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  كىرىش سۆز

. ىيهتته ياشايدىغان مهۋجۇدىيهتتۇرئجهم ـ  ئىنسان
ـ زۇر  ودىغان ئىنسـانالر ئارىسـىدا ھـ   پ ياشـاي ىشـ ىتوپل

شـــى ئۈچـــۈن، شـــۇ ۇبولـــۇپ تۇر مهۋجـــۇتھاالۋەتنىـــڭ 
ــهخس  ئجهم ــۇچى ھهر ش ــكىل قىلغ ــى تهش ــۆز  ىيهتن ئ

ــۇقى     ــ ھهق ـ ھوقـ ــى ۋە ئۋە مهسـ ۇلىيىتىنى بىلىشـ
ۇلىيهتچانلىق تۇيغۇسـى ئىچىـدە بـۇرچىنى ئـادا     ئمهس

ــرەك ــى كېـ ــ. قىلىشـ ــى ئمهسـ ۇلىيهتچانلىق تۇيغۇسـ
ــنىڭ  ــلهن شهخســـ ــدى بىـــ ــان   ئالـــ ــۆزىگه بولغـــ ئـــ

ــ ــۆز . ۇلىيىتى بىـــــــلهن باشـــــــلىنىدۇئمهســـــ ئـــــ
ئائىلىسـى ۋە   كىشـى  ىتىنى تونۇپ يهتكهنۇلىيئمهس
ۇلىيىتىنىمۇ ئــــادا ئمهســــئالدىــــدىكى  ىــــيهتئجهم

   .قىالاليدۇ
يهنـى  (ئىنسـان ئـۆزىنى بىكـار قويـۇپ بېرىلىـدۇ      �

شــهرىئهت ئىشــلىرىغا تهكلىــپ قىلىنمــاي، مهيلىــگه 
 ①�دەپ ئويالمــدۇ؟) شقويــۇۋېتىلگهن ھايۋانغــا ئوخشــا

ــايهت   ــگهن ئـ ــ دېـ ــاننىڭ مهسـ ــگه ئئىنسـ ۇلىيهتكه ئىـ
ئـــۇ كـــۈن � ســـا،مهخلـــۇق ئىكهنلىكىنـــى بايـــان قىل

ــرىلگهن   ( ــىلهرگه بېـ ــادا سـ ــۈنى ، دۇنيـ ــامهت كـ ) قىيـ

                                                 
  .ـ ئايهت 36سۈرە قىيامهت،  ①



ŀ

6 
    

 ①�رســـوراق قىلىنىســـىله -ئال ونېـــئمهتلهردىن ســـ
ــايهت ــگهن ئ  -ئهقىلــدىن تارتىــپ بېــرىلگهن ســان   دې

نىڭمۇ كۈچىنىڭ ساناقسىز نېئمهتلهر ئۈچۈن ئىنسان
يېتىشــىچه ئــادا قىلىشــقا تېگىشــلىك بهلگىلىــك     

  .ۇلىيىتىنىڭ بارلىقىنى بايان قىلماقتائمهس
ــا ــئجهم نىيهتئىنس ــىل  ىيىتى ــۇش ھاس دە داۋالغ

ــانقىل ــان  ىۋاتقـــ ــائىي   -ســـ ــىز ئىجتىمـــ ساناقســـ
مهســىلىلهر ئوتتۇرىغــا چىقىۋاتقــان بۈگــۈنكى دۇنيــادا، 

 قشــــهرىپىگه اليىــــق پــــارال -شــــان  ىيهتئىنســــان
زنىـــڭ بهرپـــا قىلىـــش ئۈچـــۈن ھهممىمى ككـــېلهچه

ۇلىيهتلهر ئئادا قىلىشقا تېگىشلىك مهس زېممىسىگه
ياشــاۋاتقان دۇنيــادا ئىنســان بولــۇش  بىــز. چۈشــمهكته

تىمىز بىـلهن نۇرغۇنلىغـان مهسـىلىلهرگه دۇچ    ىسـۈپ 
  .كهلمهكتىمىز

ــانلىق     ــىدا ئىنس ــا مىقياس ــدە دۇني ــۈنكى كۈن بۈگ
اچـــــارچىلىق، ئـــــالىمىنى تهھدىـــــد قىلىۋاتقـــــان ئ

نىشـــى، ىيوقســـۇللۇق، ئىشســـىزلىق، مۇھىـــت بولغ
تهڭسـىز  ي ئاپهتلهر، ئىجتىمـائىي تهڭسـىزلىك،   ئتهبى

، ئهخالقىـــي گۇمرانلىـــق، مهنىۋىيهتنىـــڭ    رىقـــابهت
گىنىـپ  ۆماددىالرغا ئ ىكىرلىنىشى، كهيىپ قىلغۇچ

تىقادســــىزلىق، زۇلــــۇم، پــــارىخورلۇق، ېقــــېلىش، ئ

                                                 
 .ـ ئايهت 8سۈرە تهكاسۇر،  ①
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قى، مائارىـپ  سهھىيه شارائىتىنىڭ ياخشى بولماسـلى 
 ،ھهســـىدە دۇچ كېلىۋاتقـــان مهســـىلىلهرۋە قـــانۇن سا

ۋە مهدەنىي بايلىقالرنىڭ يوق قىلىنىشـى ۋە   خىيتارى
ــرگه،     ــلهن بىـ ــىلىلهر بىـ ــىغان مهسـ ــا ئوخشـ بۇنىڭغـ

بىرىنــى ـ ئىنســانالر ئارىســىدىكى دىئــالوگ،  بىــر        
ئـــۆزىگه يـــات ھـــۆرمهت قىلىشـــتىكى كهمچىللىـــك، 

ۋە ئوخشــــاش نى قوبــــۇل قىاللماســــلىق نهرســــىلهر
ــانالرنىڭ   ــيهت ۋە ئىنسـ ــان مهدەنىـ ــاش بولمىغـ ئوخشـ

ــدا ــوزۇر ۋە ت ماكانــ ــاش  ىھــ ــدە ياشــ ــق ئىچىــ نچلىــ
ۋە  ۋەھشـــىيلىكمهسىلىســـدە ئوتتۇرىغـــا چىققـــان   

ىلىلهر ئىچىــــــدە ســــــغــــــا ئوخشــــــاش مهىزمتېرور
   .ماقتىمىزىياش

بۇ مهسىلىلهر پهقهت مهلۇم بىر جاي، رايـون يـاكى   
بهلكـى پۈتـۈن    تىپ قالمـاي، ىخهلققىال تهسـىر كۆرسـ  

ــا ــداق   ئجهم نىيهتئىنس ــاكى ئۇن ــداق ي ــتىگه بۇن ىيى
شهكىلدە تهسـىر كۆرسـهتمهكته ۋە بـۇ مهسـىلىلهرگه     

بۇ مهسىلىلهرنى تېگىدىن ھهل . كۆڭۈل بۆلدۈرمهكته
ــق  ــۈن خهلـ ــش ئۈچـ ــدە قىلىـ ــاكى خهلق ئىچىـ ــيـ ارا ئـ

  .تهدبىرلهر ئىزدەنمهكتهـ ىيهتته چارە ئجهم
ىڭ تېگىـدە  ئهسلىدە بۇ ئىجتىمائىي مهسـىلىلهرن 

ئـــۆزىمىزدە مهۋجـــۇت بولغـــان بايلىقلىرىمىزنىــــڭ    
قىممىتىنـــــى بىلهلمهســـــلىكىمىز ۋە ئۇنىڭـــــدىن 

بــــۇ . ئۈنۈملــــۈك پايدىلىنالماســــلىقىمىز ياتماقتــــا
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ىقلىرىمىزنىـــڭ قىممىتىنـــى  ســـهۋەپتىن بـــۇ بايل 
 نغىلى بولىـدىغان ۋە ئـۇنى ئۈنۈملـۈك پايـدىال    بىلىشى

 .ناھـــــايىتىمۇ مـــــۇھىم قـــــا ئايالنـــــدۇرۇش  بايلىق
ســىزكى، بىــز ئىــگه بولغــان ئهڭ قىممهتلىــك  ىشۈبه

ئهسـىردىن   14تىقاد ۋە تهلىملىرى بىـلهن  ېبايلىق ئ
بۇيـــان ئىنســـانىيهتنى يورۇقلۇققـــا ئېرىشـــتۈرگهن    

  .نۇرنىڭ مهنبهسى بولغان ئۇلۇغ دىنىمىز ئىسالمدۇر
بۈگۈن، ئىنسان ئارتۇقچىلىقىنى جارى قىلدۇرۇش 

ــ ــان مهقســــــــىدى بىــــــ ــا چىققــــــ لهن ئوتتۇرىغــــــ
ــۇللىرىدىن، ىولوگىيپســـــــــىخ لىك داۋاالش ئۇســـــــ

ۋە زەھهرلىــــــك  كولوگىيلىــــــك مهســــــىلىلهرگهېئ
ــ ــا  ېچـ ــۈن دۇنيـ ــكىچه پۈتـ ــى كۆرەشـ كىملىككه قارشـ

 ننىــــــڭمىللهتلىــــــرى يــــــاكى دۆلهتلىــــــرى دى  
، ياردىمىگه، تېخىمـۇ ئېنىـق قىلىـپ    مۇداخىلىسىگه

   .ھتاج بولماقتاوىگه م»مۇقهددەس كۈچ«ئېيتقاندا 
قا يـاردەم بېرەلهيـدىغان،   سالم دىنى زامانىۋىيلىقئى

زامانىۋىي دۇنيا ئۈچۈن يېڭى دىنىـي چـارىلهر تېپىـپ    
ــدىغان  ــاتىبېرەلهيـ ــدۇر  ھايـ ــگه دىنـ ــۈچكه ئىـ ــۇ  .كـ بـ

ن ۋە  تهۋسـىيه  سهۋەپتىن مۇقهددەس دىنىمىز بۇيرىغا
ــرىم  ــان تهڭ بهھ ــۇش ۋە ياردەملىشىشــ هقىلغ  كهن بول

ــر     ــېلىپ، بىـ ــۇالق سـ ــىپالرغا قـ ــاش پرىنسـ  -ئوخشـ
ئــادا قىلىشــقا تېگىشــلىك بــۇرچ ۋە بىرىمىــز ئۈچــۈن 

ــ ــۈرىنى  ئمهســ ــىمىز، مــ  -ۇلىيهتلىرىمىزنى بىلىشــ
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 –مــــۈرىگه تىرىشــــىمىز، تۇرمۇشــــنىڭ ئىسســــىق  
، نى بېشــىمىزدىن بىلــله ئۆتكۈزۈشــىمىزســوغۇقلىرى

ــى ــدىغانياشــ ــا كهلتۈر غىلى بولىــ ــىمىز، ۈھالغــ شــ
ــائىي ياردەملىشـــــىش ۋە تهڭ بهھـــــرىمتىجئى ن همـــ

ىـــيهت بهرپـــا ئبولۇشـــنى ئاســـاس قىلغـــان بىـــر جهم
ــادەتكه ئايالندۇر  ــىمىز، ئــ ــا ۇقىلىشــ ــىمىز، شــ  - دشــ

تولغــان ئهتىــلهرگه ـ ھــاالۋەتكه خوراملىــق ۋە ھــوزۇر    
   .شىمىز الزىميېتىبىرلىكته 

 ـدىنىـــي تهلهپ     نهشـــرىياتىمىز خهلقىمىزنىـــڭ
ىيهتنىــــڭ ئجهم ۋە هتىيــــاجلىرىنى قانــــدۇرۇش ېئ

ــوزۇر ــى ھ ــڭ   ى ۋە بىرلىكىن ــنى ئۆزىنى ــا قىلىش بهرپ
ىيهتنىـڭ  ئجهم .ىتى دەپ قاراپ كهلمهكتهىيۇلئمهس

مهنىۋىيىتىگه ئهكـس تهسـىر كۆرسـىتىدىغان ئـائىله     
ىيهتنىـڭ ھهر قاتلىمىـدا   ئ، جهمىرىئىچى مهسـىلىل 

، قااليمىقـانچىلىق شـهكىلدە كۆرۈلۈۋاتقـان   خىل ھهر 
جىنـايهتلىرى، ئىنسـان ھهقلىرىنىـڭ     ۆرپ ـ ئـادەت   ئـ 

ز سىمۇھىتقا پهرۋائىجتىمائىي دەپسهندە قىلىنىشى، 
ــادەتلهرگه ئو ـ   ۇيخــقــاراش، ناچــار ۋە يامــان   شــاش خئ

 لئــــاممىۋىي شــــهكىلدە ئهھمىــــيهت بېــــرىش ۋە ھه
لىلهردە ىقىلىــش كېــرەك بولغــان ئىجتىمــائىي مهســ

دىنىــــي جهھهتــــتىن كهڭ جامــــائهتچىلىككه يــــول 
ــۇ ســاھ  ــا  هكۆرسىتىشــنى ۋە ب دە مهۋجــۇت بولغــان خات

بـــــــۇ  شـــــــهنچىلهرنى تۈگىتىشـــــــنى،ۈدىنىـــــــي چ
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ئۈچــۈن پائــالىيهت  ىڭ ھهل قىلىنىشــلىلهرنىىمهســ
ــان  ــكىالتالر بىــلهن    ئېلىــپ بېرىۋاتق ئورگــان ۋە تهش

ــدىن ھهمكارلىشىشــ ېي ــۇرچى دەپ  نى قىن ــڭ ب ئۆزىنى
چلىـق ئىچىـدە ياشـايدىغان،    نىناق ۋە تئى. بىلمهكته

ــر     ــۈپ ـ بى ــان س ــزگه ئىنس ــۆرمهت ۋە ىبىرىمى تىدە ھ
شــهپقهت كۆرســىتىدىغان بىــر دۇنيــا بهرپــا قىلىشــتا  

ــۇقهددە ــمـ لىرىنى ئهبهدىـــي اتس دىنىمىزنىـــڭ تهلىمـ
  .قىلىشنى مهقسهت قىلماقتىمىز مهشئهل ئۆچمهس

 تهرجىـــــــمه قىلىنغـــــــان بـــــــۇ مهقســـــــهتته  
نـاملىق   »ۇلىيهتلىرىمىزئلىلىرىمىز ۋە مهسىمهس«

ــ لهر تىزىســـىبـــۇ ئهســـهر ــانىۋىي مهسـ لىلهرنىڭ ىزامـ
ۋەيرانچىلىقىنى، كۈنىمىز دۇنياسـىنى كـۆزدە تۇتقـان    

ــل   ــڭ ئهس ــدا دىننى ــىدىنھال ــگه چ ى مهنبهس هكلىمى
ــان، ئ  ــاد ۋە ئهېئۇچرىمــاي ئوتتۇرىغــا چىقارغ الق خــتىق

بىلهن يۇغۇرۇلغان تـوغرا چۇشـهنچه بىـلهن بىـر تهرەپ     
ــي     ــان دىنىــ ــوغرا بولغــ ــدىغانلىقىمىزنى، تــ قىالاليــ

ــدىلىك تۇرمۇشــقا رەھبهرلىــك   ۈچ شــهنچىنىڭ ۋە كۈن
 كىــيهتكه قانچىلىــئمهنىۋىيهتنىــڭ جهم قىلىــدىغان

تهلهيـدىغانلىقىنى  ېئ بهخـش ىرجهملىك اتخھوزۇر ۋە 
   .كۆرسىتىپ بهرمهكته
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  مۇقهددىمه

لىمىزدە ئىنسان ۋە ېكۈنىمىزدە، پۈتۈن دۇنيادا ۋە ئ
لىۋاتقان نۇرغـۇن  سـې  تتهھـدى  غاىيهت ساقلىقىئجهم

مهسىلىنىڭ بارلىقى، بۇ مهسىلىلهرنى ھهل قىلىـش  
ه نـگ يوللىرىنىڭ مۇرەككهپ ۋە قىيىنلىقى ھهممهيله

الردا، ورتېلېـۋىز ئـو ـ   گـۈدەك رادى ېھهر كـۈنى د . ئايـدىڭ 
گېــــزىتلهردە، ھهپتىلىــــك ۋە ئــــايلىق  نــــدىلىككۈ
كىملىككه ېرنالالردا، خهۋەر ئارىسـىدا زەھهرلىـك چـ   ژۇ
گىنىپ قالغان كىشـىلهرنىڭ، بولۇپمـۇ ياشـالرنىڭ    ۆئ

ــلهن    ــۈم بىـ ــاللىرى، ئۆلـ ــارە ھـ ــان، بىچـ ــار، پهرىشـ ناچـ
 رۇھالرنىـڭ گۇ كـايىلىرى، قـارا  ېئاخىرالشقان ھايات ھ

رەھىمســــىز، قــــانلىق  بىــــر ـ بىــــرى بىــــلهن         
  . تاھېساپلىشىشلىرى يهر ئالماق

لىش ېگىنىپ قۆكىملىككه ئېشۇڭا زەھهرلىك چ
ىيهتنىــڭ ھهر قاتلىمىغــا تهســىر  ئلىســى، جهمىمهس

ىيهتـــتىن يهنه بىـــر  ئكۆرسىتىشـــى ھهم بىـــر جهم 
ىــيهتكه تارقىلىشــى ســهۋەبىدىن دەۋرىمىزنىــڭ  ئجهم

