتىن تىلەش، ئالالھتىن ئۆزىنى يېتەكلەشنى ئۆتۈنۈش كېرەك. مەن 

ئىش ئەنە شۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، مېنىڭ قۇرئاننى ئۆگىنىشىم مەن ئۈچۈن يالغۇز بىر -1قىلغان 

پاراسەتنى ئۆگىنىش جەريانى -ئىالھىيلىقنى ئۆگىنىش جەريانىال بولۇپ قالماستىن، ئۇ يەنە يېڭى ئەقىل

ۇ بولدى. يەنى، مەندە بۇرۇن كۆپلىگەن دىنغا قارشى قويۇلغان سوئالالر بار بولۇپ، گەرچە مەن ئ

بىرلەپ جاۋاب بەردى. -سوئالالرنى ئوچۇق سورىمىغان بولساممۇ، ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە قۇرئان بىر

بۇرۇن كۆڭلۈمدە كۆپلىگەن چىگىشلەر بار ئىدى. ئەمما قۇرئاننى ئۆگىنىش جەريانىدا ئۇ چىگىشلەر 

 بىرلەپ يېشىلىپ كەتتى. قۇرئان كۆڭلۈمدىكى ھەممە گۇمانالرنى يوق قىلىۋەتتى. -بىر

رئاننى يېڭى ئۆگەنگەندە، مەن ئۈچۈن بىر ئەۋزەللىك قۇچاق ئاچتى. ئۇ بولسىمۇ، پۈتۈن قۇ

ئۆمرىنى قۇرئان ئۈچۈن سەرپ قىلغان بىر ئۆلىما ماڭا قۇرئاننى ئاددىيالشتۇرۇپ چۈشەندۈرۈپ بەردى. 

ىگە بۇنىڭ ماڭا بولغان ياردىمى بەك چوڭ بولدى. قۇرئاننى ئۆزلۈكىدىن ئوقۇپ، ئالالھنىڭ يېتەكلىش

ئېرىشىدىغان كىشىلەرمۇ كۆپ. ئەمما، قۇرئاندىكى ئايەتلەر كونتېكىستكە مۇناسىۋەتلىك، ياكى 
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ئايىغى ماسالشقان بولغاچقا، قۇرئاننى ئۆزلۈكىدىن ئوقۇپ، قايمۇقۇپ قالىدىغان ئەھۋالالرمۇ كۆپ -باش

ايدىلىنىپ كېتىدۇ. ئۇچرايدۇ. قۇرئاننىڭ مۇشۇنداق ئاالھىدىلىكىنى يامان غەرەزلىك كىشىلەرمۇ كۆپ پ

يەنى ئۇالر قۇرئاندىكى بىر ياكى بىر قانچە ئايەتنى ئۈزۈپ ئېلىپال ئۇنى پۈتۈنلەي خاتا چۈشەندۈرۈپ، 

ئۇنىڭدىن خاتا ئىشالر ئۈچۈن پايدىلىنىدۇ. شۇڭالشقا قۇرئان ئۆگىنىشتە ئايەتلەر ئارا باغلىنىشنى توغرا 

ھەتتە بىر ئوقۇتقۇچىدىن ناھايىتى كۆپ بىر تەرەپ قىلىش ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، مەن ئۇ جە

ئايىغىنى ماسالشتۇرغان ئاساستا -ياردەملەرگە ئېرىشتىم. ئاشۇ ئوقۇتقۇچى ماڭا پۈتۈن قۇرئاننى باش

 يىل بولدى. 9چۈشەندۈرۈپ قويدى. ماڭا قۇرئاننى ئاشۇنداق بىر تەرىقىدە ئۆگەنگىلى ھازىر 

« تەفسىر ئىلمى»ىڭدىن كېيىن ئىسالمدىكى مەن دەسلەپتە ئەرەب تىلى ئوقۇغۇچىسى بولدۇم. ئۇن

دېگەن بىر ئاالھىدە كەسىپنىڭ ئوقۇغۇچىسى بولدۇم. بۇ قۇرئاننى بىر پەننىي نۇقتىدىن، ياكى بىر 

دېگەن يەنە بىر « سۈننەت»زىيالىيلىق نۇقتىسىدىن چۈشەندۈرۈپ بېرىدىغان، ئۇنى ئىسالمدىكى 

بېرىدىغان كەسىپ ئىدى. شۇڭالشقا مەن ئاشۇ مۇقەددەس مەزمۇن بىلەن بىرلەشتۈرۈپ چۈشەندۈرۈپ 

ساھەلەرنى ئۆگەندىم. بۇ كەسىپ مېنى دىنىمىزغا ئېلىپ كىردى. مېنى ئىمان ئېيتىشقا ئېلىپ باردى. 

شۇنىڭدىن كېيىن مەن ئاشۇ ساھەگە چوڭقۇر چۆكتۈم. ئىسالمدا ئۆگىنىدىغان يەنە فىقھ )ئىسالم 

ن نەرسىلەر بار. مەن ئۇ ساھەلەردىكى بىلىملەرنى ئۆزۈمنىڭ قانۇنلىرى( ۋە ئەقىدە قاتارلىق باشقا نۇرغۇ

ئېھتىياجىغا يەتكۈدەك دەرىجىدىال ئۆگەندىم. مېنىڭ بىر كەسىپ قىلىپ تۇرۇپ شۇغۇلالنغىنىم كىالسسىك 

 ئەرەب تىلى تەتقىقاتى بىلەن قۇرئان تەتقىقاتىدىن ئىبارەت ئىككى ساھەال بولدى. 

ن قۇرئان بىزگە يەتكۈزىدىغان مەلۇماتالرغا ئاالھىدە دەسلەپكى بىر قانچە يىل ئىچىدە مە

ئەھمىيەت بەردىم. يەنى ئۇنىڭدىكى تەلىماتالرنى تولۇق چۈشىنىشكە تىرىشتىم. بۇ قۇرئاننى بىر كەڭ 

يىلنىڭ مابەينىدە مەن دىققىتىمنى  4دائىرە نۇقتىسىدىن ئۆگىنىش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئالدىنقى 

دېگەن نۇقتىغا مەركەزلەشتۈردۈم. يەنى، « ىدىغان نەرسىلەر قايسىالر؟قۇرئاندىكى مۆجىزىلىككە يات»

مەن دەسلىپىدە قۇرئاندىكى مەلۇماتالرنى چۈشىنىش يولىدا تىرىشقان بولسام، ئۇنىڭدىن كېيىن مەن 

قۇرئاندىكى مۆجىزىلەرنى بىلىۋېلىش يولىدا تىرىشتىم. مەن قۇرئاندىكى مۆجىزىلەرنى ئۆگىنىشنى يېڭى 

خۇددى ئۇنىڭدىن بۇرۇن قۇرئاننى ئازراقمۇ ئۆگىنىپ باقمىغاندەك بىر ھېسسىياتقا كەلدىم.  باشلىغاندا،

شۇنىڭدىن كېيىن ئالالھ ماڭا قۇرئاننى بىر پۈتۈنلەي يېڭىچە چوڭقۇرلۇقتا چۈشىنىش ئىشىكىنى ئېچىپ 

 بەردى. 

ۆپىنچىسى ئادەتتىكى مۇسۇلمانالر ۋە ئۆزىنى دىنىمىزغا پۈتۈنلەي ئاتىۋەتكەن كىشىلەرنىڭ ك

قۇرئاننى ئۆگىنىپ، ئۇنىڭدىكى مەلۇماتالرنى چۈشىنىش دەرىجىسىگىچە ئۆرلىيەلەيدۇ. ئەمما ئۇالرنىڭ 

قۇرئاندىكى مۆجىزىلەرنى تولۇق چۈشىنەلىشى ناتايىن. پەقەت بىر ئادەم مەقسەتلىك ھالدا 

 باشاليدۇ.  قۇرئاندىكى مۆجىزىلەر ئۈستىدە ئىزدەنگەندىال، ئاندىن ئۇ مۆجىزىلەرنى چۈشىنىشكە

 

 

 ( يېڭى ئۆگەنگۈچىلەرگە تەۋسىيە5)

تەۋسىيەم: دوستنى توغرا -1مېنىڭ دىننى يېڭىدىن ئۆگىنىشنى باشلىغان ياشالرغا بېرىدىغان 

تالالڭ. سىزنىڭ دوستلىرىڭىز دىنغا ناھايىتى ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىدىغان، سىز تۇتقان يولنى 

ق دوستالرنى مەكتەپ ئىچىدە، ۋە سىز تۇرۇۋاتقان يەردىكى قولاليدىغان كىشىلەر بولسۇن. سىز ئۇندا

مەسچىتتە تاپالىشىڭىز مۇمكىن. ئۆزىڭىزنىڭ ئىمامىنى دوست تۇتۇۋالسىڭىزمۇ بولىدۇ. ئىشقىلىپ ئۆزىڭىز 
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تەۋە بولغان جامائەت ئىچىدىكى سىزگە ئۈلگە بوالاليدىغان، ئۆزىڭىز بىللە ئىش قىلىشنى خااليدىغان 

شۇالر بىلەن دوست بولۇڭ. بۇ ئىش ھەل قىلغۇچ ئەھمىيەتكە ئىگە. خۇددى كىشىلەرنى تېپىپ، 

يۇقىرىدىكى ھەدىستە دېيىلگىنىدەك، بىزنىڭ دىنىمىزنى بىزنىڭ كىملەر بىلەن دوست بولۇشىمىز 

بەلگىلەيدۇ. دوستلىرىڭىز ياخشى بولىدىكەن، سىز دىنىڭىزنىمۇ ياخشى ئېلىپ مېڭىپ، ئەقىل جەھەتتىن 

قىي قىلدۇرااليسىز. دوستلىرىڭىز ئۆزىڭىزدىكى مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا ياردەم قىلىدۇ. ئۆزىڭىزنى تەرەق

ئەگەر ئۇالر سىزگە ياردەم قىاللمىغان تەقدىردىمۇ، ئەگەر سىز سەمىمىي بولىدىكەنسىز، ئۇالر سىزگە 

نىڭ ياردەم قىالاليدىغان كىشىلەر ۋە باشقا مەنبەلەرنى دەپ بېرەلەيدۇ. مەن ئاشۇنداق ئىشالر

تەۋسىيەم: -1ھەممىسىنى ئۆز بېشىمدىن ئۆتكۈزۈپ باققان. قىسقىسى، مېنىڭ ياشالرغا بېرىدىغان 

 دوستلىرىڭىزنى ئۆزگەرتىڭ.

ئەگەر سىز ھەر كۈنى ئوخشاش جەرياننى تەكرارالپ ياشايدىكەنسىز، سىزنىڭ پۈتۈن ھاياتىڭىز 

داق بىر يېڭىلىق ۋۇجۇدقا كەلمەيدىغان پەقەت بىر كۈنگىال تەڭ بولىدۇ. ئۇ چاغدا ھاياتىڭىزدا ھېچ قان

بۇ دۇنيادىكى »بولۇپ، سىز ئاساسەن ئۆزىڭىزنىڭ پۈتۈن ھاياتىنى ئىسراپ قىلىۋېتىسىز. ھەرگىزمۇ 

، دەپ ئويلىماڭ. بىزنىڭ ۋاقتىمىز، ياكى بىزنىڭ سائىتىمىز بىزنىڭ قولىمىزدا «ھەممە ۋاقىت مېنىڭ قولۇمدا

ىي ھالەت تۇيغۇسى ھاسىل قىلىپ، دوستالرنى توغرا تالالپ، دىن ئەمەس. شۇڭالشقا ئۆزىڭىزدە بىر جىدد

 ئۈستىدە سەمىمىي ھالدا ئەستايىدىل ئىزدىنىپ، ئۆزىڭىزنىڭ توغرا يېتەكلىنىشىگە ئىنتىلىپ بېقىڭ. 

 

ئاپتوردىن( ۋە  —مەغرىب ئىنستىتۇتى )ياسىر قازى ئىشلەيدىغان ئالىي مەكتەپ -يېقىندا ئەل

م ياخشى پروگراممىالرنى باشلىدى. ئىسالم تەتقىقاتى پروگراممىلىرىنى باشلىدى. باشقا ئورۇنالر بىر قىسى

ئاشۇنداق پروگراممىالرنى تېپىپ، دەرس تالالڭ. ھازىر مەن قۇرغان باييىناھ ئىنستىتۇتى بىلەن 

مەغرىب ئىنستىتۇتى بىرلىشىپ ئىش ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. باييىناھنىڭ ئاساسىي نىشانى -ئەل

مۇسۇلمانالرنىڭ ئەرەب تىلى ئۆگىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش. -سۇلمانالر ۋە غەيرىئامېرىكىدىكى مۇ

مېنىڭ ئۇ مەكتەپنى قۇرۇشتىكى مەقسىتىم، مەن ئۆزۈم بىر ئىنتايىن قىيىن جەريانالرنى بېسىپ ئاندىن 

ئەرەب تىلى ۋە دىننى ئۆگىنەلىدىم. مەن باشقىالرنىڭ ئۆگىنىشتە مەن بىلەن ئوخشاش قىيىن مۇساپىنى 

سىشقا مەجبۇرى بولۇشىنى خالىمىدىم. مەن باشقىالر بىلەن ھەمكارلىشىپ، ئۆزۈم بىر ئۆگەنگۈچى بې

بولۇش ساالھىيىتىدە تۇرۇپ، ئەرەب تىلى ئۆگىنىش پروگراممىسىنى تۈزۈپ چىقتىم. مېنىڭ مەقسىتىم 

لى بىر كىشىلەرگە ئەرەب تىلى ئۆگىنىشنىڭ بىر ئاسان ئىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش. گەرچە ئەرەب تى

ناھايىتى مۇرەككەپ تىل بولسىمۇ، ئەگەر سىزدە ئۇنى قۇرئاننى ئۆگىنىش ئۈچۈنال ئۆگىنىش نىيىتى بار 

بولىدىكەن، مەن ئۇنى ئۆگىنىش بىر مۆجىزىگە ئوخشاش ئاسان، دەپ جاكارلىيااليمەن. بۇ جەريانغا 

 8000جامائەتتىكى  72 ئەمەلىيەتتە بىر ئىالھىي كۈچ ياردەم قىلىدۇ. بىز ھازىرغىچە ئامېرىكىدىكى

بولۇپ، قاچان « bayyinah.com»ئوقۇغۇچىغا دەرس ئۆتۈپ بولدۇق. بىزنىڭ مەكتەپنىڭ تور بېتى 

 قانداق دەرسلەر ئۆتۈلىدىغانلىقى ھەققىدىكى ئۇچۇرالرنى ئاشۇ توردىن تاپااليسىز. 
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 رەسىم: سۆھبەتنىڭ نەق مەيدانىدىن يەنە بىر كۆرۈنۈش.-4

 

 ۋسىيە( دىنسىزالرغا تە6)

مېنىڭ دىنسىزالرغا بېرىدىغان سەمىمىي تەۋسىيەم: ئەگەر سىز بىر ياراتقۇچىنىڭ مەۋجۇت بولۇش 

ئېھتىماللىقىغا كۆڭلىڭىزدە ئازراق بولسىمۇ ئىشىنىدىكەنسىز، ئاشۇ ئېھتىماللىق ئۈستىدە چوڭقۇر ئويلىنىپ 

. ئەگەر سىز ئۆز ھاياتىڭىزغا باقماسلىقتىن كېلىپ چىقىدىغان ئاقىۋەت ئۈستىدە ئازراق ئويلىنىپ قويۇڭ

مۇشۇ »قارىتا، ئۆزىڭىزنىڭ بىر ياخشى ئادەم بولۇشىغا قارىتا تەۋەككۈللۈك قىلىشقا رازى بولۇپ، 

ھاياتتىن باشقا ھايات يوق، مېنى كۆزىتىپ تۇرىدىغان ھېچ كىم يوق، مېنىڭ قىلغانلىرىمنى سوراق 

ئۆزىڭىزگە -، دەپ ئۆز«بويىچە ياشايمەن قىلىدىغان ھېچ كىم يوق، شۇڭا ھاياتىمنى ئۆزۈم خالىغان

كاپالەت بېرەلەيدىكەنسىز، سىز شۇنداق قىلىۋېرىڭ. ئالالھ سىزنى ئۆزىنى قوبۇل قىلىشقا مەجبۇرلىمايدۇ. 

ئالالھنىڭ مەۋجۇت بولۇش ئېھتىماللىقى بار، ئۇ مېنى ھىدايەتكە باشلىغان، ئۇ »ئەگەر كۆڭلىڭىزدە 

دەيدىغان كىچىككىنە ئىدىيە بار بولۇپ، سىز ئۇنىڭغا پەرۋا « ۇمەندىن بىر قىسىم ئۈمىدلەرنى كۈتىد

قىلماسلىق يولىنى تاللىغان بولسىڭىز، ئۇ ھالدا كېيىن يۈز بېرىدىغان ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتىگە ئالالھ 

ئەمەس، سىز ئۆزىڭىز مەسئۇل بولىسىز. شۇڭالشقا سىز باشقىالر ئۈچۈن ئەمەس، پەقەت ئۆزىڭىز ئۈچۈنال 

ككىنە مۇمكىنچىلىككە سەمىمىي مۇئامىلىدە بولۇپ، ئىالھىيەت ئۈستىدە ئىزدىنىپ ئاشۇنداق كىچى

 بېقىڭ. ھەمدە ئەڭ ئاخىرىدا يېتەكلىنىشنى تىلەڭ. 

بىز مۇسۇلمانالرنىڭ چۈشىنىشىچە، بىزنىڭ ئەقلىي قۇۋۋىتىمىز ئالالھقا يېتىپ بارمايدۇ، ياكى 

ئەقلىي قۇدرىتىمىز مەلۇم بىر پەللىگىچىال ئۈنۈم  ئۆزىمىزنى يېتەكلىيەلمەيمىز. بىزنىڭ-بولمىسا بىز ئۆز

بېرىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن بىر ئىالھىي كۈچ رول ئويناپ، بىزنىڭ قەلبىمىزنى ئاچىدۇ، بىزگە بىر خىل 

تىنچلىق ۋە ئاسانلىق ئاتا قىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن سىز ئۆزىڭىز ئۈچۈن بىر ئېتىقادنى تاپىسىز. دېمەك، 

( مۇساپىسى بولۇپ، intellectualڭ بىر قىسمى ئەقلىيەت ياكى زىيالىيلىق )بىز باسىدىغان مۇساپىنى

( مۇساپىدىن ئىبارەت بولىدۇ. مەن دىنسىزالر ئۈچۈن sipiritualقالغان بىر قىسمى بولسا ئىالھىيەت )

 ئىالھىيەت ھەققىدىكى بىرەر نەرسىنى قوبۇل قىلىش ئىنتايىن قىيىنغا توختايدىغانلىقىنى بىلىمەن. ئەمما،

سىز كىم بولۇشىڭىزدىن قەتئىينەزەر، ھازىرغىچە سىز چوقۇم ئىالھىيەتكە ياتىدىغان بىرەر ئىشنى ئۆز 
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بېشىڭىزدىن ئۆتكۈزۈپ باققان. شۇڭالشقا سىز كەمتەر بولۇپ، ئىچىڭىزدە لوگىكىلىق ياكى راتسىئوناللىققا 

ماشىنا ئەمەس، بىز ئىنسان. تولۇق ئۇيغۇن كەلمەيدىغان بىر نەرسىنىڭ بارلىقىنى ئېتىراپ قىلىڭ. بىز 

بىزدە ھېسسىيات بار، ۋە بىزدە ئىالھىيلىق بار. شۇڭالشقا سىزدىكى ئىنسانلىقنىڭ ئۆزىڭىزنىڭ 

 پەرۋەردىگارىنى تېپىۋېلىشىغا يول قويۇڭ. 

 

 ئويغاننىڭ سۆزلىرى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى.

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى: 

 چوڭ قىيىنچىلىق ھەققىدە 4غان [ تۇغۇلما مۇسۇلمانالر دۇچ كېلىدى1]

http://bbs.bagdax.cn/thread-43860-1-1.html 

 

[2] VIP Show 

https://www.youtube.com/watch?v=Vqc6eEJDNZc 

 

[3] The Deen Show S02E07  

https://www.youtube.com/watch?v=5p0Cf1JYWoo 

 

[4] http://www.thedeenshow.com/ 
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 ك بىر قانچە ئىشالرتۈزىتىشكە تېگىشلى

 كۈنى-12ئاينىڭ -2يىلى -2016

 

 

چوڭ قىيىنچىلىق، ۋە  4پارچە ماقالىدە تۇغۇلما مۇسۇلمانالر دۇچ كېلىدىغان  2مەن ئالدىنقى 

نىڭ ئاشۇ قىيىنچىلىقالر ئۈستىدىن غالىب كېلىشتە قولالنغان ئۇسۇلالرنى بايان قىلىپ ئۆتتۈم. « ئويغان»

، ئەگەر ئۇ توغرا چۈشىنىلگەن ۋە توغرا قوللىنىلغان بولسا، مۇسۇلمانالر دىنىمىز بىر ئۇلۇغ دىن بولۇپ

ياشاۋاتقان ئائىلە، جامائەت، جەمئىيەت، مەملىكەت ۋە ئۇنىڭدىنمۇ چوڭ دائىرىدىكى ماكانالرنىڭ 

ھەممىسى ياشاشنىڭ ئەڭ گۈزەل ماكانىغا ئايالنغان بوالتتى. مۇسۇلمان بولۇپ ياشاۋاتقان مىللەتلەرنىڭ 

باشقىالرنىڭكىدىن ياخشىراق، پەقەت بولمىدى، دېگەندىمۇ باشقىالرنىڭ ئىلغار سەۋىيىسى بىلەن  كۈنىمۇ

ئوخشاش دەرىجىدە بولغان بوالتتى. ئەمما ھازىرقى رېئاللىق ئۇنداق ئەمەس. بىز بۇنىڭدىن 

. مۇسۇلمانالر بۇنىڭدىن كېيىن قىلمىسا بولمايدىغان ئىشالرنىڭ ئاز ئەمەسلىكىنى ھېس قىالاليمىز

مۇسۇلمانالر دىن ھەققىدىكى چۈشەنچىسىنى توغرىلىمىسا ۋە چوڭقۇرالشتۇرمىسا، ھەمدە نىيىتى بىلەن 

ھەرىكىتىنى پاكلىمىسا بولمايدىغانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز. مەسىلىنى تۈزىتىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن -ئىش

ا مەن كېيىنكى بىر قانچە ساقالنغان مەسىلىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىش كېرەك. شۇڭالشق

پارچە ماقالىدە ھازىر مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ساقلىنىۋاتقان بەزى مەسىلىلەر ۋە ئۇالرنى ھەل قىلىشنىڭ 

 ئۇسۇللىرى ئۈستىدە توختىلىمەن.

پاراسەت بىلەن ئىش -ئەقىل»( تىكى YouTubeنىڭ يۇتيۇب )« ئويغان»مەن بۇ قېتىم 

تېمىدىكى بىر دوكالتىنىڭ بىر قىسىم مەزمۇنىنى تونۇشتۇرىمەن. بۇ دېگەن « قىلىشنىڭ زۆرۈرلۈكى ھەققىدە

« خەلقئارالىق تىنچلىق چوڭ يىغىنى»فېۋرالدا دۇبەيدە ئۆتكۈزۈلگەن -12يىلى -2015دوكالت 

(International Peace Conference دا سۆزلەنگەن بولۇپ )[1] قىسىمدىن  3، ئۇنىڭ مەزمۇنى

ياشقا كىرگەندىن كېيىن دىننى قايتىدىن ئۆگىنىشنى  19ئويغان قىسمىدا -1تەركىب تاپقان. ئۇنىڭ 

 4تۇغۇلما مۇسۇلمانالر دۇچ كېلىدىغان »باشلىغاندا يولۇققان قىيىنچىلىقالر بولۇپ، مەن ئۇ مەزمۇننى 

قىسمىدا ئويغان مەن مەزكۇر -2دېگەن ماقالىدە تونۇشتۇرۇپ بولدۇم. ئۇنىڭ « چوڭ قىيىنچىلىق ھەققىدە

پاراسەت بىلەن ئىش قىلىش -قىسمى ئەقىل-3تۇرىدىغان مەزمۇنالرنى سۆزلەيدۇ. ئۇنىڭ يازمىدا تونۇش

ھەققىدە بولۇپ، مەن ئۇ مەزمۇنالرنى كېيىنكى بىر يازمامدا تونۇشتۇرىمەن. مېنىڭ يازىدىغىنىمنىڭ 

قارىشىمنى قوشۇپ قويماقچى بولسام، -ھەممىسى ئويغاننىڭ سۆزلىرى بولۇپ، ئەگەر ئۇنىڭغا ئۆز كۆز

 شەكلىدە ئايرىم قىستۇرۇپ قويىمەن.« ئىالۋە»نى بىر ئۇ
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خەلقئارالىق تىنچلىق چوڭ »فېۋرالدا دۇبەيدە ئۆتكۈزۈلگەن -12يىلى -2015رەسىم: ئويغان -1

 دا دوكالت بېرىۋاتقان ۋاقىتتىكى بىر كۆرۈنۈش.« يىغىنى

 

 تۆۋەندىكىسى ئويغاننىڭ دېگەنلىرى.

 

مەۋجۇت بولۇپ، مەن ئۇ مەسىلىنىڭ گۇناھىنى ئۆزۈمگىمۇ بىرىنچى مەسىلە مېنىڭ ئۆز كالالمدا 

قويىمەن، ھەمدە ئۈممەتلەرگىمۇ قويىمەن. ئىسالم، مۇسۇلمانالر ۋە ئۈممەتلەر ئىسالمنى مۇسۇلمانالرنىڭ 

ئۆزلىرىگە تەشۋىق قىلىش ئىشىنىمۇ ياخشى ئېلىپ بارالمىدى. ئەگەر مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزى ئىسالمغا 

اراشتا بولىدىكەن، بىز ئىسالمنى تەشۋىق قىلىش ئىشىنى ياخشى قىاللمىغان ق-نىسبەتەن سەلبىي كۆز

 بولىمىز. بىزدە كەمچىل نەرسە بار، بىزدە خاتا نەرسە بار. 

پاراسەت بىلەن تەكلىپ -پەرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا ئەقىل»قۇرئاندا مۇنداق بىر ئايەت بار: 

ىش قىلمايدىكەنمىز، كىشىلەرنى ئىسالمغا پاراسەت بىلەن ئ-ئەگەر بىز ئەقىل«. [16:125قىلغىن ]

پاراسەت -يېقىنالشتۇرماي، ئۇالرنى ئىسالمدىن تېخىمۇ يىراقالشتۇرۇۋېتىمىز. كىشىلەرنى ئىسالمغا ئەقىل

بىلەن دەۋەت قىلىشنىڭ ئۇسۇلى ئالالھ قۇرئاندا ئوتتۇرىغا قويغان ئۇسۇلدىن ئىبارەت. بىز قۇرئاندا 

ىمىزنىڭ ئۇسۇلىنى قوللىنىمىز. شۇڭالشقا بىز ھازىرغىچە دېيىلگەن ئۇسۇلنى قولالنماي، ئۆز

 مۇۋەپپەقىيەتلىك بواللماي كەلدۇق. بىز ئىشلىتىۋاتقان ئۇسۇل ئەقىللىق ئۇسۇلمۇ ئەمەس. 

 

يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ قۇرئاننىڭ ئۇيغۇرچە تەرجىمىسىدىكى تولۇق تېكىستى مۇنداق  ئىالۋە:

نەسىھەت -ىسالم دىنىغا( ھېكمەتلىك ئۇسلۇبتا ياخشى ۋەزپەرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا )يەنى ئ»ئىكەن: 

بىلەن دەۋەت قىلغىن، ئۇالر )يەنى مۇخالىپەتچىلىك قىلغۇچىالر( بىلەن چىرايلىق رەۋىشتە 

مۇنازىرىلەشكىن. پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ئۇنىڭ يولىدىن ئازغانالرنى ئوبدان بىلىدۇ، ھىدايەت 

 «[.16:125تاپقۇچىالرنىمۇ ئوبدان بىلىدۇ ]

 

تۆۋەندە مەن مۇسۇلمانالر ھازىر سادىر قىلىۋاتقان بىر قىسىم مەسىلىلەرنى قىسقىچە بايان قىلىپ 

 ئۆتىمەن.
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 . مەزھەپلەرگە بۆلۈنۈش1

ماۋۇ گۇرۇھ بىلەن ئاۋۇ گۇرۇھ؛ ماۋۇ شەيخ بىلەن ئاۋۇ شەيخ؛ ماۋۇ ئىدىيە بىلەن »بىز داۋاملىق 

مەن »، دەپ سۆزلەيمىز. بەزى ئادەملەر «ەيخ ئانى دېدىئاۋۇ ئىدىيە؛ سەن مانى دېدىڭ، يەنە بىر ش

، دەيدۇ. ئەمما ئۇنىڭ دەيدىغىنى پەقەتال يەنە بىر ئادەمنىڭ «ئىسالم ھەققىدە سۆزلەيمەن

دېگەنلىرىنىڭ نەقەدەر خاتا ئىكەنلىكى ھەققىدىال بولىدۇ. ئۇالر ئۆز ۋاقتىنىڭ ئاساسىي قىسمىنى 

ۈن سەرپ قىلىدۇ. ئۈممەتلەرنى ئۆزى يالغۇز قوغداپ قالماقچى باشقىالرنىڭ خاتالىقلىرىنى تېپىش ئۈچ

بولىدۇ. ئۇنداق كىشىلەرنىڭ باشقىالرغا يەتكۈزىدىغان پايدىسى ئىنتايىن ئاز بولىدۇ. ھازىر مۇسۇلمانالر 

جامائىتىنىڭ ئۆزى ئىجاد قىلىۋالغان بىر سۈننىتى بار، ئۇ مۇنداق: باشقىالرغا پايدا يەتكۈزىدىغان 

ھەممىسىدە چوقۇم مەلۇم دەرىجىدە خاتالىق بار. بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتى كىشىلەرنىڭ 

ئەمەس، مۇسۇلمانالر ئۆزلىرى ۋۇجۇدقا كەلتۈرگەن سۈننەت. مەن سىلەرگە شۇنداق كاپالەت 

بېرەلەيمەنكى، ماڭا ئوخشاش مىكروفوننىڭ ئالدىدا سۆزلەيدىغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسى چوقۇم 

كۈزىدۇ. چۈنكى بىز ئىنسان. ئەگەر سىز بىزدىن خاتالىق ئىزدىسىڭىز، مەن سىزگە شۇنداق خاتالىق ئۆت

كاپالەت بېرەلەيمەنكى، سىز چوقۇم بىزدىن خاتالىق تاپااليسىز. چۈنكى بىز ئىنسان. سىز بىزدىن بىرەر 

ە بىكار ۋاقىتنىڭ خاتالىقنى تېپىۋېلىش بىلەن بىرەر نەتىجىنى قولغا كەلتۈرۈپ قالمايسىز. ئۇ پەقەتال سىزد

كۆپلۈكىنى، ھەمدە سىز ئۇ ۋاقىتالرنى ئىجابىي ئىشالر ئۈچۈن سەرپ قىلىشنى بىلمەيدىغانلىقىڭىزنى 

كۆرسىتىپ بېرىدۇ. باشقىالرنىڭ خاتالىقى ئۈستىدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىشنىڭ ئورنىغا، بېرىپ ئاپىڭىزغا 

ىنى تېپىپ چىقىش بىلەن بىرەر تۆھپە ياردەم قىلغىنىڭىز ياخشى. سىز پەقەت باشقىالرنىڭ خاتالىق

يارىتالمايسىز. ئاشۇنداق ئىشالر ھازىر مۇسۇلمانالرنىڭ ناھايىتى كۆپ ئېنېرگىيىسىنى ئىسراپ قىلىپ 

 كېتىۋاتىدۇ. 

 

 . باشقىالرنى باھاالشقا ئامراق كېلىش2

شى بۇ ئاقىالنە ئىش ئەمەس، بەلكى زەھەرلىك ئىشتۇر. بەزى كىشىلەرنىڭ باشقىالرنى باھالى

ماۋۇ »، ياكى «سەن دوزاختا كۆيىسەن»ئالالھنىڭ باھالىشىنىمۇ بېسىپ چۈشىدۇ. ئۇالر كىشىلەرگە 

، دەيدۇ. گەرچە ئۆزلىرىدە ھېچ قانداق ساالھىيەت بولمىسىمۇ، ئۇنى ھارام، بۇنى ھارام، دەيدۇ. «ھارام

كەچلىك غىزا يەۋاتقان  مەن سىلەرگە بىر ھېكايە سۆزلەپ بېرەي: بىر كۈنى مەن شەيخ ئابدۇلناسىر بىلەن

ياشالر ئەتراپىدىكى يەنە بىر قانچە  20ئىدىم. بىز بىلەن بىر ئۈستەلدە غىزالىنىۋاتقانالرنىڭ ئىچىدە 

ياشالرمۇ بار ئىدى. ئۇالرنىڭ بىرسىنىڭ قىسقا ساقىلى بار بولۇپ، ئۇنىڭ يېنىدىكى يىگىتنىڭ بولسا ئۇزۇن 

دوستۇم، سىزنىڭ »ىق ئۇكىمىز قىسقا ساقاللىققا قاراپ: ساقىلى بار ئىكەن. شۇنىڭ بىلەن ئۇزۇن ساقالل

، دەپ، ئۇ يىگىتنى ئوڭايسىزالندۇردى. «يۈزىڭىز ھارام. سىز ساقالنى ئۇزۇنراق قويمىسىڭىز بولمايدۇ

ئىسالمدىكى فىقھ ياكى ئىسالم قانۇنلىرى مەسىلىسىگە كەلگەندە، مەن ھەرگىزمۇ ئېغىز ئاچمايمەن. 

الم دىنى ئادۋوكاتى( ئەمەس، ياكى مەن بىر زىيالىيمۇ ئەمەس. ئەمما شەيخ چۈنكى مەن بىر فەقىھ )ئىس

ئابدۇلناسىر بىر فەقىھ بولۇپ، ئۇ دەسلىپىدە يۇقىرىدىكى سۆھبەتنى ئاڭالپ ئولتۇردى. بىر ئازدىن كېيىن 

 تاماق يېيىشنى داۋامالشتۇرالماي، ھېلىقى ئۇزۇن ساقاللىق يىگىتتىن سوئال سوراشقا باشلىدى:
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 م، ئاشۇنداق گەپ قايسى ھەدىس كىتابىدا بار ئىكەن؟ئۇكا--

 ئۇ قانچىنچى باب ئىكەن؟--

 ئۇنىڭ رەببى كىم ئىكەن؟--

 ئۇ ھەدىسنى كىم رىۋايەت قىلىپتىكەن؟--

 ئۇنى كىمگە رىۋايەت قىلىپتىكەن؟--

 ئۇنى ساھابىلەر قانداق چۈشىنىپتىكەن؟--

 ئەۋالد مۇسۇلمانلىرى قانداق چۈشىنىپتىكەن؟-1ئۇنى --

 ئۇنى ئىمام بۇخارىنىڭ ئۆزى قانداق چۈشىنىپتىكەن؟--

 ئوخشىمىغان ئىسالم مەزھەپلىرى ئۇ ھەدىسنى نېمە دەپ ئىزاھالپتىكەن؟--

 

سىز مېنى »شۇنىڭ بىلەن ھېلىقى ئۇزۇن ساقاللىق ئۇكىمىز شەيخ ئابدۇلناسىرغا 

شۇنداق، »اسىر ئۇنىڭغا: ، دېدى. شەيخ ئابدۇلن«ئوڭايسىزالندۇرۇۋاتىسىز، ئۇنداق قىلمىغان بولسىڭىز

 ، دېدى. «مەن سىزنى ئوڭايسىزالندۇرۇۋاتىمەن، چۈنكى سىز ئۇنى ئوڭايسىزالندۇرۇۋاتىسىز

سىزدە ھېچ قانداق ساالھىيەت بولمىسىمۇ، سىز بىر ئىشنى تۇتۇۋېلىپ، ئۇنى ياكى ھااللغا، ياكى 

نى ئالالھ بەلگىلەيدۇ، سىز بولمىسا ھارامغا چىقىرىسىز. نېمىنىڭ ھاالل، نېمىنىڭ ھارام ئىكەنلىكى

بەلگىلىمەيسىز. كىمنىڭ دوزاختا كۆيىدىغانلىقىنى، كىمنىڭ توغرا يولغا باشالنغانلىقىنى، ۋە كىمنىڭ 

يولدىن ئازغانلىقىنى سىز قارار قىلمايسىز. خۇددى يۇقىرىدىكى ئايەتتە دېيىلگىنىدەك، ئۇنى پەقەت 

 جەننەتكە كىرىشىنى پەقەت ئالالھال قارار قىلىدۇ. ئالالھال بىلىدۇ. كىمنىڭ دوزاخقا كىرىپ، كىمنىڭ 

بىز باشقىالرغا باھا بېرىشكە، باشقىالر ئۈستىدىن ھۆكۈم پىچىشقا بەكال ئامراق. بىز كىشىلەرنىڭ 

سىرتقى كۆرۈنۈشىگە قاراپال ئۇالر ھەققىدە ناھايىتى تېزال قارار چىقىرىمىز. بۇ بىر قورقۇنچلۇق ئىش. 

دىن ھۆكۈم پىچىش پەقەت ئالالھقىال تەۋە ئىش بولۇپ، ئۇ بىزنىڭ ۋەزىپىمىز ئىسالمدا باشقىالر ئۈستى

 ئەمەس. بىزدە ئۇنداق ھوقۇق يوق.

ئەگەر سىز مەلۇم بىر ئىش ئۈستىدە چوڭقۇر ئىزدىنىش ئېلىپ بارغان بولۇپ، بىر ئادەمنىڭ ئۇ 

كۆرسىتىپ بېرىشىڭىز، ۋە  ئىشنى خاتا قىلىۋاتقانلىقىنى تولۇق جەزملەشتۈرەلىسىڭىز، ئۇنى توغرا ئۇسۇلدا

توغرا ئۇسۇلدا تۈزىتىشىڭىز كېرەك. بەزىدە ئۇنى سىز تۈزەتمەي، باشقا بىرى تۈزىتىشكە توغرا كېلىشى 

پاراسەتنى ئىشقا سېلىش كېرەك. بەزىدە بىر ئىشنى سىز تۈزەتسىڭىز، ئۇنىڭ -مۇمكىن. بۇ ئىشتىمۇ ئەقىل

ەن دادامنىڭ خاتالىقىنى تۈزەتمەكچى بولسام، پايدىسىدىن زىيىنى كۆپرەك بولۇپ قالىدۇ. ئەگەر م

ئۇنىڭ نەتىجىسى ئانچە ياخشى بولمايدۇ. مەن ئاپامغا دەپ، ئاپام دادامغا دېسە، مەن باالغا 

پاراسەتنى ئىشقا سېلىشىمىز كېرەك. ھەر قېتىم ئىشالرنى -قالمايمەن. يەنى، ھەر بىر ئىشتا بىز ئەقىل

 ىسى ياخشى بولۇۋەرمەيدۇ. بىز ئەقىل ئىشلىتىشىمىز كېرەك. ئۆزىمىز بىۋاسىتە قىلساق، ئۇنىڭ نەتىج

 

 . قۇرئان ۋە سۈننەت ھەققىدىكى چۈشەنچىنىڭ تېيىز بولۇشى3

كەلتۈرۈپ تىلغا ئالىدۇ. ھەر ھەدىسنى نەقىل  20ئايەت،  30بەزى خۇتبىلەرگە بارسىڭىز، ئىمام 

بىر ئايەتكە پەقەت بىر قانچە سېكۇنتال ۋاقىت بېرىدۇ. بىر ئايەتتىن يەنە بىر ئايەتكە، بىر ھەدىستىن 

يەنە بىر ھەدىسكە ناھايىتى تېزال ئۆتۈپ كېتىدۇ. ھەر بىر ئايەت ئۈستىدە ئويلىنىدىغان ۋاقىت ئىنتايىن 
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ق ئەمەس. قۇرئاندىكى ھەر بىر ئايەت، ۋە پەيغەمبەر قىسقا بولىدۇ. بۇنداق قىلىق ساغالم قىلى

ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەر بىر ھەدىسى بىزنىڭ يېتەرلىك دەرىجىدە دىققەت بېرىشىمىزگە ئەرزىيدۇ. ئەگەر 

سىز ماڭا بىرال ۋاقىتتا ناھايىتى كۆپ ماتېرىيالنى بېرىۋېتىدىكەنسىز، مەن ئۇالرنىڭ ھېچ قايسىسىنى 

ئالالھ قۇرئاندا ئۆزىنىڭ ئايەتلىرى ئۈستىدە چوڭقۇر ئويلىنىشقا چاقىرىدۇ.  ئۆزۈمگە يۇقتۇرالمايمەن.

مەن بۈگۈنكى يىغىلىشتا بىر سائەتتىن كۆپرەك سۆزلەيدىغان بولۇپ، ئاشۇ جەرياندا پەقەت بىرال 

ئايەتنى چۈشەندۈرىمەن. چۈنكى ئۇ بىزنىڭ ئاشۇنداق دىققىتىمىزگە ئەرزىيدۇ. بىز ئۇ ئايەت ئۈستىدە 

ىساق بولمايدۇ. بەزى كىشىلەر بىرال ۋاقىتتا كۆپلىگەن ئايەتلەرنى نەقىل كەلتۈرۈپ، ئۇالرنىڭ ئويالنم

ھېچ قايسىسى ئۈستىدە چوڭقۇر چۈشەنچە بەرمەيدۇ. ئەگەر سىز بىر نەرسىنى چوڭقۇر 

چۈشەنمەيدىكەنسىز، ئۇنى ئاسانال خاتا چۈشىنىۋالىسىز. تېيىز چۈشەنچە چاتىقى بار چۈشەنچە بولۇپ 

 ۇ. قالىد

ئىسالمدا ئەڭ يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدىغان ھەق ئالالھنىڭ كىتابىدىن ئىبارەت. ئالالھنىڭ سۆزلىرى 

قاراشنى شەكىللەندۈرۈۋالىدۇ. -ئەڭ يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدۇ. بەزى كىشىلەر كاللىسىدا مەلۇم بىر كۆز

ا ئاشۇنداق بىر ئىدىيە ، دېگەندەك. ئۇالرنىڭ كاللىسىد«ئايالالر ئەرلەردىن تۆۋەن تۇرىدۇ»مەسىلەن، 

ئاللىبۇرۇن شەكىللىنىپ بولغان بولىدۇ. ئاندىن ئۇالر بىر قانچە ئايەت ۋە بىر قانچە ھەدىسنى ئۈزۈپ 

ئېلىپ، نېمە ئۈچۈن ئايالالرنىڭ ئەرلەردىن تۆۋەن تۇرىدىغانلىقىغا دەلىل كۆرسىتىدۇ. بۇ جەرياندا 

يدىغان دەلىللەر سۈپىتىدە قوللىنىلىدۇ. بۇنداق ئۇقۇم ئالدىدا كېلىپ، ئاندىن ئايەتلەر ئۇنى ئىسپاتال

قىلىش توغرا ئەمەس. بىز ئۆزىمىزنى ئالالھنىڭ كىتابىغا قارىتىشتىن بۇرۇن كاللىمىزدا ھېچ قانداق بىر 

قىياسنى شەكىللەندۈرۈۋالماسلىقىمىز كېرەك. بىزنىڭ قانداق ئويلىشىمىز كېرەكلىكىنى قۇرئان بەلگىلىشى 

مۇنالر ئۈستىدە قانداق ئويالشنى بىز ئۆزىمىز قارار قىلماسلىقىمىز كېرەك. كېرەك. قۇرئاندىكى مەز

يۇقىرىقىدەك بىر تەرەپلىمىلىك قىلىش كىشىلەرنى ناھايىتى ئېچىنىشلىق ئاقىۋەتلەرگە ئېلىپ بارىدۇ. 

، دەپ، «مۇسۇلمانالرنى مۇنداق، مۇنداق قىلىشىمىز كېرەك-بىز غەيرى»مەسىلەن، بەزىلەر ئالدى بىلەن 

ئايەتنى نەقىل كەلتۈرۈپ بېرىدۇ. ئاشۇنداق قىلىش پۈتۈنلەي مۇمكىن.  50ھەدىس،  100ندىن ئا

ئۇنداق قىلىش ناھايىتى ئاسان. مەن ئاشۇنداق قىلغانالرنى كۆرگەن. ئەمما ئۇنىڭدا ئېغىر مەسىلە بار. 

كۆپ ماۋۇ كىشى شۇنچە كۆپ ئايەت، شۇنچە »بىر قىسىم ياشالر ئاشۇنداق نۇتۇقنى ئاڭلىغاندا، 

، دەپ ئويالپ، تەلۋە «ھەدىسلەرنى دەلىل قىلىپ كۆرسەتتى. شۇڭا ئۇنىڭ دېگىنى چوقۇم راست

(crazy ئىشالرنى قىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە بولسا ھېلىقى ئادەمنىڭ قىلغىنى ئالدى بىلەن خۇالسىنى )

الدىدا ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئاندىن تەتقىقات ئېلىپ بېرىش. ئىلىمنىڭ ھەممە ساھەلىرىدە تەتقىقات ئ

كېلىپ، يەكۈن كەينىدە كېلىدۇ. ئالدى بىلەن تەتقىقات ئېلىپ بېرىلىپ، ئاندىن ئۇنىڭ نەتىجىسىگە 

ئاساسەن بىر خۇالسە يەكۈنلەپ چىقىرىلىدۇ. ناھايىتى كۆپ ئايەتلەر ۋە ناھايىتى كۆپ ھەدىسلەر نەقىل 

ئاڭلىنىدۇ. ئەمما، ئاشۇنداق  ئېلىنغانلىقتىن، يۇقىرىقىدەك نۇتۇقالر ئىسالمغا ناھايىتى باي نۇتۇقتەك

نۇتۇقنى سۆزلىگەن كىشىلەرنىڭ قولالنغىنى ئىسالمغا زىت كېلىدىغان ئۇسۇلدۇر. ئۇالرنىڭ قىلغىنى ئۆز 

ئىدىيىسىنى ئالدىن ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئاندىن ئۇنىڭ يورۇقلىرىغا ئايەتلەرنى تىقىپ كىرىشتۈرگەن بىر 

سۇلمانالرنى ئۆزلىرى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرىدۇ. نەرسىدۇر. ئۇالر ئاشۇنداق قىلىش ئارقىلىق مۇ

 دۇر. « ئىسالم»ھەقىقەتەنمۇ ئۇالرنىڭ شۇغۇللىنىۋاتقىنىمۇ 

بىز بۈگۈنكى كۈندە ئاڭاليدىغان ئالالھنىڭ كىتابى نامىدىكى گەپلەرنىڭ نۇرغۇنلىرى ئالالھنىڭ 

رۈلگەن نەرسە قۇرئاندىكى كىتابىغا قىلىنغان ھاقارەتتىن باشقا نەرسە ئەمەس. ئۇ گەپلەردە ئىلگىرى سۈ
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 مەناالرنىڭ دەل ئەكسىچە. ئاشۇنداق گەپلەرنى ئاڭالش ھەقىقەتەنمۇ بىر ئازابلىنارلىق ئىش. 

 

 . ئۆزىنى توپتىن ئايرىپ تۇرۇش4

ھەقنى ئۆز قولىدا تۇتۇپ تۇرۇۋاتقانالردىن بىزدىن باشقىسى يوق. ئەگەر ئۆزۈڭنى »بەزىلەر 

ىڭ گېپىگە قۇالق سالما. ئۇالرنىڭ گېپىگە قۇالق سالساڭ، سەن قوغدىماقچى بولساڭ، باشقا ھېچ كىمن

ئازدۇرۇلىسەن. سېنىڭ جەننەتكە كىرگۈڭ بارغۇ؟ جەننەتكە كىرىشنىڭ بىردىنبىر ئۇسۇلى مېنىڭ 

، «خانىقارىمدا تۇرۇش، پەقەت مېنىڭ گېپىمنىال ئاڭالش. قالغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ئازدۇرۇلغان

تىزىملىكىدىكى ئىسىمالرنى ھەر « ئازدۇرۇلغان ئۆلىماالر»ىرى تۈزۈۋالغان دەيدۇ. ئۇنداق كىشىلەر ئۆزل

ھەپتىدە بىر قېتىم يېڭىالپ تۇرىدۇ. ئۇالر ئۆزلىرىنى باشقا ھەممە كىشىلەردىن ئايرىم تۇتىدۇ. ئۆزلىرىنى 

مەن ئۆيۈمدىكىلەر بىلەن ئارىالشمايمەن، »ئۆز ئائىلىسىدىكى باشقا كىشىلەردىنمۇ ئايرىم تۇتىدۇ. 

، دەيدۇ. ئاشۇنداق قىلىپ، دىننى خاتا ھالدا قوللىنىپ، كىشىلەرنى «چۈنكى ئۇالر ھەق يولدا ئەمەس

ئۆز ئائىلىسىدىن، ئۆز جامائىتىدىن، ۋە ئۆز جەمئىيىتىدىن ئايرىۋېتىدۇ. ھازىر ئامېرىكىدا ئاشۇنداق 

قىالر بىلەن دوست قىلىۋاتقان كىشىلەر بار. ئۇالرنىڭ قارىشىچە باشقىالر بىلەن ئارىلىشىش ۋە باش

يىل بولغان بەزى مەسچىتلەر بار  40بولۇشنىڭ ھەممىسى كاپىرلىققا ئېلىپ بارىدۇ. ئامېرىكىدا قۇرۇلغىلى 

بولۇپ، ئاشۇ مەسچىتكە قوشنا ئولتۇرغان ئامېرىكىلىقالر يېنىدىكى بىنانىڭ بىر مەسچىت ئىكەنلىكىنى 

دەپ، ئۆزلىرىگە يېقىن « كۇففار»ر باشقىالرنى بىلمەيدۇ. ئۇنداق بولۇشتىكى سەۋەب، مەسچىتتىكى كىشىلە

يوالتمايدۇ. بۇنداق چۈشەنچە نەدىن كەلگەن؟ ئەگەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەككىدىكى 

(، مۇسۇلمان taking shahadaكىشىلەرنى چەتكە قاققان بولسا، بىز بۈگۈن شاھادەت ئېلىپ )

شىغان بوۋام بىر بۇددىست ئىكەندۇق. ئۇنىڭ ئەۋالد بۇرۇن يا 5بولمىغان بوالتتۇق. مېنىڭ دادامدىن 

« سەن بىر نىجىس ئىكەنسەن»ئوغلى مۇسۇلمان بولۇپتىكەن. يەنى، شۇ چاغدىكى مۇسۇلمانالر ئۇنىڭغا 

دەپ مۇئامىلە قىلماي، ئۇنى ئۆز قوينىغا ئالغانىكەن. ئۇنى ھۆرمەتلەپ، ئۇنىڭغا بىر ئىنسان سۈپىتىدە 

مۇسۇلمانالرنى ئۆچ كۆرۈشنى ئۆگەتمەيدۇ. بىزنىڭ -ىز بىزگە غەيرىمۇئامىلە قىلغانىكەن. بىزنىڭ دىنىم

بىز ئادەمنىڭ »دىنىمىز بارلىق ئىنسانالرغا غۇرۇر ياكى ئىززەت ئاتا قىلىش ئۈچۈن كەلگەن. ئالالھ 

، دەيدۇ. دېمەك، ئالالھ ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەممە بالىلىرىغا «بالىلىرىغا ھۆرمەت بىلدۈرىمىز

ىلغان. سىزنىڭ ئۇالرنى ھۆرمەتلىمەسلىك ھوقۇقىڭىز يوق. سىز باشقىالرنى ھۆرمەتلىمەي، ھۆرمەت ئاتا ق

، دەمسىز؟ بۇنداق قىلىش ئەقىل بىلەن ئىش قىلىشنىڭ «ماڭا ئىسالم ئاشۇنداق ئۆگەتكەن»ئاندىن 

 قارىشىسىدۇر. -قارىمۇ

 

شۇ يەردە ئاخىرالشتى. ئويغاننىڭ دوكالتىنىڭ مەن بۇ قېتىم تونۇشتۇرماقچى بولغان مەزمۇنلىرى مۇ

 ھەققىدە توختىلىمەن.« پاراسەت بىلەن ئىش قىلىش-ئەقىل»مەن كېلەر قېتىم 

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

[1] In Need of Wisdom 

https://www.youtube.com/watch?v=mX1oRcMbLzA 
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 پاراسەت بىلەن ئىش قىلىشنىڭ زۆرۈرلۈكى ھەققىدە-ئەقىل

 كۈنى-26ئاينىڭ -2يىلى -2016

 

 

كىشىلەر داۋاملىق ھالدا ئۈممەتلەرنىڭ مەسىلىسى سىياسىي مەسىلە، ئىقتىسادىي مەسىلە، »

ئىجتىمائىي مەسىلە، ۋە مائارىپ مەسىلىسى، دەيدۇ. ئەمما مەن ئۇنداق دېمەيمەن. بەلكى مەن 

ئۈممەتلەرنىڭ مەسىلىسى ھېكمەت مەسىلىسى، يەنى ئاقىالنە ئىشالرنى قىلىش، ۋە ئىشالرنى 

 «پاراسەت بىلەن قىلىش مەسىلىسى، دەيمەن. بىزدىكى رېئال مەسىلە ئەنە شۇ.-ەقىلئ

فېۋرالدا -12يىلى -2015نىڭ دېگەن سۆزلىرى. ئويغان ئۇ سۆزلەرنى « ئويغان»يۇقىرىدىكىسى 

 International Peace« )خەلقئارالىق تىنچلىق چوڭ يىغىنى»دۇبەيدە ئۆتكۈزۈلگەن 

Conferenceمىنۇتلۇق  22، ئۇنىڭ ئاشۇ بىر سائەت [1]ەندە دېگەن بولۇپ ( دا دوكالت بەرگ

ياشقا  19قىسمى ئويغان -1قىسىمدىن تەركىب تاپقان. ئۇنىڭ  3دوكالتىنىڭ مەزمۇنى جەمئىي 

كىرگەندىن كېيىن دىننى قايتىدىن ئۆگىنىشنى باشلىغاندا يولۇققان قىيىنچىلىقالر ئۈستىدە بولۇپ، مەن ئۇ 

دېگەن ماقالىدە « چوڭ قىيىنچىلىق ھەققىدە 4لمانالر دۇچ كېلىدىغان تۇغۇلما مۇسۇ»مەزمۇننى 

قىسمى مۇسۇلمانالر ھازىر تۈزىتىشكە تېگىشلىك بىر قىسىم مەسىلىلەر -2تونۇشتۇرۇپ بولدۇم. ئۇنىڭ 

تۈزىتىشكە تېگىشلىك بىر قانچە »ھەققىدە بولۇپ، مەن ئۇ مەزمۇنالرنى ئۆزۈمنىڭ ئالدىنقى قېتىمدىكى 

پاراسەت بىلەن ئىش قىلىش -قىسمى ئەقىل-3ەن ماقالىسىدە تونۇشتۇرۇپ بولدۇم. ئۇنىڭ دېگ« ئىشالر

ھەققىدە بولۇپ، مەن ئۇ مەزمۇنالرنى مەزكۇر يازمامدا تونۇشتۇرىمەن. مېنىڭ يازىدىغىنىمنىڭ ھەممىسى 

ىر قارىشىمنى قوشۇپ قويماقچى بولسام، ئۇنى ب-ئويغاننىڭ سۆزلىرى بولۇپ، ئەگەر ئۇنىڭغا ئۆز كۆز

 شەكلىدە ئايرىم قىستۇرۇپ قويىمەن.« ئىالۋە»

 

 . قۇرئاندىكى ھېكمەت1

بۈگۈن بىز قۇرئاندىكى بىر قىسىم ھېكمەتلەرنى ئۆگىنىمىز. مەن نەقىل كەلتۈرىدىغان ئايەتلەرنىڭ 

 ھەممىسى سۈرە نەھلدىكى ئايەتلەر بولۇپ، مەن سۆزۈمنى تۆۋەندىكى بىر ئايەتتىن باشاليمەن: 

ن يامغۇر ياغدۇرۇپ، شۇنىڭ بىلەن قاغجىراپ قالغان زېمىندا )تۈرلۈك ئالالھ بۇلۇتتى»

نەسىھەت( ئاڭاليدىغان قەۋم ئۈچۈن، ئەلۋەتتە، )ئالالھنىڭ -زىرائەتلەرنى( ئۈندۈردى، بۇنىڭدا )ۋەز

 «[.16:65قۇدرىتىنىڭ چوڭلۇقىنى كۆرسىتىدىغان( دەلىللەر بار ]

 

ىڭ بىلەن بارلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈردى، ئالالھ بۇلۇتتىن يامغۇر سۈيىنى چۈشۈردى، شۇن»

بىرىگە -ئۆسۈملۈكلەردىن يېشىل ياپراقالرنى چىقاردى، )بۇغداي ۋە ئارپا باشاقلىرىغا ئوخشاش( بىر

مىنگىشىپ كەتكەن دانالرنى يېتىشتۈردى، خورما دەرىخىنىڭ چېچەكلىرىدىن يەرگە يېقىن ساڭگىالپ 

)يامغۇر سۈيى بىلەن( ئۈزۈملۈك باغالرنى يېتىشتۈردى،  تۇرىدىغان خورما ساپاقلىرىنى يېتىشتۈردى،
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بىرىگە ئوخشايدىغان ۋە ئوخشىمايدىغان -)يامغۇر سۈيى بىلەن( شەكىلدە، ھەجىمدە، تەمدە بىر

زەيتۇن، ئانار دەرەخلىرىنى يېتىشتۈردى، )ئۇالرنىڭ ھەر بىرىنىڭ( يېڭى تۇتقان مېۋىسىگە ۋە پىشقان 

لالھنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن )ئالالھنىڭ قۇدرىتىنى مېۋىسىگە قاراڭالر، ئۇالردا ئا

 «[.6:99كۆرسىتىدىغان( ئوچۇق دەلىللەر بار ]

 

ئاسماندىن يامغۇر سۈيى چۈشىدۇ، ئۇنىڭدىن ھەر خىل زىرائەتلەر ئۈنىدۇ، ۋە »بۇ ئايەتتە ئالالھ 

سۈيى چۈشۈرمىگەن بولسا، بۇ يەر ، دەيدۇ. ئەگەر ئالالھ ئاسماندىن يامغۇر «ھەر خىل يېمىشلەر بولىدۇ

يۈزىدە ھاياتلىق بولمايتتى. گەرچە ئاسماندىن چۈشكەن سۇ ئوخشاش بولسىمۇ، ئۇنىڭ كۈچى بىلەن 

يەر يۈزىدە ھەر خىل ئوخشىمىغان ئۆسۈملۈكلەر ئۈنىدۇ. سۇنىڭ كۈچى بىلەن ئۆسىدىغان ئۆسۈملۈكلەر 

رىدا ئۆسىدىغان ئۆسۈملۈكلەر بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىككى خىل بولىدۇ. ئۇنىڭ بىرى دېھقانچىلىق ئېتىزلىقلى

ھوسۇل بېرىشى ئۈچۈن، سۇدىن باشقا يەنە دېھقانالر ئېتىزلىقالردا ئىشلەپ، ئۆسۈملۈكلەرنى پەرۋىش 

قىلمىسا بولمايدۇ. بۇ خىل ئەھۋالدا سۇ بولمىسا بولمايدۇ، ئەمما سۇ بار بولۇشنىڭ ئۆزىال يېتەرلىك 

مىسە بولمايدۇ. ئۈزۈم ۋە خورما دەرەخلىرى ئۈچۈن پەقەت يامغۇر ئەمەس بولۇپ، دېھقانالرمۇ ئىشلى

سۈيىال يېتەرلىك ئەمەس بولۇپ، ئۇالرغا يەنە باغۋەنلەر پەرۋىش قىلمىسا بولمايدۇ. قىسقىسى، ئاشلىق 

زىرائەتلىرى ۋە يېمىش دەرەخلىرى ئۈچۈن يالغۇز سۇال كۇپايە قىلمايدىغان بولۇپ، ئۇالرغا دېھقانالر ۋە 

 ر پەرۋىش قىلمىسا بولمايدۇ. باغۋەنلە

يەر يۈزىدىكى بەزى ئورمانلىقالرغا بارسىڭىز، ھەر خىل دەرەخلەرنىڭ ئۆسكەنلىكىنى كۆرىسىز. 

ئۇالرنىڭ بەزىلىرى يېمىش بېرىدۇ. يەنى ئۇالر دېھقانالر ياكى باغۋەنلەر پەرۋىش قىلمىسىمۇ يېمىش 

 بېرىدۇ. 

ىتى بىلەن پەقەت سۇ بولسىال ئۆزلۈكىدىن مېۋە دېمەك، بىر قىسىم ئۆسۈملۈكلەر ئالالھنىڭ رەھم

بېرىدۇ، ئەمما يەنە بىر خىل ئۆسۈملۈكلەر بولسا سۇ ۋە پەرۋىشچىلەرنىڭ ئەمگىكىنىڭ قوشۇلۇشى بىلەن 

 ئاندىن مېۋە بېرىدۇ. 

مېنىڭ مۇشۇنداق ئەھۋالنى مىسالغا ئېلىشىمدىكى سەۋەب، ئۇنىڭ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلىش، 

بىلەن ئىش قىلىشقا بېرىپ تاقىلىشىدىندۇر. يەنى، بىز بۈگۈن قۇرئاندىكى بەزى پاراسەت -ياكى ئەقىل

 ھېكمەتلەرنى ئۆگىنىمىز. 

)ئى مۇھەممەد!( بىز كىتابنى )يەنى »ئوخشاش سۈرىنىڭ ئىچىدە ئالالھ يەنە مۇنداق دەيدۇ: 

ايان قىلىپ قۇرئاننى( پەقەت سېنىڭ كىشىلەرگە ئۇالر )دىنىدىكى( دەتاالش قىلىشقان نەرسىلەرنى ب

بېرىشىڭ ئۈچۈن، ئىمان ئېيتىدىغان قەۋمگە ھىدايەت ۋە رەھمەت بولسۇن ئۈچۈنال نازىل قىلدۇق 

[16:64.] » 

 

ئالالھ بۇلۇتتىن يامغۇر سۈيىنى »ئايەتتىكى -99ئويغاننىڭ چۈشەندۈرۈشىچە، ئالالھ  ئىالۋە:

ن يەردە ئوخشاش بىر دېگە« كىتابنى نازىل قىلدى»ئايەتتىكى -64دېگەن يەر بىلەن « چۈشۈردى

ئاسماندىن »، يەنى «sent down»ئەرەبچە سۆزنى ئىشلەتكەن بولۇپ، ئۇ ئىنگلىزچىدىكى 

 دېگەن سۆز بىلەن مەنىداش ئىكەن.« چۈشۈردى
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 رەسىم: يامغۇر ۋۇجۇدقا كەلتۈرگەن ئورمانلىق.-1

 

، بۇ يەردە بولسا ئالدىنقى ئايەتتە ئالالھ يامغۇر سۈيىنى چۈشۈرگەنلىكىنى تىلغا ئالغان بولۇپ

قۇرئاننى چۈشۈرگەنلىكىنى تىلغا ئالىدۇ. يەنى ئالالھ ئاسماندىن چۈشۈرۈلگەن قۇرئاننى ئاسماندىن 

چۈشۈرۈلگەن يامغۇر سۈيىگە سېلىشتۇرىدۇ. ئاسماندىن چۈشكەن يامغۇر سۈيى يەرگە سىڭىپ كېتىدۇ. 

يەر يۈزى بۇرۇن ئۆلۈك بولۇپ، ئاسماندىن چۈشكەن ئايەتلەر ئىنسانالرنىڭ يۈرىكىگە كىرىپ كېتىدۇ. 

ئۇ يامغۇر سۈيىنىڭ كۈچى بىلەن تىرىلگەن. بۇرۇن كىشىلەرنىڭ قەلبىمۇ ئۆلگەن بولۇپ، ئۇ ئالالھنىڭ 

 كىتابىنىڭ قۇدرىتى بىلەن قايتىدىن تىرىلگەن، ۋە تىرىلىدۇ. 

نتۇلۇپ مۇسۇلمانالر جامائىتىنىڭ ئىچىدە يالغانچىلىق قىلىش، گولالمچىلىق قىلىش، قۇرئاننى ئۇ

كېتىش، ناماز ئوقۇماسلىق، ئىنتېرنېتتىكى ناچار نەرسىلەرگە ئۆگىنىپ كېتىش، ناچار تېلېۋىزور 

پروگراممىلىرىنى كۆرۈش قاتارلىق نۇرغۇن مەسىلىلەر ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. شۇنداقال بىزدە سىياسىي 

رى، ۋە پىسخولوگىيەلىك مەسىلىلەر، ئىجتىمائىي مەسىلىلەر، ئىقتىسادىي مەسىلىلەر، ئىالھىيەت مەسىلىلى

مەسىلىلەر كۆرۈلىدۇ. بىز مەنىۋى جەھەتتىن ئۆلۈپ كېتىمىز. ئەمما، قۇرئان بىزنىڭ يۈرىكىمىزگە 

كىرىدىكەن، بىز قايتىدىن تىرىلەلەيمىز. شۇڭالشقا ئۆزىمىزنىڭ ناچار ئەھۋالىدىن چۈشكۈنلىشىشنىڭ 

بىرال چارە بار. ئۇ بولسىمۇ قۇرئاندىن  ھاجىتى يوق. بىزنىڭ ھازىرقىدەك ئەھۋالىمىزنى ھەل قىلىدىغان

 ئىبارەت. ئەگەر قۇرئان قەلبىمىزگە كىرىدىكەن، ئۇ سىزنى ھاياتلىققا قايتۇرۇپ كېلىدۇ. 

مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ دىللىرى ئالالھنىڭ »سۈرە( تە مۇنداق دەيدۇ: -57ئالالھ سۈرە ھەدىد )

لىرىگە( ئېرىيدىغان ۋاقىت يەتمىدىمۇ؟ ئۇالر زىكرىگە ۋە نازىل بولغان ھەقىقەتكە )يەنى قۇرئان ئايەت

ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر )يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر( دەك بولمىسۇن، )ئۇالر بىلەن 

پەيغەمبەرلىرىنىڭ ئارىلىقىدىكى( زاماننىڭ ئۇزىرىشى بىلەن ئۇالرنىڭ دىللىرى قېتىپ كەتتى، ئۇالرنىڭ 

[. بىلىڭالركى، ئالالھ زېمىننى ئۆلگەندىن كېيىن 16ىالردۇر ]نۇرغۇنى ئالالھنىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچ

تىرىلدۈرىدۇ )يەنى قاقاس، قۇرغاق زېمىننى يامغۇر بىلەن كۆكەرتىدۇ(، بىز ھەقىقەتەن سىلەرنى 

« [.17چۈشەنسۇن دەپ سىلەرگە )كامالى قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان( دەلىللەرنى بايان قىلدۇق ]

دىن « سۇ»ىن ھاياتلىققا ئېلىپ كېلەلەيدۇ. ئۇنىڭ ئۈچۈن بىز پەقەت ئالالھ ئۈممەتلەرنى قايتىد
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پايدىالنساق، يەنى قۇرئاندىن پايدىالنساقال كۇپايە قىلىدۇ. ئەگەر ئۈممەتلەر قايتىدىن 

 دىن توغرا پايدىالنمىغانلىقىمىزدىن دېرەك بېرىدۇ. « سۇ»تىرىلمەيدىكەن، ئۇ بىزنىڭ 

 

 . ئىككى خىل كىشىلەر2

اندا بىر خىل ئۆسۈملۈكلەر ئۆزلۈكىدىن مېۋە بېرىدۇ. يەنە بىر خىل ئۆسۈملۈكلەر بولسا يامغۇر ياغق

پەقەت سىز پەرۋىش قىلغاندىن كېيىنال ئاندىن مېۋە بېرىدۇ. خۇددى شۇنىڭغا ئوخشاش، بىر خىل 

كىشىلەر سىز ھېچ قانداق دەۋەت قىلمىسىڭىزمۇ ئالالھنىڭ كىتابى يۈرىكىگە كىرىش بىلەن ئىسالمغا 

زلۈكىدىن كىرىدۇ. بۇنداق ئەھۋال بۈگۈنكى كۈندىمۇ يۈز بېرىۋاتىدۇ. ئۇالر پەقەت ئالالھنىڭ ئۆ

 ئىرادىسى بىلەنال ئىمان ئېيتىۋاتىدۇ. مەن ئاشۇنداق كىشىلەرنى داۋاملىق ئۇچرىتىپ تۇرىمەن. 

ئىنسانشۇناسالرنىڭ دېيىشىچە، ئىنسانالرنىڭ مەدەنىيەتلىشىشى دېھقانچىلىقنى ئۆگەنگەندىن 

ېيىن ئاندىن باشالنغان. ئەگەر پەقەت جاڭگالدىكى يېمىش دەرەخلىرىگىال تايانغان بولسا، ئىنسانالر ك

كۆلەمدە ئىشلەپ چىقىرىشنى ئۆگىنىشكە -بۈگۈنگىچە ھايات قااللمايتتى. ئىنسانالر يېمەكلىكلەرنى كەڭ

كۆلەمدە -لىكلەرنى كەڭمەجبۇرى بولغان. يەنى، دېھقانچىلىقنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق يېمەك

ئىشلەپ چىقىرىدىغان بولغان. دېھقانچىلىق مەيدانغا كەلگەندىن كېيىن، شەھەرلەر بەرپا قىلىنغان. 

شەھەرلەردىن كېيىن دۆلەتلەر پەيدا بولغان، ھەمدە مەدەنىيەتلىشىش ۋۇجۇدقا كەلگەن. بۇالرنىڭ 

 قەدىمى دېھقانچىلىقتۇر. -1ھەممىسىنىڭ 

 

 
 قانچىلىق.رەسىم: سۇ ۋە دېھ-2

 

دېھقانچىلىقتا كىشىلەر كۆپلىگەن ئېتىزلىقالردىن خەۋەر ئالىدۇ. ئۇالر قىلىدىغان ئىشالرنىڭ بىرى سۇ 

باشقۇرۇشتىن ئىبارەت. سۇ ئۆزلۈكىدىن كەلمەيدۇ. سىز ئېرىق چېپىپ، سۇالرنى ئېھتىياجلىق ئېتىزالرغا 

بولمايدۇ. يامغۇر سۈيىنى يىغىپ، ئۇنى  ماڭدۇرىسىز. دېھقانچىلىقتا يالغۇز يامغۇر سۈيىگىال تايانغىلى
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 ئۆستەڭلەر ئارقىلىق ئېھتىياجلىق ئېتىزالرغا ئاپىرىش كېرەك. -ئېرىق

بىز ئۈممەتلەر مەدەنىيەتلەشكەن كىشىلەرگە كىرىمىز. ئەگەر بىز ئۆزىمىزنى ساقالپ قالماقچى 

نى يىغىپ، ئۇنى « سۈيىيامغۇر »نىڭ ئۆزىال كۇپايە قىلمايدۇ. بىزمۇ « يامغۇر سۈيى»بولىدىكەنمىز، 

ئېھتىياجلىق يەرلەرگە يەتكۈزۈپ بېرىشىمىز كېرەك. بىز ئۇنى پۈتۈن ئىنسانالرغا يەتكۈزۈپ بېرىشتىن 

ياشقا  19بۇرۇن، ئالدى بىلەن ئۆزىمىزگە، يەنى ئۈممەتلەرگە يەتكۈزۈپ بېرىشىمىز كېرەك. مەن 

يىل ئىچىدە پۈتۈنلەي  19نىڭ بۇرۇنقى كىرىپ، قۇرئاننى ھەقىقىي تۈردە ئۆگىنىشكە باشلىغاندا، ئۆزۈم

 ئالدانغانلىقىمنى ھېس قىلغان ئىدىم. 

 مەن نېمىشقا قۇرئان ھەققىدە ھېچنېمە بىلمەيمەن؟ --

 نېمىشقا مەكتەپلەر ئۇنى ماڭا ئۆگەتمەيدۇ؟ --

 ئانام ئۆزلىرىمۇ ئىسالمنى ئانچە ياخشى بىلمەيدۇ؟ -نېمىشقا ئاتا--

 ھەققىدە ياخشى تەربىيە كۆرمەيدۇ؟  نېمىشقا ئۇالر ئۆزلىرى ئىسالم--

 نېمىشقا بىزنىڭ قوشنىمىز قۇرئان ھەققىدە ھېچنېمە ئاڭالپ باقمايدۇ؟ --

تىن بىر قىسمىنى ئىگىلەيدۇ. ئەمما نېمە ئۈچۈن  5مۇسۇلمانالر دۇنيا نوپۇسىنىڭ --

 تمەيدۇ؟ مۇسۇلمانالرنىڭ قۇرئان ھەققىدىكى بىلىمى باشقا كىشىلەرنىڭكىدىن ئانچە پەرقلىنىپ كە

 نېمە ئۈچۈن مۇشۇنداق ئەھۋال يۈز بېرىدۇ؟ --

قارىشى باشقا كىشىلەرنىڭكى بىلەن -نېمە ئۈچۈن مۇسۇلمانالرنىڭ قۇرئان ھەققىدىكى كۆز--

 ئوخشاش بولىدۇ؟ 

قۇرئان بەك قاتتىق ئىكەن، ئۇ بىزنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىمىز بىلەن »مۇسۇلمانالر -غەيرى--

قاراشتا -نېمىشقا بىر مۇسۇلمان تۇرۇپ مەنمۇ شۇالر بىلەن ئوخشاش كۆز ، دەيدۇ.«مۇناسىۋەتسىز ئىكەن

 بولىمەن؟ 

 

دېمەك، بىز ئۆزگىرىش ياسىمىساق بولمايدۇ. بىز قۇرئان ھەققىدىكى بىلىملەرنى كىشىلەرگە 

 يەتكۈزۈپ بەرمىسەك بولمايدۇ.

 

 . بىز ئۇچۇرنى قانداق تارقاتساق بولىدۇ؟3

پاراسەت ۋە ياخشى تەلىم بىلەن -ىگارىڭنىڭ يولىغا ئەقىلپەرۋەرد»ئالالھ مۇنداق دەيدۇ: 

 (.16:125)سۈرە نەھل، « دەۋەت قىلغىن، ھەمدە ئۇالر بىلەن ئەڭ ياخشى ئۇسلۇبتا مۇنازىرىلەشكىن

دەيدۇ. بىز باشقىالرنى بىر ئىشقا تەكلىپ قىلغاندا، « تەكلىپ قىلغىن»ئالالھ بۇ ئايەتتە باشقىالرنى 

ئىچىدە، ياكى ئاچچىقالنغان كەيپىيات ئىچىدە تەكلىپ قىلمايمىز. تەكلىپ ئۇالرنى بىر خاپىچىلىق 

ھەرىكەتكە كىرىدۇ. سىزدە دوستلۇق بولماي تۇرۇپ، بىرسىنى تەكلىپ -قىلىش بىر خىل دوستانە ئىش

دېگەن سۆزنىڭ ئۆزىدىنال، ئەگەر سىز « دەۋەت قىلىش»ياكى « تەكلىپ قىلىش»قىلمايسىز. شۇڭالشقا 

خىل دوستانە پوزىتسىيەدە مۇئامىلە قىاللمايدىكەنسىز، سىز دەۋەت بىلەن شۇغۇلالنماڭ،  باشقىالرغا بىر

دېگەن مەنە كېلىپ چىقىدۇ. ئەگەر سىز داۋاملىق خاپىچىلىق ئىچىدە ياكى ئاچچىقلىنىش ئىچىدە 

 يۈرىدىغان بىرى بولىدىكەنسىز، سىز بېرىپ باشقا ئىشالرنى قىلىڭ، دەۋەتنى باشقا كىشىلەر قىلسۇن.

ئەگەر سىز كىشىلەردىن زېرىككەن بىرى بولىدىكەنسىز، سىز دەۋەت بىلەن شۇغۇلالنماسلىقىڭىز كېرەك. 



 

 

 (بۆلۈم-3) زامانىۋىلىق ۋە پەن،-ئىلىم دىن،
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دېگەنلىك بولۇپ، تەكلىپ قىلىش دوستلۇق ئىچىدە ئېلىپ « تەكلىپ قىلىش»دېگەن « دەۋەت قىلىش»

 بېرىلىدۇ. 

، «ەن دەۋەت قىلغىنپاراسەت بىل-پەرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا ئەقىل»ئالالھ يۇقىرىدىكى ئايەتتە 

دەيدۇ. بىز ئادەتتە كىشىلەرنى بىرەر يولغا تەكلىپ قىلمايمىز، بەلكى ئۇالرنى بىر مەنزىلگە تەكلىپ 

بۇ كاالمدا ئىنتايىن قىلىمىز. ئەمما ئالالھ بۇ يەردە بىزگە كىشىلەرنى بىر يولغا تەكلىپ قىلىشنى دەۋاتىدۇ. 

 لۈك ھەقىقەتلەرنىڭ بىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.كۆپ ھېكمەت بار بولۇپ، ئۇ ئىسالمدىكى ئەڭ كۈچ

كۆپلىگەن كىشىلەر بۇ ھەقىقەتنى بىلمەيدۇ. ئىسالمنى ئۆگىنىۋاتقان كىشىلەر ئۆزلىرىدىكى ئىلگىرىلەشنىڭ 

ھازىرغىچە »ئاستا بولۇۋاتقانلىقىدىن نارازى بولىدۇ، ھەمدە قىممەت ياكى سانغىال ئەھمىيەت بېرىدۇ. 

 ، دەپ ئوياليدۇ. «دىمھېچ قانچە نەرسە ئۆگىنەلمى

 

 

 رەسىم: دەۋەت قىلىش يولغا تەكلىپ قىلىشتۇر.-3

 

ئەگەر ئالالھ كىشىلەرنى بىر يولغا تەكلىپ قىلغان بولسا، يولدا كېتىۋاتقان كىشىلەر ئوخشاش 

تېزلىكتە ماڭمايدۇ. بەزى كىشىلەر ناھايىتى تېز ماڭىدۇ، يەنە بەزىلەر بولسا ناھايىتى ئاستا ماڭىدۇ. 

ىشىلەر ئىنتايىن ئاستا ماڭغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالر قولغا كەلتۈرگەن ئىلگىرىلەشنى پەرق ئەتكىلىمۇ بەزى ك

بولمايدۇ. ئەمما، ئۇالردا يەنىال ئىلگىرىلەش يۈز بېرىۋاتقان بولىدۇ. بۇ يەردىكى مەسىلە شۇكى، بىز 

ئانىالرمۇ -بار ئاتاھەممە كىشىلەردىن ئوخشاش تېزلىكتە ئىلگىرىلەشنى تەلەپ قىلىمىز. ئىككى قىزى 

دەيدۇ. ئەمەلىيەتتە بولسا ئۇالر ئوخشاش « ھەدەڭگە ئوخشاش بولساڭ بولمامدۇ؟»بەزىدە بىر قىزىغا 

ئايرىم مۇساپىسى بار. بىز كىشىلەرنى پەقەت يولغا قوشۇلۇشقىال تەكلىپ -ئەمەس. ئۇالرنىڭ ئايرىم

ان ئەمەس. ئۇ پەقەت بىزدىن يولدا قىلىمىز، مەنزىلگە ئەمەس. ئالالھ بىزنى مەنزىلگە تەكلىپ قىلغ

ھۇزۇرلىنىشنىال تەلەپ قىلغان. ئالالھ سىزنىڭ قانچىلىك نەرسە بىلىدىغانلىقىڭىزغا قىزىقمايدۇ، بەلكى ئۇ 

چۈشمىگەنلىكىڭىزگە قىزىقىدۇ. سىز يولغا چۈشكەندىن كېيىن ئەتراپىڭىزدىكى -سىزنىڭ يولغا چۈشكەن

بىلەن سىز ئۆزىڭىزدە ئىلگىرىلەش بولۇۋاتقانلىقىنى  كۆرۈنۈشلەر ئۆزگىرىشكە باشاليدۇ. شۇنىڭ

بىلەلەيسىز. ئالالھنىڭ سىزدىن كۈتىدىغىنى پەقەت ئالغا بېسىشتىنال ئىبارەت. ئۇ سىزدىن مۇكەممەللىك 
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تەلەپ قىلمايدۇ. ئەمما كىشىلەر سىزدىن مۇكەممەللىك تەلەپ قىلىدۇ. ئالالھ ئۆزىنىڭ نېمىلەرنى 

كىشىلەردىن مۇكەممەللىك ئىستىمەيدۇ، بەلكى ئۇ كىشىلەردىن ئالغا بېسىشنى  ياراتقانلىقىنى بىلىدۇ. ئۇ

ئىستەيدۇ. ئالالھ بىزنىڭ دىنىمىزنى ئاسان ۋە گۈزەل قىلغان، ئەمما بىز ئۇنى قىيىن ۋە كۆرۈمسىز 

لەر قىلىۋېتىپ بارىمىز. كىشىلەر مۇكەممەل بولمىغانلىقتىن، بىز ئۇالرنىڭ كۆڭلىگە ئازار بېرىۋاتىمىز. كىشى

مەنزىلگە تېخىچە يېتىپ بېرىپ بواللمىغانلىقى ئۈچۈن، بىز ئۇالرنىڭ كۆڭلىگە ئازار بېرىۋاتىمىز. 

ساھابىلەر پۈتۈن مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى ئەڭ ئېسىل بىر ئەۋالد مۇسۇلمانلىرى بولۇپ، ئۇالر ئىسالم 

ئايەت نازىل قىلغاندا،  ئۈچۈن ئۆز جېنىنى قۇربان قىلىشقىمۇ رازى ئىدى. ئەمما ئالالھ ھاراق ھەققىدە

[ 5:90[ ۋە ]4:43[، ]2:219قەدەمگە بۆلۈپ، ] 3قېتىملىق ئايەتتىال ھاراقنى چەكلىۋەتمەي، ئۇنى -1

 ئايەتلەرنى نازىل قىلىپ، ھاراقنى ئەڭ ئاخىرقى ئايەتتە ئاندىن چەكلىگەن. 

 

 ئايەتنىڭ ئايەت نومۇرلىرىنى مەن ئۆزۈم قوشۇپ قويدۇم. 3يۇقىرىدىكى  ئىالۋە:

 

دېمەك، ئالالھ مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى ئەڭ ئېسىل ئەۋالد بولغان ساھابىلەردىنمۇ ھاراقنى 

ئايەتتىال ھاراقنى -1توختىتىشنى بىراقال تەلەپ قىلمىغان. ئەگەر ئالالھ ئۆزى خالىغان بولسا، 

ى ئۈچۈن ئاستا ئالغا ئىلگىرىلىش-چەكلىۋەتكەن بوالتتى. ئالالھ ھاراقنىڭ ئىشىدا ساھابىلەرنىڭ ئاستا

 ۋاقىت بەرگەن. 

ئەگەر بۈگۈن ھاراق ئىچىپ مەست بولۇپ قالغان بىر ئادەم مەسچىتكە كىرىدىكەن، بىز ئۇنى 

ئۇرۇپ، مەسچىتتىن قوغالپ چىقىرىۋېتىمىز. شۇنىڭ بىلەن ئۇ كىشى يەنە قاۋاقخانىغا بېرىپ، ئىچىشنى 

اراپ بىر قەدەم ئالغان، ئالدىغا داۋامالشتۇرىدۇ. ئەسلىدە ئۇ ئالالھنىڭ ئۆيىگە كەلگەن، ئالدىغا ق

بۇ يەردىن چىق! سەن ئالدىڭغا قاراپ »قاراپ ناھايىتى چوڭ قەدەمدىن بىرنى ئالغان ئىدى. ئەمما بىز 

، دېدۇق. ئالالھ «ئالغان بۇ بىر قەدەمنى بىز قوبۇل قىاللمايمىز، سەن بىزنىڭ قوشۇنىمىزغا اليىق ئەمەس

ئىستەيدۇ. شۇڭالشقا بىز باشقىالرنىڭ يولدا ئىلگىرىلەش ھاسىل  بىزدىن يولدا ئالغا قاراپ ئىلگىرىلەشنى

قىلىشىغا يول قويۇشىمىز كېرەك. ئۇالرنىڭ بەزىلىرى يولدا تېز ماڭااليدۇ، يەنە بەزىلىرىنىڭ ئىلگىرىلەش 

 ھاسىل قىلىشى ئۈچۈن بىر ئاز ۋاقىت كېتىدۇ. 

قېشىمغا كېلىپ، كەم  ئۆتكەنكى بىر يىل ئىچىدىكى لېكسىيە جەريانىدا، كىشىلەر مېنىڭ

دېگەندىمۇ بىرەر مىڭ قېتىم ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ ئىبادەتنى ياخشى قىلمايۋاتقانلىقى توغرىسىدا 

شىكايەت قىلىپ، مەندىن قانداق قىلىشى كېرەكلىكى ھەققىدە مەسلىھەت سورىدى. دېھقان تېرىقچىلىق 

نەرسىلەرنى تازىاليدۇ، يەنە سۇ قويىدۇ،  قىلغاندا، يەرگە ئۇرۇق سالىدۇ، سۇ قويىدۇ، ئۇرۇقنى بېسىۋالغان

يەنە پەرۋىش قىلىدۇ. ئۇالر ئۆسۈملۈكتە يۈز بېرىۋاتقان ئىلگىرىلەشنى ئاسانلىقچە كۆرەلمەيدۇ. 

ئىشالرنىڭ ھەممىسى يەرنىڭ ئاستىدا يۈز بېرىپ تۇرىدۇ. ئالالھ قۇرئاننىڭ چۈشۈشىنى ئاسماندىن 

كى ئۆسۈملۈكلەر ئاسماندىن يامغۇر سۈيى چۈشۈشى يامغۇر سۈيىنىڭ چۈشۈشىگە سېلىشتۇرغان. يەردى

بىلەن تەڭال بىخ ئۇرۇپ، ئۆسۈپ چىقىشقا باشلىمايدۇ. ئۇنىڭغا ۋاقىت كېتىدۇ. قۇرئان كىشىلەرنىڭ 

قەلبىگە كىرگەندىمۇ، ئۇ كىشىلەردە ئۆزگىرىش پەيدا قىلىش ئۈچۈنمۇ ۋاقىت كېتىدۇ. ھەزرىتى ئەبۇ 

ن، ئەمما نۇرغۇنلىغان ساھابىلەرنىڭ ئۆزگىرىشى ئۈچۈن خېلى بەكرى سىددىق ناھايىتى تېز ئۆزگەرگە

يىل ۋاقىت كەتكەن. ئۇنداق ئۆزگىرىشلەر بىر  5ئۇزۇن ۋاقىت كەتكەن. ھەزرىتى ئۆمەر خەتتاب ئۈچۈن 

كېچىدىال يۈز بەرمەيدۇ. كىشىلەر ئەبۇ بەكرى سىددىقنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىپ، سىزنىڭ كۆڭلىڭىزنى 
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لىيەتتە ئەبۇ بەكرى سىددىقتىن پەقەت بىرسىال بار بولۇپ، قالغان ساھابىلەر بىئارام قىلىدۇ. ئەمە

ئۇنىڭدەك بواللىغان ئەمەس. كۆپلىگەن ساھابىلەرنىڭ ئىمان ئېيتىشى خېلى ئۇزۇن ۋاقىت تەلەپ 

 قىلغان بولسىمۇ، ئالالھ شۇالردىنمۇ رازى بولغان. 

ئاستا ئۆسۈپ يېتىلىشىگە يول -ئاستا پاراسەت بىلەن تەكلىپ قىلىڭ، ئۇالرنىڭ-كىشىلەرنى ئەقىل

ئارا گەپ -بىز كۆپىنچە ۋاقىتالردا ئۆز ئاستا چۈشىنىشىگە پۇرسەت بېرىڭ.-قويۇڭ، ۋە ئۇالرنىڭ ئاستا

تالىشىش بىلەن بولۇپ كېتىپ، كىشىلەرنىڭ ئۆزگىرىشىگە ۋاقىت بەرمەيمىز. شۇنىڭ بىلەن باشقىالرنى 

پاراسەت بىلەن ئىش قىلىش ئەمەس. ئالالھ -ئەقىل ئىسالمدىن تېخىمۇ يىراقالشتۇرۇۋېتىمىز. بۇ

، دەيدۇ. ئۇ يەنە كىشىلەرنى «پاراسەت بىلەن دەۋەت قىلغىن-پەرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا ئەقىل»

يۈرىكىگە تەسىر قىلىدىغان، يۈرىكىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىغىچە كىرىدىغان تەلىم بىلەن دەۋەت قىلغىن، 

لىشنى خااليدىغان سۆزلەرنى قىلىسىز، بەزىدە بولسا باشقا دەيدۇ. سىز بەزىدە باشقىالر قوبۇل قى

كىشىلەرنىڭ ئاچچىقىنى كەلتۈرىدىغان گەپلەرنى دەيسىز. سىز بىر گەپنى باشقىالرنىڭ يۈرىكىنى 

ئېرىتىۋېتىدىغان تەرىقىدە دېيىشنى ئۆگىنىڭ. سىز باشقىالرنى بىر ئىشقا دەۋەت قىلغاندا، ئۇالرنىڭ 

پلەرنى قىلىپ، ئۇالرنىڭ يۈرىكىنى قاتۇرۇپ قويىدىغان گەپلەرنى يۈرىكىنى يۇمشىتىدىغان گە

قىلمايسىز. باشقىالرنىڭ قېنى قىزىپ كېتىپ، سىز بىلەن تاالشماقچى ياكى مۇنازىرىلەشمەكچى 

بولىدىكەن، سىزنىڭ ئۇالر بىلەن كارىڭىز بولمىسۇن. ئۇنىڭ بىلەن تالىشىشنىڭ ياكى مۇنازىرىلىشىشنىڭ 

ت بىلەن مۇنازىرە بىر ئىش ئەمەس. كىشىلەر ساراڭدەك بولۇپ قالغان ۋە زۆرۈرىيىتى يوق. دەۋە

ھېسسىياتلىنىپ قالغاندا سىز جىم تۇرۇڭ. كېيىنچە ئۇالرغا چۈشەندۈرۈشكە يېڭى پۇرسەت كېلىدۇ. سىز 

 كىشىلەرنى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال قايىل قىلمىسىڭىزمۇ بولىدۇ. 

قىلىپ بولدۇم، ئەمدى قالغان ئىشالر ئالالھنىڭ  مەن قىلىدىغان دەۋەتنىڭ ھەممىسىنى»بەزىلەر 

، دەيدۇ. بۇ دەۋەت قىلىش ئەمەس. دەۋەت قىلىش ئۇنداق بولمايدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم «قولىدا

دەۋەتنى ئۇنداق قىلغان ئەمەس. سىز كىشىلەرگە مەسلىھەت بېرىسىز. ئاڭلىمىسا يەنە بېرىسىز. 

ز ئۆلۈپ كەتكۈچە داۋامالشتۇرىسىز. كىشىلەرگە ياخشى مەسلىھەت، ئاڭلىمىسا يەنە بېرىسىز. بۇ ئىشنى سى

 ساغالم مەسلىھەتلەرنى بېرىپ، ئۇالرنى ياخشى تۇيغۇالرغا ئىگە قىلىسىز. 

مەن بۇ قېتىم ئوتتۇرا شەرققە كېلىپ، كىشىلەر تاكسى شوپۇرلىرى، مېھمانخانا تازىلىغۇچىلىرى، 

ا ياخشى مۇئامىلە قىلمايدىغانلىقىنى كۆردۈم. ھەمدە دۇكان خىزمەتچىلىرى، ۋە كوچا تازىلىغۇچىالرغ

ئۇنىڭدىن ناھايىتى ئازابالندىم. كىشىلەر ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئۆتكەندە ئۇالرغا ھېچ قانداق ساالم 

ئالالھ قاتتىق ئىشلەپ، ئۆزىنىڭ »بېرىپ قويمايدىكەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: 

يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان « (.belovedنى ناھايىتى ياخشى كۆرىدۇ )پۇلىنى ئۆزى تاپىدىغان كىشىلەر

كىشىلەر كەم دېگەندىمۇ بىزنىڭ ساالم بېرىشىمىزگە ئەرزىيدۇ. ھازىر كاللىمىزغا بىر قىسىم كىشىلەر يەنە 

بىر قىسىم كىشىلەردىن ياخشىراق، دەيدىغان ئىدىيە سىڭىپ كەتتى. ئەمما بىزنىڭ دىنىمىزدا ئۇنداق 

دىنىمىزدا ھەممە ئىنسانالر باراۋەر. بۇ ئىش مۇسۇلمانالر ئۈچۈن تېخىمۇ شۇنداق. بىز ناماز  ئىش يوق.

ئوقۇغاندا قۇرالرغا تىزىلىپ ئوقۇيمىز. يەنى ھەممىمىز بىر سىزىقتا تۇرىمىز. ئادەملەرنى قۇرالرغا ئۇالرنىڭ 

رغا ئوخشاش مۇئامىلە كىملىكىگە قاراپ تۇرۇپ تىزمايمىز. نامازنىڭ ئۆزىال بىزگە ھەممە ئىنسانال

قىلىشىمىز كېرەكلىكىنى ئۆگىتىدۇ. قۇرئاننى يادالپ تۇرۇپ، ئالالھنىڭ كىتابىنى ئۆگىنىپ تۇرۇپ، تازىلىق 

خادىملىرىنى ھۆرمەتلىمىگىنىڭىز نېمىسى؟ سىز نېمىنى ئۆگىنىۋاتىسىز؟ سىز نېمىشقا ئۆگىنىۋاتىسىز؟ سىز 

ۋەزىپىڭىز كىشىلەرگە جەمئىيەتتە ھۆرمەت ۋە غۇرۇر ئاتا ئىدىيىڭىزنى ئۆزگەرتمىسىڭىز بولمايدۇ. سىزنىڭ 
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قىلىش. كىشىلەر بىلەن باراۋەر ئورۇندا تۇرۇپ سۆزلىشىڭ. كىشىلەرگە ھۆرمەت قىلىڭ. ھەممە ئىنسانالر 

مۇسۇلمانالر ئۈچۈنمۇ ئوخشاش. -ھۆرمەتكە سازاۋەر كېلىدۇ. بۇ ئىش مۇسۇلمانالر ئۈچۈنمۇ ۋە غەيرى

ىالرغا ھۆرمەت قىلمايدىكەن، باشقىالر ئىسالمدىن تېخىمۇ يىراق تۇرۇشقا ئەگەر مۇسۇلمانالر باشق

 يۈزلىنىدۇ. 

كىشىلەر داۋاملىق ھالدا ئۈممەتلەرنىڭ مەسىلىسى سىياسىي مەسىلە، ئىقتىسادىي مەسىلە، 

ئىجتىمائىي مەسىلە، ۋە مائارىپ مەسىلىسى، دەيدۇ. ئەمما مەن ئۇنداق دېمەيمەن. بەلكى مەن 

مەسىلىسى ھېكمەت مەسىلىسى، يەنى ئاقىالنە ئىشالرنى قىلىش، ۋە ئىشالرنى ئۈممەتلەرنىڭ 

 پاراسەت بىلەن قىلىش مەسىلىسى، دەيمەن. بىزدىكى رېئال مەسىلە ئەنە شۇ.-ئەقىل

دەۋەتتە سىز داۋاملىق يۇمشاق بولۇۋەرمەيسىز. بەزىدە كىشىلەر سىزگە ھۇجۇم قىلىدۇ. بەزىدە 

ەزىدە كىشىلەر سىزنى ھاقارەتلەيدۇ. ئاشۇنداق ۋاقىتالردا سىز يۇمشاق كىشىلەر سىزنى مازاق قىلىدۇ. ب

بولماي، قاتتىق بولىسىز. ئۇنداق ۋاقىتالردا سىز ياخشىراق ئۇسۇل بىلەن ئاشۇ كىشىلەر بىلەن 

باش ئوتتۇرىغا چۈشىسىز. بۇ يەردىكى -مۇنازىرىلىشىسىز، ئۇالر بىلەن تالىشىشىسىز، ۋە ئۇالر بىلەن باشمۇ

نىڭ مەنىسى نېمە؟ ئۇنىڭ مەنىسى، ئۇالر سىز بىلەن تاالشسا، سىز ياخشىراق « ق ئۇسۇلياخشىرا»

ئۇسۇل بىلەن تالىشىسىز. ئۇالر سىزگە ئاچچىقالنسا، سىز ئۆزىڭىزنى تۇتۇۋالىسىز. ئۇالر مەينەت سۆزلەرنى 

سىز ياخشىراق  ئىشلەتسە، سىز پاكىز سۆزلەرنىال ئىشلىتىسىز. قىسقىسى، ھەر قېتىم ئىنكاس قايتۇرغاندا،

ئۇسۇل بىلەن ئىنكاس قايتۇرىسىز. بىز باشقىالر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە پىشىپ يېتىلگەن ئادەملەردەك 

پاراسەتكە باي كىشىلەر. بىز قېنى قىزىق -بولۇشىمىز كېرەك. سەۋەبى، بىز ئەقىللىق كىشىلەر. بىز ئەقىل

، دەپ قارايدۇ. «ھېسسىياتچان كىشىلەر»ە ياكى ھېسسىياتچان كىشىلەردىن ئەمەس. ھازىر دۇنيا بىزگ

پاراسەت بىلەن ئىش -ئۇنداق بولۇشتىكى گۇناھ ئۆزىمىزدە. بىز ئالالھنىڭ كىتابىدا دېيىلگەن ئەقىل

كۆرۈشنى تېخىچە ئۆگىنىپ بواللمىدۇق. بىز پەقەت قېنى قىزىق ئادەملەردەك ئىنكاس قايتۇرۇشنىال 

 ستۈرمىسەك بولمايدۇ. ئۆگەندۇق. بىز ئۆزىمىزنىڭ ساالھىيىتىنى ئۆ

باشقىالرغا مەسلىھەت بەرگەندە، مەن بەزىدە ئۆزۈمنى ئۇالردىن ئۈستۈن قويۇۋالىمەن. يەنى، 

، دەپ ئوياليدىغان بولۇپ «ئۇالر مېنىڭ مەسلىھەتىمگە موھتاج، شۇڭا مەن ئۇالردىن ياخشىراق»

نەپەر  18ىمەن، ھەمدە قالىمەن. بۇ بىر مەسىلە. ھازىر مەن بىر ئېگىز سەھنىدە تۇرۇپ سۆزلەۋات

مۇخبىرنىڭ كامېرالىرى ماڭا توغرىلىنىپ تۇرۇۋاتىدۇ. ئەمما بۇالرنىڭ ھېچ قانداق مەنىسى يوق. مەن 

سىلەردىن ياخشىراق ئەمەس. سىلەرمۇ مەندىن ياخشىراق ئەمەس. كىمنىڭ كىمدىن ياخشىراق 

ۈن تۇرىدىغانلىقى مەسىلىسى ئىكەنلىكىنى پەقەت ئالالھال بىلىدۇ. بۇ ھەرگىزمۇ كىمنىڭ كىمدىن ئۈست

نەسىھەت -پەرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا )يەنى ئىسالم دىنىغا( ھېكمەتلىك ئۇسلۇبتا ياخشى ۋەز»ئەمەس. 

بىلەن دەۋەت قىلغىن، ئۇالر )يەنى مۇخالىپەتچىلىك قىلغۇچىالر( بىلەن چىرايلىق رەۋىشتە 

انالرنى ئوبدان بىلىدۇ، ھىدايەت مۇنازىرىلەشكىن، پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ئۇنىڭ يولىدىن ئازغ

مەن ئازدۇرۇلغانمۇ، سىز ئازدۇرۇلغانمۇ، ياكى باشقىالردىن « [.16:125تاپقۇچىالرنىمۇ ئوبدان بىلىدۇ ]

تاپمىغانلىقىنىمۇ -كىملەر ئازدۇرۇلغان، ئۇنى پەقەت ئالالھال بىلىدۇ. مەن ئۆزۈمنىڭ ھىدايەت تاپقان

ئىكەنلىكىنى بىلمەيمەن. ئۇنىمۇ پەقەت ئالالھال بىلىدۇ.  بىلمەيمەن. مەن ئۆزۈمنىڭ قايسى ئورۇندا

( بولۇشۇم humbleشۇڭالشقا باشقىالرغا مەسلىھەت بېرىشتىن بۇرۇن مەنمۇ ئالالھنىڭ ئالدىدا كەمتەر )

 كېرەك. 

سىز بىرسىگە دەۋەت بېرىپ، ئەمما ئۇ سىزنىڭ گېپىڭىزنى ئاڭلىمىسا، ئۇ ھەرگىزمۇ ئۇنىڭ يولدىن 
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لدۈرمەيدۇ. ئۇنىڭ قەلبىدە بىر ئۇرۇق بىخلىنىۋاتقان بولۇشى مۇمكىن بولۇپ، ئۇنى سىز ئازغانلىقىنى بى

بىلەلمەيسىز. ئۇنىڭ ئىچىدە نېمە ئىش بولۇۋاتقانلىقىنى پەقەت ئالالھال بىلىدۇ. سىز پەقەت ئۇنىڭ 

ئۈمىدسىزلىنىپ سىرتىدا نېمە ئۆزگىرىش بولۇۋاتقانلىقىنىال بىلەلەيسىز. بىز بىر ئادەمنىڭ سىرتىغا قاراپال 

كېتىمىز. بىز ئۇنىڭ ئىچىدىمۇ ئۆزگىرىش بولىدىغانلىقىغا سەل قارايمىز. بۈگۈنكى كۈندە ئۈممەتلەردە 

پاراسەت بىلەن ئىش قىلماسلىق. ھەمدە -ساقلىنىۋاتقان ئەڭ چوڭ مەسىلىنىڭ بىرى ئەقىل

رنىڭ ئىچىدىكى پاراسەت بىلەن ئىش قىلماسلىقنىڭ ئەڭ چوڭ ئىپادىلىرىنىڭ بىرى، كىشىلە-ئەقىل

ئۆزگىرىشكە سەل قاراپ، پەقەت ئۇالرنىڭ سىرتىغىال كۆڭۈل بۆلۈش. بىز قۇرئاننى يادالۋاتقان بىر بالىنى 

دەپ باھااليمىز. ئەمما بىزنىڭ بىلىدىغىنىمىز ئۇنىڭ سىرتقى ئەھۋالى. بىز ناھايىتى كۆپ « ياخشى باال»

، ئەمما بىزنىڭ بىلىدىغىنىمىز ئۇنىڭ تاشقى دەپ قارايمىز« ياخشى ئادەم»ئىلىملىرى بار بىر كىشىگە 

ئەھۋالى. بەزى كىشىلەر ناھايىتى كۆپ ئىلىمگە ئىگە بولۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر ناھايىتى ناچار ئادەممۇ 

بولۇۋېرىدۇ. بۇ پۈتۈنلەي مۇمكىن. بەزى كىشىلەر قۇرئاننىڭ يېرىمىنى يادالپ بولغان، ئەمما ئالالھ 

ا ئازراقمۇ پەرۋا قىلمايدىغان ھالەتتە بولىدۇ. بىز كىشىلەرنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغ

ئىچىدىكى نەرسىلەرنى ئۆزگەرتىشىمىز كېرەك. شۇنداق قىلىش ھەقىقەتەنمۇ مۇھىم. شۇنداق قىلىش باشقا 

سىزدە كۆپلىگەن ئىلىم بولمايدىكەن، سىز ئالالھنىڭ ئالدىدا »ھەممە ئىشالردىن مۇھىم. بەزىلەر 

، دەيدۇ. سىز قايسى قۇرئاننى ئۆگەندىڭىزكى بىلمەيمەن، ئەمما مەن «ەيسىزھېچنېمىگە ئەرزىم

ئۆگەنگەن قۇرئاندا ئۇنداق گەپ يوق. ئالالھ ئۈچۈن ئەڭ قىممەتلىك نەرسە سەمىمىيەتلىك. ئالالھ 

دىنىنى ئاسانالشتۇرىدۇ، ئاددىيالشتۇرىدۇ، ۋە گۈزەللەشتۈرىدۇ، ئەمما بىز ئۇنى ئۆزىمىز 

ز. ئۇنى ئۆزىمىز مۇرەككەپلەشتۈرۈۋالىمىز. ئىسالم ھەققىدىكى ھەممە نەرسىنى بىر قىيىنالشتۇرۇۋالىمى

ناھايىتى قىيىن شەكىلدە ئۆگىتىشكە ئۇرۇنىمىز. ئالالھنىڭ ھېكمىتى ئىشالرنى ئاددىيالشتۇرۇش. ئەمما 

ۇرمىساق ئۇنى بىز ئۆزىمىز مۇرەككەپلەشتۈرۈۋالىمىز. بىز ئالالھنىڭ رەھمىتىنى كىشىلەرگە قايتىدىن ئۇقت

 بولمايدۇ. ئالالھنىڭ يامغۇرىنى قايتىدىن ياغدۇرمىساق بولمايدۇ. قۇرئان ئالالھنىڭ رەھمىتىدۇر. 

 

 ئويغاننىڭ دوكالتىدىكى مەن بۇ قېتىم تونۇشتۇرماقچى بولغان مەزمۇنالر مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى.

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

In Need of Wisdom - Nouman Ali Khan - Gulf Tour 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=mX1oRcMbLzA 
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 دىنىمىزنى قىيىنالشتۇرۇۋەتكەن ئۆزىمىز

 كۈنى-4ئاينىڭ -3يىلى -2016

 

 

دېگەن تېمىنى « پاراسەت بىلەن ئىش قىلىشنىڭ زۆرۈرلۈكى ھەققىدە-ئەقىل»مەن ئالدىنقى قېتىم 

ى كۆپ قېرىنداشالرنىڭ ياقتۇرۇپ ئوقۇشىغا ئېرىشتى. بۇ تەييارالپ، تورالرغا يوللىغاندىن كېيىن، ئۇ خېل

ئەھۋالدىن مەنمۇ ناھايىتى خۇشال بولۇپ، قىلغان ئەمگىكىمگە بىر خىل رازىمەنلىك ھېس قىلدىم. مەن 

مۇشۇ مۇناسىۋەتتىن پايدىلىنىپ، ماڭا سەمىمىي سۆزلىرى بىلەن مەدەت بەرگەن بارلىق قېرىنداشالرغا 

انالر بىلىۋېلىشقا تېگىشلىك ناھايىتى مۇھىم بىلىملەر يەنە بار بولۇپ، ئالالھ رەھمەت ئېيتىمەن. مۇسۇلم

 بۇيرۇسا مەن شۇالرنى داۋاملىق ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ يولالشقا تىرىشىمەن.

مەن بۇ قېتىم ئويغاننىڭ يەنە بىر دوكالتىنىڭ مەزمۇنىنى تونۇشتۇرىمەن. ئۇ بۇ دوكالتنى 

شىمالىي ئامېرىكا مۇسۇلمانالر چەمبىرىكى ۋە مۇسۇلمان » يىللىق-2015ئامېرىكىدا ئۆتكۈزۈلگەن 

ئىسالم ئاسان دىن بولۇپ، »دا سۆزلىگەن بولۇپ، ئۇنىڭ تېمىسى « ستۇدېنتالر بىرلەشمىسى قۇرۇلتىيى

. مەن بۇ دوكالتنىڭ ھەممىسىنى بىرال قېتىمدا [1]ئىكەن « ئۇنى قىيىنالشتۇرۇۋەتكەن ئۆزىمىز

ۇ قېتىم تورالرغا ئۇنىڭ يېرىمىنى چىقىرىپ تۇردۇم. قالغان يېرىمىنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ بواللماي، ب

 كېيىنكى قېتىم چىقىرىمەن.

دەۋەتچىلىك باشقىالرنى ئىسالم »بۇ ماقالىنىڭ دەسلەپكى قىسمىدا ئالدىنقى قېتىملىق ماقالىدىكى 

الغان قىسمى دېگەن مەزمۇننى تولۇقاليدىغان مەزمۇن بار بولۇپ، ق« يولىغا تەكلىپ قىلىش دېمەكتۇر

بۇرۇن تونۇشتۇرۇلۇپ باقمىغان. شۇڭالشقا مەن بارلىق قېرىنداشالرغا مەزكۇر ماقالىنى كەم دېگەندە بىر 

قېتىم ئوقۇپ بېقىشنى تەۋسىيە قىلىمەن. بىر ئىشنى توغرا قىلىش ئۈچۈن ئۇ ئىشنىڭ توغرىسى نېمە 

ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر ئىكەنلىكىنى بىلىش كېرەك. مەن ھازىر تونۇشتۇرۇۋاتقان مەزمۇنالر 

 قىسىم ئىشلىرىنىڭ ساغالم ئېلىپ بېرىلىشى ئۈچۈن ناھايىتىمۇ مۇھىم، دەپ ئوياليمەن. 

مېنىڭ تۆۋەندە بايان قىلىدىغىنىم پۈتۈنلەي ئويغاننىڭ سۆزلىرى بولۇپ، ئەگەر ئۇنىڭغا ئۆزۈمنىڭ 

شەكلىدە قىستۇرۇپ قويىمەن. تۆۋەندىكى « ئىالۋە»قارىشىنى قوشۇپ قويماقچى بولسام، ئۇنى بىر -كۆز

 مەزمۇندىكى كىچىك تېمىالرنى مەن ئۆزۈم قويدۇم. 
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شىمالىي ئامېرىكا مۇسۇلمانالر چەمبىرىكى »يىللىق -2015رەسىم: ئويغان ئامېرىكىدا ئۆتكۈزۈلگەن -1

 ش.دا دوكالت بېرىۋاتقاندىكى بىر كۆرۈنۈ« ۋە مۇسۇلمان ستۇدېنتالر بىرلەشمىسى قۇرۇلتىيى

 

پەرۋەردىگارىڭنىڭ »سۈرە نەھلنىڭ ئاخىرقى قىسمىدىكى بىر ئايەتتە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ: 

پاراسەت ۋە ياخشى تەلىم بىلەن دەۋەت قىلغىن، ھەمدە ئۇالر بىلەن ئەڭ ياخشى -يولىغا ئەقىل

ا پەرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغ»بۇ ئايەت ئادەتتە  (.16:125)سۈرە نەھل، « ئۇسلۇبتا مۇنازىرىلەشكىن

دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى « بىل ھىكما»، دەپ تەرجىمە قىلىنىدۇ. بۇ ئايەتتىكى «تەكلىپ قىلغىن

دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. شۇڭالشقا ئەسلىدىكى ئايەتنى « پاراسەت بىلەن-ئەقىل»

 ، دەپ چۈشىنىش مۇمكىن. «پاراسەت بىلەن تەكلىپ قىلغىن-پەرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا ئەقىل»

بىر ئاز چوڭقۇرراق ئويلىنىپ باقايلى. باشقىالرنى تەكلىپ قىلىش بىر خىل  بۇ ئايەت ئۈستىدە

ئاكتىپ ھالدىكى دوستلۇق، ئاكتىپ ھالدىكى ئاق كۆڭۈللۈك، ۋە ئاكتىپ ھالدىكى كۆيۈنۈشتىن 

ئىبارەت. سىز ئۆزىڭىز ئۆچ كۆرىدىغان بىر ئادەمنى بىر يەرگە تەكلىپ قىلمايسىز. ھەمدە سىز بىر كىمنى 

ئىدىيىسى، « دەۋەت»پ تۇرۇپ تەكلىپ قىلسىڭىز، تەكلىپىڭىز ئۈنۈم بەرمەيدۇ. دېمەك، ئاچچىقلىنى

ياكى باشقىالرنى ئىسالمغا تەكلىپ قىلىش ئىدىيىسى سىز دەۋەت قىلماقچى بولغان كىشىگە كۆيۈنۈش، 

ئۇنىڭغا ئەدەپ بىلەن مۇئامىلە قىلىش، ۋە ئۇنى ھۆرمەتلەشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. دەۋەت قىلغاندا 

سۆزلىرىڭىز ئۆچمەنلىككە توشۇپ كەتسە بولمايدۇ. سۆزلىرىڭىز باشقىالر ئۈستىدىن ھۆكۈم پىچىشقا توشۇپ 

كەتسە بولمايدۇ. سۆزلىرىڭىز باشقىالرنى كۆزگە ئىلماسلىق بىلەن توشۇپ كەتسە يەنە بولمايدۇ. يەنى، 

بولمايدۇ. دەۋەتچىلىك  ئۆزىڭىزنى سىزنىڭ گېپىڭىزنى ئاڭالۋاتقان كىشىلەردىن ئۈستۈن قويۇۋالسىڭىز

بىلەن شۇغۇلالنغاندا سىز يۇقىرىدىكى ئىشالرنىڭ ھېچ قايسىسىنى قىلسىڭىز بولمايدۇ. ئەگەر سىز ئاشۇ 

ئىشالرنى قىلىدىكەنسىز، سىزنىڭ قىلغىنىڭىز دەۋەتچىلىك بولمايدۇ. سىزنىڭ قىلغىنىڭىز تەكلىپ قىلىش 

 بولمايدۇ.

ۆيۈمگە تەكلىپ قىلىمەن، بىرەر چوڭ يىغىنغا تەكلىپ مەن باشقىالرنى تەكلىپ قىلغاندا، ئۇنى ئ
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قىلىمەن، بىرەر ساياھەت ئورنىغا تەكلىپ قىلىمەن، بىرەر پروگراممىغا، ياكى بىرەر رېستورانغا تەكلىپ 

قىلىمەن. يەنى، مەن كىشىلەرنى بىر مەنزىلگە تەكلىپ قىلىمەن. مەن ھەرگىزمۇ كىشىلەرنى بىر يولغا 

كىشىلەرنى يولغا تەكلىپ قىلماي، ئۇالرنى بىر مەنزىلگە تەكلىپ قىلىمىز. تەكلىپ قىلمايمەن. بىز 

كىشىلەرنى »ئۇالرنى يولغا تەكلىپ قىلساق ئەقىلگە ئۇيغۇن كەلمەيدۇ. ئەمما بۇ ئايەتتە ئالالھ 

، دەيدۇ. بۇ يەردىكى تەكلىپ بىر «( نىڭ يولىغا تەكلىپ قىلغىنmaster, lord) پەرۋەردىگارىڭ

لماي، بىر يولغا قارىتىلغان. شۇڭالشقا بۇ تەكلىپ باشقا ھېچ قانداق تەكلىپلەرگە مەنزىلگە قارىتى

 ئوخشىمايدۇ. بۇ قۇرئاندىكى بىر ئەڭ مۇھىم ھېكمەتتۇر. 

 

 

 رەسىم: مەزكۇر قۇرۇلتاينىڭ يەنە بىر كۆرۈنۈشى.-2

 

 سىز بىر ئادەمنى ئۆيىڭىزگە تەكلىپ قىلىپ، ئۇ كىشى ئۆيىڭىزگە ئىككى سائەت كېچىكىپ

كېلىدىكەن، سىز ئۇنىڭدىن خاپا بولىسىز. يەنى، ئۇ مەنزىلگە ۋاقتىدا يېتىپ كەلمىگەنلىكى ئۈچۈن خاپا 

كىلومېتىر ماڭدىڭىزمۇ، ياكى ئاران  1000بولىسىز. ئەگەر سىز بىر يولغا تەكلىپ قىلىنىدىكەنسىز، سىز 

نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ مېتىر ماڭدىڭىزمۇ، ئۇ مۇھىم ئەمەس. سىز يولغا چىقىپ بولغاچقا، سىز  10

بولغان بولىسىز. باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، ئالالھ بىزگە بىر ناھايىتى قىممەتلىك نەرسىنى سوۋغا قىلغان. 

نىڭ مەنىسى كىشىلەردىن بىر مەنزىلگە يېتىشنى تەلەپ قىلىش ئەمەس. « دەۋەتچىلىك»يەنى، 

لالھ ھېچ قانداق بىر كىشىدىن ئۆزىنى ئۇالردىن مۇكەممەللىككە يېتىشنى تەلەپ قىلىش ئەمەس. ئا

يۈز تاپشۇرۇۋېتىشنى -ئالالھقا ھېچ قانداق خاتالىق ئۆتكۈزمەي، مۇتلەق ھالدا، تولۇق ھالدا، يۈزدە

 No one is expected to be absolute, complete, perfectكۈتكەن ئەمەس )

submission to Allah without any mistakesخشاش سەۋىيىدە (. ئالالھ كىشىلەرنىڭ ئو

بولۇشىنى كۈتكەنمۇ ئەمەس. بۇ دېگەن بىر يول بولغاچقا، بىر قىسىم كىشىلەر يەنە بىر قىسىم كىشىلەردىن 
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تېزرەك ماڭىدۇ. بىر قىسىم كىشىلەر ئالدىدا كېتىپ، يەنە بىر قىسىم كىشىلەر ئارقىدا قالىدۇ. بىر قىسىم 

كۈنى ئىنتايىن قىسقا ئارىلىقنى يۈرەلەيدۇ،  كىشىلەر سەپەرنى يېڭىدىن باشلىغان بولۇپ، ئۇالر ھەر

شۇنىڭ بىلەن ھېچ قانداق ئىلگىرىلەش ياسىمىغاندەك ھېس قىلىدۇ. ئەمما، يۇقىرىقىالرنىڭ ھەممىسى بىر 

مۇۋەپپەقىيەت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئەگەر ئاشۇ كىشىلەردىن بىرەرى مەنزىلگە يېتىپ بارماي تۇرۇپ، 

كېتىدىكەن، ئالالھ ئۇنىمۇ قوبۇل قىلىدۇ، سەۋەبى، ئۇ يولدىكى سەپەر ئۈستىدە ياكى يولدا ئۆلۈپ 

بىزنى »دەپ تەسۋىرلەنگەن: « بىر يول»سەپەرنى باشالپ بولغان. ئىسالمدىن ئىبارەت بىر پۈتۈن دىن 

يولنىڭ ئاالھىدىلىكى ئىلگىرىلەش ياساش بولۇپ، ئالالھ بىزگە قانچىلىك «. [1:6توغرا يولغا باشلىغىن ]

شنى، ۋە سان جەھەتتىن بىز قانچىلىك ئىلگىرىلەش ياساپ بولۇشىمىز كېرەكلىكىنى ئېيتقان تېزلىكتە مېڭى

 ئەمەس. سەۋەبى، ھەر بىر ئىنسان باشقا ئىنسانالرغا ئوخشىمايدۇ. 

بەزى كىشىلەرنىڭ ئىسالمغا كىرىشكىچە بولغان سەپىرىگە ۋاقىت كېتىدۇ، دەيمىز. بۇ ئىش ئىسالمغا 

وخشاش: بەزىلەر ئىسالمغا كىرىپ بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭدا ئىلگىرىلەش كىرىپ بولغاندىن كېيىنمۇ ئ

ھاسىل قىلىش ئۈچۈنمۇ ۋاقىت كېتىدۇ. ھەممە ئىش بىر كېچىدىال پۈتمەيدۇ. بىر قىسىم ساھابىلەر بۇرۇن 

ئىسالمغا پۈتۈنلەي قارشى تۇرغۇچىالر بولۇپ، ئاشۇنداق بىر ھالەتتىن ئىسالمنى تولۇق قوبۇل قىلىش 

گە كەلگۈچە بىر مەزگىل ۋاقىت كەتكەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يەنە بىر قىسىم ھالىتى

ساھابىلىرى ئىسالمنى قوبۇل قىلىشتا خېلى زور قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كەلگەن. ئۇالر ئۈچۈن ئىسالمنى قوبۇل 

قتەك بولغان قىلىش ھەرگىزمۇ ئاسانغا توختىمىغان. ساھابىلەرنىڭ ھەممىسى ھەزرىتى ئەبۇ بەكرى سىددى

ئەمەس. ساھابىلەرنىڭ ھەممىسى ھەزرىتى ئۆمەر خەتتابتەك بولغانمۇ ئەمەس. كىشىلەرنىڭ سەۋىيىسى 

ئوخشاش بولمايدۇ. مۇسۇلمانالر تارىخىدىكى ئەڭ ياخشى ئەۋالدالر دەۋرىدە ھاراق ھەققىدىكى 

قەدەمگە بۆلۈنۈپ  3يەتلەر ئايەتلەر نازىل بولغاندىمۇ، ئۇالر بىر قېتىمدىال نازىل بولغان ئەمەس. ئۇ ئا

نازىل بولغان. ئاشۇ ساھابىلەرنىڭ بىر قىسمى ئۈچۈن ھاراقتىن بىراقال ۋاز كېچىش تەس بولغاچقا، ئالالھ 

ئاستا پىشىپ يېتىلىشىگە يول قويۇپ، ھاراق -ئاستا ئىلگىرىلەش ياسىشىغا، ئاستا-ئۇالرنىڭ ئاستا

 ھاراقنى ئەڭ ئاخىرقى ئايەتتە چەكلىگەن. باسقۇچقا بۆلۈپ چۈشۈرۈپ،  3ھەققىدىكى ئايەتلەرنى 

 

ئى مۆمىنلەر! ھاراق ئىچىش، قىمار ئويناش، »ھاراق ھەققىدىكى ئاخىرقى ئايەت مۇنداق:  ئىالۋە:

بۇتالر )يەنى چوقۇنۇش ئۈچۈن تىكلەنگەن تاشالر( غا چوقۇنۇش، پال ئوقلىرى بىلەن پال سېلىش 

ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن شەيتاننىڭ ئىشىدىن يىراق شەيتاننىڭ ئىشى، پاسكىنا قىلىقالردۇر، بەختكە 

 «[.5:90بولۇڭالر ]

 

ھازىر بىر قىسىم كىشىلەر باشقىالرغا دەۋەتچىلىك قىلىپ، ئۇالردىن بىر دەمدىال بىر ساھابىدەك 

سائەتنىڭ ئىچىدىال بىر ناھايىتى يۇقىرى  24ئادەم بولۇشنى كۈتىدۇ. ساھابىدەك بولمىغان تەقدىردىمۇ، 

سۇلمان بولۇشنى تەلەپ قىلىدۇ. شۇ نەرسە ئېسىمىزدە بولسۇنكى، كىشىلەرنى دەرىجىلىك مۇ

 ئۆزگەرتىدىغىنى سىزنىڭ ياكى مېنىڭ سۆزۈم ئەمەس. كىشىلەرنى ئۆزگەرتىدىغىنى ئالالھدۇر. 

تۆۋەندە مەن ھازىر مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ساقلىنىۋاتقان بىر قانچە ئېغىر مەسىلىلەر ئۈستىدە 

 توختىلىمەن.
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 ىشىلەرنى جەننەتكە كىرىشتىن ئۈمىدسىزلەندۈرۈۋېتىش. ك1

مېنىڭ بۈگۈنكى دوكالتىمنىڭ مەزمۇنى ھازىرقى دۇنيا بىلەن ئاخىرەت ھەققىدە بولۇشى كېرەك 

دەۋەت »ئىدى. مەن سۆزۈمنى يۇقىرىقىدەك مەزمۇندىن باشلىشىمدىكى سەۋەب، بىر قىسىم كىشىلەر 

ەي يوق قىلىۋېتىپ بارىدۇ. بىز باشقىالردىن ناھايىتى ، دەپ، كىشىلەردىكى ئۈمىدنى پۈتۈنل«قىلدىم

تېزال ناھايىتى كۆپ ئۆزگىرىش ياساشنى تەلەپ قىلىمىز. ھازىر دەۋەتچىلىك بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان بىر 

قىسىم ياشالر مېنىڭ يېنىمغا كېلىپ، قىلىۋاتقان ئىشىنىڭ ئۈنۈم بەرمەيۋاتقانلىقى، سۆزلەشكەن 

ۋاتقانلىقى، ئۇالرنىڭ گۇناھ بولىدىغان ئىشالر بىلەن داۋاملىق كىشىلەردە ئۆزگىرىش بولماي

شۇغۇللىنىۋاتقانلىقى، شۇڭالشقا ئۆزلىرىنىڭ يەنە قانداق قىلسا بولىدىغانلىقىنى بىلەلمەيۋاتقانلىقى 

سىز ئاشۇ كىشىلەرگە سەۋرچان بولۇپ، نېمىنىڭ توغرا »ھەققىدە ماڭا شىكايەت قىلىۋاتىدۇ. مەن ئۇالرغا 

نى ئۇالرنىڭ سەمىگە سېلىپ قويۇشنى داۋامالشتۇرۇڭ. ئۇالردىن ۋاز كەچمەڭ. سىز قىلغان ئىكەنلىكى

يوق، ئالالھ ئۇ ئۇرۇقنى -سۆزلەر ئۇالرنىڭ يۈرىكىدە بىر تال ئۇرۇقتەك يىلتىز تارتىۋاتامدۇ

 يوق، سىز بىلمەيسىز. سىز ئۇالرغا دېگەن سۆز يەنە بىر يىلدىن كېيىن ئۈنۈم بېرىشى-ئۆستۈرۈۋاتامدۇ

يىلدىن كېيىن ئۈنۈم بېرىشىمۇ مۇمكىن، ئۇنى  10مۇمكىن. بىر كۈننىڭ ئىچىدىال، ياكى بولمىسا يەنە 

، دەۋاتىمەن. سەۋەبى شۇكى، ئالالھ يۇقىرىدىكى «سىز بىلمەيسىز. ئۇ ئىشالر بىزگە باغلىق ئەمەس

نالرنى ئوبدان پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ئۇنىڭ يولىدىن ئازغا»ئايەتنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق دەيدۇ: 

كىمنىڭ ئازغانلىقىنى، كىمنىڭ توغرا يولغا « [.16:125بىلىدۇ، ھىدايەت تاپقۇچىالرنىمۇ ئوبدان بىلىدۇ ]

 كىرگەنلىكىنى ئالالھ بىزدىن ياخشىراق بىلىدۇ. 

بىر قىز ھىجابالنمىغان، سىرتقى كۆرۈنۈشى بىر مۇسۇلمانغىمۇ ئوخشىمايدىغان بولۇشى، ئەمما ئۇنىڭ 

ر قۇيۇن بار بولۇپ، ئۇنىڭ يۈرىكى ئالالھقا بۇرۇلۇۋاتقان بولۇشى مۇمكىن. ئۇ قىز ئۆزگىرىش يۈرىكىدە بى

ياساش جەھەتتە مۇشۇ پەيتنىڭ ئۆزىدە سىرتقى كۆرۈنۈشى بىر مۇكەممەل مۇسۇلمانغا ئوخشايدىغان 

 يەنە بىر ئادەمدىن ئالالھقا يېقىنراق بولۇشى مۇمكىن. 

نى سۆزلەپ بېرەي. بۇ بىر بولغان ئىش. ئىككى يىلنىڭ مەن سىلەرگە ئاجايىپ ھېكايىدىن بىر

ئالدىدىكى بىر رامىزان ئېيىنىڭ كەچلىكى ئامېرىكىنىڭ تېكساس شتاتى دالالس شەھىرىدە تاماق يېيىش 

ئۈچۈن بىر رېستورانغا كىردىم. ۋاقىت ناھايىتى كەچ بولۇپ كەتكەن بولۇپ، بىر قانچىمىز بىللە تاماق 

قېشىمىزدىكى بىر ئۈستەلدە ئىككى قىز تاماق يېگەچ پاراڭلىشىۋاتقان بولۇپ، يەۋاتقان ئىدۇق. بىزنىڭ 

 2ئۇالر قىلىشىۋاتقان پاراڭالر مېنىڭ قۇلىقىمغا كىرىپ قالدى. ئىسالم ئۆلچىمى بويىچە قارىغاندا، ئۇ 

، دەپ ئويلىمىدۇق. «مۇسۇلمان ئىكەن»قىزنىڭ كىيىنىشى ئانچە مۇۋاپىق ئەمەس بولۇپ، بىز ئۇالرنى 

 قىزالرنىڭ پارىڭى مۇنداق داۋامالشتى:  ئۇ

 مەن ناماز ئوقۇمىغىلى بىر يىلدەك بولدى، شۇڭا كۆڭلۈم بىر ئاز بىئارام بولۇۋاتىدۇ.--

مەنمۇ شۇنداق. ھازىر رامىزان. بىز بېرىپ ناماز ئوقۇساق بوالتتى. ماشىنامدا ھىجاب بار. ھازىر --

ۇمكىن. مەن مەسچىتنىڭ نەدىلىكىنى بىلىمەن. رامىزان بولغاچقا، مەسچىتمۇ تېخى ئوچۇق بولۇشى م

 يۈرە، بىللە بېرىپ كېلەيلى.

 

مەن بۇ گەپلەرگە ھەيران قېلىپ، بىر نەرسە يېيىشتىن توختاپ قالدىم. ئۇالر تامىقىنىڭ يېرىمىنى 

يەپ، قالغان قىسمىنى تۈگەتمەيال، ئورنىدىن تۇرۇپ چىقىپ كەتتى. بۇ قىزالر تاھارەت ئېلىشنى 
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مۇمكىن. فاتىھەدىن كېيىنكى سۈرىنى بىلمەسلىكىمۇ مۇمكىن. خۇپتەن نامىزىنىڭ قانچە  بىلمەسلىكىمۇ

رەكەت ئوقۇلىدىغانلىقىنى بىلمەسلىكىمۇ مۇمكىن. ئۇالرنى مەن بىلمەيمەن، ئالالھ بىلىدۇ. ئەمما، ئالالھ 

نىڭ ئۈچۈن، ئۇالر ئوقۇغان ناماز قۇرئاننىڭ يېرىمىنى يادالپ بولغان، شۇ ئاخشىمىدىكى ۋاقىت

ھەممىسىدىمۇ قۇرئاننى قىرائەت قىلغان، ئەمما كاللىسى باشقا يەرلەردە يۈرگەن يەنە بىر ئادەمنىڭ 

نامىزىغا قارىغاندا قەدىرلىكرەك بولۇشى مۇمكىن. بەزى كىشىلەر قۇرئاننى پەقەت باشقىالرغا كۆرسىتىش 

اپ باھا بېرىمىز. بىز پەقەت ئۈچۈنال قىرائەت قىلىدۇ. بىز باشقىالرنىڭ ئىچىگە ئۇالرنىڭ سىرتىغا قار

 كىشىلەرنىڭ سىرتىنىال كۆرەلەيمىز. 

شۇڭالشقا بىزنىڭ كىشىلەرنى ئىسالمغا تەكلىپ قىلغاندىكى پوزىتسىيىمىز ئۆزگىرىشى كېرەك. 

بىزنىڭ ھۆكۈم پىچىش تۇيغۇمىز ئۆزگىرىشى كېرەك. ئۇنداق بولمايدىكەن، بىز ئۇالرنى 

مەن ھەر قانچە قىلساممۇ مېنىڭ جەننەتكە كىرىشىمدىن »نى ئۈمىدسىزلەندۈرۈپ قويىمىز. بىز ئۇالر

 ، دەيدىغان بىر تونۇشقا ئەكېلىپ قويىمىز. «ئۈمىد يوق

 

 . كىشىلەردىن ئىنتايىن كۆپ دىنىي ئىلىم تەلەپ قىلىش2

مەسىلە، بىز كىشىلەردىن ناھايىتى كۆپ ئىلىمگە ئىگە بولۇشنى تەلەپ -2بىزدە ساقلىنىۋاتقان 

شىلەردىن فىقھ )دىنىي قانۇن(، ئەقىدە، ئىسالم تارىخى، ئەرەب تىلى، تەفسىر ھەققىدە قىلىمىز. بىز كى

ناھايىتى كۆپ نەرسىلەرنى بىلىشنى كۈتىمىز. ناھايىتى كۆپ دىنىي زىيالىيالر ۋە ئۇالرنىڭ كىتابلىرىنى 

اليمىز. بىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز. ئۇالر شۇنىڭدىن كېيىن ئاندىن جەننەتكە كىرىشى مۇمكىن، دەپ ئوي

ئۆگەنمىسە بولمايدىغان نەرسىلەر بەك كۆپ »شۇنىڭ بىلەن كىشىلەر قورقىدىغان بولۇپ قالىدۇ. كىشىلەر 

ئىكەن، ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆگىنىپ بواللمىسام مېنىڭ جەننەتكە كىرىشىمگە شەرتىم 

 ، دەپ ئويالپ قالىدۇ. «توشمايدىكەن

بىر ھېكايە بار. ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  قۇرئاندا بىر ئۆڭكۈردە ياشىغان ياشالر ھەققىدە

يىلالر بۇرۇن ياشىغان بولۇپ، كىشىلەر ئۇالرنى ئۇالر يەيدىغان نەرسە ئىزدەپ  120 – 100تۇغۇلۇشتىن 

ئۆڭكۈردىن چىققاندا بايقىغان. ئۇ ياشالر پەيغەمبەرلەر يوق بىر زاماندا ياشىغان. ئۇالر ئۆزلىرىدىن 

شەھەردە تۇرغان. ئۇالر زىيالىي ئەمەس، ئۇالرغا بىلىم ئۆگىتىدىغان بىرەر شەيخ  باشقا مۇسۇلمان يوق بىر

يوق، ھەمدە ئۇالردا ئىجازەتمۇ يوق بولغان. ئۇالرنىڭ بىلىدىغىنى پەقەتال ئۇالر ئالالھتىن باشقا نەرسىگە 

ولغان. ئىسالم ئىبادەت قىلسا بولمايدىغانلىقى بولۇپ، ئۇالردا ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ قانداق ئىلىم يوق ب

تارىخىنىڭ ئەڭ دەسلىپىدىن ھازىرغىچە ئۆزىنىڭ پۈتۈن ھاياتىنى تەپسىر تەتقىقاتى ئۈچۈن سەرپ 

دىن باشقىنى « الئىالھە ئىللەلال»قىلغان كۆپلىگەن ئىسالم ئۆلىمالىرى ۋە ئىسالم زىيالىيلىرى 

. بىلىم جەھەتتە ھېچ قانداق بىلمەيدىغان ئاشۇ ياشالرنى تەتقىق قىلىپ، شۇالر ھەققىدە ئەسەرلەر يازدى

قىممەتكە ئىگە بولمىغان ئاشۇ ياشالر ئىسالم ئۆلىمالىرى ئۈچۈن قىممەتلىك قەھرىمانالر بولۇپ 

 ھېسابالندى. 

