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ئا ھىدە ئەس ەرتى  :ۇرنىلىمىزدا ئېالن قىلىنغان ماقالىالر ئاپتور رنىڭ كۆز قارى ى ۋە چۈشەنچىسىگە ۋەكىللى
قىلىدۇ .ماقالىالرنىڭ ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن ى بارلىق ھوقۇ

ۋە مەسئۇلىيىتى ئاپتور رغا خاس!

ۇۇبە ۋە
ۇۇانالردا غەلىۇ
ۇۇدىنقى سۇ
ئالۇ

قىلغاندەك ،ئۇ رنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران

ئۈسۇۇتۈنلۈكنىڭ تۇۇۈرلىرى ئۈسۇۇتىدە

قىلى ىنى ،ئۇ ر ئۈچۈن تاللىغان دىنىنى

توختالغان ئىدۇ  ،ئالالھ خالىسۇا ،بۇۇ

چوقۇم مۇستەھ ەم قىلىۇپ بېرى ۇنى ۋە

ۇۇتۈنلۈكنىڭ
ۇۇبە ۋە ئۈسۇ
ۇۇاندا غەلىۇ
سۇ

ئۇ رنىۇۇڭ قورقۇنچىسۇۇىنى ئامانلىققۇۇا

شەرتلىرى ئۈستىدە توختىلىمىز.

ئايالنۇۇدۇرۇپ بېرى ۇۇنى ۋەدە قىلۇۇدى،

غەلىۇۇۇبە ۋە ئۈسۇۇۇتۈنلۈكنىڭ
شەرتلىرى

ئۇ ر ماڭا ئىبادەۇ قىلىدۇ ،ماڭۇا ھۇې
ۇېرى
ۇىنى شۇ
نەرسۇ

ۋەدىدىن كېيىن كاپىر بولغانالر ئالالھنىڭ

غەلىبە ۋە ئۈسۇتۈنلۈك مۇۇئمىنلەر

ئىتائىتىدىن چىققۇۇچىالردۇر .ئالالھنىۇڭ

شەرتلىرىنى ھازىرلىغان ھامۇان ئەمەلۇگە

رەھمىتىگە ئېرى ى ىڭالر ئۈچۇۈن نامۇاز

ئاشۇۇىدىغان ئۇۇالالھ تائا نىۇۇڭ چىۇۇن

ئوقۇڭالر ،زاكاۇ بېرىڭالر ،پەيغەمۇبەرگە

ۋەدىسىدۇر .ئۇالالھ تائۇا «قۇرئۇان

ئىتائەۇ قىلىڭالر» .

كەرىۇۇم»دە غەلىۇۇبە ۋە ئۈسۇۇتۈنلۈك ە

①

بۇ ئايەتلەر ئىمان ئېيتى  ،ياخ ۇى

ئېرى ى ۇۇنىڭ شۇۇەرتلىرىگە ۋە ئۇنىۇۇڭ

ۇتە
ۇوغرا رەۋى ۇ
ۇى قىلى ۇ  ،تۇ
ئەمەللەرنۇ

داۋاملى ى ۇۇىنىڭ مۇۇۇھىم ئامىللىرىغۇۇا
ئى ارەۇ قىلىپ مۇندا

ۇۇ
ۇدۇ ،شۇ
كەلتۈرمەيۇ

ئىبادەۇ قىلىۇ  ،شۇېرى

دەيدۇ« :ئالالھ

شېرى

ئىچىڭالردى ى ئىمان ئېيتقان ۋە ياخ ۇى

ئېتىقۇاد ۋە

ئەمەللەرگە قارشى كۈرەش قىلى

قاتۇۇارلىقالردىن ئىبۇۇارەۇ غەلىۇۇبە ۋە

ئەمەللەرنى قىلغان كى ىلەرگە ،ئۇ ردىن
بۇرۇن ئۆت ەنلەرنى زېمىندا ھۆكۇۈمران

①

3

سۈرە نۇر-41 ،-44 ،ئايەتلەر.

ئۈستۈنلۈك ە ئېرى ى نىڭ شۇەرتلىرىگە

مۇۇۇئمىنلەردۇر .ئۇۇۇ ر (مۇۇۇكەممەل

نامۇۇاز ئوقۇۇۇش ،زاكۇۇاۇ بېۇۇرى ،

رەۋى تە) ناماز ئوقۇيدۇ ،بىۇز ئۇ رغۇا

پەيغەمۇۇۇبەرگە ئىتۇۇۇائەۇ قىلىۇۇۇ

رىزىق قىلىۇپ بەرگەن پۇۇل-مالۇدىن

قاتۇۇارلىقالردىن ئىبۇۇارەۇ غەلىۇۇبە ۋە

(بىزنىڭ يولىمىزدا) سەرپ قىلىۇدۇ .ئەنە
شۇ ر ھەقىقىي مۇئمىنلەردۇر» .

ئۈسۇۇۇۇتۈنلۈكنىڭ داۋاملى ى ۇۇۇۇىنىڭ
ئامىللىرىغا ئى ارەۇ قىلماقتا.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسۇا م مۇنۇدا

ئۇۇالالھ تائۇۇا يەنە بىۇۇر ئۇۇايەتتە
مۇندا

دەيدۇ« :ئىمان يەتمى

دەيدۇ« :بوشى ىپ قالمۇاڭالر،

دېۇۇيى  ،تۇۇۆۋىنى يولۇۇدىن ئەزىۇۇيەۇ

①

يەت ۈزىدىغان نەرسىلەرنى ئېلىلېتى تۇر،
ھايا ئىماندىن بىر شاخچىدۇر» .

بۇ ئۇايەتلەرگە كۇۆرە ،غەلىۇبە ۋە
ئۈستۈنلۈكنىڭ شەرتلىرىنى تۆۋەنۇدى ى

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىلايەۇ قىلغان

بىرىنچى :ئىمۇان ئېيۇتى
ياخ ى ئەمەللەرنى قىلى
قىلىۇۇۇ

بىر ھەدىستە پەيغەمۇبەر ئەلەيھىسسۇا م

ۋە

ئابدۇلقەي

ۋە ياخ ى ئەمەللەرنى

«ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلى ئوبۇدان

غەلىۇۇۇبە ۋە ئۈسۇۇۇتۈنلۈك ە

بىلىۇۇۇدۇ» دېگەنۇۇۇدە ،پەيغەمۇۇۇبەر
ئەلەيھىسسا م« :ئالالھتىن باشقا ئىۇالھ

ھېسۇۇابلىنىدۇ« .قۇرئۇۇان كەرىۇۇم» ۋە

يو  ،مۇھەممەد ئەلەيھىسسا م ئالالھنىڭ

شۇۇۇەرىپلەردە ئىماننىۇۇۇڭ

پەيغەمبىرى ،دەپ گۇۋاھلىۇق بېۇرى

ئاساسۇۇلىرى ،سۇۇۈپەتلىرى ،شۇۇەرۇ ۋە

(مۇكەممەل رەۋى ۇتە) نامۇاز ئوقۇۇش

تەلەپلىرى تەپسىلىي بايان قىلىنىدۇ.
ئۇۇالالھ تائۇۇا مۇنۇۇدا

زاكۇۇاۇ بېۇۇرى

دەيۇۇدۇ:

بەشتىن بىرىنى بېرى تۇر»④ دېگەن.

قورقۇن پەيدا بولىۇدىغان ،ئالالھنىۇڭ

سۇۇەيىد قۇتۇۇۇ

ۇانى
ۇا ئىمۇ
ۇالۋەۇ قىلىنسۇ
ۇايەتلىرى تىۇ
ئۇ
كۈچىيىدىغان ،پەرۋەردىگارىغا تەۋەك ۈل

②
③

قىلىۇۇۇدىغان كى ۇۇۇىلەر (كامىۇۇۇ )

5

رەھىمەھۇۇۇلالھ

سۈرە ئەنفال -5 ،-3 ،-6ئايەتلەر.

13 6

47

63 6

43

④
①

رامىۇۇزان روزىسۇۇىنى

ۇىنىڭ
ۇان نەرسۇ
ۇا ئېلىنغۇ
ۇۇش ئولجۇ
تۇتۇ

«پەقەۇ ئالالھ ياد ئېتىلسۇە دىللىرىۇدا

سۈرە ئال ئىمران-633 ،ئايەۇ.

ۋەكىللىرىدىن« :ئىمان نېمە

بىلەمسىلەر؟» دەپ سۇورىغان .ئۇۇ ر:

ئېرى ى ۇۇنىڭ ئالۇۇدىنقى شۇۇەرتلىرىدىن
ھەدىۇۇۇ

③

ئىمۇۇام بۇخۇۇارى ئىبنۇۇى ئاببۇۇاس

نۇقتىالرغا يىغىنچاقالشقا بولىدۇ.

ئىمان ئېيتى

نەچچە شۇاخچە

بولۇپ ،ئەۋزىلۇى ئىۇالھە ئىللەلۇالھ

قايغۇرماڭالر ،ئەگەر مۇئمىن بولسۇاڭالر،
ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلەر» .

②

مۇنۇۇدا

دەيۇۇدۇ« :كامىۇۇ

(جىنالردىن ۋە ئىنسۇانالردىن بولغۇان،

ئىمۇۇان

ئىنساننىڭ دىلىغا ئورۇنالشۇقان ھامۇان

سۇۇىلەرنى ئازدۇرىۇۇدىغان) دوسۇۇتالرغا

ئىنساننى ياخ ۇى ئەمەللەرنۇى قىلى ۇقا

ئەگەشمەڭالر ،سىلەر ۋەز-نەسىھەتنى ئاز
قوبۇل قىلىسىلەر» .

ئۈندەيدۇ ۋە ھەرى ەتلەندۈرىدۇ ،كامى
ئىمان نېسىپ بولغان كى ۇى ھۇاۋايى-

تەۋھىۇۇد كەلىمىسۇۇى جۇۇاھىلىيەۇ

ھەۋەستىن پۈتۈنلەي قول يىغىپ ،ئالالھ
ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىغا تولۇ
قىلىدىغان بولىدۇ» .

دەۋرىنىڭ ھۆكۈملىرىدىن ۋاز كېچى ۇنى

ئىتۇائەۇ

تەلەپ قىلىۇۇدۇ« .ئۇۇۇ ر جۇۇاھىلىيەۇ

①

ۇدۇ؟
ۇۆكمىنى تەلەپ قىالمۇ
ۇڭ ھۇ
دەۋرىنىۇ

ۇالھ ،مۇۇۇھەممەد
ۇالھە ئىللەلۇ
« ئىۇ

(ئالالھقا) چىن ئى ۇىنىدىغان قەۋمنىۇڭ

رەسۇۇۇۇلۇلالھ» دېۇۇۇگەن تەۋھىۇۇۇد

نەزىرىدە ھۆكۈمدە ئۇالالھتىنمۇ ئادىۇ

كەلىمىسىنىڭ مەنىسى ئۇالالھتىن باشۇقا

كىم بار؟ »

ئىبادەت ە يىق زاۇ يۇو  ،مۇۇھەممەد

باشۇۇقا ھېچقانۇۇدا

دېگەندىن ئىبارەۇ بولۇپ ،بۇنى چىۇن

ئىسۇۇالم (دىنىۇۇدىن) باشۇۇقا دىننۇۇى

مەبۇۇۇد رنى ئىن ۇۇار قىلىۇۇپ ،پەقەۇ

تىلەيدى ەن( ،ئۇنىۇڭ دىنۇى) ھەرگىۇز

ئۇۇالالھقىال ئىمۇۇان ئېيتىۇۇپ ،مەھۇۇ ەم

قوبۇل قىلىنمايدۇ ،ئۇ ئاخىرەتتە زىيۇان

تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ« .كىم ى تاغۇۇ

تارتقۇچىدۇر» .

(يەنى ئالالھتىن باشقا بارچە مەبۇۇد)نى

ئىگىسىگە مەنپەئىتى بولۇشۇى ئۈچۇۈن،

ئېيتىدى ەن ،ئۇۇ سۇۇنماس ،مەھۇ ەم

تۆۋەنۇۇدى ى يەتۇۇتە شۇۇەرۇ تېپىلى ۇۇى

②

زىملىقىنى بايان قىلىدۇ:

تەۋھىد كەلىمىسۇى ئۇالالھ نازىۇ

ئەلۇۇلەتتە بۇۇۇ يەردە ئوتتۇرىغۇۇا

قىلغۇۇان قۇرئانغۇۇا ئەگى ى ۇۇنى تەلەپ

قويۇلغان شەرتلەرنى قارىسۇىغا يۇاد ش

قىلىۇۇدۇ(« .ئۇۇى ئىنسۇۇانالر!) سۇۇىلەر

مەقسۇۇەۇ قىلىنمايۇۇدۇ .بەزىۇۇلەر بۇۇۇ

ۇىلەرگە
پەرۋەردىگۇارىڭالر تەرىپىۇدىن سۇ

شەرتلەرنى سۇۇدەك يادلىغۇان بىۇلەن،

قىلىنغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغۇا)

ئۇنىڭغۇۇا زىۇۇ

ئەگى ۇۇۇىڭالر ،ئۇۇۇالالھنى قويۇۇۇۇپ،

③
①
②

⑤

ئۆلىما ر تەۋھىد كەلىمىسىنىڭ ئۇۆز

ئىن ۇۇار قىلىۇۇپ ،ئالالھقۇۇا ئىمۇۇان

6466 5
سۈرە بەقەرە-641 ،ئايەۇ.

دىننۇۇى قوبۇۇۇل

قىلماسلىقنى تەلەپ قىلىۇدۇ« .كىم ۇى

دىلىدىن قوبۇل قىلغۇان كى ۇى بۇارچە

نازى

④

تەۋھىد كەلىمىسى ئىسالم دىنىۇدىن

ۇرى
ۇڭ پەيغەمبىۇ
ۇا م ئالالھنىۇ
ئەلەيھىسسۇ

تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ» .

③

④
⑤

4

كېلىۇۇدىغان ئى ۇۇالرنى

سۈرە ئەئراف-3 ،ئايەۇ.
سۈرە مائىدە -45ئايەۇ.
سۈرە ئال ئىمران-64 ،ئايەۇ.

قىلىدۇ .يەنە بەزىۇلەر بۇۇ شۇەرتلەرنى

(ئىمانىدا) شەك كەلتۈرمىگەن ،مۇاللىرى

يادسىغا ئوقۇپ بېرەلمىسىمۇ ،ئەمما ئۇۇ

بىلەن ،جانلىرى بىلەن ئالالھنىڭ يولىدا

رىئايە قىلىدۇ ①.ۋەھب

جىھاد قىلغانالردۇر ،ئەنە شۇ ر (ئىمۇان

شەرتلەرگە تولۇ

دەۋاسىدا) راستچىلالردۇر»

ئىبنى مۇنەببىھ رەزىيەلالھۇۇ ئەنھۇنىۇڭ
« ئىۇۇالھە ئىللەلۇۇالھ» جەننەتنىۇۇڭ

ئۇۇۇۈچىنچى شۇۇۇەرۇ :تەۋھىۇۇۇد

ئۇۇاچقۇچى ئەمەسۇۇمۇ؟ دەپ سۇۇورىغان
كى ىگە مۇنۇدا

جۇاۋا

كەلىمىسىنىڭ مەنىسىنى ۋە مەزمۇنلىرىنى

بەرگەنلى ۇى

تىلى ۋە دىلى بىلەن قوبۇۇل قىلىۇ .

بايان قىلىنىدۇ« :ئەلۇلەتتە شۇۇندا ،
لۇۇې ىن ھەرقانۇۇدا

ئۇۇالالھ تائۇۇا ئىلگىۇۇرى ىلەردىن بۇۇۇ

بىۇۇر ئاچقۇچنىۇۇڭ

كەلىمىنى قوبۇل قىلغانالنى قۇتقۇۇزۇپ،

چى ۇۇلىرى بولىۇۇدۇ ،ئەگەر چىى ۇۇلىرى
ۇۇ
تولۇ

ئىن ار قىلغانالرنى قاتتىق جازالىغانلىقىنى

ئۇۇاچقۇچنى ئېلىۇۇپ كەلسۇۇىڭىز

ۇۇۇى
ئى ۇ

بايان قىلىپ مۇنۇدا

ۇۇۇا
ۇۇۇدۇ ،بولمىسۇ
ئېچىلىۇ

ئېچىلمايدۇ».

④

دەيۇدۇ(« :ھەر

پەيغەمبەر ئۆز قەۋمىگە) ›ئاتا-بۇوۋاڭالر

②

ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن دىنغۇا قارىغانۇدا

بۇ ئاچقۇچنىۇڭ چى ۇلىرى بولسۇا

ئەڭ توغرا بىر دىننى كەلتۈرسەم يەنىۇال

« ئىالھە ئىللەلالھ»نىۇڭ تۆۋەنۇدى ى

ئاتا-بوۋاڭالرغا ئەگى ەمسىلەر؟ ‹دېدى.

شەرتلىرىدۇر:

ئۇ ر› :سىلەر ئېلىۇپ كەلۇگەن دىنغۇا
ئى ەنمەيمىز‹دېيى ۇتى .بىۇز ئۇۇ رنى

بىرىنچۇۇۇى شۇۇۇەرۇ :تەۋھىۇۇۇد

جازالىۇۇدۇ ( ،تۇۇوغرا يۇۇولنى) ئىن ۇۇار

كەلىمىسىنىڭ مەنىسىنى ۋە مەزمۇنلىرىنى

قىلغۇچىالرنىۇۇڭ ئاقىلىتىنىۇۇڭ قانۇۇدا

مۇۇۇكەممەل بىلىۇۇ « .بىلگىن ۇۇى،

بولغانلىقىغا قارىغىن»

ئالالھتىن باشقا ھۇې مەبۇۇد (بەرھە )
يوقتۇر»

③

⑤

تۇۇۇۆتىنچى شۇۇۇەرۇ :تەۋھىۇۇۇد
كەلىمىسىنىڭ مەنىسىگە ۋە مەزمۇنلىرىغۇا

ئى ىنچۇۇۇى شۇۇۇەرۇ :تەۋھىۇۇۇد

مۇۇۇۇۇتلە

كەلىمىسىنىڭ مەنىسىگە ۋە مەزمۇنلىرىغۇا

ئىتۇۇۇۇائەۇ قىلىۇۇۇۇ .

«پەرۋەردىگارىڭالر تەرەپ ە قايتىڭالر ۋە

شەكسۇۇىز ئى ۇۇىنى « .شۈبھىسۇۇىزكى،

ئۇنىڭغا ئىتائەۇ قىلىڭالر» .

(ھەقىقي) مۇئمىنلەر ئالالھقا ۋە ئۇنىۇڭ
پەيغەمبىرىگە ئىمان كەلتۈرگەن ،ئانۇدىن

⑥

بەشۇۇۇىنچى شۇۇۇەرۇ :تەۋھىۇۇۇد
ۇدىن
ۇن دىلىۇ
ۇدا چىۇ
ۇىنى ئېيتقانۇ
كەلىمىسۇ

①

814 1

②

48 2
③ سۈرە مۇھەممەد-63 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

سۈرە ھۇجراۇ -64ئايەۇ.
⑤ سۈرە زۇخرۇف -64 ،-65 ،-63 ،ئايەتلەر.
⑥ سۈرە زۇمەر-45 ،ئايەۇ.
④

1

بولغىنى توغرا بولغىنىدۇر» .

تەسۇۇتىق قىلىۇۇپ تۇۇۇرۇپ ئېيۇۇتى .
«كى ىلەر ئارىسىدا ئالالھقا ۋە ئاخىرەۇ
ۇەندۇ
ۇۈنىگە ئى ۇ
كۇ

يەتتىنچۇۇۇى شۇۇۇەرۇ :تەۋھىۇۇۇد

ۇار،
ۇۈچىلەر بۇ
دېگۇ

كەلىمىسۇۇىنى ،بۇۇۇ كەلىۇۇمە تەقەززا ۋە

ھەقىقەتتە ئۇۇ ر ئى ۇەنمەيدۇ .ئۇۇ ر

دا لەۇ قىلغان مەنە ۋە مەزمۇنالرنى ،بۇ

ئالالھنى ۋە مۇۇئمىنلەرنى ئالۇدىماقچى

ۇان
ۇەرتلىرىگە ئەمەل قىلغۇ
ۇڭ شۇ
كەلىمىنىۇ

بولىدۇ ،ھەقىقەتۇتە ئۇۇ ر تۇيماسۇتىن

مۇئمىنلەرنى ياخ ى كۆرۈش ۋە دوسۇ

ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ .ئۇ رنىڭ دىللىرىدا

ۇۇش« .بەزى ئۇۇادەملەر ئۇۇالالھتىن
تۇتۇ

كېسەل (يەنى مۇناپىقلىق ۋە شەكلىنى )

غەيرىيلەرنى (يەنى بۇۇتالرنى) ئالالھقۇا

بۇۇار ،ئۇۇالالھ ئۇ رنىۇۇڭ كېسۇۇىلىنى

شۇۇۇېرى

كۈچەيتىلەتتى يالغان سۆزلىگەنلى لىرى

ۇدەك دوسۇ
تۇتقىنىۇ

ۋە ئالالھنىۇۇڭ ئۇۇايەتلىرىنى مەسۇۇخىرە

مۇۇۇئمىنلەر ئۇۇالالھنى ھەممىۇۇدىن بەك

①

دوس

ئۇۇۇالتىنچى شۇۇۇەرۇ :تەۋھىۇۇۇد

ۇۈ
ۇدۇ« :ئۇ
ۇان قىلىنىۇ
ۇى بايۇ
دېگەنلى ۇ

ئەقىۇدىلەردىن ساپالشۇتۇرۇش.

خىسلەۇ بار ،بۇ ئۈ

«ئۇ ر پەقەۇ ئىبادەتنى ئالالھقا خالى

تاپىدۇ ،ئالالھ ۋە ئالالھنىۇڭ رەسۇۇلى

(يالغۇز) ئۇالالھقىال ئىبۇادەۇ قىلى ۇقا
فۇزەي
«ئەمەل خالى

ھەممە نەرسىدىن سۇۆيۈملۈك بولۇۇش

②

بىر ئىنساننى ياخ ۇى كۆرسۇە ،ئۇۇنى
دەيدۇ:

پەقەۇ ئالالھ ئۈچۈنال ياخ ى كۇۆرۈش

ئىبنى ئىياز مۇندا

بولۇپ ،توغرا بولمىسۇا

ئالالھ كۇفرىدىن قۇتقۇزغاندىن كېۇيىن،

بولمىسۇا

ئۇنىڭغا قايتى ۇنى ئوتقۇا تاشلىنى ۇنى

ياكى توغرا بولۇۇپ ،خۇالى

ۇۇش
ۇۇل بولۇ
ۇدۇ ،قوبۇ
ۇۇل قىلىنمايۇ
قوبۇ
ئۈچۈن ئەمەل خالى

يامان كۆرگەندەك يامان كۆرۈش» .

ۋە توغرا بولۇش

بولغىنىدۇر ،سۈننەت ە ئۇيغۇۇن

③
④

①
②

سۈرە بەقەرە-65،-3،-6 ،ئايەتلەر.
سۈرە بەييىنە-4 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

⑤

شەيخ ھافىز رەھىمەھۇلالھ مۇندا

كېرەك .ئەمەلنىڭ ئالالھ ئۈچۈن بولغىنى
خالى

خىسلەۇ كىمۇدە

بولسا ،شۇ كى ى ئىماننىڭ ھۇا ۋىتىنى

دىنغا ئېتىقاد قىلغان ھالدا

بۇيرۇلدى» .

تۇتقۇچىالردۇر» .

④

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا منىڭ مۇندا

كەلىمىسىنى ئېيتقانۇدا دىلىنۇى رىيۇا ۋە

قىلغان ،ھە

ۇى
ۇدۇ( ،يەنۇ
تۇتىۇ

ۇۇنىدۇ).
ئۇلۇغاليۇدۇ ۋە ئۇ رغۇا بويسۇ

قىلغانلىقى) ئۈچۈن ئۇ ر قاتتىق ئازابقا

شېرى

قىلىلالىۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇ رنى

(مۇئمىنلەرنىۇۇڭ) ئۇۇالالھنى دوسۇۇ

(يەنى يالغاندىن ئىماننى دەۋا قىلغانلىقى

دۇچار بولىدۇ» .

③

⑤

128 3
سۈرە بەقەرە -614ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

11 1

7

11

بولىدۇ» .

دەيدۇ :ئۆزىنىۇڭ ھۇاۋايى-ھەۋىسۇىگە
خىالپ بولغان تەقۇدىردىمۇ ،رەببىنىۇڭ

كامى

ياخ ى كۇۆرگىنىنى ياخ ۇى كۇۆرۈش
ھۇۇاۋايى-ھەۋىسۇۇى مايىۇۇ

بولغۇۇان

مۇئمىننىڭ ئىمانى كۈچەيگەنسېرى ئالالھ
يولىۇۇدا ياخ ۇۇى كۇۇۆرۈش تەبىئىتۇۇى

يامان كۇۆرۈش ئۇالالھ ۋە ئالالھنىۇڭ

كۈچىيىدۇ .ئالالھ يولىدا ياخ ى كۆرۈش

تۇتقۇۇاننى دوسۇۇ

جەمئىۇۇيەۇ ئامۇۇانلىقىنى ساقالشۇۇنىڭ،

تۇتۇش ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىنى

جەمئىيەتنى ياخ ى كۇونترول قىلى ۇنىڭ

يامۇۇان كۇۇۆرگەننى يامۇۇان كۇۇۆرۈش
ئالالھنىڭ رەسۇلىغا ئەگى ى
ئىزىدا مېڭى
قىلى

ۋە ھە -ھوقۇقالرغا رىئۇايە قىلى ۇنىڭ

ئۇنىۇڭ

بىردىنبىۇۇر كاپالىتىۇۇدۇر .پەيغەمۇۇبەر

ئۇنىڭ يۇولىنى قوبۇۇل

ئەلەيھىسسا م مۇندا

قاتۇارلىقالر بەنۇدىنىڭ رەببىنۇى

ياخ ى كۆرگەنلى ىنىڭ ئا مىتىدۇر» .

ئىمان ئىنسانغا ئالالھ يولىدا

ياخ ى كۆرۈش تەبىئىتىنى ئاتا قىلىۇدۇ،

تەقدىردىمۇ رەببىنىڭ يامان كۇۆرگىنىنى
رەسۇۇۇلىنى دوسۇۇ

②

دەيدۇ« :مۇئمىن

بۇۇولمىغىچە جەنۇۇنەت ە كىرەلمەيسۇۇىلەر،

①

ئۆزئۇۇارا دوسۇۇ

ئىمۇۇان بولمىغۇۇان كى ۇۇى بۇۇوران

بۇۇولمىغىچە مۇۇۇئمىن

بو لمايسىلەر .سىلەرنى ئۆزئارا دوسۇ

ئېغىزىدى ى پەيگە ئوخ ۇاش تۇراقسۇىز

بولۇشۇڭالرغا تۈرت ە بولىدىغان ئى ۇقا

بولىدۇ ،دۇنيادا چاھارپايالردەك ياشايدۇ.

باشالپ قويۇايمۇ؟ ئۇاراڭالردا سۇا منى
ئومۇمالشتۇرۇڭالر».

دىن ۋە ئىماندىن مەھۇرىم جەمئىۇيەۇ،
مەدەنىۇۇيەۇ ۋە پاراۋانلىقتۇۇا يۇۇۇقىرى

ئالالھ يولىدا ياخ ى كۆرۈش ئالالھ

پەللىگە يەت ەن تەقدىردىمۇ ،زۇلمەتلى
جەمئىيەۇ بولۇپ ،ئۇنۇدا

ياخ ى كۆرگەننى ياخ ى كۆرۈش ،يامان

جەمئىيەتۇتە

كۇۇۆرگەننى يامۇۇان كۇۇۆرۈش بىۇۇلەن

نوپۇۇۇز ياخ ۇۇىالرغا ئەمەس ،بەل ۇۇى

بولىدۇ.

كۈچلۈكلەرگە مەنسۇپ بولىدۇ .بۇنۇدا

④

شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئالالھنى ھەقىقىۇي

جەمئىۇۇيەۇ ئەھلىنىۇۇڭ ئۆزلىرىنىۇۇڭ

ياخ ى كۆرگەن ،ئالالھقا ئىتائەۇ قىلغان

قورسۇۇاقلىرىنى تويغۇۇۇزۇش ۋە نەپسۇۇى

ۋە توغرا رەۋى تە ئىبادەۇ قىلغان كى ى

ھەۋەسلىرىىنى قاندۇرۇشتىن باشقا غېمۇى

ئىمۇۇۇانى ئەڭ مۇۇۇۇكەممەل كى ۇۇۇى

بولمايدۇ« .كاپىر ر (ھايۇاتى دۇنيۇادا

ھېسابلىنىدۇ.

ئۇنىڭ لەززەتلىرىدىن) بەھرىمەن بولىدۇ
ۋە چاھارپۇۇۇايالردەك يەپ-ئىچىۇۇۇدۇ،

②
③

(ئۇۇاخىرەتتە) ئۇ رنىۇۇڭ جۇۇايى دوزاخ
12 5

⑤

6

⑤

سۈرە مۇھەممەد-66 ،ئايەۇ.

88 1
④

①

③

33
823 822
823 822

ئالالھ تائا ئىمان رى تىسىنى قان،

بولدۇڭالر ،سۇىلەر دوزاخ چۇقۇرىنىۇڭ

رى ۇۇتىلىرىدىن ئۈسۇۇتۈن

گىرۋى ىدە ئىدىڭالر ،ئۇالالھ سۇىلەرنى

ئۆلچىمىنىۇڭ

(ئىسالم ئارقىلىق) ئۇنىڭدىن قۇتقۇزدى.

نەسەپ بىلەن ئەمەس ،بەل ى تەقلالىۇق

سىلەرنىڭ ھىدايەۇ تېپى ىڭالر ئۈچۇۈن،

رەڭ ،تىۇۇ

قىلدى ،ئىنسانالرنىڭ پەر
ۋە ياخ ى ئى

بىۇلەن ئۆلچىلىنى ۇتىن

ئىبارەۇ ئادىۇ

ئۇۆلچەمنى تۇرغۇۇزۇپ

ئالالھ ئۇايەتلىرىنى سۇىلەرگە شۇۇندا
بايان قىلىدۇ».

بەردى« .ئى ئىنسانالر! سۇىلەرنى بىۇز

ئىماننى توغرا چۈشنى

ۇدىن،
ۇر ئايالۇ
ۇر ئەر ،بىۇ
ۇقەتەن بىۇ
ھەقىۇ

ئا ھىدە رول ئوينايدۇ.

ئۇۆز ئۇارا

ئىمان ئىنسانغا قەدىۇر-قىمۇمەۇ،

تونۇشۇشۇڭالر ئۈچۈن سىلەرنى نۇرغۇن
مىللەۇ ۋە ئۇرۇ

ھىممەۇ ،ھەرى ەۇ ۋە بەرىۇ ەۇ ئاتۇا

قىلدۇ  ،ھەقىۇقەتەن

قىلىدۇ ،ئىنساننى ئىززەۇ ۋە ئۈستۈنلۈك

ئەڭ تەقلادار بولغانلىرىڭالر ئالالھنىۇڭ

يوللىرىغا باشاليدۇ.

دەرگاھىۇۇۇۇۇدا ئەڭ ھۆرمەتلىۇۇۇۇۇ
بىرىدىن ئارتۇ

بىۇلەن

توغرا رەۋى ۇتە ئىبۇادەۇ قىلىۇ

ئەمەس ،تەقلادارلىق بىۇلەن بولىۇدۇ)،

ۇنىڭ
ۇتۈنلۈك ە ئېرى ى ۇ
ۇبە ۋە ئۈسۇ
غەلىۇ

ئالالھ ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر،
ھەممىدىن خەۋەرداردۇر».
كامى ۇ

③

ئى ىنچۇى :تۇوغرا رەۋى ۇتە
ئىبادەۇ قىلى

ھېسابلىنىسىلەر (يەنى كى ىلەرنىڭ بىر-
بولۇشى نەسە

ئىنسۇاننىڭ

ۇىدە
ۇتۈنلۈك ە ئېرى ى ۇ
ۇبە ۋە ئۈسۇ
غەلىۇ

(ئادەم بىلەن ھەۋۋادىن ئىبۇارەۇ) بىۇر
ئاتا بىر ئانىدىن يۇاراتتۇ

②

مۇۇۇھىم شۇۇەرتلىرىدىن ھېسۇۇابلىنىدۇ.

①

شۇنىڭ ئۈچۈن ،غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈك ە

ۇان ئەگەش ۇ ۈچىلىرىنى
ئىمۇ

ئېرى ى نى ئىزدىگەن ھەرقانۇدا

ۇى
ۇىنىڭ رازىلىقۇ
ۇڭ ياراتقۇچىسۇ
ئۆزلىرىنىۇ

جامائەتتىن ئاۋۋال ئىبۇادەۇ ئۇقۇۇمىنى

ئۈچۈن ئەمەل قىلىدىغان قېرىنداشالردىن

توغرا چۈشىنى ى ئاندىن ئۇنى مىللەتنىڭ

قىلىۇۇپ يېتى ۇۇتۈرىدۇ« .ھەممىڭۇۇالر

جان تومۇرلىرىغىچە سىڭدۈرۈشۇى تەلەپ

ئالالھنىڭ دىنىغا مەھۇ ەم يېپى ۇىڭالر،

قىلىنىدۇ.

ئايرىلماڭالر .ئالالھنىڭ سىلەرگە بەرگەن

ئىبۇۇادەۇ دېۇۇگەن سۇۇۆز لۇۇۇغەتتە

نېمىتىنى ئەسلەڭالر ،ئۆز ۋاقتىدا سۇىلەر

بويسۇنۇش ،ئىتۇائەۇ قىلىۇ

ئۆزئۇۇارا دۈشۇۇمەن ئىۇۇدىڭالر ،ئۇۇالالھ
نېمىتۇۇى بىۇۇلەن ئۆزئۇۇارا قېرىنۇۇداش

②
①

دېۇگەن

مەنىنى ئىپادىلىسۇە ،شۇەرىئەتتە ئۇالالھ

ۇڭ
ۇتۈردى ،ئالالھنىۇ
ۇى بىرلەشۇ
دىلىڭالرنۇ

سۈرە ھۇجراۇ-63 ،ئايەۇ.

بىۇر

③

3

سۈرە ئال ئىمران-653 ،ئايەۇ.
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تائۇۇا ياخ ۇۇى كۆرىۇۇدىغان ۋە رازى

ئىسالمدا ئىبادەتنىڭ كۆپ قىلىنى ىغا

بولىدىغان ئى الرنىڭ ھەممىسۇىنى ئۇۆز

ئەمەس ،بەل ۇۇى ئىبادەتنىۇۇڭ تەلەپۇۇ ە

ئىچىگە ئالىدۇ.

①

يىق مۇكەممەل قىلىنى ۇىغا ئەھمىۇيەۇ
بېرىلىدۇ.

دوكتۇر يۇسۇف قەرداۋىي مۇنۇدا

③

دەيدۇ« :ئىبادەۇ دىننىۇڭ ،شۇۇنداقال

ئىلگىۇۇرى ىلەر ئىبۇۇادەۇ ئىنسۇۇان

ھاياتلىقنىڭ ھەمۇمە تەرەپلىرىنۇى ئۇۆز

ھاياتىنىۇۇڭ ھەمۇۇمە تەرەپلىرىنۇۇى ئۇۇۆز

ئىچىۇۇۇگە ئالغىنىۇۇۇدەك ،مۇۇۇۇئمىن-

ئىچىگە ئالىۇدۇ ،ئىنسۇاننىڭ ھاياتىۇدا

مۇسۇۇۇلماننىڭ ئاشۇۇ ارا ۋە يوشۇۇۇرۇن

ئىبادەۇ دائىرىسىدىن چىقىپ كېتىۇدىغان

پۈتۈن ئى -پائالىيەتلىرىنى ،تىلىنىۇڭ

ھېچقاندا

ۋە دىلىنىڭ ئەمەللىرىنۇى ئۇۆز ئىچىۇگە

كەڭ ۋە ئومۇمىي مەنىۇدە چۈشۇەنگەن

ئالىدۇ».

②

بولۇپ ،ئۇ ر بۇ چۈشەنچە بىلەن يېرىم
ئەسىرگىمۇ يەتمىۇگەن ۋاقىۇ

ئىبادەۇ ئۇالالھ تائا غۇا بولغۇان
ئىماننى نامايان قىلى

ۋە ئالالھ تائۇا

مىسلى كۆرۈلمىگەن نەتىجىلەرنى قولغۇا
كەلتۈرگەن .ئۇ رنىڭ ئەڭ چوڭ ئۇتۇقى

يۈزىسىدىن ئىنساننىڭ ئالالھ

ئۇ ر پەتىھ قىلغان زېمىۇنالر ئەمەس،

تائا نىڭ ئەمرىگە ئىتائەۇ قىلغان ھالدا
ئورۇندايدىغان بەندىچىلى

بەل ى ئالالھنىڭ نۇرى بىلەن ھىۇدايەۇ

بۇرچىدۇر.

تېپىپ ،توپ-تۇوپ بولۇۇپ ئىسۇالمغا

پۈتۈن ھاياتلىق ساھەلىرىدە ئالالھ

كىرگەنلەرنىڭ دىللىرىنى قازانغانلىقىدۇر.

تائا كۆرسەت ەن ۋە بۇيرۇغان بۇويىچە
ئى

ئەپسۇس ى ،كېيىن ىلەر ئىبادەتنى تار ۋە

كۆرگەن مۇۇئمىن-مۇسۇۇلماننىڭ

چولتا مەنىۇدە چۈشۇىنىلېلىپ ھۇازىرقى

ۇۇ ەۇ ۋە
ۇۇدۈزى ،ھەرىۇ
ۇۇېچە-كۈنۇ
كۇ

ئېچىنى لىق قىسمەتلەرگە دۇ

سۇۇۇكۇناتلىرى ،شۇۇۇنداقال ھاياتىنىۇۇڭ

رەھبەرلى

بارلىق دەقىقىلىۇرى ئىبۇادەۇ ئىچىۇدە

كەلۇدى،

ئورنىنى يوقىتىپ ،قۇللۇققۇا،

خۇۇار-زەبۇنلۇققۇۇا مەھ ۇۇۇم بولۇۇدى،

بولغۇۇان بولىۇۇدۇ .ئۇۇالالھ تائۇۇا

باشقىالرنىڭ ئالدىدا كۆپۈك ە ئايلىنىپ،

ۇادەتنى
بەندىلىرىۇدىن مانۇا مۇشۇۇ ئىبۇ

بۇۇۆرىلەر ئولجىسۇۇىنى چى ۇۇلىگەندەك،

تەلەپ قىلىدۇ.
① شەيخۇلئىسۇۇالم ئىبنۇۇى تەيمىيەنىۇۇڭ «ئەل
ئۇبۇدىيە» ناملىق ئەسىرى -6بەۇ.
② دوكتۇر يۇسۇف ئەل قەرداۋىينىۇڭ
ناملىق ئەسىرىدىن.

ئىچىۇدە

نۇرغۇن زېمىنالرنى پەتىھ قىلىپ ،تارىختا

ئاتا قىلغان ھېسابسىز نېمەتلەرگە شۈكۈر
ئادا قىلى

نەرسە يو

دەپ ئىبۇادەتنى

ئۇ رنىڭ تەرەپ-تەرەپتىن چى لەيدىغان
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③ ئۇستاز مۇھەممەد يۈسۇۈپنىڭ «ئىبۇادەۇ ۋە
ئۇنىڭ تۈرلىرى» دېگەن ماقالىسىدىن.

ئولجىسى بولۇپ قالدى.

①

دەقىقىلىرىنى ئىبۇادەت ە ئايالندۇرۇشۇى
زىم.

ئىبادەتنى نامۇاز ،روزا ،زاكۇاۇ ۋە
ھەج قاتارلىق ئىبادەتلەرگىال قىسۇقارتىپ

مۇسۇۇۇۇلمانالرنىڭ ئاجىزلى ۇۇۇىپ،

مەنىسۇى

بولۇشىنىڭ

چۈشىنىلالغاندا ئۇنىڭ تولۇۇ

دۈشمەنلىرى ئالدىدا مەغلۇ

ئوتتۇرىغا چىقماي قالىدۇ .چۈن ى ئالالھ

ئاساسلىق سەۋەبلىرىنىڭ بىرى ئىبۇادەۇ

تائۇۇا ياخ ۇۇى كۆرىۇۇدىغان ۋە رازى

ئۇقۇمىنى تۇوغرا ۋە ئومۇۇمىي مەنىۇدە

بولىدىغان ئى ۇالر مەزكۇۇر ئىبۇادەتلەر

چۈشىنىپ ئىبادەۇ قىلى ۇتىن ئىبۇارەۇ

بىلەنال چەكلىنىپ قالمايۇدۇ« .قۇرئۇان

غەلىۇۇبە ۋە ئۈسۇۇتۈنلۈكنىڭ مۇۇۇھىم

كەرىم»دى ۇى «رەببىڭالرغۇا ئىبۇادەۇ

شۇۇۇۇەرتلىرىدىن بىۇۇۇۇر شۇۇۇۇەرتنى

قىلىڭۇۇالر ②».دېۇۇگەن ئ ۇايەۇ ئۇۇالالھ

يوقاتقانلىقىدۇر.