ڭ دائىرىلىـــك مهسىلىســـى  ئهڭ كهئهڭ مـــۇھىم ۋە 
  .بولۇپ تۇرۇۋاتماقتا

زامانىۋىي دۇنيانىڭ رەھىمسىز چاقلىرى ئارىسىغا 
چىقىـش يـولى    ىڭـ ېي ىسىلىپ قالغان ئىنسانىيهتق
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گىنىـپ  ۆكىملىككه ئېئىزدەۋاتقىنىدا، زەھهرلىـك چـ  
لىش ھادىسىسـى ياشـالرنى ئاسـاس قىلغـان ھالـدا      ېق

كۈنســــېرى كېڭىيىــــپ بارماقتــــا ۋە قورقۇنچلــــۇق 
قىلتىقىغــا چۈشــۈپ   . رىجىــگه بېرىــپ يهتمهكــته  دە

رنىـڭ ئهس ـ ھوشـىنى بىـر تامچىسـى بىـلهن       قالغانال
ــان جهنن  ــاتقۇزۇپ، يالغــــ ــى  هتيوقــــ ــڭ پهيزىنــــ نىــــ

يىــۋى مــاددا،  ىهىرلىك خېمېبــۇ ســ  ســۈرگۈزىدىغان
ساختا جهننهت بىلهن بىرگه ئېلىپ كهلگهن ئازاپ ۋە 

ــاتىر   ــى خـــ ــلهن دوزاخنـــ ــۈملهر بىـــ . ىلهتمهكتهئۆلـــ
ه كۆپىيىۋاتقـان زەھهرلىـك   نگكۈندىن كـۈ  ئهپسۇسكى،

ــ ــ  ېچ ــۇپ ق ــار بول ــۇنى ېكىملىككه خۇم لىش، پهقهت ئ
ئىشلهتكۈچىلهردىن باشقا، شۇ  شهخسنى ئۆز ئىچىـگه  
ئالغان ئائىلىنى، شۇ ئائىلىنىڭ بىر قىسـمى بولغـان   

ىيهتنـــى، شـــۇنداقال ئىنســـانىيهت ئـــالىمىغىمۇ ئجهم
بۇنىڭــدىن . رســىتىدىغان ھالغــا كهلــدى  ۆتهســىر ك

ــى ــىمۇ     ،رتســ ــلىتىش يېشــ ــاددىالرنى ئىشــ ــۇ مــ بــ
شـىدىكى  ېۋەنلهپ، باشالنغۇچ مهكتهپ يۆرى تېبارغانس

مهسـىله ناھـايىتى ئېغىـر،    . ئۆسمۈرلهرگىچه چۈشـتى 
خار ـ زار قىلغۇچى دەرىجىگه بېرىپ  ۋە  ېچىنىشلىقئ

  . يهتتى
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  قىلتاققا چۈشۈش

ئاســــتا  –قــــا ئاســــتا دشــــى زەھهر ۋۇجۇخهڭ يائ«
چ ېھــ نىقۇربــانىچــۈنكى ئــۇ . تارقىلىــدىغان زەھهردۇر

چ ېھـ  ئۆلگۈچىنى قاتىلـدىن . زەھهرلهيدۇ السهزدۈرمهي
 .»ئۆلتۈرىدۇ اللهندۈرمهيىشۈبه

ـ لىش  ېكىملىككه خۇمـار بولـۇپ قـ   ېزەھهرلىك چ
ــۇپ،  ــهش بولـ ــا دەسسـ ــۇ  قىلتاققـ ــالتۇن «ئـ ــائـ  تاۋاقتـ

 ،بولۇپمـۇ . گه ئوخشـايدۇ »سۇنۇلغان زەھهرلىك ھهسـهل 
ه نـگ بىر قېتىم چهككه« :اياشالرنى قاپقانغا باشلىغاند

بهگ  ئۆزەڭگه ئۆز«، »؟ىه نېمه بوالتتنگياكى ئىشلهتكه
 ېگهنــگهد »غىنىن قۇتــۇلالردقۇبويۇنتــۇر«، »ئادەمســهن

دىغان ىـــــقىملىـــــق ئاڭلىنېئوخشـــــاش قۇالققـــــا ي
لىـپ  ېهىرلىك گهپلهر بىلهن ئۆلـۈم كوچىسـىغا ئ  ېس

 . ۇكىرىد
 لىشېكىملىككه خۇمــار بولــۇپ قــېزەھهرلىــك چــ

الھنىڭ بىزگه ئامانهت قىلغان جىسىمنىڭ ئۇلۇغ ئال
ن يولالرغا ئىشـلىتىلگهنلىكى  اماۋە ۋۇجۇدىمىزنىڭ ي

بهئهينــى ئــۇ . مالدىن ئىبــارەتتۇرېســتئىيىۇبولــۇپ، س
رەكنـى  ېۋىرۇس بولۇپ، چوڭ ت يوقۇملۇق ئۆلتۈرگۈچى

بىـر پۈتـۈن   ئىچىدىن يهپ تۈگهتكهن قۇرتقا ئوخشـاش  
  .يدۇجهمئىيهتنى ئۆز ئىچىدىن يېمىرىپ تاشال



ŀ

14 
    

  ئۆمۈر دەسمايىسى

ئهڭ تائـــــاال تهرىپىـــــدىن ئـــــالالھ  ـ      ســـــانئىن
، ئىلىـــم بىـــلهن ىتىلغـــانچىرايلىـــق شـــهكىلدە يار

ــئمهتلهر  وق ــىز نېـ ــاناپ تۈگهتكۈسـ ــدۇرۇلغان، سـ رالالنـ
ــا قىل ــان ۋەىنئاتـ ــۇقىرى  غـ ــۇقالردىن يـ ــقا مهخلـ  ،باشـ

  .①مهرتىۋىسى ئۈستۈن قىلىنغان مهخلۇقتۇر

ئمهت، ياخشىلىق نسانغا ساناپ تۈگهتكۈسىز نېئى
ــالالھ   ــكهن ئ ــش ئهت ــاال بهخ ــڭ   تائ ــاندىن بۇالرنى ئىنس

ــ      يقهدرىــــگه يېتىشــــىنى، ئاتــــا قىلغــــان ئىالھىــ
ــىنى ۋە    ــا ئىشلىتىلىشـ ــوغرا يولغـ ــڭ تـ ئامانهتلهرنىـ

بـۇ  . شـىنى تهلهپ قىلىـدۇ  ۈئۆتكۈز مهنىلىـك ئۆمرىنى 
قىلىــپ يــاكى ئىســراپ  چبىرىنــىېنېئمهتلهرنىــڭ ھ

ــابۇت قىلى ــنــ ــاالك  ،پۋېتىــ ــۆزىنى ھــ ــا هتئــ  يولىغــ
ــا  ــلىققا بۇيرىماقتـ ــگه    .②تاشلىماسـ ــويى ئىـ ــۈر بـ ئۆمـ

بولىدىغان ئىقتىسادىي ۋە مهنىۋىي ئىمكانالرنى بۇزۇپ 
ۋە ئىســــــراپ  ۇۋەتمهســــــلىكنىچىــــــپ سورېچـــــــ 

  .③قىلماسلىقنى بىزگه بىلدۈرگهن

                                                 
 .كه قاراڭـ ئايهت 34سۈرە ئىبراھىم،  كه ۋەئايهت ـ 4سۈرە تىن،  ①
 .كه قاراڭـ ئايهت 195سۈرە بهقهرە،  ②
 .كه قاراڭـ ئايهت 31سۈرە ئهئراف،  ③
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ــوقكى، ئالالھنىــڭ ئىنســانالرغا   –شــهك  شــۈبهه ي
ــۇپ،     ــۈر بول ــى ئۆم ــك ھهدىيهس بهرگهن ئهڭ قىممهتلى

ــ ــىلىرىنىڭ  ئىنسـ ــان نهرسـ ــگه بولغـ ــۆلگىچه ئىـ ان ئـ
ــ   ــۆمرى ئىچى ــىگه ئ ــىدۇېە ئدھهممىس ــېكىن، . رىش ل

ــۈرگه ھ ــولغىلى   ېئۆم ــگه ب ــلهن ئى ــداق نهرســه بى چقان
ئۆتــــۈپ كهتــــكهن كــــۈنلهرنى قــــايتۇرۇپ . بولمايــــدۇ

ــۇ     ــۈگىگهن ب ــپ ت كېلىــدىغان، شــامغا ئوخشــاش ئېرى
بىباھا غهزىنىنى قـايتۇرۇپ كېلىـدىغان ھېچقانـداق    

   .نهرسه يوق
ــاننىڭ   ــز ئىنســــ ــۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىــــ ســــ
ئــــۆزگهرمهس ئــــاجىزلىقى تهشــــكىل قىلغــــان بــــۇ  
 مهسىلىنى نهچچه يـۈز يىلنىـڭ ئالدىـدا كۆرسـىتىپ    

: دېگهنىــدى ھالــدا مۇنــداقئاگاھالنــدۇرغان بهرگهن ۋە 
ممـا نۇرغـۇن كىشـى قهدرىـگه     هئ ،ئىنسانغا بېرىلگهن«

 :مهت بـار غان ئىككـى نـې  ىـدى يېتهلمهي ئالدىنىپ قال
  .①»بىكار ۋاقىت ؛ يهنه بىرى،ساالمهتلىك رى،بى

ھايـات  ، ىچىدە ئۆتسهئ نسان ئۆمرى ساالمهتلىكئى
ــا ســائادىتىنىڭ بېشــى  . گــۈزەل بولىــدۇ چــۈنكى دۇني
 ،ســاالمهت بولمىســاـ نســان ســاق   ئى. ســاالمهتلىكتۇر

تىن بشـۇ ســهۋە . ھاياتنىـڭ لهززىتـى، پهيـزى بولمايـدۇ    
ــاھل ( ــڭ پادىشـ ــمانىيالر ئىمپېراتورىنىـ ) ىرىدىنئوسـ

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان ئىبنى ماجه ۋە بۇخارى ①



ŀ

16 
    

ــۇاليم   ــۇلتان سـ ــانۇنىي سـ ــر نهپهس ئاقـ ــپ ېن بىـ لىـ
بهرگـــۈدەك ســـاالمهت بولۇشـــنىڭ دۇنيـــادىكى پۈتـــۈن 
ــى    ــك ئىكهنلىكىنــــ ــىلهردىنمۇ قىممهتلىــــ نهرســــ

  :گهنىكهنېئىپادىلهپ مۇنداق د
  

 تهختكه –خهلق ئىچىدە مۆتىۋەر بىر نهرسه يوق تاجۇ 
  ئوخشاش،

تهخــت ئۈچـۈن جاھانــدا بىـر نهپهس ســاقلىققا    –تـاجۇ  
  .ئوخشاش

  
شۇڭا ئۇلۇغ ئالالھقا ھـۆرمهت، پۈتـۈن مهخلۇقالرغـا    

 ســالمئى ئۈســتىگه قۇرۇلغــان  شــهپقهت ۋە مهرھهمهت
ساالمهت ئائىله  -ساالمهت ئىنسان، ساق  -ساق  دىنى

ــان ئســاالمهت جهم –ۋە ســاق  ــى ئاســاس قىلغ . ىيهتن
ــلىنى ۋە   ــى، نهسـ ــى، ئهقلىنـ ــى، جېنىنـ ــۇڭا دىنىنـ شـ

ئاساســـــى  مېلىنـــــى قوغـــــداش ئىســـــالمنىڭ بهش
ان ۋە ئ، بۇالرنى قوغداش ھهققىدە قۇرپرىنسىپى بولۇپ
ــ  ــۈننهتته ئهمـ ــىتىلگهن سـ ــلهر كۆرسـ . ر ۋە چهكلىمىـ

ھىي وقىلغۇچى، ئهقىل ۋە ر سالم دىنىنىڭ كهيىپئى
مىسىنى پـالهچ  ېرۋا سىستېتهڭپۇڭلىقنى بۇزغۇچى، ن

قىلغۇچى نهرسىلهرنى ئىشلىتىشنى ھـارام قىلىشـى   
 يولغـا قويۇشـى،   جـازاالرنى ۋە بۇ جهھهتـته بىـر تۈركـۈم    

كىشــىلهرنى بــۇ خىــل نهرســىلهردىن يىــراق تۇتۇشــقا  
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قاتــارلىق مانــا مۇشــۇ جهھهتــتىن چــوڭ      نۇشــىۇئۇر
  .ئهھمىيهتكه ئىگه

  خۇمار بولۇش

. ھهر ئىنســاننىڭ ھاياتىــدا بېقىنــدىلىق بولىــدۇ 
ــادەتكه ئايلىنىــپ    ــۇش بېقىنــدىلىقنىڭ ئ ــار بول خۇم

ئادەتلىنىـپ  خۇمار بولۇپ قېلىش يـاكى  . قېلىشىدۇر
ــات  ــېلىش ھايـ ــاھهدە  ىقـ ــۆپ سـ ــى كـ ــۆز مىزدا خېلـ ئـ

   .ماقتادۇرمهۋجۇدىيىتىنى داۋام قىل
شهخسنىڭ خۇمـار بولـۇپ    ـ  ئادەتلىنىپ قېلىش«

ــقا     ــتىم تاشالشـ ــانچه قېـ ــر قـ ــىنى بىـ ــان نهرسـ قالغـ
ئۇرۇنىشـــــىغا قارىمـــــاي بارغانســـــېرى مىقـــــدارىنى 

ــ ــلىۋەتكهندە مىئاشۇرۇشــــــ ــاجلىق و، تاشــــــ ھتــــــ
ــا چىقىشــى،  ئاالمهتلىرىنىــڭ روشــه ــدا ئوتتۇرىغ ن ھال

ــنى    ــۇرۇپ ئىشلىتىشــــ ــپ تــــ ــى بىلىــــ زىيىنىنــــ
 داۋامالشتۇرىشى، ۋاقتىنىڭ مۇتلهق كـۆپ قىسـمىنى  

ۈزۈشــىنى ئــۆز  شــۇ نهرســىنى ئىــزدەش بىــلهن ئۆتك   
  . ①»ئىچىگه ئالغان جهرياننى كۆرسىتىدۇ

                                                 
 IQ، »خۇمارنىـــڭ ئالـــدىنى ئـــېلىش«: كـــۈلتهگىن ئـــۆگهل ①

 17ـ يىل، ئىستانبۇل،   2001مهدەنىيهت ۋە سهنئهت نهشرىياتى، 
 .ـ بهت
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ــر      ــۇ بى ــهكىللهنمهيدۇ، ئ ــدا ش ــر قېتىم ــار بى خۇم
ىلغـۇچى  جهرياندىن ئىبـارەت بولـۇپ، كىشـى خۇمـار ق    

خۇمار بولـۇپ   البىلهن تۇنجى ئىشلىتىشىنهرسىلهرنى 
خۇمـار  . ئاستا شهكىللىنىدۇ –ئاستا خۇمار . قالمايدۇ

ــۇپ ق ــم  ېبولـ ــىدە ھهر دائىـ ــنىڭ شهكىللىنىشـ لىشـ
 :ىمىزئۇچرىتباسقۇچنى  مۇنداق

  ؟قانداق قىلسام بوالرـ 
  !ه؟ي ـ باقايمۇـ بىر تېتىپ 

  .ولماسچنېمه بېه ھنگككههۋاي، بىر قېتىم چــ 
  .چنېمه بولمىدىېكىپ باقتىم، ھېچـ 

  مۇ؟چېكىپ باقاي يهنه بىر قېتىم
  .ــ ياق، ياق، ھهرگىز بولمايدۇ

ــ  ــ ب ــيىن   ـ ــتىم، بۇنىڭــدىن كې ــاخىرقى قې ۇ ئهڭ ئ
  .نھهرگىز قولۇمغا ئالمايمه

خالىسام  ،، مهن خۇمار بولۇپ قالمايمهنـ ۋۇي  ۋايـ 
  . تاشلىۋېتهلهيمهن

  .اشلىغىلى بولمايدۇبۇ نىجىسنى ت! مهېئۇنداق د
ىـــي ئقهت ،ىـــي تاشلىۋەتمىســـهم بولمايـــدۇئقهتـــــ 

! مانـا تاشـلىدىم   ،نىيهتكه كهلدىم، ئهمـدى تاشـاليمهن  
  ...ئهمدى ھهرگىز قولۇمغا ئالمايمهن

كىشى ئۆزىنىڭ خۇمار بولۇپ قالغىنىنى بىلـمهي  
پۇشــايماننى  بولســا، س قىلىــپ يهتكهنــدەېھــ. قالىـدۇ 

  .يدۇئالىدىغان قاچا تېپىلما
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ھهتتـا   ،ئىنسان ھۆرلـۈك ئۈچـۈن كـۆرەش قىلىـدۇ    
ئهممـا بهزىـدە ھۆرلـۈكىنى    . ان قىلىـدۇ بـ ھاياتىنى قۇر

. تىـدۇ ۋە خۇمـار بولـۇپ قالىـدۇ    ىئۆز قـولى بىـلهن يوق  
نېمه ئۈچۈن خۇمـار بولـۇپ قالىـدۇ؟ تاماكـا ۋە     ئىنسان 

ــىلهرنىڭ     ــان كىشــ ــۇپ قالغــ ــار بولــ ــا خۇمــ ھاراققــ
ــ  ېھ ــرى ي ــۇدەك يې ــپ قىلغ ــڭ  جهلى . وقكايىلىرىنى

قىش، دوستلىرىنىڭ تهسـىرى، ھهۋەس قىلىـش،   ىقىز
دوســـتلىرىغا قېتىلىشـــقا ئوخشـــاش ئهھمىيهتســـىز 

ئهسلىدە ئاددى . مهلۇم ھهممىگهلهر ئىكهنلىكى بسهۋە
ــ ــنىڭ   وســ ــپ قېلىشــ ــارقىلىق ئادەتلىنىــ ئالالر ئــ