ئويالپ بېقىڭ. ئىشالرنى بىز ئۆزىمىز قىيىنالشتۇرۇۋاتىمىز. بىز كىشىلەردىن ھەددىدىن زىيادە كۆپ 

الردىن ھەممىدىن ئاۋۋال كۈتىدىغىنىمىز، ئۇالرنىڭ ئۆز نەرسىلەرنى تەلەپ قىلىمىز. بىزنىڭ باشقى

رەببىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى تونۇشتىنال ئىبارەت ئىكەنلىكىنى چۈشىنىشىمىز كېرەك. بىزنىڭ باشقىالردىن 

كۈتىدىغىنىمىز ئەنە شۇ بولسۇن. ئاندىن ئۇالرنىڭ سەپىرى باشالنسۇن. بىر قىسىم كىشىلەر كۆپلىگەن 
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ى بولسا، ئۇالر سەپەر جەريانىدا شۇنداق قىلسۇن. بىر قىسىم كىشىلەر ئىگىلىگەن ئىلىمگە ئىگە بولماقچ

ئىلىم جەھەتتە ئانچە ئۇزۇن مۇساپىنى بېسىپ بواللمىغان بولسىمۇ، ئۇالر سەمىمىيلىك جەھەتتە بىر قىسىم 

بىلىملىك كىشىلەردىن كۆپ ئىلگىرىلەپ كەتكەن بولۇشى مۇمكىن. بەزى كىشىلەر ئەرەبچىنى كۆپ 

لىدىغان بولغاچقا، ھاكاۋۇرلىشىپ كەتكەن بولۇشى مۇمكىن. يەنە بەزى كىشىلەر ئەرەبچىنى ئانچە بى

بىلمىگەنلىكى ئۈچۈن ئايەتلەرنى توغرا قىرائەت قىاللمىسىمۇ، ئۇالر قىلغان قىرائەت ئالالھ ئۈچۈن ئەڭ 

ى پۈتۈنلەي ياخشى قارىالرنىڭ قىرائىتىدىنمۇ بەكرەك قەدىرلىك بولۇشى مۇمكىن. ئۇنداق بولۇش

 مۇمكىن. 

مەن قۇرئاننى قىرائەت قىلغاندا بىر سۆزنى توغرا »بۈگۈن بىر ياش مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ، 

دەپ سورىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم « دېيەلمەيمەن. ئالالھ مەن قىلغان قىرائەتنى قوبۇل قىالرمۇ؟

الل ئەزاندىكى بەزى سۆزلەرنى توغرا بىالل توۋلىغان ئەزاننى ئاڭالشنى تولىمۇ ياخشى كۆرگەن. يەنى، بى

چىقىرالمىسىمۇ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ توۋلىغان ئەزاننى ناھايىتى ياخشى كۆرگەن. ئەگەر 

ئۇ »بۈگۈنكى كۈندە بىرەر كىشى مىكروفوننىڭ ئالدىغا بېرىپ، بىاللدەك ئەزان توۋاليدىغان بولسا، بىز 

راپ، ئۇ ئادەمنى ئەزان توۋلىغىلى قويمايمىز. بىز ، دەپ قا«توۋلىغان ئەزان قوبۇل قىلىنمايدۇ

ئاچچىقلىنىپ، ساراڭ بولۇپ كېتىمىز. نامازنىمۇ قايتا ئوقۇيمىز. ئەمما پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىاللنىڭ 

بەزى ئاۋازالرنى توغرا چىقىرالمايدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ، ئۇنى ناھايىتى ياخشى كۆرگەن ھالدا 

 قا تەكلىپ قىلغان. بىاللنى ئەزان توۋالش

سەن شۇنىمۇ »بىز بولساق تەجۋىدنى ياخشى قىاللمايدىغان كىشىلەرنى قاتتىق ئەيىبلەيمىز. 

دەيمىز. بىز خۇددى ئالالھ بىزدىن باشقا ئىشالرغا قارىغاندا « بىلمىسەڭ، جەننەتكە قانداق كىرىسەن؟

ەردىن ناھايىتى كۆپ مۇشۇ ئىشالرنى بەكرەك تەلەپ قىلىدىغاندەك ئىش كۆرىمىز. بىز كىشىل

 مۇكەممەللىكلەرنى تەلەپ قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئالدىدىكى يولنى ناھايىتى قىيىنالشتۇرۇۋاتىمىز.

ساھابىلەر كىشىلەرگە ئۇنداق قاتتىق تەلەپ قويمىغان. ئوخشىمىغان قەبىلىنىڭ كىشىلىرى 

 ىلەر ئۇنىڭغا يول قويغان.ئىسالمنى قوبۇل قىلىشقا باشالپ، بەزى ئايەتلەرنى توغرا ئوقۇيالمىسىمۇ ساھاب

ئىسالمنى قوبۇل قىلغان كىشىلەرگە بىز تەلەپنى بەك يۇقىرى قىلىۋەتسەك، ئۇالر دىندىن بىراقال ۋاز 

 كېچىدۇ. 
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كە پەقەت ئەڭ ياخشى كىشىلەرال جەننەتكە كىرەلەيدۇ. سەن جەننەتكە كىرىش»بىز كىشىلەرگە 

ئۇرۇنۇپ باقساڭ بولىدۇ، ئەمما مۇشۇ ھالىتىڭ بىلەن سەن ئۆزۈڭنى جەننەتكە كىرىمەن، دەپ 

 دېگەنگە ئوخشاش ئۇچۇرالرنى يەتكۈزىمىز. « ئويالمسەن؟ ئازراق ئەمەلىيەتچان بولغىنە!

پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ مەغپىرىتىگە ۋە تەقۋادارالر ئۈچۈن »ئالالھ قۇرئاندا مۇنداق دەيدۇ: 

 « [.3:133زېمىنچە كېلىدىغان جەننەتكە ئالدىراڭالر ]-نغان، كەڭلىكى ئاسمانتەييارال

ئەگەر سىز جەننەتكە ئالدىرىغان بولسىڭىز، ئۇ سىزنىڭ يولدا ئىكەنلىكىڭىزدىن دېرەك بېرىدۇ. بۇ 

ئاخىر ساقالنغان. بۇ يەردە ئالالھ جەننەتنىڭ ئۆزىگە ۋە -خىل كۆرۈنۈش پۈتۈن قۇرئاندا باشتىن

ئەلچىسىگە ئىشەنگەن كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ئۈچۈن تەييارالنغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ. يەنى، ئۆزىنىڭ 

ئالالھ جەننەتنىڭ ئىشىكىنى چەكلىمەي، ئۇنى يوغان ئېچىپ بېرىدۇ. بۇ بىز كۈتمىگەن، ئالالھنىڭ ئۆزى 
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خشىلىق بولۇپ، بۇ ئالالھ كۆرسەتكەن يا»بىزگە قىلغان ئۇلۇغ سوۋغاتتۇر. ئوخشاش ئايەتتە ئالالھ يەنە 

بۇنداق ياخشىلىقنى ئالالھ ئۆزى خالىغان كىشىلەرگە ئاتا قىلىدۇ. ئالالھ ناھايىتى چوڭ ياخشىلىقالرنىڭ 

، دەيدۇ. ئالالھ كىشىلەرگە ناھايىتى چوڭ ياخشىلىقالرنى ئاتا قىلىدۇ. كىشىلەرگە ئۈمىد «ئىگىسىدۇر

قىالرنى ئۈمىدسىزلەندۈرۈشكە تىرىشىدۇ. ئۇالر بېغىشاليدۇ. ئەمما بىر قىسىم كىشىلەر پۇرسەتال بولسا باش

سەندە مۇناپىقلىق يوقلۇقىنى بىز قانداق بىلىمىز؟ ئىچىڭدە شېرىكلىك يوقلۇقىنى بىز قانداق »داۋاملىق 

دەيدۇ. « بىلىمىز؟ سەن قىلغان ئىشالرنىڭ ھېچ قايسىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ، سەن دوزاخقا كىرىسەن

 بىز ئوقۇغان قۇرئان بىلەن بىر كىتابمىدۇر؟ بۇنداق كىشىلەرنىڭ ئوقۇيدىغىنى 

 

 

شىمالىي ئامېرىكا مۇسۇلمانالر چەمبىرىكى »يىللىق -2015رەسىم: ئويغان ئامېرىكىدا ئۆتكۈزۈلگەن -3

 دا دوكالت بېرىۋاتقاندىكى بىر كۆرۈنۈش.« ۋە مۇسۇلمان ستۇدېنتالر بىرلەشمىسى قۇرۇلتىيى

 

ىر ئازراق ئەخمىقانە مىسالدەك كۆرۈنسىمۇ، ئۇنىڭ مەن مەن سىلەرگە بىر مىسال كەلتۈرەي. ئۇ ب

ھازىر چۈشەندۈرمەكچى بولغان يەنە بىر ئايەتكە كۆپ ياردىمى بولىدۇ. قاتناش قانۇنىدا مۇنداق بىر 

پەقەت ماشىنىنى تېز »بۇنىڭ مەنىسى « ماشىنىنى تېز ھەيدىگەنلەردىن جەرىمانە ئېلىنىدۇ.»ماددا بار: 

كىشىنى جازاغا تارتقۇزىدىغان »، ئەمەس. ئۇنىڭ مەنىسى «انە ئېلىنىدۇھەيدىگەنلەردىنال جەرىم

تىن ئىبارەت بولۇپ، كىشىنى جازاغا تارتقۇزىدىغان يەنە باشقا « ئىشالرنىڭ بىرى ماشىنىنى تېز ھەيدەش

ماشىنىنى تېز ھەيدىگەنلەردىن باشقا كىشىلەر »ئىشالرمۇ بار. ئەگەر قانۇننىڭ يۇقىرىدىكى ماددىسى 

دەپ يېزىلغان بولسا، شوپۇرالرغا گۇناھ بولىدىغان ئىشالردىن پەقەت بىرسىال بار، « تارتىلمايدۇجازاغا 

ئالالھ ئەڭ ناچار كىشىلەرنى »ئۇ بولسىمۇ ماشىنىنى تېز ھەيدەش، دېگەن مەنىنى بىلدۈرەتتى. قۇرئاندا 

خنىڭ ئىشىكى دەپ يېزىلمىغان. ئەگەر ئاشۇنداق دەپ يېزىلغان بولسا، دوزا« دوزاخقا بۇيرۇيدۇ

، دەپ «ئالالھ ئەڭ ناچار كىشىلەرنى دوزاخقا بۇيرۇيدۇ»ئېچىۋېتىلگەن بوالتتى. يەنى، ئەگەر قۇرئاندا 

يېزىلغان بولسا، ئەڭ ناچار كىشىلەر دوزاخقا كىرىپ، ئۇنچىۋاال ناچار ئەمەس كىشىلەرمۇ دوزاخقا 

ئەڭ ناچار، ئەڭ ناچار، ئەڭ »ا كىرگەن بوالتتى. ئەمما قۇرئاندا ئۇنداق دەپ يېزىلمىغان. قۇرئاند
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ئەڭ ئېچىنىشلىق، ئەڭ »، دەپ يېزىلغان. «ناچار كىشىلەردىن باشقا ئادەملەر دوزاخقا كىرمەيدۇ

 ، دەپ يېزىلغان. «ۋەھشىي، ۋە ئەڭ قەبىھ كىشىلەردىن باشقىسى دوزاخقا كىرمەيدۇ

ىزدىكى چۈشەنچە كۆپ سانلىق مۇسۇلمانالرنىڭ كاللىسىدىكى چۈشەنچە قانداق؟ بىزنىڭ كاللىم

ئەڭ ياخشى »، دېگەندىن ئىبارەت. كېيىنكى ئايەتتە ئالالھ «كۆپىنچىلىرىمىز دوزاخقا كىرىمىز»

، دېمىگەن. «كىشىلەردىن باشقىسى، ئەڭ توغرا يولنى تاللىغانالردىن باشقىسى جەننەتكە كىرمەيدۇ

ىدۇ، ئۇالر جەھەننەمدىن توغرا يولنى تۇتقان كىشىلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى جەننەتكە كىر»بەلكى، 

دېمىگەن. يەنى، « پەقەت ئاشۇنداق كىشىلەرال قۇتقۇزۇلىدۇ»دېگەن. بۇ يەردە ئالالھ « ساقلىنىدۇ.

جەھەننەمگە كەلگەندە ئالالھ ئىشىكنى يېپىپ قويغان، ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئايەتتە جەننەت ئۈستىدە 

ەننەتنىڭ ئىشىكىنى ئېچىپ قويۇشنى توختالغاندا بولسا ئالالھ ئىشىكنى ئوچۇق قويغان. ئالالھ ج

خااليدۇ، بىز بولساق ئۇنى يېپىپ قويۇشنى ياخشى كۆرىمىز. ئۆزىمىز ئۈچۈن ئەمەس، بولۇپمۇ باشقىالر 

 ئۈچۈن جەننەتنىڭ ئىشىكىنى يېپىپ قويۇشنى ياخشى كۆرىمىز. 

يدىغان ئىشالرمۇ ، دە«ئۇنداق قىلما، بولمىسا ئالالھ سېنى جازااليدۇ»بەزى ئانىالر ئۆز بالىلىرىغا 

بار. سىز بالىڭىزنى بىر ماشىنا سوقۇۋېتىشنى ئىستىمەيسىز. بالىڭىزنىڭ پەلەمپەيدىن يىقىلىپ چۈشۈشىنى 

ئىستىمەيسىز. بالىڭىز تاماق يەۋاتقاندا ئارىنى توغرا ئىشلەتمەي، چىشىنىڭ چۈشۈپ كېتىشىنى 

دوزاخقا »ايسىز. ئەمما ئاغزىڭىزدىن ئىستىمەيسىز. بۇنداق ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشىنى زادىال ئارزۇ قىلم

دېگەن سۆز بەك تېزال چىقىپ كېتىدۇ. بۇنداق قىلىقالردا ناھايىتى ئېغىر مەسىلە بار. بۇنداق « كىرىسەن

مەن دوزاخقا كىرىمەن، دوزاخقا كىرىش ئاسان، »ئىشالر توختىشى كېرەك. ئۇنداق بولمايدىكەن، 

نىڭ كاللىسىغا ناھايىتى بالدۇرال سىڭدۈرۈۋېتىمىز. دېگەن ئىدىيىنى بالىالر« جەننەتكە كىرىش تەس

ئەگەر ئاشۇنداق قىلساق، بۇ بالىالر كەلگۈسىدە قانداقمۇ بىر تەڭپۇڭالشقان ھاياتقا ئېرىشەلىسۇن؟ ئەگەر 

 ئاشۇنداق قىلساق، بۇ بالىالر كەلگۈسىدە قانداقمۇ ئالالھتىن ياخشى نەرسىلەرنى كۈتەلىسۇن؟

 

ىدا ئالدى بىلەن بىر ياكى بىر قانچە ئايەتنى ئەرەبچە ئوقۇپ، ئاندىن ئويغان ئۆز دوكالت ئىالۋە:

ئۇالرنى ئىنگلىزچە چۈشەندۈرگەن بولۇپ، مەزكۇر دوكالتنىڭ ھېچ قانداق يېرىدە سۈرىنىڭ ئىسمى ياكى 

ئايەتنىڭ نومۇرىنى تىلغا ئالمىدى. مەن ئۇ ئايەتلەرنىڭ قايسى سۈرىگە تەۋە قانچىنچى ئايەت 

ىپ چىقىش ئۈچۈن خېلى تىرىشىپ باققان بولساممۇ، كۆپىنچىسىنى ئېنىقالپ ئىكەنلىكىنى تېپ

 چىقالمىدىم. ئېنىقلىغانلىرىمنىڭ ئايەت نومۇرىنى ئاشۇ ئايەتنىڭ كەينىگە قىستۇرۇپ قويدۇم.
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شىمالىي ئامېرىكا مۇسۇلمانالر چەمبىرىكى »يىللىق -2015رەسىم: ئويغان ئامېرىكىدا ئۆتكۈزۈلگەن -4

 دا دوكالت بېرىۋاتقاندىكى يەنە بىر كۆرۈنۈش.« ستۇدېنتالر بىرلەشمىسى قۇرۇلتىيى ۋە مۇسۇلمان

 

 

 دېگەن سۆزنى خالىغانچە ئىشلىتىش « ھارام. »4

ئۆزۈڭالر بىر قىسىم نەرسىلەرنى ياساپ چىقىپ، ئاندىن ئۇالر »ئالالھ قۇرئاندا مۇنداق دەيدۇ: 

بىز قانداق قىلىمىز؟ « زلىق بىلەن ئىشلەتمەڭالر.توغرىسىدا ھاالل ۋە ھارام دېگەن سۆزلەرنى پەرۋاسى

، دەيمىز. بىر باال ۋىدىئو ئويۇنى «سېغىز چاينىما، ئۇ دېگەن ھارام»بالىالر مەكتەپتە سېغىز چاينىسا، 

، دەيمىز. بالىالر نېمە ئىش «ئۇنى ئوينىما، ۋىدىئو ئويۇنى دېگەن ھارام»ئويناۋاتقان بولسا 

سۆزىدىن ئىبارەت « ھارام»سۆز -1ر، باشقىالرنىڭ ئاغزىدىن چىقىدىغان قىلىۋاتقانلىقىدىن قەتئىينەزە

ئانىسىدىن ئۆگەنگەن. -بولىدۇ. بۇ ئىشنى بالىالر ئۆزلىرى ئىجاد قىلغان ئەمەس. ئۇالر بۇ ئىشنى ئاتا

« ھارام»ئۇالر بۇ ئىشنى ئۆز مەدەنىيىتىدىن ئۆگەنگەن. يەنى، ئاشۇ بالىالر ياشاۋاتقان مۇھىتتا كىشىلەر 

گەن سۆزنى پەرۋاسىزلىق بىلەن ھەممە نەرسىگە ئىشلىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بالىالرمۇ شۇنداق قىلىشنى دې

ئۆگىنىپ قالىدۇ. دىنىي ئۆلىماالر نېمىنىڭ ھاالل ۋە نېمىنىڭ ھارام ئىكەنلىكىنى ناھايىتى بىلىدىغان 

قېتىم ئويلىنىدۇ. ئەمما دەپ ھۆكۈم پىچىشتىن بۇرۇن بىرەر مىڭ « ھارام»بولۇپ، ئۇالر بىر ئىش ئۈستىدە 

دېگەن سۆز ئىنتايىن ئاسانال چىقىپ كېتىدۇ. ئەمەلىيەتتە، بىزنىڭ تەبىئىي « ھارام»بىزنىڭ ئاغزىمىزدىن 

مەسچىتتە كۈلمەڭ، ئۇ دېگەن »دېگەندىن ئىبارەت. « ھاالللىقى ئىسپاتالنمىغۇچە ھارام»مەيدانىمىز 

بۇنداق «. نداق ئۆرە تۇرماڭ، ئۇ دېگەن ھارامئۇ»، «ئۇنداق ئولتۇرماڭ، ئۇ دېگەن ھارام»، «ھارام

ئەھۋالدا ئالالھ ھارام قىلمىغان نەرسىلەرنى سىز ئۆزىڭىز ھارام قىلىۋالىدىغان بولۇپ، ئۇالر سىز ۋۇجۇدقا 

 نەرسىلەردۇر. بۇ نەرسىلەر چوڭقۇر ئىلىمدە ھېچ قانداق مەنبەگە ئىگە ئەمەس. « ھارام»كەلتۈرگەن 

م بىزگە مۇنداق بىر ھېكايىنى سۆزلەپ بەرگەن: ئۇنىڭ ھەممە ئىشقا مېنىڭ ئوقۇتقۇچىم بىر قېتى

دەلىل سورايدىغان بىر ئوقۇغۇچىسى بار ئىكەن. بىر قېتىم ئوقۇتقۇچى بىر ھەدىس دەرسىنى ئۆتۈۋېتىپ، 

دەپ « مۇئەللىم، ئۇنىڭ دەلىلى نېمە؟»ھاالل نەرسىلەرگە مىسال كەلتۈرگەندە، ھېلىقى ئوقۇغۇچى 

 20دەپ « پاالنى، پوكۇنى، مەمەت، سەمەت، ئەمەت»ىلەن مۇئەللىم ئولتۇرۇۋېلىپ، سوراپتۇ. شۇنىڭ ب
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مانا بۇالر ھاالل نەرسىلەر. سەن ئەمدى قايىل »ئىسىمنى تىلغا ئېلىپتۇ. ئاندىن ھېلىقى ئوقۇغۇچىدىن 

، دەپ جاۋاب بېرىپتۇ. شۇنىڭ بىلەن «قايىل بولدۇم»دەپ سوراپتۇ. ھېلىقى ئوقۇغۇچى « بولدۇڭمۇ؟

ھەي مايمۇن، مەن ھازىر سىنىپتىكى ھەممە ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىسمىنى بىر قېتىم »ەللىم ئۇنىڭغا: مۇئ

، دەپتۇ. كىشىلەر ھەر خىل «ئاتاپ چىقتىم. ئاغزىڭنى يۇمۇپ، سۆزۈمگە قۇالق سال، سەن بىلمەيسەن

بەرمەيدۇ.  سۆزلەرنى ئاڭالشنى ياخشى كۆرىدۇ. بىلىمى تېيىز بولغاچقا، ئۇالرنىڭ مەنىسىگە ئەھمىيەت

 ئاندىن ئاشۇنداق سۆزلەرگە ئاساسەن باشقىالر ئۈستىدىن ھۆكۈم پىچىدۇ. بۇ بىر قااليمىقانچىلىق. 

بەزى بالىالر ئانچە ياخشى ئەمەس، ئەمما ھاراممۇ ئەمەس بىر ئىشنى قىلىۋاتقاندا، يەنە بىرى 

رغا گەدەنگىچە پېتىپ مەن ھارام ئىشال»، دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇ باال «بۇ قىلغىنىڭ ھارام»كېلىپ 

كەتتىم. مەن ئەمدى ھەر قانچە قىلساممۇ ئۇنىڭ گۇناھلىرىدىن قېچىپ قۇتۇاللمايمەن. شۇڭا ئۆلگۈچە 

، دەپ ئوياليدۇ. سەۋەبى، بىز ھارامنىڭ دائىرىسىنى ناھايىتى «مۇشۇنداق ياشاپال ئۆتۈپ كېتەي

مىز. ئالالھ بىزدىن ئازراق ئىشتىن نېرى كېڭەيتىۋېتىپ، ھااللنىڭ دائىرىسىنى ئىنتايىن كىچىكلەشتۈرۈۋېتى

ھارام قۇرۇلمىسىنى قايتىدىن -تۇرساقال، قالغان ئىشالر بىزگە يول قويۇلغانلىقىنى دەپ تۇرسا، بىز ھاالل

ياساپ چىقىمىز. بىزنىڭ نەزەر دائىرىمىز تار بولغاچقا، ئۆزىمىزنىڭ ئاشۇنداق ئاجىزلىقىنى ئالالھنىڭ 

زىمىزنىڭ ئاشۇنداق تار نەزەر دائىرىسىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزلىرىگە سۆرەپ كىرىمىز. ئۆ

تەلىماتلىرىغىمۇ سۆرەپ كىرىمىز. شۇنىڭ بىلەن كىشىلەرنىڭ ھاياتىنى ناھايىتى ئېچىنىشلىق قىلىۋېتىمىز. 

 كىشىلەرنىڭ تۇرمۇشىنى ناھايىتى قىيىنالشتۇرۇۋاتىمىز. 

 

 . سەمىمىيەتلىك5

بىز قىلىدىغان ھەر بىر ئىشنى پەقەت ئالالھ ئۈچۈنال »ممىمىز بىلىمىز: مۇنداق بىر جۈملە سۆزنى ھە

 ئەمما، بۇ سۆز پۈتۈنلەي خاتا. « قىلىمىز.

بىر داڭلىق ھەدىس بار بولۇپ، ئۇنىڭدا مۇنداق دېيىلىدۇ: ناھايىتى كۆپ گۇناھلىق ئىشالرنى 

قالغان بىر ئىتنى ئۇچرىتىدۇ. ئۇ  قىلغان بىر ئادەم بىر قېتىم سەپەرگە چىققاندا ئۇسسۇزلۇقتىن ئۆلەي دەپ

ئادەمدە ئازراق سۇ بار بولۇپ، ئۇنى ئىچىشكە تەمشىلىدۇ. شۇ چاغدا ئۇنىڭ ئىتقا ئىچى ئاغرىپ، سۇنى 

ئۆزى ئىچمەي، ئۇنى ئىتقا بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئادەم ئۆلگەندە جەننەتكە كىرىدۇ. ئۇ ئادەم سۇنى 

ئى ئالالھ، پەقەت سەن ئۈچۈنال مەن بۇ سۇنى ئىتقا »رۈپ، ئىتقا بېرىشتىن بۇرۇن، ئىككى قولىنى كۆتۈ

دېمەيدۇ. ئۇنداق گەپلەردىن ئازراقمۇ « بېرىۋاتىمەن. بۇ مېنىڭ سەن ئۈچۈن قىلغان سەمىمىي ئىبادىتىم

قىلمايدۇ. ئۇ ئادەم پەقەت ئىتقا ئىچ ئاغرىتىپ، ئۇنىڭغا ئازراق سۇ بېرىدۇ. ئۇنىڭ نامايان قىلغىنى 

ان مېھرىبانلىقتىنال ئىبارەت بولۇپ، ئۇنىڭ بۇ ئىشنى ئالالھ ئۈچۈن قىلغانلىقىنىڭ چىن كۆڭلىدىن چىقق

ھېچ قانداق دەلىلى يوق. بىز نامازنى ئالالھ ئۈچۈن ئوقۇيمىز. بىز ئىبادەتنى ئالالھ ئۈچۈن قىلىمىز. بىز 

ىمىز. ئەمما قۇرئاننى ئالالھ ئۈچۈن قىرائەت قىلىمىز. بىز ئىسالم ئۇچۇرلىرىنى ئالالھ ئۈچۈن تارقىت

ئاپىسىغا كۆيۈش ئالالھ ئۈچۈن ئەمەس. سىزنىڭ ئاپىڭىزغا كۆيۈشىڭىز ئالالھ ئۈچۈن ئەمەس، ئۇ 

ئاپا، مەن پەقەت ئالالھ ئۈچۈنال سىزگە كۆيىمەن. »سىزنىڭ ئاپىڭىز بولغانلىقى ئۈچۈن. سىز ھەرگىزمۇ 

 ، دېمەيسىز. «ئەگەر ئالالھ ئۈچۈن بولمىغان بولسا، سىزگە كۆيمەيتتىم

قېرىنداشلىرىڭنىڭ ئالدىدا كۈلۈمسىرەش بىر خىل سەدىقە بولۇپ »ەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پ

، دېگەن. سىز قېرىنداشلىرىڭىزنى ئۇچراتقاندا، ئۇالرنى كۆرگىنىڭىزگە خوش بولۇپ، «ھېسابلىنىدۇ
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ىپ ھەرىكىتىڭىزنى بىر ئاكتىپ سەدىقە سۈپىتىدە يېز-كۈلۈمسىرەيسىز. ئالالھ ئۆز دەپتىرىگە بۇ ئىش

قويىدۇ. يەنى، سىز بۇ ئىشنى ئالالھ ئۈچۈن قىلمىغان بولسىڭىزمۇ، ئالالھ يەنىال ئۇنى بىر سەدىقە 

 ھېساباليدۇ. 

سىزنىڭ بالىڭىزنى سۆيۈشىڭىز بىر خىل ئىبادەت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. سىزنىڭ ئايالىڭىزغا قارىتا 

بىز قىلىدىغان ھەر بىر ئىشنى »بىز  ئىپادىلىگەن مۇھەببىتىڭىزمۇ بىر خىل ئىبادەت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

، دېگەنگە ئوخشاش گەپلەرنى ياخشى كۆرىمىز. ئەمما ئالالھ «پەقەت ئالالھ ئۈچۈنال قىلىشىمىز كېرەك

ھەرگىزمۇ ئۇنداق دەپ باققان ئەمەس. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ ئۇنداق دەپ باققان ئەمەس. 

ئوتتۇرىغا قويۇلغان شەرت سەمىمىيەتلىكتىنال  قۇرئان ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىدە

ئىبارەت. سىز ئاپىڭىزغا سەمىمىيەتلىك كۆرسىتىڭ. ئوقۇتقۇچىڭىزغا سەمىمىيەتلىك كۆرسىتىڭ. باشقا 

مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىڭىزغا سەمىمىيەتلىك كۆرسىتىڭ. شۇنداقال ئالالھقىمۇ سەمىمىيەتلىك كۆرسىتىڭ. 

ئىينەزەر، سىزنىڭ بارلىق ھېسسىياتلىرىڭىز پاك ۋە سەمىمىي بولسۇن. كىمگە قارىتىلغان بولۇشىدىن قەت

 سىز ئاغزىڭىزدا بىر نەرسىنى دەپ، كۆڭلىڭىزدە باشقا بىر نەرسىنى ئويلىماڭ. 

دەپ ساالم بەرگىنىڭىز، كۆڭلىڭىزدە ئۇ ئادەمگە « ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم»سىزنىڭ بىر ئادەمگە 

ن دېرەك بېرىدۇ. شۇڭالشقا ئەگەر سىز بۇ سۆزنى سەمىمىيلىك قارشى ھېچ قانداق نەرسە قالمىغانلىقىدى

بىلەن دېمىگەن بولسىڭىز، ئۇ سۆزنى دېمەيال قويۇڭ. ئۇنداق قىلمايدىكەنسىز، سەمىمىيەتسىزلىك قىلغان 

بولىسىز. ئەگەر ئالالھ سىزنى ئاشۇ سۆزنى قىلىشقا قىستاۋاتقان بولسا، ئۇ سىزدىن كۆڭلىڭىزدىكى ئاشۇ 

ناچار چۈشەنچىلەرنى ئۆزگەرتىشىڭىزنى تەلەپ قىلىۋاتقان بولىدۇ. سىز باشقىالرنىڭ  كىشىگە بولغان

دەپ يالغانالتىن جاۋاب قايتۇرماڭ. چۈنكى، « ۋەئەلەيكۇم ئەسساالم!»سالىمىغا خاپا ھالدا 

ئارىمىزدا ھېچ قانداق مەسىلە قالمىدى، ئالالھتىن سىزگە »دېگەن سۆز « ۋەئەلەيكۇم ئەسساالم»

ك تىلەيمەن، ئالالھتىن ئائىلىڭىزگە خاتىرجەملىك تىلەيمەن، ئالالھتىن ھەممە خاتىرجەملى

ئىشلىرىڭىزغا خاتىرجەملىك تىلەيمەن، شۇنداقال مەنمۇ سىز بىلەن ياخشى ئۆتۈشنى خااليدىغانلىقىمنى 

نىڭ مەنىسى. مانا بۇ سەمىمىيەتلىك. « ساالم»دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. مانا بۇ « جاكاراليمەن

 دېگەن سۆز بىزگە مانا مۇشۇنداق سەمىمىيەتلىكنى ئۆگىتىدۇ.« مساال»

 

مەن نېمە ئۈچۈن بۇ گەپلەرنى سۆزلەپ ئولتۇرىمەن؟ بىر قېتىم بىر ياش يىگىت يېنىمغا كېلىپ، 

 ماڭا مۇنداق دېدى: 

ساالم ئۇستاز! مېنىڭ بىر مەسىلەم بار بولۇپ، ئۇنى ئاڭالپ باققان بولسىڭىز. مېنىڭ بىر خىزمىتىم --

بار بولۇپ، مەن ئۇنى تولىمۇ ياخشى كۆرىمەن. ئۇنىڭدىن تولىمۇ ھۇزۇرلىنىمەن. ئەمما ئۇ دېگەن بىر 

دۇنيا. شۇڭا مەن ئۇ خىزمىتىمنى تاشلىۋېتىشىم كېرەك، شۇنداقمۇ؟ مەن ئۇ خىزمەتنىڭ ئورنىغا پۈتۈن كۈن 

 ئىسالمنى ئۆگىنىشىم كېرەك، شۇنداقمۇ؟

 نېمىشقا؟--

نى ئالالھ ئۈچۈن قىلىشىمىز كېرەك. مەن بولسام ئۆز خىزمىتىمنى ياخشى چۈنكى بىز ھەر بىر ئىش--

كۆرگەنلىكىم ئۈچۈن ئاشۇ خىزمەتنى قىلىۋاتىمەن. مەن ئىنژېنېرلىقنى ياخشى كۆرىدىغان بولۇپ، شۇڭا 

 ئاشۇ كەسىپنى قىلىۋاتىمەن. شۇڭالشقا مېنىڭ قىلغىنىم ئالالھقا قىلىنغان سەمىمىيەتسىزلىك بولىدۇ.

زنى بېسىۋېلىڭ. سىزگە بۇ نەرسىلەرنى كىم ئۆگەتكەنلىكىنى بىلمەيمەن، ئەمما سىزنىڭ ئۆزىڭى--

 ئېلىپ بارمىساق بولماپتۇ. « زەھەرسىزلەندۈرۈش»ئۈستىڭىزدىن بىر قېتىم 
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پاك تۇرمۇشقا ئېرىشىش ئۈچۈن قاتتىق »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە مۇنداق دېگەن: 

بىر ئادەم قاتتىق (.« belovedلالھ ناھايىتى ياخشى كۆرىدۇ )تىرىشىپ ئىشلەيدىغان كىشىلەرنى ئا

ئىشلەشنى ياخشى كۆرگەنلىكى ئۈچۈن قاتتىق ئىشلەيدۇ. ئائىلىسى ئۈچۈن بىر ياخشى كىرىم يارىتىش 

ئۈچۈن قاتتىق ئىشلەيدۇ. بۇنداق قاتتىق ئىشلەشنىڭ ئۆزىال بىر خىل ئاكتىپ ئىبادەت بولۇپ، ئۇ يەنە 

مىيەتلىك بولىدۇ. چۈنكى، بۇ ئادەمنىڭ كىرىم تېپىش ۋاسىتىسى بىر سەمىمىي ۋاسىتە ئالالھقا قىلغان سەمى

بولۇپ، خىزمەتنى سەمىمىيلىك بىلەن تىرىشىپ ئىشلىگەن. شىركىتىگە ساداقەتلىك كۆرسەتكەن. پۇلنى 

 ھەقىقەتەنمۇ ئۆزى ئىشلەپ تاپقان. ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ تۇرمۇشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىشنى كۆڭلىگە

پۈككەن. قىسقىسى، بۇ ئادەم ھەممە ئىشالردا بىر خىل كۈچلۈك سەمىمىيەتلىكنى نامايان قىلغان. 

ئالالھنىڭ دىنى تولىمۇ گۈزەل بولۇپ، ئۇ سىزگە ئۈمىد ئاتا قىلىدۇ. ئۇ سىز قىلىۋاتقان ھەر بىر ئىشنىڭ 

ر سەمىمىي ئىشالردىن بەلگىلىك قىممەتكە ئىگە بولۇشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ. سىز قىلغان ھەر بى

 ئالالھ رازى بولىدۇ. ئۇ بىر ناھايىتى كىچىك ئىش بولسىمۇ، ئۇنىڭ نەتىجىسى يەنىال ئوخشاش بولىدۇ. 

ئەمما، بىز بولساق بۇ دىننى بىر قىيىن نەرسىگە، بىر سەت نەرسىگە، ۋە بىر ئىشقا ئاشۇرۇش مۇمكىن 

نايەتچىلەرگە ئوخشايمىز. بىز ئاشۇنداق ئەمەس نەرسىگە ئايالندۇرۇپ قويىمىز. بۇ جەھەتتە بىز جى

جىنايەتلەرنى ئۆتكۈزۈشنى توختىتىشىمىز كېرەك. بىز دىنىمىزنىڭ گۈزەللىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىمىز 

 كېرەك. 

 

 . ئالالھ ئاچچىقالنسا بولىدۇ، ئەمما سىز ئاچچىقالنسىڭىز بولمايدۇ6

مە ئىش ئىكەنلىكىنى چۈشىنىشتىن ئالالھ قۇرئاننىڭ بەزى جايلىرىدا ئاچچىقلىنىدۇ. بۇنىڭ نې

باالم بار. كىچىك ئوغلۇم ۋەلى  6بۇرۇن، بىز ئالدى بىلەن مۇنداق بىر مىسالغا قاراپ باقايلى: مېنىڭ 

ۋەلى، نېمىشقا »بەزىدە بوياقنى ئېلىپ، ئۆينىڭ تېمىغا خەت يازىدۇ. شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇنىڭغا: 

دەپ ۋارقىرايمەن. بۇنى كۆرگەن قىزىممۇ ئورنىدىن « ئۇنداق قىلىسەن؟ نېمىشقا تامغا خەت يازىسەن؟

دەپ ۋارقىراشقا باشاليدۇ. شۇنىڭ بىلەن مەن قىزىمغا « شۇ، ۋەلى، نېمىشقا ئۇنداق قىلىسەن؟»تۇرۇپ: 

ۋوي، سىزگە نېمە بولدى؟ سىز قاچاندىن باشالپ ئاپا ئورنىغا ئۆتۈپ قالدىڭىز؟ مەن دادا »بۇرۇلۇپ، 

سام بولىدۇ. سىزگە ۋارقىراش ھوقۇقىنى كىم بەردى؟ سىز ئۆز ئورنىڭىزغا بولغاندىكىن باالمغا ۋارقىرى

دەيمەن. ئۇ دېگەن ئالالھ بولغاچقا، قۇرئاندا ئاچچىقالنسا بولۇۋېرىدۇ. ئۇنىڭ « چۇشلۇق ئىش قىلىڭ

 ئاچچىقلىنىش ياكى خاپا بولۇش ھوقۇقى بار. 

شۇنداق، ئالالھ خاپا »پ، ئەمما بەزى كىشىلەر قۇرئاندىكى ئەھۋالنى كۆز ئالدىغا كەلتۈرۈ

دەپ ۋارقىرايدۇ. بىز بۇ يەردە مۇشۇنداق ئەھۋالغا پەيغەمبەر « بولغان، مەنمۇ خاپا بولىمەن!

، «ئالالھنىڭ بىر ئوغلى بار بولغان»ئەلەيھىسساالم قانداق مۇئامىلە قىلغانلىقىغا قاراپ باقايلى. بەزىلەر 

ى كەلتۈرىدۇ. ئالالھنىڭ شۇ دەرىجىدە ئاچچىقى دېگەندە، بۇ سۆز ھەقىقەتەنمۇ ئالالھنىڭ ئاچچىقىن

كېلىدۇكى، ئاسمان قاتتىق سىلكىنىپ، ئېچىلىپ قالغىلى تاس قالىدۇ. يەر يېرىلىپ كەتكىلى تاس قالىدۇ. 

ئاشۇ گەپنى قىلغان خرىستىئانالردىن بىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى زىيارەت قىلىپ كەلگەندە، 

ۆزىنىڭ مەسچىتىدە تۇرغۇزىدۇ، ھەمدە ئۇنىڭ پەيغەمبەرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى ئ

مەسچىتىدە خرىستىئان دىنىنىڭ ئىبادىتىنى قىلىشىغىمۇ يول قويىدۇ. دېمەك، ئالالھنىڭ ھېلىقى 

خرىستىئانغا ئاچچىقلىنىش ھوقۇقى بار، ئەمما پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋەزىپىسى بولسا 
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وتتۇرىسىدا پەرق بار. مۇسۇلمانالر مۇشۇنداق پەرقلەرنى دەۋەتچىلىك قىلىش. ئۇ ئىككىسىنىڭ ئ

چۈشىنىشى كېرەك. سىز ئالالھنىڭ ئاچچىقلىنىشىنى ئۆگىنىپ، ئۇنى ئۆزىڭىزنىڭ باشقىالرغا قاراتقان 

ئاچچىقىغا ئايالندۇرۇۋالسىڭىز بولمايدۇ. سىزنىڭ ئۇنداق قىلىش ھوقۇقىڭىز يوق. مېنىڭمۇ ئۇنداق قىلىش 

 ئالالھنىڭ قولىدا.  ھوقۇقۇم يوق. بۇ ئىش

بىز ئۈممەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى تەڭپۇڭلۇقنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. شۇنداق قىلىش ئۈچۈن، 

بىز ئۆز ئەنئەنىمىز ئۈستىدە ئىنتايىن چوڭقۇر ئويلىنىشىمىز كېرەك. بىز قۇرئاندىكى بىر ئايەت ئۈستىدىمۇ، 

ېيىز ئويلىنىپ، شۇ ئاساستا ئىش كۆرۈشكە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر ھەدىسى ئۈستىدىمۇ ت

ئۇرۇنساق بولمايدۇ. ھازىر ناھايىتى كۆپ كىشىلەر خاپىچىلىق مەسىلىسىگە، چۈشكۈنلىشىش 

مەسىلىسىگە، ۋە غەزەپلىنىش مەسىلىسىگە پېتىپ قېلىپ، قۇرئاننى قىرائەت قىلغاندا ئاشۇنداق 

سىتىپ قويۇۋاتىدۇ. ئايەتلەرنى ئۇنداق خاپىچىلىق، چۈشكۈنلۈك ۋە غەزەپلەرنىڭ ئاالمەتلىرىنى كۆر

ئوقۇغاندا، ئۇالرنى توغرا چۈشەنگىلى بولمايدۇ. ئۇنداق قىلىش ئالالھنىڭ كىتابىغا قىلىنغان 

ئادالەتسىزلىك بولىدۇ. شۇڭالشقا بىز ئالالھنىڭ كىتابىغا بولغان سەمىمىيەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىمىز 

لىرىگە بولغان سەمىمىيەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. كېرەك. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆز

ئالالھ بۇ ۋەزىپىنى ھەممىمىز بىرلىكتە ئۆز زىممىمىزگە ئېلىشىمىزغا، كېيىنكى ئەۋالدالرنىڭ ئۈمىدۋار 

مۇسۇلمانالردىن بولۇشىغا، ئۇالرنىڭ ئالالھنىڭ دىنىغا كۆتۈرەڭگۈ روھلۇق ھالەتتە قايتىپ كېلىشىگە 

 ي. ياردەم قىلغا

 

 ئويغاننىڭ دوكالتى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى.

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

[1] Islam is easy, We made it hard - Nouman Ali Khan 2015 (Thought 

provoking) 

https://www.youtube.com/watch?v=aPH6vWcwEIg 
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 مۇنازىرىسى ھەققىدە ئويلىغانلىرىم« پەيالسوپ»

 كۈنى-26ئاينىڭ -6يىلى -2015

 

 

مەن تۆۋەندىكى يازمىنى تۈنۈگۈن بوزقىر مۇنبىرىدىكى بىر تېمىغا ئىنكاس شەكلىدە  ئىالۋە:

يوللىغان بولۇپ، ئەسلىدە ئۇنى باشقا مۇنبەرلەرگە يوللىماسلىق قارارىغا كەلگەن ئىدىم. ئەمما، 

زمىنى باشقا مۇنبەرلەرگىمۇ بوزقىردىكى ئىنكاسىمنى كۆرگەندىن كېيىن، بىر قانچە دوستالر ماڭا بۇ يا

يولالپ قويۇش تەكلىپىنى بەردى. مەن ئۇالرنىڭ تەكلىپىگە ماقۇل بولۇپ، ئۇنى بۇ مۇنبەرگە بىر ئايرىم 

تېما قىلىپ يولالپ قويدۇم. مېنىڭ ئۈمىدىم بىر قىسىم تورداشالرنىڭ يېقىنقى مۇنازىرىلەر ھەققىدە توغرا 

ر ھەققىدە توغرا ھۆكۈم چىقىرىشىغا ياردەم قىلىپ، شۇ چۈشەنچىگە ئىگە بولۇشى، ۋە ئۇ مۇنازىرىلە

ئارقىلىق ئۆزىمىزگە بولغان ياكى بولىدىغان زىيانالرنى ئازايتىش. ئۇيغۇر دىيارىدا يېڭىدىن ۋۇجۇدقا 

چېيى ۋە كىتاب ئوقۇش بىلەن مۇناسىۋەتلىك يېڭىلىقالر ئىنتايىن يۇقىرى قىممەتكە ئىگە. -كەلگەن ئىلىم

يېقىنقى مۇنازىرىلەرنىڭ سەلبىي تەسىرىگە ئۇچرىماي، بۇنىڭدىن كېيىنمۇ  مەن ئاشۇ ئىشالرنىڭ

 ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىپ مېڭىشىنى تولىمۇ ئۈمىد قىلىمەن. 

 

يۇقىرىدا بىر قانچە قېرىنداشالر مەن توغرۇلۇق ياخشى گەپ قىلىپ ئىنكاس يېزىپتۇ. مەن 

شەرەپ ھېس قىلدىم. مەن ئالدى بىلەن ئاشۇ  ئۇنىڭدىن ناھايىتى سۆيۈندۈم، ئىلھامالندىم، ھەمدە زور

 قېرىنداشالرغا چىڭ كۆڭلۈمدىن رەھمەت ئېيتىمەن.

تورالردا ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن ئۇستازنىڭ بىر پەيالسوپ ئىكەنلىكى ياكى ئەمەسلىكىنى 

بۇ بىر  مۇنازىرىنىڭ باشالنغانلىقىغا ھازىر بىرەر ئايچە ۋاقىت بولدى.-مەركەز قىلغان بىر مەيدان بەس

ئاي مەن ئۈچۈن تولىمۇ ئازابلىق بىر ئاي بولدى. مەن ئۈچۈن تولىمۇ ئەندىشىلىك بىر ئاي بولدى. 

ئۇنىڭ سەۋەبى مەن دېمىسەممۇ قېرىنداشالرغا ئايان. ئەمەلىيەتتە بۇ قېتىم مەندىن باشقا يەنە خېلى 

 كۆپ قېرىنداشالرنىڭ كۆڭلىمۇ ئوخشىمىغان دەرىجىدە يارىالندى.

ىچە بۇ مۇنازىرىگە قاتناشمىدىم. سەۋەبى، مەن قىلماقچى بولغان، مۇھىملىق مەن ھازىرغ

دەرىجىسى بۇ مۇنازىرىدىن كۆپ يۇقىرى بولغان ئىشالر ناھايىتى كۆپ. ئۇنىڭ ئۈستىگە، زىددىيەتلىك 

مەسىلىلەر ئۈستىدە سۆھبەت ئۆتكۈزۈشنىڭ مۇۋاپىق كەسىپ ئەھلىلىرى، ۋاقتى، ئورنى، ئاڭلىغۇچىلىرى، 

ۋە ئۇسۇلى بار. بۇ قېتىمقى مۇنازىرە مۇۋاپىق بولمىغان كىشىلەر ئوتتۇرىسىدا، مۇۋاپىق بولمىغان تىلى، 

زاماندا، مۇۋاپىق بولمىغان سورۇندا، ۋە مۇۋاپىق بولمىغان تىل ۋە ئۇسۇلدا باشالندى. شۇڭالشقا ئۇنىڭ 

ھەممىمىز كۆرۈپ  مەغلۇپ بولىدىغانلىقى ئەڭ دەسلىپىدىن تارتىپال مۇقەررەرلەشكەن ئىدى. ھازىر

 تۇرۇۋاتقىنىمىزدەك، ئۇنىڭ ئاقىۋىتى ھەقىقەتەنمۇ ياخشى بولمىدى.

ھەققىدە توختالمايمەن. ئەمما، « پەيالسوپ»مەن بۈگۈنمۇ بۇ مۇنازىرىگە قاتناشمايمەن. يەنى، 

ئۆزىمىزگە بولىدىغان زىيانالرنى سەل ئازايتىش ئۈچۈن، تۆۋەندىكى بىر قانچە نۇقتىدا ئۆزۈمنىڭ 

 غانلىرىنى قىسقىچە بايان قىلىپ ئۆتىمەن:ئويلى
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ئامېرىكىدەك تەرەققىي قىلغان ئەللەرنىڭ ئىلىم ئەھلىلىرىنىڭ ئۆلچىمى بويىچە قارىغاندا، بۇ  .1

قېتىمقى ۋەقەدە يالقۇن روزى ئەپەندى بىلەن زۇلپىقار بارات ئەپەندىنىڭ ھېچ قايسىسى بىرەر خاتالىق 

ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن ئۇستازغا باھا بېرىپ، ئۆزىنىڭ  ئۆتكۈزمىدى. بۇ قېتىم يالقۇن ئەپەندى

قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويدى. زۇلپىقار ئەپەندى بولسا يالقۇن ئەپەندىنىڭكىگە -شەخسىي كۆز

قاراشنى ئوتتۇرىغا قويدى. مېنىڭ چۈشىنىشىمچە زۇلپىقار ئەپەندى پەقەت -ئوخشىمايدىغان بىر خىل كۆز

قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، يالقۇن ئەپەندىنىڭ -قارىتا ئۆز كۆزيالقۇن ئەپەندىنىڭ باھاسىغا 

ئۆزىگە باھا بەرمىدى، ياكى ئۇنىڭ شەخسىيىتىگە ھۇجۇم قىلمىدى. ئىلىم ئەھلىلىرى ئىچىدە بۇنداق 

ئىش داۋاملىق يۈز بېرىپ تۇرىدىغان بولۇپ، ئۇنى ھازىرقىدەك بىر يۇقىرى پرىنسىپقا كۆتۈرۈپ، ئىككى 

بىرسىنى ئەيىبلەش زادىال زۆرۈر ئەمەس ئىدى. ئۇنداق قىلىش بۇنىڭدىن كېيىنمۇ زۆرۈر تەرەپنىڭ 

 بولمايدۇ.

باھاالش ». ئەگەر ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن ئۇستاز ئۈستىدىن بىرەر ئىلمىي تەشكىالت ياكى 2

ېلىپ گە ئوخشاش دائىرىلەرگە تەۋە بولغان بىرەر ھۆكۈمەت ئورگىنى رەسمىي باھاالش ئ« كومىتېتى

بېرىپ، ئەمەلىيەتكە ماس كەلمەيدىغان قاراردىن بىرەرنى ئالسا، ئۇ چاغدا الياقەتلىك كەسىپ 

ئەھلىلىرى ئۇ قارارغا قارىتا قانچىلىك دەرىجىدە نارازىلىق بىلدۈرسە مېنىڭچە بولۇۋېرىدۇ. ئەمما بۇ 

زىيانالرنى  قېتىم ئۇنداق ئىش يۈز بەرمىگەن بولۇپ، بۇ ئىشنى ھازىرقىدەك ئۆزىمىزگە ئېغىر

 كەلتۈرىدىغان بىر دەرىجىگىچە چوڭايتقىنىمىز زادىال قامالشمىدى.

. ھازىر ئۇيغۇرالر دۇچ كەلگەن، زىيالىيالرنىڭ دەرھال يېتەكچىلىك قىلىشى ۋە ھەل قىلىشىنى 3

« پەيالسوپ»كۈتۈپ تۇرغان مۇھىم مەسىلىلەر ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، ئۇالر بىلەن سېلىشتۇرغاندا كىمنىڭ 

نلىكى ياكى ئەمەسلىكى ئۇنچىۋاال مۇھىم ئىش ئەمەس ئىدى. ئۇ دەرھال ھەل قىلمىسا ئىكە

ېتىمقى ۋەقەگە نىسبەتەن بولمايدىغان بىر ئىشمۇ ئەمەس ئىدى. شۇ سەۋەبتىن نۇرغۇن تورداشالر بۇ ق

ۋااللماي، بىر قىسىم ئورۇنسىز سۆزلەرنىمۇ قىلىپ قويدى. ئۇنداق قىلىش ھازىرمۇ مەلۇم ۇتۇئۆزىنى ت

دەرىجىدە داۋاملىشىۋاتىدۇ. بۇ دېگەنلىك ئۇالرنىڭ قىلغىنى توغرا، دېگەنلىك ئەمەس، بەلكى، 

 ئۇالرنىڭ قىلغىنىنى توغرا چۈشىنىشكە بولىدۇ، دېگەنلىكتۇر.

. ھازىر بىز ئۆزىمىزنىڭ نەرسىلىرىگە ئاساسەن ئىگە بواللمايۋاتىمىز. بىز ئىگە بواللمايۋاتقان 4

مىز، بايلىقىمىز، نەپەس ئالىدىغان ھاۋالىرىمىز، جېنىمىز، جەسەتلىرىمىز، نەرسىلەردىن يېرىمىز، سۈيى

ۇللىرىمىز، ۋە دىنىمىز سئۇس-دوپپىلىرىمىز، تاماقلىرىمىز، ناخشا-بۇرۇتلىرىمىز، ياغلىق-كىيىمىمىز، ساقال

يالىي چىقىپ، قاتارلىقالر بار. شۇنداقال تارىختا ئۆتكەن مەشھۇرلىرىمىزمۇ بار. مۇشۇنداق شارائىتتا بىرەر زى

تارىختىكى مەلۇم بىر مەشھۇر ئەربابىمىزغا باھا بېرىپ، ئۇنىڭ دەرىجىسىنى بۇرۇن قوبۇل قىلىنغان بىرەر 

دەپ قارايدىغان بىرەر دەرىجىدىن سەل يۇقىرىغا « مۇۋاپىق»دەرىجىدىن، ياكى كۆپىنچە كىشىلەر 

مۇۋاپىق بولمايدۇ. ئەمما،  كۆتۈرۈپ قويسا، ئۇ ئاكادېمىيە نۇقتىسىدىن قارىغاندا ھەقىقەتەنمۇ

ھازىرقىدەك شارائىتتا ئۇنىڭ بىزگە ھېچ قانداق زىيىنىمۇ يوق. ئۇنىڭ ئەكسىچە، ئەگەر خەلقىمىز 

ئۇنىڭدىن ئىلھاملىنىپ، روھلىنىپ، ئۈمىدلىنىپ، ۋە ئىرادىلىنىپ، شۇنىڭ تۈرتكىسىدە تەقدىرىمىزنى 

گە مەلۇم دەرىجىدە پايدىسى بار. ياخشىالش يولىدا بۇرۇنقىدىن بەكرەك تىرىشسا، ئۇنىڭ بىز

ئۈستۈن بولۇپ كەتسىمۇ ھېچقىسى يوق. -ناھەق ھازىرچە مۇشۇنداق بىر تەرىقىدە ئازراق ئاستىن-ھەق

كېيىن بىزگە ئۆزىمىزنىڭ ئىشلىرىغا ئۆزىمىز ئىگە بوالاليدىغان بىر پەيت يېتىپ كەلگەندە، بۇنداق 

مەن قېرىنداشالردىن بىر ئادەم بىزنىڭ مەلۇم بىر  ئىشالرنى ئاسانال ئوڭشىۋالغىلى بولىدۇ. شۇڭالشقا
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تارىخىي ئەربابىمىزغا دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ باھا بېرىپ سالسا، ئۇنىڭغا سۈكۈت قىلىشىنى، ئەمما 

بىزنىڭ مەلۇم بىر تارىخىي ئەربابىمىزغا دەرىجىسىنى چۈشۈرۈپ باھا بېرىشتىن قەتئىي ساقلىنىشنى ئۈمىد 

ى بىر كىشى ئەخمەتجان قاسىم ئەپەندىگە دۈشمەنگە ماس كېلىدىغان قىلىمەن. بۇرۇن چەت ئەلدىك

سۆزلەر بىلەن باھا بەرگەندە، مەن ئۇنىڭغا يۇقىرىدىكى بىلەن ئوخشاش گەپلەرنى قىلغان ئىدىم. 

ھازىر ئۆزىمىزگە تەۋە نەرسىلەر ئانچە كۆپ ئەمەس. خەلقىمىزدىكى ئۈمىد چىرىغىنى كۆيدۈرۈپ 

كۆپ ئەمەس. ھازىرقىدەك شارائىتتا ئاشۇ ئاز نەرسىلىرىمىزنىڭ بەزىلىرىنى تۇرىدىغان نەرسىلەر ئانچە 

 ئۆزىمىز نابۇت قىلىۋەتسەك، ئۇنىڭ پايدىسى كىمگە بولىدۇ؟ زىيىنىچۇ؟

. چەت ئەلدە ئوقۇپ، يۇقىرى ئۇنۋانغا ئېرىشكەندىن كېيىن ۋەتەنگە قايتىپ خىزمەت 5

نتايىن يۇقىرى ئىمتىيازدىن ۋاز كېچىپ شۇنداق قىلىدىغان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئى

مىڭ دولالر ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرىراق مائاشتىن ۋاز كېچىپ شۇنداق  70-60قىلىدۇ. ھەر يىلى ئالىدىغان 

مۇھەببىتى -قىلىدۇ. ئەگەر بىر ئادەمدە ئۆز يۇرتىغا ۋە ئۆز خەلقىگە نىسبەتەن چەكسىز مېھرى

يولنى تاللىمايدۇ. ئۇالرمۇ ئادەم. شۇڭالشقا ئۇالرمۇ بەزىدە  بولمايدىكەن، ئۇ ھەرگىزمۇ يۇقىرىقىدەك

خاتالىق ئۆتكۈزىدۇ. خاتالىق ئۆتكۈزگەندە بىز ئۇالرغا ياخشىچە ۋە ئىلمىي يوسۇندا پىكىر بېرەيلى. 

ئەمما، ھەر قانداق شارائىتتا ئۇالرغا دۈشمەنگە مۇئامىلە قىلغاندەك مۇئامىلە قىلىپ، ئۇالرنىڭ كۆڭلىگە 

مەيلى. ئەگەر سىز شۇالر بېسىپ ئۆتكەن جەريانالرنى بېسىپ ئۆتۈپ باقمىغان بولسىڭىز، ئۇالر ئازار بەر

ئەڭ سۆيگەن خەلق ئىچىدىكى بىر قىسىم كىشىلەر ئۆزلىرىگە ھۇجۇم قىلغاندا، ئۆزلىرىگە ھاقارەت 

بىر سۆزلەر بىلەن دەپسەندە قىلغاندا، ئۇالرنىڭ كۆڭلى قانداق -قىلغاندا، ئۆزلىرىنى ناچار گەپ

دەرىجىدە زەخىملىنىدىغانلىقىنى سىز ھەرگىزمۇ تەسەۋۋۇر قىاللمايسىز. ئۇالر سىزنى سۆيىدۇ. سىزمۇ ئۇالرنى 

 سۆيۈڭ. ئۇالرنى ئاسراڭ. ۋە ئۇالرنى قەدىرلەڭ.

مىليون ئەتراپىدا، دەپ ئېالن قىلىدۇ.  10. ھۆكۈمەت ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى نوپۇس سانىنى 6

ۇن ئەپەندى بىلەن زۇلپىقار ئەپەندىلەردىن قانچىسى بار؟ بىز ئۇالر ئاشۇ نوپۇسنىڭ ئىچىدە يالق

كەتتۈرۈپ قويغان كىچىككىنە ئىشنى تۇتۇۋېلىپ، ئۇالرغا قاتتىق زەربە بېرىپ، ئاخىرىدا ئۇالرنى نابۇت 

قىلىپ قويساق، پايدىنى كىم ئالىدۇ؟ زىياننىچۇ؟ دىنىمىزدىكى چۈشەنچىلەرگە ئاساسالنغاندا، ئالالھ 

رىگە جەننەت ئاتا قىلىدىغاندا قوللىنىدىغان ئىككى مۇھىم ئۆلچەم بار. ئۇنىڭ بىرى بەندىلى

تەقۋادارلىق. يەنە بىرى گۈزەل ئەخالق. گۈزەل ئەخالقنىڭ بىر قانچە مۇھىم تەركىبىي قىسمى بار بولۇپ، 

غىنىنى ئۇالرنىڭ ئىچىدە باشقىالر سەل كەتتۈرۈپ قويغاندا ئۇالرغا ئاچچىقالنماسلىق، ئۇالرنىڭ قىل

كۆڭلىگە ئالماي، ئۇنىڭغا سەبرە قىلىش، ئۇالرنى ئەپۇ قىلىش، دېگەنلەرمۇ بار. كۆزگە كۆرۈنگەن 

زىيالىيلىرىمىزمۇ ئادەم. شۇڭا ئۇالر بەزىدە خاتالىشىدۇ. سىزمۇ شۇنداق. ئەگەر نىيىتىڭىز دۇرۇس بولسا، 

 ئۇالر خاتاالشقاندا، ئۇالرنى ئەپۇ قىلىۋېتىڭ.

ئۇيغۇر دىيارىدا قوللىنىۋاتقان ئىلىم تارقىتىش ئۇسۇلى ئۇ ئامېرىكىدا ئالغان . زۇلپىقار ئەپەندى 7

تەربىيە ۋە ئۇ ئامېرىكىدا باشتىن كەچۈرگەن ئاكادېمىيىلىك چېنىقىش جەريانىغا پۈتۈنلەي ئۇيغۇن 

يۈز ماس كەلمەسلىكى -كېلىدۇ. ئەمما ئۇنىڭ بەزىلىرى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئەھۋالىغا ھازىرچە يۈزدە

يۈز قوبۇل -ن. ئۇنىڭ تۇتقان بەزى يوللىرىنى ئۇيغۇر دىيارىدىكى قېرىنداشالر ھازىرچە يۈزدەمۇمكى

ئارا يول قويۇشىنى، ۋە -قىاللماسلىقى مۇمكىن. شۇڭالشقا مەن ھازىرچە ھەر ئىككى تەرەپنىڭ ئۆز

ھالدا ئارا ئازراقتىن مۇرەسسە قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. مەن زۇلپىقار ئەپەندىنىڭ تەدرىجىي -ئۆز

ئۆزىنىڭ مۇۋاپىق ئورنىنى تاپااليدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. ھەر قانداق بىر خەلق يەر ئۈستىدە تۇرۇپ، 
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ئۆزلىرىنىڭ ئارىسىدا ياشاپ، ئۆزلىرىنى ئۆزلىرىگە ماس كېلىدىغان بىر سەۋىيىدە يېتەكلەيدىغان 

لىنى يۇقىرى قىلىپ تۇرۇپ زىيالىيالرغا موھتاج. شۇنداقال ئېگىزدە تۇرۇپ، يىراققا نەزەر سېلىپ، پەل

يېتەكلەيدىغان زىيالىيالرغىمۇ موھتاج. ئاتالپ ئۆتۈشكە قەتئىي بەل باغلىغان بالداقنى تۆۋەن ئورنىتىپ 

ئۆزىڭىزدىن قانائەت ھېس قىلىپ، بەلنى قويۇۋېتىپ، ھۇرۇن بولۇپ قالىسىز. -قويسىڭىز، سىز ئاسانال ئۆز

ل تۆلەشكە، ئۇزۇن مۇددەت قاتتىق تىرىشىشقا توغرا بالداقنى ئېگىز قىلسىڭىز، گەرچە كۆپرەك بەدە

كەلسىمۇ، ئۇ ئاخىرىدا سىز ئۈچۈن پايدىلىق. يەنى زۇلپىقار ئەپەندىنىڭ تۇتقان يولى خاتا ئەمەس. 

زىيانلىقمۇ ئەمەس. مەن قېرىنداشالردىن زۇلپىقار ئەپەندىنىڭ ئۆزىنى تەڭشىۋېلىشىغا يول قويۇشىنى، 

ىشىنى، ۋە ئۇنىڭغا ياردەم قىلىشىنى سورايمەن. چەت ئەلدە ئوقۇپ، ئۇنىڭغا شارائىت يارىتىپ بېر

يۇقىرى ئۇنۋانغا ئېرىشىپ، ۋەتەنگە قايتىپ كېتىپ خىزمەت قىلىۋاتقان قېرىنداشالر بىر قىسىم ئېغىر 

بەدەللەرنى تۆلەپ بولدى. ئۇالر يۇرتنىڭ شارائىتىغا تولۇق ماسلىشىپ بولغۇچە سىزمۇ ئازراق بەدەل 

 ار تۇرۇڭ، ۋە رازى بولۇڭ.تۆلەشكە تەيي

 

« ھەل قىلغۇچ سۆھبەتلەر»يىل مابەينىدە ۋۇجۇدقا كەلگەن،  20مەن يېقىندا ئىدارەمدە يېقىنقى 

دەپ ئاتىلىدىغان بىر پەن ئۈستىدە ئىككى كۈن دەرس ئالدىم. يېقىندا ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئېلىپ 

تۈسىنى « ھەل قىلغۇچ سۆھبەت»مۇنازىرە دەل ئاشۇنداق -ھەققىدىكى بەس« پەيالسوپ»بېرىلغان 

ئالغان بولۇپ، ئۇ پەننىڭ تورداشالرغا زور پايدىسى تېگىدۇ، دەپ ئوياليمەن. شۇڭالشقا ئالالھ بۇيرۇسا 

 مەن يېقىن كەلگۈسىدە ئاشۇ پەننى كۆپ قىسىمغا بۆلۈپ تورداشالرغا تونۇشتۇرۇشۇم مۇمكىن. 

زۈمنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن مەن بۈگۈن مۇشۇنچىلىك يازاي. كەم قالغان يەرلىرىنى ئۆ

تەيياراليدىغان يازمىلىرىدا تەدرىجىي تولۇقالپ كېتىمەن. بۇ ئىنكاسنى ناھايىتى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ۋە 

ئالدىراش ۋاقتىمدا يېزىپ چىقتىم. شۇڭالشقا ئۇنىڭدىكى نۇقسانالر ئۈچۈن تورداشالردىن ئەپۇ 

 سورايمەن.