تائا غۇۇا ئىتۇۇائەۇ قىلىڭۇۇالر ،ئۇنىۇۇڭ
بۇۇۇيرۇغىنى بۇۇويىچە ئىۇۇ
دېگەنلى

ئىسۇۇۇالمدا يولغۇۇۇا قويۇلغۇۇۇان

قىلىڭۇۇالر

ئىبادەتلەرنىۇۇڭ سۇۇاناپ تۈگەت ۈسۇۇىز

بولۇپ ،ھاياتىڭالرنى ئۇالالھ

ئەھمىيەۇ ۋە غۇايە-مەقسۇەتلىرى بۇار

ۇڭ
ۇۇدۇلالپ ،ئۇنىۇ
ۇا ئۇ
ۇڭ دىنىغۇ
تائا نىۇ

بولۇپ ،ئۆلىمۇا ر ئىبادەتنىۇڭ ئەسۇلى

بۇيرۇغىنى ۋە تەلەپ قىلغىنۇى بۇويىچە

مەقسىتىنىڭ ئالالھنىڭ رازىلىقىنى ۋە ئالى

ياشۇۇاڭالر دېگەننۇۇى ئىپادىلەيۇۇدۇ .بۇۇۇ

دەرىجىۇۇلەرگە ئېرى ى ۇۇنى ئىۇۇزدەپ

ئىبادەتنىڭ ئومۇمىي مەنىسۇى بولۇۇپ،

داۋاملىۇۇۇق ئالالھقۇۇۇا يۇۇۇۈزلىنى

ناماز ئوقۇۇش ،زاكۇاۇ بېۇرى  ،روزا

ئى ەنلى ىنى ،ئىبادەتنىڭ يەنە نەپسۇىنى

تۇتۇش ،ھەج قىلى  ،قۇرئان تىالۋەۇ
قىلى

ئىسۇۇالھ قىلىۇۇ  ،پەزىلەتنۇۇى قولغۇۇا

قاتارلىق ئىبادەتلەر ئىسۇالمدى ى

كەلتۇۇۇۈرۈش قاتۇۇۇارلىق قۇشۇۇۇۇمچە

ئومۇمىي ئىبادەتنىۇڭ بىۇر قىسۇمىدۇر،

مەقسەتلىرىنىڭمۇ بارلىقىنى بايان قىلىدۇ.

خا س③.

بىز ئىبادەتنىۇڭ ئەھمىۇيەۇ ۋە غۇايە-

مۇسۇلمانالر ئالالھنىۇڭ غەلىۇبە ۋە

مەقسۇۇۇەتلىرى ئۈسۇۇۇتىدە پى ىۇۇۇر

ئۈسۇۇتۈنلۈك ھەققىۇۇدى ى ۋەدىسۇۇىگە

يۈرگۈزگىنىمىزدە ،ئىبادەتنىڭ ئېتىقۇادنى

ھەقلىۇۇق بولۇۇۇش ئۈچۇۇۈن ،پۈتۇۇۈن

مۇستەھ ەملەش ،ئەخۇال

ۋە قىمۇمەۇ

ھايۇۇۇۇاتىنى ئالالھنىۇۇۇۇڭ يولىغۇۇۇۇا

قاراشۇۇنى يېتىلۇۇدۈرۈش ،جەمئىيەتنۇۇى

ئۇيغۇنالشۇۇتۇرۇپ ،ھاياتىنىۇۇڭ پۈتۇۇۈن

قاتۇۇۇۇارلىق

①

ئىسۇۇۇۇالھ قىلىۇۇۇۇ

ئەھمىيەتلىرىنىڭمۇۇۇ بۇۇارلىقىنى تونۇۇۇپ
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② سۈرە بەقەرە  _63ئايەۇ.
③ ئۇستاز مۇھەممەد يۈسۇۈپنىڭ «ئىبۇادەۇ ۋە
ئۇنىڭ تۈرلىرى» دېگەن ماقالىسىدىن.

يېتىمىز.
ئىنسانالرنىڭ توغرا رەۋى تە ئىبادەۇ
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شەرىئىتىنى ھۆكۈمران قىلىۇ

قىلى ى ئۈچۈن« ،قۇرئۇان كەرىۇم»دە

ئۈچۇۈن

ئىبادەتنىڭ ھەقىقىتىنۇى بايۇان قىلىۇپ

تىرى ىلاتقان ھەرقاندا

بېرى  ،توغرا رەۋى تە ئىبادەۇ قىلى قا

شۇۇېرى نىڭ ھەقىقىتىنۇۇى ،تۇۇۈرلىرىنى،

دەۋەۇ قىلى ۇ

ۇدە
ۇا ئا ھىۇ
قاتارلىقالرغۇ

بىر جامائەتنىڭ

خەتىرىنۇۇى ،باتىللىقىنىۇۇڭ دەلىۇۇ -

ئەھمىۇۇيەۇ بېرىلۇۇدى .شۇۇۇنىڭدەك،

پاكىتلىرىنى تولۇۇ

ئىبادەتنىڭ قوبۇل بولۇشىنىڭ شەرتلىرى

زۆرۈر .چۇۇۈن ى بۇۇۇ رنى بىلى ۇۇنىڭ

ۋە بۇ شۇەرتلەرگە رىئۇايە قىلىنى ۇنىڭ

شېرى ە چۈشۈپ قېلى تىن سۇاقلىنى ،

زۆرۈرلۈكى بايان قىلىندى ،ئۇ ر شېرى

باشقىالرنى ئۇنىڭدىن ئاگاھالندۇرۇش ۋە

ئېتىقاد ۋە شېرى

ئەمەللەردىن ،ئىبادەۇ

بىلى ۇى ئىنتۇايىن

ئەمەللەرنىۇۇڭ ئەڭ ئەۋزىلۇۇى تەۋھىۇۇد

ئۇقۇۇۇۇمىنى خاتۇۇۇا چۈشىنى ۇۇۇتىن

ئى ەنلى ىنى نامايان قىلىۇ

ئاگاھالندۇرۇلۇپ ،ئىبۇادەۇ ئۇقۇۇمىنى

نۇرغۇن پايدىلىرى بار .شۇنىڭ ئۈچۇۈن

ۇدى.
ت ۇوغرا چۈشۈنۈش ۇ ە يۈزلەندۈرۈلۇ

ئۆلىما ر ئۇ رنى خەلققە تەپسىلىي بايان

ئىبادەتنىۇۇڭ شۇۇەخ

ۋە كۇۇوللې تىپنى

قاتۇارلىق

قىلىپ بېرى ۇ ە ئا ھىۇدە ئەھمىۇيەۇ
بېرىپ كەلگەن.

ئىسۇۇالھ قىلى ۇۇتى ى رولۇۇى جۇۇانلىق
گەۋدىلەندۈرۈلدى.

ۇېرى
ۇداقتا شۇ
ئۇنۇ

ۇېمە؟
ۇگەن نۇ
دېۇ

ئىنسان ئىبادەۇ ئوقۇۇمىنى تۇوغرا

ئۆلىما ر ئالالھقا ئىبۇادەۇ قىلغانۇدەك

چۈشەنمىگەندە ،ئالالھقا خالى  ،تۇوغرا

مەخلۇققا ئىبادەۇ قىلى

ياكى ئالالھنى

رەۋى تە ئىبۇادەۇ قىلى ۇتىن چەتۇنەپ

ئۇلۇغلىغاندەك مەخلۇقنى ئۇلۇۇغالش ۋە

كېتىپ ،ھاۋايى-ھەۋەسۇنىڭ ،تۈرلۇۈك

يۇۇۇۇاكى ئالالھنىۇۇۇۇڭ ئىالھلىۇۇۇۇق

خۇراپاتالرنىڭ ۋە تۇاغۇۇ-زالىمالرنىۇڭ

ۇا
خۇسۇسۇىيەتلىرىدىن بىرىنۇى مەخلۇققۇ

قۇللىرىغا ئايلىنىۇپ قېلىۇپ ،غەلىۇبە ۋە

مەنسۇپ قىلى

شېرى تۇر دېگەن .ئۇ ر

نېمىتىۇۇدىن

شېرى نى كىچى

شېرى  ،چوڭ شۇېرى

ئۈسۇۇتۈنلۈك ە ئېرى ۇۇى

دەپ ئى ى تۈرگە ئايرىغان.

ئەبەدىي مەھرىم قالىدۇ.

ئۈچىنچى :شۇېرى ە قارشۇى
كۈرەش قىلى
شۇۇېرى نىڭ بۇۇارلىق شۇۇەكى
تۈرلىرىگە قارشى كۈرەش قىلى

«قۇرئۇۇان كەرىۇۇم» ۋە ھەدىۇۇ
شەرىپلەردە شېرى نىڭ ئەڭ چوڭ ۋە ئەڭ
ئېغىر گۇناھ ئى ەنلى ى ،ئۇنىڭغا مۇپتىال

ۋە

بولغۇۇۇچى ھەقىقىۇۇي تەۋبە قىلمىغۇۇۇچە

غەلىۇبە

گۇناھى مەغپىۇرەۇ قىلىنمايۇدىغانلىقى،

ۋە ئۈستۈنلۈكنىڭ مۇھىم شۇەرتلىرىدىن

مۇشرى نىڭ ئەڭ ئازغۇن ئىنسان بولۇپ،

ھېسۇۇۇابلىنىدۇ .شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن

دوزاختا مەڭگۈ قالىدىغانلىقى قاتۇارلىقالر

ئۈسۇۇتۈنلۈك ە ئېرى ۇۇىپ ،ئالالھنىۇۇڭ
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بايان قىلىنىۇدۇ« :ئۇالالھ ھەقىۇقەتەن
ئالالھقا شېرى

ئاتا-ئۇانىالرنى قاق ۇىتى

ۋە يالغۇان

كەلتۇۈرۈش گۇنۇاھىنى

گۇۋاھلىۇۇق بېرى ۇۇتۇر» پەيغەمۇۇبەر

مەغپىرەۇ قىلمايدۇ ،خالىغان ئادەمنىۇڭ

ئەلەيھىسسا م بىۇر نەرسۇىگە يۆلىنىۇپ

ئۇنىڭدىن باشقا گۇنۇاھىنى مەغپىۇرەۇ

ئولتۇرغان ئىدى ،ئاندىن تى

ئولتۇرۇپ

قىلىۇۇدۇ .كىم ۇۇى ئالالھقۇۇا شۇۇېرى

ۇگەن
ۇرى " دېۇ
ۇق بېۇ
ۇان گۇۋاھلىۇ
"يالغۇ

كەلتۈرىدى ەن ،چۇوڭ گۇنۇاھ قىلغۇان

سۆزنى بىر قانچە قېۇتىم تەكرارلىۇدى،

بولىدۇ» .

①

ھەتتاكى بىز كاش ى توختىغان بولسى ەن
دېيى ىپ كەتتۇ .

شۇۇۇنىڭدەك ،ئالالھقۇۇا شۇۇېرى
ۇۇارلىق
ۇۇاننىڭ بۇ
كەلتۈرۈشۇۇنىڭ ئىنسۇ

④

ئالالھقا شۇېرى

كەلتۈرگەنلى نىۇڭ

ئەمەللىرىنۇۇى بى ۇۇار قىلىلېتىۇۇدىغانلىقى

گۇنۇۇۇاھى تەۋبىسۇۇۇىز مەغپىۇۇۇرەۇ

تەكىتلىنىۇۇدۇ« .ئەگەر سۇۇەن ئالالھقۇۇا

قىلىنمايدىغان گۇناھتۇر ،ئەمما شېرى تىن

كەلتۈرسۇەڭ ،سۇېنىڭ ئەمەلىۇڭ

باشقا گۇناھالر ئىگىسۇى تەۋبە قىلمۇاي

ئەللەتتە بى ار بولۇۇپ كېتىۇدۇ ،سۇەن

ئۆلۈپ كەتسە ،ئۇندا

كى ى ئالالھنىڭ

ئەللەتتە زىيان تۇارتقۇچىالردىن بولۇۇپ

خالى ى ئاستىدا بولۇپ ،ئالالھ خالىسۇا

شېرى

قالىسەن» .

②

ئازاباليدۇ ،خالىسا مەغپىرەۇ قىلىدۇ.
شېرى نى ھەرقاندا

ئابدۇلال ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇۇ
ئەنھۇۇۇ پەيغەمۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇا منىڭ
مۇندا

ساغالم تەبىئەۇ

رەۇ قىلىدۇ ،ئۇادەم ئەلەيھىسسۇا مدىن
ۇىرلەر
ۇۇزۇن ئەسۇ
ۇانىيەۇ ئۇ
ۇيىن ئىنسۇ
كېۇ

دېگەنلى ىنى ئاڭلىغۇان ئىۇدىم

دەيدۇ« :كىمى ى ئالالھقا بىر نەرسۇىنى

تەۋھىد ۋە ھىدايەۇ ئۈستىدە ياشۇىغان

كەلتۇرگەن ھالدا ئۆلۈپ كەتسە،

بولۇپ ،كېيىن شەيتانالر ئۇ رغا تۈرلۈك

شېرى

دوزاخقا كىرىدۇ» .

③

يامۇۇۇانلىقالرنى ئۇۇۇۆگەتتى .نۇۇۇۇھ
ئەلەيھىسسا منىڭ قەۋمى ،ئارىسۇىدى ى

ئەبۇ بەكرەتە رەزىيەلالھۇۇ ئەنھۇۇ

سالىھ كى ىلەرنىڭ ئۆلۈپ كەت ەنلى ىگە

ۇدا
ۇا منىڭ مۇنۇ
ۇبەر ئەلەيھىسسۇ
پەيغەمۇ

قاتتىق قايغۇرۇۋاتقاندا ئىبلى

دېگەنلى ىنى ئاڭلىغۇان ئىۇدىم دەيۇدۇ:

ئۇۇۇ رنى ئۆلۇۇۈپ كەتۇۇ ەن سۇۇالىھ

«سىلەرگە ئەڭ چوڭ گۇناھالرنى ئېيتىپ
بېرەيمۇ؟ ئالالھقا شۇېرى
①
②
③

كى ىلەرنى ئەسۇلەپ تۇۇرۇش ئۈچۇۈن

كەلتۇۈرۈش،

ئۇ رنىۇۇڭ ھەي ەللىرىنۇۇى ياساشۇۇقا
بۇيرۇيدۇ ،شۇنىڭ بىلەن بۇ ئى  ،چوڭ

سۈرە نىسا-56 ،ئايەۇ.
سۈرە زۇمەر -14ئايەۇ.
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كېلىۇپ،

④
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كۈرەش قىلى نى تەلەپ قىلىدۇ.

يامانلىقنىڭ باشلىنى ى بولۇۇپ قالىۇدۇ.
بۇ مەقسۇەتتە ئۇ رنىۇڭ ھەي ەللىرىنۇى

مۇئمىنلەر غەلىبە ۋە ئۈسۇتۈنلۈكنىڭ

ياسىغانالر ئۆلۈپ كەت ەنۇدىن كېۇيىن،

شەرتلىرىنى تولۇ

نۇۇادانالر ئوتتۇرىغۇۇا چىقىۇۇپ ،ئۆلۇۇۈپ

ئالالھنىۇۇۇڭ ۋەدىسۇۇۇىنىڭ ئەمەلۇۇۇگە

كەت ەن سالىھ كى ىلەرنىڭ ھەي ەللىرىگە

ئاشىدىغانلىقىدا شۇەك يۇو  .چۇۈن ى

چوقۇنۇشقا باشاليدۇ .نۇھ ئەلەيھىسسا م

ئالالھ ۋەدىسۇىگە ئەڭ ۋاپۇا قىلغۇۇچى

ئۇ رنى بۇ شۇېرى تىن ئاگاھالنۇدۇرۇپ
مۇندا

زاتتۇر.

دەيدۇ« :ئى قەۋمىم! ئالالھقۇا

ئۆچۈرۈش ،نەپسۇىنى پەسلەشۇتۈرۈش،

باشۇقا مەبۇۇد (بەرھە ) يوقتۇۇر ،مەن

ۇۇۈرۈش،
ئىۇۇززەۇ-شۇۇەرىپىنى چۈشۇ

ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ بۈيۇۈك كۈننىۇڭ

بىرلى ىنى پارچىالش ،ئەمىلىنۇى بى ۇار

(يەنۇۇى قىيۇۇامەۇ كۈنىنىۇۇڭ) ئازابىغۇۇا

قىلىلېتى

①

تەسىرلەر شەخ

دىنى بىلەن ياراتقان ،لۇې ىن شۇەيتانالر
پاتقىقىغۇا

يىراقالشتۇرۇپ قويىدۇ.

تۆتىنچى :تەقلادار بولۇش

دىۇنالردىن بۇرۇلۇۇپ

تەقلادارلىق غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈك ە

ئىسالم دىنىغۇا يۇۈزلەنگىن ،ئالالھنىۇڭ

ئېرى ى ۇۇنىڭ مۇۇۇھىم شۇۇەرتلىرىدىن

دىنىغا (ئەگەش ىن ى) ئالالھ ئىنسانالرنى

ھېسابلىنىدۇ .تەقلادارلىقنىۇڭ دۇنيۇا-

شۇ دىن بىۇلەن ياراتقۇان ،ئالالھنىۇڭ
ياراتقىنىدا ئۇۆزگىرى

ئاخىرەتلى

بولمايۇدۇ ،بۇۇ

شېرى

ھۆكۈمران قىلى

②

ھەرقاندا

ئىنسۇاننى دۇنيۇادا خۇار-

قىلىۇۇدىغان ئالالھنىۇۇڭ ئازابىۇۇدىن

مۇئمىنلەردىن داۋاملىق شېرى ە قارشۇى
②

ۋە جامائەتتە نامايان

ساۋابىنى ئۈمىد قىلىپ ،ئالالھقا ئىتائەۇ

دۇچۇۇار قىلىۇۇدۇ ،ھەقىقىۇۇي ئىمۇۇان

①

شەخ

ئۈچۈن تىرى ۇىدىغان

بولىدۇ .تەقلادارلىق بەندىنى ئالالھنىڭ

زەبۇنلۇققا ،ئاخىرەتتە قۇاتتىق ئازابقۇا

سۈرە ئەئراف -43ئايەۇ.
سۈرە رۇم -35ئايەۇ.

كاتتا مېلىلىرى بار بولۇۇپ،

بۇۇۇ مېۇۇلىلەر ئالالھنىۇۇڭ شۇۇەرىئىتىنى

ۇانالرنىڭ
ۇې ىن ئىنسۇ
ۇدۇر ،لۇ
ۇوغرا دىنۇ
تۇ
تولىسى بىلمەيدۇ» .

ۋە جەمئىيەتنى غەلىۇبە

ۋە ئۈسۇۇۇۇتۈنلۈك ە ئېرى ى ۇۇۇۇتىن

سۆرەپ كىرگەن .ئالالھ تائا مۇنۇدا
دەيدۇ« :باتىۇ

قاتۇارلىق نۇرغۇۇن سۇەلبىي

تەسىرلىرى بار بولۇپ ،مانا بۇ سۇەلبىي

ئالالھ تائا ئىنسۇانالرنى تەۋھىۇد
ئۇ رنى ئۇازدۇرۇپ شۇېرى

③

شېرى نىڭ ئىنساننىڭ پىترەۇ نۇرىنى

ئىبادەۇ قىلىڭالر ،سۇىلەرگە ئۇالالھتىن

قېلى ىڭالردىن قورقىمەن» .

ئورۇنۇدىغان ھامۇان

قورقۇپ ،ئالالھقۇا ئاسۇىيلىق قىلى ۇنى
③
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تەرك ئېتىدىغان قىلىۇپ يېتى ۇتۈرىدۇ.

كاتتا ساۋابقا ،جەنۇنەۇ ۋارىسۇلىرىدىن

تەقلادارلىق بەندىنى پاراۋانلىققا ،غەلىبە

بولۇشىغا ،ئالالھنىڭ ھۇزۇرىغا ئىززەۇ-

ۋە ئۈستۈنلۈك ە ئېرى ۇتۈرىدۇ .ئۇالالھ

ۇڭ
ۇلەن بېرى ۇىغا ،جەننەتنىۇ
ئى ۇرام بىۇ

دەيدۇ(« :پەيغەمبەرلىرىنى

بۇ قلىرىدىن بەھۇرىمەن بولۇشۇىغا ۋە

تائا مۇندا

ئىن ار قىلغۇانلىقتىن ھۇا ك قىلىنغۇان)

جەننەتۇۇتە مەڭگۇۇۈ ياشى ۇۇىغا نائىۇۇ

شەھەرلەرنىڭ ئاھالىسى ئىمان ئېيتقان ۋە

قىلى تىن ئىبارەۇ دۇنيۇا-ئاخىرەتلىۇ

تەقلادار بولغان بولسا ئىدى ،ئەللەتتە،

مېلىلىرى بايان قىلىنىدۇ.

ئۇۇۇۇ رنى ئاسۇۇۇمان-زېمىننىۇۇۇڭ

شۇۇۇنىڭدەك يەنە تەقلادار رنىۇۇڭ

پاراۋانلىقلىرىغۇا مۇيەسسۇەر قىالتتۇۇ ،

ئىمانىۇۇدا راسۇۇتچى

لې ىن ئۇ ر (پەيغەمبەرلەرنۇى) ئىن ۇار

ئى الرنى ئۇلۇغاليدىغان بولۇش ،بىۇرەر

قىلدى ،شۇڭا ئۇ رنى ئۆز قىلمى ۇلىرى
تۈپەيلىدىن ھا ك قىلدۇ ».

بولۇۇۇش ،دىنىۇۇي

قەۋمگە بولغان ئۆچمەنلى

①

تۈپەيلىۇدىن

ئادالەتتىن چەتنەپ كەتمەستىن ئۇادالەۇ
بىلەن ھۆكۈم قىلىۇ  ،راسۇتچىلالرنىڭ

«قۇرئان كەرىم»دە تەقلادارلىقنىۇڭ
ئىنساننى قىيىنچىلىقلىرىنى ھەل قىلىۇ

سېپىدا تۇرىدىغان بولۇش ،ئالالھ يولىدا

چارىسۇۇىنى تېپى ۇۇىغا ،رىزقىنىۇۇڭ كەڭ

پۇل-مال سەرپ قىلىۇدىغان بولۇۇش،

بولۇشىغا ،پايدىلىق مۇول ئىلىمۇلەرگە،

ئۇۇاچچىقىنى يۇتىۇۇدىغان ۋە كەچۇۇۈرۈم

بىۇۇلەن باتىلنىۇۇڭ ئوتتۇرىسۇۇىنى

قىلىۇۇۇدىغان بولۇۇۇۇش شۇۇۇەيتاننىڭ

ۋە

ۋەسلەسىسۇۇىگە ئۇچرىغانۇۇدا دەرھۇۇال

زېرەكلى ە ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ خۇش

ئالالھنى ئېسىگە ئېلىپ ۋەسلەسۇىلەردىن

خەۋەرلىۇۇۇرىگە ،ئۇۇۇالالھ تائا نىۇۇۇڭ

يىۇۇۇرا

بولۇۇۇۇش قاتۇۇۇارلىق بەزى

مۇۇۇھەببىتىگە ،قىۇۇيىن ئى ۇۇلىرىنىڭ

سۈپەتلىرىمۇ بايان قىلىنىدۇ.

ھە

پەرقلەندۈرەلەيۇۇۇۇدىغان دىۇۇۇۇ

ئاسانلى ى ىغا ،ئالالھنىڭ قوللى ۇىغا ۋە

مانا بۇ سۈپەتلەرنى ئۆزلەشتۈرۈپ،

يۇۇاردەمىگە ،ئاسۇۇمان-زېمىنالرنىۇۇڭ

غەلىبە ۋە ئۈسۇتۈنلۈكنىڭ يۇقىرىۇدى ى

بەرى ەتلىرىگە ،دۈشمەنلىرىنىڭ ھىۇيلە-

شەرتلىرىنى ھازىرلىغانالر ئۇالالھ تائۇا

مى رىلىرىۇۇۇۇۇدىن ساقلىنى ۇۇۇۇۇىغا،

«قۇرئان كەرىم»دە ۋەدە قىلغان غەلىۇبە

ۇى
ۇىغا ،ياخ ۇ
ۇڭ قوغدىلى ۇ
پەرزەنتلىرىنىۇ

ۋە ئۈستۈنلۈك ە يىق بولغۇچىالردۇر.

ئەمەللىرىنىڭ قوبۇل بولۇشىغا ،دۇنيۇا-

-داۋامى كېيىن ى ساندا...

ئۇۇاخىرەۇ ئازابلىرىۇۇدىن قۇتۇلۇشۇۇىغا،
گۇناھلىرىنىڭ كەچۇۈرۈم قىلىنى ۇىغا ۋە
①

سۈرە ئەئراف -31ئايەۇ.
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مەك ىگە كىرمەكچى بولغان .پەيغەمۇبەر

ئالالتائا ئىسالم ئۈممىتىنىڭ غەلىۇبە

ئەلەيھىسسۇۇۇۇۇا منىڭ بوۋىسۇۇۇۇۇى

قازىنى ى ئۈچۈن بىر نەچۇچە شۇەرتنى
بەلگىلىۇۇدى .ئەگەر شۇۇەرتلەر تېپىلسۇۇا

ئابۇۇدۇلمۇتتەلىب ئاشۇۇۇ ۋاقىتتى ۇۇى

ئالالھنىڭ يۇاردىمى كېلىۇدۇ .شۇەرتلەر

مەك ىنىڭ ئاقساقىلى بولۇۇپ ،ئەبۇرەھە

تېپىلمىغانۇۇدا ئەھۇۇلال دەل ئەكسۇۇىچە

مەك ىۇۇۇۇگە كېلى ۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇۇرۇن

بولىۇدۇ .ئىسۇالم ئۇۈممىتى ئالالھنىۇڭ

مەسلىھەتلى ى

ئۈچۈن ئۇنىۇڭ يېنىغۇا

ياردىمىگە ئېرى ىپ ،ئەھلالى ياخ ىلىققا

چىققۇۇان .ئەبۇۇرەھە ئابۇۇدۇلمۇتتەلىبنى

قۇۇاراپ يۈزلىنى ۇۇى ئۈچۇۇۈن غەلىۇۇبە

كۆرگەندە ناھايىتى ئىززەۇ ئى رام بىلەن

شەرتلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشى زىم.

كۈتۈۋالغان ھەمدە يېنىدا ئولتۇرغۇزغان.
چۇۇۈن ى ئابۇۇدۇلمۇتتەلىب ناھۇۇايىتى

ئەبرەھە ۋەقەلى ى ھەممىۇگە ئايۇان

سۈرلۈك ئادەم ئىدى.

مەشھۇر بىر ۋەقەلىۇ  .ئەبۇرەھە يەمەن
پادى ۇۇاھى ئىۇۇدى .سۇۇىلەرگە مەلۇۇۇم

ئەبۇۇرەھە ئابۇۇدۇلمۇتتەلىب ە :نۇۇېمە

بولغىنىۇۇدەك ئۇۇۇ يەمەنۇۇدىن كەئبىنۇۇى
ئۆرۈۋېتى

ھاجىتىڭىز بار؟

ئۈچۈن قۇورال-يۇاراقلىرى

ئەبرەھە ئابدۇلمۇتتەلىبنىڭ بەيتۇلالھ

بىۇۇلەن مەك ىۇۇگە كەلۇۇگەن .مەك ىۇۇگە
مېڭى

ھەققىدە گەپ قىلى نى كۈتۈپ تۇرغۇان

يولىدا ئابۇدۇلمۇتتەلىبنىڭ 655

پەيتتە ئابۇدۇلمۇتتەلىب :ماڭۇا ئولجۇا

تۆگىسۇۇىنى ئولجۇۇا ئالغۇۇان .ئانۇۇدىن

ئالغان  655تۆگەمنى قايتۇرۇپ بەرگەن
61

ئۈچۈن مەك ىلى لەرنىڭ مەك ىنى تاشالپ

بولساڭ.

تاغ قاپتاللىرىغا قېچىپ كەت ەن سۇەلبىي

ئەبرەھە :سىنى تۇنجى كۆرگىنىمۇدە

پوزىتسىيەسۇۇىدىن كېۇۇيىن «ئابابىۇۇ »

مېنى بەك ھەيران قالۇدۇرغان ئىۇدىڭ.

نۇۇاملىق سۇۇاپال تاشۇۇالرنى ئاتىۇۇدىغان

 655تۇۇۆگەڭنى قۇۇايتۇرۇپ بېرى ۇۇنى

كىچى

سورىغىنىڭدىن كېيىن ساڭا ئانچە ئېۇرەن

قۇشۇالر چۈشۇۈپ ئەبۇرەھە ۋە

ئەبرەھە قوشۇۇنىنى ھۇا ك قىلى ۇتىن

قىلىۇۇپ كەتمىۇۇدىم( .يەنۇۇى ئەبۇۇرەھە

ئىبارەۇ چوڭ بىر مۆجىزە يۈز بەردى.

ئابدۇلمۇتتەلىبنىڭ بەيتۇۇلالھ ھەققىۇدە
گەپ قىلمۇۇۇۇاي  655تۆگىسۇۇۇۇىنى

رەسۇۇۇلۇلالھ پەيغەمۇۇبەر بولۇۇۇپ

سورىغانلىقىنى ئەيىبلىگەن) مەن سۇېنىڭ

ئەۋەتىلى تىن بۇرۇن ئىلگىرى ى ئۈممەۇ

ۋە ئەجۇۇۇدادىڭنىڭ دىنۇۇۇى بولغۇۇۇان

ئىچىدى ى زالىمالرنىڭ ھا كىتى ئادەتتىن

بەيتۇلالھنى ئۆرۈۋېتى

تاشۇۇقىرى شۇۇەكىلدە يۇۇۈز بېرەتتۇۇى.

ئۈچۈن كەلگەن

تۇرسۇۇام سۇۇەن مەنۇۇدىن بەيتۇۇۇلالھنى

ۇگە
ۇۈرۈپ جەڭۇ
ۇورال كۆتۇ
ۇۇئمىنلەر قۇ
مۇ

سورىماي  655تۆگەڭنى سورامسەن؟

كىرمەيتتى .ئادەتتىن تاشۇقىرى ھادىسۇە
بەيتۇلالھتا يۈز بەرگەندىن كېۇيىن ،بۇۇ

ئابۇۇدۇلمۇتتەلىب تولۇۇۇپ تاشۇۇقان

ئىالھىيي قانۇنىيەۇ ئۆزگەرگەن.

ئى ەن بىلەن :مەن بولسۇام تۆگىنىۇڭ
ئىگىسى ،بەيتۇلالھنىڭمۇ ئىگىسى بۇار،

پەيغەمۇۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇۇا مدىن
ئىلگىرى ۇۇى پەيغەمۇۇبەرلەر زامانىۇۇدا

ئۇنى شۇ ئىگىسى قوغدايدۇ ،دېگەن.

تۆۋەندى ىچە ئەھۇلالالر يۇۈز بەرگەن.

ۇرەھەگە
ۇدۇلمۇتتەلىبنىڭ ئەبۇ
مەن ئابۇ

مەسىلەن :نوھ ئەلەيھىسسا منى قەۋمۇى

تۇتقان پوزىتسىيەسىنى ئېغىر دەرىجىۇدە

ۇا م
ۇوھ ئەلەيھىسسۇ
ۇان ،نۇ
ۇار قىلغۇ
ئىن ۇ

خاتا ،سەلبىي پوزىتسىيە دەپ قارايمەن.

ۇد
قەۋمىنىۇڭ ئىمۇان ئېيتى ۇىدىن ئۈمىۇ

بىر ئادەمنىڭ دىننى «ئالالھ ئۆز دىنىنى

ۇا
ۇگە بەددۇئۇ
ۇيىن قەۋمىۇ
ۇدىن كېۇ
ئۈزگەنۇ

ئۆزى ھىمايە قىلسۇۇن» دەپ تاشۇالپ

قىلغان .بۇ ھەقۇتە «قۇرئۇان كەرىۇم»

قويۇپ ،ئۆزى ۋە بالىلىرىنىڭ تۇرمۇشى،

مۇندا

يېمەك-ئىچمەك ۋە تۆگىلىرىنى ئىزدەپ

دەيدۇ« :ئۇۇ پەرۋەردىگارىغۇا

ھەقىقەتەن مەن بوزەك قىلىندىم ،ياردەم

يۈرۈشى توغرا بو مدۇ؟ بۇ بولسا ئېغىر

①

قىلغىۇۇۇن دەپ دۇئۇۇۇا قىلۇۇۇدى» .

دەرىجىۇۇۇدە خاتۇۇۇا چۈشۇۇۇەنچىدۇر.
ئەبرەھەنىڭ مەك ىگە خاتىرجەم كىرى ۇى

①
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زالىمالرنىڭ كەنتىدىن چىقىپ كەت ەندىن

ۇۇپ
ۇى قويۇلۇ
«ئاسۇماننىڭ دەرۋازىلىرىنۇ
ياغقۇچى يامغۇر بىۇلەن ئېچىلەتتۇۇ .

كېيىن ئالالھ تائا مۇندا

زېمىنۇۇدىن بۇۇۇ قالرنى ئېتىلۇۇدۇرۇپ

ئۇ شەھەرنى ئاستىن ئۈستىن قىلىلەتتۇ

چىقۇۇاردۇ ( ،ئۇۇالالھ تەقۇۇدىر قىلغۇۇان

(يەنى كۆمتۈرۈۋەتتۇۇ ) ۋە ئۇ رنىۇڭ

ئۇ رنى غەر

قىلىۇپ ھۇا ك قىلىۇ )

ۇاش
ۇاپال تۇ
ۇامغۇردەك) سۇ
ۇتىگە (يۇ
ئۈسۇ
ياغدۇردۇ »④.

ئى ىغا بىنائەن ،يامغۇر سۇۈيى بىۇلەن
بۇ

سۈيى (بىر-بىرىگە) قۇشۇۇلدى.

ئالالھ تائا بەنى ئىسرائىلغا ئۈممەۇ

نۇھنى تاختا ۋە مىخالر بىلەن ياسۇالغان

بەرپا قىلىپ دۆلەۇ قۇرۇش ۋەزىپىسۇىنى

كېمىگە سالدۇ »① .مۇۇئمىنلەر بىۇلەن

يۇۇۈكلىگەن .بەنۇۇى ئىسۇۇرائى

كاپىر ر ئۇچراشمىدى .توپۇان با سۇى

مىسۇۇىر

زېمىنىدا مۇھاسىرىگە ئېلىنىۇپ ،مۇسۇا

يۈز بەردى .ئالالھ تائۇا مۇۇئمىنلەرنى

ئەلەيھىسسا م پىۇرئەۋن ۋە قەۋمىنىۇڭ

كېمىگە سالدى .بۇ ئۇادەتتىن تاشۇقىرى
ئى

دېدى« :بىز

ئىمان ئېيتى ۇىدىن ئۈمىۇد ئۈزگەنۇدىن

بىلەن نىجاتلىق مەيدانغا كەلدى.

كېيىن ،ئۇ مۇندا

دۇئا قىلغان« :ئۇى

لۇۇ ئەلەيھىسسا منى قەۋمى ئىن ۇار

پەرۋەردىگۇۇارىمىز! ئۇ رنىۇۇڭ مۇۇال-

ۇى
ۇا م« :ئۇ
ۇۇۇ ئەلەيھىسسۇ
ۇدا لۇ
قىلغانۇ

مۈلۈكلىرىنى يۇو

قىلغىۇن ،ئۇ رنىۇڭ

پەرۋەردىگارىم! قىلمى لىرى تۈپەيلىۇدىن

دىللىرىنى قاتتىق قىلغىن ،شۇنىڭ بىلەن

(ئۇ رغا كېلىدىغان ئۇازابتىن) مېنۇى ۋە

ئۇ ر ئىمان ئېيتمۇاي قۇاتتىق ئۇازابنى

تەۋەلىرىمنى قۇتقۇزغىن»② .ئالالھ تائا

كۆرسۇن»⑤ .شۇنىڭ بىلەن تۆۋەندى ى

تەرەپۇتىن مۇنۇدا

بۇۇيرۇ

ئىالھىي بۇۇيرۇ

كەلۇدى:

كەلۇگەن(« :ئۇالالھ

«كېچىنىڭ ئاخىرىۇدا ئائىلەڭۇدى ىلەرنى

ئېيتتى) ‹مېنىڭ بەنۇدىلىرىمنى كىچىۇدە

ئېلىپ يولغا چىققىن ،ئۇۆزەڭ ئۇ رنىۇڭ

ئېلىپ چىقىپ كەت ىن ،سىلەر ھەقىقەتەن

ئارقىسىدا ماڭغىن ،سۇىلەردىن ھېچبىۇر

قوغلىنىسىلەر›»⑥ .مۇسا ئەلەيھىسسۇا م

ۇىلەر
ۇۇن ،سۇ
ۇىغا قارىمىسۇ
ۇادەم ئارقىسۇ
ئۇ

بىلەن پىۇرئەۋن ئۇچراشۇمىغان .مۇسۇا

بۇيرۇلغان يەرگە يەت ۈچە ئالغا قۇاراپ

ئەلەيھىسسا منىڭ قۇوۋمى پىۇرئەۋن ۋە

مېڭىلېرىڭالر»③ .لۇۇۇ ئەلەيھىسسۇا م

ئەس ەرلىرى بىۇلەن ئۇۇرۇش قىلى ۇقا

①
②
③

سۈرە قەمەر  63-66ئايەۇ
سۈرە شۇئەرا -613ئايەۇ
سۈرە ھىجىر -14ئايەۇ

④
⑤
⑥
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يولىغا) باشاليدۇ›»②.

بۇيرۇلماستىن ،بەل ى مىسىردىن باشۇقا
شەھەرگە چىقىپ كېتى ۇ ە بۇيرۇلغۇان.

ئەمما قەۋملەر پىۇرئەۋن قۇشۇۇنىنى

مۇسا ئەلەيھىسسۇا م پىۇرئەۋن بىۇلەن

كۆرۈپ تۇرغاچقا قاتتىق ئى ىلەنۇدى.

مېڭىپ دېڭىزغا يېتىۇپ بارغانۇدا بەنۇى
ئىسۇۇۇرائى

بۇ ھەقتە ئالالھ تائا مۇندا

ئارقىسۇۇۇىدىن پىۇۇۇرئەۋن

«بىز مۇساغا ھاسۇاڭ بىۇلەن دەرياغۇا

قوشۇۇۇنىنىڭ قۇۇوغالپ كېلىلاتقۇۇانلىقىنى

ئۇرغىن دەپ ۋەھىي قىلۇدۇ ( ،مۇسۇا

بىلگەچ ە قۇتۇلۇشتىن ئۈمىد ئۇۈزگەن.

ھاسىسۇۇى بىۇۇلەن ئۇرۇۋىۇۇدى) دەريۇۇا

ئالالھ تائۇا بۇۇ ئەھۇلالنى مۇنۇدا

يېرىلدى( ،ھەربىۇر يېرىلغۇان) قىسۇمى

تەسۇۇلىرلەپ بەرگەن« :ئى ۇۇى تۇۇوپ

چوڭ تاغدەك بولۇپ قالدى .ئى ىنچى

(يەنى پىۇرئەۋن تۇوپى بىۇلەن مۇسۇا

بىر گۇرۇھنى بۇ يەرگە يېقىنالشۇتۇردۇ

ئەلەيھىسسا منىڭ توپى) بىۇر-بىرىنۇى

(يەنۇۇى پىۇۇرئەۋن بىۇۇلەن قۇشۇۇۇنىنى

ۇانىڭ
ۇدا مۇسۇ
ۇقان چاغۇ
ۇۆرۈپ تۇرۇشۇ
كۇ

ئىسرائى

ئادەملىرى ‹ئۇ ر (يەنى پىرئەۋن بىلەن

ئەۋ دىنىڭ ئارقىسىدىن دەرياغا

كىرگۇۇۈزدۇ  .مۇسۇۇا بىۇۇلەن ئۇنىۇۇڭ

قۇشۇنى) بىزگە چوقۇم يېتى ۇىلالىدىغان

ھەمراھلىرىنى پۈتۈنلەي قۇتقۇزدۇ »③.

بولدى› دېدى .مۇسا ئېيتتى‹ :ئۇنۇدا

بۇ يەردە بىرەر ئادەممۇ چىقىم بولمىغان.

بولمايدۇ (يەنى ھەرگىز يېتى ۇەلمەيدۇ)

ئىسرائى

پەرۋەردىگارىم ھەقىۇقەتەن مەن بىۇلەن

ئەۋ دىنىڭ ھەممىسى قۇتۇلۇپ

قالغان .بەنى ئىسرائى

بىلۇۇلە ،مېنۇۇى (قۇتۇلۇۇۇش يولىغۇۇا)

«ئۇۇ ر (يەنۇى

پىرئەۋن بىلەن قۇشۇنى) بىزگە چوقۇۇم

باشاليدۇ›»①.