قانچىلىــــك دەرىجىــــدە خهتهرلىــــك ئىكهنلىكىنــــى 
 .بىلىۋالغىلى بولىدۇ

بىـر   اربـ  الىـك مـادد  تۈرلـۈك زەھهر  4000ئىچىدە «
ــد »نهرســىنى ئىنســان نېمىشــقا ســېتىۋالىدۇ؟  گهن ې

خۇمـار بولـۇپ قالغـانالر ئـۆزلىرىگه      ،ئال سـورالغاندا وس
ــاۋا ــا بۇالرنىـــــڭ . الر بېرىشـــــىدۇبخـــــاس جـــ ئهممـــ
ــالغۇزلىقتىن”: كۆپىنچىســـى ــۆز”، “يـ ــوڭ ەمئـ نى چـ

گهنـدەك  ېد “ئۈچـۈن  كۆرۈش ياكى كۆرسىتىپ قويـۇش 
قتىـــــدىن ۇبـــــۇ ن. الر خـــــاالسبمهنتىقســـــىز جـــــاۋا

ئادەتلىنىـــــپ قـــــېلىش بىـــــلهن  ،قـــــارىغىنىمىزدا
 ســىزھهرىكهتلهرمــۇ مهنتىقى –مۇناســىۋەتلىك ئىــش 

چۈنكى خۇمار بولۇش ئىنساننىڭ . يهردىن باشلىنىدۇ
    .دېمهكتۇر ئىرادىسىنى يوق قىلىش
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  قىزىقىش

ــزىقىش ـ     ــپ تاشــلىۋ ســ”قى  “تىمهنېىناپ بېقى
غان ىدىقىشــــنى ئاشــــۇرىقىز بولــــۇپ، چۈشهنچىســــى

ھهر  ...اتتىن ئىبـارەت تىلسـىم  ۋە مهخپىي، سـىرلىق 
قىش ۋە ھهۋەس ىئىنســــاندا مهۋجــــۇت بولغــــان قىــــز

قىلىــش تۇيغۇســى، ئهتراپىــدىكى بىرســىنىڭ مهلــۇم  
مال قىلىشـــى بىـــلهن ئوتتۇرىغـــا ېنهرســـىنى ئىســـت

چىقىدۇ ۋە كىشىلهر ئـادەتته تـۇنجى تهجرىبىلىرىنـى    
هر نۇرغۇن كىشـىل . مۇشۇ شهكىلدە باشتىن ئۆتكۈزىدۇ

ــېقىش ”ئۈچــۈن بۇنىــڭ ئىســمى   ــۇر“ســىناپ ب ھهر . ت
ــا ئىشلهتمهســـلىك ئۈچـــۈن ۋەدىـــلهر  قسىناشـــتا  ايتـ
ــدۇ ــتىم ”. بېرىلى ــاخىرقى قې ــۇ ئهڭ ئ ــر     “ب ـ دەپ بى

بهلكىـم بارسـا كهلـمهس     ،ئىككى قېتىم ئىشـلىتىش 
ــاالكهتكه ســۆرەپ كىرىشــكه يېتىــپ     ــا، پ ــۇق يولغ تۇي

بۇرۇن  نابۇت بولۇشتىن كېلهچهك. قېلىشى مۇمكىن
   .ئوبدان ئويلىنىش كېرەك

  دوستالرنىڭ بېسىمى

  

بولغـان   نىـڭ سهمهرىسـى  تىمائىي مهۋجۇدىيهتئىج
ئىنســــان ھايــــاتى بــــويىچه بــــۇ ئىجتىمــــائىيلىقى  
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سهۋەبىدىن ئوخشىمىغان مۇھىتالردا مهۋجـۇتلىقىنى  
ھهر ئىجتىمـــائىي  ياشـــاۋاتقانبىـــز . داۋامالشـــتۇرىدۇ

ن مۇھىت بىزگه ئوخشىمىغان كىشىلهر، ئوخشىمىغا
بۇالرنىــڭ ھهممىســى . دۇنيـا ۋە كــۆز قاراشــالر سـۇنىدۇ  

بهزىـدە ھاياتقـا   . شـى ناتـايىن  ۇھهر دائىم پايدىلىق بول
ــىتىدىغان ۋەقه    ــىر كۆرس ــۇر تهس ــىلهر  –چوڭق ھادىس

ئىنسـان ھايـاتى   . مۇشۇ مۇھىتالردا ئوتتۇرىغا چىقىـدۇ 
كـا ۋە ھاراققـا ئوخشـاش    ئۈچۈن چوڭ خهۋپ بولغان تاما

غان يهرلهر ىــدىمال قىلىنېتــۇنجى ئىســت  نهرســىلهر
ــورۇنالردۇر    ــىدىكى س ــتالر ئارىس ــادەتته دوس ــا، . ئ تاماك

كىملىككه ئوخشــاش خۇمــار ېھــاراق ۋە زەھهرلىــك چــ
لىشـنىڭ ئهڭ  ېقىلىدىغان نهرسـىلهرگه ئۆگىنىـپ ق  

لىرىدىن بىرى دوسـتلىرىغا ئهگىشـىش   بمۇھىم سهۋە
ئۇالرنىڭ بېسىمىغا قارشـى   ،ياكى مۇنداقچه ئېيتقاندا

ىغـا ئالمـاي   لىق بولـۇپ، دوسـتلىرىنىڭ ئار  چىقالماس
شـى سـهۋەبىدىن بـۇ    ۈى، ئۇالرنىـڭ ھهۋەسلهندۈر ېلىشق

مال قىلىـــپ بـــېقىش نۇرغـــۇن ېنهرســـىلهرنى ئىســـت
قېلىشــىغا  گه ئادەتلىنىــپكىشــىنىڭ بــۇ نهرســىلهر

ئهنـبهر   ــ  شـكى ۇم راھياخشـى ھهمـ  «. سهۋەپ بولماقتـا 
گهرچه ئۇنىڭدىن ساڭا  .ساتىدىغان كىشىگه ئوخشايدۇ

خـۇش ھىـدى ھـوزۇر بهخـش      ىر نهرسـه تهگمىسـىمۇ،  ب
ســاڭا . تۆمــۈرچىگه ئوخشــايدۇ ھهمــراھناچــار  .ئېتىــدۇ
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ئىـس ـ تـۈتىكى     ،قارىسى يۇقمىغان تهقدىردىمۇ ئۇنىڭ
   .①»بىئارام قىلىدۇ

  يدۇچنېمه بولماېھ لىققابىر قېتىم

 “يدۇچنېمه بولماېا ھلىققبىر قېتىم” :كىشىلهر
ــ ــقا زە ادەپ تاماكـــــ ــاراق ۋە باشـــــ ــكھهر، ھـــــ  لىـــــ

. باشـــاليدۇئىســـتېمال قىلىشـــقا كىملىكلهرنـــى ېچ
چكىمنىـڭ بــۇ نهرسـىلهرنى خۇمــار بولـۇش ئۈچــۈن    ېھ

لـېكىن،  . شـۈبهه يـوق  مايدىغانلىقىدا مال قىلېئىست
  .خۇمار بولۇپ قالىدۇ ىدەنهتىج

  ئىشىنىش تۇتۇۋاالاليدىغانلىقىغائۆزىنى 

ــپ قوي   ــار قىلى ــه خۇم ــانالر ھهمىش ــئىنس دىغان ى
ــىلهرنى  ــۆز نهرســــــ ــونترول  ئــــــ ــدە كــــــ ئىلكىــــــ

ــدىغانلىقىنى ــىدۇ  قىالالي ــال قىلىش ــۇ   .خىي ــا، ب ئهمم
ــونترولنهرســـىلهرنى  ــۇمكىن ئهمهس كـ  .قىلىـــش مـ

 –يهنــى ئىچىملىــك ( ئاخىرىــدا باشــقۇرۇش ئۇالرنىــڭ
 ئىنســـــان .ئىلكىـــــدە بولىـــــدۇ )چېكىملىكنىـــــڭ

قتىسـى  ۇمهغلۇبىيهتكه ئۇچرىغـان، تهسـلىم بولغـان ن   

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان ئهبۇ داۋۇد ۋە ، مۇسلىمبۇخارى ①
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ئهڭ مــۇھىم لىشــنىڭ ېخۇمــار بولــۇپ ق  .خۇمــاردۇر
ــان نهرســىنى  ېئىپادىســى ئىســت  ــونترولمال قىلغ  ك

ــت  ــلىقى ۋە ئىســــــ ــنى ېقىاللماســــــ مال قىلىشــــــ
ئۇنۇتماســلىقىمىز الزىمكــى،   .توختىتالماســلىقىدۇر

  .يىنىقبهكمۇ ش ىتىۋېلىۋاقتىدا توخت نهرسىنىھهر 

  تاماكا خۇمارى

نهرســـىلهرنىڭ ئهڭ  ىخۇمـــار قىلغـــۇچ ـ    تاماكـــا
، ئهممــا جهلىپكــار تاماكــا جىمغــۇر .بېشــىدا كېلىــدۇ

ــايدۇ ــتقا ئوخشـــ ــىغا  .دوســـ ــىنىڭ بېشـــ  ددەركىشـــ
ــكه ــتقا ئېســ   ،ندەچۈش ــۇ دوس ــال ب ــڭ  ،لىپىدەرھ ئۇنى

ئوتىــدىن ئىسسىنغۇســى، تۈتــۈنى بىــلهن دىلــدىكى     
 نهھـالبۇكى، تاماكـا    .لىـدۇ ېدەرتلهرنى باستۇرغۇسى ك

، پهقهت ۋە پهقهت ۇئ .شادلىق ھهمراھى ئهمهس نه، ددەر
ا يـاردەم قىلىـدىغان، خۇمــار   ئـۆزىمىزنى ئالدىشـىمىزغ  

ــارەت   ــر ۋاســتىدىن ئىب ــدىغان بى ــدا قىلى ــا  .پهي تاماك
ۋۇجۇدنى نىكوتىنغا ئادەتلهندۈرۈش ئارقىلىق  خۇمارى

 .ىـدۇ ئاسـتا ئۆلتۈرگۈز  ـ  ئۆز قولى بىلهن ئـۆزىنى ئاسـتا  
تاماكىنىـــڭ ئىنســـان ســـاالمهتلىكىگه زىيـــانلىق    

ــوق   ــۈبهه يـ ــچه شـ ــدە قىلـ ــڭ ۋە  .ئىكهنلىكىـ دۇنيانىـ
 غالملىقنىــــــــڭ ئهڭ مــــــــۇھىم ســــــــا  ىزيۇرتىم

تاماكـــا ئىچىـــدە گه ئايالنغـــان لىســـىدىن بىـــرىىمهس
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مهۋجــۇت بولغــان زەھهرلىــك ئېلمىنــتالر ســهۋەبىدىن 
ئــالىمالر  .كېلىــپ چىقماقتــا  نۇرغــۇن كېســهللىك 

ننىـڭ ئورگـانالردا   ۈتاماكا ئىچىـدىكى نىكـوتىن ۋە تۈت  
ــۇر كېســهللىكلىرىدىن    ــۈرەك كېســىلى ۋە توم راك، ي

رۋا سىســــتېمىلىرىدا ېــــس يــــولى ۋە نتارتىــــپ نهپه
بۇزۇلـــۇش كهلتـــۈرۈپ چىقىرىـــدىغانلىقىنى بايـــان    

   .قىلماقتا
دە كـۆپ  تـۈركىيه  كۆرە،كالرغا ئىستاتىستېرەسمى 

، نهپهس قېتىشىشساندىكى كىشى ئۆپكه راكى، تومۇر 
لىپ قېلىشـقا ئوخشـاش كېسـهللىكلهرگه    ىتېيولى ئ

يىلـدا    دۇنيـادا  ن گىرىپتـار بولماقتـا؛  دىتاماكا سهۋەبى
دە يۈز مىـڭ كىشـى   تۈركىيهتهخمىنهن تۆت مىليون، 

نهتىجىسـىدە  ا كهلتۈرۈپ چىقارغان كېسـهللىك  تاماك
ــا  ــدىن ئايرىلماقتـــ ــا .ھاياتىـــ ــاالمهتلىك  تاماكـــ ســـ

لىسىدىن باشـقا يهنه ئىقتىسـادىي زىيـانالرنىمۇ    ىمهس
ــا  ــۈرۈپ چىقارماقتـ ــا   .كهلتـ ــقا تاماكـ ــدىن باشـ بۇنىڭـ

چهكمهيـــدىغان   كىلگهن ماكـــانالردىكى تاماكـــا ېچـــ
ــىلهرمۇ ــىرىگه    كىشـــ ــڭ تهســـ ــا زىيىنىنىـــ تاماكـــ

  . ①ئۇچرىماقتا

                                                 
① http//www.yesilay.org.tr  ۋەhttp//www.ssv.org.tr  گه

 .قاراڭ
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ــلهن     ــۈزۈش بى ــان يهتك ــاالمهتلىككه زىي ــا س تاماك
ــت ــرگه ئىسـ ــۇچىالرېبىـ ــىنىڭ مال قىلغـ ــاش  يېشـ يـ

ــى  ــپ بېرىشـ ــۇنچىالرغىچه يېتىـ ــقهت   غـ ــلهن دىقـ بىـ
ــا ــاالمهتلىككه   ۈب.  تارتماقتــ ــڭ ســ ــۈن تاماكىنىــ گــ

ــي ۋە ت ز ــلىكىنى ئىلمىــ ــانلىق ئهمهســ ــي بېىيــ بىــ
ــۇمكىن ئهمهس ۇن ــتىش مـ ــدىن ئېيـ ــۇ   .قتىـ ــۇڭا بـ شـ

ئىشـالر قاتارىـدا    نـگهن مهسىلىنىڭ دىنىمىزدا چهكله
ــى شۈبهىســىز ۈكۆرۈل ــز  .ش  ھهر ئىنســاننىڭدىنىمى

نى، ئهزىــيهت ىشــۈئــۆزىگه ۋە باشــقىالرغا زىيــان يهتكۈز
ئۇلـۇغ   .نى ۋە ئىسراپچىلىقنى ھارام قىلغـان ىقىلىش

الرنى ھــاالكهتكه ئــۆزەڭ�: انــدائىمىز قۇرابئــالالھ كىتــ
غـــا ھاياتىمىز ېـــيىش ئـــارقىلىقد ①�!تاشـــلىماڭالر

ــدىغان  ــل خهۋپ يهتكۈزى ــش ھهر خى ــادەتلهردىن  -ئى ئ
  .شقا بۇيرىماقتاۇيىراق تۇر

ــبهر  ــهللهم پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ : مۇسـ
ــاكى باشــق « ــا ي ــۈزمهڭالر؛  ىالرئۆزەڭالرغ ــان يهتك غا زىي

 ،دەپ ②»قايتۇرمــاڭالر بزىيانغــا زىيــان بىــلهن جــاۋا   
ــىلهرنى ــقىالرغا زىيــــــان    كىشــــ ئــــــۆزىگه ۋە باشــــ

چهككـۈچىگه  تاماكىنىڭ  .يهتكۈزمهسلىككه بۇيرىغان
كىلگهن يهردىكــى كىشــىلهرگه بهرگهن ېكــا چــتاما ۋە

                                                 
 .ـ ئايهت 195سۈرە بهقهرە،  ①
 .رىۋايهت قىلغان ئىبنى ماجه ②
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تاماكـا چېكىلگهنـدە    ،نهزەردە تۇتقىنىمىزدا نىزىيىنى
ــڭ ھهم   ــالالھ ھهققىنىــ ــدەھهم ئــ ــڭ  بهنــ ھهققىنىــ

ۇنىڭ شـ  .يـان ىدىغانلىقى ھهممىگه ئادەپسهندە قىلىن
ئۇلـــۇغ ئـــالالھ بىـــزگه چهكـــتىن     ،بىـــلهن بىـــرگه 

 ،ھـــــال بولۇشـــــقا بـــــۇيرۇپ  ائاشماســـــلىققا، ئوتتۇر
يهڭــالر، �: بــۇ ھهقــتهۋە  ئىســراپچىلىقنى چهكلىــگهن

ــراپ      ــالالھ ئىسـ ــاڭالر، ئـ ــراپ قىلمـ ــالر، ئىسـ ئىچىڭـ
   .گهنېد ①�هقىقهتهن ياقتۇرمايدۇھقىلغۇچىالرنى 

هككـۈچىگه ۋە  تىن بهزى ئالىمالر تاماكا چببۇ سهۋە
تهســىرىگه ئۇچرىغــان ھهر كىشــى ئۈچــۈن  ڭنىنىــۈتۈت

ــۇق    ــانلىقى، ئوچ ــانلىق بولغ ــكار –زىي ــراپ  ائاش ئىس
بولغــانلىقى، كىشــىنىڭ ئــائىله ئىقتىســادىغا تهســىر 

ئـــــائىله ئهزالىرىنىـــــڭ ۋە بـــــېقىش  ،كۆرســـــىتىپ
ــ ــى   ئمهسـ ــىلهرنىڭ ھهققىنـ ــان كىشـ ۇلىيىتى بولغـ

جلىرىدىن هتىياېقىسىشقا، ئائىلىنىڭ ئهڭ مۇھىم ئ
گىشـلىك نهرسـىلهردىن ۋاز   ېۋە مهجبۇرىي ئېلىشـقا ت 