ىرىنىڭ باشقۇرۇلۇش ئىشلىرىدا ئادالەتسىزلىك يېقىندىن بۇيان بىر قانچە ئۇيغۇرچە تور بەتل

ھادىسىسى ئېغىرلىشىپ مېڭىۋاتىدۇ. يەنى ئايرىم باشقۇرغۇچىالر بەزى تېمىغا چۈشكەن، پەقەت ئاپتورنى 

قولاليدىغان ۋە ئاپتورنى مەدھىيىلەيدىغان ئىنكاسالرنىال ساقالپ قېلىپ، قارشى پىكىردىكىلەرنىڭ 

ېڭىۋاتىدۇ. بۇ خىل ئەھۋالغا نارازى بولۇپ، ماڭا ئەھۋالالرنى مەلۇم ئىنكاسلىرىنى تەلتۆكۈس ئۆچۈرۈپ م

قىلغان تورداشالردىن نەچچىسى بار. بۇ خىل ئەھۋال مېنى ناھايىتى ئۈمىدسىزلەندۈرۈۋاتىدۇ ۋە 

ئازابالۋاتىدۇ. بىز كەينىمىزگە قاراپ ئەمەس، ئالدىمىزغا قاراپ ماڭساق توغرا بوالتتى. بىزگە سىرتتىن 

ئادالەتسىزلىكلەرمۇ يېتىپ ئاشاتتى. مەن يۇقىرىقىدەك ئەھۋال ئاستىدا مەزكۇر يازمىنىڭ  كېلىۋاتقان

بوزقىردىن باشقا تور بەتلىرىگە كۆچۈرۈپ چىقىرىلىشىنى خالىمايمەن. بۇ ئىشنى تورداشالرنىڭ توغرا 

 چۈشىنىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. رەھمەت!
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 قوشۇمچە: يالقۇن روزىنىڭ ماقالىسى

 

 ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن—بىر پەيالسوپ-ئەسىردىكى بىردىن - 20

 ، مىسرانىم2015-05-13

 

 

پەلسەپە چېتىلىش دائىرىسى كەڭ پەن، ئۇنى ئۆگىنىش ئادەمنىڭ دۇنيا قارىشىنى ۋە تەپەككۇر 

لەر پەلسەپە ئۆگىنىشكە قىزىقسىمۇ، ئەمما ئۇسۇلىنى يېڭى تۈسكە كىرگۈزىدۇ. گەرچە بىر قىسىم كىشى

 قىزىقىش ئىدىيىۋى مەنزىلدىن تولىمۇ يىراق ھالەت. شۇڭا قىزىقىش بىلەنال پەيالسوپ بولغىلى بولمايدۇ.

ھەقىقىي مەنىدىكى بىر پەيالسوپ بولۇش تولىمۇ مۈشكۈل. پەيالسوپ بولۇش ئۈچۈن ھەقىقەت 

ماھىيەتنى كۆرەلەيدىغان پاراسەت بولۇش، ئۈستىدە تەۋرەنمەي ئىزدىنىدىغان جاسارەت ۋە 

شەيئىلەرنى كۆزىتىشكە ۋە پىكىر قىلىشقا ماھىر بولۇش، بىلىم قۇرۇلمىسى كەڭ ھەم ئابستراكت تەپەككۇر 

ئىقتىدارى يۇقىرى بولۇش، مۇالھىزە كۈچى كۈچلۈك ھەم لوگىكىلىق خۇالسە چىقىرىش قابىلىيىتى ئۈستۈن 

ق ئەمەس، پەيالسوپلۇق جۆيلىمىچىلىك ئەمەس، پەيالسوپلۇق بولۇش شەرت. پەيالسوپلۇق گەپدانلى

قۇرۇق نوپۇز ئەمەس! پەيالسوپلۇق ھەقىقەتكە بولغان تەشنالىق ئاساسىدىكى ئىدراكىي يۈكسەكلىك. 

دەيدۇ. تەلىيىمىزگە،  «ھەقىقىي پەيالسوپ كەم تېپىلىدىغان گۆھەر»شۇڭا ئامېرىكىلىق مورتىمېر ئادلېر 

ئەسىردە -20گە نېسىپ بولدى. ئۇ بولسىمۇ لىدىغان گۆھەردىن بىرى خەلقىمىزدەل مۇشۇنداق كەم تېپى

 ئۇيغۇرالردىن چىققان بىردىنبىر پەيالسوپ ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىندۇر.

يىل مابەينىدە  20يىل بولدى. بۇ  20ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىننىڭ ۋاپاتىغا -2015

نۇشى بارغانسېرى چوڭقۇرالشتى، سېغىنىشى بارغانسېرى خەلقىمىزنىڭ بۇ مۇتەپەككۇر ئۇستازغا بولغان تو

كۈچەيدى. ئىلىم ساھەسىدىكىلەرنىڭ ھۆرمىتىمۇ بارغانسېرى ئاشتى. ئۇنىڭ ئەسەرلىرىنى نەشر قىلىش، 

قېتىرقىنىپ ئوقۇش، قاراشلىرىنى نەقىل ئېلىش، ھېكمەتلىك سۆزلىرىنى ئىستېمال قىلىش، ئۇنى 

لىيەتلەرنى ئۇيۇشتۇرۇش يىلسېرى كۆپەيدى. قارىماققا خەلقىمىز بۇ خاتىرىلەش مەقسىتىدىكى تۈرلۈك پائا

بارا يېتىۋاتقاندەك قىلىدۇ. ھاياتىدا كۆپ زەربىلەرنى يېگەن، -نەۋۋەر ئالىمىنىڭ قەدرىگە بارامۇ

ئېتىبارسىز مۇئامىلىگە ئۇچرىغان، چەتكە قېقىلغان، يېتىم قالدۇرۇلغان بىر ئالىمنىڭ بۈگۈنكىدەك 

الدى بىلەن خەلقىمىزنىڭ مەنىۋى قىياپىتىدە كۆرۈلۈۋاتقان بىر ئىجابىي خىسلەت دەپ قەدىرلىنىشىنى ئ

 مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە بولىدۇ.

شۇنداقتىمۇ، بىز يەنىال بۇ مۇنەۋۋەر ئالىمنىڭ قەدرىگە يېتىش ۋە ئۇنىڭ قىممەتلىك مەنىۋى 

اتىمىز. شۇ مەنىدىن، ئۇنى مىراسلىرىنى چىن مەنىسى بىلەن چۈشىنىشتە يەنىال يېتەرسىز ھالەتتە تۇرۇۋ

تەرىپلىگەندە پەيالسوپلىقتىن ئىبارەت خاس ئاالھىدىلىكىنى نەزەردىن ساقىت قىلىۋاتىمىز. ئەلۋەتتە، ئۇ 

ئۇتۇقلىرى بىلەن زامانداشلىرىغا سېلىشتۇرغاندا، ھۆرمەت، -ات چېغىدا، ئاجايىپ مول نەتىجەھاي

ئۇنىڭ مول تاالنتىنى ۋە ئۇ ياراتقان ئىلمىي ۋە ھەۋەس ۋە ئالقىشقا خېلىال سازاۋەر بولغان. بىراق، 

بەدىئىي پەللىلەرنىڭ قىممىتىنى چۈشىنىش جەھەتتە تېخىچە يۈزەكىيلىكتىن خالىي بواللمايۋاتىمىز. 

مەسىلەن، مەن كىشىلەرنىڭ ئۇيغۇرالردا كىمنىڭ تۇنجى بولۇپ رومان يازغانلىقى توغرىسىدىكى 
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ئاڭالپ تۇرىمەن. ئەمما، ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن پات -تارتىشلىق سۆھبەتلىرىنى پات-تاالش

روياپقا چىقارغان تۇنجى ئىلمىي ۋە ئەدەبىي كىتابالر ھەققىدىكى سۆھبەتلەرنى ئاڭالپ باقمىدىم. 

ئەمەلىيەتتە، ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن ئىلمىي تەتقىقات ۋە ئەدەبىي ئىجادىيەت ساھەسىدە مۇنداق 

 ھىبى.تۈرلۈك ئەمگەكنىڭ سا 10تۇنجى 

 . ئۇيغۇر پەلسەپە تارىخى توغرىسىدىكى تۇنجى كىتابنىڭ ئاپتورى.1

 . مۇقام ھەققىدىكى تۇنجى تەتقىقات كىتابىنىڭ ئاپتورى.2

 . فارابى ھەققىدىكى تۇنجى تەتقىقات كىتابىنىڭ ئاپتورى.3

 . ئېستېتىكا ھەققىدىكى تۇنجى كىتابنىڭ ئاپتورى.4

 تۇنجى پەلسەپىۋى نەسر توپلىمىنىڭ ئاپتورى. ناملىق «سەۋدالىق تەئەججۈپنامىسى». 5

 . تۇنجى رۇبائىي توپلىمىنىڭ ئاپتورى.6

 ناملىق تۇنجى ئېتىكا كىتابىنىڭ ئاپتورى. «ئائىلە». 7

 . مىڭئۆي سەنئىتى بىر پۈتۈن تەتقىق قىلىنغان تۇنجى تەتقىقات كىتابىنىڭ ئاپتورى.8

 غان تۇنجى تەتقىقات كىتابىنىڭ ئاپتورى.داستانى بىر پۈتۈن تەتقىق قىلىن «قۇتادغۇبىلىك». 9

 . قەدىمكى مەركىزىي ئاسىيا تارىخى ھەققىدىكى تۇنجى كىتابنىڭ ئاپتورى.10

 

بىرىدىن -بدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىننىڭ بىرمىللىي مەدەنىيەت تارىخىمىز ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئا

پەللە باشقىالر تەرىپىدىن تۈرلۈك ئىلمىي ۋە ئەدەبىي ئەسەرلىرىدە يارىتىلغان  10قىممەتلىك بۇ 

ىرىنى ھازىرغىچە يېڭىالنغىنى ھېچ بولمىغاندا سەۋىيە جەھەتتىن يېقىنالشقىنى يوق. بىز ئالىمنىڭ ئۇتۇقل

ھالىتىدە تۇرۇۋاتىدۇ  «رېكورت»رالر بويىچە يۇقىرى ئىلمىي ۋە بەدىئىي ىانژيەنىال مۇشۇ ساھە ۋە مۇشۇ 

نى قىلىدىغان بۈگۈنكى زامان ئەدەبىياتىمىزدىكى تۇنجى پات گېپى-پ ئېيتااليمىز. ئەمما، بىز پاتدە

 روماننىڭ سەۋىيىسىنى كېيىنكى يازغۇچىالر كۆپ جەھەتتىن يېڭىلىۋەتتى. بۇ ھەممىگە ئايان!

دېمەك، ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىننى چوڭقۇر چۈشىنىش ۋە ئاالھىدە ھېسسىيات بىلەن قەدىرلەش 

 بولىدۇ.جەھەتتە بىز يەنىال يۈزە دەپ ئېيتىشقا 

ئەسىردە ئۇيغۇرالردىن -20ۈكۈر مۇھەممەتئىمىن ئەپەندى باشتا تىلغا ئالغىنىمدەك، ئابدۇش

ئەسىر تارىخىمىزدا -20سىز ئېيتىلغان ھۆكۈم ئەمەس. چىققان بىردىنبىر پەيالسوپ. بۇ ھەرگىزمۇ ئاساس

ەبىي ئەسەرلىرى پەقەت ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىننىڭال خاس پەلسەپە ئەسەرلىرى ۋە پەلسەپىۋى ئەد

ئۇيغۇر »، «فارابى ۋە ئۇنىڭ پەلسەپە سىستېمىسى»بار. مەسىلەن، خاس پەلسەپە ئەسەرلىرىدىن 

، "قاتالملىق ئېستېتىكا"، "ئائىلە" ناملىق بەش پارچە «ئومۇمىي ئېستېتىكا»، «پەلسەپە تارىخى

ائىيات"، كىتابى؛ پەلسەپىۋى ئەدەبىي ئەسەرلىرىدىن "سەۋدالىق تەئەججۈپنامىسى"، "رۇب

"ئارىفنامە" ناملىق ئۈچ پارچە كىتابى ۋە "فارابى پەلسەپە سىستېمىسىنىڭ تارىخىي قىممىتى"، 

"كۇماراجىۋانىڭ پەلسەپە ئىدىيىسى"، "ئەلىشىر نەۋايىنىڭ پەلسەپە قاراشلىرى"، "پەلسەپەنى ئىسالھ 

ەن رەسساملىرىدىكى نىڭ تەبىئەت پەلسەپىسى ئىدىيىسى"، "كۈس‹قۇتادغۇبىلىك›"قىلىش تېزىسلىرى"، 

ئېستېتىك ئاڭ توغرىسىدا"، "ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقىنىڭ تۆت زات قارىشى"، "قەدىمكى 

ئەجدادلىرىمىزنىڭ ئىپتىدائىي تەبىئەت ئىالھچىلىق قاراشلىرى"، "قاتالم نەزەرىيىسى ۋە ئۇنىڭ 

ۇ شۈبھىسىز ھالدا، مېتودولوگىيەلىك قىممىتى" قاتارلىق ماقالىلىرى بار. مانا بۇ ئەسەرلىرى بىلەن ئ

ئەسىر تارىخىمىزغا ھەرقانچە ئىنچىكىلىك بىلەن نەزەر -20سوپ دېگەن شەرەپكە مۇناسىپ. پەيال
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شەرەپكە مۇناسىپ يەنە بىر ئادەمنى كۆز ئالدىمىزغا كەلتۈرەلمەيمىز. كەلتۈردۇق  -سالساقمۇ بۇ شان 

ۆز ئالدىمىزغا كەلتۈرەلەيمىز. دېگەندىمۇ، تەتقىقات كۈچىدىن خالىي پەلسەپە ئوقۇتقۇچىلىرىنىال ك

ئۇالرنىڭ نەشر قىلىنغان خاس ئەسەرلىرى يوق، بولسا پەقەت ئۆمرى قىسقا كونسىپىكلىرىال بار. 

ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىننىڭ خاس ئەسەرلىرى بولغاندىن تاشقىرى ئۆز ئالدىغا ئوتتۇرىغا قويغان 

ىكا سىستېمىسى بار. بۇ ھەرگىزمۇ قارىسىغا قاتالم نەزەرىيىسى مېتودولوگىيەسى ۋە قاتالملىق ئېستېت

ئاشۇرۇپ ئېيتىلغان گەپ ئەمەس. ئۇ ئوتتۇرىغا قويغان قاتالم نەزەرىيىسى مېتودولوگىيەسى تەبىئەت، 

جەمئىيەت، روھىيەت ھادىسىلىرى تۈزۈلمە ۋە جەريان، ماكان ۋە زامان جەھەتتە ئەسلىي زاتلىق 

اھالش ئۇسۇلىمۇ بىلىش نەزەرىيىسى جەھەتتىن قاتالم قاتالملىققا ئىگە، شۇڭا ئۇنى بىلىش ۋە ئىز

مېتودولوگىيەسى پىرىنسىپىنى قورال قىلىشى الزىم دېگەن قاراشنى ئىپادىلىگەن. ئۇ ئوتتۇرىغا قويغان 

قاتالملىق ئېستېتىكا سىستېمىسى گۈزەللىكنى تەبىئەت، جەمئىيەت، بىلىش سۇبيېكتى ۋە مۇجەسسەم 

ھالدا گۈزەللىك ۋە گۈزەللىك ھادىسىلىرىنى ئونتولوگىيەلىك )ئەسلىي قاراشتا ئىزاھالشتىن پەرقلىق 

گۈزەللىك(، بىلىش نەزەرىيەسىلىك )ئېستېتىكىلىق(، سەنئەت گۈزەللىكى، مەنىۋى گۈزەللىك، ئىقتىدار 

گۈزەللىكى قاتارلىق قاتالم ۋە تارماقالرغا ئاجرىتىپ، ئۆز سۈپىتى ۋە ئاالھىدىلىكى بويىچە كونكرېت 

 ىغان ئىلمىي سىستېما.ئىزاھاليد

بىز بىر پۈتۈن مەدەنىيەت تارىخىمىزغا نەزەر سالىدىغان بولساق، پەقەت ئىككىال زاتنىڭ ئۆزىگە 

ئىسالم پەلسەپە  -خاس ئىلمىي سىستېمىسى بارلىقىنى كۆرىمىز. ئۇنىڭ بىرى ئوتتۇرا ئەسىر ئەرەب 

ەن ئەبۇ نەسىر فارابىنىڭ ناتۇرال تارىخىدا ئارستوتېلدىن كېيىنكى ئىككىنچى ئۇستاز دەپ تەرىپلەنگ

ئەسىردە ئۆتكەن ئالىمىمىز ئابدۇشۈكۈر  - 20پانتىزملىق پەلسەپە سىستېمىسى، يەنە بىرى 

مۇھەممەتئىمىننىڭ قاتالملىق ئېستېتىكا سىستېمىسى. كۇماراجىۋا، يۈسۈف خاس ھاجىپ، ئەلىشىر نەۋايى 

قەت پەلسەپە ئىدىيىسى ۋە پەلسەپە قاراشلىرىال قاتارلىق بۈيۈكلىرىمىزنىڭمۇ ئىلمىي سىستېمىسى يوق، پە

بار. ئىدىيە، قاراش، تەلىمات، ئىلمىي سىستېما دېگەن ئۇقۇمالر لېكسىكىلىق مەنىسى ۋە ۋەزنى 

 جەھەتتىن پەرقلىق ئۇقۇمالردۇر.

ئۇتۇقلىرى ئۇنىڭ  -پەيالسوپ ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىننىڭ پەلسەپە جەھەتتىكى نەتىجە 

زامان پەلسەپە ساھەسىگە غەلىبىلىك كىرىشىگە ئاساس سالغان. ئۇ پەلسەپە  جۇڭگونىڭ بۈگۈنكى

توغرىسىدا ئىچكىرى ئۆلكىلەردە ئېچىلغان دۆلەتلىك ۋە خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرىغا 

تەكلىپ قىلىنغان، ئەنخۇيدا نەشر قىلىنغان "جۇڭگو ئاز سانلىق مىللەتلەر پەلسەپە تارىخى" ناملىق 

ىملىك كىتابنىڭ ئاساسلىق ئاپتورى ۋە باش مۇھەررىرى بولغان. "جۇڭگو ئاز سانلىق مىللەتلەر چوڭ ھەج

پەلسەپە، ئىجتىمائىي ئىدىيە تارىخى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى"دا فارابىينىڭ پەلسەپە سىستېمىسى 

زى ، كۇڭڭ يۇقىرى باھاسىغا ئېرىشكەنھەققىدە لېكسىيە سۆزلىگەندە مەشھۇر پەيالسوپ يۈ گۇاڭيۈەننى

خەلقئارا ئىلىم مۇھاكىمىسى يىغىنىدا راست كۇڭفۇزىدىن يالغان )راۋاجالندۇرۇلغان( كۇڭفۇزى ئۈستۈن 

تۇرىدۇ دەپ سۆزلىگەندە چەت ئەللىك ئالىمالر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ ئالقىش ياغدۇرغان. نەتىجىدە 

غان. ئابدۇشۈكۈر مۇنەۋۋەر پەيالسوپىنىڭ بىرى" دەپ قارال 20"جۇڭگونىڭ بۈگۈنكى زاماندىكى 

مۇھەممەتئىمىننىڭ ئاپتونوم رايونىمىزدا نەشر قىلىنغان "شىنجاڭدىكى مىللەتلەرنىڭ پەلسەپە، ئىدىيە 

تارىخىدىن ئوچېرىكالر" ناملىق كىتابنىڭ ئاساسلىق ئاپتورى ئىكەنلىكى ئۇنى شىنجاڭدىكى قازاق، 

ناۋەتكە ئىگە قىلغان. چۈنكى، بۇ كىتابنىڭ ئۆزبېك، قىرغىز، تاتار قاتارلىق مىللەتلەر ئىچىدىمۇ يۇقىرى ئى

 ئىچىدىكى ئۇيغۇر، ئۆزبېك، قىرغىز پەلسەپە، ئىدىيە تارىخىنى ئۇ يازغان.
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پەيالسوپ ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن پەلسەپە كەسپىدە مۇنتىزىم تەربىيە ئالغان پەيالسوپ 

قۇشقا كېلىپ ئىككى يىل خىمىيە كەسپىگە ئو -يېشىدا شىنجاڭ ئىنستىتۇتىنىڭ بىئو  17ئەمەس. ئۇ 

ئوقۇغان. ئۇ ئىككى يىللىق ئوقۇش جەريانىدا خەنزۇ تىلىنى بېرىلىپ ئۆگەنگەن. "ھاياتلىق 

ماددىلىرىنىڭ كېلىپ چىقىشى"، "ئوزۇقلۇق ماددىلىرىنىڭ شەكىللىنىشى" ناملىق ئىككى بىراشورا 

الوگىيە تەلىماتى، يازغان. شۇ جەرياندا پەلسەپىگە قىزىقىپ قالغان. ئىۋان پاۋلوفنىڭ نېرۋ

لېبيشىنكايانىڭ ھۈجەيرە توغرىسىدىكى قاراشلىرى، ئورلوفنىڭ قۇياش سىستېمىسىنىڭ شەكىللىنىشى 

توغرىسىدىكى قاراشلىرى، فىزىكالرنىڭ يېڭىچە يادرو فىزىكىسى قاراشلىرى ئارقىلىق گېرمانىيەنىڭ 

لىغان. شۇنداق قىلىپ تەبىئەت مەشھۇر پەيالسوپلىرى كانت ۋە گېگىل تەلىماتى بىلەن تونۇشۇشقا باش

پەلسەپىسىگە بولغان قىزىقىشى شەكىللەنگەن. ئىككى يىل ئوقۇغاندىن كېيىن مەكتەپ ئوقۇتقۇچى 

كەمچىل بولۇشتەك جىددىي ئەھۋالنى نەزەردە تۇتۇپ، ئۇنى ئوقۇشتىن توختاپ ئوقۇتقۇچى بولۇشقا 

پە تارىخىدىكى كالسسىك ئەسەرلەر بەلگىلىگەن. ئۇ ئوقۇتقۇچىلىققا بەلگىلەنگەن يىلى غەرب پەلسە

بولغان نيۇتوننىڭ "تەبىئەت پەلسەپىسىنىڭ ماتېماتىكىلىق ئاساسى"، ئەپالتوننىڭ "غايىۋى دۆلەت"، 

ئارستوتېلنىڭ "مېتافىزىكا" قاتارلىق كىتابلىرىنى ئوقۇپ ئەستايىدىل خاتىرە قالدۇرغان. ئوقۇتقۇچى 

ىمال ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ماركسىزم ئاسپرانتورىيەسىگە ئەندىكى غەربىي شىبولۇپ بىرەر يىل بولغاندا ش

 ئەۋەتىلىپ بىر يىل ئوقۇغان.

دېمەك، ئۇنىڭ پەلسەپە جەھەتتىكى تەربىيىلىنىشى ئاساسەن ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىش ئارقىلىق 

بولغان. ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىشكە ماھىر بۇ ياش ئالىم پەلسەپىدىن ئىبارەت تۈرلۈك پەنلەرگە 

 - 20ىلىم ساھەسىدە مول بىلىم ۋە يۇقىرى تەتقىقات قابىلىيىتى ھازىرالپ ئاخىر چېتىلىدىغان بۇ ئ

ئەسىردە خەلقىمىزدىن چىققان بىردىنبىر پەيالسوپ دېگەن بۈيۈك شەرەپكە مۇيەسسەر بولغان. ئۇ 

ھەقىقەتەنمۇ پەيالسوپقا خاس پىكىر قۇۋۋىتى ۋە تەتقىقات كۈچى بىلەن پەلسەپە تارىخىمىزنى 

 س ئىلمىي ئەسەرلەر بىلەن بېزىدى.ئۇنتۇلماس خا

ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن يەنە پەيالسوپ بولۇش سۈپىتى بىلەن دۇنيا قاراش ۋە تەپەككۇر 

ئۇسۇلى جەھەتتىمۇ ئۆزگىچىلىكىنى نامايان قىلىپ، تۈرلۈك ژانىرالردا، ئوخشاشمىغان ئىپادىلەش ئۇسۇلى 

يەلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مول ئەدەبىي بىلەن چوڭقۇر پەلسەپىۋى مەنىگە ئىگە پىكىر ۋە ئىدى

يېشىدا يازغان "ئۆمۈر تەلقىنلىرى" ناملىق ماقالىسىدە ئۆزىنىڭ  60ئەسەرلەرنى ئىجاد قىلدى. ئۇ 

مۇستەقىل ئىلمىي قاراشقا ئىگە ئىكەنلىكىنى "تەييار داپقا پېرىخونلۇق قىلىشنى خالىمىدىم" دەپ 

نىيەت تەتقىقاتىدىمۇ، مۇشۇ ئىلمىي پەزىلىتىنى نامايان ئوبرازالشتۇرۇپ ئىپادىلىگەن. ئۇ تارىخ، مەدە

قىلدى. مەسىلەن، "قەدىمكى مەركىزىي ئاسىيا" ناملىق كىتابىدا ماتېرىيالالرنى رەتسىز دۆۋىگە 

ھادىسىلەرنى ۋە تارىخىي شەخسلەرنى بايان قىلغاندا  -ئايالندۇرۇپ قويماستىن، تارىخىي ۋەقە 

يېتەكچىلىك قىلىدىغان چوڭقۇر پەلسەپىۋى مەنىلەرنى بېغىشلىدى. ئىمكانقەدەر مىللىي ھاياتىمىزغا 

تارىخىي ئوبزور ۋە قايتا ئويلىنىش خاراكتېرىدىكى ماقالىلىرىدە ئۆتكۈر ھەم ئەتراپلىق مۇھاكىمىلەرنى 

 ئوتتۇرىغا قويدى.

ىق يېشىدا يازغان "ئۆمۈر تەلقىنلىرى" نامل 60ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىننىڭ پەلسەپە ئىدىيىسى 

ماقالىسىدە ئېيتقىنىدەك ئاالھىدىلىككە ئىگە. ئۇ مۇنداق دەيدۇ: "مېنىڭ پەلسەپە تارىخىدىكى 

پىكىرلىرىم ھەمىشە بىر قاتمال ھالەتتە تۇرمىغانلىقىدىن پەخىرلىنىمەن. بۇ جەھەتتىكى قاراشلىرىمنى 

 دىن كۆرۈش مۇمكىن."‹ئارىفنامە›ئىلمىي، ئەدەبىي ئەسەرلىرىم بىلەن 
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االيمىزكى، ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە ئۇيغۇر تارىخى شۇنداق ئېيت

تەتقىقاتى ساھەسىدىكى بۆسۈش خاراكتېرلىك ئىلمىي مۇۋەپپەقىيەتلىرى ھەم بەدىئىي ئىجادىيەت 

ساھەسىدىكى چېلىقارلىق ئۇتۇقلىرى بىلەن شۆھرەت قازانغان مەشھۇر ئالىم ۋە پەيالسوپ، تاالنتلىق 

ۆھپىكار مائارىپچى. بىز ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىننىڭ مۇشەققەتلىك ھايات مۇساپىسىدە ئەدىب ۋە ت

ئىپادىلىگەن ئىلمىي پوزىتسىيىسى ۋە ئىجاد قىلغان ئىلمىي، ئەدەبىي ئەسەرلىرىدىكى پەلسەپىۋى 

 قاراشلىرىدىن ئۇنىڭ پەيالسوپالرچە پاراسىتى ۋە پەزىلىتىنى كۆرەلەيمىز.

 

 كۈنىدىكى سانىدىن ئېلىندى( – 12ئاينىڭ  – 5نىڭ « كەچلىك گېزىتىئۈرۈمچى »)بۇ ماقالە 
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 بۇنىڭدىن كېيىن قانداق قىلىش كېرەك؟

 كۈنى-1ئاينىڭ -7يىلى -2015

 

 

دېگەن ئىنكاسىنى ھازىر بىر « پەيالسوپ مۇنازىرىسى ھەققىدە ئويلىغانلىرىم»مەن ئۆزۈمنىڭ 

قان بۆلۈنۈشنىڭ دەرىجىسىنى تۆۋەنلىتىش مەقسىتىدە قىسىم ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئارىسىدا يۈز بېرىۋات

يازغان ئىدىم. ئەمما ئىزدىنىش ۋە باغداش مۇنبەرلىرىدىكى ئاشۇ تېمىنىڭ ئاستىغا چۈشكەن 

يوق، ھازىر ئۇنى -ئىنكاسالرنى كۆرۈپ، مەن ئەسلىدە كۆزلىگەن مەقسەتكە يېتەلىدىممۇ

ايىتى كۆپ ئېسىل ۋە قىممەتلىك پىكىرلەر جەزملەشتۈرەلمەي قالدىم. يۇقىرىدىكى مۇنبەرلەردە ناھ

ئوتتۇرىغا چۈشتى. شۇنداقال بىر قىسىم ساپاسىز ئىنكاسالرمۇ يېزىلدى. مەن ياخشىلىرىغا رازى بولدۇم ھەم 

ئۇالردىن سۆيۈندۈم. شۇنداقال ناچارلىرىدىن ناھايىتى بىئارام بولدۇم. مەن بۇ يەردە تورداشالردىن 

زان ئېيىمىزغا ىىمىز، پەيغەمبىرىمىزگە بولغان سۆيگۈمىز، ۋە ئۇلۇغ رامياراتقۇچىمىزغا بولغان ساداقىت

بولغان ھۆرمىتىمىز نۇقتىسىدىن ساپاسىز ئىنكاسالرنى يېزىشنى ئەمدى توختىتىشنى ئۈمىد قىلىمەن. 

 ئەمدى بىز ناچار ئىنكاسالرنى يازماي، مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ يولىنى تاپقان بولساق. مەن ئۆتۈنەي. 

« زۇلپىقار بارات: يالقۇن روزى بىلەن سۆزلىشىش»ۈن باغداشتىكى مەن بۈگ

(1.html-1-29996-http://bbs.bagdax.cn/thread ) دېگەن تېما ئاستىدىكى ئىككى

بۇنىڭدىن »قىسىملىق سىن ھۆججىتىنى كۆرۈپ چىقتىم. ھەمدە ئۇنىڭدىن كېيىن غەمگە پاتتىم. كالالمغا 

وئال كىرىۋالدى. مەن ھەر قېتىم يىقىلىپ چۈشكەندە، شۇ دېگەن س« كېيىن قانداق قىلىش كېرەك؟

دەپ ئويالشنى باشاليمەن. « مەن ئۈچۈن كېيىنكى ئەڭ ياخشى تالالش قايسى؟»ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال 

دېمەك، مەن ھېلىقى سىن ھۆججەتلىرىنى كۆرگەندىن كېيىن، ئۆزۈم يىقىلغاندەك تۇيغۇغا كېلىپ قالدىم. 

ماپتۇ. ئۇنىڭ ئەكسىچە بىزدە ھازىر يېڭى بىر مەسىلە مەيدانغا چىققىلى سەۋەبى، مەسىلە تېخى ھەل بول

تۇرۇپتۇ. بۇ دېگىنىم زۇلپىقار ئەپەندىنىڭ ھېلىقى سىن ھۆججەتلىرىدە دېگەنلىرى خاتا ئىكەن، 

دېگەنلىك ئەمەس. زۇلپىقار ئەپەندى ئۇ سورۇندا يالقۇن روزى ئەپەندىنىڭ ماقالىسىدىكى 

بىرلەپ كۆرسىتىپ بېرىپتۇ. ھەمدە -نۇقتىالرنىڭ ھەممىسىنى دېگۈدەك بىردەپ قارالغان « ئاجىزلىق»

ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسىدە توغرا باياناتنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇپتۇ. ئۇ سورۇندا 

نىڭ « يېتەكچى ئوقۇتقۇچى»رولىنى ئويناپتۇ. ياكى بىر « ماقالە باھالىغۇچى»زۇلپىقار ئەپەندى بىر 

ىنى ئۆتەپتۇ. . ھەمدە مېنىڭچە زۇلپىقار ئەپەندى ئۇ رولنى ئاساسىي جەھەتتىن ياخشى ۋەزىپىس

ئورۇنالپتۇ. ئەمدىكى گەپ بۇنىڭدىن كېيىن قانداق قىلىش كېرەك، دېگەندىن ئىبارەت. ئەگەر بۇ 

مەسىلە توغرا ھەل قىلىنمايدىكەن، زۇلپىقار ۋە يالقۇن ئەپەندىلەرگە ئوخشاش بىر قىسىم ئۇيغۇر 

لىيلىرى ئوتتۇرىسىدىكى سۈركىلىش مەڭگۈ پەسەيمەي، ئۇ ھەتتا بارغانسېرى تەرەققىي قىلىپ، زىيا

 مىللەت ئۈچۈن زور زىيانالرنى ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. 

مەن بىر ئاز ئويلىنىپ، بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشتا پايدىالنغىلى بولىدىغان چارىلەردىن 

 تۆۋەندىكىلىرى بارلىقىنى ھېس قىلدىم:
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ۇچىالر ئىلمىي نۇقتىدىن توغرىلىقىغا تولۇق كاپالەتلىك قىاللمايدىغان مەسىلىلەر ئۈستىدە يازغ .1

ماقالە يازماسلىق. بۇ ئۇسۇلدا مۇنداق بىر ئېغىر مەسىلە بار: بىر يازغۇچى بىر پارچە ماقالە يازغاندا، 

ئەپەندى ئۆزىنىڭ ھازىرلىمىغانلىقىنى كىم ئايرىيدۇ؟ يالقۇن -ئۇنىڭ يۇقىرىدىكى شەرتنى ھازىرلىغان

ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن ئۇستاز ھەققىدىكى ماقالىسىنى ئۆزى يېزىپ، بىر گېزىتتە ئېالن قىلىپتۇ. بۇ 

بۇ »، دەپ ئويلىدى. گېزىتنىڭ ماقالە تەستىقلىغۇچىلىرىمۇ «مەن توغرا يازدىم»يەردە يالقۇن ئەپەندى 

ھەممىمىز كۆرۈپ تۇرغىنىمىزدەك، زۇلپىقار  دەپ ئويلىدى. ئەمما، ھازىر« ماقالە الياقەتلىك بولۇپتۇ

، دەۋاتىدۇ. شۇڭالشقا يۇقىرىدىكىسى بىر چارە بولسىمۇ، ئۇنى «ئۇ ماقالىدە مەسىلە بار»ئەپەندى 

 ئەمەلىيەتتە ئىشقا ئاشۇرماق ئاسان ئەمەس.

. پەلسەپە، پەيالسوپ ۋە جەمئىيەتشۇناسلىق ھەققىدىكى ماقالىلەرگە زۇلپىقار ئەپەندى 2

بولۇپ بېرىش. يەنى، ماقالە ئېالن قىلىنىشتىن بۇرۇن، « باھالىغۇچى»ياكى « ى ئوقۇتقۇچىيېتەكچ»

زۇلپىقار ئەپەندى ئۇنى كۆرۈپ چىقىپ، تۈزىتىدىغان، تولۇقاليدىغان ۋە ئېلىۋېتىدىغان يەرلىرىنى 

لغاندا، كۆرسىتىپ بېرىش. بۇ جەرياننى كۆپ قېتىم تەكرارالپ، ئەڭ ئاخىرىدا زۇلپىقار ئەپەندى رازى بو

ئۇنى ئاندىن ئېالن قىلىش. مەن يۇقىرىدا تىلغا ئالغان سىن ھۆججىتىدە زۇلپىقار ئەپەندى ئاشۇنداق 

لىق رولىنى ئىنتايىن ياخشى ئويناپتۇ. ئەمدى بۇ چارىدىمۇ ئېغىر مەسىلە بار. ئۇ « يېتەكچى ئوقۇتقۇچى»

يالقۇن ئەپەندى ۋە باشقا  ( ئۇنىڭغا2يوق. )-( ئۇنىڭغا زۇلپىقار ئەپەندى ئۇنامدۇ1بولسىمۇ، )

يوق. ئەگەر يازغۇچىالر قوشۇلمىسا، زۇلپىقار ئەپەندى باشقىچە ئۆزگىرىپ -يازغۇچىالرنى قوشۇالمدۇ

قالمىغان ئەھۋال ئاستىدا، ھەر قېتىم بىر يېڭى ماقالە ئېالن قىلىنغاندا، بۇ قېتىم يۈز بەرگەن ئىش يەنە 

 يۈز بېرىدۇ، دېگەن گەپ. 

اقالىلىرىنى بۇرۇنقىدەك ئېالن قىلىۋېرىش. ئەگەر ئۇنىڭدا مەسىلە بار بولسا، . يازغۇچىالر ئۆز م3

تەنقىدچىلەر ئەسلىدىكى ماقالىدىكى مەسىلىلەرنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان ۋە تۈزىتىدىغان ماقالىدىن 

بىرنى يېزىپ، ئەسلىدىكى ماقالە نەدە ئېالن قىلىنغان بولسا، ئۇنى شۇ يەردە ئېالن قىلىش. مەن ئىلمىي 

مۇنچە بولۇپ تۇرىدۇ. بۇنىڭ -ماقالە ئېالن قىلىدىغان خەلقئارالىق ژۇرنالالردا بۇنداق ئىشالر ئانچە

ياخشى يېرى، تورداشالر بۇ قېتىمقى مۇنازىرە ئارقىلىق ئۆگىنىۋالغان نەرسىلەرنىڭ كۆپ قىسمىنى 

ئارا سۆز ئۇرۇشى -ئاشۇنداق بىر جۈپ ماقالىنى ئوقۇش ئارقىلىق ئاساسەن ئۆگىنىۋاالاليدۇ. ھەمدە ئۆز

ئېلىپ بارماي تۇرۇپال، ئەخالقسىزلىق، ھاياسىزلىق، ۋە ساپاسىزلىق قىلماي تۇرۇپال شۇنداق قىالاليدۇ. بۇ 

بۇ ئۇسۇلدىكى بىر مەسىلە، «. ئاڭاليدۇ»ئۇسۇلدا پەقەت كەسىپ ئەھلىال سۆزلەيدۇ. قالغانالر بولسا 

يوق، -زىتىش ماقالىسىنى بېسىشقا ئۇنامدۇژۇرنالالر تەنقىدچى ياكى تۈ-ئۇيغۇر دىيارىدىكى گېزىت

 دېگەندىن ئىبارەت.

. زىددىيەتلىك مەسىلىلەرنى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرىدا ئالدى بىلەن دوكالت بېرىش، 4

جاۋاب ۋاقتى بېرىش ئارقىلىق ھەل قىلىش. مەن قاتنىشىدىغان خەلقئارالىق -ئۇنىڭدىن كېيىن سوئال

ىسى مانا مۇشۇنداق يىغىنالر. بۇنداق يىغىنالرغا كىشىلەر پۇل تۆلەپ ئىلمىي دوكالت يىغىنلىرىنىڭ ھەمم

قاتنىشىدۇ. ئالدىن پۇل تۆلەپ تىزىمالتمىغانالر يىغىن مەيدانىغا كىرگۈزۈلمەيدۇ. بىر يىغىننىڭ 

دولالر ئەتراپىدا. ھەمدە بۇنداق يىغىنغا ئاساسەن كەسىپ ئەھلىلىرىال  700-500تىزىملىتىش پۇلى 

 قاتنىشىدۇ.

دېگەن تېمىدىكى سىن « زۇلپىقار بارات: يالقۇن روزى بىلەن سۆزلىشىش»بۈگۈن كۆرگەن  مەن

تۇرانە مۇنازىرىگە چاقىرىپتۇ. مەن زۇلپىقار -ھۆججىتىدە زۇلپىقار ئەپەندى يالقۇن روزى ئەپەندىنى يۈز
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بۇنداق ئەپەندى كۆڭلىگە پۈككەن مۇنازىرە مەيدانىنىڭ كونكرېت ئەھۋالىنى بىلمەيمەن. ئامېرىكىدا 

قارشى پارتىيىلەرنىڭ ئادەملىرى ئوتتۇرىسىدىال -ئىش پەقەت سايالمغا نامزات بولۇپ تالالنغان قارىمۇ

ئېلىپ بېرىلىدىغان بولۇپ، مەن ھازىرغىچە بىرەر ئىلمىي مۇھاكىمىنىڭ ئاشۇنداق ئېلىپ بېرىلغىنىنى 

نى يۇقىرىدىكى تىزىملىككە كۆرۈپ باقمىدىم. شۇڭالشقا مەن زۇلپىقار ئەپەندى تەكلىپ قىلغان ئۇسۇل

 كىرگۈزمىدىم. 

قىسقىسى، زۇلپىقار ئەپەندى تەكلىپ قىلغان ئۇسۇل ئاڭلىنىشتا ناھايىتى ئورۇنلۇقتەك قىلغىنى 

بىلەن، ئۇنى ئەمەلىيەتتە ئىشقا ئاشۇرۇش ئانچە ئاسان ئىش ئەمەس. شۇڭالشقا مەن تورداشالردىن ھېچ 

تارتىش قىلماي، ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىر قىسىم -قانداق قىممىتى يوق ئىشالر ئۈستىدە تاالش

زىيالىيالر دۇچ كەلگەن يۇقىرىقىدەك ئەمەلىي مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلى ئۈستىدە 

ئويلىنىپ، ئويلىغانلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ بېقىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئەگەر زۇلپىقار ئەپەندى ئۆزىنىڭ 

ونكرېت مەزمۇنىنى چۈشەندۈرۈپ قويسا، ئۇنىڭ مەزكۇر مۇزاكىرە ئۈچۈن زور يۇقىرىدىكى تەكلىپىنىڭ ك

 پايدىسى بار. بۇ مۇزاكىرىگە ئۆزى قاتناشسا تېخىمۇ ياخشى. 

مەن زۇلپىقار ئەپەندىنىڭ پەلسەپە، پەيالسوپ ۋە جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەلىرىدە بىر ھەقىقىي 

ئۇنى ئاشۇ ساھەدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى خەلقىمىزگە بىلىم ئىگىسى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىمەن. ھەمدە 

ناھايىتى كۆپ بىلىملەرنى بېرەلەيدۇ، دەپ ئىشىنىمەن. ئەمما، زۇلپىقار ئەپەندى باشلىغان ۋە تەكلىپ 

قىلغان، ئېالن قىلىنغان ماقالىلەر ئارقىلىق تارقىلىپ كەتكەن خاتا ياكى تولۇق بولمىغان ئىلمىي 

مۇۋاپىق كۆرمەيمەن. مېنىڭچە ئۇ ئۇسۇل ئۈنۈم بەرمەيدۇ، ئۇنىڭ  ئۇقۇمالرنى تۈزىتىش ئۇسۇلىنى

ئەكسىچە، ئۇ زىددىيەت ۋە بۆلۈنۈش پەيدا قىلىدۇ، ياكى ئۇالرنى ئېغىرالشتۇرۇۋېتىدۇ. شۇڭالشقا 

يۇقىرىدىكى يېڭى چارىلەرنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. مەن يۇقىرىدا تىلغا ئالغىنىمدەك، ئاشۇ چارىلەرنىڭ 

ىر توسالغۇ ۋە قىيىنچىلىقالر بار. مەن قېرىنداشالرنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىقى ئارقىلىق، ھەر بىرسىدىمۇ ئېغ

ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان بىر چارىنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىشىنى تولىمۇ ئۈمىد 

 قىلىمەن. رەھمەت!
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 زۇلپىقار ئەپەندىگە تەكلىپ

 كۈنى-1ئاينىڭ -7يىلى -2015

 

 

 تلىك زۇلپىقار ئەپەندى،ھۆرمە

مەن ئۆزۈمنىڭ ئالدىنقى ئىككى قېتىملىق ئىنكاسىدا تېخى دېمىگەن ئازراق سۆزلىرىم بار ئىدى. 

ھازىر ئويالپ باقسام ئۇ سۆزلىرىم ئاساسەن سىز بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەن. شۇڭالشقا مەزكۇر 

 ئىنكاسىمغا يۇقىرىقىدەك تېما قويۇپ قويدۇم.

يېقىنقى بىر قانچە كۈن ئانچە ياخشى ئۇخلىيالمىدىم. ھەمدە كۆپ مەن ئەندىشە ئىچىدە 

ئىشالرنى ئويلىدىم. ئويالپ باقسام ھازىر ئۇيغۇرالر دۇنيادىكى يېڭى بىلىم ياراتقۇچى مىللەتلەر 

قاتارىدا ئورۇن ئالمىغان بولۇپ، ھازىرچە يارىتىلىپ بولغان بىلىملەرنى ئۆگەنگۈچى مىللەتلەر قاتارىدا 

پەنلەرگە يېتىشىپ -تۇرۇۋېتىپتۇ. يەنى، بىز ھازىرچە تېخى مەيدانغا كېلىپ بولغان ئىلىم ئورۇن ئېلىپ

يىلدەك ۋاقىت ئىچىدە  50مېڭىش يولىدا تىرىشىۋاتقان بىر مىللەت ئىكەنمىز. بۇ خىل ئەھۋالدا كېيىنكى 

« ۋۇجۇدقا كەلتۈرگۈچى»دىن « ئۆگەنگۈچى»پەن جەھەتتە زور ئۆزگىرىش ياساپ، -بىزنىڭ ئىلىم

يىلدەك  50بولۇپ كېتىشىمىز خېلى تەسكە توختايدۇ. شۇڭالشقا مىللەتنىڭ ئالدىغا قويۇلغان كېيىنكى 

ۋاقىت ئىچىدىكى مۇھىم ۋەزىپە ئۆزىنى ساغالم تۇتۇپ مېڭىش ئىكەن. ئەگەر ئۇيغۇرالر ئۇ ۋاقىت ئىچىدە 

غايىب بولىدۇ. مۇشۇ پەنمۇ -ئۆزىنى ساغالم تۇتۇپ ماڭالمايدىكەن، ئۇ ھالدا ئۇيغۇرالردىكى ئىلىم

نۇقتىدىن قارىغاندا، ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ھازىردىن باشالپ پەلسەپە، پەيالسوپ ۋە جەمئىيەتشۇناسلىق 

يۈز توغرا بىلىملەرگە ئىگە بولۇپ مېڭىشقا قارىغاندا، ئۆزىنى ساغالم تۇتۇپ مېڭىش -ساھەلىرىدە يۈزدە

ش يوسۇندا ياخشى قىلىپ ماڭالىسا كۆپ مۇھىم ئىكەن. ئەگەر ئۇيغۇرالر بۇ ئىككى ئىشنى ئوخشا

تېخىمۇ ياخشى. ئەگەر ئۇالرنىڭ ئىككىسىدىن بىرىنى تالالشقا توغرا كەلسە، كېيىنكىسىنى تالالش 

 بىر ئاقىالنە ئىش بولىدىكەن.-بىردىن

ھەققىدىكى ماقالىسىگە نىسبەتەن ھازىرغىچە « پەيالسوپ»سىزنىڭ يالقۇن روزى ئەپەندىنىڭ 

زنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن شۇنىڭغا ئوخشاش مەسىلىلەرگە نىسبەتەن قانداق يول تۇتقان يولىڭىز، ۋە سى

تۇتۇش ھەققىدىكى پىالنىڭىز مېنى چوڭقۇر ئەندىشىگە سالدى. مەن ئالدىنقى قېتىملىق ئىنكاسىمدا 

دېگىنىمدەك، ئىلىمدىكى زىددىيەتلىك مەسىلىلەر ئۈستىدىكى تونۇشنى سايالمدا رىقابەتلىشىۋاتقان 

ىر ئاممىۋى سورۇندا مۇنازىرە ئېلىپ بارغاندەك ئۇسۇل بىلەن ئاساسەن بىرلىككە ئىككى كىشى ب

كەلتۈرگىلى بولمايدۇ. يامان يېرى كۆپىنچە ۋاقىتالردا ئۇنداق ئىشالر كەڭ خەلق ئاممىسى تەرىپىدىن 

 ئارا سوقۇشۇشى بولۇپ قوبۇل قىلىنىدۇ. نەتىجىدە ئۇالر ئۈمىدسىزلىنىدۇ،-ئىككى چوڭ زىيالىينىڭ ئۆز

ھەققىدىكى بىر « خولوگىيىلىك ئۇرۇشسىپ»روھسىزلىنىدۇ، ۋە ئىرادىسىزلىنىدۇ. مەن ئۆزۈمنىڭ 

ئۆزىنى ھاالك قىلىشىدىكى -ماقالىسىدە چۈشەندۈرۈپ ئۆتكىنىمدەك، ئىرادىسىزلىنىش بىر مىللەتنىڭ ئۆز

 بىرىنچى سەۋەب بوالاليدۇ. 

زى ئەپەندىدەك باشقا يازغۇچىالرنىمۇ مەن ئالدىنقى ئىنكاسىمدا سىزنىمۇ رازى قىلىش، يالقۇن رو
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چارىسىنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئالدىنقى ئىككىسىنى ئەمەلگە  4رازى قىلىشنىڭ 

ئاشۇرۇش ئىنتايىن قىيىن بولۇپ، كېيىنكى ئىككىسى بولسا دۇنيادىكى ھەر قايسى كەسپىي ساھەلەرنىڭ 

لىرى ھازىر قوللىنىۋاتقان، ھەمدە ئۈنۈم بېرىدىغانلىقى پەن تەتقىقاتچى-ئەڭ ئالدىدا مېڭىۋاتقان ئىلىم

ئىسپاتالنغان چارىلەر. سىز ھازىرغىچە ئالدى بىلەن ئۆزىڭىزنىڭ يالقۇن روزى ئەپەندىنىڭ ماقالىسىگە 

قارىشىڭىزنى سىن ھۆججىتى قىلىپ باغداش مۇنبىرىدە تارقىتىۋېتىپ، ئاندىن يالقۇن -قارىتىلغان كۆز

مۇنازىرىگە تەكلىپ قىلدىڭىز. مېنىڭچە بۇ ئادىل بولمىدى. ھەم توغرىمۇ روزى ئەپەندىنى ئوچۇق 

بولمىدى. بۇنداق ئۇسۇل قارشى تەرەپنى رەنجىتىدۇ. ئۇنىڭ ھېسسىياتىنى زەخىملەندۈرىدۇ. ھەمدە 

ئۇنىڭ غۇرۇرىغا تېگىدۇ. سىز باشقىالر سورىغان سوئالالرغا شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال جاۋاب بەرمىسىڭىزمۇ 

مېنىڭ ئۇ مەسىلىلەر ئۈستىدە باشقىچىرەك قاراشلىرىم بار، ئەمما مەن ئۇنى كېيىنچە بىر مۇۋاپىق »بولىدۇ. 

قاراشلىرىڭىزنى يالقۇن روزىمۇ بار -، دەپ ئۆتكۈزۈۋېتىپ، ئاندىن ئۆز كۆز«ئۇسۇلدا ئوتتۇرىغا قويىمەن

ە ماقالە قىلىپ يېزىپ بولغان بىر ئىلمىي سورۇندا ئوتتۇرىغا قويسىڭىز، ياكى بولمىسا ئۇنى بىر پارچ

چىقىپ، ئېالن قىلسىڭىز ياخشىراق بولىدۇ. ئىككى زىيالىي ئوتتۇرىسىدا مۇشۇنداق ئىشالر يۈز بەرگەندە، 

بىر زىيالىي ئەڭ ياخشىسى ئۆزىنىڭ يەنە بىر زىيالىيغا قارىتا ئېلىپ بارىدىغان ئىشىنى يەنە بىر 

ىينىڭ ماقۇللۇقىنى ئالغىنى ياخشى. سەۋەبى بۇنداق زىيالىيغا ئالدىن دەپ قويغىنى، ھەتتا يەنە بىر زىيال

ئىشتا مەن يۇقىرىدا چۈشەندۈرۈپ ئۆتكىنىمدەك ئىككى خىل مەنپەئەت بار. ھەمدە بىرلىكنى ساقالش 

يەنە بىر مەنپەئەتتىن مۇھىمراق. يۇقىرىقىدەك قىلىش ئاشۇ ئىككى خىل مەنپەئەتنىڭ ھەر ئىككىسىگە 

قىلىدۇ. ئۇيغۇر دىيارى بىر كىچىك زېمىن. ئۇيغۇر نوپۇسىمۇ ئۇنچىۋاال تەڭال ئېرىشىشنى كاپالەتكە ئىگە 

 چوڭ ئەمەس. شۇڭالشقا يۇقىرىقىدەك قىلىش ئانچە تەس ئىشمۇ ئەمەس.

مىللەت ئۈچۈن خالىسانە خىزمەت قىلىش ئۈچۈن يولغا چىققان ئىككى كىشى ئارىسىدا مەلۇم بىر 

مىللەت مەنپەئىتىگە ئۆزلىرىنىڭ خۇسۇسىي مەسىلە ئۈستىدە زىددىيەت پەيدا بولغاندا، پەقەت 

ىدىن قەتئىينەزەر، بولۇشمەنپەئىتىنى ئارىالشتۇرۇپال قويمايدىكەن، ئۇ زىددىيەتنىڭ قانچىلىك كەسكىن 

ئۇنى يەنىال چىرايلىقچە ۋە ئىلمىي يوسۇندا ھەل قىلغىلى بولىدۇ. مەن ئۆتكەن يىلى دىن توغرۇلۇق 

« رەددىيە خېتى»قېرىندىشىمىز ماڭا قارىتا بىر پارچە « مەۋالنە»ماقالە تەييارالۋاتقان مەزگىللەردە 

يېزىپ ئېالن قىلدى. مەن ئۇنىڭدىن ئاغرىنمىدىم. سەۋەبى ئۇنىڭ نىيىتى پاك بولۇپ، ئارىلىقىمىزدا 

ت ئارقىلىق پىكىر ئالماشتۇرۇپ، پەقەت ئازراق ئۇقۇشماسلىق يۈز بەرگەن ئىدى. كېيىن بىز ئېلخە

سىل قىلدۇق. ھەمدە بىللە ماقالە چىقىرىشقا كېلىشتۇق. ئەمما شۇنىڭدىن كېيىن ئارا چۈشىنىش ھا-زۆئ

 ۋەزىيەتتە ئۆزگىرىش بولۇپ قېلىپ، ئۇ پىالنىمىزنى ئەمەلگە ئاشۇرالماي قالدۇق.

قېرىندىشىمىز ماڭا قارىتا بىر پارچە « ئابدۇراخمان كاشىغەرى»خۇددى شۇنىڭغا ئوخشاش، 

ىمۇ پاك بولغاچقا، بىز ئېلخەتتە ئايرىم پاراڭلىشىپ، ئارىمىزدىكى يازدى. ئۇنىڭ نىيىت« ئوچۇق خەت»

ئىككى پارچە ماقالىنى تەڭ تەييارالپ -ئۇقۇشماسلىقنى يوق قىلدۇق. ھەمدە ئۇنىڭدىن كېيىن بىر

 تورالرغا چىقاردۇق.

دېگەن تېمىدا بىر « بىلىمخۇمار ئەپەندىگە رەددىيە»مەن، بىر ئوپتىكا ئىنژېنېرى، ماڭا قارىتىپ 

پارچە ماقالە ئېالن قىلغان بىر نەپەر دىنىي زىيالىيمىز بىلەن بىللە دىنغا ئائىت تېمىالردا ماقالە 

دېگەن تېمىدا « بىلىمخۇمار ئەپەندىگە ئوچۇق خەت»چىقارماقچى بولدۇم. يەنە شۇ مەن ماڭا قارىتىپ 

ە دىنغا ئائىت بىر قانچە بىر پارچە ماقالە ئېالن قىلغان يەنە بىر نەپەر دىنىي زىيالىيمىز بىلەن بىلل

لەر ئېالن قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن، مېنىڭ « خەت»پارچە ماقالىنى بىللە چىقاردىم. بۇ ئىشالر ھېلىقى 
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تەشەببۇسۇم بىلەن، ھەمدە ئىككى تەرەپنىڭ پاك نىيەتتە ئورتاق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى بىلەن 

 ۋۇجۇدقا چىقتى.

 «.نىيەت بار يەردە، ئامالمۇ بار«. »ىدۇھەر قانداق ئىشنى قىلغىلى بول»دېمەك، 

جاۋاب پائالىيىتى -مېنىڭ ھېس قىلىشىمچە، سىز باغداشقا چىقارغان سىن ھۆججىتىدىكى سوئال

بىر تونۇلغان »سۈپىتىدە سۆزلەپسىز. ھەمدە سۆزلەش جەريانىدا « ئۇستاز»ئېلىپ بېرىلغان سورۇندا بىر 

 ،«تەبىرنى بېرىشى ئادەمنى ھەيران قالدۇرىدۇبىلىم ئىگىسىنىڭ پەيالسوپقا مۇشۇنداق نامرات 

، قاتارلىق سۆزلەرنى ئىشلىتىپسىز. «ئاغزىمنىڭ مىيىقىدا كۈلۈپ قويىمەن»، ۋە «كۈلكىلىك ئۆلچەم»

بۇ سۆزلەرنى ئوقۇغۇچىالر ئۇستازغا ئىشلەتسە بولىدۇ، ئەمما ئۇستاز ئوقۇغۇچىالرغا ئىشلەتسە بولمايدۇ. 

ك ئورۇندا تۇرىدىغانالر يۇقىرىراق ئورۇندا تۇرىدىغانالرغا ئىشلەتسە ياكى بولمىسا، ئۇالرنى تۆۋەنرە

بولىدۇ، ئەمما ئۇالر يەنە بىر يۆنىلىشتە ئىشلىتىلسە بولمايدۇ. ئۇنداق سۆزلەرنى ئىشلەتسىڭىز سىز 

باشقىالرنىڭ كۆڭلىنى ئېلىش ئۇ ياقتا تۇرسۇن، ئۇالرنى ئۆزىڭىزدىن يىراقالشتۇرۇۋېتىسىز. ئۇالرنى 

ىن سەسكەندۈرۈۋېتىسىز. مېنىڭ بۇ يەردە تىلغا ئالغانلىرىم بىر مىسالدىنال ئىبارەت. ئومۇمەن ئۆزىڭىزد

قىلىپ ئېيتقاندا، مۇشۇنداق ئىنچىكە ئىشالردا، ئىستىلغا ياتىدىغان ئىشالردا دىققەت قىلمىسىڭىز، 

 تىرىشچانلىقىڭىز سىز ئەسلىدە كۆزلىگەن نەتىجىلەرگە ئېلىپ بارمايدۇ. 

ئىنكاس ئارقىلىق سىزدىن كۈتىدىغان ئۈمىدىم، سىز ھازىرقىدەك شارائىتتا  مېنىڭ مەزكۇر

يۈز توغرا بولۇشى بىلەن -ئۇيغۇردىكى پەلسەپە، پەيالسوپ ۋە جەمئىيەتشۇناسلىق ئىلىملىرىنىڭ يۈزدە

ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ ئىتتىپاق بولۇشىنىڭ قايسىسى مۇھىمراق، دېگەن مەسىلە ئۈستىدە ئوبدانراق 

پ باققان بولسىڭىز. سىز ئىلىمنىڭ توغرىلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش يولىدىكى تىرىشچانلىقنى ئويلىنى

مىللەت ئۈچۈن كۆرسىتىۋاتىسىز. شەخسەن مەن سىزنىڭ شۇنداق قىلىۋاتقىنىڭىزغا ئىشىنىمەن. 

 زىيالىيالرنىڭ بىرلىكى ئۈچۈن كۆرسىتىدىغان تىرىشچانلىقمۇ مىللەت ئۈچۈن. ھەمدە مېنىڭ قارىشىمچە

چارىنىڭ ئىچىدىكى ئاخىرقى ئىككىسىدىن  4ھازىرقى شارائىتتا ئۇ ئالدىنقىسىدىنمۇ مۇھىمراق. ھېلىقى 

بىرىنى قوللىنىش ئارقىلىق، ھەم پەلسەپە، پەيالسوپ ۋە جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدىكى تارقىلىپ 

ولىدۇ. شۇڭالشقا سىز كەتكەن خاتا ئۇقۇمالرنى تۈزەتكىلى، ھەم زىيالىيالرنىڭ بىرلىكىنىمۇ ساقلىغىلى ب

ئۆزىڭىزنىڭ باغداش مۇنبىرىدە ئوتتۇرىغا چىقارغان، ئاممىۋى سورۇندا ئوچۇق مۇنازىرىلىشىش 

تەكلىپىڭىزنىڭ ئورنىغا مەن ئوتتۇرىغا قويغان ئاخىرقى ئىككى چارىنىڭ بىرىنى قوللىنىش مەسىلىسى 

لگۈسىدىكى بىر كۈنى ھەقىقىي مىللەت ئۈستىدىمۇ ئويلىنىپ باققان بولسىڭىز. سىزمۇ بىلىسىز، خەلقىمىز كە

تۆھپىكارلىرىنى مۇكاپاتالپ، ھەقىقىي مىللەت بۇزغۇنچىلىرىنى جازااليدۇ. مەن سىزنىڭ بىر ھەقىقىي 

مىللەت تۆھپىكارى بولۇشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن. ھەمدە سىزنىڭ شۇنداق قىالاليدىغانلىقىڭىزغا 

 ئىشىنىمەن. 

خاتا »ۋە « توغرا ئىش»ارچە ماقالە يازغاندا، ئۇالر ئۈچۈن مەن ياپونالرنى تونۇشتۇرۇپ ئىككى پ

« ھاماقەتلىك»ۋە « ئاقىالنە ئىش»دېگەن كاتېگورىيە مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى، ئۇالردا پەقەت « ئىش

دېگەن ئىككى كاتېگورىيەال بارلىقىنى تىلغا ئالغان ئىدىم. بۇ دېگەنلىك ياپونالر ئەخالقنى بىر ياققا 

نلىك ئەمەس. ئەمەلىيەتتە كۆپ جەھەتتىكى ئەخالقتا دۇنيادىكى باشقا ھېچ قايرىپ قويىدۇ، دېگە

قانداق بىر مىللەت ياپونالرغا يەتمەيدۇ. ھازىرقى شارائىتتا بارلىق ئۇيغۇرالرغا ياپونالرنىڭ ئاشۇنداق 

 كىشىلىك خاراكتېرى ۋە مىللىي روھىدىن ئۆگىنىش تولىمۇ زۆرۈر بولۇۋاتىدۇ. 

 رەھمەت!
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كۆپلىگەن قېرىنداشالرنىڭ خەۋىرىدە بولغىنىدەك، ھازىر بىر قانچە ئۇيغۇرچە تور مۇنبەرلىرىدە 

لىرى ئۈستىدە قاتارلىق بىر قانچە پارچە ماقالى« تۈركىيەدە ياكى مىسىردا»ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئۇكىمىزنىڭ 

مۇنازىرىلەر ئاساسىي جەھەتتىن -مۇنازىرىلەر ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ. ئۆزۈمنىڭ كۆزىتىشىچە بۇ بەس-بەس

ئۆزىمىزنى تەربىيىلەپ، مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر ئۈستىدىكى -ساغالم مېڭىۋاتقان بولۇپ، ئۇنىڭ ئۆز

ايىتىمۇ چوڭ. مېنىڭچە ئىمكانىيەت چۈشەنچىلىرىمىزنى توغرىالش ۋە چوڭقۇرالشتۇرۇشتىكى ئەھمىيىتى ناھ

ئالماشتۇرۇش ئىشلىرىنىڭ داۋاملىق -ياكى پىكىر« پاراڭلىشىش»يار بەرگەندە مۇشۇنىڭغا ئوخشاش 

بولۇپ تۇرغىنى مىللەت ئېڭىدىكى يۈكسىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ناھايىتىمۇ پايدىلىق بولۇپ، مەن 

بۇ قېتىمقى پىكىرلىشىش جەريانىنىڭ ۋۇجۇدقا  ئالدى بىلەن بىر قانچە پارچە نادىر تېمىالرنى يېزىپ،

 كېلىشىگە سەۋەبچى بولغان ئابدۇۋەلى ئۇكىمىزغا چىن كۆڭلۈمدىن رەھمەت ئېيتىمەن.

 تۆۋەندە مەن بۇ قېتىمقى مۇنازىرە ئۈستىدە ئويلىغانلىرىمنى قىسقىچە بايان قىلىپ ئۆتىمەن.

ەت ئەلگە چىقىپ، مەلۇم يىلنىڭ مابەينىدە چ 25مېنىڭ مۆلچەرلىشىمچە، يېقىنقى  (1)

سەۋەبلەردىن ئوقۇمىغان، ئوقۇيالمىغان، ياكى ئوقۇشنى خالىمىغان قېرىنداشالرنىڭ سانى بىلەن، 

ۋەتەندە ئانچە تىرىشماي، ۋە ئوقۇشقا ئازراقمۇ ئىنتىلمەي ياشاۋاتقان كىشىلىرىمىزنىڭ سانى ھازىر 

گىنىۋاتقان ئۇكىالرنىڭ سانىدىن مىسىر ۋە ئەرەبىستان قاتارلىق مۇسۇلمان دۆلەتلىرىدە دىن ئۆ

ناھايىتىمۇ كۆپ. مىللەتكە بولغان پايدىسى نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، دىن ئۆگىنىۋاتقان ئۇكىالر 

چەت ئەلگە چىقىپ زادىال ئوقۇمىغان قېرىنداشالر بىلەن ۋەتەندە ئۆگىنىشكە ئىنتىلمەي ياشاۋاتقان 

الشقا مۇشۇنداق بىر نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، بىز قېرىنداشالردىن ياخشىراق ئورۇندا تۇرىدۇ. شۇڭ

دىندا ئوقۇۋاتقان ئۇكىالرنىڭ ئۆگىنىش ئىرادىسىنى قوللىشىمىز، ئۇالرنىڭ روھىنى ئاسرىشىمىز ۋە 

 قەدىرلىشىمىز، ۋە ئۇالر ھاسىل قىلغان ئىلگىرىلەشلەرنى مەدھىيىلىشىمىز كېرەك.

 4000 – 3000ان خەلق كىشىلىرى ئىچىدىكى ( ئون نەچچە مىليون نوپۇسقا ئىگە بىر مۇسۇلم2)

كىشى دىندا ئوقۇسا، ئۇ ھەرگىزمۇ ئارتۇقچىلىق قىلمايدۇ. خۇددى بەزى تورداشالر ئوتتۇرىغا قويغىنىدەك، 

دىنى  ئالالھنىڭبۇ يەردە ئوقۇغان بىلىمنى ئۆزى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرامدۇ، ياكى ئۆز خەلقى ۋە 

لە مەۋجۇت. ھازىر چەت ئەلدە دىن ئۆگىنىۋاتقان ئۇكىالرنىڭ ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرامدۇ، دېگەن مەسى

يولنى تالاليدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا -2يولنى تالالپ، يەنە بىر قىسمى بولسا چوقۇم -1بىر قىسمى چوقۇم 

يولمۇ بار. ئۇ بولسىمۇ ھەقىقىي ئىسالمغا ماس كەلمەيدىغان، سىياسىي مەقسەت ئۈچۈن بەرپا -3

قىاللمايدىغان يەنە بىر يولدىن ئىبارەت. بەزى تورداشالر چەت ئەلدە دىندا  قىلىنغان، ۋە دۇنيا قوبۇل

يولغا كىرىپ كېتىشىدىن ئەندىشە قىلىۋېتىپتۇ. -3ئوقۇۋاتقان ئۇكىالردىن بەزىلىرىنىڭ ئاشۇنداق 

مېنىڭچە ئاشۇنداق ئەندىشىنىڭمۇ مەلۇم ئاساسى بار. ئەمما، ئەندىشىگە ئاساسلىنىپ تۇرۇپ چەت 

ۆگىنىۋاتقان ئۇكىالر ئۈستىدىن يەكۈن چىقىرىش مېنىڭچە مۇۋاپىق ئەمەس، ئىلمىيلىققا ۋە ئەلدە دىن ئ
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ئىسالمنىڭ تەلەپلىرىگە ماس كېلىدىغان ئىشمۇ ئەمەس. ئىنسانالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى 

 defaultيارىتىلغاندا ياخشى ئادەم قىلىپ يارىتىلغان. يەنى، ئىنسانالرنىڭ تەبىئىي ھالىتى )

status« )لىقتىن ئىبارەت. شۇڭالشقا بىز ھازىر چەت ئەلدە دىن ئۆگىنىۋاتقان « اخشى ئىنساني

يولنى -3ئۇكىالرنىڭ كۆپىنچىسىگە ئىشىنەيلى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئەگەر ئۇالرنىڭ بىر قىسمى 

تالاليدىكەن، ئۇ مىللەتكە ناھايىتى ئېغىر زىيانالرنى ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنىمۇ داۋاملىق تەكىتلەپ 

 رايلى. تۇ

( مەن ھازىرغىچە تورالردا ئېالن قىلغان يازمىلىرىمنىڭ بىر قىسمىدا دىن ئوقۇش بىلەن پەن 3)

ئوقۇشنى بىرلەشتۈرۈشنىڭ، ۋە شەرقتە ئوقۇش بىلەن غەربتە ئوقۇشنى بىرلەشتۈرۈشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى، ئۇنىڭ 

ولمايدىغان شەرتى ھازىرقى زاماندا دىندىن توغرا ۋە تولۇق پايدىلىنىشنىڭ بىر كەم بولسا ب

ئىكەنلىكىنى كۆپ تەكىتلىدىم. مەن ئاشۇ نۇقتىنىڭ توغرىلىقىنى بارغانسېرى چوڭقۇر ھېس قىلىۋاتىمەن. 