يېتى ىلالىدىغان بولدى» دېگەندە ئالالھ
تائا « :ئاندىن ئى ىنچۇى گۇۇرۇھنى

مۇسۇۇا ئەلەيھىسسۇۇا م دېگىنىۇۇدەك
دېيى

دەيۇدۇ:

مۇئمىننىۇڭ بۇنىڭغۇا ئوخ ۇاش

(يەنۇۇى پىۇۇرئەۋن بىۇۇلەن ئۇنىۇۇڭ

ۇدىغان
ۇدا دەيۇ
ۇار بولغانۇ
ۇا دۇچۇ
ئەھلالغۇ

قوشۇنلىرىنى) غەر

قىلدۇ » دېۇگەن.

بىردىنبىر سۆزىدۇر .بۇ ھەقۇتە ئۇالالھ

دېڭىز يېرىلىپ پىرئەۋن ۋە ئەس ەرلىرى

تائا مۇندا
‹ئۇنۇۇدا

دەيدۇ« :مۇسا ئېيتتۇى:

غەر

بولمايۇۇدۇ (يەنۇۇى ھەرگىۇۇز

پى

يېتى ەلمەيدۇ) پەرۋەردىگارىم ھەقىقەتەن
مەن بىلەن بىلۇلە ،مېنۇى (قۇتۇلۇۇش
①

ۋەقەلى ۇى ئۇادەتتىن تاشۇقىرى

شۇۇەكىلدە نۇسۇۇرەت ە ئېرى ۇۇ ەن ئەڭ
②

سۈرە شۇئەرا -16-16ئايەت ىچە

بولغان.

③
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سۈرە شۇئەرا -14-13ئايەت ىچە

بولۇپ قالغان .بىرا

ئۆزگەردى .ئىلگىرى زالىمالرنۇى ئۇالالھ

ئاخىرقى ۋەقەلى

ۇا ك قىلىۇ
ۇى ھۇ
ۇڭ زالىمالرنۇ
ئالالھنىۇ

تائا ئادەتتىن تاشۇقىرى ئىۇ

بىۇلەن

قانۇنىيىتى ھېلىھەم مەۋجۇۇ .بۇ ھەقۇتە

ھۇۇا ك قىالتتۇۇى .ئەممۇۇا پەيغەمۇۇبەر

دەيدۇ« :كۇاپىر ر

ئەلەيھىسسا م ئىسۇالم دىنىنۇى ئېلىۇپ

ئالالھ تائا مۇندا

پەيغەمبەرلىرىگە :سىلەرنى زېمىنىمىۇزدىن

كەلگەن ۋاقىتۇتىن باشۇالپ قۇانۇنىيەۇ

چوقۇم ھەيدەپ چىقىرىمىز ياكى چوقۇۇم

مۇندا

ئۆزگەردى« :ئۇى مۇۇئمىنلەر!

بىزنىڭ دىنىمىزغۇا قايتى ۇىڭالر كېۇرەك

سىلەر ئالالھقا (يەنى ئالالھنىڭ دىنىغۇا)

دېدى .ئۇ رغا پەرۋەردىگارى مۇنۇدا

يۇۇاردەم بەرسۇۇەڭالر ئۇۇالالھ سۇۇىلەرگە

ۋەھىي قىلدى :زالىمالرنى چوقۇم ھا ك

(دۈشمىنىڭالرغا قارشى) ياردەم بېرىۇدۇ،

قىلىمىۇۇۇز»① .ئۇۇۇالالھ تائا نىۇۇۇڭ

قەدىمىڭالرنى (ئۇۇرۇش مەيدانلىرىۇدا)

«زالىمالرنى چوقۇم ھۇا ك قىلىمىۇز»،

بەرقارار قىلىدۇ»②.

«ئۇۇ رنى ھۇا ك قىلغانۇدىن كېۇيىن،

مۇسۇۇۇۇۇۇلمانالر پەيغەمۇۇۇۇۇبەر

زېمىندا چوقۇم سىلەرنى تۇرغۇزىمىز ،بۇ

ئەلەيھىسسا منىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە،

(يەنى غەلىبە) مېنىڭ ئالدىمدا تۇرۇشتىن

خالى

ۇۇتىن) ۋە
ۇۇوراققا تارتىلى ۇ
ۇۇى سۇ
(يەنۇ

قىلى ى كېۇرەك .نۇاۋادا مۇسۇۇلمانالر

ئازابىمۇۇدىن قورققۇۇانالر ئۈچۈنۇۇدۇر»

ۇا
ۇالالھ تائۇ
ۇا ،ئۇ
ۇى ئەمەل قىلسۇ
ياخ ۇ

دېگەن سۆزى ئومۇمىيلىقنى ئىپادىلەيدۇ.
خۇ سە قىلىپ ئېيتقانۇدا :قانۇدا

ئابابى

قەۋم

رەھمەۇ ،بەرى ەۇ ،ئەمىنلى  ،تەۋپىۇق

ۋە ئالالھنىۇۇۇڭ ئاگاھالندۇرۇشۇۇۇىدىن

چۈشۈرسە ،كاپىر رغا ئازا -ئوقۇبەۇ،

قورقىۇۇدى ەن نىجاتلىققۇۇا ئېرى ۇۇىدۇ.

ھۇۇا كەۇ چۈشۇۇۈرىدۇ .ياخ ۇۇى ئەمەل

زالىمالر چوقۇۇم ھۇا ك بولىۇدۇ .بۇۇ

قىلمىسا ھېچنىمە چۈشۈرمەيدۇ .ئىسۇالم

قىيۇۇامەۇ كۇۇۈنىگىچە داۋاملى ۇۇىدىغان

ئۈممىتىگە خاس بۇۇ يېڭۇى قۇانۇنىيەۇ

قانۇنىيەۇ.

قىيۇۇامەۇ كۇۇۈنىگىچە ئۆزگەرمەسۇۇتىن
داۋاملى ىدۇ .مۇئمىنلەرنىۇڭ گەدىۇنىگە

مۇھەممەد ئەلەيھىسسۇا م پەيغەمۇبەر
بولۇپ كېلى ى بىلەن تەڭۇال ئالالھنىۇڭ

①

سۈرە ئىبراھىم -63ئايەۇ

نۇاملىق قۇشۇقا ئوخ ۇايدىغان

قۇشۇۇنى چۈشۇۇۈرىدۇ .مۇۇۇئمىنلەرگە

ئالالھنىڭ ئالدىدا سوراققا تارتىلى ۇتىن

زالىمالرنى ھۇا ك قىلىۇ

ئالالھ رازىلىقۇى ئۈچۇۈن ئەمەل

دەسسۇۇىمەكچى بولۇۋاتقۇۇان زالىمالرغۇۇا
نۇرغۇۇۇن كى ۇۇىلەر سۇۇەل قارايۇۇدۇ،

قۇانۇنىيىتى

②
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سۈرە مۇھەممەد -7ئايەۇ

ئاسۇۇماندىن «ئابابىۇۇ » قۇشۇۇىنىڭ

ئۇسۇلالر ھەر كى ىنىڭ شارائىتىغا قاراپ

چۈشۈشىنى يىراقتىن كۆزىتىۇپ كۈتۇۈپ

ئۆزگىرىدۇ .يىغىپ ئېيتقانۇدا ھۇورۇن،

ئولتۇرىۇۇدۇ .ئاسۇۇماندىن «ئابابىۇۇ »

بى ارتەلەپ قەۋم نۇسرەۇ تاپالمايدۇ.

قۇشىنىڭ چۈشۇۈپ كۇاپىر رنى ھۇا ك

ماڭا بىۇر قىسۇىم كى ۇىلەرنىڭ ئۇى

ۇوغرا
ۇۇرۇش تۇ
ۇۈپ ئولتۇ
ۇىنى كۆتۇ
قىلى ۇ
ئەمەس .بۇ خى

ئالالھ زالىمالرنى زالىمالر بىلەن ھۇا ك

تىپتى ى كى ۇىلەرنىڭ

قىلغىن ،بىزنۇى ئۇ رنىۇڭ ئارىسۇىدىن

ئۆزلىرى ھەرى ەت ە ئۆتمەي ئاسماندىن
ئابابى

سا مەۇ ھالۇدا چىقۇارغىن دەپ دۇئۇا

قۇشىنىڭ چۈشى ۇىنى كۈتۇۈپ

قىلى ى تازا ياقمايدۇ .ئۇنداقتا سۇېنىڭ

تۇرۇشى ئالالھ تائا نىۇڭ ئۇۆزگىرى

رولۇڭ نېمە؟ جەڭگە قاتناشماي قوماندان

قۇۇۇۇانۇنىيىتىنى چۈشۇۇۇۇەنمىگەنلى ى

بولۇشۇۇنى ئۇۇارزۇ قىلىلاتامسۇۇەن؟ ئۇۇى

ۇا
ۇۇلمانالر زالىمالرغۇ
ۇابلىنىدۇ .مۇسۇ
ھېسۇ

ۇانۇنىيىتى
ۇڭ قۇ
ۇلىرىم! ئالالھنىۇ
قېرىنداشۇ

ۇماندىن
ۇتا ئاسۇ
ۇۆرەش قىلى ۇ
ۇى كۇ
قارشۇ

بۇنۇۇدا

قۇشنىڭ چۈشى ىنى كۈتۈپ ئولتۇرمۇاي

بولمايۇۇدۇ .شۈبھىسۇۇىزكى

ئالالھنىۇۇڭ قۇۇانۇنىيىتى بولسۇۇا «ئۇۇى

رەبۇۇبىگە تەۋەك ۇۇۈل قىلىۇۇپ ئۇۇۆزىگە

مۇۇۇئمىنلەر! سۇۇىلەر ئالالھقۇۇا (يەنۇۇى

تايىنى ى كېرەك.

ئالالھنىڭ دىنىغۇا) يۇاردەم بەرسۇەڭالر

ئۇۇۇالالھ تائۇۇۇا مۇسۇۇۇۇلمانالرغا

ئالالھ سىلەرگە (دۈشمىنىڭالرغا قارشۇى)

ياشاۋاتقان شارائىتقا قۇاراپ ئۆزگىرىۇپ

ياردەم بېرىدۇ .قەدىمىڭالرنى (ئۇۇرۇش

تۇرىدىغان ئېنىق قۇانۇنىيەۇ بەلگىۇلەپ

مەيدانلىرىدا) بەرقارار قىلىدۇ①.

ۇدە ئاش ۇ ارا
ۇۇلمانالر بەزىۇ
بەردى .مۇسۇ

بىزنىڭ ئەبرەھەنىڭ دەۋرىدە ئەمەس

دەۋەتۇۇ ەن ئېھتىيۇۇاجلىق بولسۇۇا يەنە

ئى ەنلى ىمىز ئېسىڭالردا چىڭ تۇرسۇن.

بەزىدە مەخپۇى دەۋەتۇ ە ئېھتىيۇاجلىق

ناۋادا ھازىر سۇالىھ ئۇادەملەر يۇۇرتنى

بولىدۇ .بەزىۇدە تىنچلىۇق كېلى ۇىمگە

تاشالپ قاچقاندا ئابابى

ئېھتىياجلىق بولسا يەنە بەزىدە ئۇۇرۇش

قۇشى ھەرگىۇز

چۈشمەيدۇ.

قىلى قا ئېھتىيۇاجلىق .بەزىۇدە پۈتۇۈن

ئامېرى ىنىۇۇڭ راكىتۇۇا ،ئۇۇايرۇپىالن،

كاپىر رغا ئۇۇرۇش قىلى ۇقا ئېھتىيۇاج

تان ۇۇا ،ھەربۇۇى كېمىلىۇۇرى پۈتۇۇۈن

چۈشسە يەنە بەزىدە بىر قىسمى بىۇلەن

مۇسۇۇۇلمان شۇۇەھەرلىرىدە ئايلىنىۇۇپ

ئۇرۇش قىلىپ بىۇر قىسۇمىنى قويۇۇپ
بېرى ۇۇ ە ئېھتىيۇۇاجلىق بولىۇۇدۇ .بۇۇۇ
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يۈرىدۇ .مۇسۇۇلمانالر بولسۇا يۇۇرۇ-

ئالالھ تائا بايان قىلغان قۇانۇنىيەت ە

ۋەتەنلىرىنى ۋەيران قىلى  ،ئاياللىرىنى،

ئەمەل قىلغاندىال ئاندىن چۈشۇىدۇ .ئۇۇ

بۇۇۇالىلىرىنى ئۆلتۇۇۇۈرۈش ئۈچۇۇۇۈن

قانۇنىيەۇ بولسا ئالالھ تائا نىڭ مۇنۇۇ

كەلگەنلەرگە قاراپ تۇرۇۋاتىۇدۇ .ئۇۇ ر

سۇۇۆزىدۇر« :ئۇۇى مۇۇۇئمىنلەر! سۇۇىلەر

ئۆزلىرىچە :ئالالھ ئۇ رغۇا كۇاپىر رنى

ئالالھقا (يەنى ئالالھنىڭ دىنىغا) يۇاردەم

ساپال تاشالر بىلەن ھۇا ك قىلىۇدىغان

بەرسۇۇۇۇەڭالر ئۇۇۇۇالالھ سۇۇۇۇىلەرگە

قۇشنى ئەۋەتسە ياكى كاپىر رنى

(دۈشمىنىڭالرغا قارشى) ياردەم بېرىۇدۇ.

ۋەيران قىلىدىغان بىرەر مۇۆجىزە يۇاكى

قەدىمىڭالرنى (ئۇۇرۇش مەيدانلىرىۇدا)

ئابابى

ئادەتتىن تاشقىرى بىرەر ئىۇ

بەرقارار قىلىدۇ①.

بولۇۇپ

قالسۇۇى ەن دەپ ئۇۇارزۇ قىلى ۇۇىدۇ.

ۇا
ۇالالھ تائۇ
ۇىال ئۇ
ۇەۋەبىنى قىلسۇ
سۇ

نەتىجىدە بۇنىڭۇدەك چۇۈش كۇۆرۈپ

ۇاردەم
ۇۇئمىنلەرگە يۇ
ۇرىگە ۋە مۇ
پەيغەمبىۇ

ئولتۇرغۇۇان كى ۇۇىلەر ئامېرى ىنىۇۇڭ

بېرىدۇ.

بومباردىمانلىرىغا دۇچار بولىدۇ.

بىۇۇز ئۇۇالالھ تائا غۇۇا پەيغەمبىۇۇرى

ئۇۇۇۇ ر كۇۋەيۇۇۇ  ،سۇۇۇەئۇدىي

مۇۇۇۇۇھەممەد ئەلەيھىسسۇۇۇۇا مدىنمۇ

ئەرەبىستان ،ئىرا  ،قاتۇار ،ئۇممۇان،

سۇۇۆيۈملۈك ئەمەس .بىۇۇز پەيغەمۇۇبەر

تۇۇۈركىيە ،پاكىسۇۇتان ،ئافغانىسۇۇتان،

ئەلەيھىسسۇۇۇۇا منىڭ ھاياتىۇۇۇۇدى ى

ئۆزبې ىسۇۇتان ۋە بۇنىڭۇۇدىن باشۇۇقا

تۆۋەندى ىۇۇۇۇۇۇدەك ۋەقەلەرگە نەزەر

مۇسۇۇۇلمان دۆلەتلىرىۇۇدە ئامېرى ۇۇا

ئاغدۇرۇپ باقايلى!

ئەسۇۇ ەرلىرىنىڭ ۋەيرانچىلىۇۇق ئېلىۇۇپ

 -6بەدرى ئۇرۇشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىدا

بېرى ىنى كۈتۈپ تۇرىدۇ .ئۇۇ ر ئۇا
دېڭىز ،قىزىۇ

مۇسۇۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ نۇسۇۇۇۇۇرەت ە

دېڭىۇز ،قۇارا دېڭىۇز،

ئېرى

سېرىق دېڭىز يىغىۇپ ئېيتقانۇدا ئەرە

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا م باشۇچىلىق

يېۇۇرىم ئارىلىۇۇدى ى ئامېرى ۇۇا دېڭىۇۇز

قىلىلاتقان يەر يۈزىۇدى ى ئەڭ ياخ ۇى

پىلوتىنى توپۇان با سۇى كېلىۇپ غەر

ئىنسۇۇانالر بۇۇۇ ئۈممەتنىۇۇڭ پىرئەۋنۇۇى

قىلى ىنى كۈتۈپ تۇرىدۇ .مەن بۇنۇدا

باشچىلىقىدى ى ئەڭ ناچار كاپىر ر بىلەن

چۈش كۆرۈۋاتقانالرغا چىۇن قەلبىمۇدىن
دەيمەن :بەك ئۇۇزا

سۇاقالپ

مۇندا

كېتىسىلەر .ئاسماندىن ئابابىۇ

قۇشۇى

ەنلى ى:

ۇۇلمانالر ھە
ۇگە چۈش ۇ ەن .مۇسۇ
جەڭۇ
①
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يولدا ،كاپىر ر باتى

كۆرسەتتى»②.

يولدا بولسۇىمۇ،

كۇۇاپىر رنى ھۇۇا ك قىلىۇۇ

ئۈچۇۇۈن

غەلىبە قىلى

ئاسماندىن «ئابابى » قۇشى چۈشمىدى

جەڭ قىلى

بەل ى ئەكسىچە شۇ ۋاقىتتى ى شۇارائى

بولسىمۇ دۈشمەن بىۇلەن جەڭ قىلمىسۇا

ئۇرۇش قىلى قا مەجبۇر يتتى .بۇ ھەقتە

ئاسۇۇۇماندىن «ئابابىۇۇۇ » ھەرگىۇۇۇز

دەيدۇ( :مۇشرى الر

چۈشمەيدۇ .ئالالھنىۇڭ بۇۇ ئۇۈممەت ە

بىۇۇلەن ئۇچرى ى ۇۇنى) ۋەدىلەشۇۇ ەن

بې ىت ەن يېڭى قانۇنىيىتى بولسا« :ئۇى

بولساڭالر ،سىلەر (ئۆزۈڭالرنىڭ ئازلىقى،

مۇۇۇئمىنلەر! سۇۇىلەر ئالالھقۇۇا (يەنۇۇى

مۇشۇۇرى الرنىڭ كۇۇۆڭلى ىنى كۇۇۆرۈپ)

ئالالھنىڭ دىنىغۇا) يۇاردەم بەرسۇەڭالر

ئەلۇۇلەتتە بۇنىڭغۇۇا خىالپلىۇۇق قىلغۇۇان

ئالالھ سىلەرگە (دۈشمىنىڭالرغا قارشۇى)

ۇقا
ۇالالھ بولۇشۇ
ۇې ىن ئۇ
ۇو تتىڭالر ،لۇ
بۇ
تىگى لى

ياردەم بېرىدۇ ،قەدىمىڭالرنۇى ئۇۇرۇش

ئى نى (مۇسۇلمانالرنى ئەزىز،

مەيدانلىرىدا) بەرقارار قىلىدۇ»③.

مۇشرى الرنى خۇار قىلى ۇنى) ئەمەلۇگە

ۇان
ۇاقچى بولغۇ
ۇقا جەڭ قىلمۇ
شۇڭالشۇ

ئاشۇرۇش ئۈچۈن (سۇىلەرنى بەدرىۇدە

ئەسۇۇ ەرلەر جەڭ قىلىۇۇدىغان ئۇۇورۇننى

ۇۇۇىز
ۇۇۇلەن ۋەدىسۇ
ۇۇۇرى الر بىۇ
مۇشۇ

ياخ ۇۇى تاللى ۇۇى ،ئەسۇۇ ەرلەرنىڭ

ئۇچراشتۇردى)»①.

ۇا
ۇى ،قولىغۇ
ۇى تۈزى ۇ
ۇەپلىرىنى ياخ ۇ
سۇ

ئۇۇالالھ تائۇۇا يەنە بىۇۇر ئورۇنۇۇدا
مۇنۇۇدا
تىگى ۇۇلى

قورال-يارا

دەيۇۇدۇ« :ئۇۇالالھ بولۇشۇۇقا

قىلى

ئى ۇۇنى ئى ۇۇقا ئاشۇۇۇرۇش

ھەققىدە قومانۇدان مۇشۇاۋىر ر

ئەس ەر بىر نىيەۇ بىر مەقسەتتە جەڭۇگە

چېغىڭالردا (دۈشمەنلەرگە قارشى تۇرۇشقا

كىرى ى زىم .بۇنىڭدىن باشقا يەنە ھەر

جۇۇۈرئەۇ قىلسۇۇۇن دەپ) ئۇۇۇ رنى

قاندا

سىلەرنىڭ كۆزۈڭالرغا ئاز كۆرسۇەتتى ۋە

ۋاقىتتا دۈشمەنگە قارشى پۇختۇا

پىالن بولۇشى ،ئەس ەرلەر ناۋادا جەڭگە

سىلەرنى ئۇ رنىڭ كۆزلىرىگە (سۇىلەرگە

كىرىپ قالسا جەڭ مەيدانىدا سۇۇباتلىق

قارشى تەييارلىقتا بولمىسۇن دەپ) ئۇاز

بولۇشۇۇى ،ۋاقتۇۇى كەلگەنۇۇدە شۇۇېھى
②

①

ئېلى ى ،جەڭنۇى قانۇدا

بىلەن ياخ ى مەسلىھەتلى ى ى ،پۈتۇۈن

ئۈچۈن ،دۈشۇمەن بىۇلەن ئۈچراشۇقان
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زىۇم .مۇۇئمىنلەر گەرچە

ئالالھقۇۇا مۇشۇۇرى الردىن سۇۇۆيۈملۈك

ھەر ئى ى تەرەپنى مەيلۇى بولمىسۇىمۇ
ئالالھ تائا مۇندا

ئۈچۈن كاپىر ر بىلەن

③
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بەرقارار قىلىدۇ»① .شۇڭالشقا ئەھۇزا

بولۇشۇۇتىنمۇ قورقماسۇۇلىقى زىۇۇم.
مۇشۇندا

جېڭىدە مۇسۇلمانالر دۈشمەنگە قارشۇى

بولغان چاغۇدا «ئابابىۇ »

پەرى ۇۇتە ،يۇۇامغۇر ،دۈشۇۇمەنلەرنىڭ

بىرلى سۇۇۇەپ قۇۇۇۇرۇپ ئالالھنىۇۇۇڭ

ۇاكى
يۇ

مۇسۇۇۇۇلمانالرغا نۇسۇۇۇرەۇ ئاتۇۇۇا

ۇۇ
ۇرىگە قورقۇنۇ
قەلبلىۇ

ۇېلى
سۇ

دۈشمەنلەرنىڭ سۇەپلىرىنى بۇۇزۇۋېتى

قىلىدىغانلىقىغا چىن پۈت ەن .مۇناسۇىپ

ياكى ئالالھ تائا خالىغان بىر شەكىلدە

شەكىلدە جەڭ پىالنى تۈزۈپ ،خەنۇدەك

مەيۇۇدانغا كېلىۇۇدۇ .يەنە دەيمىزكۇۇى

كولىغان .خەنۇدەك كۇو ش جەريانىۇدا

ھەرى ەت ە ئۆتۈش ،مەسىلىلەرگە ئىجابى

ئاچلىققا سەۋر قىلغۇان .مۇشۇرى الر ۋە

پوزىتسىيە تۇتۇش ئىنتايىن مۇھىم.

يەھۇدىيالرغۇۇا قارشۇۇى مۇسۇۇۇلمانالر

 -6ئەھۇۇۇۇۇزا

ئۇرۇشۇۇۇۇۇىدا

مۇسۇلمانالرنىڭ نۇسرەت ە ئېرى
ئەھزا

ئارىسىدا بىرلى سەپ ھاسۇى

ئەينۇۇۇى ۋاقىتتى ۇۇۇى ئەڭ ياخ ۇۇۇى

ەنلى ى

ئىستىخباراتنى قولالنغان .بۇ ئى ۇالرنىڭ

ئۇرۇشىدا مۇسۇۇلمانالرنىڭ

ھەممىسى ساغالم ئەقىدە ،توغرا ئىبادەۇ

سانى 65مىڭ ئىدى .كاپىر ر پەيغەمۇبەر

ئۈستىگە قۇرۇلغۇان بولغاچقۇا ،ئۇالالھ

ئەلەيھىسسۇۇۇا منى ۋە سۇۇۇاھابىلەرنى

ۇۇۇامال،
ۇۇۇۇئمىنلەرگە شۇ
تائۇۇۇا مۇ

مۇھاسىرىگە ئېلىلالغان بولۇپ ،ئىسالمنى
تۈپ يىلتىزىدىن يو

قىلىلېتى

مۇشۇۇۇرى الرنىڭ ۋە يەھۇدىيالرنىۇۇۇڭ

قارارىغا

قۇشۇنلىرىنى قا يمىقان قىلىۇلېتى

كەلگەن ئىدى .مۇسۇۇلمانالر ھەقىۇقەۇ
ئۈستىدە ،مۇشرى الر باتىۇ

قىلغۇان.

قەلبلىرىگە قورقۇن سۇېلى

ئۈسۇتىدە

ۋە

قاتۇارلىق

شەكىللەردە «ئابابى » نى چۈشۇۈرگەن

بولسىمۇ كاپىر رغا قارشى «ئابابىۇ »

يەنى نۇسرەۇ ئاتا قىلغان .خۇ سە كا م

چۈشۇۇمىدى .كۇۇاپىر رنى يەر يۈتۇۇۈپ

ئالالھقا ئىخالسمەنلى

كەتمىدى .توپان با سى كېلىپ ۋەيۇران

بىۇلەن قىلىنغۇان

سالىھ ئەمەل ئىنتايىن مۇھىم.

قىلمىدى .چۈن ى ئالالھنىۇڭ ئۇۈممىتى

 -3ئوھۇۇۇۇۇۇد ئۇرۇشۇۇۇۇۇىدا

ۇۇى
ۇۇت ەن يېڭۇ
ۇۇۇھەممەدىيەگە بې ىۇ
مۇ

مۇسۇۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ پەيغەمۇۇۇۇۇبەر

قانۇنىيىتى بولسا« :ئى مۇئمىنلەر! سىلەر

ئەلەيھىسسۇۇا منىڭ ئۇرۇنالشتۇرۇشۇۇىغا

ئالالھقا (يەنى ئالالھنىڭ دىنىغا) يۇاردەم

خىالپلىق قىلغانلىقى

بەرسۇۇۇۇەڭالر ئۇۇۇۇالالھ سۇۇۇۇىلەرگە
(دۈشمىنىڭالرغا قارشى) ياردەم بېرىۇدۇ،
قەدىمىڭالرنۇۇى ئۇۇۇرۇش مەيدانلىرىۇۇدا)
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قادىردۇر»②.

ئوھۇۇۇد ئۇرۇشۇۇىدا مۇسۇۇۇلمانالر
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇۇۇۇا منىڭ

مۇسۇلمانالرنىڭ ئوھۇۇد ئۇرۇشۇىدا

ئۇرۇنالشتۇرۇشىغا خىالپلىق قىلغۇانلىقى

ئۆت ۈزگەن خاتالىقى بولسا ئوقچىالرنىڭ

ئۈچۈن كاپىر ر تەرىپىدىن مەغلۇبىيەت ە

ئورۇنالشۇۇتۇرۇلغان تۇۇاغنى تاشۇۇالپ

ئۇچرىدى .ئۇالالھ تائۇا بۇۇ ھەقۇتە

قېچى ىال بولماستىن ،بەل ى ئۇنىڭدىنمۇ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا م ۋە مۇئمىنلەرگە
خىتا

قىلىپ مۇندا

ناھايىتى خەتەرلى

دەيدۇ« :سىلەرگە

مايى

ۇمەنگە
ۇىلەر دۈشۇ
ۇىبەۇ سۇ
يەتۇ ەن مۇسۇ

بۇۇۇ چاغۇۇدىمۇ يەنىۇۇال مۇسۇۇۇلمانالرنى

بولغۇان

ۇۇۈن
ۇۇۇزۇش ئۈچۇ
ۇۇدىن قۇتقۇ
خاتالىقىۇ

تۇرسۇۇۇا ،بەدرى غازىتىۇۇۇدا بولسۇۇۇا

ئاسۇۇۇماندىن «ئابابىۇۇۇ » قۇشۇۇۇى

مۇشرى الردىن  75كى ىنى ئۆلتۇۈرگەن

چۈشۇۇۇمىدى .چۇۇۇۈن ى مۇۇۇۇھەممەد

 75كى ىنى ئەسىرگە ئالغان تۇرسۇاڭالر)

ئەلەيھىسسۇۇا منىڭ ئۇۇۈممىتىگە ئۇۇالالھ

ۇىلەر يەنە بۇۇۇ مۇسۇۇىبەۇ قەيەردىۇۇن
سۇ

تائا بې ىت ەن قانۇنىيەۇ بولسا« :ئۇى

كەلدى؟ دېدىڭالر»① .يەنى مۇۇئمىنلەر

مۇۇۇئمىنلەر! سۇۇىلەر ئالالھقۇۇا (يەنۇۇى

كاپىر رغۇۇا نۇۇېمە ئۈچۇۇۈن مەغلۇۇۇپ

ئالالھنىڭ دىنىغۇا) يۇاردەم بەرسۇەڭالر

بولغانلىقىدىن ھەيران قالىدۇ .بۇنىڭدىن

ئالالھ سىلەرگە (دۈشمىنىڭالرغا قارشۇى)

ئىلگىۇۇرى بەدرى ئۇرۇشۇۇىدا غەلىۇۇبە

ياردەم بېرىدۇ ،قەدىمىڭالرنۇى ئۇۇرۇش

قازانغان ئىدىڭالر .بۇرۇن غەلىبە قازىنىپ

مەيدانلىرىدا) بەرقارار قىلىدۇ»④.

ئەمۇۇدىلى تە مەغلۇۇۇپ بولسۇۇاڭالر بۇۇۇ

ئېسىڭالردا بولسۇن! بىز ئەبرەھەنىڭ

مەغلۇبىيەۇ نەدىن كەلدى دەمسىلەر؟ بۇ

دەۋرىۇۇدە ئەمەس .بىۇۇز پەيغەمبىرىمىۇۇز

سوئالغا جاۋاپ شەكىلدە ئۇالالھ تائۇا

مۇھەممەد ئەلەيھىسسا منىڭ دەۋرىۇدە،

دەيۇۇدۇ« :ئۇۇۇ سۇۇىلەرنىڭ

ئالالھ تائا مۇھەممەد ئەلەيھسسا منىڭ

ئۇۇۆزلىرىڭالردىن (يەنۇۇى پەيغەمبەرنىۇۇڭ

ئۈممىتىگە بې ىتىۇپ بەرگەن قۇانۇنىيەۇ

ئەمۇۇرىگە خىالپلىۇۇق قىلغۇۇانلىقىڭالر ۋە
غەنىيمەت ە ھېۇرى

زامانىدا ياشاۋاتىمىز.

بولغۇانلىقىڭالردىن)

-داۋامى كېيىن ى ساندا...

بولدى .ئالالھ ھەقىقەتەن ھەر نەرسۇىگە
②
③
①

سۈرە ئال ئىمران -614ئايەۇ

دەيۇدۇ:

«بەزىلىرىڭالر دۇنيانى كۆزلىۇدىڭالر»③.

كىلىدىغان تۇرسا (يەنى ئوھۇد غازىتىۇدا

مۇنۇۇدا

بولۇپ كېتى

خاتالىقى ئىدى .بۇ

ھەقتە ئالالھ تائۇا مۇنۇدا

يەت ۈزگەن مۇسۇىبەتنىڭ يېرىمىغۇا تەڭ
سىلەردىن  75كى ۇى شۇېھى

قەلبى مال-دۇنياغۇا

④
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كۆتۈرۈپ چىققان بولسۇىمۇ ،ئۇ رنىۇڭ

زامۇۇانىمىزدا خەلقنىۇۇڭ ئېغىزىۇۇدا

ئاساسلىق غايىسى كى ۇىلەرنى دىنۇدىن

«قۇرئۇۇۇۇۇانچىالر»« ،ھەدىۇۇۇۇۇ
ئىن ارچىلىرى» دېگەن ھەرخى

يىراقالشتۇرۇش ،ئۇ رنىۇڭ قەلبىۇدى ى

ئىسىمالر

دىننىڭ ئوبرازىنى خۇنۇكلەشۇتۈرۈش ۋە

بىلەن ئاتىلىپ كەلۇگەن بىۇر تۈركۇۈم

ئۇۇۇ رنى يولباشۇۇچى ئۆلىمالىرىۇۇدىن

كى ۇۇىلەر خۇراپاتقۇۇا قارشۇۇى تۇۇۇرۇپ،

يىراقالشتۇرۇشتىن ئىبۇارەۇ بىۇر خىلۇال

كى ىلەرنى قۇرئان كەرىمگە قۇايتۇرۇش
دېگەندەك ئاڭلىنى قا چىرايلىق سۆزلىرى

بولۇپ كەلمەكتە.

بىۇۇلەن مۇسۇۇۇلمانالر ئوتتۇرىسۇۇىدا

ئىسالم دۇنياسۇىدا تۇۈركىيە پى ىۇر
ئەركىنلى ىگە ئىگە ئالدىنقى قاتۇاردى ى
دۆلەتلەردىن بىرى بولغاچقا ھەركىۇم ھەر
خى پى ىر-قاراشلىرىنى ئەركىن ئۇېالن
قىال يدۇ .دىن بۇزغۇنچىلىرى مانا بۇۇ

ئۆگىنى نى خالىمايۇدىغان ۋە بۇۇرۇنقى

پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئۆز مۇددىئاسىنى
نۇقتىلىۇۇق ھالۇۇدا تۇۇۈركىيەدە ئى ۇۇقا
ئاشۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە .يەنە بىر
قىسم كى ىلەر بىلىۇپ – بىلۇمەي بۇۇ
ئىۇۇدىيەنى تەشۇۇلىق قىلماقتۇۇا .گەرچە
ئۇ رنىۇۇڭ كۇۇۆپلىرى دىنغۇۇا زىيۇۇان
يەت ۈزۈشنى مەقسەۇ قىلمىغان بولسىمۇ،

بۆلۈنۈشلەرنى پەيدا قىلماقتا ۋە نۇرغۇن
كى ۇۇۇىلەرنى ئۇۇۇۆز ئەقىدىسۇۇۇىدىن
شۇۇەكلىنىدىغان ،ئىسۇۇالم ئۆلىمالىرىغۇۇا
ئى ۇۇەن قىاللمايۇۇدىغان ،ئۇۇۇ ردىن
ئۈلگىلى

ئالىمالرغا تى

تەك ۈزىۇدىغان

ئەھلالغۇۇا كەلتۇۇۈرۈپ قويماقتۇۇا .دىۇۇن
بۇزغۇنچىلىرى تارىختىن بېرى مەيۇدانغا
چىقىپ تۇرغان بولۇپ ،ئۇۇ ر ھەربىۇر
ئەسىردە ئوخ اشمىغان ئىسىمالر بىۇلەن،
ئوخ اش بولمىغان يالتىرا

شۇئار رنى
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ئۇ رنىۇۇڭ دەۋىتۇۇى ،يۇۇازمىلىرى ۋە
نوتۇقلىرى كى ىلەرنى دىننىڭ ئاللىبۇرۇن
مۇسۇۇۇلمانالردا ئومۇملى ۇۇىپ بولغۇۇان
سۇۇابى مەسۇۇىلىلىرى ئۈسۇۇتىدە شۇۇەك
قىلىدىغان ،قەدىمقى ئىسالم ئۆلىمالىرىغۇا
ئى ەن قىاللمايدىغان ،ھەدىۇ بىۇلەن
بەلگىلەنۇۇگەن فىقھۇۇى مەسۇۇىلىلىرىگە
ئى ۇۇۇەنمەيدىغان قىلىۇۇۇپ قويۇشۇۇۇقا

ۇانىي تەرەپلىرىنۇۇى
ۇدىغان ئىنسۇ
يەت ۈزىۇ
ئىزدەپ تېپىپ ،ئۇۇ رنى ئەيىبلىسۇەك،
بىزگە ۋە ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا نۇېمە
پايدىسى بار؟ ئەكسىچە ،كۇۆپ زىيىنۇى
بار .چۈن ى مۇسۇلمانالرنىڭ قەلبىدى ى
ئۆلىما رغا بولغان ھۆرمەۇ ،ئىخالس ۋە
ئەقىدە يوقاپ كېتىدۇ ياكى سۇسلى ۇىپ
قالىدۇ .نەتىجىدە ،كى ىلەر ئۆلىما رنىڭ

يېتەرلى تۇۇۇر .مۇسۇۇۇلمانالر ئىچىۇۇدە
بىرلى ە كېلىنگەن ،قۇرئان ۋە سۈننەۇ
ئۇۇارقىلىق بې ىۇۇتىلگەن مەسۇۇىلىلەرنى
قايتىدىن تۇا ش-تۇارتى ماۋزۇسۇىغا
ئايالندۇرۇش ۋە بۇ مەسىلىلەر ئۈسۇتىدە
ئوپېراتسىيە يۈرگۈزۈش مۇسۇۇلمانالرغا
پايۇۇۇدىلىق ئىۇۇۇ ئەمەس .دىۇۇۇن
دۈشۇۇمەنلىرى بۇنىڭۇۇدىن پايۇۇدىلىنىپ

سۇۇۆزلىرىدىن شۇۇەكلىنىدىغان ،ھەتتۇۇا
ئى ەنمەيدىغان بولۇپ قالىدۇ .ھۇالبۇكى
ئىسالم ئۆلىمالىرىنىۇڭ مۇۇتلە كۇۆپ
سانلىقى مۇسۇلمانالر ئۈچۇۈن ئەمەلىۇي
ئۇۇۈلگە ۋە پەيغەمۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇا مغا
ھەقىقىۇۇي ۋارىۇۇ بولۇۇۇپ ئۇۇۆت ەن
زاتالردۇر.

مۇسۇلمانالرنىڭ ئېتىقادىنى تەۋرىتى ۋە
ئۇۇۇ رنى دىنۇۇدا شۇۇەك ە چۈشۇۇۈرۈش
قاتارلىق رەزىۇ مەقسۇەتلىرىنى ئى ۇقا
ئاشۇرىدۇ.

بۇنىڭدىن بىر قانچە ئۇاي ئىلگىۇرى

ۇالم
ۇۆت ەن ئىسۇ
ۇا ئۇ
ۇوغرا ،تارىختۇ
تۇ
ئۆلىمۇۇالىرىنى ،مەزھەپ پې ۇۇلالىرىنى
خاتالىقالردىن خالىي دەپ ئويلىمۇايمىز.
چۇۇۇۈن ى پەيغەمۇۇۇبەرلەردىن باشۇۇۇقا
ھېچقاندا ئىنسان خاتالىقالردىن خۇالىي

تۈركىيە ئۇاۋازى رادىيوسۇىنىڭ ئۇيغۇۇر
بۆلۇۇۈمى تۇۇۈركىيە دىنىۇۇي ئى ۇۇالر
ئىدارىسىنىڭ سابىق باشلىقى پروفېسسور
دوكتور مۇھەممەد گۆرمەزنىۇڭ «ئۇالالھ
تەرىپىۇۇدىن چۈشۇۇۈرۈلگەن دىۇۇن ۋە
ئويدۇرۇلغان دىن» دېگەنۇدەك يېڭۇى
ئوتتۇرىغۇۇا چىقىرىلغۇۇان سەپسۇۇەتىلەرگە
بەرگەن رەددىيەسىنى ئاڭالتتى .ماقالىۇدا
مۇھەممەد گۆرمەز مۇنۇ رنى تەكىتلىگەن

ئەمەس .مەزھەپ ئۆلىمۇۇۇۇۇۇالىرى ۋە
ئۇ رنىڭ ئەگەش ۈچىلىرى ئوتتۇرىسۇىدا
يۇۇۇۇۇۈز بەرگەن توقۇنۇشۇۇۇۇۇالرمۇ،
زىددىيەتلەرمۇ ئاز بولمىغان .ئەمما بىۇز
بۇ توقۇنۇشۇالرنى ،زىۇددىيەتلەرنى ۋە
بۇرۇنقى ئۆلىما ردىن بەزىسۇىنىڭ خاتۇا
كەت ەن يەرلىرىنۇى ،پەزىلەتۇ ە تەسۇىر

ئىدى« :ئالالھ تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەن
دىن ۋە ئويدۇرۇلغان دىن» دېگەن يېڭى
ئۇقۇمالرنىڭ ئۇتتۇرىغا چىقىرىلى ىغا ھەم
ئىلمىۇۇي نۇقتىۇۇدىن ،ھەم ئەخالقىۇۇي
ۇۇم ىن
ۇي مۇ
ۇتىلى قەتئىۇ
ۇدىن قېۇ
نۇقتىۇ
ئەمەس .ئىلگىرى ئەرە دۇنياسۇىدىمۇ
بۇ ئوقۇمنى «دىنىي مۇنەززەل ۋە دىنىي
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مۇبەددەل» (يەنۇى ئۇالالھ تەرىپىۇدىن
چۈشۈرۈلگەن دىن ۋە ئۆزگەرتىلېتىلگەن
دىن) دەپ ئوتتۇرىغا چىقارغانالر بولغان
ئىدى .ئەمدىلى تە تۈركىيەدىمۇ مېۇدىيا
ۇۇۇۇان
ۇۇۇۇتىلىرىدى ى نۇرغۇنلىغۇ
ۋاسۇ
مۇنازىرىلەردە بۇۇ ئۇقۇۇمنى ئاڭالشۇقا
باشلىدۇ  ،بۇ قەتئىۇي تۇوغرا ئەمەس،
بۇنىڭدا مۇنۇدا ئۇۈ ئېھتىمۇاللىقنى

قويدى» دېمەكچى بولغان بولسا ،بۇمۇ
ھې شۈبھىسىزكى ،ئىسالم تارىخىغا ئەڭ
چوڭ بۆھتان چاپلىغۇانلىقتۇر .چۇۈن ى
ئىسۇۇۇۇۇۇۇالمنىڭ پۈتۇۇۇۇۇۇۇۈنلەي
ئۆزگەرتىۇۇۇۇۇۇۇۇۇلېتىلگەنلى ىنى ۋە
بۇزۇۋېتىلگەنلى ىنى ئىلگىرى سۇۈرۈش،
ئالالھنىڭ كىتابىغا شۇۇنداقال ئالالھنىۇڭ
كىتابىدى ى ۋەدىلىرىگە زى كېلىدۇ .بۇ

نەزەردە تۇتۇشىمىز زىم» .