چىشكه مهجبۇر قىلىدىغانلىقى، ئهزىيهت بهرگۈچى ېك
قى بولغـــــانلىقى ئۈچـــــۈن ىپـــــۇر لىـــــكۋە يىرگىنچ
   .پهتىۋا بهرگهن گهئىكهنلىكى  »ھارام«تاماكىنىڭ 

قىلغۇچى  بهزى ئالىمالر تاماكىنى ئاشكارا مهنئىي
ــۇقىنىھۆكۈم ــڭ يوقلــ ــۆزدە  نىــ ــداكــ ــان ھالــ  تۇتقــ

                                                 
 .ـ ئايهت 31سۈرە ئهئراف،  ①
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تىن تاماكـــا ببـــۇ ســـهۋە  .دەپ قارىغـــان »مهكـــرۇھ«
ئىكهنلىكىدە  »ھارامغا يېقىن مهكرۇھ«كىشنىڭ ېچ

 دېگىنىمىـز، » ھارامغا يـېقىن مهكـرۇھ  « .شۈبهه يوق
ى ئــمهن ائاشــكار –دەلىــل بىــلهن ئوچــۇق   يقىياســى

ئهسـلىدە   ھۆكۈمبۇ  .نهرسىنى كۆرسىتىدۇقىلىنغان 
ئوچـۇق ـ    نىقىلىشـ رنى بهزى ئىشال الھارامغا ئوخشاش

بـۇالرنى   .دۇقىلى ئاشكارا ھالدا ۋە قهتئىي تۈردە مهنئى
ئوخشــاش قىلىــش ھــارام ئىشــنى قىلىــش بىــلهن     

ــاھ ۋە ئهيى  ــدە گۇن ــا؛ دەرىجى ــك دەپ قارالس ــراق  بلى يى
رىشـتۈرىدىغان  ېقا ئبۋە سـاۋا سـازاۋەر  تۇرۇش ماختاشـقا  

   .①قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ ئىشالر
االمهتلىككه زىيــانلىق كىشــىلهر تاماكىنىــڭ ســ 

ــدۇ ۋە كۆپ  ــى بىلىــ ــىئىكهنلىكىنــ ــا  ىنچىســ تاماكــ
ــدۇۇتاشــلىماقچى بول ــا  ،شــۇنداق بولســىمۇ  .ۋاتى تاماك

كىشــىلهرنىڭ ىنىدىغان تاشــلىيااليدىغانلىقىغا ئىشــ
  .سالماقنى ئىگهللهيدۇ سانى ناھايىتى ئاز

                                                 
ھــاراق، تاماكــا ۋە زەھهرلىــك   «: ئالــپ ئارســالن ئۆزيــازىجى   ①

، دىنىي ئىشالر باشقارمىسى »چېكىملىككه ئۆگىنىپ قېلىش
 .بهتلهر 140 – 137ـ يىل، ئهنقهرە،  2007نهشرىياتى، 
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كهيىپ قىلغۇچى : جتىمائىي يارا ئى
  ھاراق  -ئىچىملىك 

رسـىلهرنىڭ ئىچىـدە ئهڭ كهڭ   خۇمار قىلغۇچى نه
اراق ئىچىـش ۋە ئـۇ   ھـ  .تارقالغانلىرىدىن بىرى ھـاراق 

ــۈرۈپ ــڭ ئهڭ   كهلت ــاقىۋەتلهر دەۋرىمىزنى ــان ئ چىقارغ
ھــاراق ئىچىشــتىن  .مــۇھىم مهســلىلىرىدىن بىــرى 

ــان تهن ســاالمهتلىك مهس  لىســىدىن ىكېلىــپ چىقق
ۋېلىش، ۈقاتنــاش ۋەقهلىــرى، ئــۆزىنى ئۆلتــۈر    ،باشــقا

قىلىش، ئائىلىنىـڭ پارچىلىنىشـى،   جىنايهت سادىر 
ئۇچرىشـــــى، دەخلىـــــگه كۈنـــــدىلىك خىزمهتنىـــــڭ 

خىزمهتلىرىــــدىن ئايرىلىــــپ قىلىــــش ۋە باشــــقا    
ىـــيهتكه ئئىقتىســـادىي زىيـــانلىرى جهھهتـــتىن جهم

لىلهرنى ىمهســ ىلىــكبهرگهن زىيىنــى كــۆپ تهرەپلىم
   .پهيدا قىلماقتا
ــان   مهرھهمهت ــى بولغ ــانالرنىڭ  ئىدىن ــالم ئىنس س
ــ ــا ۋە ئـــ ــانالرنى دۇنيـــ ــائادىتىنى، ئىنســـ اخىرەت ســـ

يامانلىقتىن يىراقالشتۇرۇشنى مهقسهت قىلغانلىقى 
ــال    ــگه، مــ ــان ئهقلىــ ــۈن، ئىنســ ــۈلكىگه،  –ئۈچــ مــ

ئىجتىمائىي ئورنىغـا، ئابرويىغـا زىيـان يهتكۈزىـدىغان     
ــى قهت  ــۇچى ئىچىملىكلهرن ــپ قىلغ ــي ئكهيى ــۈردەى  ت

بــۇ يامانلىقالرغــا قارشــى كۆرەشــته  .ىــي قىلغــانئمهن
ــۇپ، ئهقىــل ۋە  ـ    قــولالپ ننىئىنســا قــۇۋەتلىگهن بول
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غان ىـدى ھىي تهڭپۇڭلىقنى بۇزىدىغان، كهيىـپ قىل ور
 الشـــــتۇرىدىغانرۋا سىســـــتېمىنى قااليمىقانېـــــۋە ن

نــدا بــۇ ھهقــته   ئاقۇر. ئىچىملىكنــى ھــارام قىلغــان  
ھـاراق ئىچىـش،   ! ئـى مـۆمىنلهر  � :مۇنداق دېيىلگهن

ــۇتالر   ــاش، بـ ــار ئوينـ ــۈن  (قىمـ ــۇش ئۈچـ ــى چوقۇنـ يهنـ
غا چوقۇنۇش، پال ئـوقلىرى بىـلهن   )هن تاشالرنگىكلهت

پـــــال ســـــېلىش شـــــهيتاننىڭ ئىشـــــى، پاســـــكىنا 
شىشـــــىڭالر ئۈچـــــۈن ىقىلىقـــــالردۇر، بهخـــــتكه ئېر

شـــهيتان  .شـــهيتاننىڭ ئىشـــىدىن يىـــراق بولـــۇڭالر
ــاراڭالردا دۈشـــمهنلىك،   ــارقىلىق ئـ ــار ئـ ــاراق، قىمـ ھـ
ئاداۋەت تۇغدۇرماقچى، سىلهرنى نامـازدىن ۋە ئـالالھنى   

ــا د ئېتىشــتىن توســماقچى بولىــدۇ، ســىلهر ئهمــدى   ي
  ①�يانمامسىلهر؟) ھاراقتىن، قىماردىن(

قىلغـۇچى ئىچىملىـك ھهققىـدە    ت بۇ ئايهت مهسـ 
ــايهتتۇر  ــاخىرقى ئ ــل بولغــان ئهڭ ئ ىيهت ئىنســان .نازى

 بارلىقئۇزۇن تارىخقا ئىگه بولغان،  بىلهن تهڭ تارىخى
ــ  ــۇت بولـ ــگهنقهۋم ۋە دەۋرلهردە مهۋجـ ــاراق  ۇپ كهلـ ھـ

ھىجاز  ،ان نازىل بولغان مهزگىلدەئئىچىش ئادىتى قۇر
ىيىتىــــدە كهڭ كۆلهمــــدە تارقالغــــان ئجهم بئهرە –

سالم دىنى ھاراقنى ھارام قىلىشـتا باشـقا   ئىبولغاچقا، 
كـۈملهرگه ئوخشــاش قايىـل قىلغــۇچى ۋە قهدەممــۇ   ۆھ

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 91ـ  90سۈرە مائىدە،  ①
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ھـــــارام ئهڭ ئاخىرىـــــدا  ،قىلىـــــپ ئـــــىقهدەم مهن
ئادەتلىنىـپ   .ئىكهنلىكىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويغان

ــان ۋە كۆنــۈپ قالغــان ئىــش     ھهرىكهتلهردىــن  –قالغ
بــۇ  .ئۈچــۈن مهلــۇم مهزگىــل كېتىــدۇخــالىي بولــۇش 

سالم دىنى ئالدى بىلهن ئىمان، تهۋھىـد،  ئىتىن بسهۋە
ئالالھقا ئىبادەت ۋە گۈزەل ئهخالقنى بهرپـا قىلىشـنى   

ــان ــهت قىلغـ ــهىھهزر .مهقسـ ــى ئائىشـ ــۇ  تـ رەزىيهلالھـ
ك، ھاراقنىـڭ بىـر قېتىمـدىال    ئېيتقىنىـدە ئهنهانىڭ 

قهدەممــۇ قهدەم ھــارام قىلىنىشــى،  ،ھــارام قىلىنمــاي
چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ ئادەتكه ئايلىنىپ قالغان بىر 
مهسىلىگه مۇناسىۋەتلىك بولغـان بـۇ چهكلىمىنىـڭ    

تىــراز پهيــدا ېلىق، قارشــىلىق ۋە ئىچقانـداق نــاراز ېھ
ــاي ــارائىتىنى    ،قىلمـ ــنىش شـ ــۇل قىلىـ ــاي قوبـ ئوڭـ
ــهكىلل ــر  .هندۈرگهنش ــى ئىلگى ــۇلى ىتهدرىج لهش ئۇس

 لىقپايــدىلىنىلغان ئهڭ ئاساســ ماتىــداســالم تهلىئى
ر ۋە چهكلىمىلهر سالم دىنىدىكى ئهمئىبولۇپ،  دمېتو

شىگه ئهگىشـىپ،  ۈبىراقال چۈشۈرۈلمهي، زاماننىڭ ئۆت
خهلقنىـــڭ قوبـــۇل قىلىـــش قـــابىلىيىتىنى نهزەرگه 

ئوڭايـــــدىن قىيىنغـــــا قـــــاراپ  ،ئالغـــــان ئاساســـــتا
  .ئىشلىتىلگهن ئىلگىرىلهيدىغان مېتود

تى بىــلهن ىمۇناســىۋ ھاراقنىــڭ ھــارام قىلىــنىش
ــۇل ئ  ــۇ ئۇســ ــايهتلهردىن بــ ــۈرۈلگهن ئــ ــق ېچۈشــ نىــ

ــۆرۈلمهكته ــارابالر ۋە  � :كـ ــدىن، ئۈزۈمـــدىن شـ خورمىـ
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ــى   ــىلهر، ئهقلىنـــ ــېمهكلىكلهر ياسايســـ ــاكىز يـــ پـــ
ــقهتهن   ــدا ھهقىـ ــۈن بۇنىڭـ ــلىتىدىغان قهۋم ئۈچـ ئىشـ

 ①�كۆرسىتىدىغان دەلىل بـار  ئالالھنىڭ بىرلىكىنى
قىلغــۇچى نهرســىلهر ھهققىــدە  تمهســ هتئــايدېــگهن 

ــايهتتۇر  ــۇنجى ئ ــل بولغــان ت خــى ھــارام ېھــاراق ت .نازى
ــاكىز يــېمهكلهر بىــلهن شــاراب بىــر    قىلىنمىغــان، پ

ر قىلىنغــان بولســىمۇ، شــارابنىڭ ئوبــدان ىــيهردە زىك
ۋە كېــيىن  غــانرســه ئهمهســلىكى ئىشــارەت قىلىننه

  . غانغان چهكلىمه ئۈچۈن ئۇل سېلىنىنازىل بولىد
ــۇھهممهد(� ــى مـ ــار  !) ئـ ــاراق ۋە قىمـ ــهندىن ھـ سـ

ــا    ــهن ئۇالرغ ــىدۇ، س ــىدا سورىش ــڭ ھهر «: توغرىس بۇنى
ــىلهرگه     ــاھ ۋە كىش ــوڭ گۇن ــىدە چ ــا (ئىككىس ئازغىن

پايدىمۇ بار، لـېكىن ئـۇالردىكى گۇنـاھ پايـدىغا     ) ماددى
بۇ ئايهت ھـاراقنى  . ②�دېگىن »قارىغاندا تېخىمۇ چوڭ

چهكلهشتىكى تۇنجى قهدەم بولۇپ، ئـايهتته ھاراقنىـڭ   
گهرچه بىـــــر قىســـــىم مهنپهئهتلىـــــرى بولســـــىمۇ، 

ن چـوڭ ئىكهنلىكـى بايـان    زىيانلىرىنىـڭ پايدىسـىدى  
تىــل بىــلهن ھۆكــۈم  كهســكىن لــېكىن . غــانقىلىن

مۇســــۇلمانالرنى ئويالشــــقا، زىيىنــــى  .بېــــرىلمىگهن
 نهرسىنى تاشالشقا تهشـۋىق  تېخىمۇ چوڭ بولغان بىر

                                                 
 .ـ ئايهت 67سۈرە نهھل،  ①
 .ـ ئايهت 219سۈرە بهقهرە،  ②
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بۇ باسـقۇچ ئىـدىيىۋىي تهييـارلىق باسـقۇچى      .غانقىل
قا ئىـــدىيه بولـــۇپ، مۇســـۇلمانالرنى ھـــاراقنى تاشالشـــ

ــتىن تهييارلى ــانجهھهت ــۆمىنلهر � .غ ــى م ــىلهر ! ئ س
ــ ــى   تمهســــ ــېمه دەۋاتقىنىڭالرنــــ ــاڭالر، نــــ بولســــ

بــۇ  .①�بىلگىــنىڭالرغىچه نامازغــا يېقىنالشــماڭالر  
ــىلغان    ــۈن بېســ ــلهش ئۈچــ ــاراقنى چهكــ ــايهت ھــ ئــ

ى قهدەم بولۇپ، ھاراق ئىچىشنى بىـر قهدەم  چىنئىكك
، يهنى ھـاراق بىـلهن   ىگهنلىگهن ھالدا چهكلىئىلگىر

نامازنىــڭ بىــر يهردە جهم بواللمايــدىغانلىقىنى، شــۇڭا 
ئهۋزەل ئىكهنلىكىنـى  نى تاشالشـنىڭ  ئىچىشـ  ھاراق

ــتل ــۈنكى قۇر .ىگهنتهكى ــچ ــدە، ئهقلــى  ئ  –انى كهرىم
دەتنىـڭ شـهرتى   دا بولۇش ھهر قانداق ئىباىشى جايوھ

تىن كىشــى ببــۇ ســهۋە .ىــدۇقىلىنتىدە قوبــۇل ىســۈپ
نېمه دەۋاتقىنىنى ”شى جايىدا بولغاندا ۋە وھ –ئهقلى 

 .ئاندىن نامازغـا تۇرسـا بولىـدۇ    “دەك بولغانداۈبىلهلىگ
ــايهت بىــلهن ھــاراقنى ئاســتا   ــۇ ئ ئاســتا تاشالشــقا  –ب
 .ىدۇلىقېيۈزلهندۈرگهن بىر جهريان كۆزگه چ

دەسـلهپكى ئـايهتلهردە    ،نىمىزدەكيۇقىرىدا كۆرگى
بولــۇپ، ھاراقنىــڭ يامــان تهرەپلىــرى كۆرســىتىلگهن 

تىــل بىــلهن   كهســكىنئوچــۇق ۋە ھــاراق ئىچىــش  

                                                 
 .ـ ئايهت 43سۈرە نىسا،  ①
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ــگهن ــنىڭ   ،①چهكلهنمى ــاراق ئىچىش ــى ھ ــوڭ  بهلك چ
ھالهتته  ستۋە مه ②گۇناھ ئىكهنلىكى كۆرسىتىلگهن

   .③نامازغا تۇرماسلىق تهلهپ قىلىنغان
منىڭ ھهر دائىـم ھهر  سالئى ئىمان ۋەىيهتته ئجهم

ــىنى ۋە  ــىنىڭ ئهڭ ياخشىس ــىنى تهلهپ  نهرس توغرىس
ــدىغانلىقى ــانغاقىلىـــ ــار ۋە  ، يامـــ ــالرنى ناچـــ ئىشـــ

ــۇق    ــهنچ تولـــ ــان ئىشـــ ــدىغانلىقىغا بولغـــ چهكلهيـــ
ئوچـۇق ئـايهت    ئانـدىن يۇقىرىقىـدەك   ،هندەنگشهكىلله

مۇ شۇنىڭغا ئوخشاش مېتود نازىل بولغان بولۇپ، ھاراق
 .ئارقىلىق ئهڭ ئاخىرىـدا قهتئىـي مهنئـى قىلىنغـان    

ا ىغقىلىنىشـ  ئـى چۈنكى مۇسـۇلمانالر ھاراقنىـڭ مهن  
ــتىنھهر  ــان   جهھهت ــۇپ بولغ ــار بول ــۆيۈملۈك  .تهيي س

پهيغهمبىرىمىزمــۇ ھاراقنىــڭ نۇرغــۇن مهســىلىلهرنى 
ھـــاراقتىن يىـــراق «: ىرىـــدىغانلىقىكهلتـــۈرۈپ چىق

يامانلىقنىـــڭ  بـــارلىقھـــاراق ى چـــۈنك، رتـــۇرۇڭال
ھــــــــاراق ھهر يامانلىقنىــــــــڭ «؛ ④»ئانىســــــــىدۇر