يولنى تاللىماقچى بولغان ئۇكىالردىن بۇ تەۋسىيىگە ئىنتايىن ئەستايىدىل -2شۇڭالشقا مەن يۇقىرىدىكى 

ىالر بۇ تەۋسىيىگە ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىپ، مۇئامىلە قىلىشنى ئۈمىد قىلىمەن. ئەمەلىيەتتە بەزى ئۇك

بۇرۇن ئوقۇۋاتقان دۆلەتتىن يېڭى دۆلەتكە يۆتكەلدى. يەنە بەزى ئۇكىالر بولسا دوكتور ياسىر قازى ۋە 

ئاچقان مەكتەپلەردە ئوقۇش ئىرادىسىگە كېلىپ، مەندىن ئاشۇ مەكتەپلەرنىڭ تەلەپلىرىنى « ئويغان»

. تەكشۈرۈش نەتىجىسىدە، مەن ئۇالرنىڭ مەكتىپى دەرسلەرنى پەقەت ئوقۇپ بېرىشنى ئىلتىماس قىلدى

شەنبە ۋە يەكشەنبە كۈنلىرىال ئۆتىدىغانلىقىنى )يەنى، ئۇالرنىڭ دەرسلىرى ئامېرىكىدىكى پۈتۈن 

ئايلىق كۇرس  9كۈنلۈك خىزمىتى بار كىشىلەر ئۈچۈن اليىھىلەنگەنلىكىنى(، ياكى بولمىسا بىر يىل ئىچىدە 

ىنى، ھەمدە ھازىرچە رەسمىي باكالۋۇر ياكى ماگىستىرلىق ئۇنۋانلىرىنى ئاچىدىغانلىق

بېرەلمەيدىغانلىقىنى ئېنىقالپ چىقتىم. يەنى، بۇ ئىككى ئەپەندىنىڭ مەكتەپلىرى ھازىرچە پۈتۈن كۈن 

ئوقۇيدىغان چەت ئەللىك ئوقۇغۇچىالرنى قوبۇل قىاللمايدىكەن. باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، ئۇالر چەت 

دەك داڭلىق  10ئوقۇغۇچىالرغا ۋىزا چىقىرىپ بېرەلمەيدىكەن. ئەمما، ئامېرىكىدىكى باشقا ئەللىك 

كەسپىدە ماگىستىرلىق ۋە دوكتورلۇق ئۇنۋانى بېرىدىكەن. يەنى « ئىسالم تەتقىقاتى»ئالىي مەكتەپلەر 

دوكتورلۇقنى سىز باكالۋۇرلۇقنى باشقا يەردە تامامالپ، ئىسالم تەتقىقاتى كەسپىدىكى ماگىستىرلىق ۋە 

 5ئاشۇ مەكتەپلەردە ئوقۇيااليدىكەنسىز. مېنىڭچە ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئاشۇنداق مەكتەپلەردە ئوقۇغان 

دەك زىيالىيالرغا كۈچلۈك ئېھتىياجى بار. مەن بىر قىسىم ئۇكىالرنىڭ ئاشۇنداق بىر غايە ئۈچۈن  10 –

 تىرىشىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.

يولنى تالاليدىغان -2زىرغىچە ھېس قىلغىنىم، يۇقىرىدىكى مېنىڭ ئۆز ئىزدىنىشىم ئارقىلىق ھا

ئۇكىالر غەرب ئەللىرىدىن بىرەرسىدە ئىسالم دىنىنى ئوقۇمىغان تەقدىردىمۇ، پەلسەپە، خەلقئارا دىنىي 

خولوگىيە، خەلقئارا قانۇن قاتارلىقالردىن كەم سىتارىخ، ئىنسانشۇناسلىق، خەلقئارا سىياسەت، پ

پەندىن بىرسىنى ئوقۇسا، ئۆزى تاللىغان يولدىكى خىزمەتلەرنى -ە تەبىئىيدېگەندە بىرسىنى، ھەمد

 ھازىرقى زامانغا ماسالشتۇرۇپ تېخىمۇ ياخشى ئىشلىيەلەيدۇ.

مەن ئۆزۈمنىڭ يېقىنقى بىر يازمىسىدا، دوكتور ياسىر قازىنىڭ مۇنداق بىر ئوخشىتىشىنى تىلغا 

نالرغا بەزىدە كۆرۈنۈپ، بەزىدە كۆرۈنمەيدۇ. ئالدىم: جىنالر نۇر تېزلىكىدە ماڭىدۇ، ھەمدە ئىنسا

جىنالرنىڭ مۇشۇنداق خۇسۇسىيىتى نۇرنىڭ خۇسۇسىيىتى بىلەن ئوخشاش بولۇپ، ئۇالر ئوتتىن 

يارىتىلغانلىقى، ھەمدە ئوتمۇ نۇرغا تەۋە بولغانلىقى ئۈچۈن، جىنالر بەزىدە كۆرۈنىدىغان نۇرغا، يەنە 

 رەلەيدۇ. بەزىدە بولسا كۆرۈنمەيدىغان نۇرغا ئۆزگى
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ھەققىدە بىر پارچە قىسقا يازما تەييارالپ مۇنبەرلەرگە « تارتىش كۈچى دولقۇنى»يېقىندا مەن 

يوللىدىم. تارتىش كۈچى دولقۇنىنىڭ بىر خۇسۇسىيىتى، ئۇ نۇر ئۆتەلمەيدىغان بىر قىسىم نەرسىلەردىن 

قۇغان بىر توردىشىمىز بۇزۇلماي ئۆتەلەيدۇ. ئۇمۇ نۇر تېزلىكى بىلەن ماڭىدۇ. مېنىڭ يازمامنى ئو

، دەپ ئىنكاس قايتۇرۇپتۇ. پەقەت دىندىال «ئۇنداقتا جىنالر تارتىش كۈچى دولقۇنىغا ئوخشايدىكەن»

پەندە ئازراقمۇ ئوقۇپ باقمىغان كىشىلەرنىڭ يۇقىرىقىدەك تەپەككۇر قىاللىشى، -ئوقۇغان، تەبىئىي

 ەس.قۇرئاندىكى مەزمۇنالرنى يۇقىرىقىدەك چۈشىنەلىشى مۇمكىن ئەم

( مەن بۇ يەردە ھازىر مىسىر ياكى باشقا بىر مۇسۇلمان دۆلىتىدە دىن ئۆگىنىۋاتقان ۋە 4)

ئۇكىالرنىڭ ئۈلگىلىك رولى ۋە مۇسۇلمانلىق ئورنى ھەققىدە قىسقىچە -ئىشلەۋاتقان قېرىنداش

سىدا توختىلىمەن. ئەڭ ئالدى بىلەن ھەممەيلەننىڭ ئېسىگە سېلىپ قويىدىغىنىم، ھازىر ئۇيغۇرالر ئارى

ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئىش « ئومۇمىي خەلق قارار ماقۇللىشى»ياكى « ئومۇمىي خەلق باھالىشى»بىرەر 

دىننى مىسىردا ئوقۇغانغا قارىغاندا تۈركىيەدە ئوقۇغان »يوق. ئابدۇۋەلى ئۇكىمىز پەقەت ئۆزىنىڭ 

ۇرىغا قويغان بولۇپ، قارىشىنى ئىسپاتلىرى بىلەن ئوتت-دېگەنگە يېقىن كېلىدىغان بىر كۆز« ياخشىراق

ئۇنى خالىغان ئۇكىالر بىر تەۋسىيە سۈپىتىدە قوبۇل قىلىدۇ. قالغانالر بولسا ئۇنىڭغا پەرۋا قىلماي، ئۆز 

يولىدا مېڭىۋېرىدۇ. بۇ ھەرگىزمۇ بىر مەجبۇرلىنىدىغان ياكى قانۇنىي جاۋابكارلىقى ئەمەلگە 

ڭ ئىدىيىسى ياكى تەشەببۇسىغا ئاشۇرۇلىدىغان ئىش ئەمەس. ئالدى بىلەن ھەممىمىز بىرسىنى

پوزىتسىيىدە مۇئامىلە قىلىشقا كاپالەتلىك « باشقىالرنىڭ ئوخشىمىغان پىكرىگە ئىلمىي مۇئامىلە قىلىش»

قىاليلى. باشقىالرنىڭ شەخسىيىتىنى چىشلەپ تارتىش ۋە باشقىالرنىڭ نىيىتىگە باھا بېرىشتىن ساقلىنايلى. 

 ا مۇئامىلە قىلغاندەك پوزىتسىيە تۇتۇشتىن تېخىمۇ ساقلىنايلى.ئۇنىڭغا بىر چوڭ قارار ئېلىش جەريانىغ

مۇسۇلمانالرغا -بىرىگە قانداق مۇئامىلىدە بولۇشى كېرەكلىكى، ۋە غەيرى-قۇرئاندا مۇسۇلمانالر بىر

قانداق مۇئامىلە قىلىشى كېرەكلىكى ھەققىدە ئېنىق مەزمۇنالر بار بولۇپ، مەن ئاشۇ مەسىلە ئۈستىدە 

كى يازمىلىرىدا ئازراق توختىلىمەن. بۇ يەردە ئويغاننىڭ بىر لېكسىيىسىدىكى ئۆزۈمنىڭ كېيىن

ياخشى »مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنالرنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمەن. ئۇ لېكسىيىنىڭ تېمىسى 

يىلى -2015بولۇپ، ئۇنىڭ يۇتيۇب سىن ھۆججىتى « ئەمەللەرنىڭ قىممىتىنى تۆۋەن مۆلچەرلىمەڭ

سۈرە( دىكى ئىككى -2ويۇلغان ئىكەن. ئويغان مەزكۇر لېكسىيىدە سۈرە بەقەر )مايدا ئىنتېرنېتقا ق-5

 ئايەتنى چۈشەندۈرىدىغان بولۇپ، ئۇ ئايەتلەر مۇنداق:

ئۇالر )يەنى يەھۇدىيالر( ئىلگىرى مۇسادىن سوئال سورىغاندەك، سىلەرمۇ پەيغەمبىرىڭالردىن »

تېگىشسە، ئۇ ھەقىقەتەن توغرا يولدىن ئازغان سوئال سورىماقچى بوالمسىلەر؟ كىمكى ئىمانىنى كۇفرىغا 

[. ئەھلى كىتاب ئىچىدىكى نۇرغۇن كىشىلەر ئۆزلىرىگە ھەقىقەت )يەنى دىنىڭالرنىڭ 108بولىدۇ ]

ھەقلىقى( ئاشكارا بولغاندىن كېيىن، ھەسەت قىلىش يۈزىسىدىن سىلەرنى ئىمانىڭالردىن قايتۇرۇپ كاپىر 

ى كەلگەنگە قەدەر )يەنى ئالالھ سىلەرگە ئۇالر بىلەن ئۇرۇش ئەمر ىڭئالالھنقىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ. 

قىلىشقا رۇخسەت قىلغۇچە( ئۇالرنى ئەپۇ قىلىڭالر ۋە كەچۈرۈڭالر. ئالالھ ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە 

 «[. 109قادىردۇر ]

 تۆۋەندىكىسى ئويغاننىڭ يۇقىرىدىكى ئايەت ھەققىدە دېگەنلىرى:

قۇرئاندىكى ھەر بىر ئايەتنى چۈشىنىشتە، ئۇ ئايەتنىڭ  بۇ ئايەتلەر مەدىنىدە نازىل بولغان.

ئايەتنى توغرا چۈشىنىش ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئالدىدا  2قۇرئاندىكى ئورنى ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ. بۇ 

نېمىلەر دەپ بولۇنغانلىقىغا ئاالھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. ئەينى ۋاقىتتا مەدىنىدىكى نۇرغۇن كىشىلەر 
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ھىسساالمغا ئەگىشىپ، مۇسۇلمان بولۇشقا باشاليدۇ. شۇنىڭ بىلەن مەدىنەدىكى پەيغەمبەر ئەلەي

يەھۇدىيالرنىڭ دىنىي ئۆلىمالىرى قاتتىق ئاالقزادە بولۇپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھەسەت قىلىپ، 

ئىمانى مۇسۇلمانالرنىڭ »ئۇ كىشىلەرنى ئۆز يېنىغا قايتۇرۇپ كەلمەكچى بولىدۇ. ئالالھ بۇ ئەھۋالغا قارىتا 

ئەگەر سىزنىڭ ئىمانىڭىز »، دەيدۇ. بۇ سۆزنىڭ مەنىسى «مۇقىم بولۇپ، ئۇنى ھېچ كىم ياندۇرالمايدۇ

پۈتۈن بولسا، ئۇنى ھېچ كىم تەۋرىتەلمەيدۇ؛ ئەگەر بىر ئادەمنىڭ ئىمانى تەۋرىگەن بولسا، ئۇنىڭ 

نى ھېچ كىم ئىمانى ئەسلىدە پۈتۈن ئەمەسلىكىدىن بولغان؛ ئىمانى پۈتۈن ئادەمنىڭ ئىمانى

ئەگەر ئىمانىڭىز  –، دېگەندىن ئىبارەت. دېمەك، مەسىلە ھەرگىزمۇ سىرتتىن كەلمەيدۇ «تەۋرىتەلمەيدۇ

تولۇق بولىدىكەن، سىزنىڭ ئېتىقادىڭىزنى بىر ئادەم سىرتتىن تەۋرىتەلمەيدۇ. ئەگەر ئىمانىڭىز 

 تەۋرىگەن بولسا، ئۇ پەقەت ئىچكى سەۋەبتىن شۇنداق بولىدۇ. 

رقى زامانغا قاراپ باقايلى. ھازىر دۇنيادا ئىسالمغا قارشى تەشۋىقاتالر ناھايىتى كۆپ ئەمدى ھازى

ۋە ناھايىتى كۈچلۈك ھالدا ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ. ئىسالمغا قارشى تەشۋىقات ئېلىپ بېرىۋاتقانالرنىڭ 

ڭالشقا نۇرغۇنلىرى ئىسالمنى چۈشەنمەي ئەمەس، بەلكى ئۇنىڭغا ھەسەت قىلىپ شۇنداق قىلىۋاتىدۇ. شۇ

ئۇالرغا ئىسالمنى چۈشەندۈرۈشنىڭ ھېچ بىر ھاجىتى يوق. ئۇالرغا ئىسالمنى چۈشەندۈرۈشنىڭ ھېچ بىر 

قىممىتى يوق. بۇنىڭغا قارىتا كۆپلىگەن مۇسۇلمانالر ياشالر بىر خىل ئەندىشە ئىچىگە كىرىپ قېلىپ، 

دە خاتا ئىشالر بىلەن ئۇنىڭغا قارىتا بىر ئىش ئېلىپ بېرىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. ھەمدە ئۇالر بەزى

شۇغۇللىنىۋاتىدۇ. ئالالھ قۇرئاندا كۆزدە تۇتقان دىن دۈشمەنلىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بىۋاسىتە 

قارشى چىقىۋاتقان كىشىلەر. بىزنىڭ ھازىرقى دەۋرىمىزدە مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقانالرنىڭ بىر قىسمى 

شۇنداقتىمۇ دىنىمىزغا ھەسەت قىلىپ، ئۇنىڭغا بولسا ئىسالمنىڭ ھەق دىن ئىكەنلىكىنى بىلىدىغان، 

 ھەرىكەتلەر بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقانالر. -قارشى ئىش

ىمىز كېرەك؟ بۇ ھەقتىمۇ يۇقىرىدىكى ئايەتتە بولۇشئۇنداقتا بىز ئۇالرغا قارىتا قانداق مۇئامىلىدە 

ر، ئۇالرنى ئەپۇ ئۇالرنى ئۇنتۇلۇپ كېتىڭال»ئېنىق تەلىم بېرىلگەن. يەنى، ئالالھ مۇنداق دەيدۇ: 

قىلىڭالر، دەپتەرنى بىر ۋاراق ئۆرۈڭالر، بۇ ئىشتا بىرەر مەسىلە يوق، ئۇنىڭغا پىسەنت قىلماڭالر، ئۇ 

ئىشالر ئېتىبار بېرىشكە ئەرزىمەيدۇ، ئۇالر نېمە دېسە دەۋەرسۇن، ئالالھ ئۆزى قارار بەرگىچە ئاشۇنداق 

 گېپى.  ئالالھنىڭبۇ گەپلەر مېنىڭ گېپىم ئەمەس، ئۇ « يول تۇتۇڭالر.

ئۇالرنىڭ پۇلى ئىنتايىن كۆپ، ئۇالر ئىنتايىن كۈچلۈك، شۇالرغا تايىنىپ دىنىمىزغا »بەزى ياشالر 

ئۇالرنىڭ »، دەيدۇ. بۇنداق ئەھۋالغا قارىتا ئالالھ مۇنداق دەيدۇ: «شىددەتلىك ھۇجۇم قىلىۋاتىدۇ

بۇ « ىنى كونترول قىلىپ تۇرىدۇ.كۈچىدىن ئەنسىرەپ كەتمەڭالر، ئالالھ ھەممىگە قادىر، ئالالھ ھەمم

ئۇنداق  ئالالھنىڭيەردە ئالالھ دىن دۈشمەنلىرىنىڭ كۈچىنى ۋە پىالنىنى تۆۋەن مۆلچەرلەۋاتقىنى يوق. 

ئەھۋالالردىن تولۇق خەۋىرى بار. ئەمما ئالالھ بۇ يەردە بىزگە ئاشۇنداق ئەھۋالالرغا قارىتا قانداق 

ىۋاتىدۇ. سىز چىداملىق بولۇشىڭىز كېرەك. سىز زېھنىڭىزنى ئىنكاس قايتۇرۇشىمىز كېرەكلىكىنى دەپ بېر

 تېخىمۇ مۇھىم ئىشالرغا قارىتىشىڭىز كېرەك. 

 ئويغاننىڭ لېكسىيىسىدىكى مەن بۇ قېتىم تونۇشتۇرماقچى بولغان مەزمۇن مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى.

 

ايىن كۆپ مەن دىنىمىزنى ئۆگىنىش جەريانىدا مۇقەددەس كىتابتا گۈزەل نەرسىلەرنىڭ ئىنت

ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋاتىمەن. يۇقىرىدىكىسى ئەنە شۇنداق مەزمۇنالرنىڭ بىرى. ئەمما، ئۆز 

ئەمەلىيىتىمىزدە ئۇنداق گۈزەل نەرسىلەرنى ئۇنچىۋاال كۆپ ئۇچراتقىلى بولمايدىكەن. بەزىدە 
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دەپ « اندۇ؟بىزنىڭ كىشىلىرىمىز قايسى كىتابنى ئوقۇۋاتقاندۇ؟ ئۇنى نېمىشقا ئوقۇۋاتق»ئۆزۈمدىن -ئۆز

 سوراپ قويىمەن.

يۇقىرىدىكى دىن دۈشمەنلىرىگە قانداق مۇئامىلە قىلىش كېرەكلىكى توغرىسىدىكى مەزمۇن ھازىر 

داۋاملىشىۋاتقان مۇنازىرىگە ئەينەن ماس كەلمەيدۇ. ئەمما مېنىڭ ئويلىغىنىم، ئالالھ مۇسۇلمانالردىن 

بىرىمىزگە -تەلەپ قىلىۋاتسا، بىزنىڭ بىرقورساقلىق قىلىشنى -دىن دۈشمەنلىرىگە يۇقىرىقىدەك كەڭ

ھازىرقىدەك قىلىپ كېتىشىمىز توغرىمۇ؟ بىز زادى نېمىنى تالىشىۋاتىمىز؟ بۇنداق تالىشىش كىمگە 

 پايدىلىق؟ كىمگە زىيانلىق؟

( مەن ئۆز يازمىلىرىمدا چەت ئەلدىكى ئوقۇغان قېرىنداشالردىن بىلىمنىڭ زاكىتىنى بېرىشنى 5)

دېگەن تېما ئاستىدا تونۇشتۇرۇپ، « نەتىجىلىك ئۇيغۇرالر»قىلدىم. ئۇالرنى  كۆپ قېتىم ئىلتىماس

ئىزلىرى ئارقىلىق ۋەتەندىكى ياشالرنى رىغبەتلەندۈرۈش ۋە ئۇالرغا توغرا يول -ئۇالرنىڭ ئىش

كۆرسىتىپ بېرىشنىڭ ئەھمىيىتى ۋە قىممىتى ھەققىدە ئۆزۈم ئويلىيالىغان گەپلەرنىڭ ھەممىسىنى قىلىپ 

ەمما، مېنىڭ ئۇ چاقىرىق ۋە تەكلىپلىرىم ئۆزۈم ئۈمىد قىلغاندەك نەتىجە بەرمىدى. بولدۇم. ئ

 51بولۇشقا شەرتى توشىدىغان نەچچە مىڭ كىشى ئىچىدىن ھازىرغىچە ئاران « نەتىجىلىك ئۇيغۇرالر»

نەپىرىنى تونۇشتۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئېرىشتىم. ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھازىر ۋەتەندىكى ئۇيغۇرچە 

 رغا ماقالە يولالۋاتقان كىشىلەردىن قانچىسى بار، بۇ ھەممەيلەنگە ناھايىتىمۇ ئايدىڭ. تورال

ئابدۇۋەلى ئۇكىمىز ھازىر چەت ئەلدە تۇرۇۋاتىدۇ. ئۇنىڭ تۇرمۇشى ئانچە خاتىرجەممۇ 

ئۇنىڭ تېخى بىرەر مۇقىم خىزمىتىمۇ يوق. ئاشۇنداق تۇرۇپمۇ، ئۇ ئۆزىنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ، —ئەمەس

ر ئۈچۈن خىزمەت قىلىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. ئۇنىڭدەك ياشاش ئىنتايىن كۈچلۈك ۋىجدان ۋە مىللىي ئۇيغۇرال

ئاڭ، ئىنتايىن كۈچلۈك ئىنساپ، ۋە ئىنتايىن كۈچلۈك مىللىي مەجبۇرىيەت ھېسسىياتى قاتارلىقالرنى 

. ئۇ تەلەپ قىلىدىغان بولۇپ، ئارىمىزدا ئۇالرغا تەڭ ئىگە بولغان كىشىلەر ئانچە كۆپ ئەمەس

يۈز توغرا بولماسلىقى مۇمكىن، ئەمما ئۇ دىن دۈشمەنلىرىدىن -قىلىۋاتقان ئىشالرنىڭ بەزىلىرى يۈزدە

سېلىشتۇرغىلى بولمايدىغان دەرىجىدە ئۈستۈن تۇرىدۇ. ئۇ بىز ئۈچۈن تولىمۇ ئەزىز. مەلۇم مەنىدىن 

شۇڭالشقا ئۇنىڭغا  ئېلىپ ئېيتقاندا، ئابدۇۋەلى ئۇكىمىز مىللەت ئۈچۈن بىر قىممەتلىك بايلىق.

كۆيۈنەيلى. ئۇنى ئاسرايلى. ئۇنى قەدىرلەيلى. ئەگەر ئۇ بەزى ئىشالرنى توغرا قىاللمىغان بولسا، ئۇنى 

ئۆز سەپىمىز ئىچىدىكى بىر ئەزا قاتارىدا كۆرۈپ، ئۇنىڭغا ياردەم قىاليلى. ئۇنى نابۇت قىلىپ قويۇشتىن 

 قەتئىي ساقلىنايلى.

دېيىشىچە، كىبىرلىك كىشىلەر ئۈچۈن جەننەتنىڭ ئېشىكى يېپىق  ئويغاننىڭ يەنە بىر لېكسىيىدە

ئىكەن. سىز زادى نېمىنى تالىشىۋاتىسىز؟ مەن ھازىر ئابدۇۋەلى ئايۇپ ماقالىسى ھەققىدىكى مۇنازىرىگە 

مەن زادى نېمىنى »قاتنىشىپ، پاكىتسىز ۋە ئىلمىيسىز پىكىرلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇۋاتقان قېرىنداشالردىن 

ئۆزىدىن سوراپ، ئەستايىدىل ئويلىنىپ -دەپ ئۆز« ىمەن؟ مەن قايسى مەقسەتكە يەتمەكچى؟تالىشىۋات

 بېقىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

[1] Never underestimate any good deeds 

https://www.youtube.com/watch?v=WdCFsDiaXHE 
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 شكەن ئىنكاسالردىن تالالنمىالر:ۈمەزكۇر ماقالىگە چ

 

ەللىم ئۈچۈن يازغان بۇ يازمىڭىزنىڭ باشقىالرغىمۇ ئئابدۇۋەلى مۇ بىلىمخۇمار ئاكا،رەخمەت سىزگە!

 تەسىر قىلىشىنى ئۈمۈت قىلىمەن.

= = = 

 

 ئالىم دىگەن ھامان ئالىم

 توغرا يولنى كۆرەر داىم

 ا مەشئەل يېقىپئازغانالرغ

 ىمئقارڭغۇدا يانار دا

 

 رەھمەت ئەركىنكا قىممەتلىك يازمىڭىز ئۇچۇن تەشەككۇر

 دوسالر بىز مۇ ئوبىيكتىپ پىكىر قىلىشنى ئۈگىنەيلى

= = = 

 

ياخشى تېما ،'ئەركىنكامغا رەخمەت ، قېرىداشلېرىم پاكىت بىلەن سۆزلەيلى ، مۇشۇ ئاڭلىغاننى 

ن ھۆكۈم قىلىشتىن يىراق تۇرساق. ئىشەنچىلىك ئاساسقا ئىگە سۆزلەيدىغان ، بەرگەن تەسىر بىلە

ئەمەس سۆزلەر بىلەن ھىسياتچان ياشالرنى قايمۇقتۇرمايلى . تېما يازغۇچىالر ئەركىنكامدىن ئۆگەنسەك 

 ،'ئاددى سۆرلەرنى ئىشىلتىپ چوڭقۇر مەزمۇننى ئىپادىلەش . پاكىتلېرى تولۇق ،قايىل قىالرلىق !

= = = 

 

ئەركىنكا ، بۇ تىمىڭىز ئاجايىپ قايىل قىالرلىق بولۇپتۇ ،'ئالال سىزگە  يكۇم ،ئەسساالمۇ ئەلە

 كوكبوراا خاتىرجەملىك ئاتا قىلسۇن .

= = = 

 

ئەركىن ئەپەندىنىڭ ماقالىسىدىكى سالماق پىكىرلەرنى قوبۇل قىلىشمۇ ئادەمدىن مەلۇم ساپا 

توغرا ئېيتىلغان بىز تالىشىۋاتقان ئاشۇ تەلەپ قىلسا كېرەك. ماقالىنىڭ ئاخىرىدىكى ئېيتىلغان سۆز بەك 

  مەسىلىلەر زادى بىز ئۈچۈن بىر پايدا ئېلىپ كېلەمدۇ يوق؟!

 تەنھا_روھ

= = = 

 

مەنمۇ نەچچە ۋاقىتتىن بىرى دەي دەپ لىكىن ئۇز قاراشلىرىمىنى قانداق ئىپادىلەشىنى بىلەلمەي 

 508ئالى م چىققاندەك بولدى .يۈرگەنتىم مانا ئەمدى ئەركىنكامنىڭ بۇ يازمىسىنى ئوقۇپ ھاردۇغۇ

= = = 
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ئۆز خەلقىنى ياد ئەتكەن ۋە خەلقى ئۈچۈن ياخشى ئىش قىلغانالر ئەلنىڭ دۇاسى بىلەن 

 كۆكلەيدۇ . قولىڭىزغا دەرىت كەلمىسۇن ئەركىنكا !

= = = 

 

 ھېلىمۇ سىزدە ئاقىل كىشلىرمىز بوپ قاپتىكەن ئەركىنكا .،

 رالپ يۈرە بولغىيتۇق .،.بولمىسا قاچانغۇچە باشسىز يىالندەك تىپى

= = = 

 

ئالالھنى تونۇش ئۈچۈن بىر يىل كەتمەيدۇ، بىراق ئالالھنى تونۇتۇش ئۈچۈن بىر ئۆمۈر  -مېنىڭچە 

 يەتمەيدۇ.

ئالالھنى تونۇش ئۈچۈن ئىلىم رىيازىتى چېكىۋاتقان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئوقۇشىغا بەركەت 

 تىلىگۈلۈك.

م رىيازىتىنى ئىختىيار قىلغان قېرىنداشلىرىمىز ئۈچۈن ئالالھنى تونۇتۇش ئۈچۈن ئىلى -مەسىلە

ئەلۋەتتە ئەمىنلىك تىلىگۈلۈك.بىراق بىزنىڭ ئۇالر ھەققىدە بىلىش چۈشىنىش رىغبەت ۋە رىال ھادىسلەر 

الرغا زور ئۈمۈد باغالنغاچقىال يېتەكلىنىش مەسئۇلىيەتلىرىمىز بار )ئۇ-ھەققىدە پىكىرلىشىش، يېتەكلەش

 الر كۆرۈلىدۇ(« ئوماق خاتالىق»

 اھانە سەۋەپنى قولىغا ئېلىۋالغان ئەسكەرنىڭ تەقدىرى تەسلىم بولۇشتۇر.ب

ئىنتىزاملىق ھالدا كىشىلەر ئېڭىدىكى تارىخى تۇسالغۇالرنى كىشىلەر بىلەلەيدىغان ئەڭ -قانۇن

پەن قىزغىنلىقى -يېنىك تىل بىلەن ئىپادە قىلىپ روھىيەتتىكى داشقالالرنى تازىالش، شۇ ئارقىلىق ئىلىم 

 ،‹‹دەريا كەچمىگۈچە چوڭقۇرلىقىغا بىر نىمە دەپ بولماس››يارىتىش قانۇنغا خىالپ ئەمەس،  دولقۇنى

ئالىم بىلىمخۇمار ئەپەندىنىڭ خەلقئارادىكى، بىر قىسىم ئىسالم تەشەببۇسچىلىرىنىڭ ئىلغار 

تىشى شەرھىلىرىنى ۋە قاراشلىرىنى تەكلىماكاننىڭ بۇرجەكلىرىگە قەدەر يەتكۈزۈشكە تىرىشچانلىق كۆرسى

 باھانە سەۋەپنى قولغا ئېلىۋالغانالر ئۈچۈن رۇشەن سېلىشتۇرما بواللىشى مۇمكىن....

 چىنلىقنىڭ جېنى .-پەقەت ئاقىلالرغىال خاس نېسىۋە بولۇپ شۇڭا ئۇ-تەنقىدنى قۇبۇل قىلىش 

ھەقىقەت ماختاشقا ھاجەت -بىز نىمىنى ماختىساق شۇنىڭ ھەقىقەت بولىشى ناتايىن، چۈنكى

ۋە تەكلىپ ئىممۇنىتىگە مۇھەببەت بىلەن -لالر ۋە ئۆزىنى ئاقىل چاغاليدىغانالر تەنقىدئەمەس. ئاقى

 قارىمايدىكەن ئۇ چوقۇم غاپىلىق بۆشىگىدە مەڭگۇ ئۇخلىغۇچى.

 ئەمىلىيىتى بولمىغان ئىشالرنىڭ ئادەمنى چارچىتىپ قويمىشى تەبىى.

 ئىگىلىرى مۇپەسسەل تىمىالرنى مەھىيەتلىك دىنى.....يازدى ماقاال ھالقىپ كەسپىدىن ئۆز»

 مەندىن ئىگىسى ھەق قەلەمنى بولىدۇ، ئۇزۇن چۈشمۇ بولسا ئۇزۇن كېچە» -دىگەندىمۇ «.......يازسۇن

 تىرىشچانلىق قىلىشقا ئادا مەسئۇلىيىتىمنى سۈپىتىمدە ئىزدەنگۈچى ئاددى ئالغۇچە تاپشۇرۇپ

پەن -الرغا، ئىنسانىيەتنىڭ يۇقۇرى ئىلمدەپ قىممەتلىك ۋاختىنى ئىلغار دىنى تەشەببۇس« كۆرسىتىمەن

ساھەسى ئۈچۈن شەخسىيەتسىز تەقدىم ئېتىپ كېلىۋاتقان ئالىمىمىزغا ۋە ئالىملىرىمىزنىڭ نۇرىدىن نۇر 

 0998الۋا ئالغان ئىزدىنىشچان، ئوت يۇۈرەكلىرىمىزگە ئۇزۇن ئۆمۈر تىلەيمەن.
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ۇۋەلى ئايۇپقا ئوخشاش نەزەر داىرىسى ھەقىقەتەن ئېسىل ماقالە بوپتۇ. ئەركىن سىدىق ۋە ئابد

 .كەڭ، يىراقنى كۆرەر كىشىلىرىمىزنىڭ تېخىمۇ كۆپلەپ چىقىشىنى ئارزۇ قىلىمەن
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ئىگسى ھارمىغايسىز ، چاڭقىغان يۈرەكلەرنى داىم پاساھەتلىك ،چۈشنۈشلۈك يازمىللىرڭىز تىما 

 ئارقىلىق سۇغۇرۇپ تۇرشىڭىزنى ئۈمۈد قىلىمەن !
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 مۇ ئەلەيكوم ئەركىن سىدىق ئاكا ،جاپا چەكتىڭىز .ئەسساال

تەتقىق قىلمىغان كىشنىڭ پىكىر بايان قىلىش ھوقۇقى يوق " دىگەندەك يقىندىن -"تەكشۈرۈپ 

بىرى گۈلەن ئەپەندىنڭ ماقالىلىرىغا بەزى بىر سەلبى مەزمۇندىكى ئىنكاسالر بولدى ،'ئىجابى 

قمىزگە باشتىن ئاخىر شەخسىيەتسىز ،سەمىمى پوزىتسىيە ئىنكاسالرمۇ كۈپ بولدى ،يىغىپ ئىيتقاندا خەل

تلەندۇرۇپ كەلدى )بۇنىڭ ئىچىدە ئەلۋەتتە سىزمۇ بار(،دىمەكىچى مەنپەئەبىلەن كەڭ ئوقۇرمەننى 

گۈلەن ئەپەندىنىڭ تۆھپسى ئۇنىڭ ئازغىنە يىتەرسزلىكىدىن ھەرۋاقىت ئۈستۇن ئورۇندا تورىدۇ ،شۇڭا 

 ەتلىك زىيالى ،ھۇسۇللۇق زىيالى بولۇشقا مەنسۇپ !!!..............ھەر ۋاقىت خەلق قەلبىدىكى الياق

 سىزنىڭ ئۇشبۇ ماقالڭىز بۇ نوختىنى يۇرۇتۇپ تۇرۇپتۇ ،شەخسەن مەنمۇ مۇشۇنداق پوزتسىيەدە.

كەڭ ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئىنكاس يىزىشتىن بورۇن ،'ئەستايدىل پوزىتسيە بىلەن بىزگە ئىلىپ 

 ۈپىرەك كۈزدە تۇتۇشىنى ئۈمۈد قىلمەن .كەلگەن ئىجابى ياخشى تەرپىنى ك

ئاخرىدا ئەركىن سىدىق ئاكا ۋە گۈلەن ئۇستازغا ۋە ئاىلە تاۋاباتلىرىغا ئالالھدىن ئاسايشلىق 

تىلەيمەن ،بونۇڭدىن كىينكى شلىرىنىڭ ئوقۇقلۇق بولۇشنى ،قىممەتلىك ماقالىلرىنىڭ ئۈزۈلۈپ 

 پانىدۇنيا قالماسلىقنى ئۈمۈد قىلمەن .
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خۇمار ئۇستاز يۇقارقى يېزىلغان يازمىالر توغرىسىدا بەكال ئەتراپلىق چۈشەندۈرۈش بېرىپتۇ. بىلىم

مەنمۇ پىكىرىنى قولاليمەن. كىشىلەر شەخسىيىتىگە ھۇجۇم قىلمىغان مۇشۇنداق ئىلمىي مۇنازىرىلەرنىڭ 

بولغىنى، بولمىغىنىدىن ياخشى. بىزمۇ مۇنازىرە ئارقىلىق خېلى كۆپ نەرسىلەرنى 

 ئەمەسمۇ!-لدىكەنمىزبىلىۋا
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 ئەلەيكۇم ئەركىنكا،كەمىنە بىگاندىن سىغىنىپ ساالم!-ئەسساالمۇ 

قاراشلىرىڭىزنىڭ مۆتىدىل شۇنداقال -ئابدۇۋەلى ئايۇب ئاكىمىزنىڭ يازمىلىرىغا نىسبەتەن كۆز

 ۈندۈم .چەتئەللەردە ئوقۇۋاتقان قېرىنداشلىرىمىز ئۈستىدە ئىنساب بىلەن پىكىر قىلغانلىقىڭىزدىن سۆي

 ھارمىغايسىز!
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ئالدىنقى قېتىملىق ئۆتكۈر مۇنازىرىلەرنىڭ ئايىغى چىقماي ، تازا ئىككى تام بولۇۋاتقاندا " 

تارتىشقا ئايلىنىپ كەتكەن مۇنازىرە  -بىلىمخۇمار " ئاكىمىزنىڭ بىر تىمىسى بىلەن ، ئالال بۇرۇن تاالش 

 بېسىققان ئىدى .

اختىدا يولالپسىز ، سىزگە كۆپ رەھمەت . توغرا يولنى كۆرسۈتۈپسىز ، بۇ قېتىممۇ بۇ تىمىڭىزنى تازا ۋ

 سىزنىڭ بىرەر ئىشتىكى پىكىرىڭىز ، ئالالقاچان پىكىرلىرىمىزگە يىتەكچىلىك قىلىدىغان بولۇپ قالدى .

سىزنىڭ ۋە ئاىلىڭىزدىكىلەرنىڭ تىنىگە ساالمەتلىك ، خىزمىتىڭىزگە ئالەمچە نەتىجە ، 

 571ساۋدا ۇ ئۆتكۈر تەڭداشسىز ئەقىل پاراسەت تىلەيمەن .خاتىرجەملىك ، تېخىم
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دەل ۋاقتىدا ۋە ئىنتايىن قايىل قىالرلىق تەۋسىيە بوپتۇ بىلىمخۇمار ئاكا، بۇنىڭغىمۇ يەنە 

 ئەزۋەيلەيدىغانالرنىڭ مەقسىتى باشقىچە بولۇشى مۇمكىن.
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ئەستايىدىللىق، ئىلىمسۆيەرلىك، ، ئاكا سىزدىكى مەسئولىيەتچانلىقئەركىن سىدىق ھۆرمەتلىك 

ئىسىل پەزىلەتلىرىڭىزگە تولىمۇ قايىلمەن. ئىزچىللىق، كەمتەرلىك قاتارلىق ئەپۇچانلىق، مېھرىبانلىق، 

ئىنكاسالردىن للىمنىڭ يازمىسىغا يولالنغان مۇئەئابدۇۋەلى بىزگە سىزدەك كىشىلىرىمىز تولىمۇ زۆرۆر ، 

تاالش قىلغان تورداشالرنىڭ قىسمەن ئاچچىق تەنىلىرى  -ئىدى...بەسن ئىچىم ئاچچىق بولغاشۇنچىلىك 

ئىدى. بىز قاچانغىچە كەستىڭ قايچىلىدىڭدىن قۇتۇاللمايمىز؟ بۈگۈن سىزنىڭ ئارتۇقچە ھەقىقەتەن 

ئوقۇپ شۇنداق خوش بولدۇم، خۇددى مەن دەي دەپ دىيەلمىگەن كۆڭۈل سۆزلىرىمنى يازمىڭىزنى 

ئۇتۇق تىلەيمەن! ئىشلىرىڭىزغا ئۆمۈر، ساالمەتلىك، خاتىرجەملىك، ئۇزۇن ىزگە كۆرگەندەك بولدۇم، س

ئەسكەرتمىسىدە للىمنىڭ يازمىسىغا قارىتا يازغان مۇئەئابدۇۋەلى ئەپەندىمنىڭ بايىال ھەبىبۇلال توختى 

تىن ئارا ھۆرمەت تۇيغۇسىدىن، مەسئولىيەتئۆز ئىپادىلەنگەن سۆزلەردىكى كىچىك پېىللىقتىن، 

ئارا شەخسىيىتىمىزگە ئۆز ئىلمى بولساق، ئىنكاس يازغاندا ھەممەيلەن مۇشۇنداق سۆيۈندۈم، بولسا 

ئىمكان بار ساقالنساق بەكمۇ ياخشى بوالتتى. ئاخىرىدا بارچە ئىبارىلەردىن ئازارى تېگىدىغان دىل 

 رەت جاسارەت يار بولسۇن.ئەزىز قېرىنداشلىرىمغا غەيئىزدىنىش يولىدا توختىماي تىرىشىۋاتقان 

 بىغۇبارىم
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ئەركىن ئاكىمىز مۇشۇ تىما ئارقىلىق مۇھاكىمە قىلىپ زىدىيەتلىشىپ قېلىۋاتقان يەنى ئىككى 

تاالشالرنى يوقۇتۇش ئۈچۈن كۈچ چىقارغانلىقىدىن -قۇتۇپقا بۆلۈنۈپ كىتىۋاتقانالرنىڭ ئارىسىدىكى دە

دىن كىيىنكى بارلىق ئىشلىرىغا بەرىكەت، تىنىگە تولىمۇ سۆيۈندۈم. ئەركىن ئاكىمىزنىڭ بۇنىڭ

ساالمەتلىك تىلەيمەن. تىما ئۈستىدە ئوخشىمىغان پىكىرلەردە بولۇپ قېلىۋاتقانالرنىڭمۇ مۇنازىرە 

قاىدىسى بۇيىچە ئىلمىيلىك بىلەن مۇنازىرە ئېلىپ بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. بولۇپمۇ ئۆز ھىسياتىمىزغا 

 ىت ۋە دەلىللىرىمىز بىلەن مۇنازىرە ئېلىپ بېرىشىمىزنى ئۈمىد قىلىمەن.تايىنىپ ئەمەس، ئەمەلىي پاك
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تلىك قىلىپ مەنپەئەئالالھ رەھمەت قىلسۇن بىلىم خۇمار ئاكا ئالالھ ئىلمىڭىزنى تېخىمۇ زىيادە ۋە

 بەرسۇن، بۇ تېما ھەقىقەتەن ھەق ئۈستىدە ئادىل يېزىلىپتۇ .
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ر نەچچە قېتىملىق كەسكىن مۇنازىرىلەرگە سېلىشتۇرغاندا بۇ كىتاب ئوقۇش يىلىدىن باشالنغان بى

 .مۇنازىرىنىڭ ھەر جەھەتتىن ئەھمىيىتى زوردەك ھېس قىلدىم
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گۇلەن ئاكامغا ياخشى باھا بەرگىنىڭىزدىن بەك سۇيۇندۇم بىلىمخۇمار ئاكا ...گۇلەنكامغا 

 .قانچىلىك بىسىم كىلۋاتقانلىغىنى تەسەۋۇر قىاللىدىم
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كۆڭۈل ئارامىڭالردا ئالىمىمىز ئەركىن سىدىق ئاكىمىزنىڭ -پ قالغان بولساڭالرچارچا

 يىلالردىكى ئۇيغۇر توربەتلىرى بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبەتلىرى بولسۇن!!!-2010

http://abdurahman38.blog.sohu.com/164854735.html 
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 ئابدۇۋەلى ئايۇپقا ئائىت يازمامغا تولۇقلىما

 كۈنى-25ىڭ ئاين-2يىلى -2016

 

 

دېگەن يازمىسىنى ئوقۇغاندىن كېيىن، « كەچۈرۈڭالر»بۈگۈن ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئۇكىمىزنىڭ 

كۆڭلۈم بىر ئاز يېرىم بولدى. روھىي جەھەتتىكى راھەتسىزلىك تۈپەيلىدىن، خېلى ئۇزۇنغىچە قولۇم 

دىم. ئەڭ ئاخىرى دەپ بىر ئاز ئويالن« مەن قىلىپ بېرەلەيدىغان نېمە ئىش بار؟»ئىشقىمۇ بارمىدى. 

 مۇشۇ تولۇقلىما يازمىنى تەييارالشنى قارار قىلدىم. 

ئون نەچچە »مېنىڭ ئەڭ ئالدى بىلەن ئىزاھالپ ئۆتىدىغىنىم، مېنىڭ ئالدىنقى يازمامدىكى 

كىشى دىندا ئوقۇسا، ئۇ  4000 – 3000مىليون نوپۇسقا ئىگە بىر مۇسۇلمان خەلق كىشىلىرى ئىچىدىكى 

دېگەن سۆزۈم ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئۇكىمىزنىڭ ماقالىسىگە ئەمەس،  «ق قىلمايدۇھەرگىزمۇ ئارتۇقچىلى

ئۇنىڭغا چۈشكەن بەزى ئىنكاسالرغا قارىتىلغان. مەن ناھايىتى كىچىك ۋاقتىمدىن باشالپال 

ئۆسمۈرلەرنى ئوقۇشقا، ۋە ياخشى ئوقۇشقا دەۋەت قىلىپ كەلدىم. ئۇنى ھازىرمۇ -ئەتراپىمدىكى ياش

ىرى دائىرىسىدە داۋامالشتۇرۇۋاتىمەن. مېنىڭ نەزىرىمدە، مىللىتىمىز ئۈچۈن ئېلىپ پۈتۈن ئۇيغۇر ياشل

ئېيتقاندا، ئۆگىنىشكە زادىال ئىنتىلمەيدىغان، ئۇيغۇر دىيارى ياكى چەت ئەلدە ئوقۇشنىڭ بىرەر 

پۇرسىتىنى يارىتىش يولىدا زادىال تىرىشىپ كۆرمەيدىغان ياشلىرىمىزغا قارىغاندا، بىرەر مۇسۇلمان 

ۆلىتىدە دىن ئۆگىنىۋاتقان ئۇكىلىرىمىزنىڭ قىممىتى زور. پەقەت دىن ئۆگىنىش بىلەنال توختاپ قالغان د

ياشلىرىمىز بىلەن سېلىشتۇرغاندا، دىننىمۇ ئۆگىنىپ، ئۇنىڭدىن باشقا يەنە باشقا كەسىپلەردىن بىرەرنى 

ر. بۇ جەھەتتە مېنىڭ ئۆگىنىپ، بىر كەسىپنىڭ بېشىنى تۇتقان ئۇكىلىرىمىزنىڭ قىممىتى تېخىمۇ زو

قارىشىم ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئۇكىمىزنىڭكى بىلەن بىردەك بولسىمۇ، مەن ئۆز يازمامدا بۇ ئىدىيىنى -كۆز

ياخشى ئىپادىلىيەلمەي قاپتىمەن. بۇنىڭ ئۈچۈن مەن ئۇكىمىزدىن ئەپۇ سورايمەن. شۇنداقال ئابدۇۋەلى 

 ئايۇپ ئۇكىمىزغا چوڭقۇر ھېسداشلىق بىلدۈرىمەن.

دېگەن يازمىنى مۇنداق  «تۈزىتىشكە تېگىشلىك بىر قانچە ئىشالر»الرغا يېقىندا چىقارغان مەن تور

دىنىمىز بىر ئۇلۇغ دىن بولۇپ، ئەگەر ئۇ توغرا چۈشىنىلگەن ۋە توغرا قوللىنىلغان »دەپ باشلىغان ئىدىم: 

مۇ چوڭ بولسا، مۇسۇلمانالر ياشاۋاتقان ئائىلە، جامائەت، جەمئىيەت، مەملىكەت ۋە ئۇنىڭدىن

دائىرىدىكى ماكانالرنىڭ ھەممىسى ياشاشنىڭ ئەڭ گۈزەل ماكانىغا ئايالنغان بوالتتى. مۇسۇلمان بولۇپ 

ياشاۋاتقان مىللەتلەرنىڭ كۈنىمۇ باشقىالرنىڭكىدىن ياخشىراق، پەقەت بولمىدى، دېگەندىمۇ 

ازىرقى رېئاللىق باشقىالرنىڭ ئىلغار سەۋىيىسى بىلەن ئوخشاش دەرىجىدە بولغان بوالتتى. ئەمما ھ

ئۇنداق ئەمەس. بىز بۇنىڭدىن مۇسۇلمانالر بۇنىڭدىن كېيىن قىلمىسا بولمايدىغان ئىشالرنىڭ ئاز 

ئەمەسلىكىنى ھېس قىالاليمىز. مۇسۇلمانالر دىن ھەققىدىكى چۈشەنچىسىنى توغرىلىمىسا ۋە 

انلىقىنى بىلىۋاالاليمىز. ھەرىكىتىنى پاكلىمىسا بولمايدىغ-چوڭقۇرالشتۇرمىسا، ھەمدە نىيىتى بىلەن ئىش

مەسىلىنى تۈزىتىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ساقالنغان مەسىلىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىش 

 «كېرەك.
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ئوخشىمىغان دۆلەتتە ياشاپ باقتىم.  3مەن ھازىرغىچە جۇڭگو، ياپونىيە ۋە ئامېرىكىدىن ئىبارەت 

ئۆتكۈزگەن بىر ئەھۋال شۇكى، سىز ئۆز ۋەتىنىڭىزدىن شۇ جەرياندا كۆرگەن ۋە ئۆز بېشىمدىن بىۋاسىتە 

باشقا بىر دۆلەتتە ئۇزۇن مۇددەت ياشايدىكەنسىز، چوقۇم ئاشۇ دۆلەت خەلقىنىڭ ئومۇمىي كىشىلىك 

ساپاسى ۋە مەدەنىيىتىنى ئۆزىڭىزگە مەلۇم دەرىجىدە سىڭدۈرۈۋالىسىز. خۇددى تۆۋەندىكى 

رەب مۇسۇلمانلىرىنىڭ نوپۇس سانى بارلىق مۇسۇلمانالر رەسىمدىكى جەدۋەلدە كۆرسىتىلگىنىدەك، ئە-1

پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدۇ. ئەمما، بۇنى بىلمىگەن كىشىلەر ھازىر ئەرەب  20سانىنىڭ ئاران 

دۆلەتلىرىدە يۈز بېرىۋاتقان ئوخشىمىغان گۇرۇھ ياكى ئوخشىمىغان مەزھەپلەر ئوتتۇرىسىدىكى 

ئارا سوقۇشۇش؛ ئۇالر -رنىڭ ئىنسانلىق خاراكتېرى ئۆزمۇسۇلمانال»توقۇنۇشالرنى كۆرۈپ، ئاسانال 

، دەپ ئويالپ قېلىشى مۇمكىن. ئەمەلىيەتتە «تارىختىن بۇيان ئىزچىل تۈردە شۇنداق ياشاپ كېلىۋاتىدۇ

مەن ئاشۇنداق گەپلەرنى ئۇيغۇرچە تورالردىكى ئىنكاسالردا كۆپ ئۇچراتتىم. ئەرەب دۇنياسىدىكى 

ىن كۆرىدىغانالرمۇ ئاز ئەمەس. شۇنداقال ئەرەب دۇنياسىدىكى ئاخىرى توقۇنۇشالرنىڭ سەۋەبىنى دىند

ئۈزۈلمەس ئىچكى زىددىيەتلەرنى كۆرۈپ، ئۇيغۇرالردىن ئۈمىدىنى ئۈزۈۋەتكەن كىشىلىرىمىزمۇ ئاز 

ئارا سوقۇشىدىغان خاراكتېر ئەرەبلەرنىڭ مىللىي -ئەمەس. ئاسانال گۇرۇھالرغا بۆلۈنۈپ، ئۆز

ئەمەسمۇ، ئۇ ماڭا ئايان ئەمەس. ياپونالر بىلەن گېرمانالردا ئۇنداق ئىش -مۇخاراكتېرىنىڭ بىر قىسمى

خولوگىيە قاتارلىقالردىن خەۋىرى بار سىئاساسەن يوق. مېنىڭچە بۇ دىن، تارىخ، ئىنسانشۇناسلىق ۋە پ

زىيالىيالر چوڭقۇر تەتقىق قىلىپ بېقىشقا ئەرزىيدىغان بىر مەسىلە. ئەمما مېنىڭ كۆڭلۈمدە شۇ نەرسە 

ئېنىقكى، ئەرەبلەرنىڭ ئۇنىۋېرسال كىشىلىك ساپاسى تەرەققىي قىلغان ئەللەر خەلقلىرىنىڭ ئۇنىۋېرسال 

ساپاسىدىن كۆپ ئارقىدا قالدى. ئۇالرنىڭ ساپاسى ھازىرقى زامان تەرەققىياتىغا ماس كەلمەيدىغان 

ن ئۈلگە قىلمايدۇ. دەرىجىدە ئارقىدا قالدى. دۇنيا خەلقى ئۇالرنىڭ ساپاسىنى ئاساسەن ئۆزلىرى ئۈچۈ

دۇنيا خەلقى ئۇالرنىڭ ساپاسىنى ئاساسەن ئۆزلىرى ئۈچۈن ئۆلچەممۇ قىلمايدۇ. بۇ ئىشتا ئۇيغۇرالرمۇ 

ناھايىتى سەگەك بولۇپ، ئۆزلىرىگە پايدىسىز يولنى تۇتماسلىقى كېرەك. مەن ئەرەب ئەللىرىنىڭ 

ىن چىقارماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمەن. مەن بىرەرسىدە دىن ئۆگىنىۋاتقان ئۇكىالردىن بۇ نۇقتىنى ھەرگىز ئەست

مىڭ ئۇكىالر ئارتۇقلۇق  4 – 3يۇقىرىدىمۇ تىلغا ئالغىنىمدەك، ئۇيغۇرالر ئۈچۈن دىن ئۆگىنىدىغان 

قىلمايدۇ. ئەمما، ئۆزىگە بىر قىسىم ئەرەب مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئاقىالنە ئىش قىلمايدىغان، ئىشنى 

ئارا ئۇرۇشماي -ئىشتا باشقىالر بىلەن زىددىيەتلىشىپ، ئۆزپاراسەت بىلەن قىلمايدىغان، ھەر بىر -ئەقىل

تۇرالمايدىغان كىشىلىك خاراكتېرىنى يۇقتۇرۇۋالغان ئۇيغۇرالر بار بولىدىكەن، ئۇنداق كىشىلەر كۆپ 

 سانلىق ئۇيغۇرالر تەرىپىدىن قارشى ئېلىنمايدۇ.
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بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ نوپۇس رەسىم: مۇسۇلمان نوپۇسى ئەڭ كۆپ بولغان بىر قانچە دۆلەتلەر. -1

 پىرسەنت بولىدىكەن.  26.3مىليارد دېسەك، ئەرەبلەرنىڭ  1.6سانىنى 

 

 يۇقىرىدىكى جەدۋەلدىكىسى خاتا بولۇپ قاپتۇ. 

مەن ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى بىر يازمىسىدا دوكتور ياسىر قازى ھەققىدە مۇنداق بىر مەزمۇننى سۆزلەپ 

ئوقۇپ، ئامېرىكىغا قايتىپ كەلگەندىن كېيىن، ئۆزىدىكى بۇرۇن يىل  10بەرگەن ئىدىم: ئۇ مەدىنىدە 

ئىگىلىگەن دىنىي بىلىم چۈشەنچىلىرى پۇت تىرەپ تۇرالمايدۇ. ئۇالر خۇددى بىر كونا بىنا ئۆرۈلۈپ 

چۈشكەندەك پۈتۈنلەي ئۆرۈلۈپ چۈشىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ياسىر قازى يالى ئۇنىۋېرسىتېتىدا دوكتورلۇقتا 

ۆزىدىكى دىنىي ئۇقۇمالرنى قايتىدىن قۇراشتۇرۇپ چىقىدۇ. يەنى، ئۆزىدىكى دىنىي ئوقۇش جەريانىدا، ئ

بىلىملەرنى كېسەك قىلىپ، بىنانى يېڭىدىن ياساپ چىقىدۇ. ئاشۇنداق پاكىتالرغا ئاساسەن، مەن ھازىر 

 شەرقتە دىن ئۆگىنىۋاتقان ئۇكىالرغا ئىمكانىيىتى يار بەرسە غەربتىمۇ بىر مەزگىل ئوقۇشنى، ھەمدە

پەندىمۇ بىر ئاز ئوقۇشنى تەشەببۇس قىلدىم. مەن ئەرەب ئەللىرىدە دىن ئۆگىنىۋاتقان ئۇكىالردىن بۇ 

 نۇقتىغىمۇ ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن. 

مەن مەزكۇر يازمامنى دوكتور ياسىر قازىنىڭ تۆۋەندىكى سۆزلىرى بىلەن ئاخىرالشتۇرىمەن. بۇ 

دېگەن يازمىسىدا بايان  «دىن ۋە زامانىۋىلىق»رالرغا چىقارغان يىلى تو-2014سۆزلەر ئۆزۈمنىڭ 

 قىلىنغان بولۇپ، ئۇنى ئەينەن كۆچۈرۈپ ئەكەلدىم:

ئادەتكە -مەن ھازىر بىزگە ئەڭ زۆرۈر بولغان نەرسە، كالسسىك ئەنئەنىنى زامانىۋى ئۆرۈپ --

راشتۇرۇپ ۋە قايتىدىن ئايالندۇرىدىغان، بارلىق ئەنئەنىۋى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى قايتىدىن قۇ

ياشلىق ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىسىنىڭ ئاغزىغا تېتىيدىغان بىر نەرسىگە  19قاچىالپ چىقىپ، بىر 

ئايالندۇرۇپ بېرەلەيدىغان ئاكادېمىيە ياكى ئالىي مەكتەپلەر، دەپ قارايمەن. ھازىرغىچە بىزنىڭ 

ي ھالىتى ئوتتۇرىسىدا زور پەرق كالسسىك ئەنئەنىمىز بىلەن ھازىرقى زامان مۇسۇلمانلىرىنىڭ روھى

مەۋجۇت بولۇپ كەلدى. شۇ سەۋەبتىن ھازىر بىزدە ئىككى قۇتۇپ شەكىللىنىپ قالدى. ئۇنىڭ بىرى ئىلغار 

ئىدىيىلىك مۇسۇلمانالر بولۇپ، ئۇالر ھەممە نەرسىنى ھاالل ھېساباليدۇ. يەنە بىرى بولسا ھەددىدىن 

بىر ئىنتايىن تار نەزەر دائىرە بىلەن قارايدۇ. شۇڭا بىزگە تاشقىرى كونسېرۋاتىپ بولۇپ، ھەممە ئىشالرغا 
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ھازىر الزىم بولغىنى مۇشۇ ئىككى قۇتۇبىنىڭ ئوتتۇرىسىغىراق توغرا كېلىدىغان نەرسە. مەن ئۆزۈم 

ئەنئەنىگە ناھايىتى سادىق بولۇپ، ئاشۇ نۇقتىدا تۇرۇپ قارىغاندا، مەن ئۆزۈمنى بىر كونسېرۋاتىپ، 

سۆزلىرىم بىر كونسېرۋاتىپقا -ما، مېنىڭ كىيىنىشىم، ئىش قىلىش ئۇسۇلۇم، ۋە گەپدەپ ھېساباليمەن. ئەم

ئوخشىمايدۇ. چۈنكى، كونسېرۋاتىپلىق نەزەر دائىرىسى تار بولۇش، دېگەننى كۆرسەتمەيدۇ. 

كونسېرۋاتىپلىق دېگىنىمىز ئەنئەنىمىزگە ۋە ھاياتىمىزغا سادىق بولۇپ، ھازىرقى زاماندىكى مەسىلىلەرنى 

رەككەپلىكلەرنى چۈشىنىپ، ئۇالرنى ئاكتىپلىق ۋە رېئالىستىك ئۇسۇلدا بىر تەرەپ قىلىش دېگەننى ۋە مۇ

كۆرسىتىدۇ. مەن بىزنىڭ دىنىمىز رېئالىستىك ۋە ئەمەلىي ئۈنۈمگە ئەھمىيەت بېرىدىغان 

(pragmatic دىن، دەپ ئوياليمەن. بىزنىڭ دىن بىر نەزەرىيىۋى فانتازىيە دىنى ئەمەس. شۇڭالشقا )

ئىسالمنى ھازىرقى زامانغا ماسالشتۇرۇش مەن ئۈچۈن باشقا نۇرغۇن كىشىلەر ئويلىغىنىدىن پۈتۈنلەي 

پەرقلىنىدىغان دەرىجىدىكى بىر رېئاللىق. مەن ئەلمەغرىپ ئىنستىتۇتىدا تېئولوگىيە، ئەخالق ۋە قانۇن 

ئۇنىڭ بىر قىسمىنى شۇ پېتىال دەرسلىرىنى ئۆتىمەن. ئىسالم قانۇنى دەرسىدە بىز قۇرئاننى قولىمىزغا ئېلىپ، 

سۆزلىمەيمىز. بىز مەلۇم بىر ئۇقۇمنى ئۆگىتىش ئۈچۈن، قۇرئاننىڭ ئوخشىمىغان يەرلىرىدىكى 

مەزمۇنالرنى تالالپ ئېلىپ، ئۇالرنى بىرلەشتۈرۈپ، شۇ ئارقىلىق قۇرئاندا ئەسلىدە ئىلگىرى سۈرۈلگەن 

ە مۇھەممەت ئەلەيھىسساالمنىڭكى بىلەن ئىدىيىنى سۆزلەيمىز. نۇرغۇن كىشىلەر "بىز سۈننەت بويىچ

ئوخشاش كىيىنىشىمىز كېرەك"، دەپ ئوياليدۇ. مەن بولسام سۈننەت مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز زامانىغا -ئوپمۇ

ماس كېلىدىغان كىيىملەرنى كىيىشنى تەلەپ قىلىدۇ، دەپ قارايمەن. چۈنكى، مۇھەممەت 

مىغان. ئۇ پەقەت ئۆز خەلقىنىڭكى بىلەن ئوخشاش ئەلەيھىسساالم كىيىم اليىھىلەش ئىنقىالبى قوزغاپ باق

 كىيىملەرنى كىيىپ ياشىغان.

مېنىڭ بىر ئۇزۇن مۇددەتلىك پىالنىم بار. ئۇ بولسىمۇ مەن شەرق بىلەن غەربتە ئوقۇپ قولغا  --

كەلتۈرگەن بىلىملەرنى يېڭى ئەۋالدالرغا ئۆتكۈزۈپ بېرىش. مېنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك پىالنىم شەرقنىمۇ 

بنىمۇ تەڭال چۈشىنىدىغان يېڭى بىر ئەۋالد دىنى زىيالىيلىرىنى تەربىيىلەپ يېتىشتۈرىدىغان بىر ۋە غەر

دىنى مەكتەپ قۇرۇش. مەن شۇنىڭغا قەتئىي ئىشىنىمەنكى، ئەگەر دىنىمىزنى ئۆزىمىز ياشاۋاتقان 

بىيىلەپ ماكاندا گۈللەنسۇن، دەيدىكەنمىز، بىز دىنى زىيالىيلىرىمىزنى ئۆزىمىزنىڭ ماكانىدا تەر

يېتىشتۈرۈشىمىز كېرەك. بىز داۋاملىق تۈردە ئىمپورت قىلىنغان دىنى زىيالىيالرغا تايانساق بولمايدۇ. 

ئەگەر بىز دىنى زىيالىيالرنى سىرتتىن كىرگۈزسەك، ئۇالر داۋاملىق بىزگە ئېھتىياجلىق ئەمەس نەرسىلەر 

بىز پەقەت ئۆزىمىزنىڭ ئادەملىرىنى  قاچىالنغان خۇرجۇندىن بىرىنى ئۆزى بىلەن بىللە ئېلىپ كېلىدۇ.

ئۆزىمىز تەربىيىلىگەندىال دىنىمىز بىزنىڭ زېمىنىمىزدا قايتىدىن گۈللىنىدۇ. مەن مەدىنەدىمۇ ئوقۇپ 

باقتىم. ئامېرىكىدىمۇ ئوقۇپ باقتىم. مەدىنە ۋە ئەزھەر قاتارلىق شەرقتىكى ئالىي مەكتەپلەرنىڭ ھېچ 

ۋەزىپىسى -1ېلىپ بېرىش كېرەكلىكىنى ئۆگەتمەيدۇ. ئىمامنىڭ قايسىسى غەربتىكى ئىماملىقنى قانداق ئ

خولوگىيىلىك مەسىلە، نىكاھ سىئۆزى ياشاۋاتقان جەمئىيەتكە پوپ بولۇش. يەنى كىشىلەر ئۇچرىغان پ

مەسىلىسى، ياشالرنىڭ زەھەرلىك چېكىملىككە ئۆگىنىپ قېلىش مەسىلىسى، ۋە بىرسىنىڭ ئۆزىنى 

شاش مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلىش. شەرقتىكى ئىسالم ئۆلتۈرۈۋالماقچى بولغىنىغا ئوخ

ئۇنىۋېرسىتېتلىرىنىڭ ھېچ قايسىسى مۇشۇنداق مەسىلىلەرنى قانداق بىر تەرەپ قىلىشنى ئۆگەتمەيدۇ. 