پۈتۈن ئىسۇالم تۇارىخىنى كۇپۇرلۇققۇا
چىقىرىلەت ەنلى ۋە ئىن ۇار قىلغۇانلىق
بولىدۇ.

 .6ئەگەر بىرسۇۇى مۇشۇۇۇ خىۇۇ
سەپسەتىلەر ئارقىلىق «ئالالھ تەرىپىدىن
چۈشۈرۈلگەن دىن مېنىۇڭ ئېتىقۇادىم ۋە
مەن سىلەرگە چۈشۇەندۈرگەن دىنۇدۇر.
باشۇۇقىالرنىڭ دەۋەۇ قىلىۇۇلاتقىنى ۋە
ئەمەل قىلىلاتقىنى بولسا ،ئويۇدۇرۇلغان
دىندۇر» دېمەكچى بولغان بولسا( ،مەن

 .3ئەگەر بۇ سەپسەتىنى ئوتتۇرىغا
ۇال
ۇڭ پەقەتۇ
ۇالم دىنىنىۇ
ۇانالر ئىسۇ
چىقارغۇ
جىبرىئىۇۇ ئەلەيھىسسۇۇا م ئۇۇارقىلىق
ئالالھتىن چۈشۈرۈلگەن دىن ۋەھىيۇدىنال
ئىبارەۇ ئى ەنلى ىنۇى ،يەنۇى پەقەتۇال

ئەقلى-ھۇشى جايىدا ھېچبىر مۇسۇلمان
ھەرگىزمۇ بۇندا ئويلىيالمايۇدۇ ،دەپ
قۇۇارايمەن) ئۇنىۇۇڭ بۇۇۇ سەپسەتىسۇۇى
تەكپىرچىلى (يەنى باشقىالرنى كاپىرغۇا
چىقىرى ) ئېقىمىنىڭ ئەڭ ئاشقۇن ،ئەڭ
يىرگىنى ۇۇلى ئىپادىسۇۇىدۇر .بۇنۇۇدا
سەپسىەتىنى ئەلۇلەتتە ھەرگىۇز قوبۇۇل
قىلى قا بولمايدۇ.

قۇرئاندىن ئىبارەۇ ئى ەنلى ىنى ئىلگىرى
سۇۇۈرمەكچى بولغۇۇان بولسۇۇا ھەمۇۇدە
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇۇۇۇا منىڭ
ۇلىرى ۋە
ۇەھىھ ھەدىسۇ
ۇۈننەتلىرى ،سۇ
سۇ
ئى ۇۇۇەنچىلى خەۋەر مىراسۇۇۇلىرىنى
«ئويدۇرۇلغان دىۇن» كاتېگورىيەسۇىگە
كىرگۈزۈپ قويمۇاقچى بولغۇان بولسۇا،
ئۇ رنىڭ دىنىنى ھەرگىزمۇ ئىسالم دىنى
دېيى ە بولمايدۇ .چۈن ى ئىسالم بىۇر

ۇۇدىن
قىلىلالغۇۇانالر «ئۇۇالالھ تەرىپىۇ
چۈشۇۇۇۈرۈلگەن دىۇۇۇن پەيغەمۇۇۇبەر
ئەلەيھىسسۇۇا مغا كەلۇۇگەن ،ئۇنىۇۇڭ
سۇۇاھابىلىرى ئەمەل قىلغۇۇان دىنۇۇدۇر.
ئۇ ردىن كېيىن ى مۇسۇلمانالر بۇ دىننى
پۈتۇۇۇۇۈنلەي ئۆزگەرتىۇۇۇۇلەتتى ۋە
«ئويدۇرۇلغان دىۇن»غۇا ئايالنۇدۇرۇپ

ۇۇۇبەر
ۇۇۇەكىلدە پەيغەمۇ
ۇۇۇۈن شۇ
پۈتۇ
ئەلەيھىسسا مغا ئالالھتىن چۈشۇۈرۈلگەن
ۋەھىينىۇۇۇڭ شۇۇۇۇنداقال پەيغەمۇۇۇبەر
ئەلەيھىسسۇۇا م ئۇۇۆزى ئەمەل قىلىۇۇپ،
بىزگە يەت ۈزگەن ھەقىقەتلەرنىڭ ئورتا
بىر پۈتۈن گەۋدىسۇىدۇر .ئۈممەتنىۇڭ
ئىجما (يەنى ئورتا پى ىر) ،قىياس ۋە
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كۆزقاراشلىرىنى ئاساس قىلغۇان فىقھۇى
مىراسى ،ساغالم ئەقىلنىۇڭ ئىجتىھۇادى،
ئىستىھسانى (يەنۇى خەلقنىۇڭ ئورتۇا
مەنپەئەتىنۇۇى چىقىۇۇ قىلغۇۇان دىنىۇۇي
ھۆكۇۇۇۈملىرى) ۋە ھې مەتلىۇۇۇرى...
قاتارلىقالرنى «ئويدۇرۇلغان دىن» دەپ
قوبۇل قىلى ئىلمىيلى ىمۇ ،ئەقىلگىمۇ
ئۇيغۇن كەلمەيدۇ.

قانۇۇدا مۇسۇۇۇلمان «ئىسۇۇالم دىنۇۇى
ئۆزگەرتىلېتىلدى» دېۇگەن مەنىۇدى ى
سۇۇۆزلەرنى قىاللمايۇۇدۇ ۋە قەتئىۇۇي
قىلمايۇۇۇدۇ« .ئۇۇۇالالھ تەرىپىۇۇۇدىن
چۈشۇۇۈرۈلگەن دىۇۇن ۋە ئويۇۇدۇرۇلغان
دىۇۇن» دېگەنۇۇدەك سەپسۇۇەتىلەرنى
ئوتتۇرىغا چىقىرىلاتقان تەرەپلەر ئەسلىدە
مەقسۇۇەتلى ئۇقۇۇۇمالرنى يارىتى ۇۇقا

ۇۇا
ۇۇەتىلەرنى ئوتتۇرىغۇ
ۇۇۇ سەپسۇ
بۇ
قويۇۋاتقانالرغا پۈتۈنلەي ياخ ى گۇمان
بىلەن باھا بېرىۇپ« ،بۇۇ ر ئەسۇلىدە
تارىخ بويىچە دىنغا ئارىلى ۇىپ قالغۇان
خاتۇۇا چۈشۇۇەنچىلەرنى ،ئەنئەنىلەرنۇۇى،
ئىسرائىليە ۋە خىرىستىيان رىلايەتلىرىنى،
بىۇۇدئەۇ ھەم خۇراپۇۇاتلىقالرنى كۇۇۆزدە
تۇتۇۋاتىدۇ» دېگەن تەقدىردىمۇ ،يەنىال

تىرى ماقتا .ئەگەر بۇ سۆزلىرى ئارقىلىق
دىنغۇۇا خۇراپىيلىقالرنىۇۇڭ ئارىلى ۇۇىپ
كەت ەنلى ىنى بىلۇدۈرمەكچى بولۇشۇقان
بولسا ،بۇ ھەرگىزمۇ ئۇنى ئىپادىلەشنىڭ
ئۇسۇلى ۋە ئۇسلۇبى بو لمايدۇ .پۇاك
ئىۇۇدىيەلەر خۇۇائىن پى ىۇۇرلەر بىۇۇلەن
شەكىللەنمەيدۇ .قوغداشنى ئۇالالھ ئۇۆز
ئۈسۇۇتىگە ئالغۇۇان بۇۇۇ ئىسۇۇالم دىنۇۇى
ھېچقاندا تاشقى مۇۇداخىلىنى قوبۇۇل
قىلمايدۇ ،ئىچىدىن ئورۇن بەرمەيۇدۇ ۋە
قەتئىي ئورۇن بېرىلمەيدۇ».

بۇ قەتئيى توغرا ئەمەس .چۈن ى دىندا
مۇبالىغىلەشۇۇتۈرۈش سۇۇەنئەۇ ئەمەس،
يالغانچىلىق ھېسابلىنىدۇ .ئۈ – تۇۆۇ
دانە توقۇلغۇۇان خەۋەرلەرنۇۇى دەسۇۇتەك
قىلىلېلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسسۇا منىڭ
سۇۈننەتلىرى ۋە ھەدىۇ مىراسۇلىرىنى
رەۇ قىلىلاتقۇۇۇانلىقلىرى ،ئۇ رنىۇۇۇڭ
«ئالالھ تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەن دىۇن»
دەپ ئاتىلېلى قان سەپسەتىلىرىگىمۇ زى

«ئويۇۇدۇرۇلغان دىۇۇن» دېۇۇگەن
ئاتۇۇالغۇنى ئۇۇازغۇن ،نەپسۇۇانىيەتچى
ۇوغرا
ۇە تۇ
ۇانالرغا ئى لەتسۇ
ۇوپى-ئى ۇ
سۇ
بولۇشۇۇى مۇۇۇم ىن .چۇۇۈن ى ئۇۇازغۇن
ۇۆز
ۇانالر ئۇ
ۇوپى-ئى ۇ
ۇانىيەتچى سۇ
نەپسۇ
ۋاقتىدا ئىسالم دۇنياسىغا يامراپ كىرگەن
ۇۇۇروبالر بولۇۇۇۇۇپ ،بۇۇۇۇارلىق
مى ۇ
خۇراپاتچىلىقنىۇۇڭ باشۇۇچىلىرى ئىۇۇدى.
ئۇ ر قۇرئۇان ۋە ھەدىسۇ ە تامۇامەن
قارشى كېلىدىغان پەتىلا رنى ئويدۇرۇپ
چىقىۇۇپ ،كى ۇۇىلەرنى ھە دىننىۇۇڭ
روھىدىن ئازدۇرغان .ئەممۇا فۇقەھۇا ر
(ئىسالم فىقھى ۇناس ئۇالىملىرى)نى ۋە

كېلىدۇ.
ۇتە
ۇۇ جەھەتۇ
ۇەكىلدە بۇ
ۇىز شۇ
ئورۇنسۇ
خەلقنىڭ پى ىر-ئېڭىنى مالىمان قىلىۇ
مەقسەۇ قىلىنماقتا .بىرا  ،سۇوغوققان،
پاراسۇۇەتلى مىللىتىمىۇۇز ئېتىقادىغۇۇا
قىلىنىدىغان بۇۇ خىۇ سۇيىقەسۇتلەرگە
قەتئىي يۇول قويمۇاي كەلمەكۇتە .ھەر
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ئۇ رنىۇۇۇڭ شۇۇۇەنىنى چۈشۇۇۇۈرۈپ،
مۇسۇۇۇلمانالرنىڭ ئىسۇۇالم ئۆلىمالىرىغۇۇا
بولغۇۇان مۇۇۇھەببىتىنى ۋە ئىخالسۇۇىنى
ۇۇدۇ.
ۇۇەۇ قىلىۇ
ۇۇنى مەقسۇ
تۆۋەنلىتى ۇ
مۇسۇۇۇلمانالرنىڭ ئۆلىما رغۇۇا قارىتۇۇا
ئى ەنچىسى ،ئىخالسۇى ۋە مۇۇھەببىتى
تۆۋەنلەپ كەتسە ،ئۇ رنىڭ قالۇدۇرۇپ
كەت ەن ئىلىم مىراسلىرىنى ئۆگىنى ۇتىن
مەھۇۇرىم قالىۇۇدۇ .چۇۇۈن ى ئىنسۇۇانالر
ئۆزلىرى ئى ەن قىاللمىغان كى ۇىلەرگە
قىزىقمايدۇ ،ئۇ رنىڭ ئىلىم خەزىنىسىدىن
مەنپەئەۇ ئېلى نى خالىمايدۇ .شۇۇندا
قىلىپ ئومۇۇمىي مۇسۇۇلمانالر .بىۇلەن
ئۆلىما ر ئوتتۇرىسىدا چوڭ بىۇر ھۇاڭ
پەيدا بولىدۇ-دە ،ئۆلىما رنىڭ ئىلمۇى
ئۇ ر بىلەنۇال كېتىۇپ قالىۇدۇ ،خەلۇق
مەنپەئەۇ ئا لمايدۇ.

مۇھەددى (ھەدىس ۇناس ئۇالىمالر)نى
ئويدۇرغان دىننىڭ مەنسۇپلىرى دېۇيى
چې ىدىن ئاشۇقان تەللىلىۇ ۋە چۇوڭ
ۇڭ
ۇدۇر .ھەدىۇ ئىن ارچىلىرىنىۇ
بوھتانۇ
فىقھىغا كۆڭۇل بۆلىۇدىغان ،مەزھەپنۇى
ئېتىۇۇراپ قىلىۇۇدىغان مۇسۇۇۇلمانالرنىڭ
ھەممىسۇۇىنى ئويۇۇدۇرۇلغان دىننىۇۇڭ
مەنسۇپلىرى دېيى ى چۇوڭ ھەقسۇىزلىق
ۋە يالغانچىلىقتۇر.
«ئويۇۇدۇرۇلغان دىۇۇن» دېۇۇگەن
ئاتالغۇنى كۆتۈرۈپ چىققانالر ئۆزلىرىنىڭ
بۇ سەپسەتىسىنى بازارغا سېلى تا ئىسالم
ۇۇۇ ەن
ۇۇۇامراپ كەتۇ
ۇۇۇىدا يۇ
دۇنياسۇ
خۇراپاتلىقالرنى ،سۇوپى-ئى ۇانالرنىڭ
خۇراپۇۇاتلىرىنى ،ئۇ رنىۇۇڭ سۇۇاددا
ئىنسانالرنى دىن نامىدىن ئالداشۇلىرىنى
مىسال قىلىۇپ كەلتۈرىۇدۇ .ھۇالبۇكى،
ئەقلۇۇى جايىۇۇدا بولغۇۇان ھېچقانۇۇدا
مۇسۇلمان ئادەم يۇۇقىرىقى قىلىقالرنۇى
دىن نامىدىن قوبۇل قىلمايدۇ .چۇۈن ى
بۇ قىلىقالرنى ۋە بۇ خۇراپاتالرنى سادىر
قىلغۇچىالرنىۇۇڭ ھېچقايسىسۇۇى ئىسۇۇالم
دىنىنىۇۇۇڭ مەنسۇۇۇۇپلىرى دېيى ۇۇۇ ە
ئەرزىمەيدۇ .ئەمما «ئويدۇرۇلغان دىن»
دېگەن ئاتالغۇنى بازارغۇا سۇېلىلاتقانالر
سوپى-ئى انالرنىڭ قەبىھ قىلمى لىرىنى
دەستەك قىلىپ تۇرۇپ ،تارىختا ئۆت ەن
ئىسۇۇۇۇالم ئۆلىمۇۇۇۇالىرىنى ،مەزھەپ
پې ۇۇلالىرىنى ،ھەدىۇۇ ئۆلىمۇۇالىرىنى
سۆكىدۇ ۋە ئۇ رنى ئويدۇرۇلغان دىننىڭ
مەنسۇپلىرى قىلىپ كۆرسۇىتىدۇ .ئۇۇ ر
تارىختىن بېرى ئىسالمغا خىزمەۇ قىلىۇپ
ئۆت ەن ئۆلىما رنى ئەيىبلەش ئارقىلىق

شەكسۇۇۇىزكى ،ئىسۇۇۇالم دىنىنۇۇۇى
ۇۇن» ۋە
ۇۇ ەن دىۇ
ۇۇالالھتىن چۈشۇ
«ئ ۇ
ۇن» دەپ ئى ىۇۇگە
ۇدۇرۇلغان دىۇ
«ئويۇ
ئۇۇايرى  ،مۇسۇۇۇلمانالرنى «ئۇۇالالھ
چۈشۈرگەن دىننىۇڭ مەنسۇۇپلىرى» ۋە
«ئويدۇرۇلغان دىننىۇڭ مەنسۇۇپلىرى»
دەپ بۆلۈش ئالالھ تائا نىۇڭ دىنىغۇا
ۇلى تۇر.
ۇوڭ زىيان ەشۇ
ۇان ئەڭ چۇ
قىلىنغۇ
چۈن ى ھازىر مۇسۇۇلمانالرنىڭ بې ۇىغا
كەلۇۇگەن كۈلپەتلەرنىۇۇڭ ھەممىسۇۇىگە
ئۇ رنىڭ ئىناقسىزلىقى سەۋە بولماقتا.
جانۇۇابى ئۇۇالالھ تەپرىقچىلىۇۇ ۋە
ئىتتىپاقسۇۇىزلىقنىڭ دەردىنۇۇى يەت ۇۇۈچە
تارتىلاتقان ئۇيغۇۇر رنى ئازغۇنالرنىۇڭ
پىتنە-پاساتلىرىدىن ساقلىغاي...
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ۇۇا،
ۇۇ ە قېقىلماقتۇ
ۇۇتە ،چەتۇ
يەكلەنمەكۇ
ۇادى ى
ۇڭ دۇنيۇ
ۇىتىلمەكتە .ئۇ رنىۇ
كەمسۇ
ماددىي ھاياۇ ۋە ھۆكۈمرانلىق مىزانىدا
ھېچقانۇۇدا سۇۇالماقلىقى ۋە ئېتىبۇۇارى
بولماي كەلمەكتە.

ھازىرقى كۈندە مۇسۇۇلمانالر دۇنيۇا
نۇپۇسىنىڭ تۇۆتتىن بىرىنۇى تەشۇ ى
ۇپەۇ ۋە
ۇم مەرىۇ
ۇۇ ردا ئىلىۇ
ۇدۇ .ئۇ
قىلىۇ
مەدەنىيەۇ بار .ئۇ ر يۈكسەك ئىنسانىي
ۇگە
ۇۇلمانالر ئىۇ
ۇگە .مۇسۇ
ۇازارەت ە ئىۇ
ھۇ
بولغان سانائەۇ ۋە تېخنى ىالر تارىختۇا
كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە كۇۆپ .ئۇۇ ردا
ماددىي ئىم انىيەۇ ۋە كۈ -قۇۋۋەتلەر
ئې ىپ تۇرىدۇ .ئۇ رنىڭ مەكتەپلىۇرى،
ئۇنىلېرسۇۇۇۇىتىتلىرى ۋە ھەر خىۇۇۇۇ
ساھەدى ى بىلىم يۇرتلىرى ئىنتايىن كۆپ
بولۇۇۇپ ،سۇۇاناپ بولۇۇۇش قىۇۇيىن.
ئۇ ردى ى بىلىم-مەرىپەۇ مەركەزلىرى،

مۇسۇلمانالردى ى بۇۇ ئۇاجىزلىق ۋە
ئېزىلى نىڭ سەۋەبى زادى نېمە؟
مۇنۇ ھەدى

بۇۇ سۇوئالغا تولۇۇ

جاۋاپ بولۇشۇى مۇۇم ىن .پەيغەمۇبەر
ئەلەيھىسسا م« :شۇندا

بىۇر زامۇان

ۇدى ى
ۇر لىگەنۇ
ۇۇددى بىۇ
ۇدۇكى ،خۇ
كېلىۇ
تائامغا يېگۈچىلەر ئو شقاندەك پۈتۇۈن

ئىلىم ،دىۇن ،ئەدەبىيۇاۇ ،مەدەنىۇيەۇ
مائارىۇۇپ ساھەسۇۇىدە ئى ۇۇلەيدىغان
ئۇۇالىملىرى يېتىۇۇپ ئاشۇۇىدۇ .ئۇۇۇ ر
تارىخىنىڭ پۈتۈن باسقۇچلىرى ھەققىۇدە
ئىنتايىن مول بىلىمگە ئىۇگە .شۇۇندا
تۇرۇغلۇ ھازىرقى مۇسۇلمانالر خەلقئارا
جەمئىۇۇيەتلەر ۋە دۆلەتۇۇلەر تەرىپىۇۇدىن

مىللەتلەر سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالرغا بېسۇىپ
ۇانالر
ۇا چاقىرىلغۇ
ۇى تائامغۇ
ۇدۇ (يەنۇ
كېلىۇ
لېگەننىڭ چۆرىسىدە ئولتۇرۇپ ،بىما ل
تامۇۇا

يېگەنۇۇدەك كۇۇاپىر مىللەتۇۇلەر

بىرلى ىپ ئۈسۇۈڭالرغا كېلىۇپ مۇال-
مۈل ۇۇۈڭالرنى ئاسۇۇانال ئېلىلالىۇۇدۇ)»
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دېگەندە ،سۇاھابەلەردىن بىۇر كى ۇى:

بوغۇز پ ،مەسچىتلىرىنى ،ئۆيلىرىنى ۋە

«يارەسۇلۇلالھ! ئۇۇ چاغۇدا بىۇز ئۇاز

شۇۇەھەرلىرىنى كۆيۇۇدۈرۈپ ۋەيۇۇران

بو مدۇ؟

قىلماقتۇۇۇا ،يەنە بىۇۇۇر تەرەپۇۇۇتىن

بولغانلىقىمىز ئۈچۈن شۇندا

» دەپ سۇۇۇۇورىدى .پەيغەمۇۇۇۇبەر

كوممۇنىستالر مۇسۇۇلمانالرنى دىنىۇدىن

ئەلەيھىسسا م« :يا  ،سىلەر ئۇچاغۇدا

ياندۇرۇش ئۈچۈن قولىۇدىن كەلگەننۇى

كۆپ بولۇسىلەر لۇې ىن سۇىلەر سۇەل

قىلماقتا.

ئۈسۇۇۇتىدى ى كۆپۇۇۇۈك ە ئوخ ۇۇۇاپ

بۇۇۇ ۋەھ ۇۇىيلى لەرنىڭ ھەممىسۇۇى

قالىسىلەر ئۇالالھ دۈشۇمەنلىرىڭالرنىڭ

سەۋەبسىز شۇندا

دىلىدىن سىلەردىن قورقۇش تۇيغۇسۇىنى

بۇنىڭ سەۋەبى مۇسۇلمانالر سانى كۆپ،

ئېلىۇۇپ تاشۇۇلىلەت ەن ۋە سۇۇىلەرنىڭ

بايلىقى مول ۋە كۈ -قۇۋۋەت ە ئىۇگە

قەلبىڭالرغا ۋەھەننۇى سۇېلىپ قويغۇان

بولۇشنىڭ ۋاسىتىلىرى تولۇۇ

بولىۇۇدۇ» دېۇۇدى .ئۇۇۇ كى ۇۇى :يۇۇا

كېلىدىغان ھەيلىتى يوقالغۇان ،ئۇاچ ۆز

سۇۇورىدى .پەيغەمۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇا م:

دۈشمەن ئالدىدى ى ئولجىغۇا ئايلىنىۇپ

«ۋەھەن-دۇنيۇۇۇۇانى سۇۇۇۇۆيۈش ۋە

قالغۇۇان .چۇۇۈن ى ئۇۇۇ ر بوشۇۇاڭلىق،

ۇاۋاپ
ۇتۇر» دەپ جۇ
ۇدىن قورقۇشۇ
ئۆلۈمۇ

ھورۇنلۇ

①

ۋە قورقۇنچاقلىق كېسۇىلىگە

مۇپتىال بولغان ،ئۇ ر دۇنيانى سۇۆيۈش

دېمىسىمۇ ھازىر بارلىق تاجۇاۋۇزچى
ۇلەر ھەر خى ۇ
دۆلەتۇ

بولۇۇپ

ۇۇدىن
ۇۇڭ ئىمانۇ
ۇۇۇ  ،ئۇ رنىۇ
تۇرۇغلۇ

رەسۇلۇلالھ! ۋەھەن دېگەن نۇېمە؟ دەپ

بەردى» .

بولۇۋاتامدۇ؟ يۇا ،

ۋە ئۆلۈمنى يامان كۇۆرۈش كېسۇىلىگە
گىرىپتار بولغان.

ۇارقىلىق
ۇولالر ئۇ
يۇ

مۇسۇۇۇلمانالرنىڭ دىيارىغۇۇا خىۇۇرى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا منىڭ ئالدىنئا

قىلماقتا ،ئۇ رنى بىۇر-بىۇرى بىۇلەن

بەرگەن خەۋىرى تولۇ

ئۇرۇشتۇرۇپ قويۇپ ،ئۇ رنىڭ تەبىئىي

روياپقا چىقتۇى

ۋە مۇسۇلمانالر دىيارىۇدا ئومۇملى ۇىپ

بايلىقىغا ۋە پۇل-مېلىغا ئىگە بولۇشۇقا

كەتتى .مۇسۇلمانالرنى گۇناھ-مەسىيەۇ

ئۇرۇنماقتۇۇۇا ،يەنە بىۇۇۇر تەرەپۇۇۇتىن

ۋە ئاسۇۇىيلىق دېڭىزىغۇۇا غەر

بۇددىسۇۇۇتالر ئىسۇۇۇالم دۇنياسۇۇۇىنىڭ

بولۇۇۇپ

كەت ەن ماتېرىيالىسۇتالردىن ئۇايرىغىلى

ئاجىزلىقىۇۇۇۇۇدىن پايۇۇۇۇۇدىلىنىپ،

بولمايۇۇۇدىغان بولۇۇۇۇپ قالۇۇۇدى.

مۇسۇلمانالرنىڭ بالىلىرىنى ،ئايۇاللىرىنى

مۇسۇۇلمانالرنىڭ غەر

دۈشۇمەنلى ىنىڭ

پى رىۇۇي ۋە ئىجتىمۇۇائىي ھۇجۇمۇۇدىن
①ئىمام ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىمام ئەھمەد رىلايىتى.
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ھالقىۇۇپ ،ئومۇميۈزلۇۇۈك ئەسۇۇ ىرى

ئۇ رنى بىرلى

ھۇجۇمغا ئۆت ەنلى ىنى ،ئىنتايىن قاتتىق

ئۈممىتىگە قارشۇى ئۇرۇشۇقا سۇالىدۇ.

قوللۇ

بىلەن چوڭ تىپتى ۇى قىرغۇۇ

ئۈممىتى بولغان ئىسۇالم

بۇنىڭۇۇدىن مەقسۇۇەۇ مۇسۇۇۇلمانالرنى

قۇۇۇۇورالالرنى ئى ۇۇۇۇلىتىدىغانلىقىنى

تەلتۈكۈس يۇوقىتى  ،ھېچبولمىغانۇدا،

ۇازىر
ۇدى .ھۇ
ۇى كەلۇ
ۇلەيدىغان ۋاقتۇ
ئەسۇ

ئۇ رنى دۇنيۇادا ھېچقانۇدا

نوپۇۇزى

ئىسالم دىيارلىرىدا مەيدانغا كېلىلاتقۇان

يو  ،ئۆزىنىڭ دۇنياغا كېلى

غايىسىنى

مەجبۇۇۇرىي كۆچۇۇۈرۈش ،ھەيۇۇدەپ

بىلمەيۇۇۇدىغان ،پۇۇۇالە

چىقىرى  ،ئۆلتۈرۈش ،بۇو ڭ-تۇا ڭ

ئايالندۇرۇشتۇر .ئۇۇ ر مۇسۇۇلمانالرنى

قاتارلىق قىلمى الر غەربلى لەرنىڭ

پىالنىنۇۇى ئەمەلۇۇگە

قىلى

ۋەيۇۇران قىلىۇۇ

ئەبگا رغۇۇۇا

نىيىتىنىڭ بۇزۇلغانلىقىنىۇڭ ،ئۇ رنىۇڭ

ئاشۇرۇش ئۈچۈن ،ئىسالمغا مۇستەھ ەم

ئىسۇۇالمغا ۋە مۇسۇۇۇلمانالرغا بولغۇۇان

بولغۇۇان مەملى ەتلەرنىۇۇڭ ھەممىسۇۇىدە

ۇىپ،
ۇۇ يامانلى ۇ
ۇمەنلى ىنىڭ تېخىمۇ
دۈشۇ

قا يمىقانچىلىق ،مۇقىمسۇىزلىق پەيۇدا

ھەددىۇۇدىن ئۇۇارتۇ

قىلىۇۇپ ،ھەرخىۇۇ

غالجىرلى ۇۇىپ

كەت ەنلى ىنىڭ ۋە دىننىڭ ئاساسۇلىرىنى

ئىسۇۇىمالر ئاسۇۇتىدا

ئۇرۇش چىقىرىلاتىدۇ.

يىقىتىپ تاشالپ ،قەلبلەردى ى ئىمۇان ۋە

ۇۇغ
ۇۇ ئۇلۇ
ۇائەھلىلەر بۇ
ۇۇ نۇ
ئەگەر ئۇ

ئى ەن يىلتىزلىرىنى قومۇرۇپ تاشالشۇقا

دىننىۇۇڭ ھەر يەر ۋە ھەر زامانۇۇدى ى

ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنىۇۇۇڭ ئەڭ ئوچۇۇۇۇ

ئىنسانالرنىڭ تەبىئىتىگە تامۇامەن مۇاس

ئىسپاتىدۇر.

كېلىدىغانلىقىنى بىلگەن بولسا ئىدى ،بۇ
قەدەر دۈشۇۇمەنلى

ئىسالم دۈشۇمەنلىرى «بىرلەشۇ ەن

قىلمىغۇۇان پۈتۇۇۈن
پايۇدا

دۆلەتلەر تەش ىالتى» دەپ ئاتىلالغۇان

كۈچىنى ئۇۆزلىرىگە ھېچقانۇدا

بىۇۇر ئورگۇۇان ئۇۇارقىلىق دۇنيۇۇادى ى

ئېلىۇۇۇپ كەلمەيۇۇۇدىغان ئى ۇۇۇالرغا

سىياسىي ۋە ئىجتىمۇائىي مەركەزلەرنۇى

ئى لەتمىگەن بو تتى .چۈن ى سەۋەبسىز

ئىگىلىلالدى .مۇشۇ ئورگۇان ئۇارقىلىق

ئۆزىنى قىينۇاش ھېچقانۇدا

دىۇن ۋە

ئىسالم مەملى ەتلىۇرىگە ۋە ئازسۇانلىق

قانۇندا ھەتتا بىلىمدىن يىرا

جاڭگۇال

مۇسۇۇۇلمانالر ياشۇۇايدىغان دۆلەتۇۇلەرگە

قانۇنىدىمۇ قوبۇل قىلىنمايۇدىغان بىۇر

ئىقتىسادىي ئېمبارگو قويىدۇ .ئۆزلىرىنىڭ

ئى تۇر .لۇې ىن ئۇۇ ر تىنچلىقۇپەرۋەر،

يامۇۇان غەرەزلىۇۇرىگە يېۇۇتى

ئىنسانىيەتنى ھۆرمەتلەش ە ،ئىنسانالرنى

ئۈچۇۇۈن

ئوخ ۇۇىمىغان مىلۇۇلەۇ ۋە خەلقلەردىۇۇن

ھەر تۈرلۇۇۇۇۇۈك ھۇۇۇۇۇا كەتلەردىن

مىليونالرچە ئەسۇ ەرلەرنى تەشۇ ىللەپ،

قۇتۇلدۇرۇشقا ۋە پۈت ۈل ئىنسۇانىيەت ە
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ھەممىدىن خەۋەرداردۇر ①» .تەقلالىق-

چاقىرىۇۇدىغان مۇسۇۇۇلمانالرغا قارشۇۇى

ئۇۇالالھ تائا غۇۇا ئىتۇۇائەۇ قىلىۇۇ ،

دۇنيانى ئىدارە قىلى
يوقىتى

پۇرسىتى بېرى

مەسئۇلىيەۇ تۇيغۇسى بىۇلەن ياشۇاپ،

پىالنلىرىنى ئىجرا قىلى تا چىڭ

ئالالھ تائا كۆرسەت ەن بويىچە ئىۇ

تۇرىدۇ.

كۆرۈش دېگەنلى تۇۇر .ئۇالالھ تائۇا

ئىختىالپ نۇقتىسى مانا مۇشۇ دۇنياغا
ھۆكۈمرانلىۇۇق قىلىۇۇ

تەقلالىۇۇۇق دەرىجىسۇۇۇىگە يەتۇۇۇ ەن

نۇقتىسۇۇىدا

بەندىلىرىگە ئەللەتتە يۇاردەم قىلىۇدۇ.

يوشۇرۇنغان .چۈن ى ئۆز ۋاقتىۇدا بۇۇ

ۇۇانالرغا
ۇۇالەمگە ۋە ئىنسۇ
ۇۇمەك ،ئۇ
دېۇ

ھۆكۈمرانلىققۇۇۇا ئۈممەتلەرنىۇۇۇڭ ئەڭ

ھۆكۈمرانلىۇۇق قىلى ۇۇقا ياقەتلىۇۇ

ياخ ىسۇۇى بولغۇۇان ئىسۇۇالم ئۇۇۈممىتى
ئېرى

بولۇشنىڭ ئۆلچىمى تەقلالىقتۇر .شۇ بىر

ەن ۋە جۇاھىلىيەۇ ئۇۈممەتلىرى

ھەقىقەت ى ،تەقۇلالىقتىن ئىبۇارەۇ بۇۇ

ئۇنىڭدىن مەھرىم قالغان ئىدى .بۇنىڭ

ئۇۇالىي مەرتىۇۇلىگە ئېرى ۇۇەلمىگەنلەر

سەۋەبى شۇۇكى ،ھۆكۈمرانلىققۇا ئىۇگە

ھۆكۈمرانلىققۇۇا يىۇۇق بولغانالرنىۇۇڭ

بولۇش ئۈچۈن ھەقلىق بولۇش كېرەك.

ئالۇۇۇدىنى توسۇۇۇۇش ۋە ئۇ رنىۇۇۇڭ

ئىسالم ئۇۈممىتى بولسۇا ئۇۆز ۋاقتىۇدا

ھۆكۇۇۈمرانلىقنى قولىغۇۇا ئالدۇرماسۇۇلىق

ۇڭ
ۇۇپ ،دۇنيانىۇ
ۇق بولۇ
ۇا ھەقلىۇ
ئۇنىڭغۇ

ئۈچۈن ھەر تۈرلۈك ھېلە-مى ىرلەرنۇى

باشقۇرۇش تىزگىنىنۇى قولىغۇا ئالغۇان.

ئى ۇۇۇلىتىپ ،ئۇۇۇۇ رنى ھەرخىۇۇۇ

چۈن ى ئۇ ر ئىسالمنىڭ تەلىماتلىرى ۋە

قىيىنچىلىقالرغا دۇچار قىلىۇ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا منىڭ تەربىيەسۇى

ئۇارقىلىق

ۇاقلىق
ۇاجىزلىق ۋە قورقۇنچۇ
ۇۇ رنى ئۇ
ئۇ

بويىچە غۇبارسىز ،توغرا يولدا ماڭغۇان.

ھالىتىگە چۈشۈرۈپ قويماقچى بولىدۇ.

ۇانىيەت ە
ۇۈل ئىنسۇ
ۇا پۈت ۇ
ۇالالھ تائۇ
ئۇ
خىتاپ قىلغان« :ئەي ئىنسانالر!

ئالالھۇ سۇبھانەھۇ ۋەتەئۇا بىۇزگە

بىز سىلەرنى بىر ئەر ۋە بىۇر ئايالۇدىن

قۇرئۇۇان كەرىمۇۇدە ھەزرىتۇۇى داۋۇد

مۇندا
ياراتتۇ

ۇان
ۇىنى بايۇ
ۇا منىڭ قىسسىسۇ
ئەلەيھىسسۇ

ۋە سۇىلەرنى بىۇر-بىۇرىڭالر

ۇا داۋۇد
ۇالالھ تائۇ
ۇدۇ .ئۇ
ۇپ بېرىۇ
قىلىۇ

بىلەن تونۇشۇشۇڭالر ئۈچۇۈن نۇرغۇۇن
ئىۇۇر

ئەلەيھىسسۇۇا مغا-ئىتۇۇائەتمەنلى ى ۋە

ۋە قەبىۇۇلە قىلۇۇدۇ  .شۇۇۇنى

توختاۋسىز ئالالھنى زى ىۇر قىلى ۇىنىڭ

بىلىڭالركۇۇى سۇۇىلەرنىڭ ئەڭ تەقۇۇلادار

مۇكاپىتى سۈپىتىدە كاتتۇا پادى ۇاھلىق

ۇڭ نەزىرىۇۇدە ئەڭ
ۇولغىنىڭالر ئالالھنىۇ
بۇ
ھۆرمەتلىۇۇ

بەرگەن ئىۇۇدى .داۋۇد ئەلەيھىسسۇۇا م

ھېسابلىنىسۇۇىلەر .ئۇۇالالھ

ھەقىۇۇقەتەن ھەممىنۇۇى بىلگۇۇۈچى ۋە

①

35

سۈرە ھۇجۇراۇ -63ئايەۇ

ئىتائەتمەن ،بويسۇنغۇچى ۋە ئۇالالھنى

ۋەدىلىرىگە چىن ئى ەن قىلغان ،ۋاقتىنى

كۆپ زى ىر قىلىدىغان پادى اھ بولۇۇپ،

ۇۇ
ۇۇر قىلىۇ
رەببىنۇۇى زى ىۇ

ئۇ ئىلىمدە ۋە ئەمەلۇدە ئەڭ يۇۇقىرى

ئۆت ۈزگەن ،رەببىمۇ ئۇنىڭغۇا ئىلىۇم،

پەللىگە چىققان ئىۇدى .ئۇالالھ تائۇا

ئەمەل ۋە كاتتا كۈ -قۇۋۋەۇ بەرگەن،

ئۇنىڭۇۇدىن رازى بولغۇۇان ،ئۇنىڭغۇۇا

ۇا
ۇالرنى ئۇنىڭغۇ
ۇاغالرنى ۋە ئۇچارقۇشۇ
تۇ

تاغالرنى ،ئۇچارلىقالرنى بويسۇۇندۇرۇپ

بويسۇندۇرۇپ بەرگەن ۋە بۇ مەخلۇقالر

بەرگەن .ئۇنىۇۇۇۇڭ پادى ۇۇۇۇاھلىقىنى

بىلەن بىرلى تە كېچە-كۈنۇدۈز ئۇالالھ

كۈچلەندۈرگەن ،ئۇنىڭغۇا ھۇې مەۇ ۋە

تائا غا تەسبىھ ئېيتىدىغان بىر بەندىنىڭ

ۇۇ
ۇۇوغرا ھەل قىلىۇ
ۇۇىلىلەرنى تۇ
مەسۇ

ئوبرازىنى بايان قىلىپ بېرىۇدۇ .ئىمۇام

قابىلىيىتى ئاتا قىلغۇان .ئۇالالھ تائۇا
قۇرئۇۇان كەرىمۇۇدە مۇنۇۇدا

ۇۇلەن
بىۇ

ۇلايەۇ
ۇلىم رىۇ
ۇام مۇسۇ
ۇارى ۋە ئىمۇ
بۇخۇ

دەيۇۇدۇ:

قىلغۇۇان بىۇۇر ھەدىسۇۇتە پەيغەمۇۇبەر

«ئۇ رنىڭ سۆزلىرىگە سۇەۋر قىلغىۇن،

ۇۇدا
ۇۇا م مۇنۇ
ئەلەيھىسسۇ

دىنۇۇدا كۈچلۇۇۈك بەنۇۇدىمىز داۋۇدنۇۇى

ۇۇگەن:
دېۇ

«ئالالھقا ئەڭ يېقىملىق كېلىدىغان ناماز

ئەسۇۇلىگىن ،ئۇۇۇ ھەقىۇۇقەتەن ئالالھقۇۇا

داۋۇدنىڭ نامىزى ۋە ئالالھ ئەڭ ياخ ى

ئىتائەۇ قىلغۇچى ئىدى .بىز ھەقىقەتەن

كۆرىدىغان روزا داۋۇدنىڭ روزىسۇىدۇر.