. گهن سۆزلىرى بىلهن ئىپـادىلىگهن ېد ⑤»ئاچقۇچىدۇر

                                                 
 .گه قاراڭـ ئايهتلهر 67 ۋە ـ 66رە نهھل، سۈ ①
 .كه قاراڭـ ئايهت 219سۈرە بهقهرە،  ②
 .ه قاراڭكـ ئايهت 43سۈرە نىسا،  ③
 .رىۋايهت قىلغان نهسائى ④
 .رىۋايهت قىلغان ئىبنى ماجه ⑤
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 تھهر قانـداق مهسـ  « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ
 شــــاراپتۇر، ھهر قانــــداق شــــاراپقىلغــــۇچى نهرســــه 

ــدۇر ــ  «؛ ①»ھارامـ ــمى مهسـ ــۆپ قىسـ ــۇچى  تكـ قىلغـ
ســۆزلىرى بــۇ  ②»مــدۇرنهرســىنىڭ ئــاز قىســمىمۇ ھارا

نىق ېنىڭ مهنىسى ۋە دائىرىسى ھهققىدە ئىچهكلىم
ــدۇ قىلغــۇچى ئىچىملىكــلهر  تمهســ .مهلۇمــات بېرى

 ،شى بىلهن كىشىدە ئادەتكه ئايلىنىپۈۋاقىتنىڭ ئۆت
ئـــاز ئىچىـــدىغان كىشـــى    .خۇمـــار پهيـــدا قىلىـــدۇ  

رى ېهنسـ نگرى كـۆپ ئىچىـدىغان بولىـدۇ، كۆ   ېبارغانس
ــدىغان  ــىر قىلمايـ ــۆپ ئىچك تېخى ،تهسـ ــۇ كـ ــى ۈمـ سـ

ــاز ئىچىــش كىشــىنى زاب  .كېلىــدىغان بولىــدۇ يغــا وئ
ــالنغۇچى    ــڭ باشـ ــك يولنىـ ــدىغان خهتهرلىـ ئايالندۇرىـ

چهكلىنىشـى   القـا ئوخشاشـ  “جىـق ” مـۇ “ئـاز ”بولۇپ، 
ــرەك ــز .كېـ ــ دىنىمىـ ــپ ت مهسـ ــىمۇ كهيىـ قىلمىسـ

ــۇچى ــپىرتلىق   قىلغــ ــگه ئىســ ــىيهتكه ئىــ خۇسۇســ
ــازراق بولســىمۇ ئىچىشــنى ھــارا  م ئىچىملىكلهرنــى ئ

لىكنىڭ چـوڭ گۇنـاھ   تسالم دىنىـدا مهسـ  ئى .قىلغان
ــپ جازاالند  ــدا قارىلىـــ ــىقاتارىـــ ــاراق ③ۇرۇلۇشـــ ؛ ھـــ

سودىسىنىڭ چهكلىنىشى، ھاراق بىلهن داۋاالشـنىڭ  

                                                 
 .ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان بۇخارى ①
 .ۋە ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان تىرمىزى ②
 .رىۋايهت قىلغان مۇسلىم ۋە بۇخارى ③
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ــۇل قىلىنماســلىقى  ــ①قوب ــگهن   ا؛ ھهتت ــاراق ئىچىل ھ
 قاتـارلىقالر  ②سورۇنالردا ئولتۇرۇشـنىڭ لهنهتلىنىشـى  

راق ســـالم دىنىنىـــڭ ئىنســـانلىق ئـــالىمىنى ھـــائى
ىيهتــــتىن  ئكىدىن قۇتقــــۇزۇش ۋە جهمۈچۈشــــكۈنل

ش ۋېتىتــــــــــۇۇھاراقنىــــــــــڭ يىلتىزىنــــــــــى قۇر
ــمىدۇر   ــر قىسـ ــچانلىقىنىڭ بىـ ــبهر  .تىرىشـ پهيغهمـ

ــاراقنى ياســـ  ــاالم بىـــر ھهدىســـىدە ھـ ، اشئهلهيهىسسـ
، ېتىش، سىتىش، تارقۇشۋە توشۇغۇز ۇش، توشىشئىچ

ــىل قى   ــرىم ھاس ــدىن كى ــشبۇنىڭ ــېتىۋلى ، ېلىش، س
 هشـــــنىڭۇلىنى خهجلۋە پـــــ ســـــاقىلىق قىلىـــــش

ــپ،  گهنلهنهتلهن ــان قىلىــــ ــى بايــــ ــۇ لىكىنــــ مۇشــــ
ئىنســـــانالرنى قـــــاتتىق  قىلمىشـــــالرنى قىلغـــــان

   .③لىگهنىدىبئهيى
نۇتقـان،  وسالم دىنى ئىنسـانغا ياراتقۇچىسـىنى ت  ئى

شهخســـىي ۋە ئىجتىمـــائىي ھايـــاتنى پۈتـــۈنلهي ئـــۆز 
ــېلىش     ــادا دۇچ ك ــاننىڭ دۇني ــان، ئىنس ــگه ئالغ ئىچى

لىلهرگه ۋە ئهقلىگه كهلگهن ىسهتىمالى بولغان مهېئ
بهرگهن، دۇنياغــا  بئالالرغا قايىــل قىالرلىــق جــاۋاوســ

كېلىشى، ياشىشى ۋە ئۆلگهندىن كېيىنكـى ھاياتىغـا   

                                                 
 .ۋە ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان مۇسلىم ①
 .رىۋايهت قىلغان ئهبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى ②
 .رىۋايهت قىلغان ئىبنى ماجه ،تىرمىزى ،بۇ داۋۇدئه ③
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ئـۆزى   غاچقـا، مۇسـۇلمان كىشـى   قوشقان دىـن بول  همهن
ھـاراق   گهلىلهرىقىيىنچىلىـق ۋە مهسـ   دۇچ كهلگهن

ــ تۋە مهســــــ  ىش يــــــولۇلىك ئــــــارقىلىق قۇتۇلــــ
ھقــا ۋە كۈچلــۈك ئىــرادىگه وكامىــل رئىزدىمهيــدىغان 
ىـــيهتلهردە ئشـــۇڭا زامـــانىۋىي جهم  .ئىـــگه بولىـــدۇ 

ــىنى  ــىال كىش ــكه  ھهدېس ــاراق ئىچىش ــدىغانھ  زورالي
ــىي، ر ــادىي ۋە   وشهخســ ــائىلىۋىي، ئىقتىســ ــي، ئــ ھىــ

ىيهتلهردە ئئىسالمىي جهم نىلىلهرىئىجتىمائىي مهس
 .ئوڭاي ۋە داۋالغۇشسـىز بىـر تهرەپ قىلغىلـى بولىـدۇ    

ــارزۇ    ئىنســان د لهردە ھهۋەســ ـۇنيــاۋىي ۋە نهپســانىي ئ
ئهقىـل ۋە ئىرادىسـىنى    تىمۇبولغانلىقى ئۈچۈن، ھاراق

تۇيغۇلىرىغــــا ھــــاكىم قىلمىســــا،  –س ېتهن ۋە ھــــ
ىــپ ڭىلېنهپســىگه ۋە كۆنــۈپ قالغــان خۇيلىرىغــا ي   

ــدۇ ــ قالى ــا   ېۋە بارغانس ــقۇرالماس ھالغ ــۆزىنى باش رى ئ
ە سســىيات، ئىــرادېئهقىــل بىــلهن ھ .چۈشــۈپ قالىــدۇ

بىلهن ئاجىزلىق توقۇنۇشقان بۇ ساھهدە دىنمۇ ھـاراق  
ئىچىشـــنىڭ ھـــارام ۋە گۇنـــاھ ئىكهنلىكىنـــى بايـــان 
ــا، قوغــدىماقتا ۋە    ــاردەم قىلماقت قىلىــپ، ئىنســانغا ي

  .ئاسرىماقتا
تىقـــاد ۋە ېزىيـــانلىق نهرســـىلهرنى تاشالشـــتا ئ  

پ قالغـان خۇيغـا ۋە   ۈكۆنـ  .ئىرادىگه تـايىنىش كېـرەك  
ــۇپ ق  ــا قــۇل بول الماســلىق ئۈچــۈن ئىرادىنــى  خۇمارغ

شـــــۇڭا ســـــۆيۈملۈك  .ئىشـــــقا ســـــېلىش كېـــــرەك
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نىڭ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمبىرىمىــز
ــۇلمانالرنىڭ   ــۇرۇن مۇســ ــاراقنى چهكلهشــــتىن بــ ھــ

ۋە  ئورناپ كېتىشىگهقهلبىدە ئىماننىڭ مۇستهھكهم 
ىنى كۈچلهندۈرۈشــكه قارىتــا ســكىشــىلهرنىڭ ئىرادى

رى مـــــۇھىم ئېلىـــــپ بارغـــــان تىرىشـــــچانلىقلى  
تىقـاد ئـۇللىرى   ېتىن ئبشـۇ سـهۋە   .ئهھمىيهتكه ئىگه
تهييـارلىق پۈتكهنـدىن كېـيىن،     يسېلىنىپ، پىكرى

ھـــاراقنى چهكلهيـــدىغان ئـــايهت نازىـــل بولغـــان ۋە     
ئىنســـــانىيهت تارىخىـــــدا مىســـــلى كـــــۆرۈلمىگهن 

   .غهلىبىلىك نهتىجه قولغا كهلتۈرۈلگهن
ــاراق  ــكىنھــ ــايهت   كهســ ــان ئــ ــارام قىلىنغــ ھــ
مۇســـۇلمانالر ئۆيلىرىـــدىكى ھـــاراقالرنى  چۈشـــكهندە،

ــوزىلىرىنى    ــۆككهن، كـــ ــا تـــ ــنه كوچىلىرىغـــ مهدىـــ
بۇيرۇققــا بويســۇنۇپ،   كهســكىنقىــۋەتكهن ۋە بــۇ  ېچ

ــچه     ــتا قىلــــ ــادەتلىرىنى تاشالشــــ ــانلىق ئــــ زىيــــ
   .ئىككىلهنمىگهن

قارشـى   قـا سالم دىنىنىڭ ھاراقئىقىالردىن ىيۇقىر
لهرنىڭ سـ رىشىدە ئالدى بىـلهن شهخسـلهرگه، شهخ  ۈك
ۇلىيىتىنى ئهڭ ئۋە ئـــالالھ ئالدىـــدىكى مهســـ ۆزئـــارائ

ــا بىــر دىنىــي ۋە  ۆياخشــى شــهكىلدە ئ گىتىــپ، پۇخت
تىشــىنىڭ، ھــارام قىلىــش ۋە  ىئهخالقىــي زېمىــن يار

ىي تهدبىرلهرنى بۇ شارائىتتا كـۈنتهرتىپكه  ئباشقا شهر
شىنىڭ ئهھمىيىتـى ۋە تهسـىرىنى تېخىمـۇ    ۈكىرگۈز
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ــۆر ــۈ .ۋالغىلى بولىـــدۇۈياخشـــى كـ ــۈن تـ ركىيهدە بۈگـ
رۋا ېــــــىركۆي نكھاراقكهشــــــلهرنى داۋاالشــــــتا بــــــا

كېســــــهللىكلهر دوختۇرخانىســــــىنىڭ ھــــــاراق ۋە 
ــ  ــك چـ ــانالرنى  ېزەھهرلىـ ــپ قالغـ كىملىككه ئۆگىنىـ

يىلـى   – 1920 .داۋاالش مهركىزى خىزمهت قىلماقتـا 
كۈنى قۇرۇلغان تۈركىيه يېشىل ئاي  – 1ئاينىڭ  – 3

قارشـى  ھاراققـا  ) امهركىزى ئىستانبۇلد(ىيىتى ئجهم
ىيهتنىـــڭ  ئبـــۇ جهم  .لىـــپ بارماقتـــا ېئ مۇجـــادىله

ــدە    ــاليهت ۋە ناھىيىلىرى ــانچه ۋى ــۈركىيهدىكى بىــر ق ت
  .  ۋە ۋاكالهتچىلىرى بار شۆبىلىرى

  يۇمالرۇبزەھهرلىك  ۇشچانئۇچ

زان، رئهباھاسـى   ـــ  ۇمالرۇيـ بزەھهرلىـك   ۇشچانئۇچ
ــدىغان، ت  ــاپقىلى بولى ــان ت ــانائهتته ۋە  ېئاس ــابهتته، س ب

ۈرمۈشتا كهڭ كۆلهمدە ئىشلىتىلىدىغان ت لىككۈندى
ــاتقۇچى   ــىر يۇمشـ ــپسـ ــۇرۇق تازرېئاكتىـ ــتا ى، قـ الشـ

يار ، شىلىم ۋەيۇمالر ۇئىشلىتىلىدىغان خېمىيىۋىي ب
ــا  ــېلىم، كېلىيغـــ ــتۇرغۇچىيـــ ــاش يېپىشـــ  ئوخشـــ

ــىتىدۇ  ــىلهرنى كۆرسـ ــك ئۇچ .نهرسـ ــچان زەھهرلىـ  ۇشـ
ز تهسىر كۆرسىتىشـى  ېشى، تۇزان بولريۇمالرنىڭ ئهۇب

ئۆسـمۈرلهر بـۇ   ياش ـ  ېپىلىشى سهۋەبىدىن ۋە ئاسان ت
ۇشــچان ئۇچ .هتمهكتهيــۇمالرنى كهڭ كۆلهمــدە ئىشــلۇب
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لىســى كــوچىالردا ىيــۇمالر خۇمــارى مهسۇب زەھهرلىــك
ــان،  ــگه ـ چاقىســىز   قالغ ــانلىقچه   ئى ۋە باشــقىالر ئاس

پايــدىلىنىپ كېتهلهيــدىغان ئۆســمۈرلهر ئۈچــۈن ئهڭ  
   .چوڭ خهۋپتۇر

  )الىالرسهرگهردان ب(ا بالىلىرى كوچ

گـۈدەك  ېچوڭ شهھهرلهردە ياشاۋاتقانالر ھهر كـۈنى د 
 كـوچىالردىكى  ىكۆرۈپ تۇرىدىغان مهنزىرىلهردىن بىر

لىــرىگه بىــر ىبهزىــدە ئــۇالرنى بىر .بــالىالر ســهرگهردان
ــۇم      ــدە مهل ــهك، بهزى ــدا كۆرس ــېتىۋاتقان ھال ــه س نهرس

ــر چ  ــڭ بىـ ــدىكى  ېباغچىنىـ ــدە قولىـ ــچان تىـ ئۇچۇشـ
ــاددىنى  ــك م ــۇچرىتىمىز پۇراۋات زەھهرلى ــدا ئ ــان ھال  .ق

ز تاماقخانىـدىن  ېـ زىنـدىن يـاكى ت  ىماگئۇالرنى بهزىدە 
چىـپ كهتتـى،   ېبهك ئ ىقىمسرھهدە، قو« :چىقىۋاتقاندا

دەپ يېلىنىۋاتقــان  »!هرگهن بولســىڭىزبپــۇل ئــازراق 
نـــېمه  ،بـــۇ ۋاقىتتـــا .ھـــالهتته ئۇچرىتىـــپ قـــالىمىز

يــا  كېتىمىــز،قىلىشــىمىزنى بىلهلــمهي گــاڭگىراپ 
ىمىزدىن قــولىمىزدىكى تامــاقنى ئۇنىڭغــا دۇققىنوھــ

ــدا      ــۈرگهن ھالـ ــاقلىرىمىزنى تـ ــاكى قاپـ ــز يـ بېرىمىـ
ئـۇ   ،يۈزىگىمـۇ قارىمـاي   ى بـار جـ مهي، ئىالېـ چنېمه دېھ

ئهممــــــا  .زلىكته يىراقلىشــــــىمىزېــــــيهردىــــــن ت
تىن كـوچىالردا  ببۇ بالىالر نېمه سهۋە« :كۆپىنچىمىز
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 »سهرسان بولۇپ يۈرىدۇ؟قالدى، قاچانغىچه كوچىالردا 
تىـر  ېم 200 – 100ئۇ يهردىن . دەپ ئويالپ باقمايمىز

ــۇ   تۇيۇقســىز يىراقالشــقاندىن كېــيىن، ئىچىمىــزدە ب
، غهزەپ ۋە رەھىـم  ئهنسـىزلىك  ئۇچرىشىشتىن قالغان

تـاكى  ، سلىرىدىن قىلـچه ئهسـهر قالمايـدۇ   ېقىلىش ھ
 ...يهنه بىر قېتىم شۇنداق ئهھۋالغا دۇچ كهلگىچه

  كوچىدىكى بالىالر

سوقۇشـــالرغا چىـــدىيالماي   –رۇپ ئائىلىـــدە ئـــۇ 
 –هــرى ېئانــا م –ئاتــا ؛ كوچىالرغــا قاچقــان بــالىالر  

دىن يوقسـۇل، بالىلىقىنىـڭ   رمۇھهببىتىدىن، ئويـۇنال 
ئوينايدىغان ؛ تهمىنى تېتىيالماي چوڭ بولغان بالىالر

نــدىن، مهكــتهپ يېشــىدا ئوقۇشــىدىن ۋاز ۇۋاقتىــدا ئوي
ۇپال كىچىـك تـۇر  ؛ كېچىشكه مهجبـۇر بولغـان بـالىالر   

ــالىالر؛     ــان بـ ــتىگه ئالغـ ــئۇلىيهتنى ئۈسـ ــوڭ مهسـ چـ
شـــــارائىتالردا ئىشـــــلهۋاتقان، نـــــااليىق ئىنســـــانغا 

خهتهر  –يىم ېـ ھايـاتىنى خ ؛ ئىشلىتىلىۋاتقان بالىالر
ئىچىــــدە ئۆتكۈزىۋاتقــــان، كــــوچىالردا جىنــــايهتكه    