دارۋىنىزم مەسىلىسىگە دۇچ كەلگەن بىر ياشنىڭ مەسىلىسىمۇ شۇنداق. شەرقتىكى ئالىي مەكتەپلەر 

غەربلىكلەر مۇنداق دەيدۇ، بىز مۇنداق دەيمىز، بۇ مەسىلىنى بىر تەرەپ ھەرگىزمۇ دارۋىنىزم مەسىلىسىدە 

 ئالالھنىڭياشلىق ياش  17قىلىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى ماۋۇ ماۋۇ، دېگەن نەرسىنى ئۆگەتمەيدۇ. بىر 
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مەۋجۇتلۇقىدىن گۇمانلىنىپ، ئالدىڭىزغا كەلسە، سىز ئۇنىڭغا "بېرىپ قۇرئاننى ئوقۇ!"، دەپال قويسىڭىز 

يدۇ. سىزدە بۇ ياشنىڭ ئاشۇنداق گۇمانى نەدىن پەيدا بولغانلىقى، ۋە ئۇ گۇماننى قانداق يوقىتىش بولما

ى كېرەك. مەن قۇرىدىغان ئالىي مەكتەپ بىر يېڭى ئەۋالد بولۇشكېرەكلىكى ھەققىدىكى بىلىم 

الرنى زىيالىيلىرىنى، بىزنىڭ ھازىرقى زامانىمىزدىكى مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلىدىغان زىيالىي

تەربىيىلەپ يېتىشتۈرىدۇ. مەن ھازىرقىدەك ھالەتكە كېلىش ئۈچۈن شەرق بىلەن غەربنىڭ ھەر 

توقايلىقالرنى ئۆز بېشىمدىن ئۆتكۈزدۈم. مېنىڭ ھېلىقىدەك بىر ئالىي -ئىككىسىدە ئوقۇپ، نۇرغۇن ئەگرى

مەن كۆڭلۈمگە  مەكتەپ قۇرۇشتىكى مەقسىتىم كېيىنكى ئەۋالدالرنىڭ ئىشىنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىش.

پۈككەن مەكتەپنى پۈتتۈرگەن ئوقۇغۇچىالر ئوقۇش پۈتتۈرۈپ، جەمئىيەتكە چىقىپال، شۇ جەمئىيەتتىكى 

مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا تۆھپە قوشااليدۇ. شەرقتىكى ئالىي مەكتەپلەرنى پۈتتۈرگەن بىر ياشنىڭ غەربتە 

يىلدەك ۋاقىت  10چۈن يەنە كەم دېگەندە يۇقىرىقىدەك ئىشالرنى قىالاليدىغان بىر سەۋىيىگە يېتىشى ئۈ

تۈركۈم -1يىل ئىچىدە ئاشۇنداق مەكتەپتىن بىرىنى قۇرۇپ،  20-10كېتىدۇ. مېنىڭ ئارزۇيۇم كېيىنكى 

ئوقۇغۇچىالرنى قوبۇل قىلىش. بۇ ئىشتا مەن كۆزلىگەن پەللە خېلى ئېگىز. ئەمما نىشاننى ئېگىز 

 بۇ يولدا ئىشنى باشالپ بولدۇم. قىلمىسىڭىز، ئۇنىڭغا يېتەلمەيسىز. مەن ھازىر

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

[1] Arab world 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_world 

  

[2] Islam by country 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country 
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 كۈنلىرى(:-26ۋە  -25-2-2016قالىگە چۈشكەن ئىنكاسالردىن تالالنمىالر )مەزكۇر ما

 

 

ھەقىقىي ئالىم، ھەقىقىي دوكتۇر مانا مۇنداق بولىدۇ. گۈلەن ئۇستازنىڭ كەچۈرۈم سورىغىنىنى بىر 

جەھەتتىن توغرا چۈشەنسەممۇ، يەنە بىر جەھەتتىن پەقەت ئىدىيەمدىن ئۆتمىگەن ئىدى. چۈنكى، 

ارام بولغانتىم. ئاۋۇ ئەقىقەتنى سۆزلىگەن تۇرسا نىمىشقا كەچۈرۈم سورايدۇ دەپ بىگۈلەن ئۇستاز ھ

كىچىك تالىبالر، دوكتورالر ئۇستاز گۈلەنگە بىر خىل غەيرى سېسىق دىماقتا -ەردىكى چوڭ زھئە

ھاكاۋۇرالرچە ئىنكاس قايتۇرىشى ھەقىقەتەن ئادەمنىڭ غىدىقىنى كەلتۈردى. ئۇالرنىڭ ئەقلى بولسا 
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ت ئالدىدا ئاجىزلىقىنى بوينىغا ئېلىپ، بىر قېرىندىشىم دوستانە گەپ قىپتۇ دىگەن بوالتتى. ئەمما ھەقىقە

ەت يوق، ھەقىقەتنى قوبۇل قىلغۇدەك ئاڭ يوق، پەقەت شۇ ئابرويىمىز چۈشۈپ ئئۇالردا ئۇنداق جۈر

 پەتپەرەسلىك بار.نزگە نان بىرەرمۇ دەيدىغان بىر مەكەتسە كىيىن خەلق بى

امالشمىغان يىرى ئۇالر دېمۇكراتىك تۈزۈمگە غەيرى قارايدىكەن، زامانىۋىي ھەممىدىن ق

جەمىيەتكە بىر خىل دۈشمەنلىك نەزىرىدە قارايدىكەن. بۈگۈنكى دۇنيا ھەمكارلىق ئاساسىدا، ئىناقلىق 

ئاساسىدا، مەيلى قايسى دىندىكىلەر بولسۇن ئۆزئارا ھۆرمەت ئاساسىدا تەرەققى قىلىدىغان دۇنيا. ھە 

ە بىزگە قىلچىلىك زىيان زەخمەت يەتكۈزمەيدىغان يەھۇدىالرنى، ئامىرىكىنى تىلالپ، ئۇالرنى دېس

دۈشمەن دەپ تىلالپ، شۇ خىل سېسىق ئىدىيىنى خەلققە سىڭدۈرسە دۇنيا بىزنى ھەرقانداق تەرەققىيات 

ستانىلىق قىلىشتىن، روناق تېپىشتىن يىتىم قالدۇرىدۇ. چۈنكى تەرەققىيات دۇنياۋىي ھەمكارلىق، دو

 ئاساسىغا قۇرۇلغان.

 رەھمەت بىلىمخۇمار ئاكا.

 ، نەخپۇتباغداش
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ئاكامغا بولغان ئۇستاز نەچچە ۋاقىتالردىنبىرى ئابدۇۋەلى رەخمەت ئەركىن سىدىق  ..... ئەگەشتىم

خاتا چۇششۇنۇشلەر كوڭلۇمنى بەكمۇ يىرىم قىلغان ئىدى .... ئالالھتىن سىلەرگە ساالمەتلىك 

ئاساھىشلىق تىلەيمەن ..... قولۇمدىن سىلەرگە ساالمەتلىك تىلەشتىن باشقا ھىچقانداق ىرىڭالرغا ئىشل

 رەخمەت سىلەگە ! ····ئاكا شكەلمەيدۇ 

 دىلرام
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 ئەنجۈمەننىڭ سۆزىدىن نەقىل: "... ئەركىن ئاكامنىڭ چۈشەنگىنىگە رەھمەت..."

 مېنىڭ ئىنكاسىمدىن نەقىل:

ىزنى تېخى تولۇق چۈشەنگىنى يوق... ئەركىن ئاكىڭىزنىڭ قەلبىدە ۋە باش "ئەركىن ئاكىڭىز س

سۆرىتىدە بىر ئالىمنىڭ ئوبرازى چاقناپ تۇرۇپتۇ... سىزنىڭ نەزىرىڭىزدىكى ئۇلۇغلۇق ماقامى تۆت 

ەللىپى؛ ئەمما، ئەركىن ئاكىڭىزنىڭ نەزىرىدىكى ئۇلۇغلۇق ماقامى "تۆت تارىخى ئھېكايە كىتابنىڭ مۇ

ەللىپى... ئەركىن ئاكىڭىز سىزنى ھازىرال توغرا چۈشەنمەيدۇ، بەلكى يېقىن كەلگۈسىدە ئمۇكىتاب"نىڭ 

 نىڭ سەمىمىيىتى ئارقىلىق ئاندىن توغرا چۈشىنىشى مۇمكىن..." "قونداق پاقىللىرى"

 مەنمۇ يۇقۇرقى قوپال ئىنكاسنى يازغىنىمغا خىجىل بولىۋاتىمەن...

قىدە ئازراق ئويلۇنۇپ، ئوقۇرمەنلىرى ھەققىدە گۈلەن ئەپەندى بۇنىڭدىن كېيىن ئۆزى ھەق

 كۆپرەك ئويلۇنىشىنى تەۋسىيە قىلىمەن.

 گۇلەن ئەپەندىنىڭ ئوقۇرمەنلەردىن باتنىغان ئىلگىرىكى بىر ئىنكاسى يادىمغا كېچىپ قالدى:

"ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ئەردەم ئىنىم، سىزگە كۆپ رەھمەت، ئىنكاسىڭىزدىن كۆپ نەتىجىگە 

ۇدىنى تاللىمايمەن دېگىنىڭىزدىن ئنداق ئىنكاسالرنى ئەڭ سۆيىنىمەن... ئوقۇشتا سەئېرىشتىم. مۇشۇ
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سۆيۈندۈم. بۇ خارىنىڭ ھەدىس توپالۋاتقان چاغلىرىدىكى بىر ھىكايىسى ئېسىمگە كەلدى. دېمىسەممۇ 

ر بىلىسىز... مەنمۇ يازماي دېدىم. توغرا سېسىقنى كوچلىسا جاھان پۇرايدۇ. بىز سۈكۈت قىلساق كىشىلە

 شات بولىدىغان بولسا سۈكۈت ئەۋزەل."

بولۇپمۇ، گۇلەن ئەپەنى "...كىشىلەر شات بولىدىغان بولسا سۈكۈت ئەۋزەل." دېگەن ئىبارىنى 

 قېرىنداشلىرىدىن ئاغرىنغان ھالدا ئىشلەتمىسە بوالتتى...

ۋاتىدۇ. ئومۇمەن، ئۇيغۇر ئوقۇرمەنلىرى گۇلەندەك بىر ئىستىدات ئېگىسىنى بارغانسېرى تونۇپ يېتى

ئەمما، شۇنىڭلىق بىلەن ئوقۇرمەنلەرنىڭ بۇ ئىستىدات ئېگىسىنى مەڭگۈ ئاسراش مەجبۇرىيىتىمىزمۇ يوق. 

ئوقۇرمەنلەرنىڭ يۈرەك ئارزۇسى شۇكى، بۇ ئىستىدات ئېگىسى بارغانسېرى مۇكەممەلىككە يۈزلىنىشى، 

 ۇ شۇنداقئادالەت ئېگىسى بولۇشى كېرەك؛ ئەسەرلىرى تېخىم-قۇسۇرسىز بولىشى، ھەق 

 ھۇما
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كۆرەلمەس ئىچىدە زەھەر  ئابدۇۋەلى ئەپەندىمنىڭ ئىشلىرى تېخىمۇ روناق تاپقاي،…ئىنشااللە

ئوغا قاينايدىغان تالىپچاقالر مەڭگۈ ئاشۇ مىسىردا ئورۇن تۇتۇپ دىيارىمىزغا قەدەم باسالماي سېسىپ 

ىپ ئاشىدۇ، ئۇالرنىڭ ياخشى ئىش مىز ئۆزىمىزگە يېتىدىيارىمىزدىكى تالىپ ۋە موللىلىر … كەتكەي

ئىزلىرى ھەممىمىزنىڭ ئۆرنەك قىلىشىغا ئەرزىيدۇ ،'ئەمما بىزگە سىلەرگە ئۇنداق پەننى ئىنكار 

قىلدىغان، ھاكاۋۇرلۇق ۋە زەھەرخەندىلىك دەرسىنى ئوقۇپ ،ھەسەتتىن يۈز نۇمۇر ئالغان، 

ەۋرەز پاقىلىرنىڭ كېرىكى شەخسىيەتچىلىك ۋە مەنمەنچىلىكتە باكالۋۇرلۇق ئۈنۋانى ئالغان ئ

مىللىتىمىزنىڭ  ئەركىنكا كۈنسىرى ياشناپ كېتىڭ، ئەپەندىم كۈنسىرى ياشناپ كېتىڭ، گۇلەن…يوق

پەخىرلىك ئوغالنلىرى ،'ئەل ۋەتەن ئۈچۈن يۈرىكى ئوت بولۇپ يېنىۋاتقان قېرىنداشلىرمىز جاھاننىڭ 

 قەيىردىال بولسۇن ئامان بولسۇن.

 ۋەتەنوگالنى
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المۇ ئەلەيكۇم ئەركىن سىدىق ئەپەندىم، بۇيازمىڭىز ئالدىنقى يازمىڭىزنى تىخىمۇ يورتۇپ ئەسسە

 بىرىپتۇ.

 ۋەلى ئەپەندىم بىلەن سىزنىڭ كۆزلىگەن مەخسىدىڭىز ئاساسەن بىر.ۇدئاب

ئۇ بولسىمۇ دىندا ئوقىغان تالىپالرنىڭ جەمىيەتكە چىققاندىن كىينمۇ رولىنى يوقاتماي جەمىيەتكە 

لماي بولسا جەمىيەت ئۇچۇن بىر كىشىلىك تۆھپە قوشۇش، ھىچ بولمىسا ئۆز ھۆددىسىن يۇك بوپ قا

 چىقىش.

بۇنداق دىسەم دىندا ئوقىغانالر ئۆز ھۆددىسىدىن چىقالمىغۇدەك يارىماسمۇ دەپ ئويلىشىڭالر 

تا مومكىن، ئەمىليەتتە دىندا ئوقىغان كۆپ ساندىكى ياشالر دىندا ئوقۇشنىالم بىلىپ ئىجتىماى تۇرمۇش

 يولىقىدىغان مەسسىللەرگە قەتتى قىزىقمايدۇ.

ئون يىل دىندا ئوقۇپ ئۆيدىكى المپۇچكىسى كويەپكەتسە ئالماشتۇرالمايدىغانالرمۇ يوق 
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 ئەمەس.

بۇ ئىككى ئالىمنىڭ دىمەكچى بولغىنى دىندىالم ئوقۇپ كىيىن باشقىالرنىڭ قولىغا قاراپ قالماڭالر 

 دىمەكچى.

ر دەيدىغابن بىر تەمسىلىمىز بار، بۇ ھەرگىزمۇ تالىپالرنى بىزنىڭ مولالم تاماخور بولۇ

كەمسىتكەنلىك ئەمەس بەلكى دىندىالم ئوقۇپ باشقا ھۆنەر كەسىپ بىلەن شۇغىلالنمىغانلىقى ئۇچۇن 

ئۇالرنىڭ كۈنى باشقىالرنىڭكىگە قارىغاندا سەل پەرىقلىق بولىدۇ. بۇنداق دىسەم ئۇالرنىڭ رىسىقىنى 

 ر مومكىن، لىكىن ئالالھمۇ تىرىشقانغا بىقىپ بىرىدۇ.ئالال بىرىدۇ دىشىڭلال

موللىالرنىڭمۇ باشقىالردەك ياشۇغۇسى كىلىدۇ، ياخشى يىگۇسى، چىرايلىق كىيىن گۇسى كىلىدۇ، 

ماششىنىسى بولىشنى چوڭ ئۆيى بولىشنى ئارزۇ قىلىدۇ، ئەمما بۇالرنىڭ ھەممىسى شۇ پۇل بىلەن ئەمەلگە 

 ئاشىدۇ.

ق تىپىش كىرەك؟ ئادۇۋەلى ئايۇپ ئاكىمىز دىگەندەك شۇ دىندا ئوقىشتىن ئەمدى شۇ پۇلنى قاندا

 باشقا تالىپالردىمۇ ھۆنەر كەسىپ بولىشى كىرەك.

 خاتا كەتكەن يەلىرى بولسا تەنقىت تەربىيە بەرگەيسىلەر.

 1ئۇممات
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لىمالرغا خاس ھەقىقەتەن چۈشىنىشلىك، ئىخچام تىلدا يىزىلغان تېتىملىق ماقالە بوپتۇ. ھەقىقىي ئا

پەزىلەت، سۈپەتلەر ئەركىن ئاكىمىزنىڭ ھەربىر جۈملىلىرىدىن چىقىپ تۇرۇپتۇ. گۈلەن ۋە ئەركىن 

 سىدىق ئاكىمىزنىڭ تېنىغا ساالمەتلىك تىلەيمەن.

 05ئۇيغۇر
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كومىسار ئەپەندى، ئۇيغۇر دېگەن ئومۇمىيەتتىن چىقىپ سۆھبەتلەشسەك، بىزنى ھېچكىم 

 ەيدۇ...يۇرتىدىن كەچتى دېم

 سىز، ئالىمنىڭ ئالىمنى باش سۆرەت قىلىپ تاللىغانلىقىدەك يۈكسەك پەزىلىتىنى كۆرگەنمۇ؟

ئالىم ئەركىن سىدىقنىڭ مۇشۇ توردىكى باش سۆرىتىگە قاراپ بېقىپ ئاندىن "لىكىن سىز كۆزدە 

 تۇتقان كىشى ئەمەس .. " دېگەن ئىبارىنى ئىشلەتسىڭىزمۇ كېچىكمەيسىز

 ھۇما
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ىتى خۇش بولدۇم، ئابدۇۋەلى ئەپەندىنىڭ ياخشى نىيەت بىلەن قىلغان سۆزلىرى سىز ناھاي

 ۋەباشقا تەپەككۇرغا باي بىلىملىك قېرىداشلىرىمىز تەرىپىدىن قولالشقا ئىرىشتى.

 پھارۇھ
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 ئەسساالمۇ ئەلەيكوم ئەركىن سىدىق ئاكا

 ە مىننەتدارلىقمىنى بىلدۇرۇمەنئۇشبۇ قۇشۇمچە يازمىڭىزمۇ ناھايتى ياخشى يىزىلىپتۇ ، سىزگ

 كەڭ تورداشالردىن ئۈتۈندىغنىم ، ئىنكاس يازغاندا ئىغىر بىسىق ،سەممى ،'ئىجابى ئوسلۇپتا 

مەن . بىر مۈكەممەل تېتىمىلق ،خەلقىنىڭ كۈتكەن يىرىدىن چىققان ماقالىنى ىيىزشڭالرنى ئۈمۈد قىل

ىق ئاكمىز بولسۇن ياكى گۈلەن ئوستاز يىزىش ئۇنداق ئوڭاي ئىش ئەمەس ،يەنە كىلىپ ئەركىن سىد

بولسۇن ، تۇرمۇش رىتىمى تېز بولغان دۆلەتلەردە ياشاپ ،تەتقىقات شلىرى بىلەن ئالدىراش تۇرۇپمۇ 

خەلق ئۈچۈن بىجاندىل شەخسيەتسىز ئەجىر سىڭدۈرۇۋاتقان ئالىم تەتقىقاتچلىرمىزنىڭ ۋاقىت چىدىن 

 شىپا بولۇۋاتقان ماقالىلىرنى بىزگە ھەدىيە قىلماقتا .....ۋاقىت چىقىرىپ چاڭقاق دىللالرغا يامغۇر كەبى 

بىزدە ئالدى بىلەن مىننەتدارلىق تۇيغۇسى بولسۇن ، ھۈرمەت تۇيغۇسى بولسۇن ،'ئىززەتلەش ۋە 

قۇغداش تۇيغۇسى تىخمۇ بولسۇن ...،'ئەگەر ئۇنداق بولمايدىكەن سىزنىڭ ئالىم ۋە 

تسىزلىكىڭىز ۋە ئەخالقسىزلىقىڭىز بولۇپ تەتقىقاتچىلىرمىزنىڭ ئەجىرىگە قىلغان ھۈرمە

 ھساپلىنىدۇ .ئالمىرمىزنى ھۆرمەتلەشنى بىلەيلى ،قوغداشنى بىلەيلى ،قەدىرىگە يىتەيلى

 پانىدۇنيا
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 بىلىمخۇمار ئاكىمىزغا كۆپ رەھمەت ، سىزنىڭ ۋە ئاىلىڭىزدىكىلەرنىڭ تىنى ساالمەت بولغاي .

مەڭگۈ داۋامالشتۇرغايسىز . بەك ئاز ساندىكى كىشىلەرنىڭ بىزگە كۆڭۈل بۆلىدىغان بۇ روھىڭىزنى 

 ئىنكاسى غەلىتە ئىكەن ، ئۇنىڭغا ئېرەن قىلماڭ .

 571ساۋدا
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 بەزى تورداشالرنىڭ ئىنكاس يېزىش ۋەزىپىسى بارمۇ قانداق ؟

ئەركىن سىددىق ئاكىمىز بىر ئوبدان يازغان تېمىنى پېتىقداپ ! ئۇيغۇرچىنى ئوقۇپمۇ 

 ىگەن ئادەم باشقا تىلدىكى ئوقۇشنى قانداق قوبۇل قىلىدىغاندۇ؟چۈشىنەلم

بەزەنلەر راستىنال زەھەردەك گەپ قىلىدىكەن ، بۇ ھەسەتتىنمۇ ، بىلىمسىزلىكتىنمۇ ۋە ياكى 

 قەستەنلىكمۇ ؟

 ھەممەيلەن قېرىنداشقۇ ؟ نەشتەرنى سانجىۋالمىساق پۇخادىن چىقمامدۇ يا ؟

رمىسۇن ! شۇنچە ئالدىراش تۇرۇپمۇ ۋاقىت چىقىرىپ قېرىنداشالر ئەركىن ئاكا ، قولىڭىزغا دەرت بە

 ئازارالشمىسۇن دەپ بۇ ئىككى تېمىنى يولالپسىز ،'ئالالھ بىلىمىڭىزنى تېخىمۇ زىيادە قىلسۇن !

 پەرۋاز
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كۆڭۈل ئارامىڭالردا ئالىمىمىز ئەركىن سىدىق ئاكىمىزنىڭ -چارچاپ قالغان بولساڭالر

 يغۇر توربەتلىرى بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبەتلىرى بولسۇن!!!يىلالردىكى ئۇ-2010

http://abdurahman38.blog.sohu.com/164854735.html 

 دىككات
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لەيكۇم ئۇستاز ئەركىن ئاكا سىزنىڭ ئالدىنقى يازمىڭىز ئىنتايىن توغرا گۈلەن مۇئەئەسساال

ىگىزلىك مەزمونىنى مىنىڭچە ئوبدان ئۇستازغا ئوخشاش بىلىملىك ،ۋىجدانلىق كىشىلەر يازمىڭىزنىڭ ن

بىلىدۇ . بۇ يەردە "كاللىسىنى قاغا چوقىۋالغان "بىر قىسىم نادانالرنىڭ ئالدىدا كەچۈرۈم سورىشىڭىزنىڭ 

ھاجىتى يوق دەپ قارايمەن . ئۆزىنىڭ ئانا ۋەتىندىن يىراق ماكاندا تۇرۇپ ئۆز مىللىتىنىڭ كەلگۈسى 

بارلىق قېرىنداشالرغا ئامان ئىسەنلىك تىلەيمەن . تىنىڭالر  تىنسىز خىزمەت قىلىۋاتقان-ئۈچۈن ئۈن 

ساالمەت بولسۇن . شۇ بىر قىسىم نادانالرنىڭ ئەرزىمەس ئىنكاسلىرى ئۈچۈن قىممەتلىك يازمىالرنىڭ 

 يۇقۇلۇپ كىتىشىدىن بەك ئۈمۈدسىزلىنىمەن . 

 كارۋانجان
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ردا ماقالە يېزىۋاتقان چاغلىرىدا گۈلەن ئەپەندىم ۋە ئەركىن ئاكىمىزنىڭ توختىماي تورال

ئەدەبىيات ساھەسىدىكى نۇرغۇنلىغان يازغۇچىالرنىڭ بېشىنى ئىچىگە تىقىۋېلىپ مەسىلەن ، ئابدۇقادىر 

جااللىدىن ، يالقۇن روزى ، ياسىنجان سادىق چوغالن ، جالىلىدىن بەھرام ،'ئەسئەت سۇاليمان ،ۋە 

تىدە .ئەتىدىن كەچكىچە ئۆزىنىڭ ئىشىغىال پۇختا بولۇپ باشقا بىرقاتار يازغۇچى ئەدىپلىرىمىزنىڭ جممى

تورمۇنازىرىسىگە ئىزچىل قاتناشماسلىقى ياكى ياشالرغا رىغبەت بولىدىغان تېمىالرنى يازماسلىقى 

) بەلكىم يازغاندۇ ، ئەمما ھېچكىم فىزىكا كەسپىدە ئوقۇغان ھەم شوغۇللىنىۋاتقان ئەركىن ئاكىمىزنىڭ 

 ئورنىنى باسالمايدۇ (

 ادەمنىڭ ئىچىنى پۇشۇرىدۇ ، كۆڭلىنى غەش قىلىدۇ .ئ

تور مۇنازىرىسىگە باش بولۇپ ياكى يېتەكلەپ تور دۇنياسىدا بەس مۇنازىرىنى قانات يايدۇرۇپ 

 ياشالرنى ئۈندىدارالردىكى قۇرۇق پاراڭالردىن يىراقالشتۇرغىلى بوالتى ئەمەسمۇ ؟

ا ئىلھام مەدەت بېغىشالش ۋەزىپىسىنى ئەركىن ئەجىبا تور دۇنياسىدا ماقالە خەۋەر يولالپ ياشالرغ

 ئاكىمىز ،تاشپوالت ئاكىمىز قاتارلىق بىرنەچچە ساناقلىقال زىيالىيلىرىمىز ھۆددىگە ئېلىۋالمىغاندۇ .

 ئۇيغۇرچە خەت يېزىشنى ئۇنتۇپ قالماڭالر ئەدەبىيات ساھەسىدىكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرى

نجان سادىق چوغالن ، جالىلىدىن بەھرام ،'ئەسئەت ئابدۇقادىر جااللىدىن ، يالقۇن روزى ، ياسى

 سۇاليمان .

 تاتاتۇڭا
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ئەركىن ئاكا،تېمىڭىزغا رەخمەت،جاھاننىڭ دەردىنى ئالىمالر تارتىدۇ،راھىتىنى نادانالر سۈرىدۇ 

،دەپ ئوقۇغانمەن بىر كىتابتىن،مىللەت ئۈچۈن قىلغان ئەمگىگىزدىن گۈل ئۈنسۇن،مۇنبەردىكى 

مغا شۇنى تەۋسىيە قىلىمەنكى بىر بىرىمىزگە تىل سالماي،ھاقارەتلىمەي،'ئەمەلى سپاتالر قېرىنداشلىرى

بىلەن مۇنازىرىشەيلى،'ئاچچىق ئەقلىمىزگە مىنىۋالمىسۇن. ھىلىمۇ ياخشى ئارىمىز خېلى يىراق ،جەم 

تا بولۇشساق مۇشلىشىپ كېتىمىزمۇ نىمە؟ گەپ سۈزىمىزدىن قايسىمىزنىڭ قانچىلىك ساپادا ،'ئەخالق

 ئىكەنلىكىمىز چىقىپ تۇرۇپتۇ ،تۈزىتەيلى،تۈزىلەيلى.

 كىلقۋاز
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ئەركىن سىدىق ئەپەندىم بۇ تېمىنى يولالپ ياخىشى قىپسىز. بولۇپمۇ ياسىر قازىنىڭ سۆزلىرى 

بىزنىڭ مىسىردا دىن ئوقۇۋاتقان قىرىنداشلىرىمىزغا ناھىيىتى ياخىشى جاۋاپ بوپتۇ. گۇلەننىڭ كەچۈرۈم 

نى ئوقۇپ ككڭلۈم بىر قىسما بوپ قالغانتى. سىزنىڭ ماقالىڭىزنى ئوقۇپ سەل تەسكىن سوراش خېتى

قايتا ئوقۇپ، ئەمەل قىلسا -تاپتىم. مىسىردىكى تالىپ قىرىنداشالر ياسىر قازىنىڭ سۆزلىرىنى قايتا

 ياخىشى بوالتتى.

 باتۇركاراھان
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ن،'ئالالھ ئىلمىڭىزنى زىيادە ھۆرمەتلىك ئەركىن سىدىق ئەپەندىمگە ساالمەتلىك تىلەيمە

 قىلسۇن.

 ئابدۇجىلىل
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 ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم قىرىندىشىم ! 

كۆڭۈل ئارامىمىزغا سۇنغان خەلقىمىزنىڭ مىننەتسىز ئوغالنى ئەركىن.سىدىق ئاكىمىزنىڭ تور 

 سۆھبىتىنى كۆرۈپ نۇرغۇن بىلىملەرگە ئىگە بولدۇم.رەھمەت سىزگە.

 سەھرالىكمەن
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م ئەلەيكۇم،جېنم قېرىنداشلىرىم!!نەچچە كۈندىن بۇيان سىلەرنىڭ بارلىق ئىنكاسىڭالرنى ئەسساال

تۇلۇق ئوقۇپ كىلۋاتىمەن،'ئىنكاسالردىن كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى،قېرىنداشلىرمىز ھەقىقەتەنمۇ كۆپ خىل 

اپاسىنى ساپا ۋە كۆپ خىل قاتالمدا ئىكەن،مۇشۇنداق لىم سورۇنغا ئىشتراك بولۇپ ئۆزىنىڭ مەنىۋى س
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يۇقىرى كۆتىرىشنى ئارزۇ قىلغان ۋە شۇنىڭغا ئىنتلۋاتقان بۇ سورۇن ئىشتراكچىللىرنىڭ ئاغزىدىكى بەزى 

سۆزلەر مېنى بەك قايغۇغا سالدى،نەق گەپكە كەلسەك قېرىنداشلىرىم كالىنىڭ مۈڭگۈزىگە ئۇرسا تۇيىقى 

ىبۇلال ئەپەندى،گۈلەن ئەپەندى سىقىراپتۇ دىگەندەك بىز ھەممىمز بىر گەۋدىمز،'ئەركىن ئەپەندى،ھەب

ھەممىسى بىزنىڭ قىممەتلىك بايلىقمىز،'ئۇالرنىڭ قايسىغا تىل ئۇزارتىلسا بىزنىڭ كۆڭلىمز يېرىم 

بولىدۇ،'ئۆز ئالىم ئۆلىمالىرنى قەدىرلىمگەن مىللەت خار ۋەيران بولغۇچى مىللەتتۇر،'ئۇالرنىڭ ئىجتھات 

ىنىڭ خەلىق ئۈچۈن قوشقان ئەمەلى تۆھپىسى ئۇنى تۆھپىللىرى بىر بىردىن ئېسلدۇر،گۈلەن ئەپەند

خەلىق قەلبىدە كاتتا ئورۇنغا گە قىلدى،'ئۇ بۇنىڭغا اليىقتۇر،ھەبىبۇلالھ ئەپەندىگە كەلسەك ئۆزنىڭ 

جتماي پەن ساھەسىدىكى ۋە دىنى ساھەدىكى ئۆتكۈر پىكىرلىرى ،خەلىققە سۇنغان قىممەتلىك 

لىپ تەربيلىگەن ئوقۇغۇچىللىرى،شۇنىڭدەك دىنى ساھەدىن ئەسەرلىرى،ۋە ئۇنڭ يۈرەك قېنىنى سەرپ قى

ئىبارەت تىگىگە يىتىش نتاين قىيىن بولغان بىر كەسىپتە ئۈزۈپ چىقىپ ئۆزىدە دننى ۋە پەننى بىلىمنى 

تەڭ ھازىر قىلىشى بىزنىڭ ئۇنىڭغا تەككۈزگەن تلمىزنى كۆيدۈردۇ،گۈلەن ئەپەندىگمۇ شۇ.ئىنسان 

ۈچ قېرىندىشمىزمۇ شۇ،مۇكەممىللىك ئالالھقا خاستۇر،'ئەمىليەتتە سىلەر بۇ خاتالىقتىن خالى ئەمەس،بۇ ئ

يەردە تالشىپ جىدەل قىپ كەتكەن بىلەن ئۇ ئۈچ كشىمز ھەرگىز بىربىرنى خاتا چۈشنىپ رەنجىشىپ 

يۈرگىنى يوق،بەلكى قولنى قولىغا تىخىمۇ چىڭ تۇتۇپ،قانداق قىلغاندا خەلقىمىزگە ئەڭ ياخشى 

 ز دىيشىۋاتىدۇ،،،سلەرگە نىمە تاالش تارتىش ؟خىزمەت قىالاليمى

 ئەقىنىخ
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 ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم قېرىنداشالر.

ئۇستازىمىز ئەركىن سىدىق بىلەن ئابدۇۋەلى ئايۇپقا ۋە باشقا ھەممە ئۇستازالرغا كۆپ رەخمەت. 

قاراپ مېڭىشتىكى يولنى  سىلەر بىز ئۇيغۇرالرغاھازىرقى زاماندا ناھايىتىمۇ كېرەك. سىلەر ئۇيغۇرالرغا ئالغا

كۆرسەتكۈچى. سىلەر مۇشۇ جەرياندا ناھايىتىمۇ جاپا چېكىۋاتىسىلەر. بىز بولساق سىلەرنى قەدىرلەشنىمۇ 

 ئىچىمدىن ئەپۇ سورايمەن.-ئۇقمايۋاتىز. مەن بۇنىڭدىن ئىچ

مەن تۇرىۋاتقان ئامرىكىدا بىر جەمىيەتشۇناسلىقتا ئوقۇۋاتقان ئاغىنەم ماڭا "ئۇيغۇرالر 

رىنجىدىن ناھايىتى ياخشى سەركەردىگە ئىنتايىن مۇھتاج. ئىككىنجىدىن ئۇيغۇرالرغا سەركەردە بى

بولماق ئىلگىرىكىن تەس" دىگەن ئىدى. بۇ سۆزلەر ناھايىتىمۇ توغرا. چۈنكى بىز ئۇيغۇرالرنىڭ ئىككى 

ە بولۇش ئۈچۈن يۇز يىلدىن ياقى ئۆزىمىزدىن سەركەردىمىز بولۇپ باقمىغان. شۇڭا ئۇيغۇرالرغا سەركەرد

بۇرۇنقىالردىن ئۈگىنىدىغان مەنبەرىمىز يوق. ئەڭ مۇھىمى بىز ئەگەشكۈچىلەرنىڭ "شۇ 

كىن سىدىق ۋە سەركەردىلەرنىڭ خاتا يەلىرى بولسىمۇ ئەگىشىش كېرەك "دەيدىغا ئېڭىمىز يوق. ئەر

 تازلىرىمىز بىزگە ئەڭ كېرەك سەركەردىلەردۇر.سئابدۇۋەلى ئايۇپ ئۇ

ىمىزنىڭ ماقالىلىرىگە رەدىيە بەرگەن ئۇستازالرغىمۇ كۆپ رەخمەت. ئەمىلىيەتتە تازسئابدۇۋەلى ئۇ

ھەممىمىزنىڭ مەقسىتى بىر. ئۇ بولسىمۇ مىللىتىمىز ھەم دىنىمىز ئۈچۈن. پەقەت تۇتقان يولىمىز 

ئوخشىمايدۇ. ئۇ ئۇستازلىرىمىزغىمۇ رەخمەت، ئەگەر ئۇالر مىللىتىمىز ھەم دىنىمىزنى دىمىگەن بولسا 

ىنى ئىسراپ قىلىپ شۇ نەرسىلەرنى يىزىپ ئولتۇرمىغان بولغىيتى. لىكىن مەن ئۇالنىڭ تۇتقان يولىغا ۋاقت

ئانچە قوشۇاللمىدىم.) بۇ مىنىڭ شەخسى قارشىم(. مەن بۇرۇن ئۇ ئۇستازالرنىڭ ماقالىلىرىنى تۈزەك 
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لگەندە بىر نىمە كۆرۈپ باقمىغان، لىكىن ئابدۇۋەلى ئۇستازنىڭ ماقالىسىگە قارشى تۇرۇشقا توغرا كە

يىزىپتۇ. شۇنچىلىك بىرنىملەرنى يازالىغاندىن كېيىن سىلەردىمۇ قابىلىيەت باركەن. بۇ ئۇستازالرنىڭ 

باشقىالرغا قارشى تۇرىدىغان ئەمەس، بەلكى بىزگە يول باشاليدىغان نەرسىلەرنى يىزىشنى ئۈمىد 

ىر مىجەزىگە ئامراق بولۇپ قالدىم، قىلىمەن. مەن ئامرىكىغا كەلگەندىن كېيىن بۇ ئامرىكىلىقالرنىڭ ب

ھەم مۇشۇ مىجەزنى ئۇيغۇرالرمۇ ئۈگەنسىكەن دىگەن ئۈمىدتە. ئۇ بولسىمۇ ئەگەر بىرەرى ئۆزىگە 

 «(interesting) سىزنىڭ پىكىرىڭىز ئادەمنى قىزىقتۇرىدىكەن» ئوخشىمايدىغان بىر پىكىرنى دىسە،

كرى بويچىمۇ ئىش قىلماي ئۆزنىڭ دەپ قويىدۇ، لىكىن رەدىيە بەرمەيدۇ، ھەم ئۇ كىشىنىڭ پى

 ئويلىغىنىچە ئىش تۇتىدۇ.

ئابدۇۋەلى ئۇستازنىڭ گىپىگە يۇز پىرسەنت كىشى قوشىلىش مۇمكىن ئەمەس، لىكىن توقسەن 

پىرسەنتتىن ئارتۇق كىشى قوشىلىدۇ، ئۇنداق بولۇش ئاسان ئەمەس. بىز ئابدۇۋەلى ئۇستازنىڭ 

لەندۈرسەك. ھەم بۇ ئۇستازالرنىڭ كۆپ ئەسەرلىرىنى ئوقۇپ ناھايىتىمۇ جىق ئەسەرلەرنى يىزىشقا رىغبەت

 ئۇزىمىزگە يول تاپساق دىگەن ئۈمدتە.

 ئابدۇلالنۇرۇم
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 دوكتور ئابدۇل ساالمنىڭ كۇۋەيت ئۇنىۋېرسىتېتىدا سۆزلىگەن نۇتقى

 

 

غىنىدا تەكلىپكە بىنائەن نۇتۇق سۆزلەش پۇرسىتىگە مۇيەسسەر ىمەن بۇ قېتىمقى سۆھبەت ي

شەرەپكە چوڭقۇر مىننەتدارلىق -ىقىمدىن ئىنتايىن پەخىرلىنىمەن ھەمدە ماڭا بېرىلگەن بۇ شانبولغانل

بىلدۈرىمەن. گەرچە مەن سۆزلەيدىغان مەزمۇنالر مېنىڭ ۋەتىنىمنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان نۇرغۇنلىغان 

تا چۈشىنىپ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر ھەققىدە بولسىمۇ، لېكىن مەن بۇ يەردە باشقىالرنىڭ خا

قېلىشىدىن ئەنسىرىمەستىن جۇشقۇن ھېسسىياتىم بىلەن سۆزلىمەكچىمەن. چۈنكى، كۇۋەيتتە 

مۇسۇلمانالرنىڭ قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتى باشقا بارلىق مۇناسىۋەتلەردىن ئۈستۈن تۇرىدىغانلىقى 

 ھەممىگە ئايان.

نىڭ تامامەن ھەقلىق پەن ئۈستىدە سۆزلىمەكچىمەن. ئەگەر ئۆزىمىز-مەن بۈگۈن مۇھىمى ئىلىم

پەن -ئابرۇيىمىزنى ساقاليمىز دېسەك، ئالدى بىلەن ئەرەب ۋە ئىسالم ئەللىرىنىڭ ئىلىم -بولغان ئىززەت

ئىتتىپاقىدىكى ئىجادىيەت مەسىلىسىگە ئېتىبار بېرىشىڭالرنى، ھەمدە زۆرۈر بولغان پائالىيەت ۋە 

تۈنىمەن. لېكىن مەن بۇ مەسىلىنى تەدبىرنىڭ قەدەم باسقۇچلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشۇڭالرنى ئۆ

نىڭ بەزى  «زەررىچە فىزىكىسى»سۆزلەشتىن ئىلگىرى بىر نەچچە مىنۇت ۋاقتىڭالرنى ئېلىپ 

تەرەققىياتلىرى، بولۇپمۇ ئېنېرگىيىنىڭ ئاساسى شەكىللىرى ۋە تەبىئەت كۈچلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك 

ۇالر مەن شۇغۇللىنىۋاتقان ۋە تەتقىق بولغان بەزى مەسىلىلەر ئۈستىدە توختىلىپ ئۆتمەكچىمەن. ب

 قىلىۋاتقان ئىلمىي مەسىلىلەردۇر.

 

 

 رەسىم: دوكتور مۇھەممەد ئابدۇل ساالم-1
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 ئاساسى كۈچلەرنىڭ بىرلىكى

يىل ئىلگىرىال، ئېنېرگىيىنىڭ ئاساسى شەكىللىرىنىڭ  20فىزىكا ئالىملىرى بۇنىڭدىن پەقەت 

ىت ئېنېرگىيىسى ۋە يادرو ئېنېرگىيىسىنىڭ ئىككى خىل شەكلى تارتىش كۈچى ئېنېرگىيىسى، ئېلېكتر ماگن

بولغان ئاجىز تەسىر ئېنېرگىيىسى ۋە كۈچلۈك تەسىر ئېنېرگىيىسىدىن ئىبارەت تۆت خىلغا 

بۆلۈنىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى. ئېنېرگىيىنىڭ يۇقىرىقى شەكىللىرى بىر خىلدىن يەنە بىر خىلغا ئۆزگىرىپ 

ۈچى ئېنېرگىيىسىنىڭ ئېلېكتر ئېنېرگىيىسىگە ئايلىنىدىغانلىقى كۆپچىلىككە تۇرىدۇ. مەسىلەن، تارتىش ك

 ئايان. سۇ كۈچىدىن پايدىلىنىپ توك چىقىرىش بۇ خىل ئۆزگىرىشنىڭ ئىسپاتى بوالاليدۇ.

نۆۋەتتىكى ۋەزىپە ئېنېرگىيىنىڭ ئۈچىنچى خىل شەكلى )يەنى كۈچلۈك يادرو كۈچى( مۇشۇ بىر 

دىغان ياكى بولمايدىغانلىقىنى ئىسپاتالشتۇر. بىز بەزى كەسىپداشالر بىلەن پۈتۈنلۈكنىڭ بىر قىسمى بولى

بىرلىكتە بۇ خىل پىكىرنى سىستېمىلىق بايان قىلدۇق. ھەمدە تەجرىبە اليىھىسىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. بۇ 

 خىل تەجرىبىلەر ئامېرىكا، ھىندىستان ۋە ئەنگلىيەلەردە ئىشلىنىشكە باشلىدى. ئەگەر بۇ تەجرىبىلەر

مۇئەييەنلەشتۈرۈلىدىغان بولسا )يەنى ئېنېرگىيىنىڭ ئۈچىنچى خىل شەكلى مۇشۇ پۈتۈنلۈكنىڭ بىر قىسمى 

بولىدىغان بولسا( خۇدانىڭ شەپقىتىگە شۈكرى ئېيتىمەن. بىز تەخمىنەن ئۈچ يىل ئىچىدە بارلىق يادرو 

ىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ كۈچلىرى بىلەن ئاتومنى شەكىللەندۈرگۈچى ئېلېكتر كۈچىنىڭ ئوخشاش بىر كۈچ ئ

يادرو كۈچىنىڭ  -چىقىمىز. مۇشۇنداق بولغاندا، تارتىش كۈچى بىلەن يېقىندا ئېتىراپ قىلىنغان ئېلېكتر

 بىرلىكىنى ئىسپاتالش ئەڭ ئاخىرقى نىشان بولىدۇ، خاالس.

بۇ بىرلىك نەزەرىيىسىنىڭ ئومۇمى مەزمۇنى مۇنداق: تارتىش كۈچى، ئېلېكتر كۈچى ۋە يادرو كۈچى 

اتارلىق كۈچلەرنىڭ بارلىقى، بىر خىل تەسىر كۈچىنىڭ ئوخشىمىغان ئىپادىلىنىشىدىن ئىبارەت. قارىماققا ق

بۈگۈنكى كۈندە بۇ خىل قاراشقا ئىشەنگىلى بولمايدىغاندەك كۆرۈنسىمۇ، لېكىن بىز چوقۇم ئۇنىڭ 

تېين ئوتتۇرىغا قويغان ھەقىقەت ئىكەنلىكىگە ئىشىنىمىز. يۇقىرىدىكى كۆز قاراشنى ئەڭ دەسلىپىدە ئېينىش

يىل ۋاقىت كېتىشى  50ئىدى. لېكىن بۇنى ئېنىق، توغرا بايان قىلىش ۋە دەلىللەش ئۈچۈن تەخمىنەن 

تارتىشتا قالغان بۇ ئاخىرقى مەسىلىنى كەلگۈسىدە ئىسالم دۆلەتلىرىدىن چىققان -مۇمكىن، مەن تاالش

 ن.ياش بىر فىزىكنىڭ ھەل قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن ۋە تىلەيمە

سىرتقى كۆرۈنۈشى تۈپتىن ئوخشىمايدىغان تەبىئەت كۈچلىرىنىڭ بىرلىكى ئۈستىدە تەۋرەنمەستىن 

 ئالالھنىڭئىزدىنىش بىز فىزىكالرنىڭ ئېتىقادىمىز. شۇنداقال مەندەك بىر مۇسۇلماننىڭمۇ ئېتىقادى. مەن 

. شۇڭا تۆۋەنچىلىك شەرەپ ۋە بەخت دەپ بىلىمەن -بىر قىسىم ئورۇنالشتۇرۇشىنى چۈشىنىپ يېتىشنى شان

 بىلەن ئالالھقا شۈكرى قىلىمەن.

ئايدىكى نوبېل مۇكاپاتى تارقىتىش مۇراسىمىدا مەن فىزىكا مۇكاپاتىغا -12يىلى -1979

ئېرىشكۈچىلەرنىڭ ۋەكىلى بولۇپ، تەكلىپكە بىنائەن سىتوكھولمدىكى كاتتا ھەشەمەتلىك زىياپەت 

ىتىگە تەشەككۈر ئېيتىپ سۆز سۆزلىگەن ئىدىم. مىنىڭ شۇ زالىدا شىۋېتسىيچە پادىشاھ ئالىيلىرىنىڭ زىياپ

چاغدىكى سۆزۈمنىڭ بىر قىسمىنى ئوقۇپ ئۆتۈشۈمگە رۇخسەت قىلغايسىلەر. بۇالر مىنىڭ تەبىئەت 

دۇنياسىنىڭ ئاخىرقى ھېسابتا بىرلىكى ۋە سىممېترىكلىكىگە ئىشىنىدىغانلىقىمغا مۇناسىۋەتلىك بىر 

پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق بايلىقى. ئۇنى  -مىنىڭ كەشىپ قىلىنىشىفىزىكا ئىل»بۆلىكىدىن ئىبارەت. 

كەشىپ قىلىشقا شەرق ۋە غەرب، جەنۇب ۋە شىمالدىكى ئەللەر تەڭ قاتناشقان. ئىسالمنىڭ مۇقەددەس 

ئالالھ يەتتە ئاسماننى بىرىنى بىرىنىڭ ئۈستىدە قىلىپ »دا مۇنداق دېيىلگەن:  «قۇرئان»كىتابى 
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يارىتىشىدا ھېچ نۇقساننى كۆرمەيسەن، سەن )ئاسمانالرغا( تەكرار قاراپ  ئالالھنىڭن ياراتتى، مېھرىبا

باققىنكى، بىرەر يوچۇقنى كۆرەمسەن. ئاندىن سەن يەنە ئىككى قېتىم قارىغىن، كۆزۈڭ )ئاسماندا بىرەر 

 -4،  -3)قۇرئان كەرىم،سۈرە مۈلك . «نۇقسان تېپىشتىن( ئۈمىد ئۈزگەن ۋە تالغان ھالدا قايتىدۇ

يۆلەك بولىدىغان -بىزنى ئىلھامالندۇرىدىغان ۋە بىزگە يار –ئايەتلەر(. بۇ بارلىق فىزىكالرنىڭ ئېتىقادى 

ئېتىقاد. بىزنىڭ ئىزدىنىشىمىز قانچە چوڭقۇر بولغانسېرى، بىزنىڭ ھەيرانلىقىمىز شۇنچە ئاشىدۇ. كۆزىمىز 

 «شۇنچە قامىشىدۇ.

يغىتىش ئۈچۈنال ئەمەس، بەلكى ئۈچىنچى دۇنيا مەن بۇ گەپلەرنى بۈگۈن كەچتە كەلگەنلەرنى ئو

پەن ئۈستىدىكى ئىزدىنىش رىقابىتىدە پۇرسەت ۋە ماددىي بايلىق كەمچىل -كىشىلىرىگە، يەنى ئىلىم

 بولغانلىق سەۋەبىدىن ئارقىدا قالغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان كىشىلەرگە قارىتىپ ئېيتىۋاتىمەن.

 

 ق بايلىقىپەن پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ ئورتا -ئىلىم

پەن  -پەننىڭ پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق بايلىقى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەش ۋە ئىلىم -ئىلىم

تەرەققىيات تارىخنىڭ پۈتكۈل مەدەنىيەت تارىخىغا ئوخشاش بەزى دەۋرلىك ئالمىشىشنى باشتىن 

سۆزۈمدە كەچۈرگەنلىكىنى تەكىتلەش يۈزىسىدىن مەن نوبېل مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن چاغدا قىلغان 

يىل ئىلگىرى، شوتالندىيەلىك بىر  760مۇنداق بىر تارىخى باسقۇچنى ئەسلەپ ئۆتكەنىدىم: بۇنىڭدىن 

ياش يىگىت ئۆز ئانا يۇرتىدىن ئايرىلىپ، جەنۇبقا قاراپ سەپەر قىلىپ، ئىسپانىيەدىكى تولېدو 

(Toledo( غا كەلگەن. ئۇنىڭ ئىسمى مېشائېل )Mechael بولۇپ، مەقسىتى تولېدو ) ۋە كوردۇۋادىكى

يىلى تولېدوغا يىتىپ كېلىپ، -1217ئەرەب ئۇنىۋېرسىتېتالردا تۇرۇپ ئىشلەش ئىدى. مېشائېل مىالدى 

ئۇ يەردىكى ئۇلۇغۋار بىلەن بىر پىالن تۈزگەن. ئۇنىڭ پىالنى ئارىستو تىلىنى التىن تىل سىستېمىسىدىكى 

نى چۈشەنمىگەچكە، ئۇنىڭ ئەرەبچە ياۋروپاغا تونۇتۇش ئىدى. ئۇ گىرېك يېزىقىدىكى ئەسلى نۇسخى

تەرجىمىسىدىن تەرجىمە قىلىشقا كىرىشكەن. ئاندىن ئۇنى ئىسپانچە ئىزاھالپ چۈشەندۈرگەن. تولېدو 

پەن ئىجادىيەتلىرىنىڭ باشالنغانلىقىدىن  -ۋە سالېرنودىكى مەكتەپلەرنىڭ بارلىققا كېلىشى غەربتە ئىلىم

ش زۆرۈركى، ئىسالم ئەللىرىدە خېلى بۇرۇنال يورۇتۇلغان دېرەك بېرىدۇ. لېكىن شۇنىمۇ ئىزاھالپ ئۆتۈ

 پاراسەت چىراغلىرى بۇ مەكتەپلەرگىمۇ يورۇقلۇق ئېلىپ كەلگەنىدى.-ئەقىل

پەن ئىجادىيەت پائالىيىتىدىكى بۇ دەۋرىي ئايلىنىشنى مەن تېخىمۇ ئېنىقراق قىلىپ  -ئىلىم

پەن تارىخى ھەققىدىكى ئۆچمەس  -ىلىمئېيتىپ بېرەلەيمەن. گېئورگې سارتون ئۆزىنىڭ بەش توملۇق ئ

ئەسىرىدە، دەۋرلەرنى پەن مۇۋەپپەقىيەتلىرى توغرىسىدىكى ھېكايىلەر بىلەن بۆلگەن. ھەر بىر دەۋرنى 

يىلنى بىر مەركەزلىك شەخسكە باغلىغان. مەسىلەن، سارتون مىالدىدىن  50يىلغا ئايرىپ، ھەر  50

دەپ ئاتىغان. ئۇنىڭدىن كېيىنكى دەۋرلەرنى يىلالرنى ئەپالتون دەۋرى  -400~450ئىلگىرىكى 

ىمېد دەۋرى قاتارلىق دەۋرلەرگە ئايرىغان. خئارستوتىل دەۋرى، ئېۋكىلد ۋە ئارئايرىم ھالدا -ئايرىم

يىلنى جىملىئى جابىر، شارەزمى، رازى، مەسئۇدى،  350يىلىغىچە بولغان -1100يىلىدىن -700مىالدى 

 ن ۋە ئۆمەر ھەييام دەۋرلىرىگە ئايرىغان.ۋافا، برونې، ئىبىن سىنا، ئىبىن ھەسە

بىز بۈگۈنكى كۈندە ئەل برونې بىلەن ئىبىن سىنانىڭ ئاساسى زەررىچىلەرنىڭ تۈپ خۇسۇسىيەتلىرى 

بىرىگە يېزىشقان خەتلىرىنى كۆرىدىغان بولساق، ئەل برونىنىڭ ئەقلى خۇالسە  -توغرىسىدىكى بىر

ىرىدىكى ئادەملەر يالغۇز فىزىكا ئالىملىرى بولۇپال چىقىرىش ئۇسۇللىرى يەنىال يېڭى بىلىنىدۇ. يۇق
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قالماستىن، بەلكى ئۇالرنىڭ مېدىتسىنا، ماتېماتىكا، گېئولوگىيە، پەلسەپە ۋە ئاسترونومىيە 

ساھەلىرىدىمۇ ئوخشاشال ئۇلۇغ تۆھپىلەرنى قوشقانلىقىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز الزىم. ئۇنداقتا نېمە 

ۇرۇپ ۋە بايان ۋە بىلىملىرىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا جارى قىلد قاراشلىرى-ئۈچۈن ئۇالرنىڭ كۆز

پەندە كىشىنى -ئەسىر فىزىكىسىنىڭ بىر قىسمى قىلىپ كىرگۈزۈلمىگەن؟ مانا بۇ ئىلىم-12ۋە  -11قىلىپ، 

قايتا ئۆزگىرىش بولۇپ، -ناھايىتى ئەپسۇسالندۇرىدىغان بىر ئىش. بۇنىڭغا شۇ دەۋر جەمئىيىتىدە قايتا

پەن ئۇچقۇنلىرىنى -كى ھۆكۈمدارالر دائىم ئۆزلىرىنىڭ قارام ھەرىكەتلىرى بىلەن ئىلىمكېيىن

 ئۆچۈرۈۋەتكەنلىكى سەۋەب بولغان.

يىلىدىكى -1437يىلىدىن كىيىن ئىسالمىيەت دۇنياسى ئارقىدا قالدى. لېكىن -1350

بەگنىڭ شانلىق سەمەرقەنتنىڭ ئەھۋالى بۇنىڭدىن مۇستەسنا ئىدى. ئەمىر تېمۈرنىڭ نەۋرىسى ئۇلۇغ

 پەننىڭ ئوچىقى ئىدى. -ئوردىسى ئىلىم

ھەقىقەتنى ئېتىراپ قىلىش بىز ئۈچۈن نومۇس ئەمەس. »بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئەل كىنىدى 

ھەقىقەتنىڭ مەنبەسى قەيەردە بولۇشتىن قەتئىينەزەر بىز ئۇنى قوبۇل قىلىشىمىز ۋە ئۇنى ئۆزىمىزنىڭكىگە 

ىڭ پەللىسىگە چىققانالر ئۈچۈن ئېيتقاندا، ھەقىقەتنىڭ ئۆزىدىن ئايالندۇرۇۋېلىشىمىز كېرەك. ھەقىقەتن

قىممەتلىك ھېچقانداق نەرسە بولمايدۇ، ھەقىقەت ئىزدەنگۈچىنىڭ ئىناۋىتىنى ۋە ئورنىنى زىيانغا 

دەپ يازغان. ئەل كىنىدى توغرا ئېيتقانىدى. مەيلى ئۇ قايسى يەردە تېپىلغان « ئۇچراتمايدۇ.

قىقەت دېگەن مەڭگۈ ھەقىقەتتۇر. ئالالھ بىزنى ئۆزى ياراتقان دۇنيانى بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ھە

 چۈشەندۈرۈپ بېرىشكە خەلق ئەتتى.

 

 پەندە ئارقىدا قالغانلىقى-ئىسالم ئەللىرىنىڭ ئىلىم

ئىسالم ئەللىرى نېمىشقا ئارقىدا قالدۇق؟ بۇنىڭغا ھېچكىم ئېنىق جاۋاب بېرەلمەيدۇ. بۇنىڭدا 

مۇ بار. مەسىلەن، موڭغۇلالرنىڭ كەلتۈرگەن ۋەيرانچىلىقلىرى. بۇ ئەلۋەتتە سىرتقى سەۋەبلەر

پەننى پەقەت بىر مەھەل -ۋەيرانچىلىقالر كىشىنىڭ ئىچىنى سىيرىلدۈرسىمۇ، لېكىن بۇ ۋەيرانچىلىقالر ئىلىم

ئۈزۈپ قويدى. چىڭگىزخاننىڭ نەۋرىسى ھىالكۇ ماراگادا بىر رەسەتخانا قۇرغان. مىنىڭ كۆزىتىشىمچە، 

پەندە ئارقىدا قېلىشىدىكى سەۋەبلەر ئىچكى قىسىمدا دەپ ئوياليمەن. بىزنىڭ -ەللىرىنىڭ ئىلىمئىسالم ئ

ئىچىمىزدە پەرۋاسىز ۋە ئېتىبارسىز قاراشنىڭ ھۆكۈم سۈرگەنلىكىنى ئەينى ۋاقىتتا ئەڭ ئۇلۇغ 

 جەمئىيەتشۇناس ۋە تارىخشۇناسالرنىڭ بىرى بولغان ھەمدە پۈتكۈل بىر دەۋرنىڭ شانلىق پاراسەت

ئىگىلىرىنىڭ بىرى بولغان ئىبىنن خەلدۇننىڭ بىر ئابزاس سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈش ئارقىلىق 

ئاڭالشالرغا قارىغاندا، ئوتتۇرا »ناملىق كىتابىدا: « مۇقەددىمە»ئىسپاتاليمەن. ئىبىن خەلدۇن ئۆزىنىڭ 

ى ئۆگىتىش ئورنى دېڭىزنىڭ شىمالىي دېڭىز ياقىسىدىكى فىرانسىيە تۇپرىقىدا چوڭ بىر پەلسەپە ئىلمىن

بار ئىكەن. ئۇ يەرگە ئوقۇشقا بارغان كىشىلەر نۇرغۇنلىغان پەنلەرنى ئۆگىنىدىكەن. كىشىلەرگە 

سىستېمىلىق تۈردە ئالەمنىڭ جىمى مۆجىزىلىرىنى چۈشەندۈرىدىكەن. ئۇالرنىڭ شاگىرتلىرىمۇ ناھايىتى 

بىزنىڭ دىنى ئىشلىرىمىزدا ئۇ يەردە نېمە بارلىقىنى خۇدا ئۆزى بىلىدۇ. لېكىن  …نۇرغۇن ئىكەن

شۈبھە يوق. شۇڭا ئۇ ئىشالر بىلەن كارىمىز بولماسلىقى -فىزىكىنىڭ قىلچىمۇ مۇھىم ئەمەسلىكىگە شەك

دېيىلگەن. ئىبىن خەلدۇن ئىلىمگە قىزىقمىغان، ئارزۇمۇ قىلمىغان، ئۇنىڭغا ئېتىبارسىز قارىغان، « كېرەك

يېتىملىكنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. ئەل كىندىنىڭ  ھەتتا ئىلىمنى ئۆچ كۆرگەن. بۇ خىل پەرۋاسىزلىق
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ھەرقانداق جايدىن ئىمكان قەدەر ئېھتىياجلىق ئىلىمگە ئېرىشىش ئەنئەنىسىنى ئەستىن  –ئەنئەنىسى 

پەن جەھەتتىكى ئىزدىنىشى ئەينى ۋاقىتتا يېڭىدىن -چىقىرىپ قۇيۇشى بىلەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئىلىم

لىرى بىلەن ئاالقىسىنى ئۈزۈپ قويغان. ئۇنىڭدىن كېيىنكى بەش پەن -مەيدانغا كېلىۋاتقان غەرب ئىلىم

 يۈز يىل ئىچىدە مۇسۇلمانالر تەشنالىق بىلەن ئىلىم ئىزدىدى.

ئىبىن خەلدۇن دەۋرىدىن باشالنغان ئىلىم ۋە پاراسەتتە يېتىم قېلىش قۇدرەتلىك ئىسالم 

مپېرىيىسى ۋە ھىندىالرنىڭ موغۇل ئىمپېرىيىسى، تۈركلەرنىڭ ئوسمان ئىمپېرىيىسى، ئىراننىڭ سەپەۋى ئى

پەنگە  -خانلىقىغىچە داۋام قىلدى. ئىسالمىيەتتىكى بىر مۇنچە بىلىم تۈسىنى ئالغان پەتىۋاالر ئىلىم

توسالغۇ بولدى. ئۇ چاغدا پەننى تەتقىقاتنىڭ ھەرقاندىقى دىنى مەدرىسىلەرگە مەركەزلەشكەنىدى. 

نىي ئەقىدىلەر يېڭىلىق يارىتىشتىنمۇ مۇھىم دىنى مەدرىسىلەردىكى ئېغىزاكى تارقىلىدىغان دى

 ھېسابلىناتتى.

 

 پەننى گۈللەندۈرۈشنىڭ ئالدىنقى شەرتى –ئىسالم ئەللىرىدە ئىلىم 

پەن ئۈستىدە -ئەسىرلەردە ئىلىم -11،-10، -9،-8مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ ئالتۇن دەۋرى بولغان 

قىنىڭ سەۋەبىنى تېپىش قىيىن ئەمەس. پەننى راۋاجالندۇرغانلى -ئىزدەنگەنلىكىنى، ھەمدە ئىلىم

مۇسۇلمانالر قۇرئان ۋە پەيغەمبەرنىڭ ھەدىسلىرىگە ئەمەل قىلىدۇ. دەمەشق ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئاپتور 

پەننىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەشتە مۇنۇ  –مۇھەممەد ئەجەبۇل خاتىپنىڭ سۆزى بويىچە ئېيتقاندا، ئىلىم 

ئايىتىدە شەرىئەت ئەھكاملىرى بايان  250رىمىنىڭ قۇرئان كە»سۆزدەك پاساھەتلىك سۆز يوق: 

پارچە ئايىتىدە بولسا )قۇرئاننىڭ تەخمىنەن سەككىزدىن بىرى( مۇسۇلمانالرنىڭ  750قىلىنغان، 

پەن  -پاراسەتتىن تولۇق پايدىلىنىپ، ئىلىم-تەبىئەتنى تەتقىق قىلىش ۋە ئۇنى تونۇش، ئەقىل

 «ركىبى قىسمى قىلىش توغرىسىدا تەشۋىق قىلىنغان.ساھەلىرىنى جەمئىيەت پائالىيىتىنىڭ بىر تە

دېگەن. بۇ شەرەپلىك نام « ئالىمالر پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋارىسلىرىدۇر»پەيغەمبىرىمىز ھەدىستە: 

ياراتقانلىرىنى  ئالالھنىڭپەن بىلىملىرىگە ئىشەنگەن ئالىمالرغا مەنسۇپ. چۈنكى ئۇالر  –ئىلىم 

 چۈشىنىدىغان ئالىيجاناب ئادەملەردۇر.

يوق؟ مەن –پەن دۇنياسىدا يەنە تارىختىكى ئالدىنقى قاتارغا ئۆتەلەمدۇق -بىز ئىلىم

سەمىمىيلىك بىلەن شۇنى كۆرسىتىمەنكى، ئەگەر پۈتكۈل جەمئىيەت، بولۇپمۇ ياشلىرىمىز ئەنە شۇنداق 

ئۈمىدلىك نىشاننى كۆزلەيدىغانال بولسا، بىز چوقۇم ئۇ نىشانغا يىتەلەيمىز. ئۆزىمىزنىڭ تارىخى 

تەجرىبىسى ۋە باشقا مىللەتلەرنىڭ تەجرىبىسىگە ئاساسالنغاندا، شۇنى ئېسىمىزدە چىڭ ساقلىشىمىز 

پەندە ئاسان يول يوقتۇر. خەلق ئىگىلىكىدىكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمى قىممىتىنىڭ  -كېرەككى، ئىلىم

نلەرنى تەتقىق بىر پىرسەنتىدىن ئىككى پىرسەنتىگىچە بولغان قىسمىنى ئاساسىي پەنلەر ۋە ئومۇمى پە

قىلىش ۋە راۋاجالندۇرۇشقا ئاجرىتىشنى قولغا كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. كەم دېگەندە بۇنىڭ ئوندىن بىر 

پەننى راۋاجالندۇرۇش ئۈچۈن ئاجرىتىشىمىز كېرەك. ياپونىيە مىڭجى  -قىسمىنى خاس ھالدا نوقۇل ئىلىم

نخۇاڭ پادىشاھ تەختكە چىقىش يىلىدىكى ئىسالھات دەۋرىدە شۇنداق قىلدى. ئەينى ۋاقىتتىكى تيە

بىلىم مەيلى ئۇ يەرشارىنىڭ ھەرقانداق يېرىدە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، بىز ئۇنىڭغا »نۇتقىدا: 

يىل ئىلگىرى سوۋېت ئىتتىپاقىمۇ شۇنداق قىلدى. سوۋېت  60دېگەنىدى. بۇنىڭدىن « ئېرىشىشمىز الزىم.

لدى، ھەمدە ئۇالر بارلىق ساھەلەردە ئىتتىپاقى پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ خادىملىرى كۆپەيتى
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ئۈستۈنلۈكنى قولغا كەلتۈرۈشتىن ئىبارەت ئۇلۇغۋار نىشاننى ئوتتۇرىغا قويدى. بۈگۈنكى كۈندە سوۋېت 

پەنلەر ئاكادېمىيىسى بىر مىليوندىن ئارتۇق ئالىم توپالنغان ئاپتونومىيىلىك تەشكىالت بولۇپ قالدى. 

قى تۈزۈمى ئاستىدا، ھەرقايسى تەتقىقات ئورۇنلىرىدا كىشىنى زوقالندۇرىدىغان سوۋېت ئىتتىپا

 ئىشلەيدىغان ئالىمالرغا ئەھمىيەت بېرىلىپ، ئۇالر تۈرلۈك ئاالھىدە ئىمتىيازالردىن بەھرىمەن بولماقتا.