تۇۇاغالرنى ئۇنىڭغۇۇا بويسۇۇۇندۇرۇپ

چۈن ى ئۇ كېچىنىڭ دەسلەپ ى يېرىمىدە

بەردۇ  ،ئۇ ر داۋۇد بىلەن ئەتىگىنى-

ئۇخاليتتى ،كېچىنىڭ ئۈچنىۇڭ بىرىۇدە

ئاخ ىمى تەسبىھ ئېيتاتتى .قۇشۇالرنىمۇ
ئۇنىڭغا بويسۇندۇرۇپ بەردۇ  ،ئۇ رمۇ

تۇۇۇرۇپ نامۇۇاز ئوقۇۇۇيتتى ،كېچىنىۇۇڭ

ۇۇپ ،داۋۇد
ۇۇتىن توپلىنىۇ
تەرەپ-تەرەپۇ

ئالتىنىڭ بىرىدە يەنە ئۇۇخاليتتى .بىۇر

بىلەن بىللە تەسبىھ ئېيتاتتى .ھەممىسۇى

كۈن روزا تۇتۇپ ،بىر كۈن تۇتمايتتى.

ئالالھقا ئىتائەۇ قىلغۇچىدۇر .داۋۇدنىڭ

دۈشمەن بىۇلەن ئۇچراشۇقاندا ھەرگىۇز

سۇۇەلتەنىتىنى كۈچەيتتۇۇۇ  ،ئۇنىڭغۇۇا

قاچمايتتى .ئۇ ھەقىۇقەتەن ئىتۇائەتمەن

ھې مەۇ ۋە جىدەل-ماجرا رنى تۇوەرا

بەندە ئىدى» .

ھەل قىلىۇۇۇدىغان ئىقتىۇۇۇدار ئاتۇۇۇا
قىلدۇ ».

ئالالھ تائا نىڭ ئىتائەتمەن بەندىسى

①

داۋۇد ئەلەيھىسسا م بۇ كاتتا مەرتىلىگە

بۇۇۇ ئۇۇايەتلەر ئۈسۇۇتىدە ئۇۇازرا

پەقەۇ ئالالھ تائا غۇا چىۇن قەلبىۇدىن

ئويالنسا  ،بۇ ئايەتلەر بىزگە رەبۇبىگە

باغلىنى  ،ھاياتى بۇويىچە ئۇۇنى يۇاد

مۇسۇۇتەھ ەم باغالنغۇۇان ۋە ئۇنىۇۇڭ
①

سۈرە ساد -65-66ئايەتلەر

ئېتىپ ،ئۇنىڭغۇا بەنۇدىچىلى

قىلىۇ

ئارقىلىق ئېرى تى ۋە دۇنياغۇا پادى ۇاھ
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ۇۇق
ۇۇگە ھۆكۈمرانلىۇ
ۇۇۇپ ،ھەممىۇ
بولۇ

ئالالھتىن باشقىسىغا يېلىنمايدۇ ،ئۇالالھ

قىلىۇۇدىغان مەرتىۇۇلىگە ئېرى ۇۇ ەندىمۇ

ئۈچۈن ياشايدۇ ،ئالالھتىن باشقا ھېچبىر

مۇۇال-دۇنيۇۇا ،ئۇۇائىلە ،مەنسۇۇەپ

كۈ

ھەرقانچە چوڭ بولۇۇپ كەتسۇۇن

دېگەنلەرنىۇۇڭ مۇۇۇھەببىتىگە بېۇۇرىلمەي

ئۇنى قورقۇتالمايۇدۇ ،ئۇۇ ھېچقانۇدا

داۋاملىق ئالالھ تائا نى زى ىر قىلىۇ

پادى اھ ۋە سۇلتانغا پىسەن

بىۇۇۇلەن بولۇۇۇدى .ھەزرىتۇۇۇى داۋۇد

چۈن ى ئۇنىڭ بارلىق غېمۇى ئۇالالھنى

ئەلەيھىسسا م ئۆزىگە بېرىلگەن مۇاددىي

رازى قىلى

ۋە ئالالھنىۇڭ يۇاردەم ۋە

ۋە مەنىلى نېمەتلەرنىڭ ھەممىنۇى ئۇۆز

غەلبىسىگە ئېرى ى تۇر.

يىقىدا ئى لىتى ۇنى بىلۇدى ،بىۇرىگە

بۇۇۇ يەردە ئۇۇازرا

قىلمايدۇ.

ئۆتمۈشۇۇىمىزگە

بېرىلىپ يەنە بىرىنى تاشالپ قويمىۇدى.

قايتىپ ئىسالمنىڭ دەسلەپ ى ئەھۇلالىنى

ئۇ ئىلمىي ۋە ئەمەلىي كۈ -قۇۋۋىتىنى

ئەسلىگىنىمىزدە ،ساختا كۈ -قۇۇۋۋەۇ

ئى لىتى ۇۇۇۇتە ،دۆلەۇ ئى ۇۇۇۇلىرىنى

ۋە يالغان سەلتەنەتنىڭ ئالدىدا ئىمان ۋە

باشقۇرۇشتى ى ھۇې مەۇ ۋە مەسۇىلىنى

ئەقىدىنىڭ كۈچىنى كۆرسۇىتىدىغان بىۇر

توغرا بىۇر تەرەپ قىلىۇ

كۆرۈنۈش كۆز ئالدىمىزغا كېلىۇدۇ .ئۇۇ

ئىقتىۇدارىنى

بولسىمۇ ،ھەزرىتى سەئد ئىبنى ۋەققاس

جۇۇارىي قىلدۇرۇشۇۇتا تەڭپۇڭلۇۇۇقنى

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رەبىئى ئىبنى ئامىرنى

ساقلىدى .ئۇ قەلبى ،ئەقلۇى ،ئىلمۇى،

پارسۇۇالرنىڭ دۇنيۇۇانى قورقۇتىۇۇدىغان

ۇۇى ۋە
ھۇشۇۇيارلىقى ،ئەدەپ -ئەخالقۇ

كۈچلۈك قۇماندانى رۇستەمگە ئەۋەتىدۇ.

تىلىنىۇۇڭ ئۆت ۈرلۇۇۈكى قاتۇۇارلىقالرنى

رەبىئى ئىبنى ئامىر رۇستەمنىڭ ئالۇدىغا

ئوخ اش ئى قا سا لىدى .كى ۇى مانۇا
مۇشۇۇۇندا

كىرىۇۇدۇ ،رۇسۇۇتەم بولسۇۇا يىۇۇپەك

ئۇۇالالھ تائۇۇا نى رازى

گىلەملەرنىڭ ئۈستىدە ،ئالتۇن ،كۈمۈش،

قىلىدىغان شەكىلدە ياشىسا ،ئۇنىڭغا ھەر

قىممەتلى

ۇۇۋۋەۇ،
ۇۈ -قۇ
ۇتۈنلۈك ،كۇ
يەردە ئۈسۇ

بىزەلگەن ھەشەمەتلى

بەخ -سائادەۇ ۋە ئىلىم-ھې مەۇ يار
بولىدۇ .بۇندا
قىلى

ئۈنچە-مەرۋايىۇتلەر بىۇلەن
تەختنىڭ ئۈستىدە

ئولتۇراتتى .رۇستەمنىڭ بې ىدا گۆھەرلەر

كى ى ئالالھقا تەقلالىق

بىلەن زىننەتلەنگەن ئۇالتۇن تۇاج بۇار

ئارقىلىق ئالالھنىۇڭ غەلىبىسۇىگە

ئىۇۇدى .ئەتراپىۇۇدا ۋەزىۇۇرلەر ،دۆلەۇ

ئېرى ىدۇ .ھەر ئى ۇىدا ۋە ھەرقانۇدا

ئەربابلىرى ۋە ھەربىي قۇماندانالر قۇول

ئەھلال ئاستىدا ئالالھ تائا نىڭ ياردەم

باغالپ تۇراتتى .رەبىئى ئىبنۇى ئۇامىر

ۋە تەۋپىقىۇۇگە سۇۇازاۋەر بولىۇۇدۇ .ئۇۇۇ

ئۇنىڭ ئالدىغا ئادەتتى ى كىيىمى ،قولىدا

ئۇۇالالھتىن باشقىسۇۇىدىن قورقمايۇۇدۇ،

نەيزىسى بىلەن قالقىنى ۋە پاكار ئېتىغۇا
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مېنگەن ھالدا كىرىۇدۇ .ئۇنىۇڭ ئېتۇى
رۇستەمنىڭ قىممەتلى

چىقىرى

يىپەك گىلىمىۇگە

ۇۇا
ۇۇۇلمانالر مانۇ
ۇۇلەپ ى مۇسۇ
دەسۇ

دەسسەپ تۇرىدۇ .ئاندىن رەبىئى ئىبنۇى

مۇشۇندا

ئۇۇامىر ئۇۇاتتىن چۈشۇۇۈپ ،گىلەمنىۇۇڭ

جاسارەتلى

ئۈستىدە تۇرغان ئالتۇن بىلەن بىزەلگەن
ئېسى

ياستۇقالردىن بىرىنۇى نەيزىسۇى

زىنەتلىۇۇرىگە ئىمۇۇانىي نەزەر بىۇۇلەن
قارايتتى .ئۇ ر ئۆزلىرىدى ى ئىماننىۇڭ

قىلى ى دۇنيالىق ئۈچۈن ئەمەسۇلى ىنى

كۈچى ۋە ئالالھ تائا نىۇڭ ۋەدىسۇىگە

ئىۇدى .ئۇۇ قولىۇدى ى

بولغۇۇان ئى ەنچىسۇۇى بىۇۇلەن بۈيۇۇۈك

قورالى ،تۆمۈر كىيىمۇى ۋە بې ۇىدى ى

پادى ۇۇاھالرغا ۋە سۇۇۇلتانالرغا قارشۇۇى

دۇبۇلغىسى بىلەن رۇسۇتەمنىڭ ئالۇدىغا

تۇۇۇراتتى .چۇۇۈن ى ئۇۇۇ ر ھەقىقىۇۇي

ۇۇپ،
ۇۇ زىمالر توسۇ
ۇۇنى مۇ
ۇدۇ .ئۇ
ماڭىۇ

مۇۇۇۇئمىنلەر بولۇۇۇۇپ ،ئۈممەتنىۇۇۇڭ

قولۇڭدى ى قورالىڭنى قويۇپ مۇاڭغىن،

بىرلى ىنىڭ ھا ۋىتىنى تېتىغۇان ئىۇدى.

دەيدۇ .رەبىئۇى ئىبنۇى ئۇامىر« :مەن

ئۇ رنىڭ رەببى بىلەن بولغان رى تىسۇى

سىلەرگە ياللۇرۇپ كەلگىنىم يو  ،سىلەر

ئىنتايىن مۇستەھ ەم ۋە كۈچلۈك ئىدى.

چاقىردىڭالر ،شۇڭا مەن كەلدىم .مېنۇى

ئۇ ر رەببىگە ،رەببىنىۇڭ غەلىۇبە ئاتۇا

بۇ ھالىم بىلەن قويسۇاڭالر قويۇۇڭالر،

قىلىۇۇدىغانلىقىغا ۋە ۋەدىسۇۇىگە چىۇۇن

ۇدۇ.
ۇتىمەن» دەيۇ
ۇپ كېۇ
ۇا قايتىۇ
بولمىسۇ

ئى ەن قىالتتى .ئالالھ تائا مۇنۇدا

رۇستەم «ئۇنىڭغا رۇخسۇەۇ قىلىڭۇالر»

دەيدۇ« :ئالالھ ئىچىڭالردى ۇى ئىمۇان

دەيدۇ .رەبىئى ئىبنى ئامىر رۇسۇتەمنىڭ

ئېيتقان ۋە سۇالىھ ئەمەللەرنۇى قىلغۇان

ئالدىدا نەيزىسىنىڭ ئۇچى بىلەن ئېسى
ۇۇۇپ دا
ۇۇۇى يىرتېلېتىۇ
گىلەمنۇ

بولۇپ ،چۇوڭ دۆلەتلەرنۇى

بويسۇندۇراتتى .ئۇ ر دۇنياغا ۋە ئۇنىڭ

قىلى ى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇرۇش

ئېالن قىلىۇ

قورقماس ،شۇىجائەتلى

ۋە

ۋە مۇۇاددىي كۇۇۈچلەرنى ئۇۇۆزلىرىگە

بىلەن تى ىپ ئېتىنى ئۇنىڭغا باغلىۇدى.
بۇندا

ئۈچۈن ئەۋەتتى» دەيدۇ.

كى ۇۇۇىلەرگە ،ئۇۇۇۇ ردىن بۇۇۇۇرۇن

يەردە

ئۇۇۆت ەنلەرنى زېمىنۇۇدا ھۆكۇۇۈمران

ئولتۇرىدۇ ،رۇستەم ئۇنىڭغا« :سۇىلەرنى

قىلغاندەك ،ئۇ رنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران

كىم ئەۋەتتى؟ » دەيدۇ .رەبىئى ئىبنۇى

قىلى نى ،ئۇ ر ئۈچۈن تاللىغان دىننۇى

ئامىر« :ئالالھ بىزنى خالىغان كى ۇىنى

چوقۇم مۇستەھ ەم قىلىۇپ بېرى ۇنى ۋە

بەندىگە قۇل بولۇشتىن ئالالھقۇا قۇۇل

ئۇ رنىۇۇڭ قورقۇنچىسۇۇىنى ئامانلىققۇۇا

بولۇشقا ،دۇنيانىڭ تارچىلىقىدىن دۇنيۇا

ئايالنۇۇدۇرۇپ بېرى ۇۇنى ۋەدە قىلۇۇدى.

ۋە ئاخىرەتنىۇۇۇڭ كەڭۇۇۇرىچىلى ىگە ۋە

ئۇ ر ماڭۇا قۇلچىلىۇق قىلىۇدۇ ،ماڭۇا

دىنالرنىڭ زۇلمىدىن ئىسالمنىڭ ئادالىتىگە

ھېچنەرسىنى شېرى
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كەلتۈرمەيۇدۇ ،شۇۇ

ئۇنىۇۇڭ زۇلۇۇۇم بىۇۇلەن باشۇۇقۇرغان
زېمىنلىرىدا ئالالھنىۇڭ شۇەرىئىتىنى ۋە
ئىسالمنىڭ ئادالىتىنى يۈرگۈزدى.

ۋەدىدىن كېيىن كاپىر بولغانالر ئالالھنىڭ
ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر» .

①

ھۆرمەتلىۇۇ ئوقۇۇۇرمەن! سۇۇىزگە
ۇان
ۇان قىلىنغۇ
ۇى بايۇ
ۇدا قىسسىسۇ
يۇقىرىۇ
ئى ى شەخسنىڭ بىۇرى ئۇۆز ۋاقتىۇدا
دۇنيۇۇۇانى تىتۇۇۇرەت ەن پۇۇۇارى
ئىمپېراتورلۇقىنىڭ كۈچلۇۈك قومانۇدانى
رۇستەم ،يەنە بىرى ئۆزىۇدى ى ئىمۇانى

دېمەك ،بىۇر ئىنسۇاندا يۇاكى بىۇر
جەمئىيەتتە دۇنيا سەۋىيەسۇىدە مۇاددىي
كۈ -قۇۇۋۋەۇ بولۇۇش بىۇلەن بىۇر
ۋاقىتتا ،ئەمەلىي ئىمان كۈچى ،ئىلىۇم-
ھې مەۇ كۈچى ۋە ئالالھقا چىن ئى ەن
تېپىلسا ،ئۇ ئىنسۇان يۇاكى جەمئىۇيەۇ
ئاجايىۇۇپ كاتتۇۇا ئى ۇۇالرنى ۋۇجۇتقۇۇا
چىقىرا يدۇ ،كۇفرىغا ۋە زۇلۇمغا قارشى
ۇۇنىڭ
ۇدۇ .شۇ
ۇبە قىال يۇ
ۇا غەلىۇ
ئىنقىالپتۇ
ئۈچۈن ئىنسان ئۆز نەپسىنى يامانلىقتىن
ياخ ۇۇىلىققا ،رەزىلل ۇۇتىن پەزىلەتۇۇ ە
ئۆزگەرتى ۇۇى ،ئۇۇۇنى جاھالەتنىۇۇڭ
ئازغۇنلىقىۇۇۇدىن ئىلىۇۇۇم ۋە ئىرپۇۇۇان

كۈچى ۋە ئۇالالھ تائا نىۇڭ يۇاردىمى
بىلەن قورالالنغان بىر مۇۇئمىن ئەلچۇى
بولۇپ ،بۇ ئەلچى قەلبىدى ى ئىمانىدىن
كەلگەن مۇئمىنگە خاس ھەيلىسى بىلەن
ئۇۇۆزىنى ھۇۇېچ ىمگە تەڭ قىلمايۇۇدىغان
زالىم قوماندان ئالدىدا ئالالھ تائا نىڭ
كا مىنى ،پەيغەمۇبەر ئەلەيھىسسۇا منىڭ
تاپ ۇرۇقىنى ھېچبىر ئى ىلەنمەسۇتىن،

ساھەسىگە ئېلىپ چىقى ى ،ئالالھ بىلەن
بەنۇۇدە ئوتتۇرىسۇۇىدى ى مۇناسۇۇىلەتنى
كۈچەيتى ى زىۇم .ئەگەر بىۇز مۇشۇۇ
ئى ۇۇالرنى قىاللىسۇۇا  ،ئىنسۇۇانالرنىڭ
تەبىئىتىدە ،جەمئىيەۇ ۋە ھۆكۈمەتلەردە
چوڭ ئۆزگىرى پەيدا قىال يمىز« .بۇۇ
ئالالھ تائا غا قىيىن ئەمەس»

قىلچە قورقماسۇتىن دادىۇ ئوتتۇرىغۇا
قويالىۇۇدى ۋە ئالدىۇۇدى ى كۈچلۇۇۈك
قومانداننى تەمتىرىتىپ قويدى .چۇۈن ى
بۇ ئىسۇالم ئەلچىسۇىنىڭ ھەر ھالىۇدىن
ئىمان ،ئەقىدە ،ئى ەن ۋە كۈ ئەك
ۇپ تۇۇۇراتتى .ھەيلەتلى ۇ پۇۇارس
ئېتىۇ
قوماندانى بۇ ئاددىي بىر مۇسۇۇلماننىڭ
ئىمان بىلەن تولغان قەلبىۇدىن چىققۇان

ئالالھ ھە

سۇۇۆزلىرى ئالدىۇۇدا قانۇۇدا قىلۇۇدى
دەيسىز؟ ئۇ پۇارى ئىمپېراتورلۇقىنىۇڭ
مۇسۇلمانالرنىڭ كۇۈچى ئالدىۇدا ھۇې
نەرسىگە تەڭ كېلەلمەيدىغانلىقىنى ھۇې
قىلدى ۋە مۇسۇۇلمانالرغا بويسۇنۇشۇقا
مەجبۇر بولدى .نەتىجىۇدە ،مۇۇئمىنلەر
①

سۈرە نۇر -44ئايەۇ

باشاليدۇ.
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ئېيتىدۇ ۋە توغرا يولغۇا

②

② بۇ ماقالە ھىندىسۇتاندا ئەرەپۇچە چىقىۇدىغان
قوش ئايلىق «ئىسالمىي ئويغىنى » ۇرنىلىنىڭ
-6567يىلى ئاپرىۇ ۋە مۇاي سۇانىدا ئۇېالن
قىلىنغان.

ئالدىدا ھەقىقى مەنىدى ى دەۋا ئۇادىمى

ئىنسان بەزىدە ئەمەلىي رېئۇاللىقنى

قىلىپ يېتى تۈرۈپ چىقى تا قەدەمدە بىر

ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈپ ،قەلبى بىۇلەن
ھې

پۇرسەتلەرگە ئۇچرى ىپ تۇرىۇدى ەنمىز.

قىلىپ ،رېئال دۇنياغا چۆكمىگۈچە

ئەركىن جەمئىيەتنىۇڭ پايدىسۇى مۇشۇۇ

چۈشىدىن ئويغىنالماي رېئال تۇرمۇشتىن
يىۇۇرا

ياشۇۇاۋىرىدىغان گەپ ئىۇۇ ەن.

بۇندا

دېيى ۇىمدى ى سۇەۋەپ ،بىۇز

تەرەپتىن بولىۇدىغان ئوخ ۇايدۇ .بۇۇ
خۇددى ئۆلۈم گىردابىغا بېرىپ قالغۇان
كى ۇۇىنىڭ قولىۇۇدىن كېلىۇۇدىغان ئەڭ

ۋەتەندى ى ۋاقىتتا بەك كۆپ ئى ۇالرنى

خەتەرلىۇۇ

چەتئەلگە چىققاندىن كېۇيىن خالىغۇانچە

ۇرى
ۇى ،يەنە بىۇ
ۇنى ئويلى ۇ
قۇتۇلدۇرۇشۇ

قىال يمىز دەپ ئوياليتتۇۇ  .ئويلىغۇان

ئۆلىدىغانلىقى راس ،ئەمما ئۇ كۈننىۇڭ

ئى لىرىمىزنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ چەتۇئەلگە

كېلى ىگە ئۇازرا

چىققاندىن كېيىن چۈش ە ئوخ اش بىۇر

ئويلىنىۇۇپ ،ھەم رەقىبىنۇۇى مەغلۇۇۇپ

ئى ەنلى ىنۇى

قىلىۇۇۇۇدىغان ھەمۇۇۇۇدە جېنىنۇۇۇۇى

بىلدۇ  .دېمەك ،قازاننىڭ قۇلىقى نەگىال
بارسۇۇا

ۋاقىۇ

بۇار كى ۇى

بولۇپ ،ئۇ قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئەتراپلىق

شۇۇىرىن خىيۇۇال ئى ەنلى ىنۇۇى ھەمۇۇدە
ئەمەلىيەتتىن سەل يىۇرا

يۇۇول بىۇۇلەن جېنىنۇۇى

ۇالن
ۇر پىۇ
ۇى بىۇ
ۇدىغان ياخ ۇ
قۇتۇلدۇرىۇ

تۇۇۆۇ دېۇۇگەن گەپ .ئەممۇۇا

تۈزگەن كى ىنىڭ مىسالىغا ئوخ ايدۇ.

ئوخ ىمايدىغان بىر تەرىپى چەتئەلدە بىز

زۇلۇم ئاستىدا ياشۇىغان ئىنسۇاننىڭ

ئۆزىمىزنى دۇنيانىڭ رەھىمسىز سىياسىتى
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پۈت ۇۇۈل ئىمتىيۇۇاز ۋە ھوقۇۇۇقلىرى

قورال بىۇلەن ئۆزىنىۇڭ مەسىلىسۇىنىڭ

دەپسەندىچىلى ە ئۇچرىغانلىقى ئۈچۈن،

تامۇۇامەن ھەل بولۇۇۇپ ياخ ۇۇىلىنى

بىر ئىنسان زۇلۇم ئاستىدا زۇلۇمغا بويمۇ

بولىدىغانلىقىغا قارىتۇا قەلبىنۇى ئۈمىۇد

ئەگۇۇمەي ھەمۇۇدە زۇلۇۇۇم ئۈسۇۇتىدىن

غۇنچىلىرى قاپاليدى ەن چۈن ى ،بىراۋ

غەلىبىمۇۇۇ قىاللمۇۇاي ئۇۇۇزۇن مەزگىۇۇ

سىزگە بىھۇدە زۇلۇۇم قىلىۇپ سۇىزنىڭ

ياشىسا ،ئالالھنىڭ ئىالھىي مۆجىزىسۇى

ۇىزنى
ۇا ،سۇ
ۇاۋۇز قىلسۇ
ۇزگە تاجۇ
ھەققىڭىۇ

يۈز بېرى

ھەرخى

ئېھتىمۇاللىقى بۇار شۇىرىن

تۇۆھمەتلەر بىۇلەن قۇارىالپ،

خىيالالرنى تو قىلىدىغان ،ھېسسىياتچان

ئۆلمەكنىڭ ئۈستىگە تەپمەك قىلغاندەك،

ھەمدە ھېسسىياتى بىۇر قەدەر كۈچلۇۈك

سۈكۈۇ قىلسۇىڭىزمۇ سۇىزگە ئۇاۋۋەل

ئەھۇلال

مۇش ئاتسا ،ئەللەتتە سىز ئۇ زالىمنۇى

ياشۇۇالردا كۇۇۆپرەك شۇۇەكىللىنىدى ەن

تېز يەر چى لىتىدىغان بىرەر سايماننىڭ

ۇى
ۇاز قېنۇ
ۇر ئۇ
ۇالرنىڭ بىۇ
ۇۈن ى ،ياشۇ
چۇ

قولىڭىزغا چىقى ىنى ئارزۇ قىلىسىز ھەمدە

قىزىقرا  ،غۇرۇرى ھېسسۇىياتى بىۇلەن

ئىزدەش ە باشاليسۇىز .ئېغىۇر زۇلۇمۇدا

بىر گەۋدە بولۇپ ،سۇەل كۈچلۇۈكرەك

ياشاپ ،زۇلۇمنى كۆزى بىلەن كۇۆرگەن

شەكىلدە مەيدانغا كېلىدى ەن .قولدا ھې

جىسۇۇمى بىۇۇلەن زۇلۇمنىۇۇڭ تەمىنۇۇى

بولۇپ قالىدى ەن .بۇۇ خىۇ

بىر تۆمۈرنىڭ پارچىسى يۇو

تېتىغانالر ئۆز دۈشمىنىنى يەرچى لىتى تە

ھۇالەتتە

تۇرۇقلۇۇۇۇ  ،باشۇۇۇقىالر تەرىپىۇۇۇدىن

تەرەققۇۇى قىلغۇۇان ھۇۇازىرقى ۋاقىتتۇۇا

ۇلەن
ۇرى بىۇ
ۇڭ ھەر خىللىۇ
قورالياراقالرنىۇ

ئىزدەيدىغان بىردىنبىر نەرسە دەل قورال

ۇي ۋە
ۇي ،دىنىۇ
ۇپ ،مىللىۇ
ۇلە قىلىنىۇ
ھەيۇ

بولىۇۇدى ەن بۇۇۇ ۋاقىتتۇۇا ئىنسۇۇاننىڭ

ئىرقىي كەمسىتى لەرگە ئۇچراپ غۇرۇر-

ئەقلىنى ھېسسىياۇ پەردىسى قاپلىلالغان

ۋىجدانلىرى يەرگە ئۇرۇلسۇا ،ئۇاز بىۇر

بولۇپ ،ئەقى

قىسۇۇىم كى ۇۇىلەردىن باشۇۇقا كى ۇۇىلەر

چې ىنىپ چىقىپ ،ھېسسىياتقا ۋەزىپىسىنى

تەسىرلەنمەي قالىدۇ دەمسىلەر! دەل شۇ

ئۆتۈنۈپ بەرگەن بولىدى ەن .ئارقىدىن

ۋاقىتتۇۇا قولىۇۇدا تۆمۈرنىۇۇڭ پارچىسۇۇى

كېلىپ چىقىدىغان نەتىۇجە بولسۇا ،بۇۇ

بولمىغان بىلەن ،غەزەپ نەپرەت ە تولۇپ

قورال بىۇلەن قانچىلىۇ

مەسۇىلە ھەل

كەت ەن بۇ يۈرەكتە قورال– ياراقالرنىڭ

بولىدۇ؟ بىز ئۇارزۇ قىلغۇان زۇلۇمۇدىن

ھەر خىللىۇۇرى خىيۇۇالەن تېپىلىۇۇدى ەن.

زادى مۇشۇ قورال ئارقىلىق قۇتۇلۇۇش

كۈندىن كۈنگە شۇ نەرسىلەرگە بولغۇان

ھازىرقى شارائىتتا مۇم ىنمۇ ،بىز قارشى

ھەۋەس كۈچلىنىۇۇپ ماڭىۇۇدى ەن .شۇۇۇ

تۇرىدىغان دۈشمەن بىزنىڭ تاقىتىمىزدىن
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قوماندانلىق مەركىزىدىن

قانچە ھەسسە چوڭ؟ دېگەنلەرنى ئويالش

رەھمىتى بىلەن شۇۇ چۇۈش ئۇارقىلىق

كاللىمىزغۇۇا كەلمەيۇۇدى ەن ،كەلۇۇگەن

باشالنغان .ئۇزۇنغا بارمۇاي ئۇ رنىۇڭ

تەقۇۇدىردىمۇ بۇنىڭۇۇدىن باشۇۇقا چۇۇارە

چۈشى بۇزۇلۇپ ،ئەمەلىۇيەت ە ئويغۇا

تەدبىرلەر ئۈنۈم بەرمىدى ھەم بەرمەيدۇ

ھالەتتە قۇاراپ ،كۇۆز قاراشۇلىرىدا زور

دەپ تۇرۇپ شۇ قارارنى توغرا تەرەپۇ ە

دەرىجىدە بۇرۇلۇۇش ھاسۇى

بۇراشقا تىرى ىدى ەنمىز.

كى ۇۇۇىلەردۇر .يەنە بەزىلىرىمىۇۇۇزگە
كەلسەك ،ئۇ رنىۇڭ چەتۇئەل ھايۇاتى

بۇ مەسۇىلىنى دۇنيانىۇڭ سۇەۋەپ
قۇۇانۇنىيتى ۋە كۇۇۈ
ئارقىلىق چۈشىنى

دۈشۇۇۇمەننىڭ سۇيىقەسۇۇۇتى ھەمۇۇۇدە

سېلى تۇرمىسۇۇى

ئەمەلىيەتتىن يىرا

ە ئۇرۇنمايدى ەنمىز.

قېرىنداشلىرىمىزنىڭ شۇ ئىس ەنجىلەردىن

نۇۇامالر بىۇۇلەن سۇۇۈپەتلەپ،

قۇتۇلۇشىنى ئۇلۇغ رەببىمۇدىن تىۇلەش

ئۇ رنى ئۇ تەشۇلىقاتىدىن توختىتى ۇقا

بىلەن بىرگە ،بۇ رنى رېئال دۇنيۇادى ى

تىرى ۇۇۇۇۇۇىدىغان كەيپىيۇۇۇۇۇۇاتالر

ئەمەلىيەت ە قاندا

شەكىللىنىدى ەن.
ۇۇۇندا
ۇۇۈنلەر مۇشۇ
كۇ

باشۇالپ كىۇرى ،

شىرىن چۈش ئىچىۇدى ى ئۇيقۇسۇىدىن

ۇۇي
پى رىۇ

قاندا

ۇۈنگە
ۇدىن كۇ
ۇدە كۈنۇ
ۇراپالر ئىچىۇ
ئىزتىۇ
شۇۇىددەتلى

بولغان چۈش بىلەن

ھۇۇۇېلىھەم داۋاملى ۇۇۇىلاتىدۇ! بۇۇۇۇ

بەل ى چۈشەندۈرۈشۇ ە كۇۈچىگەنلەرنى
ھەرخىۇۇ

قىلغۇان

ئويغىتى

ئويلىنى قا ۋە جىددى

ھەل قىلى قا تىگى ۇلى

زۇلۇۇۇم ئىچىۇۇگە قۇۇاراپ

بىۇر مەسۇىلە

سۈپىتىدە ساقلىنىلاتىدۇ.

كېتىلاتقان پەيتتە ،ئەمەلىۇيەۇ ئۇياقتۇا

بىز ئۆز يۇرتىمىزدىن نەچۇچە مىۇڭ

تۇۇرۇپ تۇرسۇۇن ئىلگىرى ۇى شۇىرىن

كىلۇۇۇومېتىر يىۇۇۇرا  ،تۇرمۇۇۇۇش

خىيۇۇاللىرىمىزنىمۇ قىلى ۇۇقا جۇۇۈرئەۇ

ھاياتىمىزدى ى ھەر نەرسىدىن پەرقلىۇق

قالمىغۇۇان بىۇۇر ۋاقىۇۇتالردا ئالالھنىۇۇڭ

ياشۇۇايدىغان بىۇۇر مىلۇۇلەۇ ئىچىۇۇدە

ھې مىتى بىلەن ،دۈشۇمەننىڭ پىالنلىۇق

تۇۇۇرۇپتىمىز .بىۇۇز بۇۇۇ يەردە مىلۇۇلەۇ

سۇيىقەستىگە پىچ ا بولۇۇپ چەتۇئەلگە

ۇلەن
ۇالغۇ بىۇ
ۇر ئاتۇ
ۇايرىم بىۇ
ۇامىمىز ئۇ
نۇ

چىقىپ قالدۇ .

ئاتىلىۇۇۇدىغان ،شۇۇۇۇنىڭغا يارى ۇۇۇا

بەزىلىرىمىۇۇزگە چەتۇۇئەل ھايۇۇاتى
ئالالھنىڭ رەھمىتى ،ئەمەلىۇي رېئۇاللىق
ۇىلاتقان
ۇالنغان ۋە داۋاملى ۇ
ۇلەن باشۇ
بىۇ

چىرايىمىزمۇ ئۆزىمىزنى يەرلى

خەلقۇتىن

ئايرىپ تۇرىدىغان بىۇر خىۇ

ھۇالەتتە

تۇرۇپتۇ  .دەل يۇقىرىۇدى ى ئۇامىلالر

بولسا ،بەزىلەرنىڭ ھايۇاتى ئالالھنىۇڭ

تۈپەيلى ئارىمىزدىن بىرسى دۇنيۇادى ى
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كېزىپ يۈرۈۋاتىمىز دېگەن گەپ.

پۈتۈن ئىنسانىيەتنىڭ ئەسلى تەبىئىتىۇدە
بار بولغان ھەقىقىي بىۇر ئىنسۇانىيلىققا

مەنزىلگە سۇا -سۇا مەۇ يېتىۇپ

ئۇيغۇن بىر ئى نى قىلسا ،بۇ ئى ۇنىڭ

بېرى

شەرىپى قىلغۇان كى ۇىگىال بولماسۇتىن

ئۈچۈن كېمە ئۈستىدى ى ھەربىر

كى ى كېمىنىڭ بىخەتەرلى ىگە ئا قىۇدار

بەل ى شۇ كى ىنىڭ مىللىتىگە مەنسۇۇپ

مەسئۇلىيىتىنى ياخ ى تۇنۇۇش بىۇلەن

بولىۇۇدى ەن .ئەكسۇۇىچە ،ئىنسۇۇانىيەتنى

بىرگە ،ئەتراپىدى ى سەپەرداشلىرىغا كۆز

سەس ەندۈرىدىغان بىرەر ئى نى قىلسۇا،

قۇۇۇ

بۇ ئى ۇنىڭ ۋابۇالى يەنىۇال مىللەتۇ ە

بولۇۇۇپ ،دېڭىۇۇز دولقۇنىغۇۇا

ماسلى ىپ ئالغۇا ئىلگىرىلى ۇى كېۇرەك

يۈكلىنىدى ەن.

بولىۇۇدى ەن .ئەگەر كېمىنىۇۇڭ ئۇۇۆزى
ۇۈپ ،باشۇۇقىالر
ۇۈل بۆلۇ
ۇپىگە كۆڭۇ
تەرىۇ

بۇ قارىماققا ئادالەتسۇىز بېۇرىلگەن
باھادەك قىلسىمۇ ،ئەمەلىيەت ە ئۇيغۇۇن

تەرىپى بىۇلەن كۇارى بولمىسۇا يۇاكى

ۇۆز
ۇازىر (ئۇ
ۇز ھۇ
ۇۈن ى ،بىۇ
ئىۇ ەن .چۇ

دولقۇنغا ماسالشماستىن ،مەنزىلگە يېتىپ

ۋەتىنىمىزدى ۇۇۇى قىلغۇۇۇان ئى ۇۇۇنىڭ

بېرى

باھانىسۇى

نەتىجىسى ،قىلغۇچىنىڭ ئۆز مىللىتۇى ۋە

بىلەن دولقۇننىڭ قارشىسىغا ماڭسا ،بۇۇ

-قەۋم قېرىنداشۇۇۇلىرىدىن ئىبۇۇۇارەۇ

كېمىدى ىلەرنى ھا كەتنىڭ كۈتۈۋېلى ۇى

قىلغۇچىنىڭ ئۆزىدىن بولغان كى ىلەرنىڭ

ئېنىق بىر ھەقىقەۇ بولۇپ ،مۇشۇۇندا

باھۇۇا بېرى ۇۇى بىۇۇلەن ،قىلغۇچىنىۇۇڭ

ھۇۇالەتتە كەلۇۇگەن ھۇۇا كەۇ سۇۇەۋەپ

ئۈستىگە يۈكلىنىدىغان) خۇسۇسۇىيلىقتىن

ۇۇالپ
ۇۇانۇنىيىتىگە خىۇ
ۇۇىنىڭ قۇ
دۇنياسۇ

ۋە يالغۇزلۇقتىن (بىزگە ھەممە تەرەپتىن

ئەمەستۇر.

ياۇ بولغان ،بىزنى ئىچىمىزدىن ئەمەس

ۇيىم-خەتەر بۇنىڭلىۇۇق بىلەنۇۇال
خېۇ

ئەتراپىمىزدىن خۇددى بىزنى سەھنىدى ى

تۈگەپ قالماستىن ،يۇقىرىدى ىدىنمۇ زور

ئارتىستنىڭ ئورنىدا قويۇپ كۆزىتىدىغان

ھەل قىلى

خەلقئارا شۇۇقان ئەركىۇۇن جەمئىيەتۇۇتە)
ئومۇمىيلىققا ۋە جامائەتلى ى

ە قۇاراپ

كى ۇۇىلەر تەرىپىۇۇدىن پاچاقلىنۇۇاي دەپ
قالغان كېمە ئۈستىدە كۈتۈپ تۇرۇپتۇۇ!

ئاددىي ياسالغان كېمە بىلەن ،سەل-پەل
بىخەستەلى

شۇنچىلى

بىزنۇى پاچۇاقالپ

تاشۇۇاليدىغان خەتەرلىۇۇ

دولقۇنالر ۋە

بىر توپ ئەقلىنى ھېسسىياتى يۆگىلالغان

ئۈچۈن تېخىچە دېڭىۇز ئىچىۇدە
قىلسا

قىيىن بولغان ئىتتىپاقسىزلىق

كىرزىسى بىزنى شىددەتلى

ۇزىلگە
ۇز مەنۇ
ۇمەك ،بىۇ
ۇلاتىمىز .دېۇ
كېتىۇ
يېتى

يۇولىنى قىسۇقارتى

خېيىم-خەتەر قاپلىلالغان بۇ

ۇۇدىغان
كۇۇېمىگە بىۇۇرلى ە كېلەلمەيۇ

دولقۇۇۇنالرنى
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ۇېمىگە پەرۋا
ۇىلەر ھېچنىۇ
ۇۇنچە كى ۇ
بىرمۇ

شۇۇۇ ۋەتەن ئەھلۇۇى (شۇۇۇ ۋەتەنۇۇدە

قىلماستىن چىققۇانلىقى تولىمۇۇ غەلىۇتە!

ۋەتەننىۇۇڭ ئەسۇۇلى ئىگىلىۇۇرى بىۇۇلەن

بەل ى بۇۇ رنى بۇۇ كۇېمىگە چىقى ۇقا

قارشىلى ۇۇۇى

مەجبۇرلىغان بىرەر نەرسە بۇاردۇ يۇاكى

ئېھتىمۇۇۇاللىقى يۇۇۇو

ياشايدىغان ھەر قاندا

بۇ ر خۇا پ-خالىمۇاي بىۇر كۇېمىگە

مىلۇلەۇ) ،يەنە

بەزىلەرنىڭ مەنزىلى ئىسالم .بۇ ر بىر-

چىقىپ قالغاندۇ ۋە ياكى...

بىرىدىن قانداقمۇ ئايرىلسۇن! خۇۇددى

ئى قىلىپ نېمە بولسا بولسۇن ئۇ ر

كېمىدى ىلەر قىرغاققۇا چىقىۇ

كېمىگە چىقىپ بولدى .كېمىگە چىقماستا
ھەممىسى ئۆز ئالدىغا مۇستەقى

قاراش،

پىالن ۋە ھەرى ەتلەر بىلەن ئى

ئېلىۇپ

ئۈچۇۈن

بىر-بىرىدىن ئايرىاللمىغانۇدەك .ۋەتەن
دېمەك بىر تۇپراقنى كۆرسۇىتىدۇ .بۇۇ
تۇپرا

ئىنسان بىلەنال ۋەتەن ئۇقۇمىغۇا

بارغۇۇان بولسۇۇىمۇ ،كېمىۇۇدە ئۇنۇۇدا

ئىگە بو

بۇلى ۇۇى مۇۇۇم ىن ئەمەس .مۇۇۇم ىن

مىللەت ە تەۋە بولىدۇ .ئىسالم دەل شۇۇ

ۇۇڭ
ۇۇدىردە ھەر ئادەمنىۇ
ۇۇگەن تەقۇ
دېۇ

ۋەتەننى بەرپا قىلغان مىللەتتىن دۇنيانىڭ

ۇدۇ.
ۇۆز ئىچىۇدىال قالىۇ
ئويلىغۇانلىرى ئۇ

ھەرقايسى تەرەپلىرىگە تارايدۇ .خۇۇددى

قىرغاققۇۇا سۇۇا

سۇۇا مەۇ يېتىۇۇلېلى

مەك ە ۋە مەدىۇنە يەرشۇارىدى ى ئەرە

ئۈچۈن ئومۇمنىڭ پى ىرىگە قوشۇۇلماي،
ئومۇمنىڭ مەنپەئەتىنى چىقىۇ

يدۇ .ئىنسانال بولىدى ەن بىر

مىللىتى ياشۇاپ كەلۇگەن بىۇر زېمىۇن

قىلغۇان

بولۇۇۇپ ،ئىسۇۇالم شۇۇۇ زېمىنۇۇدى ى

ئاساستا ھەرى ەۇ قىلماي ئامال يۇو .