ۋە چـوڭ بولـۇش بىـلهن     ياشاۋاتقان بـالىالر  زورلىنىپ
  ...بالىالرنۇرغۇن ن چوڭ بواللماسلىق ئارىسىدا قالغا

كوچىالردىكى رەھىمسىزلىككه قارشـى تـۇرۇش ۋە   
س قىلماسلىق، كوچىنىڭ ېگهندە ئاغرىق ھېتاياق ي
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ســـوغۇقلىرىغا چىـــداش، بېشـــىدىن ئۆتكۈزىۋاتقـــان    
ــمانىي ۋە ھ   ــى جىس ــا قارش ــىي ېئېغىرچىلىقالرغ سس

كۈچ شـهكىللهندۈرۈش، يهنـى ئـۆزلىرىنى كۈچلـۈك ۋە     
نهرسىلهرنى خىيـال   س قىلىش، ياخشىېيۈرەكلىك ھ

ۇيغۇلىرىنى يوقاتقانلىقى قىلىش ۋە خىجىل بولۇش ت
ــۈن ن ــېمهك   وئۈچـ ــقىالردىن يـ ــاي باشـ ــۇس قىلمـ  –مـ

ـ ئىچمهك سـوراپ تىلهمچىلىـك قىلىـش ۋە ئهركىـن      
يۇمالرغــا ۇب ۇشــچانئــازادە گهپ قىلىــش ئۈچــۈن ئۇچ  

ئىچىـم ئىسسـىپ   ”... هتىياجلىق بولغـان بـالىالر  ېئ
ئىـــچ پۇشـــىقىمنى ”، “قالغانـــدەك ھـــېس قىلىـــمهن

يــېلىم ۋە كېلىــي پــۇراپ يــۈرگهن  دەپ “ چىقىــرىمهن
  ... بالىالر

  كىملىك خۇمارىېزەھهرلىك چ

ــك چ ــت ېزەھهرلىـــ ــڭ ئىســـ مال ېكىملىكلهرنىـــ
قىلىنىشى بهك ئۇزۇن تارىخقا ئىگه بولۇپ، قهدىمـدىن  

ىيىتىنىـــڭ ئهڭ ناچـــار ئتارتىـــپ ئىنســـانىيهت جهم
 .قتـــابولـــۇپ كېلىۋاتما لىلىرىىئـــادەتلىرى ۋە مهســـ

ىن، كوكائىن، مورفىنغا ئوخشـاش  ئن، خروۇشه، ئهپيهن
پهيـدا قىلغـان    بهدەنـدە  نىـڭ قىلغۇچى ماددىالر تمهس

 .ھاراقنىــڭ تهســىرىدىن تېخىمــۇ كۈچلــۈك  تهســىرى
 ،دىنئىنســان بهدىــنىگه كۆرســهتكهن تهســىرى ئۇنىــڭ 
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ــدا قىلغــان زى ئجهم ــته پهي يىنــى تېخىمــۇ چــوڭ  ىيهت
چىملىكلهرنـى  كهيىپ قىلغۇچى ئى .بولۇپ كهلمهكته

سـالم دىنىنىـڭ ھـاراقتىن تېخىمـۇ     ئى ھارام قىلغـان 
ــ   قىلغـــۇچى زەھهرلىـــك   تكۈچلـــۈك بولغـــان مهسـ

ــى تهبىېچ ــدا ھــارام قىلىشــىد ئىــكىملىكلهرن  اي ھال
   .ھېچقانداق شۈبهه يوق

لىرى ببۇ يامان ئـادەت ۋە كېسـهللىكلهرنىڭ سـهۋە   
ــاجىزلىقلىرى،   ــانالرنىڭ ئــــــ ــىدا ئىنســــــ ئارىســــــ

يوقســـۇل  ــــ تهربىـــيهدىن متهلىـــچارىســـىزلىكلىرى، 
بىـرىگه يامـان تهسـىر    ـ قېلىشى، ئىنسـانالرنىڭ بىـر    

ــى ــهرت   ،كۆرسىتىش ــار ش ــالىي ۋە   –ناچ ــارائىتالر، ئ ش
ىي تۇرمۇشــتىن ھــوزۇر  ئھهشــهمهتكه تايانغــان ســۈن  

بوشلۇق، غايىۋىي يوقسـۇللۇق،   مهنىۋىيئااللماسلىق، 
كهمبهغهللىــك ۋە يــالغۇزلۇق كهلتــۈرۈپ چىقارغــان    

ىپ ئۆتۈشـــكه قاتـــارلىقالرنى كۆرســـىت چارىســـىزلىك
  . بولىدۇ

الم دىنـــى ئىنســـاننى ھـــاراق ۋە زەھهرلىـــك ئىســـ
 مهجبۇرالۋاتقــان مال قىلىشــقا ېكىملىــك ئىســت ېچ

رەش ۈئـــايرىم ھالـــدا كـــ –ر بىـــلهن ئـــايرىم لهبســـهۋە
ھهر بىــرىگه قايىــل قىالرلىــق چۈشــهنچه   ىــش ۋەقىل

قىلغــۇچى  تكهيىــپ ۋە مهســ ېــرىش بىــلهن بىــرگه،ب
 قهتئىي تۈردەمال قىلىنىشىنى ېنىڭ ئىستنهرسىلهر

ــىمه ــان نئـ ــڭ مهن .قىلغـ ــىھاراقنىـ ــى  ئـ قىلىنىشـ



ŀ

 

43 
    

 يھىـ وكهيىپ قىلغۇچى، ئىنسان ئهقلى ۋە ر ①اندائقۇر
ق ۇيۇقـاتتىق ۋە سـ   بارلىقتهڭپۇڭلىقىنى بۇزىدىغان 

غـــان ھالـــدا بايـــان   نهرســـىلهرنى ئـــۆز ئىچىـــگه ئال  
ھهدىســــلهردىمۇ ھهر قانــــداق كهيىــــپ  .قىلىنغــــان
ــۇچى ــى   قىلغـ ــارام ئىكهنلىكـ ــىنىڭ ھـ ــا نهرسـ تىلغـ

ــۇپ ــان بولــ ــۇچى   ،②ئېلىنغــ ــپ قىلغــ ــۆپى كهيىــ كــ
نهرسىنىڭ ئاز بىر قىسـمىنىڭمۇ ھـارام ئىكهنلىكـى،    

ـ قىلغــۇچى نهرســىنىڭ ھــاراق    ھهر قانــداق كهيىــپ
   .③بايان قىلىنغان ۆكمىگه كىرىدىغانلىقىھشاراب 

شه ناھـايىتى  هكىملىكلهر ئىچىدە نېزەھهرلىك چ
دۇنيانىڭ نۇرغۇن رايونلىرىدا،  ېرىردىن بئۇزۇن زامانال

سـالم  ئىبولۇپ،  كهڭ تارقالغانشهرقته  يىراقبولۇپمۇ 
ئىنسـانالر بهك   زامان ۋە ماكـانالردا چۈشۈرۈلگهن  دىنى

 ۇئـ  ھهدىستهان ۋە ئقۇر ،بىلىپ كهتمىگهنلىكى ئۈچۈن
ھهققىــدە ـ شــاراپ مهزگىلــدە كهڭ تارقالغــان ھــاراق   

لىمىمــۇ بــۇ مىســال   ۋە چهك ئهتراپلىــق توختالغــان 
ــ  ئى .ئــارقىلىق بېــرىلگهن   ـر    ســالم دىنىنىــڭ ئهم

مهرۇپلىرىـــــــدىكى ئومـــــــۇمىي مهقســـــــهت نهزەرگه 
ســــالم دىنىنىــــڭ بــــۇ توغرىــــدىكى ئىئېلىنغانــــدا، 

                                                 
 .كه قاراڭـ ئايهت 90سۈرە مائىدە،  ①
 .رىۋايهت قىلغان بۇخارى ②
 .ۋە ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان مۇسلىم ③
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پهقهت ھــاراق يــاكى مهلــۇم بىــر     نىڭچهكلىمىســى
ىال قارىتىلمىغانلىقى، ككهيىپ قىلغۇچى ئىچىملىك

ىــدىغان، تهڭپۇڭلــۇقنى بۇز وھىــيئهقلىــي ۋە ربهلكــى 
ــن ــ ې ــىنى مهس ــپ، م ترۋا سىستېمىس ــى ېقىلى ڭىن

ــۈر    ــى ۋە تهپهكك ــىنىڭ ئىرادىس ــدىغان، كىش تورمۇزالي
ىسـمىي يـوق قىلىـدىغان    قكۈچىنى پۈتـۈنلهي يـاكى   

ــداق بىهــــــ ش قىلغــــــۇچى زەھهرلىــــــك وھهر قانــــ
كىملىكنىڭمــــــۇ شــــــۇ چهكلىــــــمه ئىچىــــــگه  ېچ

ھهتتا بۈگۈن  .بولىدۇ ۈۋالغىلىدىغانلىقىنى كۆرىكىر
ــانىۋىي  ــابهتتزام ــائىي  ېب ــىخولوگىيه ۋە ئىجتىم ، پس

ــلهر ن ــرو هبىلىمـ ــون، خىـ ــه، ئهپيـ ــا  ىن،ئشـ كوكائىنغـ
رنىــــــڭ ئىنســــــان ئوخشــــــاش زەھهرلىــــــك ماددىال

ــاالمهتلىك ــانلىقى ۋە  ىســ ــيهت ئامــ ــۈن جهمئىــ ئۈچــ
زىيــــــانلىق ۋە خهتهرلىــــــك كــــــۆپ ھــــــاراقتىنمۇ 

ــته   ــرلىككه كهلمهكـ ــدە بىـ ــك  .ئىكهنلىكىـ زەھهرلىـ
ــ ــ ېچــ ــاننى بارغانســ ــقى ېكىملىكلهر ئىنســ رى تاشــ

دۇنيــادىن ئايرىــپ ئــۆزىگه قــۇل قىلماقتــا، ھهر خىــل  
ــقا    ــادىر قىلىشـــ ــايهتلهرنى ســـ ــانلىق ۋە جىنـــ يامـــ
ــانلىقىدىن    ــاننى ئىنس ــۇ ئىنس ــا، بولۇپم تهييارلىماقت

ىيهتـته  ئبـۇ ناچـار ئـادەت جهم    .چىقىرىپ تاشـلىماقتا 
ــازغ ــل ق ۋە ۇنلۇئـ ــدا  ھهرخىـ ــهللىكلهرنىڭ پهيـ كېسـ

تىن غهرب ببـۇ سـهۋە   .شىدا چـوڭ رول ئوينىماقتـا  ۇبول
دۆلهتلىــرى كهيىــپ ۋە ھاراققــا مهلــۇم دەرىجىــدە يــول 
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كه قارىتـا قـانۇنىي ۋە   كىملىكېقويسىمۇ، زەھهرلىك چ
 .دە پائــــالىيهت ئېلىــــپ بارماقتــــاهئىلمىــــي ســــاھ

كىشىلهرنى بۇ ناچار ئـادەتلهردىن توسـىدىغان ئىچكـى    
قى، دىنىــي ۋە ئهخالقىــي جهھهتــتىن ۇكۈچنىــڭ يوقلــ

يهتچىلىك ۋە مهنپهئهتخورلـۇقنى  يوقسۇللۇق، شهخسى
 شـى ۇئاساس قىلغان تۇرمۇش ئۇسۇلىنىڭ ھـاكىم بول 

كىملىككه ېزەھهرلىك چ ىكىبۇ دۆلهتلهردسهۋەبىدىن 
  .نهتىجىسىز قالماقتا لهرقارشى كۆرەش

سالم دىنـى كهيـپ قىلغـۇچى ئىچىملىكـلهر ۋە     ئى
مال قىلىشــنى ېكىملىكلهرنــى ئىســتېزەھهرلىــك چ

ىلهن توسۇشـنىڭ ئورنىغـا،   قاتتىق جازاالش ئۇسۇلى ب
ــۆزلىرىگه، جهم  ــلهرنىڭ ئـــــ ــيهتكه ۋە ئشهخســـــ ىـــــ

ۇلىيهت ۋە ئهيمىنىشىنى ئياراتقۇچىسىغا بولغان مهس
ۋە ئهخــالق تۇيغۇلىرىغــا  تىقــادېشــهكىللهندۈرگۈچى ئ

شــىغا ئهھمىــيهت بېرىــپ كهلمهكــته ۋە بــۇ ۇئىــگه بول
مۇســـۇلمانالر . نىـــڭ تهســـىرى چـــوڭ بولماقتـــادمېتو
كىملىكنىـڭ  ېۋە زەھهرلىـك چ ىيىتىدە ھـاراق  ئجهم

ــدا ئغهرب جهم ــتىگه قارىغانــ ــاز ىيىــ ــت ئــ مال ېئىســ
 نىــڭدغــان مېتوېلىنيۇقىرىــدا تىلغــا ئ داقىلىنىشــى

   .قتاماى چوڭ بولرول
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  كىملىككه خۇمار بولغانالرېزەھهرلىك چ

 ،“ئۆلـۈش ” ،“ياشـىماي تـۇرۇپ ياشـاش   ” ،“ياشاش”
شــه ۋە هن ...“ئۆلگهنــدىن كېيىنچــۇ؟” ،“يــا ئــۆلگىچه”

ت شـهكلىگه كهلتـۈرۈلگهن زەھهرلىـك    ېتابل(ت ېتابل
رى، يىڭــــنه ېمال قىلغانســــېئىســــت) كىملىــــكېچ

ــ ــوي ېئۇرغانســ ــۇ ئــ ــاننى  –رى، بــ ــرلهر ئىنســ پىكىــ
ھايــاتتىن  ،مال قىلمىســامېئىســت” .چىرمىۋالىــدۇ

ســاراڭ بولــۇپ قــاالتتىم يــاكى ”. “ئۈمىــدىم قالمايــدۇ
 .“ن؟ بىلهلمهيــۋاتىمههيـ ســاراڭ بولــۇپ قالــدىممۇ       

 :بهزىـدە  .دېـدى، ئىچـتىم   “!چئى”. يهلمىدىمېد “ياق”
ككــى ئى .يهنه ئىچــتىم ىــدى،زورلىغان .دېــدىم “يــاق”

ى قېـتىم چىـدىيالماي   چدېدىم، ئـۈچىن  “ياق”قېتىم 
ــتىم ــدى   “يــاق” .ئىچ ــيىش ئېغىــر كهل  “يــاق” .دې
ــهم ــدىم   ،دېسـ ــالىمهن دەپ ئويلىـ ــالغۇز قـ ــا  .يـ ئۇالرغـ

ن ئهسلىدە ئۇالر يـالغۇز قالماسـلىق ئۈچـۈ    .قېتىلدىم
مانـا ھـازىر ئۇالرنىـڭ ھهممىسـى      .اڭىمۇ ئىچكـۈزدى م

ــى  ــپ كهتت ــرى   .تارقىلى ــلىدى، بهزىلى ــرى تاش بهزىلى
 “يــــاق” .خۇمــــار بولــــۇپ قالــــدى، يوقــــاپ كهتتــــى 

ــتىم    ــۈن ئىچ ــلىق ئۈچ ــالغۇز قالماس ــدىم، ي   .دېيهلمى
  .ئهمما، ھازىر يالغۇز قالدىم

رىنى بىر قېتىم ئىچىش وئهمدى بىلدىمكى، بۇ د”
ــۈن ھ  ــلهن پۈتـ ــدۇ بىـ ــوق بولىـ ــات يـ ــائىلهمنى،  .ايـ ئـ
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ــى،   ــى، يېقىنلىرىمنــ ــىمنى، كېلهچىكىمنــ ئۆتمۈشــ
قىســـقىچه قىلىـــپ  .ھهمـــمه نهرســـهمنى يوقـــاتتىم

ئېيتســـام، گـــۈزەل بولغـــان ھهمـــمه نهرســـهمنى بىـــر 
ئۈچــۈن  »ھــوزۇر«كۇلــدا ئېرىشــكهن  وقېتىملىــق ئ
شـۇنداق   .بىر قېتىم مۇپتىال بولـدۇم  .قۇربان قىلدىم

ۆزەمگه ن، ئـ ا تاشـلىيالمايۋاتىمه تاشلىۋەتكۈم بار، ئهمم
ھايــاتى كۈچــۈم ۋە  .ئىشــهنچىم، ھــۆرمىتىم قالمىــدى

ــاتتىم  ــاتلىقىمنى يوقـ ــۇ   .شـ ــامىنى ھهرگىزمـ ئهڭ يـ
بـۇالر ھاياتىنىـڭ   . “لىشتىن قـورقىمهن ېساقايماي ق

الردىن لىپ كهلگهن ئهڭ چوڭ باالېباھارىدا دەۋرىمىز ئ
كىملىـك ئىللىتىنىـڭ   ېبىرى بولغـان زەھهرلىـك چ  

لىغـــــا چۈشـــــۈپ قالغـــــان بهختـــــى قـــــارا     چاڭگى
 .پهريادلىرىـ ياشلىرىمىزدىن بىر قانچىسىنىڭ ناله  

ــك چ   ــۈنىمىزدە زەھهرلىـ ــكى، كـ ــك ېئهپسۇسـ كىملىـ
ه كۆپىيىــپ، نگمال قىلغــۇچىالر كۈنــدىن كــۈېئىســت

ــك چ ــك قۇربانلىرىېزەھهرلىــ ــكىملىــ ــانى نىــ ڭ ســ
  .شىپ بارماقتاېرى ئېكۈنس
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كىملىك چارە ئهمهس، ېزەھهرلىك چ
  !ۇيۇق يولتبهلكى 