يوق؟ ھۆكۈمىتىمىز بىلەن ۋاقىتلىق -جەمئىيىتىمىزدە بىزنىڭ ئەنە شۇنداق قىلىشىمىزغا يول قويۇالمدۇ

يوق؟ ئۇالرغا مۇالزىمەت -بولغان دۆلەتلەردىن كەلگەن ئالىمالرنى كەمسىتىمىزمۇ ئىختىالپلىرى-پىكىر

 يوق؟ دېگەن سوئالالرنى قويۇپ بېقىشىمىز كېرەك.-قىلىشنى توختىتىپ قۇيىمىزمۇ

پەن جەھەتتە ئىتتىپاق -ئاخىر ئىسالم ۋە ئەرەب ئەللىرىنىڭ ئىلىم-مەن بۇ سۆزۈمدە باشتىن

لدىم. گەرچە بۇ دۆلەتلەردە ھازىر سىياسىي جەھەتتىن ئىتتىپاق تۈزۈش مەسىلىسى ئۈستىدە توختا

پېنىنىڭ -پەن ئىتتىپاقى ئەينى زاماندا، يەنى ئىسالم ئىلىم-تۈزۈشكە مۇمكىن بولمىسىمۇ، لېكىن ئىلىم

پەن ئىتتىپاقىنى ئاڭلىق تۈردە تەشكىللەش زۆرۈر. بۇ -ئۇلۇغ دەۋرىدە مەۋجۇت ئىدى. بۇ خىل ئىلىم

ىمىز ۋە ئالىملىرىمىزنىڭ مەنىۋى ۋە ماددىي جەھەتتىن يەنىمۇ قوللىشىغا موھتاج. ئىتتىپاق ھۆكۈمىت

بۈگۈن بىز ئىسالم، ئەرەب ئەللىرىدىن كەلگەن ئالىمالر كىچىك بىر تەشكىالت تۈزدۇق. بۇ تەشكىالتنىڭ 

 پەن ئىجادىيەت كۆلىمى، خەلقئارا سەۋىيىسىنىڭ يۈزدىن بىرىدىن –پەن مەنبەسى ۋە ئىلىم  –ئىلىم 

ئوندىن بىرىگىچە توغرا كۈلىدۇ. بىز چوقۇم بىردەك ئىتتىپاقلىشىپ، ئادەم ۋە ماددىي كۈچلەرنى يىغىپ، 

 خۇددى بىر ئەمەلىي مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان تەشكىالتتەك خىزمەت قىلىشىمىز كېرەك.

بىز يالغۇز بىر مۇنچە ئايرىلىپ قېلىشال ئەمەس، بەلكى خەلقئارالىق نورمال سەۋىيىدىنمۇ 

پەننى باشقۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن  -لىپ قېلىشقا دۇچ كېلىۋاتىمىز. بىزنىڭ دۆلەتلىرىمىزنىڭ ئىلىمئايرى

پەن تەشكىالتلىرىدىكى ئۆزىنى ئۆزى  -غەربنىڭ ياكى سوۋېت ئىتتىپاقى پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ ئىلىم

 ئىدارە قىلىش ئۇسۇلى ئوتتۇرىسىدا بىر چوڭ ھاڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرماقتا.

پەننىڭ گۈللىنىشى تۆۋەندىكى  -قاندا، ئىسالم ۋە ئەرەب ئەللىرى ئىتتىپاقىدا ئىلىميىغىپ ئېيت

 بەش شەرتكە باغلىق، بۇالر: 

 مەجبۇرىيەتنى قىزغىنلىق بىلەن ئۈستىگە ئېلىش؛ --

 مەردلىك بىلەن ياردەم قىلىش؛ --

 بىخەتەرلىككە كاپالەتلىك قىلىش؛ --

 رۇش؛ ئۆزىنى باشقۇ-پەن ئىشلىرىدا ئۆزى–ئىلىم --

 خەلقئاراغا يۈزلىنىش قاتارلىقالردۇر.--

 

 ئۈچ مۇراجىئەت

مەن نېمە ئۈچۈن ئىلىم ئىجاد قىلىش ئىشلىرىنى ناھايىتى قىزغىن تەشەببۇس قىلىمەن؟ بۇنىڭ 

سەۋەبى شۇكى، بىزدە ئالالھ ئاتا قىلغان كۈچلۈك ئىلىم ئېلىش ئارزۇسى بولۇشتىن باشقا، بۈگۈنكى 

ماددىي ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرىدىغان ئاساسلىق ۋاسىتە  -لىي پەنكۈچ، ئەمە-شارائىتتا بىلىم

بولۇپ قالدى. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە بىر سەۋەب شۇكى، بىز خەلقئارا ئىجتىمائىيەتنىڭ ئەزاسى بولساقمۇ، 

باشقىالر بىزنى كۆزگە ئىلمايدۇ. بىز بىلىمنى ئىجاد قىلغان كىشىلەرنىڭ ئەيىبلىشى ۋە مەسخىرىسىگە 

 ۋاتىمىز. مەن سۆزۈمنى ئۈچ مۇراجىئەت بىلەن ئاياغالشتۇرماقچىمەن. ئۇچرا
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 بىرىنچى مۇراجىئىتىم، دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدا ئىشلەۋاتقان بارلىق ئالىمالرغا ۋە كەسىپداشلىرىمغا. 

 ئىككىنچى مۇراجىئىتىم ئۆز تەلىماتلىرى ئارقىلىق جەمئىيىتىمىزنى ئالغا يېتەكلەۋاتقان خادىمالرغا.

ىسى بولسا دۆلەتلىرىمىزنىڭ رەھبىرىي خادىملىرى ۋە مەمۇرىي باشقۇرۇش خادىملىرىدىن ئۈچىنچ

 كۈتىدىغان ئۈمىد.

مەن سۆزۈمنى ئالدى بىلەن قېرىنداشلىرىمغا ۋە ئالىمالرغا مۇراجىئەت قىلىشتىن باشاليمەن. 

سكۈنە ۋە مۇنداق پەرەز قىاليلى، ئەگەر سىزنى پەن ۋە ئەمەلىي پەنگە زۆرۈر بولغان بارلىق ئۈ

ياردەملەرگە ئېرىشتى دەيلى، ئەگەر سىزنىڭ تەتقىقاتىڭىز كەلگۈسىدە ئەمەلىي قوللىنىلسا، سىلەرنىڭ 

ئۆزۈڭالرنى ئىدارە قىلىش ھوقۇقۇڭالر بولسا، ئۆز جەمئىيىتىڭالرنى تەرەققىي -ئۆز تەشكىالتىڭالردا ئۆز

ولسا، چەتئەللەردىكى ئالىمالر قىلدۇرۇش پىالنىڭالرنى زېھىن قۇيۇپ ئىشلىشىڭالرغا ئىمكانىيەت ب

پەننى گۈللەندۈرۈشتىكى يېتەكچىلىك رولۇڭالرنى جارى قىلدۇرۇشقا تەكلىپ قىلغان  –سىلەرنى بۇ ئىلىم 

بوالتتى. ئۇ ھالدا سىلەرنىڭ تەتقىقات ئورنۇڭالر بىرلەشكەن ئىسالمىيەت ئىلىم پەن ئىتتىپاقىنىڭ 

بوالتتى. نېمە ئۈچۈن بىزنىڭ ئىسالم دۆلەتلىرىدە  تەرەققىياتى ئۈچۈن ئۇلۇغۋار پىالنالرنى تۈزگەن

ماتېماتىكا پېنىنىڭ ئەڭ نوپۇزلۇق تەتقىقات ئورۇنلىرى يوق؟ بۇنىڭغا ھەيرانمەن. ئەگەر بىزنىڭ ئۆز 

ئادەملىرىمىز كەم بولىدىغان بولسا، ئۇ ھالدا مۇشۇ پەن ساھەسىدە ساھىبخانا دۆلەت بولۇپ، خەلقئارادا 

پەن ساھەسىدىكى  –ىۋېتەيلى. بۇنداق قىلغاندا خەلقئارالىق ئىلىم ھەمكارلىق تەتقىقات ئېچ

قەرزىمىزنى ئادا قىلغىنىمىزدىن سىرت، بىزگىمۇ پايدىسى كۆپ بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئىنترو 

پەن بىرلەشمىسىنىڭ خەلقئارالىق يەر شارىنى  –يادرو يېغىلىش تەتقىقات تەشكىلى ۋە خەلقئارا ئىلىم 

پ كۆزىتىش پىالنىغا ئوخشاش ئىشالرغا بىزنىڭ مەملىكىتىمىزنىڭمۇ قاتنىشىشىنى، ياكى غەيرىي تەكشۈرۈ

 رەسمىي يوسۇندا قاتنىشىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. 

ئىككىنچى مۇراجىئىتىم، ئارىمىزدىكى ئۆزلىرىنىڭ ئەمەلىي تەلىماتى بىلەن ئىجتىمائىيەتنى ئاۋات 

بىز قۇرئان كەرىمىدىكى تەلىملەرنى ئۇنتۇپ قالمايلى، ھەمدە قىلىپ تۈزەۋاتقان كىشىلەرگە قارىتىلىدۇ. 

بۇ تەلىملەرنىڭ ئىجتىمائىي نىشانلىرىمىزغا ئورتاق ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالمايلى. ئىسالم ئەللىرىدىكى 

پەنلەر بولۇپال قالماستىن، بەلكى ھازىرقى  –مەكتەپلەر ۋە دەرسلىكلەر ئىبىن سىنا دەۋرىدىكى ئىلىم 

 پەنلىرىدىكى چۈشەنچىلەرنى تەتقىق قىلىشىنى ئۆز ئىچىگە ئېلىشى الزىم.  – زامان ئىلىم

ئەمدى مەن ئەڭ ئاخىرقى مۇراجىئىتىمنى بىزنىڭ دۆلەت ئىشلىرىمىزغا مەسئۇل بولۇۋاتقان 

پەن ئەتراپىمىزدىكى ئالەمنى ۋە  –پەن مۇھىم نۇقتا. چۈنكى ئىلىم  -كىشىلىرىمىزگە قارىتىمەن. ئىلىم

پەننىڭ مۇھىم بولۇشىدىكى يەنە بىر  –لىگەن دۇنيانى تۈپ نېگىزىدىن چۈشىنىدۇ. ئىلىم ئالالھ اليىھى

 مۇھىم سەۋەب شۇكى، پەندىكى كەشپىياتالر بىزگە ماددىي مەنپەئەت بېرىدۇ. 

پەن ھەممىال يەرگە ئومۇميۈزلۈك باب كۈلىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇ پۈتكۈل  –قىسقىسى،'ئىلىم 

رەب ۋە ئىسالم مىللەتلىرىنىڭ ھەمكارلىشىشىدىكى ۋاسىتە بوالاليدۇ. لېكىن ئىنسانىيەتنىڭ، شۇنداقال ئە

پەن ئىشلىرىدا قەرزدارمىز. بىز چوقۇم غۇرۇرىمىزغا تېگىدىغان بۇ خىل قەرزنى ئادا  –بىز خەلقئارا ئىلىم 

 قىلىشىمىز كېرەك.

 قىلغاي! ئامىن! ئالالھ ھەممىمىزنىڭ ئىشىنى ئاسان قىلغاي ،ھەممىمىزنىڭ كۆڭلىگە ھىدايەت ئاتا

 يىلى كۇۋەيت .- 1981

 

، قىزىققانالر مۇشۇ كىتابنىڭ «پەن ئىجادىيەت قۇدرىتى-ئىسالم ئەللىرىنىڭ ئىلىم-ئەرەب»مەنبە: 
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 ئۇيغۇرچىسىنى كۆرۈپ باقساڭالر بولىدۇ.

 

 قازاق شۆبىسى. -نەشرىياتى: جۇڭگو پەننى ئومۇمالشتۇرۇش نەشرىياتى، شىنجاڭ ئۇيغۇر

 html-1-28852-p://bbs.bagdax.cn/threadhtt.1تور مەنبەسى: 

 1001باغداشقا يوللىغۇچى: تۇران

 https://en.wikipedia.org/wiki/Abdus_Salamرەسىم مەنبەسى: 
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 چۈشكەن ئىنكاس ۋە كەلگەن خەتلەردىن تالالنمىالر

 

 

لەرنىڭ ئىچىدە ئىالۋە: مەن ھازىرغىچە تەييارالپ، ۋەتەندىكى ئۇيغۇرچە تورالرغا چىقارغان ماقالى

دىنغا ئائىت ماقالىلەرگە چۈشكەن ئىنكاسالرنىڭ سانى ئەڭ كۆپ بولدى. شۇ سەۋەبتىن، ئۇنىڭ ئۈستىگە 

ۋەتەندىكى ئۇيغۇرچە تور بەتلىرىنىڭ بۇنداق تېز تاقىلىپ كېتىدىغانلىقىنى پەقەتال ئويالپ باقمىغانلىقىم 

بۇ قېتىم ئىزدەپ كۆرسەم، ساقالپ قويغان  ئۈچۈن، مەن ئۇ ئىنكاسالرنى كۆچۈرۈپ ساقالپ قويماپتىمەن.

ئىنكاس ۋە خەتلەردىن يەنە ئازراقى بار ئىكەن. ئۇالرنىڭ بىر قىسمى مەزكۇر كىتابتىكى ماقالىلەر 

ھەققىدە بولمىسىمۇ، ئاشۇ ئىنكاس ۋە خەتلەرنىڭ بىر قىسمىنى تالالپ، مەزكۇر كىتابنىڭ ئاخىرىغا 

ان سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن، كۆپىنچە ئىنكاسالرنىڭ ئىگىلىرىنىڭ كىرگۈزۈپ قويدۇم. يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغ

 ئىسمىنىمۇ يېزىپ قويماپتىمەن. ئوقۇرمەنلەرنىڭ توغرا چۈشىنىشى ئۈمىد قىلىمەن. 

 

ئەركىن سىدىق ئۇستازنىڭ قىممەتلىك ئەمگەك ۋە ئەقىدىلىك ئىزدىنىشلىرىگە چىن ( 1)

 كۆڭلۈمدىن رەھمەت!

قەلب مۇشۇ بولسىال كۇپايىكەن! قەلبتە سەمىمىيلىك ۋە پاكلىق ئەڭ مۇھىمى سەمىمىي قەلب، پاك 

لىق ھەسەل قاچىالنغان قاچىدىن -لىپمۇلىق بولسا ئۇ كالال، ئېغىز، پۇت ۋە قولنىڭ ھەممىسىدىن لىپمۇ

 ھەسەل تەپچىرىگەندەك تەپچىپ چىقىدىكەن.

 ، ئا. قارلۇقشئىزدىنى

 

زېھنىڭىز ساالمەت ۋە ساغالم بولغاي. مەن ( ئالالھ ئەجرىڭىزنى ھەسسىلەپ بېرەر، تىنىڭىز، 2)

سىنىپتا ئولتۇرۇپ سىزدىن دەرس ئاڭالۋاتقاندەك تۇيغۇدا ئوقۇپ چىقتىم ھۆرمەتلىك بىلىمخۇمار 

 ئەپەندىم.

 جان شئىزدىنى

 

( ئادەمنىڭ قەلبى ئالەمنى سىغدۇرالىغاندا ئاندىن ئالىملىق يۇلتۇزى چاقنايدىغان چېغى، 3)

!!! كۆزى ئالەمنى كۆرەلىگەن بىلەن قەلبى قېرىندىشىنى سىغدۇرالمايدىغان ئالىملىرىمىزغا تەشەككۈر

 مۇھەببەت بىلەن قەلبلەرنى ئىللىتقاي. باغداش دىككات.-خەتەر مىھرى

 

( مەن بىرىجى بولۇپ ئوقۇپتىمەن . ماۋۇ ئوقۇيدىغان تىما ئىكەن ، قايىل بولدۇم. مىنىڭ 4)

ۋېرىدىكەن دەپ قارىدىم . مەسىلەن ئەتىراپىمدىكىلەر ئۆزەمنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ تەدبىقلىسام بولى

مىلىدە بولۇشنى بۇ تىما ئارقىلىق باشقىدىن ئۈگەنگەندەك بولدۇم . بىر جەمىيەتتە مۇئابىلەن قانداق 

ھەرقانداق بىر ئادەم يەككە ياشىيالمايدۇ ، جەزمەن باشقىالر بىلەن يەنى بىر دىنلىق ياكى غەيرى 

ىلىدە بولىمىز ، ئەگەر مۇشۇ تىمىنى ئۆزىمىزدە ئۆزلەشتۈرسەك ، خىزمەت ، ممۇئادىنلىق كىشىلەر بىلەن 
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سودا ، تىجارەت ، مۇنازىرە ، ھەتتا ئادەتتىكى پاراڭ ھەممىسىگە ماس كىلىدىكەن دەپ ئويلۇدۇم . 

ئەگەر دەۋەتچىلەر ئۆزىدە ئۆزلەشتۈرسە تېخىمۇ زور ئۈنۈمى بولغۇدەك . بىلىمخۇمار ئەپەندىمگە كۆپ 

، سىزنىڭ ۋە ئاىلىڭىزدىكىلەرنىڭ تىنى ساالمەت ، خىزمەتلىرىڭىز نەتىجىلىك بولغاي .  تەشەككۈر

 .571ساۋدا باغداش

 

( قالتس يېزىلىپتۇ ، مۇشۇننى جەمىيئەتمىزدىكى ھەر ساھە كىشلەر ئۇقۇپ باقسا دەيمەن....بىزگە 5)

ئالالھ ئۇالر نىڭ بىلمنى يۇلباش بۇلۇپ بېرۋاتقان دىنى ئۆلماالرغا كۆپدىن كۆپ تەشكۈرلەر بولسۇن. 

زىيادە قىلسۇن..ئىماننى مۇستكەم قىلسۇن.........لىكىن شۇنداق زاتالر چىقۋاتدۇ...ئۇالر ئۆزلىرنىڭ 

مەنپەتىنى دەپ ئۆز ئالدىغا يەكۈن ۋە پەتىۋالرنى بىرۋاتدۇ....بۇالر ئالالھ ھوزۇردا قانداق جاۋاپ 

ار.. مانا مۇشۇ سەۋەبدىن بەزى ئەگەشكۈچىلەر بىرەر...پەيغەمبىرمىز سەلالھنىڭ يۇزگە قانداق قار

يۇلدىن ئىزىپ كېتىپ باردۇ....مۇشۇ سەۋەبدىن ئىغتىالپ كېلىپ چىقىۋاتدۇ.مانا مۇشۇ سەۋەپدىن دىن 

ئورتتاق چۇشەنچە ھاسل بولماتدۇ. ئەركىنكام دىگدەك ھەممە ئادەم ئىناق ئىتپاق ئۆتسە نىمەدىگەن 

 تۇرسا ..بۆردەك بولۇپ توغرا يول باشالش كېردە.....ياخشى...بىراق ئىتالردەك خىرس قىلىپ 

 بىر توپ ئارسالنغا ئىت باش بۇلسا،'ئاسالنالر ئىتدەك بۇلۇر.

 بىر توپ ئىتقا ئارسالن باش بولسا ئىتالر ئارسالندەك بولۇر.

 يۇسۇپ خاس ھاجىپ

 .2پادىقى باغداش

 

قايتا ئوقۇپ -ۇپ، بەزىدە قايتا( ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم، ئۇستاز، ئەسەرلىرىڭىزنى شۇنداق ياقتۇر6)

كىتىمەن. رەھمەت سىزگە ئالالھ رەھمەت قىلسۇن. يازمىدىكى "تازىلىق ئىشچىللىرىنى تۆۋەن 

كۆرگەنلەرنى كۆرۇپ" دىگەن قۇرلرنى يەنە "ئالالھنىڭ جاپالىق ئىشلەپ ھاالل دىن تىپىپ 

ۈمدىن ياش چىكەتتى ، يىگەنلەرنى بەك ياخشى كۆرىدۇ" دىگەن قۇرالرنى ئوقۇپ ئىختىيارسىز كۆز

چۈنكى مەنمۇ بەزىدە ئىشك ئالدىدا يوللىرىمىزنى سۈپۈرۈپ پاك پاكىزە قىلىۋاتقان قىرىنداشلىرىمىزنى 

يەنى ئالالھ ياخشى كۆرىمەن دىگەن مىھنەتكەش ئەزىزلەرنى بىلىپ بىلمەي كۆزگە ئىلماپتىمەن 

 ئەمەسمۇ .تەۋبە ئىي راببىي ئۆزەڭ كەچۈر گىن بىزنى .

 . 795ئابدۇلھامىدمىسرانىم 

 

( ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم بىلىمخۇمار ئاكا ياخشىمۇسىز؟ خىزمەتلىرڭىز قانداراق كىتىۋاتىدۇ،'ئۇزۇن 7)

بولدى. سىز بىلەن ئاالقىلشالمىدىم، يىقىندا يوللىغان )بۇيرۇلغان ياردەم ۋە تىرىشچانلىق( تىمىسدىكى 

خىزمەتلىرڭىز شۇنداق ئالدىراش بولسىىمۇ يوللىغان ماقالىڭىزنى ئۇقۇپ چىقىپ شۇنداق جوش بولدۇم. 

 ۋاقىت چىقىرىپ بۇنداق بىر ياخشى تىمىنى يولالپسىز، رەخمەت سىزگە ئاكا.

مەن شۇنىڭغا ئىشىنىمەن يوللىغان بۇ تىمىڭىز چوقۇم بىزگە بىر ماياك بولغۇسى،مىنىڭ كۇزتىشىمچە 

ۇقىرى پەللىگە چىقىۋاتىدۇ. بۇ بىر ياخشى ھازىر نۇرغۇنلىغان ياشالردا ئىسالم دىنىمىزغا بولغان ئىنتىلىش ي

پەن، تېخنولوگىيە، ئىنجېنېرلىق -پەن دىن)بولۇپمۇ ھازىر ئوقۇغۇچىالرنى تەبىىي-ئىش لىكلىن ئۇالر ئىلىم

ۋە ماتېماتىكا كەسىپلىرىدە قانداق تەربىيىلىشىمىزگە باغلىق."( يىرىقلىشىۋاتىدۇ.كۆپۇنچە قىرىنداشلىرىم 

لىشتىكى سەۋەپنى مەمۇرى خىزمەتكە ئۇرۇنلىشىش ئۈچۇنال ئۇقۇيدۇ ھەم بولسا مەكتەپتە بىلىم ئى
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شۇنداق ئارزۇ قىلىشىدۇ،گەرچە مەن ئۇالرنىڭ ئارسىدا بولساممۇ ئۇزۇمنى ئۇالر بىلەن 

تونۇشمايدىغاندەك ھەتتا ئۇالربىلەن قانداشلىق مۇناسىۋىتىم يوقتەكال ھىسقىلىمەن،'ئەمدى سىز يازغان 

ەك سىز بۇماقالىدە گىرمانالر بىلەن ياپۇنالنى مىسال قىلىپ چۇشەن ماقالە مەزمۇنىغا كەلس

دۇرۇپسىز،گەرچە گىرمانالر بىلەن ياپۇنالر ئىككىنجى دۇنيا ئۇرشى مەزگىلدە شۇنداق كۆپ ئادەملەرنى 

قىزغان بولسىمۇ نىمىشقىكىن تاڭ ئۇالغا شۇنداق ھۆرمۈتۈم كىلىدۇ ھەم شۇنداق ھەۋەس قىلمەن.مەن 

نجى دۇنيا ئۇرشىدىكى كۇچلۈك ئارمىيە سىگە ئەمەس ئەكسىچە سىز ماقالىدە تىلغااغان ئۇالرنىڭ ئىككى

قايتا تەكىتلىگىنىدەك، ئەگەر ھەر بىر مىز ئەقلىمىزنى -ئۇالردا بولغان شۇنداق بىر روھقا)ياسىر قازى قايتا

تىرىشساق، ئەڭ زور دەرىجىدە ئىشلىتىپ، جېنىمىزنى تىكىپ، ئۆزىمىزنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ، قاتتىق 

ئالالھ ئاندىن ھەربىرىمىزگە ياردەم قىلىدۇ دەپ (. قارايمەن،ھەراس ئاكا سىز گىرمانالر بىلەن ياپۇنالنى 

ئانچە كۈلمەيدۇ، ئانچە بەك ئوينىمايدۇ، ئۇنىڭ ئورنىغا "بىز ھازىر قايسى تەرەپكە قاراپ كېتىۋاتىمىز؟ 

ۆپ ئوياليدۇ دەپ يىزىپسىز بۇنى ئۇقۇپ بىز بىزنىڭ ئەتىدىكى تەقدىرىمىز كاپالەتكە ئىگىمۇ؟" دەپ، ك

ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇنىڭ ئەكسىچە ئىكەن لىكىنى ئويالپ قالدىم،بىز ئويۇن تاماشا ھەم كۇلكىدىن 

ئۇزىمىزنى تارتىپ بواللمىدۇق دەپ قارايمەن.ھەتتا ئەتىدىكى تەقدىرمىز كاپاالتكە ئىگىمۇ ئىگە 

ئوقۇپ دەل مۇشۇ يەرگە كەلگەندە ئۆزۈمدە گىرمانالر  ئەمەسمۇ ئۇنى ئۇيالپمۇ باقمايمىز مەن ماقالىنى

قىلدىم)مەنمۇ داۋاملىق ئۆزۇمنىڭ  سېبىلەن ياپۇنالدا باربولغان شۇنداق بىر روھنىڭ بارلىقكىنى ھ

قايسى تەرەپكە قاراپ كىتىۋاتقانلىقىمغا،'ئەتەمنىڭ ھەم كەلگۇسۇمنىڭ كاپالەتكە ئىگە ئىگئەمەسلىكىم 

تىم ئويالپ ئويالپ ئۆز ئۆزەمگە نىمانداق كۆپ ئوياليدىغاندىمە كۆپ ئۇستىدە كۆپ ئۇيلۇنۇپ قالى

ئويلىغاننىڭ نىمىگە پايدىسى دەپال ئۆزۈمگە تەسەللى تاپاتتىم ئەسلىدە بۇ مەندىكى ياخشى بىر 

روھكەن ماقالقڭىزنى ئوقۇغاننىڭ ياغى ئۆزۈمنىڭ قايسى خىل دىكى كىشىلەر توپىغا تەۋەلىكىمنى تونۇپ 

 ىنىڭىز: رامبودىن. يەتتىم. ئوقۇرم

 

( ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم، ھۆرمەتلىك ئەركىن سىدىق ئاكا: قانداق ئەھۋالىڭىز؟ خىزمىتىڭىز 8)

ئوڭۇشلۇق كىتىپ بارامدۇ؟ ئاىلىىڭىز خاتىرجەم،تىنىڭىز ساالمەتمۇ؟ مىللىتىمىز ئۈچۈن قىلىۋاتقان 

ىزنىڭ ماقالىرىڭىزنىڭ سادىق الالھ. مەن سئئەمگكىڭىزنىڭ ئەجرىنى ئالالھ ھەسسىلەپ بېرىدۇ ، ئىنشا

تلەنگچىسى. سىزنىڭ خەلقىمىز ئۈچۈن قىلىۋاتقان ئەمگەكلىرىڭىزدىن مەنپەئەئوقۇرمىنى ھەم 

 تەسىرلەندىم. مەنمۇ ئاز توال ئىش قىلسام دىگەن مەخسەتتە سىزگە خەت يېزىپ ئولتۇرۇپتىمەن.

تاپ ،ئاندىن بالىالرنىڭ مەن ئالدى بىلەن ئانىالرنىڭ ھامىلدارلىق مەزگىلى توغرىسىدا بىر كى

يېڭىلىق يارىتىشقا يىتەكلەشكە داىر بىر كىتاپ تەرجىمە قىلىسام.بۇ ئىككى تىما مىنىڭچە بىز نۆۋەتتە 

ئەڭ ئىھتىياجلىق دەپ ئوياليمەن. يەنە بىر پارچە ئانىالرنىڭ ھامىلدارلىق مەزگلىدىكى بوۋاق 

يوقىرى دەپ قارىغان كىتاپالردىن خالىغان  پەرۋىشى توغرىسىدا يېزىلغان كىتاپالردىن ئىلمىي قىممىتى

 بىرنى سىز تەۋسىيە قىلسىڭىز. 

مەن دەسلەپكى قەدىمدە ئىككى پارچە تەرجىمە قىلىپ خەلقىمىز بىلەن يۈز كۆرۈشتۇرۇپ تەسىرى 

ۋە تەكلىپ پىكىرلەرگە ئاساسەن داۋاملىق تەرجىمە قىلسام.ياكى باشقا ھەمكارلىشىشنى خااليدىغان 

 لسا داۋاملىق باشقا تۈرلەرنىمۇ قوشۇپ تەرجىمە قىلساق دەپ ئويلىدىم. قېرىنداشالر بو

 تەكلىپ پىكىرىڭىزنى ئايىمىغايسىز.

 كۈنى ، بېيجىڭ 19ئاينىڭ  12يىلى  2014ھۆرمەت بىلەن: ئويتاغ. 
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( ناھايىتى ياخشى ئۇچۇرالردىن تەمىنلەۋاتىسىز، ئالال ئەجرىڭىزنى بەرسۇن. بولسا مۇشۇ 9)

زنى كىتابچە قىلىپ تۈزۈپ قويسا ياخشى بوالتتىكەن. ھەم دۆلەت تىلى خەنزۇ تىلىدا يولالنمىلىرىڭى

تەرجىمە قىلىنسا دېگەن ئۈمىدتىمەن. پەرزەنتلىرىمىزگە ھازىرقى دەۋرىمىزدىكى سىلەردەك مۇشۇنداق 

نى نەتىجىلىك ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ خەلقئارادا قولغا كەلتۈرگەن ۋە كەلتۈرۈۋاتقان نەتىجىلىرى

 سۆزلەپ بەرسەك تېخىمۇ ياخشى بوالتتى.

 

( ئاالمەت ئاالمەت بەك سۈيۈندۈم، مۇشۇنداق قىزىمىزنىڭ بارلىقىدىن بىزنى 10)

خەۋەرلەندۈرگەن ئەركىن ئەپەندىگە رەخمەت، ھارمىغايسىز، نادىر تىمىلىرىڭىز ئۈزۈلمىسۇن. 

ۇۋاتقىنىنى كۆرسەكمۇ ، ئاڭلىساقمۇ بىر ئۇيغۇرالرنىڭ دۇنيا ئىلىم پەن ساھاسىدىمۇ ئاز بولسىمۇ تۆھپە قۇش

ھوزۇر بولىدىكەن. شۇ چۇشكۇنلۈشۈپ قايانغا مىڭىشىنى تاپالمايۋاتقان ياشلىرىمىزغا يورۇتقۇچى ماياك 

،مىللىتىمىزگە تەسەللى بولىدىكەن. تەشەككۈر تەشەككۈر . ياراتقۇچىمىز ئىشلىرىڭىزنى بەركەتلىك 

 قىلسۇن، تىنىڭىز ساق بولسۇن.

 

ساالمۇ ئەلەيكۇم ئەركىن سىدىق ئاكا! يەنە بىر ياخشى يازمىڭىزغا كۆپ تەشەككۈر! ( ئەس11)

 ئەزىز تېنىڭىزساالمەت بولسۇن! 

ئانا بولغۇچى ئۆزلىرى يېتىشكە مەنسۇپ بولمىغان ۋەياكى قولدىن بىرىپ قويغان -ئاتا

ىدە دەپ قالىمەن ئارمانلىرىغا كۆپۈنچە بالىلىرى ئارقىلىق ئېرىشىشنى ئۈمىد قىلىدىكەن،بەز-ئارزۇ

سىزنىڭ بۇ يازمىلىرىڭىزنى تولۇقسىزدا ئوقۇۋاتقان ۋاقىتتا ۋە ياكى تولۇق كۇرۇسنى تولۇقالپ 

ارىپ بويىچە( ۋاقىتتا كۆرگەن بولسام،بەلكىم تەقدىرىمىدە باشقىچە ئۆزگىرىشلەر ئئوقۇۋاتقان)چوڭالر ما

ل بوالي دېدى)باشالنغۇچ مەكتەپ يى 15بوالر بولغىيدى.ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتى بىلەن شۇغۇلالنغىلى 

ئوقۇتقۇچىسى(،'ئەمدى بولسا بۇ خىزمەت بىلەن خوشلۇشۇپ يەنە بىر خىزمەتكە يېڭىدىن قەدەم بېسىش 

ئالدىدا تۇرۇپتىمەن. مېنىڭمۇ ئىككى قېزىم بار،مېنىڭمۇ ئارزۇيۇم بۇ قىزلىرىمنى ياخشى تەربىيلەپ 

ۈپ يېڭىدىن ئىشەنچ ۋە ئۈمىدكە تولدۇم،رەھمەت ياراملىق كىشىلەردىن قىلىپ چىقىش،بۇ يازمىنى كۆر

 سىزگە! 

ياشلىقتا قولدىن بىرىپ قويغان ۋاقىت ۋە پۇرسەتلەرنىڭ ئورنىنى تولدۇرماق ھەقىقەتەن قېيىن 

ئىكەن،'ئارمانغا يېتىش ئۈچۈن بىر ئۆمۈر توختاۋسىز كۆرەش قىلىشنىڭ كېرەكلىكىنى بۇ يازمىدىن يەنە 

 بىر قېتىم تونىغاندەك بولدۇم.

 

( بىلىمخۇمار ئاكىمىزنىڭ يازغان تېمىللىرى قايسىال تېمىدا بولمىسۇن ،'ئۇنىڭدىن مىللەتكە 12)

بولغان يالقۇنلۇق مۇھەببىتىنى كۈرۈۋالغىلى بۇلىدۇ.دەرۋەقە مىللىتىمىزنىڭ غېمى كۆپ بولغاچ ،مەلۇم بىر 

غرا كېلىۋاتىدۇ دەپ تېمىنى تۇلۇق يۇرۇتۇپ بولماستا تېخمۇ مۇھىم بىر تېمىغا ئۈتۈپ كېتىشكە تو

ئوياليمەن.مەنمۇ بەزىدە ئالىمنىڭ تەن ساالمەتلىكىدىن ئەنسىرەپ قالىمەن .ئالالھ تەنلىرىنى ساق 

 قىلغاي.

 

( ئىنكاس يازمىغان بىلەن ئۇقۇۋاتمىز ئەركىنكا. "بالىڭىزغا توغرا كۆيۈڭ" دېگەن تېمىدىكى 13)
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المۇ ئىنكاس يازالمىدىم. مىننەتتارلىقنى يازمىللىرىڭىزنى تۇلۇق ئۇقۇپ كىلىۋاتمەن. ئەمما بىر ت

بىلمىگىنىم ئەمەس، قانداق مىننەتتارلىق بىلدۈرۈشنى بىلەلمىدىم. بىز سىزدىن كۆپ خۇرسەن بولدۇق. 

بولسا شۇ تېمىڭىز ئۈزۈلۈپ قالمىسا. ھە راست يازمىللىرىڭىزنى بېسىپ چىقىرىپ كىتاپچە قىلىپ 

 ساقلىۋېلىپ ئۇقۇۋاتقانالرمۇ بار.

 

ن دەل مۇشۇ گەپنى ئوقۇغان چىغىمدا، ئەركىن سىدىق ئەپەندىگە بولغان ھۆرمەت ( مە14)

چۈشىنىشىم تىخىمۇ -تۇيغۇم ھەسسىلەپ، ئەركىن سىدىق ئەپەندىگە بولغان كۆڭۈل مايىللىقىم، ھىس

 يىقىنلىشىپ، كۆزۈمگە لىق ياش كەلدى. رەھمەت ئەركىن سىدىق ئەپەندى.

 

اكا.بۈگۈن ئىزدىنىشقا كىرگىلى ۋاقت چىقىرالمىغان لەيكۇم،بىلىمخۇمار ئمۇئە( ئەسساال15)

ئىدىم،سىزنىڭ بۈگۈن تېمىڭىزنىڭ داۋامىنى يولاليدىغانلىقىڭىز ئېسىمگە كېلىپ كېچە بولۇپ كەتكىنىگە 

شوق بىلەن قوغالپ يۈرۈپ -قارىماي ئىنكاس يېزىپ ئولتۇرۇپتىمەن.مەنمۇ تېمىلىرىڭىزنى زوق

نكاس يېزىشقا ئۇنچە ئالدىراپ كەتمەيدىكەنمەن.ئېھتىمال،سىزنى ئوقۇيدىغانالرنىڭ بىرى بولساممۇ،'ئى

زىيادە ھۆرمەت قىلغىنىم تۈپەيلى،بولمايدىغان گەپ قىلىپ سالغىنىمدىن جىم تۇرغىنىم خوپ دەپ 

ئايالالر بار،سىزنى ھۆرمەتلەيدىغان،چوڭ -قارىسام كېرەك.مەن ۋە مەن بىلىدىغان نۇرغۇن قىز

ەن بولىدىغان.ئەمما ئۇالر سىزگە رەھمىتىنى بىلىدىغان،يازمىلىڭىزدىن خۇرس

ئىزدىنىشقا ئەزا ئەمەس ياكى تورغا چىقالمايدۇ.چۈنكى ئۇالر -ئاڭلىتالمايدۇ.سەۋەبى:

جەنۇبتا.لېكىن،مەن يۇرتتىكى ۋاقتىمدا ئۇالر بىلەن بولغان ھەر بىر يېغىلىشلىرىمىزدا ھەرقايسى تور بەت 

، ئۇالرنىڭ يازمىلىرى،سۆزلىگەن لېكسىيەلىرى توغرۇلۇق ۋە مەتبۇاتالردا كۆزگە كۆرۈنگەن ئۇيغۇرالر

پاراڭ بوالتتى.ئىزدىنىشنىڭ ۋە ئىزدىنىشنى ئىزدىنىش قىلىۋاتقانالردىن سىزنىڭ، 

بىلگەجاننىڭ،...پاراڭلىرى ھەممىدىن كۆپ بوالتتى.بولۇپمۇ سىز ئىزچىل يېزىۋاتقانالردىن 

رنىڭ ئارىسىدا يېزىدىن كېلىدىغانالرمۇ خېلى كۆپ ئۇال›بولغاچقا،سىزنىڭ تېمىڭىزنى تېخى ئوقىمىغانالرغا

 نەخ مەيداندا ئوقۇپ بېرىپ ئاندىن مۇنازىرىمىزنى باشالپ كېتەتتۇق.‹ئىدى

مەن سىزنى ئىزدىنىشنى بىلىشتىن بۇرۇنال بىلىۋال تور بېتىدىكى يازمىلىرىڭىزنىڭ ئېلىكتاب قىلىپ 

باشقا بىلمەيدىغانالرغا ماڭا ئىزدىنىشنى تارقىتىلغان نۇسخىسىنى ئوقۇش ئارقىلىق تونۇغان ئىدىم.

تونۇشتۇرغان ھەمشېرىك ئاچام ئېرىنمەستىن كىتابچىالپ چىقىرىپ ھەممەيلەنگە ئاۋۋال ئۆزۈڭالرئوقۇپ 

سىڭىللىرىڭالرغا ۋە باشقىالرغا بېرىڭالر!بولسا ھەر بىر ئۇيغۇر ئۆزىنىڭ مۇشۇنداق -چىقىڭالر،'ئاندىن ئىنى

ىت دېگننى مۇشۇنداق تەڭشەپ،ھەممىگە يەتكۈزگەندىال بىر ئىشنى بىر قېرىندىشى بارلىقىنى،ۋاق

ئاخىرىغا چىقارغىلى بولىدىغانلىقىنى بىلىپ قالسۇن دەپ تارقىتىپ بەرگەن ئىدى.بىز ۋەبىزلەر سىزنىڭ 

ت مەنپەئەدىنى يازمىلىرىڭىزدىن.پەرزەنت تەربىيسى ۋە باشقا مەزمۇندىكى يازمىلىرىڭىزدىن كۆپ 

جەمىىتىنىڭ سىز ئانچە بىلىپ كەتمەيدىغان يەنە بىر قاتلىمىدىكى كىشىلە ئىچىدىمۇ  ئالغانالرمىز.ئۇيغۇر

سىزنى ھۆرمەت بىلەن تىلغا ئالىدىغانالر.يازمىڭىزنى سۆيۈنۈش بىلەن ئوقۇيدىغانالر ھېلىھەم كۆپ. 

 يېزىۋىرىڭ. ھارماڭ.سىزگە خوتەن قىزلىرى نامىدىن ساالم يولاليمەن.ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم!!!

 

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ئەركىن سىدىق ئاكا، ياخشىمۇسىز. ئۇلۇغ ئالالھدىن تېنىڭىزگە  (16)

ساالمەتلىك، كۈنلىرىڭىزگە خوشاللىق، خىزمىتىڭىزگە ئۇتۇق، ئۆمرىڭىزگە بەرىكەت تىلەيمەن. مەن 
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ۋىن دېرىكتورى قۇشۇمچە ئەلگەنۇر تورىنىڭ مۇئاشىنجاڭ ئەلگەنۇر خەلقئارا سودا چەكلىك شىركىتىنىڭ 

ياشقا كىردىم. سىز بىلەن تور 38اشقۇرغۇچىسى. ئىسمىم تۇرغۇنجان سامساق، يۇرتۇم ئاقسۇ، بۇ يىل ب

 دۇنياسى ئارقىلىق تونۇشقانلىقىمدىن تولىمۇ خوشالمەن، ئالالھ خالىسا دىدارلىشىشقىمۇ نىسىپ بوالر.

دە سىز بىر غايىۋانە تولۇقسىزدا ئوقۇۋاتقان چاغلىرىمدىال سىزنىڭ تەرىپلىرىڭىزنى ئاڭاليتىم، كۆڭلۈم

شەخىس ئىدىڭىز، ئالالھ نىسىپ قىلىپ مانا بۈگۈن سىزگە خەت يېزىش پۇرسىتىگە ئېرىشىپ 

ئولتۇرۇپتىمەن. دۇنيا نىمە دىگەن تار ھە!. سىزنىڭ ئۇيغۇر ئۈچۈن سوقىۋاتقان يۈرىكىڭىزدىن 

ىمىزنى مەنىلىك يۈرەكلىرمىزگە يول ئېچىلدى. سىز ئارقلىق گاڭگىراش ئىچىدە ئۆتىۋاتقان كۈنلىر

كۆپ رەھمەت. مىللىتىمىز -ئۆتكۈزۈشنى بىلۋالدۇق، كۆڭلۈمىزدىكى تۈگۈنلەرنى يەشتىڭىز. سىزگە كۆپتىن

ئۈچۈن خالىسانە خىزمەت قىلىدىغان قوشۇنغا قوشۇلۇشنى چىن دىلىمدىن خااليمەن. مېنىڭ كەسپىم 

 سۈرئېتىم تېز. كومپىيۇتېر، تەكشىلىكتىكى اليىھە ئىشلىرىنى قىالاليمەن، خەت بېسىش

 تاپشۇرۇقالر تاپشۇرسىڭىزنى سەمىمىلىك بىلەن كۈتىمەن.-كۆرسەتمە بېرىشىڭىزنى، ۋەزىپە

 

( ئەسساالمۇ ئەلەيكۈم ئەركىن ئاكا ، سىز ئۇيغۇر تور دۇنياسىغا يازما يوللىغاندىن بىرى 17)

ىلىق ئۇيغۇر سىزنىڭ يازمىللىرىڭىزنى تولۇق دىگۈدەك ئوقۇپ كىلىۋاتىمەن ؛يازمىللىرىڭىز ئارق

دىيارىدىكى ھايات يولىدا مەقسەت نىشانىنى تاپالماي ،قاياققا مىڭىشنى بىلەلمەي گاڭگىراپ 

يۈرۈۋاتقان،قەلبى چاڭقىغان تاالي ئۇيغۇر ياشلىرىغا روھىي ئىلھام مەدەت بىرىپ كىلىۋاتىسىز ،رەھمەت 

 ىت ساادەتلىك قىلغاي. سىزگە .ئالالھ تېنىڭىزنى ساالمەت ئۆمۈرىڭىزنى ئۈزۈن ،'ئاىلىڭىزنى بەخ

 

( ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم،بىلىمخۇمار ئاكا،سىزنىڭ مىللىتىمىزنى،'ئانا تۇپراقنى چىن دىلىڭىزدىن 18)

سۆيگىنىڭىزنىڭ دەلىلى سۈپىتىدە سۇنغان بۇ تىرىشچان تۆھپىكارلىرىمىزنىڭ روھى ھەقىقەتەنمۇ ئۆلگە 

تلىق،مەسئۇلىيەتچان،تىرىشچان،بارلىقىنى ئېلىشقا ئەرزىيدىكەن،بىز ھەممە زىيالىالر سىزدەك ئىتقا

كەلگۈسىمىزنىڭ پارالق بۇلىشى ئۈچۈن ئاتىيااليدىغان بولساق دىگەن ئۈمىتتىمەن،شۇندىال بىزنىڭ بۇ 

نىڭ تۈگىشىگە يارىدىمى بوالرمىكىن دەپ ······روھىيىتىمىزدىكى ئۈمۈتسىزلىك،تەشۋىشلىنىشلەر

 وھ كەمچىل بوپ قالسا كەلگۈسىمىزدىن= =ئوياليمەن،بىز ياشالردا بۇ خىل سىزدىكىدەك ر

 

( بىلىمخۇمار ئاكا، مەن سىزنىڭ مىللىتىنى چىن يۈرىكىدىن سۆيىدىغان، سۈيىدە ئېقىپ، 19)

ئوتىدا كۆيىدىغان ، كەلگۈسىنىڭ غىمىنى يەيدىغان،قانداق قىلسام مىللىتىمگە ئازراقمۇ بولسا ياخشىلىق 

زگە،ۋە تىرىشچانلىقىڭىزغا قايىلمەن،بۇ روھ پۈتۈن قىلسام دەيدىغان بۇ ھەقىقى ئەرلەرچە غايىڭى

زىيالىالردا بولۇشقا تىگىشلىك روھ دى،بىراق بەزىلەر كۈن ئۆتكۈزۈشنىال،راھەتنىال ئوياليدۇ،سىز 

 مۇشۇنداقالرغا قوزغاتقۇچ ماياك بوالاليسىز،'ئاخىرىدا سىزگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بەخىت تىلەيمەن،

 

 ئەركىن سىددىق ئاكا !  ( ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ،20)

چەتئەلدىكى نەتىجىلىك ئۇيغۇرالر ھەققىدە يازمىلىرىڭىزغا يىقىندىن دىققەت قىلىپ كىلىۋاتىمەن. 

چەتئەللەردىكى دوكتۇرلىرىمىزنى بىزگە تونۇشتۇرۇش ھەم شۇنىڭدىن ئاكتىپ ئىنىرگىيە ئالغان 

قىلىنغان بۇ يازمىلىرىڭىز ئالالھ  نەتىجىلىك ياشلىرىمىزنىڭ تىخىمۇ كۆپلەپ چىقىشىنى ئالدىن مەقسەت

 خالىسا ئۆز ئۈنۈمىنى كۆرسەتكۈسى ! 
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بىزگە دەل مۇشۇنداق ئاكتىپ ئىنىرگىيە مەنبەلىرى كىرەك بىر دەۋىردە ياشاۋاتىمىز. بۇنى ئالدىن 

 كۆرەرلىك بىلەن ھىس قىلىپ ، بۇ ئىشقا تۇتۇش قىلغىنىڭالردىن ھەقىقەتەن بىز بەك سۆيۈندۇق. 

ىسمىدىكى نەسىھەت خاراكتىرىدىكى قىستۇرمىڭىزغىمۇ كۆپ رەھمەت. ئىتىقاد يازمىنىڭ باش ق

قاراشتىكى يېمىرىلىش ئۆز نۆۋىتىدە قىممەت قاراشنى ئۆزگەرتىۋىتىدۇ. دۇنياغا ياخشىلىق يارىتىش 

نەزىرىدە قاراشنىڭ ئورنىنى پەقەت نەپال ئىلىشتەك تويماس كۆز بىلەن قاراش ئالىدۇ. بىزگە ئەسلى 

اشاشقا ئۈندەيدىغان مۇراجەتلەر كۆپەيسە كۆپەيسۈنكى قەتئىي ئۈزىلىپ قالماسلىقى ئادەمدەك ي

 كىرەك ! چۈنكى ئىنسان ئازغۇن ھەم ئۇنۇتقاق. شۇڭا ئۇ ھەرۋاقىت ئاگاھالندۇرغۇچىغا مۇھتاج. 

 ئەجرىڭىز سۇسىز قالمايدۇ ئالالھ خالىسا، بۇنىڭغا سىز ھەم بىز ئىشىنىمىز ...

 

 ۇم ، ئەركىن سىددىق ئاكا ! ( ئەسساالمۇ ئەلەيك21)

چەتئەلدىكى نەتىجىلىك ئۇيغۇرالر ھەققىدە يازمىلىرىڭىزغا يىقىندىن دىققەت قىلىپ كىلىۋاتىمەن. 

چەتئەللەردىكى دوكتۇرلىرىمىزنى بىزگە تونۇشتۇرۇش ھەم شۇنىڭدىن ئاكتىپ ئىنىرگىيە ئالغان 

قسەت قىلىنغان بۇ يازمىلىرىڭىز ئالالھ نەتىجىلىك ياشلىرىمىزنىڭ تىخىمۇ كۆپلەپ چىقىشىنى ئالدىن مە

 خالىسا ئۆز ئۈنۈمىنى كۆرسەتكۈسى ! 

بىزگە دەل مۇشۇنداق ئاكتىپ ئىنىرگىيە مەنبەلىرى كىرەك بىر دەۋىردە ياشاۋاتىمىز. بۇنى ئالدىن 

 كۆرەرلىك بىلەن ھىس قىلىپ ، بۇ ئىشقا تۇتۇش قىلغىنىڭالردىن ھەقىقەتەن بىز بەك سۆيۈندۇق. 

اش قىسمىدىكى نەسىھەت خاراكتىرىدىكى قىستۇرمىڭىزغىمۇ كۆپ رەھمەت. ئىتىقاد يازمىنىڭ ب

قاراشتىكى يېمىرىلىش ئۆز نۆۋىتىدە قىممەت قاراشنى ئۆزگەرتىۋىتىدۇ. دۇنياغا ياخشىلىق يارىتىش 

نەزىرىدە قاراشنىڭ ئورنىنى پەقەت نەپال ئىلىشتەك تويماس كۆز بىلەن قاراش ئالىدۇ. بىزگە ئەسلى 

ەك ياشاشقا ئۈندەيدىغان مۇراجەتلەر كۆپەيسە كۆپەيسۈنكى قەتئىي ئۈزىلىپ قالماسلىقى ئادەمد

 كىرەك ! چۈنكى ئىنسان ئازغۇن ھەم ئۇنۇتقاق. شۇڭا ئۇ ھەرۋاقىت ئاگاھالندۇرغۇچىغا مۇھتاج. 

 ئەجرىڭىز سۇسىز قالمايدۇ ئالالھ خالىسا، بۇنىڭغا سىز ھەم بىز ئىشىنىمىز

 

غاقلىرىدا، ئۆز قېرىنداشلىرىنى دەپ مۇھەببەت بىلەن يانغان يۈرىگى ۋە ( يىراق ئوكيان قىر22)

توختاۋسىز قىلىۋاتقان خالىس مېھنەتلىرى ئۈچۈن سۆيۈملىك ئۇستاز ئەركىن سىدىق ئەپەندىگە چىن 

 …كۆڭلىمىزدىن رەھمەت ۋە ئالىي ھۆرمەت تېگىل بولغاي

ىقى ئۇ ئۆزىدىن باشقىالرغىمۇ نەۋاىي ھەزرەت شۇنداق دەپتىكەن: " ئادەمكى، ئۇنىڭ ئۇلۇغل

 " …ھايۋانكى، ئۇنىڭ شەرەپسىزلىگى ئۇ ئۆزىدىن باشقا ھېچكىمگە كۆڭۈل بۆلمەيدۇ…كۆڭۈل بۆلىدۇ

قېرىنداشلىرى -ئۇيغۇردىكى باشقا نۇرغۇن زىيالىيالر ئۆزىگە زەڭ سېلىش بىلەن بىللە، ئۆز قەۋمى

سۈپىتىنى يۈكسەك دەرىجىدە جەۋالن قىممىتى، شەرىپى ۋە -ئۈچۈن كۆڭۈل بۆلۈپ ئادەمىيلىك قەدىر

قىلدۇرغان مۆھتىرەم ئالىم ئەركىن سىدىق ئەپەندى، تاشپوالت روزى ئەپەندى، قەيسەر مىجىت 

ئەپەندى، تۇرسۇنجان مۇھەممەد بېلگە ئەپەندى ۋە كارۋانبىز گۇرۇپپىسىدىكى باشقا ئەزىمەتلەرگە 

 ئەستايىدىل نەزەر سېلىپ باققاي!

 

خۇدايىم ھاسسىدىن ئايرىماپتۇ دېگەندەك ئەركىن ئاكام دۇنيا  ( كۆزىدىن ئايرىغان23)

 ئەركىن ئاكا، ئائىلىڭىزگە خاتىرجەملىك تىلەيمەن. ·سەپرىدە بىز ئۇچۇن بىر ھاسا بولىۋاتىدۇ



 

 

 (بۆلۈم-3) زامانىۋىلىق ۋە پەن،-ئىلىم دىن،
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( بۇ ماقالىنى يازغان كىشى ئەسلى ئەركىن سىدىق ئاكىمىزكەنغۇ..... بىر ئويلىسام ئىشەنگۈم 24)

يىللىقىغا چىققاندا ئەركىن سىدىق ئاكىمىزنىڭ ئىسمىنى تۇنجى -5نغۇچنىڭ كەلمەيدۇ،چۈنكى مەن باشال

قېتىم ئاڭلىغانتىم، ئوتتۇرا مەكتەپكە چىققاندا ئاكامنىڭ ۋە ئۇقۇتقۇچىلىرىمنىڭ تېخىمۇ تۇلۇق دەپ 

بېرشى بىلەن ئەركىن سىدىق ئاكىمىزنىڭ ئامىركىدا ناسا ئالەم بوشلىقى تەتقىقات 

ىم ئىكەنلىكىنى بىلدىم ،شۇندىن باشالپ ئەركىن سىدىق ئاكىمىزدىن مەركىزىدەىشلەيدىغان ئال

غايىنى رىاللىققا ئايالندۇرۇشنىڭ ››پەخىرلىنىپ يۇردۈم ،'ئالىي مەكتەپكە كەلگەندە ،

قاتارلىق ماقالىلىرىنى ئۇقۇغاندىن كىيىن بۇ ئاكىمىزنىڭ تەبىي  ‹‹ئويالشنىڭ ئالتە قالپىقى››،‹‹سىرى

پەنلەر جەھەتتىمۇ ناھايتى ياخشى بىلم ساپاغا ئىگە ئىكەنلىكىنى -ماىي پەندىال ئەمەس ،'ئىجتى-

بىلدىم ۋە ھەسسىلەپ ھۆرمىتىم ئاشتى،ھەتتا ئەركىن سىدىق ئاكىمىزنى مەن ھازىر چوڭ بىر داھىدىنمۇ 

ئۈستۈن كۆرىمەن،شۇڭا بىر ئويلىسام مۇشۇ باغداش تورىدا ماقالىلىرىنى چىقارغاندا راس شۇ كىشىمىدۇ يا 

اندىن بىرەسى چىقىرۋاتامدۇ دەپ ئويالپ قالىمەن.......مەن ھەتتا ھازىرمۇ بىلىمخۇمارنىڭ ئەركىن يالغ

سىدىق ئاكىمىز ئىكەنلىكىگە ئىشەنمەيۋاتىمەن. ناۋادا بىلمىخۇمار ئاكىمىز راسال ئەركىن سىدىق ئاكىمىز 

تىلەيمەن ۋە سىز مىنىڭ بولسا ،مەن سىزنىڭ تىنىڭىزنىڭ ساالمەت،'ئىشلىرىڭىزنىڭ ئۇڭۇشلۇق بۇلۇشىنى 

 قەلبىمدىكى ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ھايات كىشلىرى ئىچىدىكى ئەڭ ئۇلۇغ كىشى

 

خۇمار ئۇستاز، مىللەت ئۈچۈن چىكىۋاتقان ھەرقانداق جاپايىڭىزغا نىمىال ( ھۆرمەتلىك بىلىم25)

ن كىيىن دىسەك ئازلىق قىلىدۇ. لىكىن شۇنى بىلىڭكى ھەرقانداق مىۋە كۆچىتى بەش ئون يىلدى

مىۋىسىنى بەرگەندەك، سىزنىڭ بۇ ئەمگىكىڭىزمۇ يىقىن كەلگۈسىدە مىۋىسىنى بىرىىدۇ.سىز ئۇيغۇرالر 

دۆت ئەمەس نى يىزىپ تامامالپ بولغاندىنكىيىن دۇنيانىڭ ھەرقايسى يەرلىرىدىكى ئۆز 

ى تىرىشچانلىقى بىلەن غەلبە قازانغان نەتىجىلىك ئۇيغۇرالرنى تونۇشتۇرۇپ ئۆز قارىشىڭىزن

ئىسپاتالۋاتىسىز ۋە بىز ئۇيغۇرالرنىڭمۇ، ئەقىلى جەھەتتە غەرىپلىكتىن ھىچ پەرقىمىز يوقلىقىنى ھىس 

قىلدۇرىۋاتىسىز. ئىنىشىڭكى سىزنىڭ يازمىڭىزدىن نۇرغۇن كىشىللىرىمىزنىڭ دىلى يورىۋاتىدۇ. سىز گە 

ىرى مىنى قايغۇغا سەخسى نامىمدىن كۆپ رەھمەت. ئاخرىدا توختى مۇرات ئاكىمىزنىڭ مۇسىبەت خەۋ

ئىمىن ئۇستازدىن كىيىن چىققان يەنە بىر پارالق مىڭ ئەپسۇس. ئابدۈشكۈر مۇھەممەد-چۆمدۈردى. مىڭ

 يۇلتۇز ئىدى، )چاي( نى كۆپ ئىچۈرۋىتىپ ..................بىزنى تاشالپ كىتىپتۇ.

 

پ تۇرىۋېلىپ، ( بىزدە ئۆلىماالر كۆپىنچە مىللەتكە ۋەزنى تولىمۇ ئېغىر سۇالالرنى قويۇ26)

ئەسلىدىمۇ بىلدۈرۈلمەسلىك ئاسارىتىدە يۈرگەن بىزلەرنى تېخىمۇ چوڭقۇر تېڭىرقاشالرغا غەرق قىلىدۇ، 

ئاكىمىز تىنىمسىز ئىزدىنىشلىرى بىلەن چۇشىنىشلىك ماقالىلەر ئارقىلىق ئارىمىزغا  بىلىمخۇمار ئەمما،

ئاسىيانىڭ مەركىزىدە  -ۇ،بىز ياۋروئۈمىدنىڭ،نىشاننىڭ،'ئەڭ مۇھىمى ئىشەنچنىڭ ئۇرىقىنى چېچىۋاتىد

شەرەپتىن خالى ياشاۋاتقان بىر -ھەيۋەتلىك تاغالر ئارىسىدا ئىگىز قۇم بارخانلىرىنىڭ قورشاۋىدا شان

خەلق،مەن خەلقىمنى ئەزەلدىن بىر ئاددى خەلق دەپ ئويلىمايمەن،'ئەمما بىز ھەقىقەتەن ئىپتىخار ۋە 

 ۇمار ئاكا!ئىشەنچكە ئىنتايىن مۇھتاج، رەخمەت،بىلىمخ

 بوغداي. 
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توغۇرلۇق تىمىالر راستىنال كۆپۈيۈپ قالدى  ‹پەيالسوپ›( ھۆرمەتلىك ئەركىن ئاكا ياخشىمۇسىز! 27)

، مەنمۇ ھەممەتىما ئىنكاسالرنى ئوقۇپ چىقتىم لىكىن ئىنكاس يازمىدىم چۈنكى كىمنىڭ خاتا كىمنىڭ 

غرا جاۋاپقا ئېرىشكەندەك بولدۇم ، باشقا توغۇرلىقىنى بىلەلمىم ، سىزنىڭ تىمىڭىزنى كۆرۈپ ھەقىقى تو

تورداشالرمۇ چوقۇم شۇنداق ئوياليدۇ . ئەركىن ئاكا بىزنىڭ ئۇيغۇر جەمىيتىمىزدە سىزدەك توغرا پىكىرلىك 

، ئادەمنىڭ دىلىغا چىراق ياقااليدىغان زىيالىدىن قانچىسى باردۇ ؟ كۆپۈنچە كىشىلىرىمىز ئۆزلىرىنىڭ 

قىالرىنى بىلمەي يۈرۋاتىدۇ ، مېنىڭچە بىزنىڭ ئۇيغۇرجەمىيتىمىز سىزدەك  نىمىگە ئىھتىياجلىقىنى نىمە

بىلىملىك ھەقىقى بىر يول باشلىغۇچىغا مۇھتاج . مەيلى ئەلى قۇربان بولسۇن مەيلى زۇلپىقاربارات مەيلى 

را يالقۇن روزى توغۇرلۇق مۇنازىرلەردە ئىككى قۇتۇپقا بۆلۈندى ، ھېچكىممۇ سىزدەك ئوتتۇرغا چىقىپ توغ

چۈشەندۈرۈش بەرمىدى . مەن بەزى ئويالپ قالىمەن بىزنىڭ مىللىتىمىزدىكى ئەڭ ئالى زىيالىالر 

توردىكى ئاشۇ مۇنازىرە قىلغان كىشلەردەك بولىدىغان بولسا بىزنىڭ مىللەتتە ھەقىقى زىيالى يوق 

ىمىزدىكى دىيەرلىك ئىكەن . مەن بەزى شۇنداق شىرىن خىيالالرنى قىلىپ كېتىمەن : سىزىنى دىيار

بارلىق مەكتەپلەردە يەنى باشالنغۇچتىن ئالى مەكتەپكىچە بارلىق مەكتەپلەردە نۇتۇق سۆزلەپ بەرسە ، 

مىللىتىمىز بىلىمگە سىزدەك ئىشتىياق باغلىسا ، زىيالىالر سىياسىونالر كەشپىياتچىالر كۆپلەپ چىقسا ، 

 ىمەن .مىللىتىمىز مۇشۇ قاراڭغۇلۇقتىن تېزراق قۇتۇال دەپ ئويالپ كېت

 

( ھۆرمەتلىك بىلىم خۇمار ئەپەندى. سىزنى ئۇدۇلال ئەركىن ئاكا دەي. يازمىڭىزنىڭ ئىجابى 28)

قىممىتىنىڭ قانچىلىك چوڭلىقى يازغان ھەربىر جۈملىڭىزدىن چىقىپ تۇرۇپتۇ. سىزگە مىڭالرچە رەھمەت. 

ەل تۆلەۋاتقانلىقىڭىزنى ۋە مىللى ئاقارتىش يولىدا قانچىلىك جاپا چىكىۋاتقانلىقىڭىزنى ، قانچىلىك بەد

سىزمۇ خۇددى ئابدۈشكۈر مۇھەممەد  قانچىلىك كۆڭلىڭىزنىڭ ئازار يىگىنىنى بىلىپ تۇرۇپتىمەن.

پىرسەنت 100ئىمىندەك ،مىللىتىمىزنىڭ پەخىرى ۋە غورۇرى. بۇ يازمىغا تۇتقان پوزىتسىيەرىڭىزنى 

ياخشى ئويالشمىساق قانچىلىك چوڭ تىنى مەنپەئەقولاليمەن. ئاالھىدە شاراھىتتا ئۆزىمىزنىڭ پايدا 

زىيانالرنىڭ كىلىپ چىقىدىغنى بىرقىسىم كىشىلەرگە ئايان. زۇلپىقار ئەپەندىنىڭ كۆپ پىكىرىنى 

قولاليمەن. بۇنى مەن باشقا ئىنكاسىمدىمۇ يازغان ئىددىم. لىكىن ئۇنىڭ ئۇسۇلى ۋە ئىشلەتكەن بەزەن 

ق. ئەسلىدىمۇ بۇ )پەيالسوپ( لۇق مەسىلىسى ،زۇلپىقار سۆزلىرىنى ئويلىسام بۇ كىشىگە قەتئى ھۆرمىتىم يو

ئەپەندى چىڭ چاپلىشىۋالغۇدەك ۋە ھەل قىلمىسا بولمىغۇدەك ئۇنچىۋاال جىددى مەسلە ئەمەستى. ئۇ، 

ئىمىن ئەپەندىنىڭ قاراشلىرىنى يىڭىالپ تۇرسا، ەن ھۆرمەتلىك ئابدۈشكۈر مۇھەممەدئۆز بىلىمى بىل

ە تىگىشلىك يەرىنى تۈزەتسە تامامەن بوالتتى. بۇنىڭغا زۇۇلپىقار كىمىنى تولۇقلىسا ، تۈزۈتۈشك

ئەپەندىنىڭ بىلىمى تامامەن يىتەتتى. مىڭ ئەپسۇس بۇ ئىشالرنى قىلىدىغانغا زۇلپىقار ئەپەندىنىڭ 

ئىمىن ئەپەندىنىڭ دۇنيا قاراشلىرى، تال يەتمىدى. ئابدۈشكۈر مۇھەممەدكىشىلىك پەزىلىتى پەقە

ى ۋە نۇرغۇن مىراس ئەسەرلىرى كۆپ قىسىم ئۇيغۇرالرغا قانچىلىك تەسىر قىلغانلىقى تارىخى تەتقىقاتلىر

ئىمىن ئەپەندىنى ۇشۇ شاراىتتا ئابدۈشكۈر مۇھەممەدۋە يىتەكلەۋاتقانلى ھەممەيلەنگە مەلۇم. م

چۈشۈرۈش، ئورنىنى تەۋرىتىش زۇلپىقار ئەپەندىگە نىمىگە ھاجەت بولۇپ قالغىنى ماڭا نامەلۇم. بۇنى 

قەت ئابدۈشكۈر مۇھەممەد ئىمىن ئەپەندىنىڭ يەلكىسىگە مىنىپ تەسىر داىرىسىنى چوڭايتىش دەپ پە

ئويالش جاۋاب بولىشى مۇمكىن. لىكىن شۇنىسى ئىنىقكى زۇلپىقار ئەپەندى دۈشمەن ئەمەس. دىمەكچى 

ەتنىڭ غورۇرى بولغىنىمنى قىسقارتىپ دىسەم ،بىزنىڭ بەزەن داڭلىقلىرىمىز باركى ئۇالر ئالال قاچان مىلل

بولۇپ كەتكەن. خۇددى مەيلى ئەرەپلەر بولسۇن ياكى مۇسۇلمانالر بولسۇن جۈملىدىن بىز ئۇيغۇرالرغا 
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بولسۇن مۇھەممەد سەللەلالھۇۋەتساالم پەيغەمبەرلىكتىن باشقا پۈتۈن مۇسۇلمانالر نىڭ غورۇرى 

ىن ۋە سىز، شۇنداقال سىللەردەك بولغىنىدەك، ئۇيغۇر يىقىنقى زاماندىكى غۇرۇرى ئابدۈشكۈر مۇھەممەد ئىم

ئاقارتىش يولىدىكى چىپىۋاتقان تۇلپارالر. شۇڭا بۇنداق مەسلىدە بولۇپمۇ زۇلپىقاردەك زىيالىالر 

يەڭگىلتەكلىك قىلماسلىقى كىرەك.بولمىسا خەلىق بىلەن زىيالى، زىيالى بىلەن زىيالى، خەلىق بىلەن 

دەك بۇ ئىشالر نىڭ ۋاقتى ۋە ئورنى بار. پايدا كىمگە؟ خەلىق تامامەن بۆلۈنۈپ ماڭىدۇ. دەل سىز ئىيتقان

زىيان كىمگە؟ مانا مۇشۇنى ئويالشنىڭ ئۆزىال بىزگە كۇپايە .بىرئادەمنىڭ كەم يەرىنى تۈزۈتۈش ، ئۇنى 

بىسىپ ،چۈشۈرۈپ يوقىتىۋىتىشتىن مىڭ ئەۋزەل. قىنى زۇلپىقار ئەپەندى بۇ ئىشالردىن بىر دەرىس 

غا ماسالشتۇرۋالسا،كىسىپ ئىيتىمەنكى ،'ئۇ يەنىال ئۇيغۇر خەلىقىنىڭ چىقىرىپ ئۆزىنى دىيارىمىز

 سۈيۈملۈك زىيالىسى . ئاخرىدا سىزگە چۇڭقۇر ھۆرمەت بىلدۈرىمەن ھۆرمەتلىك ئەركىن ئاكا. گۇللەن. 