ئەرەبلەرنىڭ ۋاسىتىسى بىۇلەن دۇنياغۇا

بولغۇان ئەڭ

تاراپ ،ھەر مىللەۇ ئۇۆز تىلۇى بىۇلەن

مانا ئۇ رغۇا كېرەكلىۇ
مۇۇۇھىم ئىۇۇ

ئەمۇۇدى مەيۇۇدانغا

دىننى قوبۇل قىلغىنىۇدەك ،مىللەتنۇى،

ۇىمۇ
ۇۇ بولسۇ
ۇدۇ! ئۇ
ۇدەك قىلىۇ
كېلىدىغانۇ

ۋەتەننى ۋە دىننى بىر-بىرىدىن ئايرىپ،

بۇ رنىۇۇڭ ئوتتۇرىسۇۇىدا مەجبۇۇۇرىي

بىرىنى قوغۇداپ ،يەنە بىرىنۇى ئىن ۇار

مەيدانغا كېلىدىغان پى ىر ۋە ھەرىۇ ەۇ

قىلىۇۇپ ياشۇۇاش ئالالھنىۇۇڭ زېمىۇۇن

بىرلى ى.

يۈزىدى ى ئىالھىي ھې مەۇ قانۇنىيىتىنى

قۇۇۇاراپ باقىۇۇۇدىغان بولسۇۇۇا ،

ئىن ار قىلغانلىقتۇر .دېۇمەك ،پەرقلىۇق

بەزىلەرنىۇۇڭ ئۇۇاخىرقى مەنزىلۇۇى ئۇۇۆز

ئاتالغۇ ردى ى بىز قۇوغالپ يەتمەكچۇى

مىللىتى ،بەزىلەرنىڭ مەنزىلۇى ۋەتەن ۋە

بۇلۇۋاتقان نەرسۇىمىز مۇاھىيەتتە بىۇر
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شۇ ئىدى.

نەرسىدۇر .ئۆزىمىز ئېتىراپ قىلمايدىغان
بۇ ھەقىقەۇ بىزنى بىر كۇېمىگە ئېلىۇپ

ئاخىرىدا دەيدىغىنىم يۇقىرىۇدا دەپ

چىققۇۇان بولسۇۇىمۇ ،ئەممۇۇا ئېتىۇۇراپ

ۇازىر خىلمۇخى ۇ
ۇز ھۇ
ۇدەك ،بىۇ
ئۆت ەنۇ

قىلمايلاتىمىز .ئېتىۇراپ قىلمايۇدىغانالر

كى ىلەر بىلەن بىر كېمىدە كېتىۇلاتىمىز.

ھازىرغىچە چۈش ئىچىۇدە ياشۇاۋاتقانالر

قىرغاققا چىققۇچىلى

بولۇپ ،بۇۇ رنى ئويغىتىۇپ رېئاللىققۇا

بىزگە سۇەپەرداش

بولغانالرغا ھەقىقىي بىر شەكىلدە تەسۇىر

باشلىمىغۇچە ،كېمىۇدى ىلەر خەتەردىۇن

كۆرسىتەلىسۇۇەك ،كېمىنىۇۇڭ قىرغاققۇۇا

قۇتۇ لمايدۇ.

بىخەتەر چىقى ىدىال غەلىبە قىلماسۇتىن،

بىز بۇ خەتەردىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن

ۇى
ۇدىن كېيىن ۇ
ۇپ بولغانۇ
ۇا چىقىۇ
قىرغاققۇ

دوستقا ۋە ياردەمچى كۇۈچ ە مۇھتۇاج.

باسقۇچالردىمۇ غەلىبە قىال يمىۇز .ئەگەر

ۇڭ
ۇلەتتە بىزنىۇ
ۇتىمىز ئەلۇ
ۇڭ دوسۇ
بىزنىۇ

بولمايدى ەن ،قىرغاققۇا يېتىۇپ

ئۇندا

دىنىمىزغا ئى ەنگەن ۋە ئۇۇنى ئىالھىۇي

بولغاندىن كېيىن ى تا پەۇ ھازىرقىۇدىن

ۇۇدۇ.
ۇۇانالر بولىۇ
ۇۇانۇن دەپ تونۇغۇ
قۇ
ياردەملەش ۈچى كۇۈ

ئېغىر ھەم پاجىئەلى

بەل ۇى پاسۇىق

دۇنيانىۇۇڭ مەسخىرىسۇۇىگە قېلى ۇۇىمىز

بولۇشۇۇى مۇۇۇم ىن ،ھەتتۇۇا دىنسۇۇىز

مۇم ىن .ئۇنىڭ ئۈچۇۈن ھازىرقىۇدەك

ۇزگە
ۇۇم ىن .پەيغەمبىرىمىۇ
ۇىمۇ مۇ
بولۇشۇ

مۇرەك ەپ ۋەزىيەتۇتە ،ھەربىۇر ئەقىۇ

ئەبۇ تالىپ يۇار-يۇۆلەك بولغانۇدەك،

ئىگىسى بولغان كى ى ئۆزىنىۇڭ گەپ-

پەيغەمبىرىمىز تائىپتىن قايتقىنىۇدا بىۇر

ۇدىن
ۇۆرمەتتى ى ھەققىۇ
ۇۆزدى ى ۋە ھۇ
سۇ

مۇشۇۇرى نىڭ (بۇددىسۇۇ ) كېپىللى ۇۇى

بولسىمۇ چۈشۈپ بېرىپ ،ئىتتىپۇاقلىق،

بىلەن مەك ىگە كىرگىنىدەك.

ئۆزئارا ھۆرمەۇ قىلى

ھازىرقىۇۇدەك ئۇۇاجىز ھۇۇالىتىمىزدە

ۋە يول قويۇش

ئاساسىغا قۇرۇلغان دوستلۇقنى سۇاقالپ

ئۆزىمىزنىۇۇڭ دىنۇۇدارلىق مەيۇۇدانىمىزدا

قېلى

مۇستەھ ەم تۇرغان ھالەتتە ،باشقىالرنىڭ
ئاخىرىتىنى سۈرۈشۇتۈرۈپ ئولتۇرمۇاي،
دۇنيۇۇۇۇالىقتى ى بىۇۇۇۇز مىلۇۇۇۇلەۇ
ۇۇلەن
ۇۇى بىۇ
ۇۇدىغان تەرىپۇ
پايدىلىنا يۇ
ھېسابالشسۇۇا  ،ئۇنىۇۇڭ ئۇۇاخىرىتىنى
ئالالھقا تاپ ۇرسا

بولۇپ ،پۈت ۇۈل

بىز مىللەت ە يىقى
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كېرەك.

پى ىردى ى كى ىلەرگە ئەگى ىپ كېتىۇپ
توغرا ئىسالم تەلىماتلىرىدىن يىراقلى ىپ
خاتا ۋە ئەگرى توقاي يولالرغۇا كېرىۇپ
كېتىلاتماقتا .يەنە بىر تەرەپتىن بەزىبىۇر
يامان غەرەزلى پى ىرلەرنىڭ تەسۇىرىگە

ھازىرقى تۇۈركىيە ھۆكۇۈمىتى بىۇر
تەرەپتىن ئىسۇالم دۇنياسۇىغا يەنە بىۇر
تەرەپتىن تۇۈرك دۇنياسۇىغا ھۇامىيلىق
قىلى ۇۇقا تىرى ۇۇىلاتقان بىۇۇر پەيتۇۇتە،
ۋەتىنىمىزدى ى ئا ھىۇدە ئۆزگىرى ۇلەر
سۇۇۇۇەۋەبىدىن دۇنيانىۇۇۇۇڭ تەرەپ-
تەرەپلىرىۇۇۇدىن تۇۇۇۈركىيىگە كېلىۇۇۇپ
كېتىلاتقۇۇۇۇان ۋە ئورۇنلى ۇۇۇۇىلاتقان
ئۇيغۇر رنىڭ سانى خېلۇى كۆپەيۇدى.
ئەمما تۈركىيەنىۇڭ دىنىۇي ،سىياسۇىي،
ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمۇائىي جەھەتتى ۇى
مۇرەك ەپ ئەھلالى بەزى كى ىلىرىمىزنى
ۇر
ۇدى .بەزىبىۇ
ۇپ قويۇ
ۇى گاڭگىرىتىۇ
خېلۇ

ئالۇۇدىمىزدا قويغۇۇان ھالۇۇدا ئۇيغۇۇۇر
مۇسۇلمانلىرىنىڭ تۈركىيەدە ياشۇاۋاتقان
ھەرخى مىللەۇ ۋە ئىرقالردىن تەركىۇپ

ئاق ۆڭۈل ۋە ساددا تىجۇارەتچىلىرىمىز
قويمىچىالرنىڭ ئالدام خالتىسىغا چۈشۈپ
ئىقتىسۇۇۇادىي جەھەتۇۇۇتىن زىيانغۇۇۇا
ئۇچراۋاتقان بولسا ،يەنە بەزىبىر نۇادان
كى ىلىرىمىز تاشقى كۆرۈنۈشۇى دىنىۇي
ئۇۇالىم ،ئەممۇۇا ئەمەلىيەتۇۇتە دىۇۇن
دۈشمەنلىرىگە خىزمەۇ قىلىدىغان ئازغۇن

تاپقۇۇان ،ھەرخىۇۇ ئېتىقۇۇاد ،مەزھەپ،
مەدەنىيەۇ ۋە كۆزقاراشۇالرغا مەنسۇۇپ
كى ۇۇىلەرنى ۋە تۇۇۈركىيە جەمئىيىتىنۇۇى
چۈشىنى ىگە يۇاردەمچى بولۇۇپ قۇا ر
دېۇۇگەن ئۈمىۇۇد بىۇۇلەن بۇۇۇ قېتىمقۇۇى
نەزىرىمىزنۇۇى تۈركىيەنىۇۇڭ ئومۇۇۇمىي
ئەھلالىغا قارىتى نى ئۇيغۇن كۇۆردۇ .

ئۇچرىغان نۇادان ئۇيغۇۇر ر تۇۈركىيە
ھەققىۇۇدە ھەرخىۇۇ سەپسۇۇەتىلەرنى ۋە
تۇۇۆھمەتلەرنى ئويۇۇدۇرۇپ چىقىرىۇۇپ
خەلقىمىزنى قايمۇقتۇرۇرشقا ئۇرۇنماقتا.
بىز ئەنە ئاشۇۇ ھەقىقەتلەرنۇى كۇۆز
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 .6ئىستانبۇل ،قوجا ئېلى ،يالوۋا،
بۇرسا ،بالى ېسىر ،ساقاريا ،بىلەجىۇ ،
تې ىۇرداغ ،قىرىقالرەلۇى ،چانۇاققەلە ۋە
ئەدىرنە قاتۇارلىق  11ۋىاليەتنۇى ئۇۆز
ئىچىگە ئالغان مەرمەرە رايونى.

ئاساسلىق ماۋزۇغۇا ئۆتۈشۇتىن بۇۇرۇن
تۈركىيەنى قىسقىچە تونۇشتۇرىمىز.

تۈركىيەنىۇۇۇڭ ئومۇۇۇۇمىي يەر
كۆلىمى ۋە جۇغراپىيىلى ئورنى:
تۈركىيە ئاسىيا ۋە ياۋروپۇا ئى ۇى

 .6ئەنقەرە ،ئاقساراي ،چۇانقىرى،
ۇالە،
ۇان ،قىرىققۇ
ۇېھىر ،قارامۇ
ئەسۇ ى شۇ
قىرشەھىر ،قونيۇا ،نەۋشۇېھىر ،نىغۇدە،

قىتئەگە جايالشقان دۇنيادى ى بىردىنبىۇر
دۆلەۇ بولۇپ ،ئۇنىڭ زېمىنىنىڭ 97%
ئاسىيادا قىتئەسىگە ،قالغان  3%زېمىنى

سىلاس ،يوزگاۇ ۋە قەيسەرى قاتۇارلىق
 13ۋىاليەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىچ ى
ئاناتولىيە رايونى.

ياۋروپۇۇۇا قىتئەسۇۇۇىگە جايالشۇۇۇقان.
تۈركىيەنىڭ ئومۇمىي يەر كۆلىمى 814.
 578كلادراۇ كىلومېتىر بولۇپ ،ئۇنىڭ
تۈزلەڭلى زېمىنى  783. 562كلادراۇ
كىلۇۇومېتىر كېلىۇۇدۇ .ئۇنىۇۇڭ 7200
ۇىزىقى
ۇرا سۇ
ۇز چېگۇ
ۇق دېڭىۇ
كىلومېتىرلىۇ
غەربتە ئەگە دېڭىۇزى ،جەنۇبتۇا ئۇا
دېڭىز ،شىمالدا قۇارا دېڭىۇز قاتۇارلىق

 .3ئىزمىۇۇر ،مانىسۇۇا ،ئايۇۇدىن،
دېنىزلى ،كۇتاھيا ،ئافيۇن قارا ھىسۇار،
ئۇشا ۋە مۇغال قاتارلىق  8ۋىاليەتنۇى
ئۇۇۆز ئىچىۇۇگە ئالغۇۇان ئەگە دېڭىۇۇزى
رايونى.

دېڭىز رنى بىر-بىرىگە باغلىسا ،ئۇنىڭ
 2648كىلومېتىرلىۇۇق قۇرۇقلۇۇۇقتى ى
چېگرا سىزىقى تۈركىيىگە قوشنا بولغۇان
جۇۇۇورجىيە ،ئەرمىنىۇۇۇيە ،ئىۇۇۇران،
ئەزەربەيجان ،سۈرىيە ،ئىرا  ،گرېتسىيە
ۋە بۇلغارىيە قاتارلىق  8دۆلەتنى بىۇر-
بىرىگە باغاليدۇ .يەر كۆلىمى جەھەتۇتە
ياۋروپادا ئى ىنچى ۋە ئوتتۇرا شۇەرقتە
تۆتىنچى چۇوڭ دۆلەۇ ھېسۇابلىنىدىغان
تۇۇۈركىيە زېمىنلىۇۇرى  81ۋىاليەتۇۇتىن
تەركىب تاپقۇان بولۇۇپ ،مەزكۇۇر 81
ۋىاليەۇ  957ناھىيە 36 ،مىڭ يېۇزا ۋە
 17مىڭ مەھەللىنى ئۆز ئىچىگە ئالىۇدۇ.
تۈركىيەنىڭ  81ۋىاليىتى جۇغراپىيىلىۇ
ئۇۇورۇنلىرى ئاسۇۇاس قىلىنغۇۇان ھالۇۇدا
تۆۋەندى ىچە  7رايونغا بۆلۈنىدۇ:

 .5ئانتالىيە ،ئادانۇا ،ئوسۇمانىيە،
بۇردۇر ،ھاتاي ،ئىسۇپارتا ،ئىۇچەل ۋە
قاھرامان ماراش قاتارلىق  8ۋىاليەتنۇى
ئۆز ئىچىگە ئالغان ئا دېڭىز رايونى.
 .4رىۇۇزە ،ترابۇۇزون ،ئۇۇارتلىن،
سۇۇىنوپ ،توقۇۇاۇ ،چۇۇورىم ،ئاماسۇۇيا،
سامسۇن ،زوڭگۇلۇدا  ،بولۇو ،دۈزجە،
قارا بۇك ،بارتىن ،كاستومونو ،بايبۇرۇ،
گىۇۇرە سۇۇۇن ،گۈمۈشۇۇھانە ۋە ئۇۇوردۇ
قاتارلىق  18ۋىاليەتنۇى ئۇۆز ئىچىۇگە
ئالغان قارا دېڭىز رايونى.
 6.ئۇاغرى ،ئارداھۇان ،بىنگۇۆل،
بىتلى  ،ئىالزىغ ،ئەرزىنجان ،ئەرزۇرىم،
ھاققۇارى ،ئىغۇدىر ،قۇارى  ،ما تيۇا،
مۇۇۇش ،تۇۇۇنجەلى ،ۋان ۋە شۇۇىرنا
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تارىخچىالرمۇ بار .ھەر ھالۇدا ھىتىۇتلەر
ئوتتۇۇۇۇرا ئانۇۇۇاتولىيە رايونلىرىۇۇۇدا
ۇۇ بۇۇۇۇرۇن
ۇۇدىن  1850يىۇ
مىالدىيىۇ
مۇستەقى دۆلەۇ قۇرۇپ ،قىسقا ۋاقىۇ
ئىچىدە پۈتۈن ئانۇاتولىيە زېمىنلىرىنۇى
ئۆز ھاكىمىيىتى ئاستىغا كىرگۇۈزەلىگەن
بولسۇۇىمۇ ،بىۇۇر تەرەپۇۇتىن ئىيۇۇۇنالر،
ئىۇۇراقتىن كەلۇۇگەن ئاشۇۇۇر ر ،ھۇۇازار

قاتارلىق  15ۋىاليەتنۇى ئۇۆز ئىچىۇگە
ئالغان شەرقىي ئاناتولىيە رايونى.
 .7ئادىيامان ،باتمان ،دىيۇاربې ىر،
غازىئانتەپ ،كىلى  ،ماردىن ،سىمرۇ ۋە
شانلى ئۇرفا قاتارلىق  8ۋىاليەتنى ئۇۆز
ئىچىگە ئالغان جەنۇبى شەرقىي ئاناتولىيە
رايونى.

ۇقىچە
ۇڭ قىسۇ
تۇۈركىيە زېمىنىنىۇ
تارىخى

دېڭىزىنى مەركەز قىلغان ئۇرارتۇۇ ر ۋە
يەنە بىر تەرەپتىن سۈرىيە ۋە پەلەسۇتىن
زېمىنىۇۇۇدە ھۇۇۇاكىمىيەۇ قۇرغۇۇۇان
ۇان.
ۇىغا ئۇچرىغۇ
ۇڭ ئىستىالسۇ
ھەررىلەرنىۇ
ۇۇۇرۇن
ۇۇ بۇ
ۇۇدىن  1000يىۇ
مىالدىيىۇ
ۇۇالىالر،
ۇۇگەن پېرىگيۇ
ۇۇادىن كەلۇ
تراكيۇ
لىدىيالىالر ،ئىراندىن كەلگەن مىدلەر ۋە
پارىسالرنىڭمۇ ئىستىالسۇىغا ئۇچرىغۇان

قەدىمۇۇى تۇۇارىخ بەتلىۇۇرىگە نەزەر
تاشۇۇلىغىنىمىزدا ھۇۇازىرقى تۇۇۈركىيە
زېمىنىنىڭ تارىختىن بۇيان شۇەرقىي ۋە
ۇۇا
ۇۇلەن ياۋرۇپۇ
ۇۇىيا بىۇ
ۇۇى ئاسۇ
غەربۇ
ئوتتۇرىسىدى ى بىۇر ئۇۆتەڭ بولۇۇش
بىلەن بىر ۋاقىتتا ،ئاسۇىيا ،ياۋروپۇا ۋە
ئافرىقىدىن ئىبارەۇ  3قىتئەنۇى بىۇر-

ئانۇۇاتولىيە زېمىنلىۇۇرى ئاخىرىۇۇدا رىۇۇم
ئىمپېراتورلىقىنىڭ تەۋەلى ىگە ئۆتۈشۇ ە
مەجبۇر بولغان .مىالدىيە  - 395يىلىغا
كەلگەندە رىم ئىمپېراتۇورلىقى ئى ىۇگە
پارچىالنغاندىن كېيىن ،بۇ زېمىنالر تراكيا
ۋە ماكېدونىيە بىلەن قوشۇلۇپ ،شەرقىي
رىۇۇم ئىمپېراتورلىقىغۇۇا تەۋە بولغۇۇان.
شۇۇۇەرقىي رىۇۇۇم ئىمپېراتۇۇۇورلىقى
مىالدىيەنىۇۇڭ -6ئەسۇۇىرىگە كەلگەنۇۇدە

بىرىگە بۇاغالپ تۇرىۇدىغان ئا ھىۇدە
ئىسۇۇتىراتېگىيەلى ئۇۇورنى سۇۇەۋەبىدىن
ھەرخىۇۇ مىلۇۇلەۇ ۋە دۆلەتلەرنىۇۇڭ
مۇستەملى ىسىگە ئۇچرىغان ۋە ھەرخىۇ
مەدەنىيەتلەرنىۇۇڭ مەركىۇۇزى بولۇۇۇپ
كەلگەنلى ىنۇۇى كۇۇۆرىمىز .مىالدىيىۇۇدىن
ۇا
ۇازىرقى تراكيۇ
ۇۇرۇن ھۇ
 2500يىۇ بۇ
تەرەپلىرىدە تراكالر ياشۇىغان بولۇۇپ،
ئاناتولىيە زېمىنىۇدە فىۇراۇ دەرياسۇى
بىلەن دەجلە دەرياسۇى ئوتتۇرسۇىدى ى
«مىسسۇۇۇۇۇپۇتامىيە» خەلقىنىۇۇۇۇڭ
مەدەنىيىتىگە ۋەكىللى قىلىدىغان ھىتى
خەلقى ياشىغان .ئۇ رنىڭ ئەسلى كېلىپ
چىقى ى تۇۈرك قۇان سىستېمىسۇىدى ى
مىللەتلەردىۇۇۇن ئىۇۇۇدى دەيۇۇۇدىغان

ئىرانۇۇۇدىن كەلۇۇۇگەن پارسۇۇۇالر ۋە
ساسانىيالرنىڭ ئىستىالسىىغا ئۇچرىغۇان.
-11ئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدا خىرىستىيان
دۇنياسىنىڭ ئىسالم دۇنياسۇىغا قارى ۇى
بىرلى تە ئېلىپ بارغان ئەھلۇى سۇەلىب
ھۇجۇملىرىغۇۇۇا ۋە -12ئەسۇۇۇىرنىڭ
باشلىرىغا كەلگەندە مۇڭغۇل ئىستىالسىغا
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كۆرسىتىدۇ .داۋۇد سەلچۇقنىڭ نەۋرىسى
تۇۇوغرۇل بېۇۇ زامانىغۇۇا كەلگەنۇۇدە
سەلچۇقالر ھاكىمىيىتى قاتتىق كۈچلىنىپ
غەزنەۋىيلەر دۆلىتىنى يىقىتىپ ،نىسۇاپور،
جۇرجان ،خارەزمى ۋە خۇراسان قاتارلىق
رايونالر بىلەن قوشۇپ شىئە مەزھىپىنۇى
تەرغىۇۇۇب قىلىۇۇۇدىغان ئىرانلىۇۇۇق
بۇۇۇۇۇۋەيھىلەرگە تەۋە جايالرنىۇۇۇۇڭ

ئۇچرىغۇۇان بۇۇۇ زېمىنالرنۇۇى ئۇۇاۋۋال
ۇۇمانىيالر
ۇۇدىن ئوسۇ
ۇۇەلچۇقالر ،ئانۇ
سۇ
خەلىپىلى ۇۇى ھەرخىۇۇ تاجۇۇاۋۇزچى
كۈچلەردىن قۇتۇلدۇرۇپ تېن ئامانلىققۇا
ئېرى تۇرگەن.

سەلچۇقالر ھاكىمىيىتى
سەلچۇقالر ھەققىدە ئىبنى كەسىر ئۆز
خاتىرىسىدە مۇنۇ رنى يازىدۇ :سەلچۇ

كۆپىنچىسىنى ئۆز تەۋەلى ىگە ئۆت ۈزۈپ
ئىرا چىگراسىغىچە يېقىنالپ بارىۇدۇ ۋە
مەرۋە شەھىرىنى سەلچۇقالر دۆلىتىنىۇڭ
پايتەختى قىلىدۇ.

ئائىلىسى تۈركلەرنىڭ ئوغۇز ئايمىقىۇدىن
بولۇپ داۋۇد سەلچۇقنىڭ چوڭ دادىسۇى
بەغلە قەدىۇم تۈركلەرنىۇڭ ئا ھىۇدە
ھۆرمەت ە سازاۋەر چوڭلىرىدىن بىرى ۋە
دادىسى مى ائىۇ بولسۇا غەزنەۋىۇيلەر
ۇۇاھى ئەزەم شۇۇۇاھنىڭ يۇۇۇېقىن
پادى ۇ
ئادەملىرىدىن بىۇرى ئىۇدى .مىالدىۇيە
 -1040يىللىۇۇرى ئۇنىۇۇڭ ئا ھىۇۇدە

ئەسلىدە بۇۋەيھىلەر - 933يىلىدىن
ۇى
ۇتە ئابباسۇ
ۇقى كۆرۈنۈشۇ
ۇالپ تاشۇ
باشۇ
خەلىۇۇپىلى ىگە تەۋە ھالۇۇدا ئىسۇۇالم
دۇنياسۇۇىغا خىۇۇزمەۇ قىلىلاتقانۇۇدەك
كۆرۈنسۇۇۇىمۇ ،ئىچ ۇۇۇى جەھەتۇۇۇتە
خەلىپىلى ە ھىيلە ئى ۇلىتى ئۇارقىلىق
ھاكىمىيەتنى ئىگىۇلەپ بولغۇان ئىۇدى.
ۇۇدە ئىسۇۇۇالم
ۇۇا كەلگەنۇ
-6546يىلىغۇ
دۇنياسۇۇىدا شۇۇىئە سۇۇۇننىي ئۇرۇشۇۇى
باشلىنىپ ئىنتايىن كۆپ قىرغىنچىلىق يۈز
بېرى ە باشۇلىغاندىن كېۇيىن ،خەلىۇپە
قائىم بىلالھ سەلچۇقالر سۇلتانى توغرۇل
بې نى ياردەم ئۈچۈن باغداتقا چاقىرىدۇ.

ئەقىللىق ۋە بىلىملى بولۇۇش بىۇلەن
بىرگە خەلق ئاممىسى ئالدىدا بەك يۇز-
ئابرۇيغا ئىگە بولۇۇپ كېتىلاتقۇانلىقىنى
ۇڭ
ۇۇنى ئۆزىنىۇ
ۇاھ ئۇ
كۇۆرگەن ئەزەم شۇ
تەختىگە خىرى قىلى ىدىن ئەنسۇىرەپ
ئۆلتۈرۈۋەتمەكچى بولىدۇ .بۇنى ھۇې
قىلغان داۋۇد سەلچۇ مۇسۇلمان بولۇپ
بولغان تۈرك زېمىنلىرىغا قېچىپ بېرىۇپ
مۇسۇۇۇۇلمان بولىۇۇۇدۇ .ئارقىۇۇۇدىن
مۇسۇلمانالرغا زۇلۇم قىلغۇچىالرغا قارشى
ۇۇ
قوزغۇ ڭالرغۇۇا باشۇۇچىلىق قىلىۇ
ۇۇۇۇەلچۇ
ۇۇۇۇىدە داۋۇد سۇ
نەتىجىسۇ
باشچىلىقىدى ى ئىسالم دۆلىتى قۇرۇلىدۇ.
ئۇنىڭ تۆۇ ئوغلى بولۇۇپ ئۇ رنىۇڭ
ھەممىسۇۇۇى سۇۇۇەلچۇقالر دۆلىتىنۇۇۇى
كۈچلەندۈرۈش يولىدا كۆپ تىرى چانلىق

 -1055يىلى سۇەلچۇقالرنىڭ باغۇداتقا
كىرى ى بىلەن بۇۋەيھىلەر ھۇاكىمىيىتىگە
خۇۇاتىمە بېۇۇرىلگەن ۋە ئابباسۇۇىيالر
خەلىپىلى ۇۇى سۇۇايىلىنى ئاسۇۇتىدى ى
سەلچۇقالر ھاكىمىيىتى باشلىنىدۇ1063 .
يىلى سەلچۇقالر سۇلتانى توغرۇل بېرەي شەھرى سەپىرى جەريانىدا ۋاپۇاۇ
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ۋىاليىتۇۇى مۇۇا زگىرۇ رايونىۇۇدا 200
مىڭدىن ئارتۇ لەش ەر باشالپ كەلگەن
شەرقىي رىۇم ئىمپېراتورىنىۇڭ ئالۇدىنى
توسۇشۇۇقا جۇۇۈرئەۇ قىلىۇۇدۇ .ئالىۇۇپ
ئارسالننىڭ ئاز بىر قىسىم ئەسۇ ەرلىرى
بىرىنچى مەيدان ئۇرۇشتىن كېيىنال رىۇم
تەرەپۇۇ ە يۇۇېڭىلگەن بولۇۇۇپ ئارقىغۇۇا
چې ىنىۇۇپ ئالۇۇدىن پىالنالنغۇۇان جىلغۇۇا

قىلغاندىن كېيىن ئۇنىۇڭ ئۇۆز ئۇوغلى
بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئاكىسىنىڭ ئۇوغلى
ئالىپ ئارسىالن تەخىت ە چىقىدۇ.

ما زگىرۇ ئۇرۇشى
سەلچۇقالر دۆلىتىنىڭ ئەڭ كۈچلۇۈك
سۇلتانى ئالىپ ئارسالننىڭ ئەتراپتى ۇى
كىچى ھاكىمىيەتلەرنى ئۇۆزلىرىگە تەۋە
قىلىۇۇ جەريانىۇۇدى ى غەلىبىلىرىنۇۇى

تەرەپ ە قېچى قا باشاليدۇ .ئۆزلىرىنىۇڭ
بۇنچە تېز غەلىبىسىدىن بىخۇتالشقان رىم
ئەسۇۇۇ ەرلىرى مۇسۇۇۇۇلمان تۇۇۇۈرك
ئەس ەرلىرىنىڭ ئارقىسۇىدىن تەرتىپسۇىز
ھالدا قوغالشقا باشاليدۇ .ئەمما ئۇۇزۇن
ئۇۇۆتمەيال ئۇۇۈ تەرەپۇۇتىن ئۇ رغۇۇا
ۇۇۇمالر
ۇۇىز ھۇجۇ
ۇۇان تۇيۇقسۇ
قارىتىلغۇ
نەتىجىسىدە رىۇم ئىمپېراتۇورى بىۇلەن

كۇۇۆرگەن شۇۇەرقىي رىۇۇم ئېمپېراتۇۇورى
رومۇۇان دىيۇۇۇجېن -1071يىلۇۇى
سۇۇەلچۇقالرنى تەلتۆكۇۇۈس يوقۇتۇۇۇش
ۇۆپ
ۇايىتى كۇ
ۇۇ ناھۇ
ۇۈن ئەتراپتىنمۇ
ئۈچۇ
لەشۇۇ ەر تۇۇوپالپ يولغۇۇا چىقىۇۇدۇ.
ۇۇدى ى
ۇۇىئە مەزھىپىۇ
ۇۇىىردى ى شۇ
مىسۇ
ئۈچۈن
فاتىمىيلەر بىلەن ئۇرۇش قىلى
سەپەرگە ئاتالنغان ئالىپ ئارسىالن ئۇۆز

قوشۇپ ناھايەۇ كۆپ سۇاندى ى رىۇم
ئەس ەرلىرى ئەسىر ئېلىنىدۇ .سەلچۇقالر
سۇلتانى ئۆزىنىڭ ئالىيجانابلىقى بىۇلەن
رىم ئىمپېراتورىنى ئازاۇ قىلىلەت ەن ۋە
يۇرتىغا سۇا مەۇ قايتۇرغۇان بولسۇىمۇ
لې ىن ئۆز خەلقىنىڭ ئۇنىڭغۇا قاراتقۇان
ھاقارەتلىرى ئۇنىڭ ئۆلۇۈمىگە سۇەۋە
بولىدۇ.

سەپىرىنىڭ لېنىيىسىنى ئۆزگەرتىپ ئارقىغا
قايتىدۇ ۋە ئۇرۇشۇش ۋاقتىنۇى بىرئۇاز
بولسىمۇ كېچى تۈرۈش مەقسىتى بىۇلەن
رىم ئىمپىراتۇرىغۇا سۇۈلھى قىلىۇ ۋە
تىنچلىق كېلى ىمى ئىمۇزا ش تەكلىپۇى
سۇنۇش ئۈچۈن تىنچلىق ئەلچىلىرىنۇى
يولاليدۇ ،ئەممۇا رىۇم تەرەپ مەزكۇۇر
ئەلچىلەرنىڭ تەلىپىنى رەۇ قىلىپال قالماي
ۇۇ
ۇۇۆزلەر ۋە ھەرخىۇ
ۇۇ سۇ
ھاقارەتلىۇ
تەھدىتلەر بىۇلەن سۇارىيىدىن قۇوغالپ
چىقىرىدۇ- 1071 .يىلى -26ئاۋغۇس
جۈمە كۈنى سۇۇلتان ئالىۇپ ئارسۇىالن
نامازدىن كېيىن ئالالھقا قاتتىق ئىلتىجۇا
قىلىپ دۇئا قىلغان ۋە كېپەنلى كىيگەن
ھالدا  20مىڭغا يەتمەيۇدىغان قوشۇۇنى
بىۇۇلەن تۈركىيەنىۇۇڭ ھۇۇازىرقى مۇۇۇش

«مۇۇا زگىرۇ غەلىبىسۇۇى» نىۇۇڭ
ئاساسۇۇلىق سۇۇەۋەبلىرىنى قىسۇۇقىچە
خۇ سۇىلىمەكچى بولسۇا تۆۋەنۇدى ى
مۇھىم سەۋەبلەرنى تىلغا ئېلى قا بولىدۇ:
بىرىنچىسى ،ئالالھنىڭ پەزلى كەرىمۇى،
ئى ىنچىسى ،سۇلتان ئالىپ ئارسالننىڭ
ھې مەتلىۇۇ ئۇۇۇرۇش تەدبىرلىۇۇرى،
ئۈچىنچىسى ،رىم ئىمپېراتورلىقىغۇا تەۋە
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ئەڭ مۇھىم كۈ ھېسابلىنىدىغان تۇۈرك
قۇۇان سىستېمىسۇۇىدى ى ئەس ۇ ەرلەرنىڭ
سەلچۇقالر سېپىگە قوشۇۇلۇپ كېتى ۇى،
تۆتىنچىسى ،رىم ئىمپېراتورىغا تەۋە ئۇاز
سانلىق مىللەتلەردىۇن بولغۇان بۇارلىق
ئەسۇۇ ەرلەرنىڭ ئۇۇۇرۇش مەيدانىۇۇدىن
چې ىنىپ چىقىپ كېتى ى.

تىزلى ىپ كېتىدۇ-6576 .يىلى سۇلتان
ئالىپ ئارسۇىالننىڭ ۋاپاتىۇدىن كېۇيىن
ۇوغلى
ۇان ئۇ
ۇارى بولغۇ
ۇڭ ئورۇنباسۇ
ئۇنىۇ
مەلى اھ ،ئۆزىنىڭ تۇغقىنى سۇۇ يمان
بىن قۇرتالمى ۇنى «كىچىۇ ئاسۇىيا»
ئاتىلىدىغان ئانۇاتولىيە رايونىغۇا ۋالۇى
تەيىنلەيدۇ .ئۇ -1077يىلى ئاناتولىيەدە
رىۇۇم سۇۇەلچۇقالر دۆلىتىنۇۇى قۇۇۇرۇپ

رايونالرنىۇۇڭ ھۇۇاكىمىيىتى سىياسۇۇىي
تەرەپتىن شەرقىي رىۇم ئىمپېراتورلىقىغۇا
تەۋە بولسىمۇ ،ئانۇاتولىيە خەلقۇى ئۇۇ
ھۇۇۇاكىمىيەت ە تەۋە ئەمەس ئىۇۇۇدى،
ئانۇۇاتولىيەدە ياشۇۇاۋاتقان ئەرمەنۇۇلەر،
كۇرد ر ،گۇجىلەر ،ئابازىالر ،سۇالۋ ر،
بۇلغار ر ۋە ھازار ھاكىمىيىتى زامانىۇدا
تراكياغۇۇا يەرلەشۇۇ ەن پەچەنەكۇۇلەر ۋە

مۇستەقىللىق ئۇېالن قىلىۇدۇ-1087 .
يىلى ئۇنىۇڭ ئۇوغلى قىلىۇ ئارسۇالن
سەلچۇقالر پايتەختىنى ئىزنى شەھرىدىن
قونياغا يۆت ەيدۇ ۋە سەلچۇقالنىڭ قونيا
ھۇۇۇاكىمىيىتى 1308-يىلىغىۇۇۇچە داۋام
قىلىدۇ.

سەلچۇقالردىن بۇۇرۇن ،گەرچە بۇۇ

ئوسمانىيالر خەلىپىلى ى
«ما زگىرۇ غەلىبىسى»دىۇن كېۇيىن

ئۆزتۇۇۈركلەر ،رىۇۇم ئىمپېراتۇۇورلىقى
چېگىرىسى ئىچىدە ياشايدىغان ئازسانلىق
مىللەتلەر ھېسابلىناتتى .ئۇ رنىڭ يۇاش
ئەۋ دلىرى ئايلىق مائاش بەدىلىگە رىۇم
ئىمپېراتورلىقىغۇۇا ئەسۇۇ ەر سۇۇۈپىتىدە
خىزمەۇ قىالتتى .ئىمپېراتورلۇۇ ئاشۇۇ
قارا كۈچلەر ئۇارقىلىق يەرلىۇ خەلۇق
ئاممىسىغا ھەر تەرەپۇتىن كۇۆپ بېسۇىم
قىالتتى.

ئاناتولىيە ئەتراپىغا يەرلى ى ە باشلىغان
تۈرك ئايماقلىرى ئىچىۇدە ئوسۇمانىيالر
ئىمپىراتۇرلىقىنىڭ يىلتىزى بولغان قۇايى
ئايمىقىمۇ بار بولۇپ ،ئوسمان غازىنىۇڭ
چۇۇۇوڭ دادىسۇۇۇى سۇلەيمان ۇۇۇاھ
باشچىلىقىدى ى قايى ئۇايمىقى ئۇاخالۇ
رايونىغا چېدىرلىرىنى قۇرۇپ يەرلى ىدۇ.
سۇلەيمان اھ ۋاپاۇ بولغانۇدا ھۇازىرقى

-1071يىلى بارلىققا كەلگەن تارىخىي
«مۇۇا زگىرۇ غەلىبىسۇۇى» پۈتۇۇۈن
دۇنيادى ى تۇۈرك قۇان سىسۇتېمىدى ى
مىللەتۇۇۇلەرگە قارىتۇۇۇا ئانۇۇۇاتولىيە
زېمىنلىرىنىۇۇڭ دەرۋازىسۇۇىنى تولۇۇۇ
ئېچىۇۇۇلەت ەن بولۇۇۇۇپ ،تۇۇۇۈرك
ئايماقلىرىنىۇۇڭ كۆچۇۇۈش ھەرى ىتۇۇى
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سۈرىيەگە تەۋە جابىر يېزىسۇىغا دەپۇنە
قىلىنىدۇ-1231 .يىلى سۇ يمان اھنىڭ
ئۇۇوغلى ئەرتۇۇۇغرۇل ئۇۇۆز رايونىنىۇۇڭ
بەگلى ىۇۇگە سۇۇايلىنىپ ،سۇۇەلچۇقالر
سۇلتانىنىڭ يۇاردىمى بىۇلەن ھۇازىرقى
سۇۋەي رايونىغا چېۇدىرلىرىنى قۇۇرۇپ
يەرلەش ەن ۋە سەلچۇقالرغا تەۋە بولۇپ
ئۇرۇشۇۇالرغا قاتناشۇۇقان بولسۇۇىمۇ،

ئالبۇۇۇانىيە قاتۇۇۇارلىق دۆلەتلەرنىۇۇۇڭ
ھەممىسۇۇىنى ئوسۇۇمانىالر خەلىپىلى ۇۇى
تەۋەلى ىگە ئۆت ۈزۇپ «پاتىھ» دېگەن
ئۇنلانغا ئېرى ىدۇ.

سۇۇەلچۇقالرنىڭ ئۇۇاجىز پ كېتى ۇۇى
سەۋەبلى ئەتراپتى ى تۈركىي خەلقۇلەر
ۋە ئايماقالرنى ئۆز ئەتراپىغا جۇغالشۇقا
ۋە ئۇ رنىڭ ئىچىدە دۈشمەنگە قارشۇى
ئايرىم بىرلى ۋە كۈ توپالشقا مەجبۇر
بولىدۇ .ئۇنىڭ ئوغلى ئوسۇمان غۇازى
دادىسۇۇۇىنىڭ ئىزباسۇۇۇارى بولۇۇۇۇپ
سۇۇايالنغاندىن كېۇۇيىن -1299يىلىغۇۇا

-1512يىلۇۇۇۇى ئوسۇۇۇۇمانىيالر
خەلپىلى ىنىڭ توققۇزىنچى سۇلتانى ياۋۇز
سەلىم تەخىتۇتە ئولتۇرغۇان  8يىللىۇق
قىسقا ۋاقى ئىچىۇدە ناھۇايىتى كۇۆپ

كەلگەنۇۇۇدە ئەتراپتى ۇۇۇى بۇۇۇارلىق
بەگلى لەرنى بىرلەشتۇرۇپ ئوسۇمانىيالر
دۆلىتىنۇۇى )خەلىپىلى ىنۇۇى( قۇۇۇرۇپ،
مۇستەقىللىق ئېالن قىلىۇدۇ .ئۇنىۇڭ24
يىللىق سۇلتانلىق ھايۇاتى ئوسۇمانىيالر
خەلىپىلى نۇۇۇى كۈچلەندۈرۈشۇۇۇ ە ۋە
ئەتراپتى ى رايۇونالرنى ئۇۆزلىرىگە تەۋە
قىلى قا تىرى ى بىلەن ئۆتىدۇ.