ھهر خىـــــــل  ئـــــــۆمرى بـــــــويىچهنســـــــانالر ئى
ــدۇ  ــا دۇچ كېلىـ ــازا  .قىيىنچىلىقالرغـ ــات ئـ  – بھايـ

ــان  ــلهن تولغـ ــنچىلىقالر بىـ ــۇبهت ۋە قىيىـ بهزى  .ئوقـ
كىشــىلهر بــۇالردىن بىــر مىنــۇت بولســىمۇ بالــدۇر      

بــــۇ مهقســــهت بىــــلهن    .نتىلىــــدۇېقۇتۇلۇشــــقا ئ
مهســىلىدىن ئــۆزىنى چهتــكه تارتىــدۇ يــاكى خاتــالىق 

ئازابالنماســلىق يــاكى بــۇ مهســىلىدىن     .ىــدۇئۆتكۈز
ئۆزىنى تارتىش ئۈچۈن ھـاراق يـاكى باشـقا زەھهرلىـك     

ــى ئىســت ېچ ــدۇېكىملىكلهرن ــۇ  . مال قىلى ــېكىن، ب ل
ــه  ــا سـ ــاكى قىيىنچىلىقالرغـ ــىله يـ ــپ ۋمهسـ ر قىلىـ

ۋە قىيىنچىلىـق   نى كۆتۈرەلىگهنلهرتدەر ر،چىدىغانال
ــ  ــاكى مهسـ ــنى  ىيـ ــنى، يېڭىشـ لىلهرنى ھهل قىلىشـ

شـال قىلىـدىغان نهتىجىـگه    ۇهنلهر كىشىنى خنگگهۆئ
شـــاللىق، قـــايغۇ ۋە ۇخئـــازاب ۋە ھاياتتـــا  .ئېرىشـــىدۇ

ــاتلىق ھ ــاقالپ  هشـــ ــۇتلىقىنى ســـ ــم مهۋجـــ ر دائىـــ
بۈگــــۈن دۇچ كهلــــگهن ۋە بهرداشــــلىق  .كهلمهكــــته

بېــــــرەلىگهن نۇرغــــــۇن قىيىنچىلىقالرنىــــــڭ ئهته 
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ــپ   ــڭ يېتىــ ــى كۈنلهرنىــ ــى ۋە ياخشــ ئاخىرلىشىشــ
ھ ور ،شــۇنداق ئىــكهن .مكىنكېلىشــى ھهر دائىــم مــۇ

نى كېسىشــكه ئــالالھتىن ئۈمىــد  ولســىال،بهدەنــدە ب
ھهر  .)ئـۆلمىگهن جانـدا ئۈمىـد بـار    (ھهرگىز بولمايـدۇ  

بولغىنىـــدەك، ھهر قانـــداق بىـــر  تېڭـــىكېچىنىـــڭ 
 .يىنچىلىقتىن كېـيىن بىـر ئاسـانلىق كېلىـدۇ    ىق

ــۇڭا قۇر ــش ــان   ئ ــانغا ج ــڭ ئىنس ــدە ئالالھنى ان كهرىم
ــېقىن  ــدىنمۇ ي ــا   تومۇرى ئىكهنلىكــى ۋە پهقهت ئالالھق

ئىشــــهنمهيدىغانالرنىڭال ئالالھنىــــڭ رەھمىتىــــدىن 
ئىنسان . ①بايان قىلىنىدۇ ئۈمىدسىزلىنىدىغانلىقى

ئـالالھ تائـاال    ،چارىسىز ۋە ئۈمىدسىز قالغان ۋاقىتالردا
كىنى ىرەھـــمهت، بهرىـــكهت ۋە ئۈمىـــد ئىشـــ غـــائۇنىڭ

، ئويلىمىغـــان ۋە خىيالىغـــا كهلتـــۈرمىگهن ېچىـــپئ
 .بېرىــدۇهرلهردىــن، يــولالردىن ئاســانلىق تۇغــدۇرۇپ  ي

ھهر نهرســىگه قــادىردۇر، ئۇنىڭغــا ) ئــالالھ(چــۈنكى، ئــۇ 
ــ  لهرهننگيــــــــــۆله  .ۇرھهر دائىــــــــــم كۈچلۈكتــــــــ

يىنچىلىقالردىن قورقماسلىق، ئازاب ۋە تهقـدىرگه  ىق
ر قىلىـش، ئهھـۋال قانچىلىـك يامـان بولۇشـتىن      ۋسه
تىقـادىنى  ېئىينهزەر ئالالھقـا بولغـان ئىشـهنچ ۋە    ئقهت

مۇسـۇلمان كىشـىنىڭ خـاراكتېرى ۋە     ،يوقاتماسلىق
ــىپى بول ــرەكۇپرىنسـ ــى كېـ ــۇ .شـ ــدا  ،بولۇپمـ ــۇ يولـ بـ

                                                 
 .كه قاراڭـ ئايهت 87سۈرە يۇسۇف،  تكه ۋەـ ئايه 16سۈرە قاف،  ①



ŀ

50 
    

ۋە غهيرەتنىــڭ ئــالالھ ـ تــاقهت ر   ۋكۆرســىتىلگهن ســه
ــار   ــى بـ ــرى ۋە قىممىتـ ــوڭ ئهجـ ــدا چـ ــۇڭا  .ھوزۇرىـ شـ

يىنچىلىــق ۋاقىتلىرىــدا،  ىھهر خىــل ق مۇســۇلمان
ــڭ چ   ــى، ئۇنىـ ــا قىلىشـ ــا دۇئـ ــۇغ ئالالھقـ ــىز ئۇلـ هكسـ

 .سېغىنىشـى كېـرەك   كهرەمىگه -لۇتفى رەھمىتى ۋە 
 ،اپچـــــــــۈنكى، دەردلهرگه داۋا، كېســـــــــهلگه شـــــــــى

 اليىنچىلىقالرغــا چــارە پهقهت ۋە پهقهت ئــالالھتىنىق
  .كېلىدۇ

كىملىككه ېباالم زەھهرلىك چ! ئاپال
  ئۆگىنىپ قاپتۇ

  ...شاللىقىمىز، ئۈمىدىمىزۇكۆزىمىزنىڭ نۇرى، خ
غىسـى، جهنـنهت گـۈلى،    ۋياراتقۇچىنىڭ بىباھـا سو 

  ...بالىلىرىمىز ...كۆڭۈل مېۋىمىز
ــا  ــا ھاياتىنىــــــڭ زىننىتــــــى، شــــ لىقى، ددۇنيــــ

  ...سهبىيلىكنىڭ دەل ئۆزى
  ...ارىبىناك، كهلگۈسىمىزنىڭ ئىمتىهانىمىز

ــان   ــلهپ ئاققـــــ يۈرەكلىرىمىزنىـــــــڭ ئۆركهشـــــ
  ...دەريالىرى

  ...يولىمىز ئۈمىد، ئۈمىدىمىز پهرزەنت
  .ىدى ۋە كېلهچىكىدۇرپهرزەنتلهر ئائىلىنىڭ ئۈم
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ئـانىالر ئـۇالرنى تۇرمۇشـقا پۇختـا تهييـارالش       –ئاتا 
پىـداكارلىقالرنى   بارلىقئۈچۈن قولىدىن كېلىدىغان 

ــى پهرزەنتلىرىنىــــڭ   .كۆرســــىتىدۇ ــۈن ئارزۇســ پۈتــ
خــۇرام ۋە خــاتىرجهم بىــر ئىنســان ـ    تىلگهن، شــادېــي

شـى  ۇشـال بول ۇئهپسۇسكى، پهرزەنتلهرنىـڭ خ  .شىۇبول
ــۈن ئائىل ــى ۋە  ئۈچـــــ ــى نىيىتـــــ ــڭ ياخشـــــ ىنىـــــ

تىرىشــچانلىقلىرى يهتمهيۋاتىــدۇ، ھهر دائىــم ئــۇالرنى  
 .يامــان ئــادەت ۋە يــولالردىن قوغــداپ قااللمايۋاتىــدۇ    

كىملىــــك يــــاكى ېپهرزەنتلىرىنىــــڭ زەھهرلىــــك چ
ــت   ــىلهرنى ئىســـ ــاش نهرســـ ــۇنىڭغا ئوخشـــ مال ېشـــ

 بىـر ئاتـا ـ ئانـا    ھهر ىدىن خهۋەر تېپىش قىلىدىغانلىق
ــك زە ــۈن ئهجهللىـ ــارزۇ ـ     ربه، ئۈچـ ــڭ ئـ ئارمانلىرىنىـ

ــك   ــى دېگهنلىـ ــۈككه ئايلىنىشـ ــۈن   كۆپـ ــۇپ، پۈتـ بولـ
 .گه ئايلىنىـــــــــدۇقايغۇلىرىنىـــــــــڭ مهنبهســـــــــى

كىملىككه ئۆگىنىـپ  ېپهرزەنتلىرىنىڭ زەھهرلىك چ
ــا    ــان ئاتـــ ئـــــانىالر  –قالغانلىقىـــــدىن خهۋەر تاپقـــ

ــاس قايتۇر  ــهكىلدە ئىنكــ ــىمىغان شــ ــى، ۇئوخشــ شــ
 .ى مـۇمكىن تۇيغۇالرغا چۆكۈشـ  –س ېئوخشىمىغان ھ

ــۇ ر  ــلهپته بـ ــا ئىشهېدەسـ ــۇل  نگئاللىققـ ــى ۋە قوبـ ۈسـ
تىن ھهقىقىـــي ببـــۇ ســـهۋە  .قىلغۇســـى كهلمهيـــدۇ 

ــ   ــقا، ھـ ــۋالنى يوشۇرۇشـ ــلىككه ېچكىمگه دېئهھـ مهسـ
دە ي نهتىجىسـى ئىتىرىشىدۇ ۋە بۇ تۇيغۇلىرىنىڭ تهبى

ــقىالردىن ــدۇ   باش ــۆزىنى قاچۇرى ــتىن ئ ــاردەم ئېلىش  .ي
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ــا كى  ــۇق يولغــ ــدىغان تۇيــ ــى بولمايــ ــپ چىققىلــ رىــ
چارىسىزلىك پاتقىقىغـا   ،س قىلىپېقالغانلىقىنى ھ

كىملىك ۋە ېزەھهرلىك چ. پېتىپ قېلىشى مۇمكىن
باشقا ناچار ئادەتلهر، ئۈمىد ۋە كېلهچهك دەپ قارالغـان  

 . يـوق قىلماقتـا  ىالياشالرنىڭ ھاياتىنى بىر قېتىمـد 
ــا  ــارزۇ   –ئاتــــ ــڭ ئــــ ــانلىرى ۋە  –ئانىالرنىــــ ئارمــــ

كىملىــك بىــلهن ېچ تىرىشــچانلىقلىرىمۇ زەھهرلىــك
ــۆلمهكته  ــله  ئ ــك چ  .بىل ــۈنكى زەھهرلى ــك ېچ كىملى

ــپ ك  ــاننى قايتى ــان   ېئىنس ــۇمكىن بولمىغ ــى م لىش
 ئاتا ـ ئانىنىڭ  لىغانسانسىز .تۇيۇق يولغا باشلىماقتا

يۈرىكى قان يىغلىماقتا، نۇرغۇن كىشىلهر زەھهرلىـك  
كىملىكــتىن ئىبــارەت بــۇ ئىلــلهت ســهۋەبىدىن     ېچ

بــۇ خىــل ئــادەتلىرى  .ماقتابىــلهن ۋىداالشــ تلىقھايــا
ىلهپ ئهۋالت تهربىي اغالمبولمىغان، ھهر جهھهتتىن س

بىـز پهقهتـال    .ياخشـى ئىـش   بهكمـۇ  ،ئهلۋەتته چىقىش،
ھـاالكهت  بـۇ  ئـاللىبۇرۇن  پهرزەنتىمىـز   ،خالىمىساقمۇ

  .شى مۇمكىنۇپاتقىقىغا پېتىپ قالغان بول

  نېمه قىلىشىمىز كېرەك؟ ،ئۇنداقتا

ــىزكى، پهرزەنتىن ــك  شۈبهىســــ ــڭ زەھهرلىــــ ىــــ
ــتېچ ــك ئىسـ ــدىن خهۋەردار ېكىملىـ مال قىلغانلىقىـ

تىـــدىغان بىـــر ىئـــانىنى گاڭگىر –بولـــۇش ھهر ئاتـــا 
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ئانىالرنىــڭ دەســلهپكى ئىنكاســلىرى  –ئاتــا  .ئهھــۋال
  :شى مۇمكىنۇمۇنداق بول

يــاق، ” :ۋە ئىنكــار قىلىــدۇ  ئىشــهنمهيدۇ
نىڭ باالم ھهرگىز ئاق چهكمهيدۇ؛ مېنىڭ ئوغلۇم، ېم

  . “وزاقالرغا چۈشمهيدۇقىزىم بۇ ت
 –لهپ، تـاالش  بئهيىـ  جورىسىنىئۆزىنى ۋە 

ڭـدىن  ۈبـۇ بـاال سـېنىڭ يۈز   ” :تارتىش قىلىشىدۇ
ئانا  –ھېچقاچان ياخشى ئاتا  بىز” .“ىمۇشۇنداق بولد

   .“ۇقبواللمىد
س ېئۈمىدســــىزلىك، چارىســــىزلىك ھــــ

ئۈچـۈن چـوڭ    نىجىسمهن ئۇنى مۇشۇ ” :قىلىشىدۇ
ــ ــمه ئىــش تۈگىــدى،  تۈگىــدى، ”، “ىم؟دقىلغانمى ھهم

   .“بۇرۇنقىدەك بولمايدۇ نېمهچېئهمدى ھ
نىــڭ بۇنــداق ېم”: شــىدۇۇقــاتتىق خاپــا بول

   .“باالم يوق
ئهيىبلهيدىغان ۋە خاراليدىغان بالىسىنى 

ــدۇ      ــۆزلهرنى قىلىــ ــۇئۆزەڭنى” :گهپ ـ ســ  غــ
، “؟ۇئويلىماپســـهن، بىزنـــى بولســـىمۇ ئويلىمىـــدىڭم 

   .“ىڭ؟تمىگه يارايتېسهن ن”
 :قــارارالر بېرىشــى مــۇمكىنئهڭ قــاتتىق 

بۈگۈنـدىن تارتىـپ   ”، “ئهمدى مهكـتهپكه بارمايسـهن  ”
   .“چىقمايسهن ئىشىك ئالدىغىمۇ



ŀ

54 
    

ــڭ    ــۇ ئهھۋالالرنىــ ــى، بــ ــلىق كېرەككــ ئۇنۇتماســ
ئانىالرنىــڭ ئــۆز  –ئاتــا  .شــى ناھــايىتى نورمــالۈكۆرۈل

يـاكى بـالىلىرى بىـلهن بولغـان ئىخـتىالپ،       ئارىسىدا
ىشـــالر زەھهرلىـــك تارت –ق، تـــاالش چىقىشالماســـلى

مال قىلىشـقا باشالشـتىكى ئهڭ   ېكىملىك ئىسـت ېچ
داۋاملىـق   ،بـۇ ئهھـۋالالر نهتىجىسـىدە    .مۇھىم ئامىل

تۇيغــۇ ســۆزلىرىنىڭ  –س ېســهلبىي تهســىردىكى ھــ 
ــائىله   ــى، ئــ ــۇز قىلىنىشــ ــىۋىتىنىڭتهلهپپــ  مۇناســ

ۋە شهخســـنىڭ ئـــۆزىگه بولغـــان    يىرىكلىشىشـــىگه
ــدۇئاجىزلىشىشــىغا ســهۋەب ب ئىشهنچىســىنىڭ   .ولى

تهســىرىگه  نىڭكۆڭۈلســىزلىكلهر دىكىئــائىله ئىچىــ
ئۇچرىغان ياشالر بـۇ كۆڭۈلسـىزلىكلهردىن قۇتۇلـۇش،    

بـــۇ  .ئۇنتـــۇش ئۈچـــۈن چـــارە ئىزدەشـــكه باشـــاليدۇ    
ــا  ــى، شــ ــرەلمىگهن  دئىللىقلىقنــ ــائىله بېــ لىقنى ئــ

تهقــدىردە، پهيــدا بولغــان بوشــلۇقنى ناچــار ئادەتلىــك،  
   .گهللهيدۇئهخالقسىز دوستالر ۋە ئادەتلهر ئى

مال قىلغـــان ېكىملىـــك ئىســـت ېزەھهرلىـــك چ
تىڭىز ىئانـــا بولـــۇش ســـۈپ –پهرزەتلىرىڭىـــزگه ئاتـــا 

ــىڭىز     ــامىله قىلس ــهكىلدە مۇئ ــدىكى ش ــلهن تۆۋەن بى
  :بولىدۇ
 ئـــاقىۋىتىكىملىـــك ۋە ئۇنىـــڭ ېزەھهرلىـــك چــــ 

ــىڭ،     ــلهن سۆزلىش ــز بى ــۇم پهرزەنتىڭى ــدە چوق ھهققى
ساندىكى  مۇتلهق كۆپ .ئۇنىڭ دەردىگه قۇالق سېلىڭ
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ئائىلىلهر پهرزەنتى بىلهن ھـاراق ۋە باشـقا زەھهرلىـك    
ــت ېچ ــڭ ئىســــ ــى ىمال قىلېكىملىكلهرنىــــ نىشــــ