 

( دۇنيالىق بىلىم قۇرۇلمىسىنى توغرا دىنىي ئىتىقاد قارىشى بىلەن مۇجەسسەملەشتۇرەلىگەن 29)

ر بەختلىك ھە ! ئۇنداق كىشى ئىغىزىدىن كىبىرلىك ئىپادىلەر،بىھۇدە گەپ سۆزلەر ئاز ئىنسان نە قەدە

چىقىدۇ. سىزگە ئوخشاش ئۇيغۇر زىيالىيالر قاتلىمىنىڭ بىشى بولغان كىشىلىرىمىزدە مۆتىدىل دىنىي 

ى ئاشقان ئىتىقاد قارىشى ھەم ئەخالقى كۈچەيسە ئىنشاالالھ زىيالىيالر قاتلىمىنىڭ مەسئۇلىيەتچانلىق ئىڭ

بولىدۇ. مىللەت تەرەققىياتىدىكى ئاۋانگارتالر ھىسابالنغان زىيالىيالر قاتلىمىنىڭ بىلىم قۇرۇلمىسى ھەم 

 ئەخالق ساپاسى بىر مىللەتنىڭ نىسبىي تەقدىرىنى بەلگىلىگۈچى ئامىل. 

سىزدىن بەك سۆيۈنىمىز،'ئۇستاز ئەركىن سىددىق ! ئالالھىم ئىككى دۇنيالىق ئىشلىرىڭىزنىڭ 

 ەجرىنى بەرسۇن ! مۇستافاوگۇز .ئ

 

 ( توشقان ئىبلىسكەنسەن ..مۇسۇلمان بولساڭ قانداق قىلىسەن ئۆمۈر بويى ئاداۋەت تۇتۇپ ...30)

مەن مەيلى كىم ئۇ ئۆزباش بولسۇن ياكى گۈلەن بولسۇن ياكى يالقۇن ھەممىسىدە بىلىمخۇمار 

ھەممىگە ئۆز بوالاليدۇ ..ئورۇنلۇق ئاكىمىزدەك پوزىتىسىيە بولسىكەن دەيمەن ...چوڭ ياكى كىچىك 

بولسىال قۇبۇل قىلىدۇ ..خاتا قىلغىنىنى تۇنۇپ يەتسە ئىككىلەنمەستىن ئۇچۇق ئاشكارا تۈزۈتىدۇ ...خاتا 

قىلغىنىنى ئىتراپ قىلغىنى تۇپەيلى ئابرويىى چۈشۈش تۈگۈل ھەسسىلەپ ئاشىۋاتىدۇ ھەم ئەڭ سۇيۇملۇك 

يىلغا يېقىنالپ قالغان بۇ مۆھتىرەم ھەم كۆپ  20ا يېزىۋاتقىنىغا كىشىمىزگە ئايالندى ....توختىماي يازم

زەربىلەرگە ئۇچرىغان بۇلۇپ ھەسەتخورالرنىڭ بايانلېرىمۇ دەسلەپكى يىللېرى بۇ مۆھتىرەمگە قارىتا 

گۇمانى قاراشالرغا سەۋەب بولغان ....ئەمدىچۇ يەنىال مۇشۇ بىلىمخۇمار ئاكىمىز ئاشىپ قالدى قەلىب 

 شنى ئۇنىڭ نەتىجىسىدۇر. ئىزدىنى..ھامىنى ئاخىرىدا كىشى ھەققىدە سۆزلەيدىغىتۆرىمىزدە ..

 . 705ئالسوت

 

( ئەسساالمۇ ئەلەيكوم، بىلىمخۇمار ئاكا! تېنىڭىز ساالمەت، ئۆي ئىچى ئاماندۇر؟ ئالالھ 31)

ك شۇنداق بولۇشنى نېسىپ ئەتسۇن. بەختىمىزگە، بۇ يىل كىرگەندىن بېرى ناھايىتى كۆپ ۋە سۈپەتلى

ماقالىالرنى يېزىپ تەقدىم قىلىۋاتىسىز. سىز يېزىپ ئېالن قىلىۋاتقان ھەرقانداق ماقالىنى سۆيۈنۈپ، 

بەزىلىرىنى كۆز يېشى قىلىپ تۇرۇپ ئوقۇپ كېلىۋاتىمەن. ماقالىلىرىڭىزغا چۈشۈۋاتقان ئىنكاسالردىنمۇ 

يېزىلغان ۋە كۆڭۈلنى  تولۇق خەۋەردار بولۇپ تۇرىۋاتىمەن. ئاددىي تەپەككۇر ئېگىلىرى تەرىپىدىن

غەش قىلىدىغان قىسمەن ئىنكاسالرنى ھىسابقا ئالمىغاندا، سىز ھەم يازمىلىرىڭىز ھەققىدىكى باھاالر 
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ناھايىتىمۇ يۇقىرى بولىۋاتىدۇ. شۇنداق بولۇشقا تېگىشلىك. كەسپى تەبىئىي پەن بولغان سىزدەك بىر 

دە تېنىمسىز ئىزدىنىشى، يۈرەك قېنىنى سەرپ ئالىمنىڭ ئۇيغۇرغا ئەڭ كېرەك بولىۋاتقان تېمىالر ئۈستى

قىلىپ مەخسۇس يازمىالرنى تەييارلىشى ھەرقانداق بىر ئۇيغۇر بالىسىنى تەسىرلەندۈرمەي قالمايدۇ. 

سىزگە ھەرقانداق ئىنكاسالرنىڭ چۈشۈشىدىن قەتئىينەزەر، سىزنىڭ قىلىۋاتقىنىڭىز بىز ھەقتىكى ۋە 

ئۆچكە جان » ىڭ ئۈچۈن سىزگە ئالالھدىن ئەجىر تىلەيمەن. ھەققانىيەت يولىدىكى ئىزدىنىشتۇر. بۇن

كۈنىنى بىلىپ ۋە  -دېيىلگىنىدەك، خەلقىمىزنىڭ نۆۋەتتىكى ھالى « قايغۇسىدا، قاسساپ ماي قايغۇسىدا 

كۆرۈپ تۇرۇپمۇ يەنە شەخسىي شۆھرەتنى مىللىي مەنپەئەت ھەم ئىناقلىقنىڭ ئۈستىگە قويۇۋېلىۋاتقان 

تۈنسىز  -ر قىسمەن بىلىم ئادەملىرىگە سېلىشتۇرغاندا، سىزنىڭ ئۈنپىسخىكىلىق كېسىلى با

 ئىزدىنىشلىرىڭىز ئاجايىپ زور مېھنەت ھەم قۇربان بېرىشتۇر. سىزگە چەكسىز تەشەككۈرلەر بولسۇن!

خەۋىرىڭىز بولغىنىدەك، نەچچە ئايالردىن بېرى يازمىلىرىڭىزنى سۆيۈنۈپ ئوقۇش بىلەنال 

سوراشقا مۈمكىنچىلىك بولمىدى. چۈنكى بۇ يەردە تور يوق ھىسابىدا ئىكەن كۇپايىلىنىپ، ئەھۋالىڭىزنى 

 ئىكەن..... « تور » ۋە شەكلەن ئېچىلغان كۈنلەردە بولسا ھەقىقىي مەنادىكى 

ئالالھقا شۈكرى، ساالمەتمەن. ھەممىمىز ساالمەت. كۆپ تەرەپلىمە توسالغۇ، قواليسىزلىقالر تۈپەيلى 

تاپ قالدى. شۇڭا، ساالمەتلىكىڭىز ۋە يازمىلىرىڭىز ھەققىدە ئايرىم قانالالر ئاالقە، ئەھۋاللىشىشالر توخ

ئارقىلىق تەپسىلىي توختىلىش مۈمكىن بولماي، بۇ يەردە قىسقىال سۆز قالدۇرۇشقا توغرا كەلدى. شۈكرىكى، 

سىدا بۇمۇ بىر ئىمكانىيەت. بۇ يەردىكى ئىشلىرىم ئاخىرالشقاندا تۇرمۇشىڭىز، ئىجادىيەتلىرىڭىز خۇسۇ

كۇشادە سىردىشىدىغان پۇرسەتلەر كېلىدۇ، ئاالقە قاناللىرىمۇ تېزال ئەسلىگە كېلىدۇ، ئىنشاالالھ.  -كەڭ 

 ئۆزىڭىزنى كۆپ ئاسرىغايسىز، ئاكا.

 سىزگە ساالمەتلىك، بەخت ۋە مۇۋەپپەقىيەتلەر تىلەپ قالىمەن. ئىنىڭىز خ. 

 

كۇم ھۆرمەتلىك بىلىمخۇمار لەيمۇئەلەيكۇم ئەزىز كۆپچىلىك! ئەسساالمۇئە( ئەسساال32)

 ئەپەندىم! ياخشىمۇسىزلەر؟

ھۆرمەتلىك بىلمخۇمار ئاكا، سىزنىڭ تور دۇنياسىدا كۆپچىلىككە سۇنغان ماقالىلىرىڭىزنى 

ساندا ئوقۇپ كىلىۋاتقان بولساممۇ، شۇنى پەملىيەلەيمەنكى، سىز تور دۇنياسىدا خەلقىمىز ئۈچۈن -ئاندا

ەن شۇغىلىنىۋاتىسىز. ئەسىرلەپ سوزولغان مائارىپسىزلىق خەلقىمىزدە خالىس ھالدا مەرىپەت خىزمىتى بىل

كەڭ ۋە چوڭقۇر بىلىمسىزلىكلەرنى شەكىللەندۈرۈپ قويغان ، ئائىلىدىن، يەسلى مائارىپىدىن تارتىپ 

ارىپىغىچە بولغان پۈتكۈل مائارىپ ھەرخىل سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن بۇ ئئالىي مەكتەپ ما

يۋاتقان بىر تارىخىي شاراىتتا، سىزنىڭ خۇددى ئابدۇقادىر دامولالم، تەۋپىق بىلىمسىزلىكلەرنى تۈگىتەلمە

ئەپەندىلەرگە ئوخشاش ئىستىراتىگىيىلىك نەزەر بىلەن، تور دۇنياسىدا مەرىپەت تارقىتىش بىلەن 

شوغىلىنىۋاتقىنىڭىز ئىدىيە ۋە پەزىلىتىڭىزدىكى ئۇلۇغۋارلىقتۇر. شۇ ۋەجىدىن، نادانلىقى تۈپەيلى 

ەرنى يەتكۈچە تارتقان ئۇيغۇرنىڭ ئاددى بىر ئەزاسى بولغان مەن سىزگە چىن قەلبىمدىن ئالىي كۈلپەتل

 ئىھتىرام بىلدۈرىمەن.

 باغداش، ئاۋاز.

 

( مەن پىكىرىڭىزنى قولاليمەن ، بەزى كىشلىرىمىز ئادەتتىكى ئۆزى ئازىراق ئىزدەنسە ياكى 33)

وراپ بىلىمخۇمار ئاكىمىزنىڭ ھەربىر ئادەمگە ماتىريال كۆرسە ھەل قىالاليدىغان كىچىك ئىشالرنى س
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مىلە قىلدىغان ئاقكۆڭۈللۈكىدىن پايدىنلىۋاتىدۇ ، بىلىمخۇمار ئاكىمىزنىڭ مۇئاھەربىر ئىشقا ئەستايىدىل 

ۋاقتى مۇشۇ مۇنبەردىكى ھەرقاندىقىمىزدىن مۇھىم ، چۈنكى بىلىمخۇمار ئاكىمىز ھەربىر سىكۇنت ۋاقىتنى 

ن سەرىپ قىلىدۇ. خىزمىتى ھەرقاندىقىمىزدىن نەچچە ئون ھەسسە ئەڭ ئەھمىيەتلىك ئىش ئۈچۈ

ئالدىراش ھەم بېسىم يۇقۇرى ، شۇنداق بولسىمۇ بىلىمخۇمار ئاكىمىز ئەڭ زور چەكتە خەلقىمىز ئۈچۈن 

پايدىلىق ئىشالرنى قىلۋاتىدۇ . مېنىڭچە تارىخىمىزدا بىلىمخۇمار ئاكىمىزدەك ئۆز خەلقىگە بۇنچىلىك 

 نى بېغىشلىغان ئادەم ئىنتايىن ئاز . مۇھەببىتى-مېھىر

شۇنداق تۇرۇقلۇق بىلىمخۇمار ئاكىمىزنىڭ مىڭدىن بىرىچىلىك ئىشنىمۇ قىلمىغان بەزى ماڭقۇرۇتال 

 نۇمۇس قىلماي بىلىمخۇمار ئاكىمىزغا قامالشمىغان ئىنكاسالنى يازىدىكەن . 

ىڭ ساالمەت بۇلۇشنى بىلىمخۇمار ئاكىمىزنىڭ ھەممە ئىشلىرىنىڭ ئوڭۇشلۇق بۇلۇشىنى تېنىن

 شن تىلەيمەن. ئىزدىنىئالالھتى

 

يىلالر ئىلگىرى ،'ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان چاغلىرىممىكىن  20~15( مەن بۇنىڭدىن 34)

بەلكىم، ھە .. شۇ چاغدا ئەدەبىيات دەرىسلىكىمىزدە بىر ھىكايە بولىدىغان، دانكونىڭ ، خەلقى چەكسىز 

چىدە يول تاپالماي ھاالكەتكە يۈزلەنگەن ۋاقىتتا، قەھرىمان دانكو كەتكەن قاپقاراڭغۇ ئورمانلىق ئى

يۈرىگىنى سۇغۇرۇپ ئالغان، دانكونىڭ قان تامچىپ تۇرغان يۈرۈگىدىن شۇنداق نۇر چىققانكى بۇ نۇر 

پۈتۈن ئەتراپنى يورۇتقان ، قەھرىمان دانكو خەلقىنى باشالپ قاراڭغۇ زۇلمەتتىن ئاخىرى قۇتۇلدۇرغان 

ڭچە بۇ ھىكايىنى ھەممىمىز بىلىمىز . ئەمما مەن مۇشۇ كۈنلەردە مەشھۇر ئالىمىمىز ئەركىن ئىكەن . مىنى

سىدىق ئاكىمىزنى مۇشۇ قەھرىمان دانكوغا بەكمۇ ئوخشىتىپ كىتىمەن ئىچىمدە ، ئالىمىمىز ھەقىقەتەن 

دە دىمەكچى بىزنىڭ قەلبىمىزدە قەھرىمان دانكونىڭ رېئاللىقتىكى ئەينى.)قىرىنداشلىرىم مىنىڭ بۇ يەر

بولغىنىم دانكونىڭ دىنى بىلەن مۇناسىۋەتسىز جۇمۇڭال( ئىكەن. مىنڭ بۇ گەپلىرىم كۈڭلۈمدىكى يۈرەك 

سۈزلىرىم بولۇپ ،بەلكىم پايدىلنىش قىممىتى يوقتۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن يازماسلىقىم كىرەكتۇ بەلكىم ، ئەمما 

ئىنكاسالرنى كۈرۈپ بەزىلىرىدىن  مەن ئەركىن سىدىق ئاكىمىزنىڭ بارلىق ماقالىلىرىنىڭ ئاستىدىكى

شۇنداق سۈيۈنۈپ كىتىمەن، بەزەن ئىنكاسال دىن شۇنچىلىك نەپرەتلىنىپ بىزار بوپ كىتىمەن 

،ھۆرمەتلىك ئالىمىمىز ئەركىن سىدىق ئاكىمىزغا قىلغان بىھۆرمەتلىك قىلىقلىرىغا كىچىچە ئويلۇنۇپ 

ۋاقىتتا دانكومۇ شۇنداق قارىشلىقالغا  كىتىمەن. بىراق يەنە شۇنداق تەسەللى تاپىمەنكى ، ئەينى

ئۇچراپتىكەن ،يەنىال خەلقىنى باشالپ قاراڭغۇلۇقتىن قۇتۇلدۇرۇپتىكەن ئەمەسمۇ، يەنى دانكو ئاخىرىدا 

 يەنىال غەلبە قىپتىكەن ! باغداش، يىلالرجاۋابى. 

 

 بۇرۇن جەمئىيەتتىكى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئۆگەنگۈچىلەر خۇدا بىلەن روھنى(...»35)

ئۆگىنىدىغانالر بولغان بولسا، يېقىنقى دەۋرگە كەلگەندە جەمئىيەتتىكى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلىك 

ساالم بىلىمخۇمار « پەن ۋە دورىگەرچىلىك دوكتورلىرىغا ئۆزگەردى...-ئۆگەنگۈچىلەر تەبىىي

 ئەپەندى .دىن بىلەن ئىلىم پەن ،ئىالھىيەت بىلەن ئەمىلىيەت )ئەھۋالىمىز(،تەرەققىيات بىلەن

جەننەت، ئىككىنچى تىرىلىش بىلەن ئۆزلىكىمىز ...ھەققىدە مۇنازىرە، مۇھاكىمە قىلىشىمىز تۇلىمۇ زۆرۈر، 

دەپ قارايمەن .مانا مەن تۇنجى بۇلۇپ بۇ يازمىڭىزنى سۈيۈنىش ئىچىدە ئەستايىدىل كۈرۈپ 

ىنىڭىزغا سەمىمى ئولتۇرۇپتىمەن ...سىزنىڭ بۇ تۇلىمۇ سەزگۈر ئەمما زۆرۈر بۇ تىمىنى ئوتتۇرغا تاشلىغ

رەھمەت . سىزگە ساالمەتلىك ،ئۇتۇق ،ئەمىنلىك تىلەيمەن .يەنە بۇرۇن سىزگە ئاتاپ بىر شېىر يازغان 
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 ئىدىم . يۇشۇرۇن قالمىغاي يولالپ قۇياي ...كۈرۈپ باقارسىز 

 ھۆرمەتلىك...غا 

 نەچچە باھار كىلىپ گۈللەر ئېچىلدى

 كۈرۈشەلمەي ئۆتمەكتىمىز بىر قېتىم .

 الر ۋولقان بۇلۇپ ئېتىلدى سېغىنىش

 سىردىشالماي ئۆتمەكتىمىز بىرقېتىم 

 ۋۇجۇدىمىز ئىجات بىلەن نۇرلىنار ،

 ئاھ...ئۈزىمىز بولساقمۇ گەر يىراقتا .

 نىمىشقىدۇ يۈرەك قىلدەك تولغۇنار ،

 كۈلەلمەيمەن بۇ ھاياتتا پىراقتا ،

 ئامان بۇلۇڭ قەدىرلىك دوست ھەر جايدا 

 ، ئىجاتقا . ئۇتۇق تىلەي ئەمگىگىڭىز

 مۇڭدىشارمىز نىسىپ بولسا بىر كۈنى 

 باھار كىلىپ گۈل ئېچىلسا ھەرياقتا 

 يىل ماي ئاقسۇ-2005

 ئىزدىنىش، كوكتۇغ. 

 

( بىراق مۇنۇ ئابلىمىت ، بىز تورداشالر ياقتۇرغان ھەتتا يىراق ئامىرىكىدىكى ۋەتەنسىراش 36)

زلەر ۋە يەنە ئۇشبۇ شىرىڭىزدىكىدەك تىرەن تۇيغۇسىنى، مۇنبەردىكى ئۇيغۇرچە يىزىقتىكى گۇزەل سو

پىكىرلەردىن ھوزۇرلىنىپ ، يۇرىكىدىكى الۋۇلداپ تۇرغان چەكسز ھىجرانلىق يۇرت سىغىنچىنى پەپىلەپ 

تۇرغان، سىز موھتەرەم سىياقتىكى ، سۇيۇملۇك كىشىمىز بىلىمخۇمار ئاكاممۇ قايىللىغىنى بىلدۇرۇپ 

ام تۇشۇگىدىن ھوشۇتاز يۇگۇرۇپ چىققاندەك تولىمۇ بەدقىلىق مەدھىيلىگەن بۇ شىىرغا قارتا خۇددى ت

ئىنكاس قايتۇرۇپ ،ئوزى قىلچە خىجىللق ھىس قىلمايدىغان)قىلچىلىك ھايا تۇيغۇسىمۇ بولمىسا خىجىل 

بۇلۇشنى قانداق بىلىدۇ!( ئەمما بىز بوزقىرداشالرنى ئوزىنىڭ بۇ ناباپ قىلمىشىدىن تولىمۇ 

 2-1-2016خۇالسىنى پەيدا قىپ قويدى. ئەھرار، بوزقىر،  ئەپسۇسلىندىغان كوڭۇلسىز بىر

 

( ئۇيغۇر خەلقىنىڭ پەخىرلەك ئوغالنى ئەركىن سىدىق ئەپەندى سىزگە ئالال رەخمەت 37)

قىلسۇن.سىز ۋاقىت ئىچىدىن ۋاقىت چىقىرىپ ھاردىم تالدىم دىمەي،مىللىتىڭىزئۇچۇن يۇرەك قىنىڭىزنى 

سەرىپ قىلىۋاتىسىز .سىزنىڭ ئەقالقى پەزىلىتىڭىزگىمۇ  يەنى ئەڭ قىممەتلىك .ئىنىرگىيەڭىزنى

ئاپىرىن.سىز دۇياۋى ئالىم بولسىڭىزمۇ تەككەبۇرلۇقتىن خالى ھەقىقى پەزىلەتلىك ئالىمدۇر.ئۇلۇق 

 ئالالدىن سىزدەك پەزىلەتلىك ئالىمالرنىڭ مىللىتىمىز ئىچىدىن كوپلەپ چىقىشىنى تىلەيمەن.

 7-1-2016، كالباھار، باغداش

 

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ئۇستاز . مەن سىزنىڭ يېزىش جەھەتتىكى ئۆزگىچە ئاالھىدىلىكىڭىزنى  (38)

ئاالھىدە ياقتۇرۇپ ، تولىمۇ ھەۋەس قىلىش بىلەن بىرگە ، سىزگە ئوخشاش يېزىپ ، سىزگە ئوخشاش 

ئىپادىلەپ ، خەلقىمىزگە سىزگە ئوخشاش نەپ بېرىشنى بەكمۇ ئارزۇ قىلدىم . ) گەرچە ، ئۇنداق 
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ىقتىدارغا ئىگە بواللمىساممۇ ( . يېزىقچىلىق جەھەتتە سىزنى ئۇستاز تۇتقانلىقىمدىن ، سىزنىڭ ئ

 -دەپ قارىدىم ، شۇڭا سىزنى پەقەت ۋە پەقەت ئۇستاز  -ئىسمىڭىزنى ئاتاشنىمۇ بىرخىل ھۆرمەتسىزلىك 

رىڭىزغا ئوخشاشال ، بۇ دەپ ئاتاشنىال توغرا تاپتىم ھەم شۇنداق ئاتاپ كېلىۋاتىمەن . ئىلگىرىكى ماقالىلى

ماقالىڭىزمۇ مېنىڭ سىزگە بولغان ھۆرمىتىمنى ھەسسىلەپ ئاشۇردى . ئۇلۇغ ئاللە سۇبھانە ۋەتااالغا 

 سېغىنىپ ، سىزنىڭ بارلىق ئىشلىرىڭىزنىڭ تېخىمۇ بەركەتلىك بولۇشىنى تىلەيمەن . ئاللەقا ئامانەت .

 8-1-2016بوزقىر، ئوبزور، 

 

سىڭىلالر -مۇھتەرەم ئاكا! تېنىڭىز ساالمەت، ھەدىمىز ۋە ئىنى ( ئەسساالمۇ ئەلەيكوم،39)

 ساالمەتتۇر؟ ئىالھىم شۇنداق بولىشىنى نېسىپ قىلسۇن.

شۈكرىكى، ئۆزۈممۇ ساالمەت. ئۆي ئىچى ۋە سىز بىلىدىغان سۆيۈملۈك كىشىلەرنىڭ ھەممىسى 

 ئېسەن. -ئان

بولغىنىدەك، مەن ئۆتكەن بىر خېلى بولدى سىزدىن ئەھۋال سورىيالماي قالدىم. خەۋىرىڭىزدە 

شەھەرلىرىنى كېزىپال يۈردۈم. مۇنتىزىم تۇرۇش ۋاقتىم ئاز بولدى. يەنە كېلىپ، -يىلدا جەنۇپ ناھىيە

يېقىنقى ۋاقىتالردا يۇرتالر ئارا سەپىرىم تېخىمۇ كۆپىيىپ كەتتى. شۇڭا ئالدىرىماي ئولتۇرۇپ، سىزگە 

 الرسىز.ئەستايىدىللىق بىلەن خەت يازالمىدىم، ئەپۇ قى

كومپىيۇتېر ئالدىدا ئۇزاقراق ئولتۇرۇش نېسىپ بوپتۇ. بىرىنچى ئىشىم  بۈگۈنئالالھقا شۈكرى، مانا 

ماقالىڭىزنى تەقەززالىق بىلەن كۆرۈش بولدى. باشقىلىرىمۇ ياخشىكەنۇ، ماڭا تېخىمۇ قىممەتلىك 

قانچىلىك دەرىجىدە  بىلىنگىنى دىنىي زىيالىلىق ھەققىدىكى ماقالىڭىز بولدى. بۇ ماقالىنىڭ مېنى

زىلىگە سالغانلىقىنى يوشۇرمايمەن، خۇددى مېنىڭ پايدىلىنىشىم ئۈچۈن يازغاندەكال خۇش -زىل

بولدۇم. ساناقسىز كىشىلەر قاتارىدا مەنمۇ مۇشۇنداق بىر يازمىغا مۇھتاج ئىدىم. يەنە شۇنداق ئويالپ 

تقاندۇر؟ ئۇيغۇرنىڭ، دىيارىمىزنىڭ قالدىمكى، سىزگە بۇنداق ئىجادىي كۈچ ۋە تەپەككۇر نەدىن كېلىۋا

تومۇرىنى تۇتۇشنى قايسى ۋاقىتالردا ئۆگەنگەن بولغىيتتىڭىز؟ ئىچىمدىكى سۆيۈنۈشلىرىمنىڭ بارىنى دەپ 

 بواللمايمەن. بىرال سۆزۈم: سىزگە تەشەككۈر ۋە ئاپىرىن.

خالىسا،  كېسىل ئاخىرلىشىدۇ. ئالالھ-جەنۇپتىكى كېزىشلىرىم مۇشۇ ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا ئۈزۈل

 بۇنىڭدىن كېيىن قەرەللىك ئەھۋاللىشىپ تۇرااليمىز. 

سىزگە ساالمەتلىك، خاتىرىجەملىك، بەخت ۋە تېخىمۇ زور ئىجادىي ھەم تەپەككۇر 

 4-1-2016خ، -، ئۇچۇر، ئىنىڭىزباغداشمۇۋەپپەقىيەتلىرى تىلەپ قالىمەن. 

 

رىڭىز ئوڭۇشلۇق كېتىۋاتامدۇ؟ ( ئەسساالمۇ ئەلەيكوم، مۇھتەرەم ئاكا! تېنىڭىز ساق، ئىشلى40)

 ياراتقۇچىمىزدىن شۇنداق بولۇشىنى تىلەيمەن.

ئۆزۈممۇ ساالمەت. ھازىرمۇ جەنۇپ دېھقانلىرىنىڭ ئەھۋالىنى كۆرۈش ۋە چۈشۈنۈش بىلەن 

 يۈرىۋاتىمەن. 

كىتابىڭىز ھەققىدىكى خەۋىرىڭىزنى كۆردۈم. كاتتا ئەمگەك، -2تورغا پۇرسەت كەپتىكەن،  بۈگۈن

ۇشاللىق خەۋىرى ئىكەن. يېنىڭىزدا بولسام باشقىچە ئۇسۇلدا تەبرىكلەر ئىدىم. شۇ تاپتا كارامەت خ

باشقا يولۇم يوق، چوڭقۇر سۆيۈنۈش ۋە ھاياجېنىمدىن تۈزۈلگەن، تاالي جۈملىلەرنى ئۆزىگە سىغدۇرغان 

تۇرۇپ بىرال سۆزۈم بار: سىزنى چىن دىلىمدىن ھەم قېرىنداشالرچە تەبرىكلەيمەن. سىزنى قۇچاقالپ 
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 دەيمەن: مۇبارەك بولسۇن! 

ئاخىرىدا بېرىدىغان ئىنىالرچە تەكلىپىم: سىز ئۆزىڭىزمۇ قىممەتلىك، ۋاقتىڭىزمۇ قىممەتلىك 

ئالىمىمىزسىز. شۇڭا، ئەڭ زۆرۈرلىرىدىن باشقا، بەزى دىققەت ئاغدۇرمىسىمۇ بولىدىغان تۇترۇقسىز 

ىسراپ قىلمىغايسىز. ئۆز تەتقىقاتىڭىزنى ۋە ئۆز سوئالالرغا جاۋاب بېرىمەن دەپ قىممەتلىك ۋاقتىڭىزنى ئ

 يازمىلىرىڭىزنى ئەسلىدىكى پىالنىڭىز بويىچە داۋامالشتۇرۇۋېرىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن. 

 سىزگە ساالمەتلىك، خۇشاللىق ۋە تېخىمۇ زور نەتىجىلەر تىلەپ قالىمەن.

 

 ( ئەسساالمۇ ئەلەيكوم، مۇھتەرەم ئاكا!41)

 ئىسەندۇر؟ ياراتقۇچىمىز شۇنداق بولۇشىنى نېسىپ قىلغاي.-كىلەر ئامانتېنىڭىز ساالمەت، ئۆيدى

ئۆزۈممۇ ساالمەت. سىز بىلىدىغان باشقا دوستالرمۇ ساالمەت. ھەرقايسى ناھىيەلەردە " كۆرۈش، 

 ئۆگىنىش " سەپەرلىرى بىلەن تورغا كىرىشكە مۈمكىن بولمىدى. شۇڭا، ئەھۋالىڭىزنىمۇ سورىيالمىدىم.

پۇرسەت چىقىپ، بۇ مۇنبەردىكى كاتتا ماقالىڭىزنى ئوقۇشقا مۇيەسسەر بولدۇم.  بىر بۈگۈنمانا 

تۇغقانلىرىڭىزنىڭ سىزنى ئەزىزلەپ ۋە بارلىقىنى ئايىماي كۈتكەنلىكىنى، ساددا، 

ئاقكۆڭۈللۈكىنى...تەسۋىرلەپ يازغان قۇرالرنى ئوقۇشقا باشلىغىنىمدا چاناقلىرىم لىققىدە ياشقا تولدى. 

قى قۇرلىرىغىچە يېشىم قۇرىمىدى ۋە ناھايىتى رازىمەنلىك ئىچىدە يازمىنى ئوقۇپ يازمىنىڭ ئاخىر

تۈگەتتىم. سىزگە ئەڭ يېقىن ۋە راستچىل ئىنىڭىز سۈپىتىگە دەيمەنكى: قالتىس ماقالە بوپتۇ. مەن بەكمۇ 

كۆپ نەپ ئالدىم. ئاچقان يەرگە، كېرەكلىك جايغا بارىدىغان بۇ كاتتا يازمىڭىز ئۈچۈن سىزنى 

 برىكلەيمەن. ئالالھدىن سىزگە ساالمەتلىك ۋە ئاسايىشلىقالر تىلەيمەن. ئامان بولۇڭ.تە

 

( ئەسساالمۇ ئەلەيكوم، مۇھتەرەم ئاكا! تېنىڭىز ساالمەت، ئۆي ئىچى ئاماندۇر؟ ئالالھ 42)

توردىن سىزنىڭ بۇ يازمىڭىزنى كۆرۈپ بەكال سۆيۈندۈم. مەن  بۈگۈنشۇنداق بولۇشىنى نېسىپ ئەتسۇن. 

كەن، نۇرغۇن كىشىلەر كۈتىۋاتقان يازما مۇشۇ ئىدى. ياشلىرىمىزغا مۇشۇنداق يول كۆرسەتكۈچى كۈت

يازما كېرەك ئىدى. ئۇنى سىز دەل ۋاقتىدا ۋە دەل جايىغا تەككۈزۈپ يېزىپسىز. بۇنى بىزدىكىلەر 

ۈچۈن سىزنى يازغاندىن، سىزنىڭ يازغىنىڭىز ھەر جەھەتتىن ياخشى. بۇنىڭ ئۈنۈمىمۇ زور بولىدۇ. بۇنىڭ ئ

تەبرىكلەيمەن، تەشەككۈر ئېيتىمەن. ئەجىرىڭىز ئۈچۈن ئۇلۇغ ئالالھنىڭ رەھمىتى ياغسۇن. كىتابىڭىزنى 

كۆرۈپ تېخىمۇ سۆيۈندۈم. مەن بۇ يەردە تۇرۇپ، سىزنى باشقىچە يولالر بىلەن تەبرىكلەشكە چارىسىز. 

ۇچاقالپ تۇرۇپ تەبرىكلەيمەن. قىالاليدىغان ئىشىم: مۇشۇ كىتابىڭىز ئۈچۈن سىزنى چىن دىلىمدىن ق

يېڭى كىتابىڭىزغا مۇبارەك بولسۇن، ئاكا! سىزگە ساالمەتلىك، خۇشاللىق ۋە تېخىمۇ زور مۇۋەپپەقىيەتلەر 

 تىلەپ قالىمەن.

 

( قانداق دەيسىز ؟ باشقىسىنىمۇ دىمەي ئامېرىكىدەك ۋاقىت ھەقىقىي ئورنىنى تاپقان ، ۋاقىتنى 43)

ر يەردە ئۇيغۇر ئۇچۇن ، ياشالر ئۇچۇن ئۆزىنىڭ ۋاقتىنى ، جۇملىدىن سىكونتالپ پىالناليدىغان بى

ئۆزىنىڭ بايلىقىنى ، ئاتا قىلىنغان نىمىتىنى بىزگە ئاتا قىلىۋاتقان ، بىلىمىنى ھىچقانداق ئىقتىسادىي 

مەپەەتنى كۆزلىمەي بىزلەرگە بۇلدۇرىۋاتقان كىشى ئەينى زاماندا ئۇيغۇر ئۈچۈن ئۆز جىنىنى ، مىلىنى 

دىم قىلغان ئابدۇقادىر دامولالمغا ئوخشاتماي ، ئولۇغلىرىمىزغا ئوخشاتماي كىمگە ئوخشىتاي ، تەق

پۇتۇن ئۇيغۇرغا ۋەكىل بواللمىساممۇ ، كىمنىڭ بىز ئۇچۇن جان ئۆكۇيدۇرىۋاتقانلىقىنى بىلگۇچىلىكىم بار. 
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دىگەن  970223ەن باغداش مۇنبىرىدىكى ( ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ئەركىن سىددىق ئاكا ، م44)

تورداش ، ئالىي مەكتەپ تەييارلىق باسقۇچىدا . ئەسلى بۇ خەتنى مۇنبەرگىال يولالش ئويۇم بار ئىدى ، 

لىكىن بەزى تورداشالرنىڭ سىلىگە تىل جەھەتتىن ھوجۇم قىلىشىدىن ئەنسىرەپ ، ئىلخەت يولالش 

ەك ئورۇن تۇتقان كىشىنىڭ ئوبرازى دەل ئاشۇ كىشىنىڭ قارارىغا كەلدىم . بىر كىشىنىڭ قەلبىدە يۈكس

ئوبرازىغا باراۋەر ، قەلبىدىكى ئوبرازغا بىرەر كىشى دەخلى تەرۇز قىلسا خۇددى ئۆزىنىڭ ئوبرازىغا تەزۇر 

 للىممۇ ئىيتقانىدى . مۇئەقىلىنغاندەك بولىدىغانلىقىنى ئەلى 

 ئۇ كىشىنىڭ سۆزلىگەنلىرىنى ئويغان دىگەن ئىسىمنى يازمىلىرىدا كۆرگىنىمدە ،شۇنداقال

يازمىلىرىدا كۆرگىنىمدە مەن ئويلىغان كىشىنىڭ يازمىلىرىدىكى كىشى بىلەن ئوخشاش بىر ئادەم 

ئىكەنلىكىنى بىلگەن ئىدىم ، كىسىپ ئىيتسام ئويغاننىڭ بەزى لىكسىيەلىرى )نەچچە مىنوتلۇق( 

ەپ قارايمەن. ئۇ كىشى دىيارىمىزدىكى ئۇيغۇر خەلقى بىلەن تامامەن ناتونۇش ئەمەس، د

ئەلھەمدۇلىالھ ھەققىدە سۆزلەپ بۇ سۆزنىڭ ئەرەب تىلىدا ئىككى خىل مەنادا ئىكەنلىكى ، بىرى 

رەخمەت ئىيتىش ،يەنە بىرى مەدھىيلەش ئىكەنلىكىنى، بۇ سۆزنى ئىيتقان كىشى ھەم رەھمەت ھەم 

ن چۇشكىن بولمايدۇ، دەپ مەدھىيلەشنى بىر يەرگە كەلتۇرىشى كىرەكلىكىنى، شۇ سەۋەبدىن مۇسۇلما

ئىيقانلىقى ئىسىمدە. بەلكىم بەزى قىرىنداشالر بۇ كىشى بىلەن تولۇق ئۇچراشالمىغانلىقى سەۋەبلىك 

 شۇنداق ئىنكاسالرنى قالدۇرغان بولۇشى مومكىن. بۇ قوشۇمچە قىلىپ ئۆتكەن يىرىم . 

ى ئايۇپ ئاكامنى ئەمدى ئاساس مەقسەتكە كەلسەم ، مەن ئەركىن سىددىق ئاكام ۋە ئابدۇۋەل

ئۆزۇمگە غايىۋانى ئۇستاز تۇتقان ۋە كۆڭلۇمنىڭ ھۆرمەت تۆرىدىن ئورۇن بەرگەن كىشىلىرىم دەپ 

قارايمەن. نۇرغۇن قەلىبداش ،ئاڭداش قىرىنداشلىرىمنىڭ بارلىقىغا ھەم ئىشىنىمەن . بۈگۈن قارىسام 

دىم ، بەلكىم رەنجىپ قالغان سىلى يازغان يازما يوقاپ كىتىپتۇ ، نىمە سەۋەپلىكىنى تازا بىلەلمى

بولۇشلىرى مومكىن ، قانداقال بولمىسۇن ئاكا سىلە بىز ئۇچۇن ئۇيغۇر ئۇچۇن الزىم ، ھەرگىز پىتنى دەپ 

چاپاننى ئوتقا ساممايدۇ دەپ ئوياليمەن . ئۆزەمچە سىلىنى بىزدىن رەنجىپ ، ئىككىنجى بىر نەرسە 

ۇلگۇردۇم . لىكىن بۇنداق ئەمەسلىكىگە ھەم يازمايمە دەپ ئويالپ قالغانمىدۇ دەپ ئويالشقا ئ

ئىشىنىمەن .ئەسلى نۇرغۇن سۆزلەرنى قىلغۇم بار ئىدى ئاكا ، ئۆزلىرى بىلەن پات پات غايىۋانى 

دىدارلىشاتتىم ، شۇ چاغالردا شۇنداق جىق گەپلىرىم ھەم بولغان ئىدى ، بەلكىم ھازىر ئىككىمىزنىڭ 

مايۋاتىدۇ ، تولۇقتا موەللىمىمدىن مۇنداق بىر شىىرنى ئارلىقى بەك يىقىنمۇ ، گەپلىرىممۇ قوالش

 ئاڭلىغانىدىم. 

 ئۆلۇپ كەتكەندە ئەسلەشتۇق ئۇلۇغالر چىقتى بىزدىن دەپ ،

 ھايات چاغدا ئۇلۇغالرنى غاجاشتۇق چىقتى ئىزدىن دەپ .

 ئاماننىسا زاتى پەس سادىر خاڭرۇقنى كىم ئىيتقان ،

 لسا تىزدىن دەپ .دىگەن بىز ئۇ تاالقالنسا ، بۇ تۇتقۇن بو

 ھاال بۇگۇن ئۇنى مۇنبەر بۇنى گۇمبەزگە مىندۇردۇق ،

 ھاالل ئەجرى بىلەن بىزگە شەرەپ بەرگەن ئىگىزدىن دەپ . 

 غاجاشمايلى ئۇلۇغالرنى ھايات چاغدا دىمەس بولسۇن،

 يۇرەككە يەتتى تىغ زەخمەت ئۆزۇم سوققان بىگىزدىن دەپ . 
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ىتىمنى بىلدۇرىمەن ، ئىنشاالالھ ياخشى ئوقۇپ ئۆزلىرى ئۇستازدىن يەنى بىر قىتىم ئالىي ھۆرم

 بىلەن دىدارلىشىش ئارزۇيۇم بار.

 

( ئەركىن سدىق ئاكىمىز پەننىي ئالىم بولسىمۇ لېكىن ئۇيغۇر جەمئىيتى دۇچ كىلۋاتقان 45)

ئىجتماىي مەسلىلەر ئۈستىدە ئۆز تەپەككۇرى ۋە ئىزدىنىشلىرى بىلەن نۇرغۇن ئەمەلىي پايدىلنىش 

ناھەقنى -ىتى بار ئەسەرلەرنى روياپقا چقىرىپ ،جەمئىيتمىزنىڭ ئىناقلىقى ،'ئىتقادچى ئاممنىڭ ھەق قىمم

ئايرىپ توغرا بىر يولدا مېڭىپ الياقەتلىك مۇسۇلمان ، ياخشى پۇقرا جۈملىدىن ھاياتلىقنىڭ ئەھمىيتىنى 

ولشىغا تۆھپە توال نەتىجە يارتىشقا تېرشدىغان ئىنسان ب-توغرا تونۇپ قىسقا ھاياتىدا ئاز

قوشۋاتىدۇ .كىشلىمىزمۇ بۇنىڭدىن ئېلھام ئېلۋاتىدۇ ،'ئاتىالر ئوغۇللىرىنى ئۇنىڭدەك ھەممىدە يېتىشكەن 

پەزىلەتلىك ،مەسئۇليەتچان ، ئېتقادلىق ،'ئىنسانىيەتكە ياراملىق ئىلىم ئەھلى قىلىپ چقىشقا بەل 

ىغانالرنىڭ ئۈگۈتلىرىگە قۇالق سالدىغان ، باغالۋاتىدۇ . ئەركىن ئاكىمىزدەك ئاكتىپ ئېنىرگىيە تارقىتىد

 25-1-2016، 99% تىن كەم چىقمايدۇ . مىسرانىم، بابۇر99.99قەدىرلەيدىغان كىشلىرىمىز 

 

( ئەركىن سىدىق ئاكىمىزنىڭ شۇنچە ئالدىراشلىقىغا قارىماي بۇ تېمىالرنى يېزىپ يوللىشى 46)

اختاش دېگەنلەردىن ئۆتۈپ كەتكەن، بىز كىچىك مەسئۇلىيەتچان بىر زىيالىينىڭ ئىشىدۇر. بۇ ئاكىمىز م

ۋاقىتلىرىمىزدىال ماختىلىپ تىلالردا داستان بولغان، شۇڭا ئۇنى ماختاشنىڭ ھاجىتى يوق، ئۈلگە ئېلىش 

كېرەك، قىلىۋاتقان ئىشىدىن ئىلھام ئېلىش كېرەك. روھىنى تەشۋىق قىلىش كېرەك. مىللىتىمنىڭ ياش 

مىللەت سۆيگۈسى -م ئالسىكەن دەپ قىلىۋاتىدۇ بۇ ئىشالرنى، ۋەتەنبوغۇنلىرى بۇ ئىنسانالردىن ئىلھا

بوالر، بۇنچىلىك بوالر. مىللىتىمنىڭ بىر ئەزاسىنىڭ بولسىمۇ تەپەككۇرىنى ئاچاي دەپ دىنىي تېمىالردىمۇ 

ئەھمىيەتلىك ئىشالرنى قىلىۋاتىدۇ، ئاكا بۇ سىزنىڭ قىلىدىغان ئىشىڭىز ئەمەستى دېگۈچىلەرگىمۇ 

مۇھىم ئىشلىرى بىلەن دەرس بېرىۋاتىدۇ. ئەدەبىياتتا ئوقۇپ تۇرۇپ ئوڭالپ ماقالە قىلىۋاتقان 

يازالمايدىغانالرغا ماقالە يېزىشنىڭ ئۇسۇلىنى، ئۆز تىلىنى جايالپ ئىشلىتەلمەيدىغانالرغا ئانا تىلىنىڭ 

ۇرۇن، ئەقلىيەتكە بايلىقى ۋە گۈزەللىكىنى كۆرسىتىۋاتىدۇ. ئىشقىلىپ، ئاكىمىز ئۆلۈپ كېتىشتىن ب

قىلىدىغان بارلىق ئەھمىيەتلىك ئىشلىرىمنى قىلىۋاالي دەپ جاپا چېكىۋاتىدۇ. بىلىدىغانالر بىلىدۇ، 

بىلمەيدىغانالر يەنىال غەپلەتتە ياشاۋېرىدۇ. ئاكىمىز بىزنىڭ تور ئەپكارىمىزدىكى بايلىقىمىز، ھاياتنىڭ 

ۇش يولىدا كېتىۋاتقانالرغا بىر رەھبەر. قىممىتىنى تونۇش، ئىلىمگە ئىشتىياق باغالش، ياراملىق ئادەم بول

بۇنداق بىر يېتەكچى زىيالىينىڭ رولىنى بىزدىكى ئاتالمىش سىياسەتچىلەرمۇ، ھاياجان ئەدەبىياتچىالرمۇ، 

جان باقارغا ئايلىنىپ كەتكەن موللىالرمۇ ئۆتىيەلمەيدۇ. توغرا يېشىدا ياشاپ كېتىڭ، ئەركىن ئاكا. 

 31-1-2016، تۇركەر، باغداش

 

( ئۆز ئېلىنىڭ ئۇتىدا كۈيەپ سۇيىدا ئېقىپ كېچە كۈندۈز ئىلمى ئىزدىنىشلىرى ئارقىلىق بىر 47)

 تەرەپتىن ئىنسانىيەت ئۈچۈن يېڭى كەشپىياتالر ھەققىدە ئىزدەنسە يەنە بىر تەرەپتىن ئۇيغۇر خەلقىنى

رىشتىسى  كەلگۈسىگە ئۈمىت بىلەن قارايدىغان ھەم كاىناتنىڭ ياراتقۇچىىسى ئالالھ بىلەن بولغان

مۇستەھكەم بىر جەمىيەتكە يۈزلەندۈرۈش يولىدا ئۇدا تىرىشىپ كەلگەن ناسالىق ئۇيغۇر ئىنجېنىر ۋە 

ئاتاغلىق مۇجاھىت ئۇستاز ئەركىن سىدىقنىڭ كىشلىك تەرەققىيات ھەققىدىكى يازمىالر توپلىمى تەدبىر 

سۈپىتىدە زوق ئېلىپ شىركىتى تەرىپىدى نەشىر قىلىنغانىدى ،بەشتوغراق ئەپەندىمنىڭ سوغىسى 
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 ئوقۇۋاتىمەن

.ئەركىن سىدىقنى مۇجاھىت دەپ تەرىپلىشىمدىكى سەۋەپ قۇرئان ۋە ئۇنىڭ شەرھىسى بولغان 

ھەدىس مەنبەلىرىمىزدە مۇجاھىت دېگەن ئۇقۇمغا كەڭ دائىرىلىك ئېنىقالنما بېرىلگەن بولۇپ ھەقىقەت 

 قويۇپ كۆرەش قىلىش دەپ تەرىپلەنگەن . يولىدا جېنىنى مال مۈلكىنى ۋە ئەقلي ئېنىرگىيەسىنى تىكىپ

ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە ئوقۇرمەنلەر بىلەن يۈز كۆرۈشۈش ئىھتىماللىقى بولغان بىر ئەسىرىمدە 

 قۇرئان ۋە ھەدىس كۆرسەتمىلىرى بويىچە جىھاتنى ئىزاھالشقا تىرىشتىم . فېيىسبۇك، تەرجۈمە. 

 

ەت سىزگە،سىزنىڭ مىللىتىڭىز ئۈچۈن ( ئەسسەالمۇ ئەلەيكۈم ئەركىن سىدىق ئاكا رەخم48)

قىزلىرىمىز چىقىشىا شەكسىز -قىلىۋاتقان بۇ ئەجىرلىرىڭىزدىن ئۇزۇق ئىلىپ،سانسىزلىغان ياراملىق ئوغۇل

قەۋەت، -11سىزگە رەخمەت قىلغاي. باغداش، كالباھار  ھشىنىمان ۋە تىلەيمەن.ئۇلۇغ ئالالئى

2016-2-12 

 

ىق ئاكا مۇبارەك بولسۇن، تىخىمۇ زور ئۇتۇقالر سىزگە يار ( ئەسساالمۇ ئەلەيكۈم ئەركىن سىد49)

بولسۇن.ئالدى بىلەن ئالىملىقى بىلەن ئەمەس بەلكى ئادىمىلىك پەزىلىتى بىلەن كىشى قىممىتى 

يۈكسەكتۇر،مانا شۇنداق يۈكسەكلىكتە تۈرىۋاتقان خەلقىنىڭ قەلىپ تۆرىدىن ئورۇن ئالغان ئالىم 

ر،بۇنداق كىشىلىرىمىز بىزدە كۆپ ئەمەس،كۆپىيىشىگە ئىشىنىمەن. ئاكىمىز ئەركىن سىدىق ئەپەندىدۇ

ئىلىمنىڭ ئىككى ساھەسى بويىچە بىزگە زور ئىلمى ئەمەلى قىممىتى بولغان ئوزۇقالر بىلەن چاڭقىغان 

قەلىپلىرىمىزنى روھى ئاشقازانلىرىمىزنى ئوزۇقالندۇرۇپ ،پايدىلىق ئىنىرگىيەلەر بىلەن تەمىنلەپ بىزنى 

كۆپ -قان ھەركەتكە كەلتۈرىۋاتقان ،'ئالىم ئاكىمىز ئەركىن سىدىق ئەپەندىگە كۆپتىن ئويغىتىۋات

تەشەككۈرلەر ئىيتىمىز.قەدەملىرىڭىزدىن گۈللەر ئۈنگىسى.ئۇلۇغ ئالالدىن سىز ۋە ئاىلىڭىزگە ئامانلىق 

 خاتىرجەمىلىك تىلەيمەن.

 

يسىز.سىزنىڭ لەيكۈم ئەركىن سىدىق ئاكا رەخمەت سىزگە،ھارمىغامۇئە( ئەسساال50)

ئەۋەتىۋاتقان يازمىلىرىڭىز،'ئۆزلەشتۈرىشكە ئۈگىنىشكە تىگىشلىك بولغان ئەڭ موھىم بولىۋاتقان 

مەزمۇنالردۇر.مەيلى قانچىلىك ۋاقىت كىتىشتىن قەتئى نەزەر ئۆلىكسىز مانا مۇشۇنداق يىتەكلەش 

،خەلقىمىز ھامان ھەقىقى خارەكتىرىدىكى موھىم ئىلىملەر،مىللىتىمىزگە سىجىل ھالدا بىرىلىپ تۇرىلسا

ھەق يولىنى تىپىپ ئاالاليدۇ.چۈنكى بۇندىن مىڭ يىل مۇقەددەم تىپىپ ئالللىغان يەردە ھازىرمۇ 

ئاالاليدۇ.مەسىلە مىللىتىمىز ھازىر بۇرمىالنمىغان ھەقىقى ئىلىمگە مۇھتاج ،شۇڭا ئەركىن سىدىق ئاكىمىز 

ىنى يوقۇرى دەرىجىدە ئادا قىلىپ كىلىۋاتقان بۇ مەسىلىنى خىلى بۇرۇنال تونۇپ يەتكەن ۋە مەسۇليىت

مەسۇليەتچان ئالىمىمىزدۇر.بەلكىم بۇ مەسىلىنى تونۇپ يەتكەنلەر كۆپ بولىشى مۈمكىن لىكىن خەلىق 

ئالدىدىكى مەسۇليىتىنى .ئادا قىلىۋاتقانالر قانچىلىك؟. پەيالسۇپ مۇھەممەت ئەپغانى مۇنداق 

غەمبەر ئەمدى پەيغەمبەر كەلمەيدۇ،چۈنكىن بىزنىڭ پەيغەمبەر ئاخىرقى پەي››...دىگەن

پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋەزىپىسى تۈگدى.ئەمما خەلىقنى توغرا يولغا يىتەكلەپ مىڭىش ئۈچۈن چوقۇم 

ۋە ئەركىن سىدىق ئاكىمىزغا ‹‹ ئويغان‹‹. ››پەيالسۇپ مۇتەبپەككۈر ئالىمالر بولمىسا قەتئى بولمايدۇ...

 ئۇلۇغ ئالال رەخمەت قىلسۇن.

 19-2-2016لباھار ، كاباغداش
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( سىزنىڭ دىگىنىڭىزدەك بىلىمخۇمار ئاكىغا بىرىلگەن بۇ باھاالر ئۇنىڭ بىزنىڭ قەلبىمىزدىكى 51)

باھالىرىنىڭ قىسمەن بىر قىسمى خاالس. بىز مانا مۇشۇ ئۇستازغا ئوخشاش توختىماي ئىزدىنىدىغان، 

بىرىدىغان ۋە ئۆزىنىڭ بىلىمىنى  ناچار ۋە ياخشى بولغان باھاالرغا قارىتا سالماقلىق بىلەن پىكىر

توختىماي تولۇقالپ، ئۆزى ئۇچرىغان ۋە باشقىالر ئۇچۇرغان مەسىللەر ئۈستىدە توختىماي ئىزدىنىدىغان 

 تالماس كىشىلەرگە مۇھتاج. -ھارماس 

مانا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش جاپاكەش ئۇستازلىرىمىز بىزنىڭ ۋە مىللىتىمىزنىڭ پەخرى، مەن ئۇزۇن 

ى بىلىمخۇمار ئاكىنىڭ تىمىللىرىنى ئوقۇپ كىلىۋاتىمەن، ئۇستازنىڭ ھەربىر ئەسىرىدىكى يىلالردىن بېر

يېڭىلىق ۋە مۇھىم نۇقتىالرنى خاتىرلەپ مېڭىشنى ئۇنتۇپ قالغىنىمىزمۇ يوققۇ دەيمەن، مۇھىمى 

بىلىمخۇمار ئاكىنىڭ ھەربىر ئەسىرىدىكى مەزمۇنالر ھەربىر ئوقۇرمەندە نۇرغۇن چوڭقۇر تەسىرلەرنى 

قالدۇرۇپ، ئۆزى ۋە ئۆزلىكى ئۈستىدە قايتىدىن ئويلىنىپ بېقىشقا ۋە شۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ كەمچىلىكنى 

تولۇقالپ، ئىزچىل تۈردە ئۈگىنىش كېرەكلىكىنى ھىس قىلدۇرىدۇ. بۇ يەردە مەن بىلىمخۇمار ئۇستازنى 

نۇرغۇن تەرەپلىرىنىڭ  ماختىغىنىم ئەمەس، پەقەت ئۇستازنىڭ بىزلەر ئۈلگە قىلىپ ئۈگىنىشكە تىگىشلىك

بارلىقىنى ھەممىمىزنىڭ ھىس قىلىپ يىتىشى كېرەكلىكىنى، توختىماي تىرشىش ئارقىلىق ئۆز تەقدىرىمىزنى 

ۋە كىلەچىكىمىزنى يارتىشىمىز كېرەكلىكىنى ھىس قىلغىنىم بۇيىچە چىقاردىم.بىزلەردە بىر تۈرلۈك خاتا 

ۇيۇشقا ئامراق، ئەمما بىزنىڭ ئۆزىمىزگە تەمەننا پىسخىك مەۋجۇت يەنى ھەممىمىز ئۆزىمىزگە تەمەننا ق

قويىشىمىز بىزنى قايسى يەرگە باشاليدىغانلىقىنى ئويالپ باققانلىرىمىز قانچىلىك.ئەمەلىيەتتە بەك 

ئۈمىدۋار بولۇپ كېتىش ئەسلىدىنال خاتا، ئەگەر سىز ھازىرقى ئەھۋالىڭىزنى ئۆزگەرتىشكە ئامال 

للىق تەرىپىدىن مەغلۇب بولىسىز، شۇڭا ھەربىر كىشى چوقۇم تىرشىش قىاللمىسىڭىز ھامان بىر كۈنى رېا

ئارقىلىق ئۆزىنىڭ تەقدىرىنى ۋە كىلەچىكىنى يارتىش كېرەك. كىشىلىك تۇرمۇشتا ئادەم قىاللمايدىغان 

ئىش يوق، پەقەت قىلىش ئۈچۈن تىرىشمايدىغان، ئىزدەنمەيدىغان، الي غەزەل ئادەملەر بار، 

ر ئۇستازنىڭ ئەسەرلىرىدىكى توختىماستىن ئىزدىنىدىغان ، تىرىشچان، قەيسەر خاالس.شۇڭا، بىلىمخۇما

 20-2-2016، 616، ئالخىرباغداشئىرادە ۋە روھنى بارلىق كىشىلەرنىڭ ئۈگىنىشىگە ئەرزىدۇ. 

 

پەن ،يۇقۇرى تېخنىلوگىيە، -ييەن ، ئىلىممۇئەئەپەندىنىڭ ، « بىلىمخۇمار»( ئۇستاز، ئالىم 52)

كىلىرى ۋە ئۇچۇر لىرنى چەكلىمىگە ئۇچرىمىغان داىرە ۋە شاراىتتا ئۆز ئۇسلۇبى بىلەن تېىنى-ئېلىكتىرون

خەلقىمىزنى تەمىنلىگىنىدەك خالىس ئەمگەكلىرى ،ساخاۋەتلىرى خەلقىمىزنىڭ يۈكسىلىشىگە قوشقان 

 تۆھپىسى. ئالىم خەلقنىڭ ئالى ھۆرمىتىدە ياشايدۇ. ئۇستاز ،'ئالىم ،"بىلىمخۇمار"ئەپەندىنىڭ ئالى

 .3-3-2016جاناپ روھى بىلىم ئادەملىرمىزنىڭ ئۆگىنىشىگە ئەرزىيدۇ. چېتىن، مىسرانىم، 

 

( بىلىخۇمار ئەپەندىنىڭ تىمىللىرى يولالنمىغاندىن تارتىپ باغداش بىلەن ئىزدىنىشتىن باشقا 53)

مالتقىلى مۇنبەر دىگەنگە تازا بەك كىرگۈممۇ كەممەيدىغان بولۇپ قالدى ، لىكىن مەن مىسرانىمنغا تىزى

بەك ئۇزۇن بولدى بولدى بۇ مۇنبەر دەسلىپىدە شۇنداق ياخشى ئىدى مەن ئەينى ۋاقىتتا مەڭگۈ تاش 

دەپ بىر ئاكىمىزنىڭ تىمىللىرى دىھقىتىمنى تارتىپ شۇنىڭدىن باشالپ كىرىشكە باشلىغان بىراق نىمە 

بىردىن -ىرىمىز ھەدىللىرمىز بىربولدىكىن بەك ئىسىل تىمىالرنى ئىنكاسالرنى يولاليدىغان بىلىملىك ئاكىلل

مۇنبەردىن يوق بولۇپ كەتتى ھازىر ھەممە ئىشنىڭ تەس بولۇپ كەتكىننى بىزمۇ بىلىمىز بىراق ئۇنچىۋال 
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ئەمەس باغداش،'ئىزدىنىش بوزقىرغا يولالنغان بەزبىر تىمىالرنىڭ يېرىمىمۇ يولالنمايدۇ ، لىكىن يەنە بىر 

 1-5-2016لىمەن. مىسرانىم، كۇلپات، نىمىلەدىن ئۆمۈد كۈتۈپ يەنە كىرىپ قا

 

( ئەركىن سىدىق ئاكىمىز تور مۇنازىرلىرىدە ئاق كۆڭۈللۈكى، ئېسىللىقى، دادىللىقى بىلەن 54)

كۆڭۈللەردە ياخشى ئوبراز تىكلىگەن. ئۇ كىشى ماقالىسىغا ئاالقىدار ھەرقانداق سەۋىيدىكى ئادەمنىڭ 

كۈزدۈم دەيدىغان، توغرا بولسا ئالىمغا خاس ئۆز ھەرقانداق پىكرىگە سەل قارىماي، كەتكۈزسە كەت

قارىشىنى ساقالپ قالىدىغان، ئۇقۇشماسلىق بولغان بولسا ۋاختىدا ھەل قىلىشقا تىرىشىپ كىينكى 

مۇناسىۋەتلىك يازمىلىرىدا ئالدىن چىققان چاتاقالرغا ھۆددەس دىقەت بىلەن قەلەم تەۋرىتىدىغان 

 ئېسىل كىشى ئىدى.

نى شىپى كەلتۈرۈپ ھىسداشلىققا ئىرىشمەكچى بولغىنىمۇ مەدەتسىراشتىن باشقا گۈلەننىڭ بۇ ئاكىمىز

 ئىش ئەمەس.

ئەركىن ئاكىمىز گۈلەننىڭ ئۇششۇقلىقىغا قاراپ كۆڭلىنى ياساپ ئۇنى پەپىلىگەن تەقدىردىمۇ 

 گۈلەن ئۆزى سادىر قىلىۋاتقان خاتالىقالرغا خاتىمە بىرىپ قەلىمىنى پاك تۇتماي ھېسسىي نەرسىلەرنىڭ

 قۇلى بولۇپ ماڭىۋىرىدىكەن گۈلەن تەنقىتتىن ھەرگىز قۇتۇاللمايدۇ.

گۈلەن بىلەن چىرايلىق مۇنازىرە تەكلىپى بەرگەن قىرىنداشالر ئويالپ باقتىمىكىن، گۈلەن تىخى 

يازمىسىنىڭ خاتالىقلىرىغا يىقىن يولىماي تۇرۇپ ئۆزىنى تۆھمەتكە قالدىمغا چىقىرىپ يېتىۋالغان 

مىدى. ئەگەر ئۇ ئەركىن ئاكىمىزنىڭ پەزىلىتىدىن ئازراق ئۆگۈنۈپ ئاندىن گەپ يىرىدىن قوپۇپ باق

 مىلىگە قىلىشتىن قاچالمايدۇ.مۇئاساتمايدىكەن، خۇپسەنلىك قىلىدىكەن مۇشۇنداق اليىقىدا 

  http://eqide.net ئەسلى مەنبەسى:

 

ېمىالرنى يېزىپ يوللىشى ( ئەركىن سىدىق ئاكىمىزنىڭ شۇنچە ئالدىراشلىقىغا قارىماي بۇ ت55)

مەسئۇلىيەتچان بىر زىيالىينىڭ ئىشىدۇر. بۇ ئاكىمىز ماختاش دېگەنلەردىن ئۆتۈپ كەتكەن، بىز كىچىك 

ۋاقىتلىرىمىزدىال ماختىلىپ تىلالردا داستان بولغان، شۇڭا ئۇنى ماختاشنىڭ ھاجىتى يوق، ئۈلگە ئېلىش 

وھىنى تەشۋىق قىلىش كېرەك. مىللىتىمنىڭ ياش كېرەك، قىلىۋاتقان ئىشىدىن ئىلھام ئېلىش كېرەك. ر

مىللەت سۆيگۈسى -بوغۇنلىرى بۇ ئىنسانالردىن ئىلھام ئالسىكەن دەپ قىلىۋاتىدۇ بۇ ئىشالرنى، ۋەتەن

بوالر، بۇنچىلىك بوالر. مىللىتىمنىڭ بىر ئەزاسىنىڭ بولسىمۇ تەپەككۇرىنى ئاچاي دەپ دىنىي تېمىالردىمۇ 

اتىدۇ، ئاكا بۇ سىزنىڭ قىلىدىغان ئىشىڭىز ئەمەستى دېگۈچىلەرگىمۇ ئەھمىيەتلىك ئىشالرنى قىلىۋ

قىلىۋاتقان مۇھىم ئىشلىرى بىلەن دەرس بېرىۋاتىدۇ. ئەدەبىياتتا ئوقۇپ تۇرۇپ ئوڭالپ ماقالە 

يازالمايدىغانالرغا ماقالە يېزىشنىڭ ئۇسۇلىنى، ئۆز تىلىنى جايالپ ئىشلىتەلمەيدىغانالرغا ئانا تىلىنىڭ 

بايلىقى ۋە گۈزەللىكىنى كۆرسىتىۋاتىدۇ. ئىشقىلىپ، ئاكىمىز ئۆلۈپ كېتىشتىن بۇرۇن،  ئەقلىيەتكە

قىلىدىغان بارلىق ئەھمىيەتلىك ئىشلىرىمنى قىلىۋاالي دەپ جاپا چېكىۋاتىدۇ. بىلىدىغانالر بىلىدۇ، 

ىز، ھاياتنىڭ بىلمەيدىغانالر يەنىال غەپلەتتە ياشاۋېرىدۇ. ئاكىمىز بىزنىڭ تور ئەپكارىمىزدىكى بايلىقىم

قىممىتىنى تونۇش، ئىلىمگە ئىشتىياق باغالش، ياراملىق ئادەم بولۇش يولىدا كېتىۋاتقانالرغا بىر رەھبەر. 

بۇنداق بىر يېتەكچى زىيالىينىڭ رولىنى بىزدىكى ئاتالمىش سىياسەتچىلەرمۇ، ھاياجان ئەدەبىياتچىالرمۇ، 

 دۇ. توغرا يېشىدا ياشاپ كېتىڭ، ئەركىن ئاكا.جان باقارغا ئايلىنىپ كەتكەن موللىالرمۇ ئۆتىيەلمەي

 باغداش، تۇركەر.
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