غەلىبىلەرنى قولغا كەلتۇۈرگەن بولۇۇپ،
پۈتۈن ئىسالم دۇنياسىغا تەۋە زېمىۇنالر
ئوسۇۇمانىيالر تەۋەلى ىۇۇگە ئۆتىۇۇدۇ.
جۈملىدىن ھۇازىرقى سۇۈرىيە ،لىۇلان،
مىسىر ،پەلەستىن ،ۋە باشۇقا ئۇونالرچە
دۆلەتلەرنۇۇى قوشۇۇقاندا ئوسۇۇمانىيالر
خەلىپىلى ىگە تەۋە زېمىنالرنىڭ ئومۇمىي
ۇۇلادراۇ
ۇۇون كۇ
ۇۇۆلىمى 15مىليۇ
يەر كۇ

 -1421يىلۇۇۇۇى ئوسۇۇۇۇمانىيالر
خەلپىلى ىنىۇڭ ئۇالتىنچى سۇۇلتانى-2
مۇۇۇراۇ تەخىۇۇت ە چىققانۇۇدىن كېۇۇيىن
ئوسمانىيالر ھاكىمىيىتى دائىرىسى تېخىمۇ
كېڭەيگەن ۋە كۈچلەنگەن بولۇۇپ25 ،
يىلدىن كېۇيىن ئۇنىۇڭ ئۇوغلى پاتىۇھ
سۇۇۇلتان مۇۇۇھەممەد باشۇۇچىلىقىدى ى
قوشۇۇۇن-1453 ،يىلۇۇى ئىسۇۇتانبۇل
شەھىرىنى پەتھۇى قىلى ۇتا ۋە ئەھلۇى

كىلومېتىردىن ئاشىدۇ.-1520.يىلىۇدىن
باشۇۇالپ  46يىۇۇ ھۆكۇۇۈم سۇۇۈرگەن
ئوسۇۇمانىيالرنىڭ ئۇۇونىنچى خەلىپىسۇۇى
قۇۇۇانۇنى سۇۇۇۇ يماننىڭ زامۇۇۇانى
ئوسمانيالرنىڭ ئەڭ كۈچلەنگەن ۋە ئەڭ
يۇقىرى پەللىگە چىققان زامانى بولۇۇپ،
چىگىرا دائىرىسى ئا ھىۇدە كېڭىيىۇپ،
ئومۇۇۇمىي يەر كۇۇۆلىمى  25مىليۇۇون
كلادراۇ كىلومېتىردىن ئاشىدۇ.

سۇۇەلىبنىڭ ئىسۇۇالم دۇنياسۇۇىغا قارشۇۇى
بىۇۇرلى تە ئېلىۇۇپ بارغۇۇان ھۇجۇۇۇمى
نەتىجىسىدە بارلىققا كەلگەن «ترابۇزون
پۇنتۇسۇ رىم ئىمپېراتورلىقى»غا خۇاتىمە
بېرى تە غەلىبە قىلىدۇ .ئۇ ئۆزىنىۇڭ 31
يىللىق سۇۇلتانلىق ھايۇاتى جەريانىۇدا
بوس ۇىنىيە ،ھۇۇازىرقى يۈگۈسۇۇالۋىيە ۋە

-19ئەسىرنىڭ باشلىرى ئوسۇمانىيالر
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خەلىپىلى ىنىۇۇڭ ئىچ ۇۇى ۋە تاشۇۇقى
جەھەتۇۇتىن ئاجىزلى ى ۇۇىنى پۇرسۇۇەۇ
بىلگەن ئىسالم دۈشمەنلىرى ۋە بۇارلىق
قارشى كۈچلەر ئوسمانىيالر خەلىپىلى ىگە
قارشى بىرلەش ەن ۋە ئۇۇنى يىقىۇتى
يولىدا ھەرخى سىياسۇى ۋە ئىقتىسۇادى

ھىيلە-مى ىرلەرنى كۈچەيت ەن زامۇانالر
بولۇپ 1876-،يىلى تەخىتتە ئولتۇرغان
ئوسۇۇمانىيالر خەلىپىلى ىنىۇۇڭ ئوتتۇۇۇز
تۆتىنچى سۇلتانى -6ئابدۇلھەمىۇدنىڭ
 33يىللىق ھاكىمىيەۇ زامانى ئىنتۇايىن
قىيىن ۋە مۇرەك ەپ بىر زامان بولىۇدۇ.
ئۇ زامانالردا ئوسۇمانىيالر خەلىپىلى ۇى
پالە ھۇالەت ە چۈشۇۈرۈپ قويۇلغۇان

ۋەھدىددىن تەخىتۇتە ئولتۇرغۇزۇلىۇدۇ.
ئۇنىڭ  4يىللىق شۇەكلىي ھۇاكىمىيىتى
دەۋرىدە ئىستانبۇل ئى ۇغال قىلىنىۇپ،
قايتىدىن پەتھۇى قىلىنىۇدۇ .ئاتۇاتۈرك
باشچىلىقىدى ى تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىمۇۇ
قۇرۇلىدۇ .ئۇ-1922يىلىغۇا كەلگەنۇدە
ۇدۇ.
ۇۇر بولىۇ
ۇئەلگە كېتى ۇ ە مەجبۇ
چەتۇ
شۇنىڭ بىلەن ئوسۇمانىيالر خەلىپىلى ۇى

بولۇپ ،ئى ى نۆۋەۇ «مەشرۇتىيەۇ»
كېڭەش ھەيئىتى قۇرۇلۇپ ،سۇۇلتاندىن
باشۇۇقا ئەمەلۇۇدار ر قاتنى ۇۇىدىغان ۋە
ھۆكۈمەتنىڭ بارلىق قارارلىرى مەزكۇۇر
مەشرۇتىيەۇ تەرىپىدىن قارار قىلىنىدىغان
يېڭى بىر سىياسۇەۇ يولغۇا قويۇلىۇدۇ.
ئۇنىڭۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن «ئىتتىھۇۇۇاد ۋە
تەرەققىياۇ» نامى ئاسۇتىدا دۈشۇمەنگە

يىقىلىدۇ.

تۈركىيەنىڭ ئومۇمىي نوپۇسى:
تۇۈركىيەدە -1923يىلۇى تۇۈركىيە
جۇمھۇرىيىتى رەسمىي ئېالن قىلىنغاندىن
كېيىن -1927يىلى بىرىنچۇى قېتىملىۇق
ئومۇميۈزلۇۇۈك نۇپۇۇۇس تىۇۇزىمالش
نەتىجىسۇۇۇىدە 13.648.987چىققۇۇۇان
تۈركىيە ئومۇمىي نوپۇسى سانى -2016

خىزمەۇ قىلىۇدىغان سىياسۇىي پۇارتىيە
ۇۇى
ۇۇاخىرى-1909يىلۇ
ۇۇدۇ .ئۇ
قۇرۇلىۇ
ئابدۇلھەمىۇۇدنىڭ ئىنىسۇۇى بەشۇۇىنچى
مۇۇۇۇھەممەد رى ۇۇۇاد ئوسۇۇۇمانىيالر
خەلىپىلى ىنىڭ -35سۇلتانى سۇۈپىتىدە
تەخىتتە ئولتۇرغۇزۇلۇۇپ -1914يىلۇى
خەلىپىلى بىرىنچۇى دۇنيۇا ئۇرۇشۇىغا
مەجبۇۇۇرى ھالۇۇدا قاتناشۇۇتۇرۇلىدۇ،
نەتىجىۇۇدە ئوسۇۇمانىيالر خەلىپىلى ۇۇى

يىلىنىۇۇڭ ئاخىرىۇۇدى ى -6قېتىملىۇۇق
ئومۇميۈزلۇۇۈك نۇپۇۇۇس تىزىمالشۇۇتا
 73.756543نوپۇسقا كۆپەيدى .دېمەك
جۇمھۇۇۇرىيەۇ تارىخىۇۇدى ى  90يىۇۇ
ئىچىدە تۈركىيە ئومۇمىي نوپۇسى يۈزدە
 75%ئەتراپىدا كۆپەيگەن بولىدۇ.
تۈركىيە ئىستاتىىسۇ ا ئىدارىسۇىنىڭ
باياناتىغۇۇا ئاساسۇۇالنغاندا ،تۇۇۈركىيە
ئومۇمىي نوپۇسنىڭ يۈزدە  50.2%نۇى
ئەرلەر قالغۇۇان 49.8%نۇۇى ئايۇۇالالر
ئىگىلەيدىغان بولۇپ ،ئوتتۇۇرا ھېسۇا
بىلەن ئومۇمىي نوپۇسنىڭ 20%نۇى 0
ياشتىن  14ياشقىچە بولغان ئۆسمۈرلەر،
65%نى  15ياشتىن  60ياشقىچە بولغان
ئوتتۇرا ياشلىقالر ،قالغان 15%نۇى 15

كۆتۈرەلمەس قەرزلەر پاتقىقىغا ئىتتىرىۇپ
قويۇلىدۇ .شۇنىڭ بىۇلەن بىۇر ۋاقىتتۇا
ئىستىال ۋە ئى غال باسقۇچى باشلىنىدۇ.
-1918يىلىغا كەلگەندە يەنىۇال شۇەكلى
جەھەتتى ى ئوسمانىيالر خەلىپىلى ىنىڭ-
 36ۋە ئەڭ ئاخىرقى سۇلتانى سۈپىتىدە
مۇھەممەد رى ادنىڭ ئىنىسى مۇۇھەممەد
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كەلۇۇگەن ۋە ئوسۇۇمانىيالر زامانىۇۇدىن
ۇىپ
ۇنالردا يەرلى ۇ
ۇۇ زېمىۇ
ۇالپ مۇشۇ
باشۇ
قالغۇۇان ئەرەبۇۇلەر ھەمۇۇدە ھاتۇۇاي ۋە
ۇۇايدىغان
ۇۇدا ياشۇ
ۇۇىن رايونلىرىۇ
مەرسۇ
ئەرەبلەر ،ئوكرائىنا ،رومىنىيە ،گرېتسىيە
قاتارلىق ياۋرۇپا دۆلەتلىرىۇدىن كېلىۇپ
يەرلى ىپ قالغان ھەرخى مىللەتۇلەر ۋە
ئىرقالر.

ياشتىن ئاشقانالر ئىگىلەيدى ەن.
تۈركىيىۇۇدە ياشۇۇايدىغان مىللەتۇۇلەر
سانىغا كەلسەك ،تۇۈركىيەدە تۇارىختىن
بۇيان ئۇۆت ەن بۇارلىق تۇۈرك قۇان
سىستېمىسۇۇۇۇىدى ى مىللەتۇۇۇۇلەر ۋە
ئايماقالرنىڭ ئەۋ دلىرى بىۇلەن بىۇرگە
ئەسلى يەرلى ئەرمەنلەر ،رىملىقۇالر ۋە
كۇرد ر ،ئەتراپتى ى قوشنا دۆلەتلەردىن

تۇۇۇۇۈركىيەدى ى دىنۇۇۇۇدار
مۇسۇلمانالر:

كەلۇۇگەن كۆچمەنلەرنىۇۇڭ ئەۋ دلىۇۇرى
ياشايدۇ .تۈركىيەدى ى ئاساسلىق ئىرقالر
ۋە مىللەتلەر تۆۋەندى ىلەردىن ئىبارەۇ:
ۋۇلگا تاتۇارلىرى ،قىۇرىم تاتۇارلىرى،
ئەزەرىۇۇيلەر ،ئۇۇۆزبې لەر ،قۇۇازاقالر،
قىرغىۇۇز ر ،تۇۇۈركمەنلەر ،ئۇيغۇۇۇر ر،
ۇۇازىيالر،
ۇۇاز ر ،ئابۇ
ۇۇاقالر ،ئافخۇ
پومۇ
ئۆسەتلەر ،چەركەسۇلەر ،كابۇاردىيەلەر،

گەرچە تۈركىيەنىۇۇۇۇڭ رەسۇۇۇۇمى
ۇۇۇۇۇۇمىي
ۇۇۇۇۇتى ىلىرىدا ئومۇ
ستاسۇ
ۇۇلمانالر
ۇى مۇسۇ
ۇنىڭ 99.8%نۇ
نوپۇسۇ
تەش ى قىلىدۇ دەپ بايان قىلىنسۇىمۇ،
ئۇنىۇۇڭ ئىچىۇۇدە  10مىليونغۇۇا يۇۇېقىن
ئۆزلىرىنى مۇسۇلمان ھېسۇابلىمايدىغان

كۇشۇۇھا ر ،تراكيۇۇالىقالر ،كاۋكۇۇازلىقالر
كېلىپ قارا دېڭىز ئەتراپىغا يەرلەشۇ ەن
ز ر ،زازا ر ،كۇۇۇۇرد ر ،پارسۇۇۇالر،
جورجىيالىقالر ،بوسنىيەلى لەر بوشناقالر،
مولۇۇداۋىيەدىن كەلۇۇگەن گاگۇۇاۋۇز ر،
بۇلغارىيەدىن كەلۇگەن تۇۈركلەر بىۇلەن
ئۇۇۇرۇش مەزگىلىۇۇدە ئالماشۇۇتۇرۇلغان
مۇسۇۇۇلمان بۇلغۇۇار ر ،ئالبۇۇانىيەدىن
كەلۇۇگەن ئارنۇۇاۋۇتالر ،چىۇۇنگىللەر،

ئەلەۋىيلەر ۋە ئۇاز سۇاندى ى شۇىئەلەر
مەۋجۇۇ .شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئومۇمىي
نوپۇسنىڭ 20%نى ئۆزلىرىنى مۇسۇلمان
دەپ تۇۇۇرۇپ ،دىنسۇۇىزلىق ئىدىيىسۇۇى
ۇۇ «
ۇۇيىلەنگەن» يىۇ
ۇۇلەن تەربىۇ
بىۇ
(سۇۇې و رزىم) ئېقىمىۇۇدى ى كى ۇۇىلەر
ئىگىلەيدۇ .ئومۇمىي نوپۇسىنىڭ پەقەتال
 0.2%نۇۇى باشۇۇقا دىنالرغۇۇا ئېتىقۇۇاد
قىلغۇچىالر تەش ى قىلىدىغان بولۇۇپ،
يەھۇۇۇدىي ،خىرىسۇۇتىيان ،سۇۇۇريانىي
قاتارلىق بىر نەچچە خى دىنالرغا ئېتىقاد
قىلىدىغانالرنىڭ ھەممىسى ئاشۇۇ 0.2%
نوپۇسىنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ.

ھەم ىنلى لەر ،لوزان كېلى ىمى ئارقىلىق
ئالماشتۇرۇلغان مۇسۇلمان يۇنۇانلىقالر،
ئۇۇۇۇۆز زامانىۇۇۇۇدا ئىسۇۇۇۇپانىيە ۋە
پورتۇگالىيەدىن قوغالنغۇان يەھۇۇدىيالر
بىلەن  2400يىلدىن بۇيان تۇۈركىيەدە
ياشاپ كېلىلاتقان يەھۇۇدىيالر ،ئىۇرا ،
سۇرىيە ۋە باشقىمۇ ئەرە دۆلەتلىرىدىن

_داۋامى كېيىن ى ساندا...
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بىلىدىغانلىقىغا شەك قىلمايسىز!

ۇۇازا ۋە
ۇۇىلەر «قۇ
كۇۇۆپىنچە كى ۇ
قەدەر»نى چۈشىنى ئىنتۇايىن قېۇيىن،
مۇرەك ەپ بىر ئۇقۇۇم دەپ قارايۇدۇ.
ئەمما چوڭقۇر پى ىۇر يۈرگۇۈزۈپ ،بۇۇ

«بىلىگىن ى ،ئالالھ ئۆزى ياراتقان
نەرسىنىڭ سىرىنى ياخ ى بىلىدۇ ،ئالالھ
مېھرىبۇۇۇان ۋە ھەمۇۇۇمە ئى ۇۇۇتىن

ھەقتە تولۇ چۈشەنچە ھاسى قىلغاندا،
قازا ۋە قەدەر ئادەمگە تولىمۇ يېقىملىۇق
ۋە راھەتبەخى بىر مەزمۇن ئاتا قىلىدۇ
ۋە خاتىرجەملى تۇيغۇسى بېغى اليدۇ.

خەۋەرداردۇر».

①

پۈتۈن ئالەملەرنىۇڭ پەرۋەردىگۇارى
بولغان ئالالھنىڭ ئۆزى ياراتقان بارلىق
شەيئىلەرنىڭ سىرىنى بىلى ى ھەرگىزمۇۇ

ئالالھنىۇۇۇڭ ھەمۇۇۇمە نەرسۇۇۇىنى

چۈشەنمىگۈدەك ئى

بىلىدىغانلىقىغا قەلبىڭىزدە شەك بارمۇ!؟

ئەمەس .قەلبىمىۇز

دۇنيا ۋە ئۇنىۇڭ سۇىرلىرىنى بىلى ۇتە

ئالالھنىۇۇڭ بۇۇۇ كەڭ كائىنۇۇاتنى
ياراتقانلىقىغا ۋە ئۇنى ئۆزىنىڭ ئىۇدارە

يورۇغانسۇۇېرى شۇۇۇندا

جەزمىۇۇيەت ە

كېلىمىزكى ،ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان

قىلىپ تۇرىدىغانلىقىغا دەلىللىۇ ھالۇدا
جەزىم قىلىۇپ ئى ەنسۇىڭىز ،ئۇنۇداقتا
ئالالھنىۇۇڭ دۇنيۇۇادى ى ھەرقانۇۇدا
شەيئىنىڭ ھەتتاكى كىچى زەررىچىنىۇڭ
ماھىيىتىنى مۇۇكەممەل بىلىۇدىغانلىقىغا،
دۇنيانىڭ باشلىنى ى ۋە ئاخىرلى ى ىنى،
كائىناتنىۇۇۇڭ سۇۇۇىرلىرىنى تامۇۇۇامەن

ئىالھىۇۇي ئىلىۇۇم ئالدىۇۇدا بىزنىۇۇڭ
بىلگەنلىرىمىۇۇۇز ۋە تەجرىبىلىرىمىۇۇۇز
ھېچنەرسە ئەمەس .ئىلىم-پەن قانچىلى
راۋاجلىنىپ ،قانچى ى يۇۇقىرى پەللىۇگە
يەتسىمۇ ،يەنىال ئالالھنىڭ ئىلمى ئالدىدا
①

45

سۈرە مۇل

-65ئايەۇ

ئى ۇۇۇۇالر نىۇۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇۇى

ئاجىزدۇر.

خاتىرلەنگەندۇر».

«ئۇۇالالھ غەيبنۇۇى بىلگۈچىۇۇدۇر،

②

ئۇنىڭدىن ئاسمان-زېمىندى ى تېرىقنىڭ

شۇندا  ،ھەمۇمە نەرسۇە ئىالھىۇي

ياكى چوڭ نەرسۇىلەر

دەپتەردە ناھايىتى ئىۇنچى ە ،پۇختۇا ۋە

دانىسىدەك كىچى

ئەتراپلىق يېزىلغان.

ئۆزىنى دالدىغا ئا لمايۇدۇ ،دۇنيۇادى ى
ھەمۇۇمە نەرسۇۇە ئالالھنىۇۇڭ دەپتىرىۇۇدە
يېزىلغان».

بۇۇۇ ھەقىقەتنۇۇى قۇرئۇۇان كەرىۇۇم

①

تەكىتلىگەن« :يەر يۈزىۇدى ى بۇارلىق
ھادىسۇۇىلەر ۋە ئۇۇۆزەڭالر ئۇچرىغۇۇان

ئالالھنىڭ دەپتىرى دېگىنىمىز نېمە؟
ئۇ پۈتۈن كائىناتنى ،ھەتتۇا ئىلگىۇرى

مۇسىبەتلەر بىۇز ئۇۇ رنى يارىتى ۇتىن

ئۇۇۆت ەن ،كەلگۈسۇۇىدە بولىۇۇدىغان

بۇرۇن لەۋھۇلمەھفۇزغا يېزىلغۇان ،بۇۇ
(ئى ) ئالالھقا ئاساندۇر».

ھادىسىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۇۆز ئىچىۇگە
ئالغۇۇۇان ،پۈتۇۇۇۈن شۇۇۇەيئىلەرنىڭ

③

بۇ يەردە بىزنىڭ كاللىمىزدا مۇنۇدا

خۇسۇسۇۇۇۇىيىتى ۋە ئا ھىۇۇۇۇدىلى ى

بىر سۇوئال پەيۇدا بولىۇدۇ :ئۇنۇداقتا

ۇۇ
ۇۇپ ،ئۇ
ۇتەر بولۇ
ۇتۇرۇلغان دەپۇ
تونۇشۇ

ۇۇر
ۇاتىرلەنگە مەزكۇ
ۇۇرزدا خۇ
لەۋھۇلمەھپۇ

لەۋھۇلمەھپۇز دەپ ئاتىلىدۇ.

ئىلىم بىلەن بىزنىڭ نېمە ئا قىمىز بۇار؟

ئالالھنى خا يىقالرنىڭ قىلمى لىرىنى

توغرىلىقىدا شەك بولمىغۇان بۇۇ ئىلىۇم

ۇۇ
ۇاراش تولىمۇ
ۇدۇ دەپ قۇ
ۇمەي قالىۇ
بىلۇ

بىزنىۇۇڭ ئى ۇۇلىرىمىز ۋە ئىرادىمىۇۇزگە

ئەخمەقلىق .ئالالھ دۇنيانىۇڭ سۇىرىنى،

تەسىر كۆرسىتەمدۇ؟

دۇنياغا كەلۇگەن بىرىنچۇى ئەۋ دتىۇن

بۇنىڭ جاۋابى ئەللەتتە يا ! نۇاۋادا

تارتىۇۇپ قىيۇۇامەت ىچە داۋاملى ۇۇىدىغان

بىرسى ئالالھنىڭ ئىلمى كى ىلەرگە بەزى

بارلىق مەخلۇقاتنىڭ پۈتۈن سۇىرلىرىنى
بىلگۈچىدۇر .ئۇندا

ئى الرنى قىلىپ ،بەزىلىرىنى قىلماسۇلىققا

بولمىغاندا ئۇالالھ

مەجبۇر يدۇ دېسە ،خاتا شقان بولىدۇ.

ياراتقۇچى ،رىزىق بەرگۈچى ،ياخ ۇى-

ئىالھىي ئىلىمنىڭ بىزنىڭ ئىختىيارى

يامانغا جازا بەرگۈچى قۇۇدرەت ە ئىۇگە

ياكى مەجبۇرى قىلغان قىلمى ۇلىرىمىزدا

بولمىغان بولىدۇ.

تەسۇۇىر كۆرسۇۇىتى

«ئىنسانالرنىڭ قىلغۇان (ياخ ۇى-

بولۇۇۇش ۋەزىپىسۇۇى يۇۇو  .ئىالھىۇۇي

يامان) ئى ۇلىرىنىڭ ھەممىسۇى نۇامە-

ئىلىمنىڭ ۋەزىپىسى پەقەۇ بىر نەزەرىۇيە

ئەماللىرىدا مەۋجۇتتۇر .چوڭ-كىچىۇ

②
①
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يۇۇاكى سۇۇەۋەبچى

③
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سۇۇۈپىتىدە ھەقىقەتنۇۇى ئاشۇۇ ارىالش،

بۇندا

مەسىلىنىڭ تېگىگە يېتى تىن ،شۇۇنداقال

چۈشەنچە بولىدۇ .بۇنۇدا

ئۇ ئىالھىي كامۇالەتتىن باشۇقا نەرسۇە

ئەقىللەرنۇۇى نۇۇۇردىن قاراڭغۇلۇققۇۇا

ئەمەس خۇۇا س .ئىالھىۇۇي ئىلىمنۇۇى

باشاليدۇ ،خا س!

ئېتىراپ قىلغانلىق ئالالھنىڭ ئۇلۇۇغلىقى

چۈشىنىلسە بۇ گويۇا بۇالىالرچە
چۈشۇەنچە

ئۇ ر ئالالھ بىر نەرسۇىنى خالىسۇا

ۋە ئەزىمىتىنى ئۇۆز يىقىۇدا ئېتىۇراپ

پەقەتال «بۇول» دەيۇدۇ-دە ،كۇۆزنى

قىلغانلىقتۇر.

يۇمۇپ-ئۇاچقۇچە قاقاسۇلىق بۇۈك-

ناۋادا بەزىلەر «ئىالھىي ئىلىمنىڭ ۋە

باراقسانلىققا ،نامراۇ بايغۇا ،تۇغمۇاس

بىۇۇز ئىمۇۇان كەلتۇۇۈرۈپ كېلىلاتقۇۇان

توغۇمچانغا ،مەغلۇپ غالىبقۇا ئايلىنىۇدۇ

لەۋھۇلمەھپۇزنىڭ كى ىلەرنىڭ ياخ ى-

دەپ گۇمان قىلىدۇ .بۇ بىز دېگەنۇدەك

يامان ئى الرنى قىلى ى بىلەن ئا قىسۇى

بالىالرچە چۈشەنچىدۇر .ئىالھى ئىۇرادە

بولمىسۇۇۇا ،ئۇنۇۇۇداقتا ،ئالالھنىۇۇۇڭ

ئالالھنىۇۇڭ كائىنۇۇاتتى ى قۇۇانۇنىيىتى

بۇيرۇقلىرىنىۇۇۇڭ شەكسۇۇۇىز ئىجۇۇۇرا

بولۇپ ،بارچە مەۋجۇداۇ ۋە مەخلۇقاتالر

چۈشۇۇىنىمىز؟

شۇ قانۇنىيەۇ بويىچە ھەرى ەۇ قىلىدۇ.

ۇىز
ۇى چەكسۇ
دائىرسۇ

ئەگەر ئالالھ بىر ئادەمنى يارىتى نى

بولىۇۇدىغانلىقىنى قانۇۇدا
ۇۇيرۇ
ۇي بۇ
ئىالھىۇ

ئىالھىي ئىلىمگە قوشۇلسا يەنە "پۈتۇۈن

خالىسا ،ھەرگىزمۇ بىر بۇيرۇ

نەرسە ئالالھنىڭدۇر" دېگەن ھەقىقەتنۇى

بىلەنۇال

«ھەر جەھەتۇۇتىن پى ۇۇىپ يېۇۇتىلگەن

مۇئەييەنلەشۇۇتۈرمەمدۇ؟! ئۇۇالالھ بۇۇۇ

مۇكەممەل ئادەم بول!» دەپ بۇۇيرۇ

ئالەمنى ئۆزى خالىغان شەكىلدە ياراتتى.

چۈشۈرمەيدۇ .بەل ى ئى الر ئالالھنىۇڭ

ۇان تەرزدە
ۇۆزى خالىغۇ
ۇى ئۇ
ئېلېمىنتلىرىنۇ

قانۇنىيىتى ئاساسىدا مېڭى قا باشۇاليدۇ.

تەرتىپلىۇۇدى .خەلقنىۇۇڭ مەرتىۇۇلىلىرىنى

ئالالھ «بول» دەپ بۇۇيرۇ

ئۆزى خالىغان تەرزدە ئورۇنالشۇتۇردى.

قىلغۇان

ۇانۇنىيەۇ
ۇي قۇ
ۇان ئىالھىۇ
ۇى ئىنسۇ
ھېلىقۇ

ئالالھ خالىغاننى قىال يۇدىغان چەكسۇىز

ۇدە،
ۇپېرما ھالىتىۇ
ۇاۋۋال ئىسۇ
ۇويىچە ئۇ
بۇ

قۇدرەۇ ئىگىسىدۇر .دېۇمەك ،ئىنسۇان

ئاندىن گۆش ھالىتىدە ،ئاندىن بوۋا ،

ئىۇۇرادە بىۇۇلەن قۇۇۇدرەۇ بارمۇۇاقلىرى

ئانۇۇۇدىن ئۆسۇۇۇمۈر ...قاتۇۇۇارلىق

ۇى
ۇڭ ئىلمۇ
ۇۇپ ،ئالالھنىۇ
ۇىدا بولۇ
ئارىسۇ

باسقۇچالرنى بېسىپ ئۆتىدۇ.

ھەممىدىن بۇرۇن .ئىنسانالرنىڭ مۇتلە

ئەگەر ئالالھ بىر مېلىنى يارىتى ۇنى

ئىختىيارى يو  ،ئۆز-ئۆزىنى تۇتۇپمۇۇ

خالىسا ،بۇ ئىرادە ئۆز تەبىئىتى بىۇلەن

تۇرالمايۇۇدىغۇ! دەپ سورىسۇۇا ،بىۇۇز

ماڭىدۇ ،ئۇرۇ

دەيمىزكۇۇى :نۇۇاۋادا ئىالھىۇۇي ئىۇۇرادە
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تى ىلىدۇ ،سۇغۇرۇلىدۇ،

ۇوغۇ
ۇىق-سۇ
ئىسسۇ
پەرۋى

ئۇۇۇۇ ر ئۇۇۇۆزىچە بۇخىۇۇۇ

ۇدە
ۇىللەر ھەمۇ
پەسۇ

ار رنىڭ تىرى چانلىقلىرى بىلەن

تەسۇۇەۋۇرلىرىنى قۇۇازا ۋە قەدەرنىۇۇڭ

پى ىپ يېتىلىپ مېلە بولۇپ چىقىدۇ.

مەركىزى ئىدىيىسى دەپ قارايدۇ .ئەمما
ئىسۇۇۇالمدى ى قۇۇۇازا ۋە قەدەر بۇۇۇۇ

ئالالھ ئىنساننى ئەخالقىي ،مۇاددى

تەسەۋۋۇر رغا تۈپتىن ئوخ ىمايدۇ.

ۋە مەنىۇۇلى خۇسۇسۇۇىيەتلەر بىۇۇلەن
ۇۇھىم
ۇا مۇ
ۇان .ئۇنىڭغۇ
ۇدە ياراتقۇ
ئا ھىۇ
ۋەزىپىلەرنى تاپ ۇرغان ،ئەقى

چولتۇۇۇا

ئالالھنىڭ ئىرادىسۇى ھەر شۇەيئىدە
مۇتلە

بەرگەن.

ئۈستۈنلۈك ە ئىگە .ئەممۇا ئۇۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇۇ ئۆزىنىۇڭ ئۇۆزىگە

ھېچ ىمنۇۇى بىۇۇر ئى ۇۇقا زورلىمايۇۇدۇ.

خاس ئەركىنلى ىدىن پايدىلىنىۇدۇ .بۇۇ

ۇۇۇدىن
ۇۇۇالالھ تەرىپىۇ
ۇۇۇڭ ئۇ
ئۆزىنىۇ

ئىنسۇۇان ئۈچۇۇۈن ئالالھنىۇۇڭ

يارىتىلغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىدىغان بىۇر

ئىۇۇ

ئىرادىسى .ئالالھ خالىسا ئادەمنى باشۇقا

ئادەمنىڭ ئالالھنىڭ ئىرادىسىگە قارشۇى

خىلدا ياراتقان بو تتى.

چىقى ۇۇى مۇۇۇم ىن ئەمەس .ئەقىۇۇ
ئىگىلىرى بۇ ئىرادىنىڭ مەنىسىنى ياخ ى

ئۇلۇغ ئالالھ پەرى تىلەرنى ياراتتى،

چۈشىنى ۇۇى كېۇۇرەك .شۇۇەيئىلەرنىڭ

ئەمما ئۇ رنى بىر يولۇدا ماڭىۇدىغان
ۇىنى چەكلى ۇ
ۇپ ،ئىرادىسۇ
قىلىۇ

خۇسۇسۇۇىيەتلىرى ،يارىتىلمى ۇۇالرنىڭ

ۇپ
قىلىۇ

ۇۇۇغ
ۇۇۇر ئۇلۇ
ۇۇدىلى لىرى مەزكۇ
ئا ھىۇ

قويۇۇۇدى ۋە ئۇۇۇۇ رنى ئا ھىۇۇۇدە

ئىرادىنىۇۇڭ ھې مەتلىۇۇ  ،ئۇۇۆزگەرمەس

خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە قىلۇدى .ئەممۇا

كۆرۈنۈشلىرىدۇر.

ئىنساننى ئوخ اش بولمىغان ھۇاۋايى-
ھەۋەس ،ئۇۇېقىم-كۆزقاراشۇۇالر بىۇۇلەن

ئۇۇالالھ ئۇۇۆز ئىرادىسۇۇى بىۇۇلەن

ياراتتى .ئۇنى خالىغان تەرىقىدە ئۇوڭ-

ھۇۇايلاننى سۇۇۆزلىيەلمەيدىغان قىلىۇۇپ

سۇۇول ،ياخ ۇۇى-يامۇۇان يۇۇولالردا

ياراتقان .بۇ ،ھايلاننىۇڭ ۋەزىپىسۇىنىڭ

ماڭا يدىغان قۇدرەۇ بىۇلەن يۇاراتتى.

ئۆزىگە خاس بىر تۈركۈم خۇسۇسىيەتلەر

بۇمۇۇۇ ئىنسۇۇان ئۈچۇۇۈن ئالالھنىۇۇڭ

دائىرىسىدە چەكلىنىدىغانلىقىدىن دىۇرەك

ئىرادىسى ،مەجبۇر شمۇ يو

بېرىدۇ.

زور شۇمۇ

يو  .بەزى نۇادان كى ۇىلەر ئىالھىۇي

ۇۇپ
ۇۇق قىلىۇ
ۇۇاننىڭ ئەقىللىۇ
ئىنسۇ

ئىرادىنى چولتا چۈشىنىلېلىپ ،ئۇنى بىر

يارىتىلى ى ۋە تۇالالش ئەركىنلى ىنىۇڭ

تاسۇۇادىپىيلىق يۇۇاكى بۇۇاش-ئۇۇاخىرى

ئەقلىۇۇگە تاپ ۇرۇلى ۇۇىمۇ ئالالھنىۇۇڭ

بولمىغۇۇان بىۇۇر تۈركۇۇۈم جەريۇۇانالر

ئىرادىسۇۇى .بۇۇۇ ،ئىنسۇۇاننىڭ بۇۇارلىق

يېغىندىسىدىن ئىبۇارەۇ دەپ قارايۇدۇ.

پائالىيەتلىرى ئۇالالھ ئۇنىڭغۇا بەرگەن
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تۇغما قابىلىيەۇ دائىرىسۇىدە چەكلىۇ ،

پەرۋەردىگارنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۈپەتلىرىنىڭ

دېگەنلى تۇر.

جۈملىسىدىندۇر».
ئالالھنىڭ ئىرادىسىگە قاراپ بېقىڭ،

ئۆزىنىڭ ئىرادىسۇى ۋە ئىقتىۇدارىنى

ئىنساننى ئاجايىپ شەكىلدە ياراتتى:

ئىن ار قىلغان ئىنسان ،ئۇۆزىنى تىلسۇىز
ھايلانغا ئوخ اش دەپ تەسەۋۋۇر قىلغان

«شۈبھىسۇۇىزكى ،بىۇۇز ئىنسۇۇاننى

ياكى ئۆزىنى ئۆسۈملۈكلەر بىۇلەن بىۇر

ئارىالشۇۇما مەنۇۇى (يەنۇۇى ئەر بىۇۇلەن

قاتاردا سۇانىغان ئادەمۇدۇر .شۇۇنداقال

ئايالنىڭ ئىسپىرمىسى) دىۇن يۇاراتتۇ .

پەرۋەردىگارىغا تانغان ئادەمدۇر.

ئۇنى بىز (شەرىئەۇ تەكلىپلىرى بىۇلەن)
سنايمىز .شۇنىڭ ئۈچۇۈن ئۇۇنى بىۇز

بەزى ئۇۇادەملەر ئۇۇۆزلىرىنى "بۇۇۇ
دۇنيۇۇادا بىزنىۇۇڭ ھېچقانۇۇدا

(نازى

رول ۋە

قىلغان ئايەتلىرىمىزنى ئاڭلىسۇن،

فون ىسىسيىمىز يو  ،بىزنىڭ قۇدرىتىمىز

كائىنۇۇاتنى ياراتقۇچىنىۇۇڭ بىۇۇرلى ىگە

يو  ،ئىرادىمىز يو " دەپ قارايدۇ-دە،

دا لەۇ قىلىدىغان دەلىللەرنى كۆرسۇۇن

قىلماي نەتىجىگە ئېرى ى ۇنى

دەپ) ئاڭاليدىغان ،كۆرىۇدىغان قىلىۇپ

ھې ئى

خا يدۇ .ئۇ ر مۇندا

ياراتتۇ ».

دەيدۇ :ھەمۇمە

نەرسە پۈتۈلگەن ،ئالالھ نېمىنى خالىسۇا

شۇندا

شۇ بولىدىغان تۇرسۇا ،نۇېمە ئۈچۇۈن

①

تۇرۇقلۇ  ،بەزى كى ۇلەر

ئىنساننىڭ فۇن ىسىيىسۇىنى ۋە ئۇنىۇڭ

ئەمەل قىلىمىز؟

ھەقىقىتىنۇۇى ئىن ۇۇار قىلىۇۇدۇ .تەقۇۇدىر

بۇ دىنىمىزگە قىلىنغۇان تۇۆھمەتتىن

ۇال
ۇدە دەپۇ
ۇڭ ئىل ىۇ
ۇۈنلەي ئالالھنىۇ
پۈتۇ

باشقا نەرسە ئەمەس .شۇنداقال ئالالھنىڭ

ئىنسۇۇۇانىي ئىختىيۇۇۇار ۋە ئىۇۇۇرادە

مۇبۇۇۇارەك ئىسۇۇۇىم-سۇۇۇۈپەتلىرىنى

ئەركىنلى ىنى چەت ە قاقىۇدۇ ،شۇۇنداقال

چۈشەنمىگەنلى نىڭ ئىپادىسىدۇر.

ئۆزىنىڭ ئىقتىدار ۋە ئىرادىسىنى بى ۇار
تاشالپ قويىدۇ.

قۇۇازى ئەبۇۇۇبەكرى ئەل ئەرەبۇۇى
مۇندا

بۇۇۇۇ مەغلۇبىيەتلىۇۇۇ

دېگەن:

تەپەك ۇر ،شۇنداقال چولتۇا پى ىۇردىن

«ئالالھنىڭ مەخلۇۇقلىرى ئىچىۇدە

باشقا نەرسە ئەمەس .ئىسالمدا بۇنۇدا

ئىنسۇۇان ئەڭ ئۇلۇۇۇغ .ئۇۇالالھ ئۇۇۇنى

مەنىدى ى «قۇازا ۋە قەدەر» مەۋجۇۇۇ

قۇدرەتلىۇۇۇۇ  ،سۇۇۇۇۆزلىيەلەيدىغان،

ئەمەس .قۇۇۇازا ۋە قەدەر دېگىنىمىۇۇۇز

ئاڭلىيا يدىغان ،كۆرەلەيدىغان ،تەدبىۇر
قوللىنا يدىغان ،ھې مەتلىۇ

سۇۇۇەلبىي

ئالالھنىۇۇڭ ئىسۇۇىم ۋە سۇۇۈپەتلىرىنى

ئى ۇالرنى

قىال يدىغان قىلىپ ياراتتى .بۇ ر بولسا

①
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تونۇۇۇۇپ ،ھەر قانۇۇۇدا

ئىۇۇۇ -

ئادەملەر بەزىدە ئۇۆزىنى ھەممىۇگە

پائۇۇۇالىيەتلەرنى شۇۇۇۇ ئىسۇۇۇىم ۋە

قۇۇادىر چۇۇاغالپ ھەددىۇۇدىن ئاشۇۇىدۇ.

سۈپەتلەرنىڭ تەقەززاسىغا ئۇيغۇن ھالدا

ئۆزىنىۇۇڭ چەكسۇۇىز بىۇۇر قۇدرەتنىۇۇڭ

ئېلىپ بېرى ۇتىن ئىبۇارەتتۇر .پۈتۇۈن

كونتروللىقىۇۇدا ئى ەنلى ىنۇۇى ئېسۇۇىدىن

قۇدرەۇ ،ئىۇرادە ،تەدبىۇر ئالالھنىۇڭ

چىقىرىپ قويى ىدۇ .لې ىن بۇ كائىنۇاۇ

ئىل ىدە دەپال ئىنسانالرغا خاس بولغۇان

يەكۇۇ ە-يىگۇۇانە بىۇۇر ياراتقۇچىنىۇۇڭ

مەسئۇلىيەۇ ۋە مەجبۇرىيەتتىن قۇېچى

باشقۇرۇشىدا بولۇپ ،ھەر ئى

تەقۇۇدىرنى خاتۇۇا چۈشۇۇىنىلالغانلىقنىڭ

خاھى ى بويىچە بولىۇدۇ .نۇاۋادا بىۇز

ئىپادىسىدۇر.