ــۆزىنى قاچۇرىــدۇ  بهزى  .توغرىســىدا سۆزلىشىشــتىن ئ
ئائىلىلهر پهرزەنتلىرىنىڭ بۇنـداق نهرسـىلهر بىـلهن    

بهزىلىــــرى بــــۇ  .ئۇچراشــــمايدىغانلىقىنى ئوياليــــدۇ
ــكهندە   ــدە سۆزلهش ــىله ھهققى ــلۇپتا  قاي ،مهس ــى ئۇس س

سۆزلىشىشــى كېرەكلىكىنــى بىلمىگهنلىكــى يــاكى 
بۇنــداق چۈشــهنچىلهرنى پهرزەنتلىرىنىــڭ ئهقلىــگه    

 .شنى خالىمىغانلىقى ئۈچـۈن سۆزلهشـمهيدۇ  ۈكىرگۈز
پهرزەنتىڭىز مۇشۇنداق بىر مهسىلىگه دۇچ كهلگىچه 

ياشـالر ئائىلىسـىنىڭ    نىۋاتقـان داۋالى .كۈتۈپ تۇرماڭ
ئــاز ئىككــى يىــل بــۇرۇن بــۇ شــىدىن ئهڭ ۇخهۋەردار بول

مال قىلىشــقا باشــلىغانلىقىنى ېنهرســىلهرنى ئىســت
ــماقتا  ــان قىلىش ــك   .باي ــلهن زەھهرلى ــز بى پهزەنتىڭى

كىملىك ۋە ھاراق ھهققىدە بالدۇرراق سۆزلىشىڭ ېچ
   .ۋە پىكىر ئالماشتۇرۇش يوللىرىنى ئوچۇق تۇتۇڭ

بىرىنـى ياخشـى چۈشـىنىش ئۈچـۈن قارشـى      ـ بىر  
 .كۆڭۈل قويۇپ ئاڭالش كېـرەك  ىڭ سۆزلىرىنتهرەپنى

ــاڭالش  ـــ ئ ــۇنى   ـ ــدۇ، ئ ــك بولماي ــىش دېگهنلى سۆزلىش
ئـۇنى ئاڭلىغـانلىقىنى   ـــ   ئاڭالش .چۈشىنىش بولىدۇ

   .گهنلىك بولىدۇېهنلىكىنى ئىپادىلهش دنگۋە چۈشه
ئـۇنى ۋە   .ئالدىن ھۆكۈم چىقىرىشتىن ساقلىنىڭ
ئۇ ئۆزى  .قىلغان ئىشلىرىنى چۈشىنىشىمىز كېرەك
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ەپ بىلگهن ئىشـلىرىنى قىلىـدۇ ۋە بېشـىدىن    توغرا د
ــوغرا دەپ قارىغــان نهرســىلهر بىــلهن   .ئۆتكۈزىــدۇ ــۇ ت ئ

ــىدا پهرق    ــانلىرىمىز ئارىس ــوغرا دەپ قارىغ ــڭ ت بىزنى
ھهرىكهتلهرنـــى  –بهزى ئىـــش .  شـــى مـــۇمكىن ۇبول

بىلىپ تۇرۇپ قىلمىغانلىقىنى قوبـۇل قىلىشـىمىز   
مهس، ئـۇنى ئه  ،قىلىشقا تـوغرا كهلسـه   دتهنقى .كېرەك

 .قىلىشىمىز كېـرەك  دھهرىكهتلىرىنى تهنقى –ئىش 
ــۇڭا ــزگه شـــ ــانقېپى” :پهرزەنتىڭىـــ ــرەككهنـــ  ، كېـــ

 گه ئوخشـاش گهنـ ېد “كهلمهيدىغان، ئـادەم بولمايـدىغان  
ــڭ      ــۇ ئۇنىـ ــۇپ، بـ ــا بولـ ــايىتى خاتـ ــۆزلىرىڭىز ناھـ سـ
ئهتراپىدىكىلهردىن ئـايرىلىش ئهمهس، دەل ئهكسـىچه   

ــىنىڭ ئاجىزلىش   ــان ئىشهنچىس ــۆزىگه بولغ ــىغا، ئ ىش
ئۆزىنى تاشلىۋېتىشـىگه ۋە ئهھۋالىنىـڭ بارغانسـېرى    

  .بولىدۇ بناچارلىشىشىغا سهۋە
مهقسىتىڭىزنىڭ ئۇنى قولالش ۋە ياردەم قىلىـش  

ھهر دائىـم ئۇنىڭغـا يـاردەم     .ئىكهنلىكىنى بىلـدۈرۈڭ 
قىلىــدىغانلىقىڭىزنى ئهســلىتىپ، ھــازىر مۇۋاپىــق  

ــ  ــدە ئۇنىـــ ــى كهلگهنـــ ــا، ۋاقتـــ ــا  ڭبولمىســـ ھالىغـــ
ئۇنىڭغـــا  .س قىلـــدۇرۇڭېغانلىقىڭىزنى ھـــتىـــدىېي

مال قىلىۋاتقـان  ېسـت ئۆزىڭىز ئى .ئۈلگه بولۇڭ ياخشى
ــار قىلغـــۇچى(  چـــۈنكى  .نهرســـىلهرنى تاشـــالڭ )خۇمـ



ŀ

 

57 
    

 مهنتىقـى  “گىنىمنى قىـل، قىلغىنىمنـى قىلمـا   ېد”
  .①ھهرگىزمۇ كارغا كهلمهيدۇ

  خاتىمه

نــى ساراســىمىگه ســالغۇدەك دەرىجىــدە  ىيهتئجهم
ــىل ــىزلىغان مهســـ ــۈپ سانســـ ــان ۇتۇره كۆرۈلـــ ۋاتقـــ

ــارالق     ــق پ ــهرىپىگه اليى ــانلىق ش ــۈنىمىزدە، ئىنس ك
ــائىله ۋە    ــا قىلىــش ئۈچــۈن شــهخس، ئ كــېلهچهك بهرپ

تىدە ھهممىمىزگه ناھايىتى مۇھىم ىىيهت سۈپئجهم
بولۇپمـۇ ياشـالرنىڭ پىكىـر ۋە     .ۋەزىپىلهر چۈشمهكته

ــاغالم ئ  ېز ــىغا سـ ــن دۇنياسـ ــۋىي  ېهىـ ــاد ۋە مهنىـ تىقـ
چـــۈنكى،  .ۇل ســـېلىش كېـــرەكبـــايلىقالر بىـــلهن ئـــ

ــمانىي  ېىـــيهت ئئجهم ــۋىي ۋە جىسـ ــادلىق، مهنىـ تىقـ
جهھهتتىن سـاالمهت بولغـان كۈچلـۈك ياشـالر بىـلهن      

ــدۇ   ــۇپ تۇرىـ ــۇت بولـ ــمانىي   .مهۋجـ ــي ۋە جىسـ پىكرىـ
بىــر  ـ   بىــر نهســىل پىشــىپ يېــتىلگهنجهھهتــتىن 

ــانچ كــۈ  ــۇپ چمىللهتنىــڭ ئهڭ ئىشــهنچلىك تاي ى بول

                                                 
خۇمــار، «: تهپســىلىي مهلۇمــات ئۈچــۈن ئۆزجــان كۆكنهلنىــڭ ①

دېـگهن ئهسـىرىگه   » ھاراق ۋە زەھهرلىـك چېكىملىـك خۇمـارى   
ـ يىـل، ئىسـتانبۇل،     1998ئالتۇن كىتـابالر نهشـرىياتى،   . قاراڭ
 – 74ـ بهتلهر؛ كۈلتهگىن ئۆگه، يـۇقىرىقى ئهسـهر،     276 – 260
 .ـ بهتلهر 79
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قىلىنغـــــان،  ڭىســـــى نـــــاركوزېم .لىنىدۇبھېســـــا
ــاجىنىنى، خىــزمهت،   جهڭگىــۋارلىقى ۋە ياشــلىق ھاي
 غهيرەت ۋە ئىنتىلىشچانلىقىنى يوقاتقان بىر نهسىل

شۇڭا  .ھاالكىتى دېگهنلىكتۇر، بىر مىللهتنىڭ بولسا
سىياســــى پالنلىــــرى بولغــــانالر ۋە    خهلقئــــارالىق

كىملىك سودىگهرلىرى ياشالرنى نىشان ېزەھهرلىك چ
ــالر دورا .قىلماقتـــا ــش، ناچـــار  ياشـ ش، ھهۋەس قىلىـ
ســىل تۇرمــۇش ۋە كهيىــپكه ئىنــتىلىش، ېدوســتالر، ئ

ــلۇق  ــۋىي بوشــــ ــائىله   ،مهنىــــ ــىزلىك، ئــــ بهختســــ
ــلىق   ــۇش، چىقىشالماســـ ــىدىكى بۇزۇلـــ قۇرۇلمىســـ

كىملىـك  ېسهۋەبىدىن ناھايىتى ئاسـانال زەھهرلىـك چ  
ــ  ــا چۈش ــاقىلتىقىغ ــادەتلهر   .ۈپ قېلىۋاتماقت ــان ئ يام

ــۋىي ئه   ــي ۋە مهنىــ ــالرنى مىللىــ ــياشــ ردىن ههنىلئنــ
ــهپرا   ــقاق، ســـ ــتۇرۇپ، ئۇرۇشـــ ــجهز يىراقالشـــ ۋە مىـــ

 .غا ئايالنــــدۇرۇپ قويماقتــــاالرئىنســــان باشباشــــتاق
نالرنى نهزەرگه هن زىيـا ۈلگيۇقىرىدا تىلغـا ئېلىـپ ئۆتـ   

ــتا ك  ــان ئاساس ــاراق ۋە   ۈئالغ ــلهن ھ ــدى بى ــنى ئال رەش
مال قىلمىغــــان ېكىملىــــك ئىســــتېزەھهرلىــــك چ

ــۇالرنى ئىســت  ىشــلىرىنىڭ مال قىلېكىشــىلهرنىڭ ب
 نـــىتهدبىرلهر –ئالـــدىنى ئالىـــدىغان قـــاتتىق چـــارە 

تېپىشتىن باشلىشىمىز؛ خۇمار بولۇپ قالغانالرنىـڭ  
ــائىله،    ــىمىز؛ ئــ ــىنى ئهمهلىيلهشتۈرۈشــ داۋالىنىشــ

ــام  ــتهپ، جـ ــجى – همهكـ ــتهپلهر،   د،مهسـ ــالىي مهكـ ئـ
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ئــۆز  ىمىــزھهمم ،مهتبۇئــاتالر يېقىنــدىن ماسلىشــىپ
 .لىشىمىز كېرەكئادا قىتولۇق نى مىزۇلىيىتىئمهس

بـــۇ مهســـىلىدە تـــۇنجى قهدەمنـــى ئـــائىله بېسىشـــى  
ــائىله جهم .كېــرەك ىيهتنىــڭ ئــۇل تېشــى  ئچــۈنكى ئ

ــاغالم ئهۋال  ــاي، سـ ــۇپال قالمـ ــۈپ     دبولـ ــڭ ئۆسـ ـ الرنىـ
ــدۇ  ــائىله .يېتىلىشــىدە مهكــتهپ رولىنــى ئويناي  ـ   ئ

ــۇمراھلىقتىن    ــي گـــــ ــانالرنىڭ ئهخالقىـــــ ئىنســـــ
ــ ــتهھ ىساقلىنىشـ ــدىغان مۇسـ ــپاناھ بولىـ كهم دا باشـ

قورغــانالردىن بىــرى بولــۇپ، كىملىــك ۋە ئــۆزلىكى     
ــت  ــدىغان مۇھى ــان    .يېتىلى ــقا، ئىنس ــدىن باش ئۇنىڭ

ــئــادەتلهر بىــلهن ئو - پهنه، ئــۆرئتىقــاد، ئهنــېئ دان ۋە ب
ــۇكهممهل     ــتىم ئهڭ م ــۇنجى قې ــادەتلهر ت ــدىلىق ئ پاي

قوبـۇل  ئـۆزىگه  شهكىلدە ئائىله ئىچىدە ئۇچرىشىدۇ ۋە 
 -نىــــڭ مېهــــرى تىن ئائىلىببــــۇ ســــهۋە .قىلىــــدۇ

ــى     ــاداقهت ۋە ياخشــــ ــۆرمهت، ســــ ــۇھهببهت، ھــــ مــــ
ــدا    ــان ھالـــــ ــاس قىلغـــــ ــىۋەتلهرنى ئاســـــ مۇناســـــ

ئالىمالرنىـڭ   .شى ئىنتايىن مـۇھىم ۈشهكىللهندۈرۈل
شــهپقهت ۋە مېهىــر ـ     ئائىلىســىدە ىشــىچه، ئىپادىل

ــززەت ـ      ــالىالر   ئىـ ــتىلگهن بـ ــۆرۈپ يېـ ــۆرمهت كـ ھـ
ــپ    ــىلهرگه ئۆگىنىــ ــانلىق نهرســ ــانلىقچه زىيــ ئاســ

ــدىكقا ــر   .هنلمايـ ــۇدىيىتى ۋە بىـ ــڭ مهۋجـ مىللهتنىـ
ــادىي   ــۈنلىكى، پهقهت ۋە پهقهت ئىقتىســـــــــ پۈتـــــــــ

ــ ــارقىلىق ىمهسـ ــش ئـ ــا  اللىلهرنى ھهل قىلىـ ۋۇجۇتقـ
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دىنىي ۋە ئهخالقىي تهلىـم   ،چىقمايدىغانلىقى، بولۇپمۇ
تهربىيهنىڭ كۈچهيتىلىشى، شهخسلهرنىڭ مهنىۋىي  -

ــاپىزەت  ۋە جىســــــمانىي ســــــاالمهتلىكىنىڭ مۇھــــ
ىلىق ئهمهلگه ئاشىدىغانلىقى ئىنكار قىلىنىشى ئارق

زەھهرلىــــك  .قىلغىلــــى بولمايــــدىغان ھهقىــــقهت  
رەشته ئىـزدىنىش، خىـزمهت   ۈكىملىككه قارشى كېچ

قىلىـــــش ئـــــاممىۋىي ۋە دىنىـــــي ۋەزىـــــپه بولـــــۇپ 
 انى كهرىمـــدە ئـــقۇر نىرەشـــۈبـــۇ ك .لىنىدۇبھېســـا

مهنىســــىنى  “ياخشــــى، تــــوغرا، خهيرلىــــك ئىــــش”
ياخشــىلىققا بــۇيرۇپ، ۋە  »ســالىه ئهمهل«بېرىــدىغان 

ــدىكى   ــىدىغان مهنىـ ــالردىن توسـ ــان ئىشـ ــر «يامـ ئهمـ
كاتېگورىيىسـىگه   »بىلمهرۇپ نهھيـى ئهنىـل مـۇنكهر   

ئۇلۇغ ئالالھ بىزگه ئاتا  ،ئۇنداقتا .كىرگۈزۈشكه بولىدۇ
قىلغان ئهقىل ۋە ئىرادىنى ئىشقا سېلىپ، ھهر خىل 
زىيـــانلىق، خۇمـــار پهيـــدا قىلىـــدىغان نهرســـىلهرنى  

مىڭلىغـان كىشـى بـۇنى     .ىمىز مۇمكىنتاشلىيالىش
دىن قاچــان زىيانــ” :ۋاقىــت ئۆتكــۈزمهي . قىاللىــدى

ــىدۇ   ــدىغا ئېرىش ــا، پاي ــانلىق  ېد “قۇتۇلس ــدەك زىي گهن
شـــــىمىز، شـــــهخس ۋە ۇيىـــــراق تۇر دىننهرســـــىلهر

ىيهت بىرلىكته خاتىرجهم ۋە بهختلىـك ھاياتقـا   ئجهم
   .شىشىمىز كېرەكىئېر

پهيـــدا بـــۇ ئـــاممىۋىي مهســـىلىنى بىـــز ئـــۆزىمىز 
بۇنى  ،ىيهت مهۋجۇت بولۇپال تۇرىدىكهنئجهم .قىلدۇق
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تىن ببۇ سهۋە .توختاپ قالمايدۇرىشى ش كۈھهل قىلى
لىشــــنىڭ ېزىيــــانلىق نهرســــىلهرگه ئۆگىنىــــپ ق

لىرىنى تونــــۇپ يېتىــــپ، بــــۇ بئىجتىمــــائىي ســــهۋە
ـ گىدىن ھهل قىلىش، ۋاقىتلىق چـارە   ېمهسىلىنى ت

 .ھىمتهدبىـــرلهر بىـــلهن ۋاقىـــت ئۆتكۈزۈشـــتىن مـــۇ 
ــى   ــى چارىســ ــنىڭ ئهڭ ياخشــ ئادەتلىنىــــپ قېلىشــ

لىشــنىڭ ېئۆگىنىــپ قالماســلىق ۋە ئادەتلىنىــپ ق 
ئالدىنى ئالىدىغان تهدبىرلهرنـى تېپىـپ چىقىشـتىن    

   .ئىبارەت
مال قىلىـــش ۋە ېزەھهرلىـــك نهرســـىلهرنى ئىســـت

رەش يولىنى تاللىغانالرنىڭ ئالدىدا ۈخۇمارغا قارشى ك
نىـڭ ئـاخىرقى   يولۇ بـ  .بـار  ۋە جاپـالىق مۇسـاپه  ئۇزۇن 

كۆرۈش ئاساسـىي مهقسـىتىمىز ئهمهس،    نۇقتىسىنى
دەل  دەل ئهكســىچه مۇشــۇ يولــدا مــېڭىش نىشــاننىڭ 

  .ۇلىنىدبئۆزى ھېسا
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