بارلىق ئى الردا غالىۇپ ۋە قۇدرەتلىۇ
پەرۋەردىگارنىۇۇڭ قۇۇۇدرىتىنى ھۇۇې

ھەر ئى قا ئاۋۋال سەۋەپ قىلسا ،

قىال يدىغانال بولسا  ،ھېچقاچان ئۇنىڭ

ئاندىن نەتىجىنۇى ئالالھنىۇڭ مۇۇتلە
ھۆكمىگە ۋە تەقۇدىرىگە قويسۇا

باشقۇرۇش ۋە تەدبىر بەلگىلەشۇلىرىنىڭ

ئەڭ

پۇختىلىقىغا شەك قىلمىغان بو تتۇ

توغرا بولىدۇ .بىز پۈتۈن ئىقتىدارىمىزنى
سۇۇەرپ قىلىۇۇپ سۇۇەۋە

ئۇنىۇڭ

ۋە

ۇڭ
ۇۇ زاتنىۇ
ۇڭ شۇ
ۇارلىق مەخلۇقاتالرنىۇ
بۇ

قىلسۇۇاقال

ئىۇۇۇرادە دائىرىسۇۇۇىدە ھەرىۇۇۇ ەۇ

ئۆزىمىزنىۇۇڭ مەجبۇۇۇرىيىتىمىزنى ئۇۇادا

قىلىدىغانلىقىنى چۈشىنىلالغان بو تتۇ .

قىلغان بولىمىز .چۈن ى ،بىۇز سۇەۋەپ

بىز ئىنسانالر تەپەك ۇۇر ۋە ھەرىۇ ەۇ

قىلى ۇۇقا بۇيرۇلغۇۇان .ئى ۇۇىمىزنىڭ

ئەركىنلى ىگە ئىۇگە .شۇۇنىڭ ئۈچۇۈن

نەتىجىسۇۇى بىۇۇز خالىغانۇۇدەك چىقسۇۇا

ياخ ى ئى

خۇشۇۇاللىنىمىز ۋە مۇۇۇۋەپپەقىيەۇ ئاتۇۇا

يامان ئى

قىلغان ئالالھقا ھەمدۇ-سانا ئېيتىمىۇز.

قىلسۇا
قىلسا

مۇكاپۇاتلىنىمىز،
جازالىنىمىز .شۇنىڭ

بىلەن بىرگە بىز ھې مەۇ بىۇلەن ئىۇ

ئەگەر بىز ئويلىغاندەك چىقمۇاي قالسۇا

قىلىدىغان پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ئومۇۇمىي

ۇۇنىمىز ۋە
ۇگە بويسۇ
ۇڭ ئىرادىسۇ
ئالالھنىۇ

پىالنىنىڭ بىر پارچىسۇى خۇا س .ئۇۇ

قايغۇرۇپ كەتمەيمىز.

ۇڭ كون رې ۇ
پىالننىۇ

ۇڭ
ۇگەن ئالالھنىۇ
ۇازا ۋە قەدەر دېۇ
قۇ

ۇانىنى پەقەۇ
جەريۇ

ئالالھ بىلىدۇ .بىز مەزكۇر پىالننىڭ بىۇر

ئى لىرى بىلەن بەندىنىڭ مەسۇئۇلىيىتى

ۇلەن
ۇۈپىتىمىز بىۇ
ۇۇش سۇ
ۇى بولۇ
پارچىسۇ

ئوتتۇرىۇۇۇۇۇدى ى تەڭپۇڭلۇۇۇۇۇۇقنى

ۇۇوغۇ
ۇۇىق-سۇ
ۇۇڭ ئىسسۇ
ھاياتنىۇ

بەلگىلەيۇۇدىغان ئەقىدىۇۇدۇر .ئەكسۇۇىچە

ۋە

ئۇۇۇاچچىق-سۇۇۇاۋاقلىرىنى ۋە راھەۇ

ۇىدۇ،
ۇدىن ئاشۇ
ۇدە ھەددىۇ
ۇان بەزىۇ
ئىنسۇ

پاراغەتلىرىنى تېتى قا مەجبۇۇرمىز .بىۇز

ئۇنتۇپ قالىدۇ.

ئۆز ئىختىيارىمىزدا بولمىغان ئى ۇالردىن
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بولىدۇ.

قىلىنمايمىز.

«سىلەر سەۋەنلى تىن قىلىپ سۇالغان

«ئالالھ ئۆزى بىر ئى ۇنى تەقۇدىر

ئى الردا سىلەرگە ھې گۇناھ بولمايدۇ،

قىلىدۇ ،ئاندىن كېيىن كى لەرنى شۇنىڭغا

لۇۇې ىن قەسۇۇتەن قىلغۇۇان ئى ۇۇىڭالردا

قارىتا جازا يدۇ يۇاكى مۇكاپاتاليۇدۇ»

(سىلەرگە گۇناھ بولىدۇ) ئالالھ ناھايىتى

دەپ قاراش ئېنىق ى ئىالھىي ئىۇرادە ۋە

مەغپىۇۇرەۇ قىلغۇچىۇۇدۇر ،ناھۇۇايىتى

ھې مەت ە قىلىنغان تۇۆھمەتتىن باشۇقا

مىھرىباندۇر» .

①

نەرسۇۇە ئەمەس .ئۇۇالالھ ئۇ رنىۇۇڭ
تۆھمەتلىرىدىن پاكتۇر .بىز ئىنسانالرنىڭ

قۇرئان كەرىمۇدى ى بەزى ئۇايەتلەر
قارىماققا مەجبۇرىي بۇيرۇ

دۇنياغۇۇا كېلى ۇۇىمىز ۋە كېتى ۇۇىمىز

ئۇقۇۇمىنى

ئالالھنىۇۇڭ ئورۇنالشتۇرۇشۇۇى بۇۇويىچە

بىلدۈرگەنۇۇۇدەك ۋە بەزى ئۇۇۇايەتلەر

بولىدۇ .بىۇز پەقەۇ كېلىۇپ-كېۇتى

ئىختىيارىي تالالشقا رۇخسەۇ قىلىنغاندەك

ئارىلىقىدى ى جەريانالردا ئىقتىۇدارىمىزدا

كۆرۈنسۇۇۇىمۇ ،لۇۇۇې ىن ئۇ رنىۇۇۇڭ

بولغۇۇان بۇۇارلىق مۇۇاددىي ،مەنىۇۇلى

ئوتتۇرىسۇۇىدا زىتلىۇۇق يۇۇو  .ھەمۇۇمە
ئايەتنىڭ ئۆز ئالدىغا تەتبىقلىنى

تىرى چانلىقالرنى كۆرسەتسەكال ۋەزىپىمىز

ئورنى

ئادا بولىدۇ .چۈن ى بىۇزگە بېۇرىلگەن

بار .بۇارلىق ئۇايەتلەر ئۇۆز ئورنىۇدا،

تالالش ۋە ئىختىيار قىلى

مۇناسىپ رەۋى تە چۈشىنىلسە پۈتۈن بىر

ئەركىنلى

ھەقىقەتنى نامايان قىلىدۇ.

ھەرقانچە كۈچلۇۈك بولسۇىمۇ ،مەلۇۇم

ئەۋەتىلى ى ،مۇكاپاۇ ،جۇازا ،ئىالھىۇي

تەدبىر ۋە پىالنالرغا سۇاھىب بولسۇىمۇ،

ئى ۇىنى

ئەمما خالىغۇاننى قىال يۇدىغان ئىۇالھ

ۋە بويسۇنۇشتىن ئۇۆزگە چۇارە يۇو .

ئەمەس ،ئەللەتتە.

بۇ ردا ئىنسانالرنىڭ تالالش ۋە ئېتىۇراز

دېمەك ،ئىنسان ئۆزىنىڭ مەسئۇلىيەۇ

بىلدۈرۈش ھوقۇقى بولمايدۇ.
بۇ رنى ئىن ۇار قىلىۇ

دائىرسۇۇى ئىچىۇۇدە ئەركىۇۇن ،ئەممۇۇا

ئىالھىۇي

ياراتقۇچى بولغان ئالالھقا بويسۇنۇشۇتا،

ئورۇنالشتۇرۇشالرنىڭ رىئۇاللىقتىن ھۇې
تەڭلىمىسى يو

بۈيۇۇۈك كائىنۇۇاۇ دائىرسۇۇى ئىچىۇۇدە

بىر قاتۇار قا يمىقۇان

قۇلدۇر.

جەريانالر دۆۋىسى دەپ چۈشىنىلالغانلىق
①

يۈكسەك ئىالھىي قۇانۇنىيەۇ

رام ىسۇۇىدا بولىۇۇدۇ .ئىنسۇۇان گەرچە

ۇۇۇڭ
ۇۇۇارىتىلى  ،پەيغەمبەرلەرنىۇ
يۇ
ئادالەۇ دېگەنلەرگە مۇۇتلە

ھوقۇۇقى ۋە

سۇرە ئەھزاپ -4ئايەۇ
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ھەقسۇۇىز داۋا پ قويغىنىغۇۇا ئوخ ۇۇاش
بىرەر شەخسنىڭ تىرى ۇچانلىقى بىۇلەن
ئەمەلگە ئاشىدىغان خالىسۇانە ئى ۇالرغا
ئوخ اش.

خالىسۇۇانە خىۇۇزمەۇ ئىنسۇۇان ئۇۇۆز
ئىختىيارى بىلەن قىلىدىغان ياخ ى ئى
بولۇۇۇپ ،مەيلۇۇى جىسۇۇمانىي خىۇۇزمەۇ
بولسۇۇۇن ،مەيلۇۇى ئەقلىۇۇي خىۇۇزمەۇ
بولسۇن ،مەيلۇى ئىقتىسۇادىي خىۇزمەۇ

خالىسۇۇانە كوللى تىۇۇپ خىۇۇزمەۇ

بولسۇۇۇن ،ھەرقانۇۇدا بىۇۇر ئى ۇۇنى
بەدەلسۇۇىز قىلىۇۇپ قويۇۇۇش خالىسۇۇانە
خىزمەۇ دائىرىسىگە كىرىدۇ .خالىسۇانە
خىۇۇزمەۇ قىلىۇۇدىغانالر ھەرقانۇۇدا
جەمئىيەتتە تېپىلىدۇ ۋە بۇ ئى نى ھەممە
كى ى ياقتۇرىدۇ.

دېگىنىمىز :بىر قۇانچە كى ۇىنىڭ يۇاكى
بىۇۇرەر مۇئەسسەسۇۇەنىڭ كوللى تىۇۇپ
ھالىتىدە قىلغان بەدەلسۇىز ئەمگى ىنۇى
كۆرسۇۇىتىدۇ .كوللى تىۇۇپ خىزمەتنىۇۇڭ
ۇزمەتتىن مەنپەئەتلى ۇ
ۇىي خىۇ
شەخسۇ

ۋە

داۋامالشقۇچى بولىدىغانلىقىدا شەك يو .

خالىسانە خىزمەۇ ئى ۇى تۈرلۇۈك

خالىسانە خىزمەۇ ھەرقانۇدا

بولۇپ ،بىرى شەخسىي خىۇزمەۇ ،يەنە

بىۇر

جەمئىيەتنىۇۇۇڭ بەرپۇۇۇا بولۇشۇۇۇى ۋە

بىرى كوللى تېپ خىزمەتتۇر.

جەمئىيەتتى ى كى ىلەر ئوتتۇرىسۇىدى ى

خالىسۇۇۇانە شەخسۇۇۇىي خىۇۇۇزمەۇ
دېگىنىمىز :بىرەر شەخسنىڭ ئۆز ئالدىغا
خالىسانە خىزمەۇ قىلى ى بولۇۇپ ،بۇۇ
مۇئەللىمنىڭ دەرستە ئارقىدا قالغان بەزى
ئوقۇغۇچىالرغا ئۇايرىم ھەقسۇىز دەرس
ۇۇلالرنى
ۇڭ يوقسۇ
ۇنىگە ،دوختۇرنىۇ
بەرگىۇ

ھەم ارلى ۇۇۇى  ،ياردەملى ۇۇۇى

ۋە

پىداكارلىق قاتارلىق پەزىلەتلەر ئوتتۇرىغا
چىقى ى ئۈچۇۈن ئا ھىۇدە چۇوڭ رول
ئوينايدىغان مۇۇھىم ئى ۇتۇر .ئۇۇ يەنە
ئىنسۇۇۇانىيەتچىلى نىڭ ئەڭ يۇۇۇۇقىرى
پەللىسىنى نامايان قىلىدىغان ئەمەلدۇر.
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خالىسانە خىزمەتنىڭ پەزىلىتى

پەن-تېخنى ا يېڭىلىقلىرى دۆلەتلەرنىۇڭ
ۋە ھۆكۈمەتلەرنىۇۇڭ مەبۇۇلەغ سېلى ۇۇى

خالىسانە خىزمەۇ دىنىمىز تەشەببۇس

بىلەن ئەمەس ،پەقەتۇال شەخسۇىلەرنىڭ

قىلغۇۇان ياخ ۇۇى ئەمەللەرنىۇۇڭ بىۇۇرى

خالىسانە تىرى چانلىقى بىۇلەن بارلىققۇا

بولغىنىدەك ،ئىنسانىيەتنىڭ ئىپتىخۇارلىق

كەلگەن .شۇڭا ،كۆپلىگەن دۆلەتلەردى ى

ئۇۇۈلگىلىرى بولغۇۇان پەيغەمبەرلەرنىۇۇڭ

كاتتا شىركەتلەر ۋە مەشھۇر ۋەقپىلەرنىڭ

ئەخۇۇال -پەزىلەتلىرىۇۇدىن بىرىۇۇدۇر.

ھەممىسۇۇى شەخسۇۇلەرنىڭ خالىسۇۇانە

چۈن ى پەيغەمبەرلەر كى ۇىلەرگە ئۇالالھ

ئەمگى ى ۋە تىرى چانلىقى بىلەن بارلىققا

تائا نىڭ دىنىنى خالىسانە يەت ۇۈزگەن،

كەلگەنلى ىنى كۆرىمىز .ھەرقاندا

ئۇ ر دەۋەۇ يولىدا سىڭدۈرگەن جاپا-
مۇشۇۇەققەتلى

دۆلەۇ قانچىلى

خىزمەتلىۇۇرى بەدىلىۇۇگە

كى ۇۇىلەردىن ھە

ۇۇان.
تەلەپ قىلمىغۇ

تۈركۇۇۇۈم شەخسۇۇۇلەرنىڭ خالىسۇۇۇانە
ئەمگى ىگە موھتۇاج بولىۇدۇ .چۇۈن ى

ئۆلىمۇۇۇا رمۇ كى ۇۇۇىلەرگە دىننۇۇۇى

دۆلەۇ ئۆزى يالغۇز خەلقنىۇڭ بۇارلىق

يەت ۈزگەنلى ىنىڭ بەدىلىۇگە ئۇۇ ردىن

ئېھتىياجلىرىنى ھەل قىلىۇپ ،ئۇ رنىۇڭ

ۇۇۇان .دېۇۇۇۇمەك،
تەلەپ قىلمىغۇ

ئارزۇ-ئارمۇانلىرىنى ئى ۇقا ئاشۇۇرۇپ

ئى ۇۇالرنىڭ ئەڭ پەزىلەتلى ۇۇى ۋە ئەڭ

كېتەلمەيدۇ.

ئەھمىيەتلى ۇۇى بولغۇۇان دىنىۇۇي دەۋەۇ

خالىسانە خىزمەتنىڭ پايدىسى

ئەزەلۇۇدىن خالىسۇۇانە دەۋەۇ قىلىۇۇ
جەريانىدا بىزلەرگە قەدەر يېتىپ كەلگەن.

خالىسۇۇانە خىۇۇزمەۇ مەيلۇۇى بىۇۇرەر

خالىسانە خىزمەۇ مۇسۇلمانالر ئارىسۇىدا
بىرلىۇۇ  ،باراۋەرلىۇۇ

كۈچلۈك ۋە قانچىلىۇ

باي بولۇۇپ كەتسۇۇن ،بەرىبىۇر بىۇر

پەيغەمبەرلەرنىۇۇڭ ۋارىسۇۇلىرى بولغۇۇان

ھە

بىۇر

شەخ

ۋە دوسۇۇتلۇ

تەرىپىۇدىن قىلىنغۇان خىۇزمەۇ

بولسۇن يۇاكى كوللى تىۇپ تەرىپىۇدىن

رى تىسىنى كۈچەيتىپ ،ئۇۇ رنى بىۇر-

ۇڭ
ۇۇن ،ئۇنىۇ
ۇزمەۇ بولسۇ
ۇان خىۇ
قىلىنغۇ

بىرىنىڭ غېمىنى يەيدىغان ،بىر-بىۇرىگە

شەخسلەرگە ۋە جەمئىيەت ە يەت ۈزىدىغان

ياردەم قىلىۇدىغان ۋە قىيىنچىلىقلىرىنۇى

پايدىسى چوڭ ،قالدۇرىدىغان تەسۇىرى

بىۇۇۇرگە ھەل قىلىۇۇۇدىغان ھۇۇۇالەت ە

كۈچلۈكتۇۇۇر .خالىسۇۇانە خىزمەتنىۇۇڭ

كەلتۈرىدۇ.

ئاساسلىق پايدىلىرى تۆۋەندى ىچە:

دۇنيادا نۇرغۇنلىغان ياخ ى ئى ۇالر

 .6ئۇۇالالھ تائا نىۇۇڭ رازىلىقىغۇۇا

پەقەتال خالىسانە خىۇزمەۇ سايىسۇىدىال

ئېرى ى نى كۇۆزلەپ بىۇرەر خالىسۇانە

بارلىققا كەلگەن .دۇنيانىۇڭ ھەرقايسۇى

ئى نى قىلىۇپ قويغۇان ئۇادەم ئۇالالھ

جايلىرىۇۇدى ى ۋەقۇۇپىلەر ،ھەر خىۇۇ

تائا نىۇۇڭ دەرگاھىۇۇدا مۇكاپۇۇاتتىن

تەتقىقۇۇاۇ مەركەزلىۇۇرى ۋە كۇۇۆپلىگەن
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خالىسۇۇۇۇانە خىزمەتنىۇۇۇۇڭ
تۈرت ىلىرى

بەھرىمەن بولىۇدۇ .چۇۈن ى خالىسۇانە
ياخ ى ئى

قىلى

ساۋابلىقتۇر .ئالالھ

تائا «قۇرئان كەرىم»دە 

باشۇۇتا ئېيتقىنىمىۇۇزدەك ،خالىسۇۇانە
خىزمەۇ مەيلى مۇسۇلمان بولسۇن ياكى

 يەنۇى «ياخ ۇى ئى ۇقا ۋە

باشقا دىندا بولسۇن ۋە ياكى ھېچقاندا

تەقلادارلىققا ياردەملى ىڭالر ،گۇناھقا ۋە

بىر دىنغا ئېتىقاد قىلمايۇدىغان ئىنسۇان

زۇلۇمغا ياردەملەشمەڭالر»① دەپ ئەمۇر

بولسۇن ،ھەرقاندا

قىلغان.

كۆرىدىغان ئى تۇر .ئىنسانالردا خالىسانە

 .6خالىسانە يۇاردەم ۋە خالىسۇانە

خىزمەۇ قىلى نىڭ تۈرت ىلىرى بىر خى

خىزمەۇ سايىسىدا مۇسۇلمانالر جەمئىيىتى

بولمايدۇ .بەزىسى ئۆزىدى ى ۋىجۇدانىي

كۈچلىنىدۇ ،مۇسۇلمان ئوتتۇرىسۇىدى ى

مەسئۇلىيەۇ تۇيغۇسۇى بىۇلەن قىلسۇا،

دوستلۇ  ،مۇھەببەۇ ،يېقىنلىق ئاشىدۇ.

ۇا
ۇڭ رازىلىقىغۇ
ۇالالھ تائا نىۇ
ۇى ئۇ
بەزىسۇ

 .3خالىسۇۇانە خىۇۇزمەۇ ئۇۇارقىلىق

ئېرى ى

جەمئىيەتتى ى شەخسلەرنىڭ ئىقتىدارى ۋە

نىيىتى بىۇلەن قىلىۇدۇ ،يەنە

بەزىسى ئۆسۈپ يېتىلگەن مۇھى

ۇدۇ.
ۇا چىقىۇ
ۇۇۋۋىتى ئوتتۇرىغۇ
ۇۈ _ قۇ
كۇ

يۇاكى

ئائىلىنىۇۇڭ تەسۇۇىرى بىۇۇلەن قىلىۇۇدۇ.

ۇقىالردى ى
ۇدى ى ۋە باشۇ
ۇىلەر ئۆزىۇ
كى ۇ
ئارتۇقچىلىقالرنى بايقىلا

بىر ئىنسان ياخ ى

قانداقال بولسۇن ،خالىسانە ئى

يدۇ.

قىلى قا

تۈرت ە بولغان سەۋەبلەر جەمئىۇيەۇ ۋە

 .5خالىسانە خىزمەۇ كى ۇىلەرنىڭ

مۇھىتنىڭ پەرقلىق بولۇشىغا قۇاراپ ھەر

ئۇۇۆزىنى يېتى تۈرۈشۇۇى ۋە ياخ ۇۇى

خى

قىلى قا ئۇۆزىنى كۆندۈرۈشۇى ئۈچۇۈن

خالىسانە خىزمەۇ قىلغان ئادەم
ئۆزىنى بەختلى قىلىدۇ

 .4خالىسانە خىۇزمەتلەر ئۇارقىلىق

شەكسىز ھەقىقەۇ شۇۇكى ،ئىنسۇان

ئى الرنى قىلى قا ،بەدەلسىز ياردەملەرنى
چوڭ پۇرسەتتۇر.

ئۆزى ياشىغا جەمئىيىتىگە بىر نەرسىلەرنى

دۆلەتلەر روياپقا چىقىرالمىغۇان نۇرغۇۇن

بەدەلسۇۇىز تەقۇۇدىم قىلى ۇ

ياخ ى ئى الر روياپقا چىقىدۇ .چۇۈن ى

ئۆزىنى بەختلى

خالىسانە خىزمەتنىڭ ئاساسى ئىخالستۇر.
ئىخالس ئاساس قىلىنغان ئىۇ

بولىدۇ.

ھې

ئۇۇارقىلىقال

قىال يدۇ ۋە ئۆز

ھاياتىغۇۇا ئەھمىۇۇيەۇ قازاندۇرا يۇۇدۇ.

چوقۇۇم

ئىنسانالرغا ياخ ىلىق قىلى نىڭ گۇۈزەل

غەلىبە قىلىدۇ.

بىر تەمى بولۇپ ،ئۇنىڭ تەمىنى خەيۇر_
ئېھسان ئىگىلىرىال تېتىيا يدۇ .چۇۈن ى

①

سۈرە مائىدە  _6ئايەۇ.

ياخ ىلىق كۆڭۇۈلنى شۇاد ندۇرىدىغان،
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ۋىجۇۇۇۇداننى راھەتلەندۈرىۇۇۇۇدىغان،

مەھرىم قالغان بىچۇارىلەردۇر .شەكسۇىز

ئىنسانالرنى خۇوش قىلىۇدىغان گۇۈزەل

ھەقىۇۇقەۇ شۇۇۇكى ،ئىنسۇۇان ئۇۇۆزى

ئەخالقتۇر .بەرگۈچى ئۈچۈن ئەڭ چۇوڭ

ياشاۋاتقان جەمئىيىتىگە ،خەلقىۇگە بىۇر

ۇىلەرگە بەرگەن
ۇڭ كى ۇ
خوشۇاللىق ئۇنىۇ

نەرسىلەرنى تەقدىم قىلمىسا ،ئۇ مۇشۇۇ

ۋاقتىدى ى خوشاللىقىدۇر .شۇۇڭا ،سۇىز

قىسۇۇۇقا ھاياتىۇۇۇدىن ھېچبىۇۇۇر تەم

ئالغانۇۇدا ئەمەس ،بەرگەنۇۇدە خوشۇۇال

ۇۆز
ۇان ئۇ
ۇمەك ،ئىنسۇ
ۇدۇ» .دېۇ
ئا لمايۇ

بولۇشۇۇنى ئۆگىنىلالسۇۇىڭىز ،سۇۇىزنىڭ

خەلقىگە ئۆزىنىڭ قىممەتلى

ۋاقتىۇدىن،

خوشال بولىدىغان چاغلىرىڭىز ناھۇايىتى

پۇل_ مېلىدىن تەقدىم قىلى

ئۇارقىلىقال

كۆپ بولىدۇ .بۇ سۇىزنىڭ ئىل ىڭىۇزدە

ھاياتلىقنىۇۇڭ لەززىتىنۇۇى تېتىيا يۇۇدۇ،

بار خوشاللىق بولۇپ ،ئۇنى ئۆزىڭىزدىن

كۈنلىرىنى بەختلىۇ

ئۆت ۈزەلەيۇدۇ ۋە

چىقىرا يسىز .چۈن ى سىز بىر نەرسۇىنى

ئۇنىڭ ھاياتىنىڭ بىر مەنىسۇى بولغۇان

ئۇۇا ي دېسۇۇىڭىز خالىغۇۇان ۋاقىتتۇۇا

بولىدۇ.

ئا لمايسىز ،ئەمما بىر نەرسىنى بېۇرەي

پىسخولوگىيە ئالىملىرى «ئىنسان ئۆز

دېسىڭىز خالىغان ۋاقىتتا بېرلەيسۇىز ۋە

نەپسىدىن كېچىپ كى ىلەرگە بىر نەرسۇە

ئۆزىڭىزنى خوشال قىال يسىز.

نەقدىم قىلى

ئارقىلىقال ئۆزىنىڭ نۇام_

ئالبېرۇ ئېينى تېين ھېچبىۇر دىنغۇا

نى انىسىنى قالدۇرا يدۇ» دەپ قارايدۇ.

ئى ۇۇەنمەيدىغان دىنسۇۇىز ئادەمنىۇۇڭ

ئەمما پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى مۇۇھەممەد

بەختسىزلى ىنى تەھلى

ئەلەيھىسسا منىڭ «ئۇادەم ئۆلگەنۇدىن

قىلىپ مۇنۇدا

ۇڭ
ۇىز ئادەمنىۇ
ۇگەن ئى ۇ ەن« :دىنسۇ
دېۇ

كېيىن ،ئۇنىڭ بارلىق ئەمەلى ئۈزۈلگەن

بەختسۇۇۇۇۇىزلى ىنىڭ ئاساسۇۇۇۇۇلىق

بولىدۇ ،پەقەۇ ئۈ

نەرسىنىڭ سۇاۋابى

سەۋەبلىرىدىن بىرى ئۇنىڭ ئومۇم خەلق

ئۇنىڭغا يېتىپ تۇرىدۇ .ئۇ ر :ياخ ۇى

بىلەن بولغان مۇناسىلىتىنىڭ ئاجىزلىقىغا

پەرزەن  ،پايدىلىق ئىلىۇم ۋە سۇەدىقە

خۇ سىلىنىدۇ .چۈن ى ئۆزىنىال ئويالپ،

جارىيەدۇر»① دېۇگەن سۇۆزى چوڭقۇۇر

ۇادەملەر
ئۇۆزى ئۈچۇۈنال ياشۇاۋاتقان ئۇ

مەنىلەرگە دا لەۇ قىلىدۇ.

ئۆزىنىڭ شەخسۇىيەتچىلى ىگە مەھبۇۇس

ئىسالمدا خالىسانە خىزمەتنىۇڭ
ئورنى

بولۇۇۇپ قالغۇۇان ئۇۇادەملەر بولۇۇۇپ،
ۇدە
ۇراپ ئىچىۇ
ۇاتى ئىزتىۇ
ۇڭ ھايۇ
ئۇ رنىۇ

يۇقىرىدا ئېيتقۇانلىرىمىز ھەرقانۇدا

ئۆتىدۇ .چۇۈن ى مۇنۇداقالر خالىسۇانە

ۇدى
ۇدۇر .ئەمۇ
ۇاننىڭ ئەھلالىۇ
ۇر ئىنسۇ
بىۇ

خىۇۇزمەتلەردىن كېلىۇۇدىغان ھۇۇۇزۇر_
ھۇۇا ۋەتتىن ۋە كۆڭۇۇۈل خوشۇۇلىقىدىن
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① ئىمام مۇسلىم ،ئىمام ئەھمەد ،ئىمام تىرمىزى،
ئىمام ئەبۇداۋۇد ۋە ئىمام نەسائى رىلايىتى.

بىلەن بىللە مېڭىپ ئۇنىڭ ھاجىتىنى راۋا

مۇئمىن ئادەمگە كەلسۇەك ،مۇسۇۇلمان
ئالىمالر ئىسالمنى تونۇشتۇرماقچى بولسا،

قىلىپ بېرى

خۇددى شەيخۇلئىسۇالم ئىبنۇى تەيمىۇيە

ئولتۇرۇپ بىر ئاي ئىتى ۇاپ قىلغانۇدىن

ئېيتقاندەك« :دىن ھەممە ساھەدە پەقەۇ

ئەۋزەلۇۇۇدۇر .كىم ۇۇۇى ئۇۇۇاچچىقىنى

ۋە مەخلۇقاتقۇا

بېسىلالسۇۇا ،ئۇۇالالھ ئۇنىۇۇڭ ئەيبىنۇۇى

ئالالھقا ئىخالس قىلى

مېنىڭ مۇشۇ مەسچىتىمدە

شەپقەۇ قىلى نى ئاساس قىلىدۇ» .ياكى

يۆگەيدۇ ،قىيامەۇ كۈنى ئالالھ ئۇنىۇڭ

ئىمام رازى ئېيتقاندەك« :دىۇن ئۇالالھ

كۆڭلىنى خوشاللىققا تولدۇرىدۇ ،بىۇرەر

تائۇۇا نى ئۇلۇۇۇغالش ۋە مەخلۇقاتقۇۇا

مۇسۇۇۇلماننىڭ ھۇۇاجىتىنى راۋا قىلىۇۇپ

شۇۇەپقەۇ قىلى ۇۇقا قويۇلغۇۇان بىۇۇر

بېۇۇرى

ئۈچۇۇۈن ماڭغۇۇان كى ۇۇىنىڭ

ئىسۇۇىمدۇر» ۋە يۇۇاكى ئىمۇۇام ھەرەۋى

قەدىمىنۇۇى ئۇۇالالھ قەدەمۇۇلەر تېيىۇۇپ

ئېيتقانۇۇدەك« :ئالالھنىۇۇڭ ئەمۇۇر-

كېتىدىغان قىيامەۇ كۈنىدە مۇسۇتەھ ەم
(①)

قىلىدۇ» .

پەرمانلىرىنى ئورۇنداش ،توسۇقانلىرىنى
تاشالش ۋە جاھان ئەھلىگە شۇەپقەتلى

ئالالھ تائا «قۇرئۇان كەرىۇم» دە

بولۇشتۇر» .دېمەك ،دىننىڭ ئاساسى ۋە

مۇسۇۇۇلمانالرنى خالىسۇۇانە خىۇۇزمەت ە

ئۇنىڭ غايىسى ئالالھ تائا غۇا يىقىۇدا

بۇيرۇپ مۇندا دەيدۇ :

مەخلۇقلىرىغۇۇا ياخ ۇۇىلىق قىلى ۇۇتىن

«ھەربىۇۇر ئۈممەتنىۇۇڭ يۈزلىنىۇۇدىغان

بەندىچىلى

قىلى

ۋە ئالالھ تائا نىۇڭ

 يەنۇى

ئىبارەتتۇر.

ۇى
ۇىلەر ياخ ۇ
ۇۇڭا سۇ
ۇار .شۇ
ۇى بۇ
قىبلىسۇ
ئى ۇۇالرنى بەس_ بەسۇۇتە قىلىڭۇۇالر»②،

ھاجەتمەننىڭ ھۇاجىتىنى راۋا قىلىۇپ
بېرى



دىلۇالردا ئۇۆچمەس سۇۆيگۈ-
ۋە

 يەنۇى

ئۇلۇۇۇۇغ ئىبۇۇۇادەتتۇر .پەيغەمۇۇۇبەر

«ياخ ى ئى الرغا ئالدىراڭالر .ھەممىڭالر

مۇھەببەۇ قالدۇرىدىغان كاتتا ئىۇ
ۇۇدا
ۇۇا م مۇنۇ
ئەلەيھىسسۇ

ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قايتىسىلەر ،سۇىلەر

ۇۇگەن:
دېۇ

«ئالالھقا ئەڭ يېقىملىق ئادەم كى ىلەرگە
مەنپەئەتلىۇ

ئىخۇۇتىالپ قىلى ۇۇقان نەرسۇۇىلەر(نىڭ
قايسىسىنىڭ ھە  ،قايسىسىنىڭ نۇاھە

ۇا ئەڭ
ۇدۇر ،ئالالھقۇ
ئادەمۇ

يېقىملىۇۇق ئەمەل بىۇۇرەر مۇسۇۇۇلمان

ئى ەنلى ى) توغرىسىدا ئالالھ سۇىلەرگە

ئادەمنىڭ كۆڭلىگە خوشاللىق كىرگۈزۈش

خەۋەر بېرىدۇ»③.

ۇاجىتىنى راۋا قىلى ۇ
ۇڭ ھۇ
ۇاكى ئۇنىۇ
يۇ
ۋەياكى ئۇاچلىقىنى تويغۇزۇشۇتۇر .مەن
ئۈچۈن بىۇرەر مۇسۇۇلمان قېرىندى ۇىم
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(①)ئىمام تەبەرانى رىلايىتى ،ئەلبانى«ھەسۇەن»
دەپ باھالىغان ھەدى .
② سۈرە بەقەرە  _656ئايەۇ.
③ سۈرە مائىدە  _56ئايەۇ.

بىزنىڭ نامۇاز ،روزا ،زاكۇاۇ ،ھەج
قاتارلىق شۇ بەلگىلى

قالتى

ئادەم دەپ كېتىمىز .ئەسلىدە بىز

ئىبادەتلىرىمىزنىڭ

ئۆزىمىزنىڭ ئەھلالىغا ھەيران قېلى ىمىز

ھەممىسى بىزنى ئالالھ تائا غا يىقىۇدا

قىلىۇ ،

بەنۇۇدىچىلى

زىم .چۈن ى خالىسانە ئىۇ

باشقىالرغا بەدەلسىز ياخ ۇىلىق قىلىۇ

قىلىۇۇدىغان ،ئىنسۇۇانالر،

ھايلانالر ،ئۇچۇار قۇشۇالر ۋە بۇارلىق

بىزنىڭ دىنىمىزنىڭ بۇيرۇقى تۇرسۇىمۇ،

جانلىقالردىن ئىبارەۇ ئۇالالھ تائا نىۇڭ

بىۇۇۇز خالىسۇۇۇانە ئىۇۇۇ

قىلىۇۇۇپ

مەخلۇقاتىغا ياخ ىلىق قىلىدىغان قىلىۇپ

كۆنمىگەنلى ىمىز ئۈچۈن ،خالىسانە ئى

يېتى تۈرۈش ئۈچۈن بۇيرۇلغان .ئەھلال
شۇندا

قىلىۇۇ

تۇرسىمۇ ،كۆپىنچە مۇسۇلمانالر

بىۇۇز ھەيۇۇران قالىۇۇدىغان ۋە

ئەجەبلىنىدىغان ئى

بولۇۇپ قالغۇان.

خۇۇۇددى دوختۇۇۇر بۇيرۇغۇۇان دورىنۇۇى

ئەسلىدە ،خالىسۇانە ئىۇ

قىلىۇ

ۋەقتى-قەرەلىدە يەپ تۇرۇپ كېسەلدىن

كى ىلەرگە ياخ ىلىق قىلى

مۇسۇۇلمان

ساقىيالمىغان بىمار رغا ئوخ اش قىلغان

ئۇۇادەم ئۈچۇۇۈن ئەجەبلىنەرلى ۇ

ئىبادەتلىرىدىن نەپ ئا لمايلاتماقتا.

ۇلىق
ۇۇنى قىلماسۇ
ۇىچە ،ئۇ
ئەمەس ،ئەكسۇ

بىز مۇشۇندا

ئېسى  ،مۇشۇۇندا

مۇۇۇكەممەل ۋە مۇشۇۇۇندا
شەپقەتلى

ئەجەبلىنەرلى

رەھىۇۇم_

ئى ۇ

ئى تۇر.

خالىسانە خىۇزمەۇ قىلىۇ

بولۇشقا چاقىرىۇدىغان بىۇر

ۋە

نۇۆلگە

چۈشۈپ قالغۇان جەمئىيەتۇتە كى ۇىلەر
ئوتتۇرىسىدى ى مۇناسىلەتلەر مەنپەئەت ە

دىننىڭ مەنسۇپلىرى تۇرۇپ ،باشقىالرنىڭ
ئارقىسىدا قېلىلاتىمىز .بىزنىڭ دىنىمىۇز

باغلىنىپ قالىدۇ .مۇندا

باشۇۇقىالرنىڭ غېمىنۇۇى يېيى ۇۇنى ،ئۇۇۆز

ئۆزئۇۇارا ھەم ۇۇارلىق ،سۇۇەمىمىيلى ،

ۇۇدىن كېچىۇۇۇپ
ۇۇىنىڭ بېخىللىقىۇ
نەپسۇ

بېغى الش ۋە پىداكارلىق دېگەنلەردىۇن

موھتاجالرغا ياردەم قىلى ۇنى ۋە ئۇالالھ

سۆز ئېچى

بىر

تائا نىۇۇڭ بەنۇۇدىلىرىگە مەنۇۇپەئەۇ

جەمئىيەۇ كى ۇىلىرى شەخسۇىيەتچىلى

يەت ۈزۈشنى دىننىڭ جەۋھىرى قاتارىدىن

قىلىپ ،ھەممىسى ئۆزىنىڭ غېمى بىلەنۇال

سانىغان بولسىمۇ ،بىز مۇسۇلمانالردى ى

ۇىلەتلى
ۇا مۇناسۇ
ۇانلىقتىن ،ئومۇمغۇ
قالغۇ

ۋە

مۇھىم ئى الر بىلەن ھېچ ىمنىڭ كۇارى

بىر-بىرىمىزنىۇڭ غېمىنۇى يېۇيى
خالىسانە ئى

قىلى

دەرىجىسۇى نۇۆل

بىر جەمئىيەتتە

قىيىن بولىدۇ .مۇندا

بولمايدۇ .نەتىجىدە ،ئومۇم خەلق زىيان
تارتىدۇ.

دەرىجىدە بولۇپ كەلمەكتە.

ۇانە
ۇنى ۋە خالىسۇ
ۇى ئى ۇ
ۇز ياخ ۇ
بىۇ

بىز بەزىدە بىرەر ئادەمنىڭ قانۇداقال
بىر ئى نى خالىسانە قىلىپ قويغانلىقىدىن

يۇۇاردەملەرنى ھەمى ۇۇە مۇسۇۇۇلمانالر

ئۇۇادەمنى

قىلىدۇ دەپ ئۇويالپ قۇالىمىز .ئەممۇا

ھەيۇۇران قۇۇالىمىز ،مۇنۇۇدا
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ئەمەلىۇۇيەۇ ئۇنۇۇدا

كۈچلۈك بولغان (ئەنسار) ر ئۆزلىرىنىڭ
يېنىغۇۇۇۇا ھىجۇۇۇۇرەۇ قىلىۇۇۇۇپ
كەلگەن(مۇھاجىر)لەرنى دوس تۇتىۇدۇ،
ئۇ رغا بېرىلگەن نەرسىلەر ئۈچۈن ئىچى
تارلىق قىلمايدۇ ۋە ئۇۆزلىرى موھتۇاج
تۇرۇقلۇ (ئۇ رنىڭ مەنپەئەتىنى) ئۇۆز
مەنپەئەتىدىن ئە بىلىدۇ .ئۆز نەپسىنىڭ
بېخىللىقىۇۇدىن سۇۇاقالنغانالر مەقسۇۇەت ە

ئەمەس .بىۇۇز

مۇسۇلمانالر بۇ ئى ۇتىمۇ باشۇقىالرنىڭ
ئارقىسىدا قالغان .مەسىلەن :ئامېرى ىنى
مىسال قىلسۇا  _6565 ،يىلۇى ئېلىۇپ
بېرىلغۇۇان ستاسۇۇتى ىغا ئاساسۇۇالنغاندا،
ئامېرى ىدا ھەربىر تۆۇ ئادەمنىڭ بىۇرى
ئۆمرىنى خالىسانە ئى الرنى قىلى

بىلەن

ۇپ
ۇى ئېلىۇ
ئۆت ۈزىۇدى ەن _6565 .يىلۇ

ئېرى ۇۇۇۇ ۈچىلەردۇر»① .ئىسۇۇۇۇالم
مۇتەپەك ۇۇۇرى سۇۇەييىد قۇتۇۇۇ بۇۇۇ
ئايەتنىڭ تەپسىرىدە مۇنۇدا دېۇگەن:
«بېخىللىق ھەرقاندا بىر ياخ ۇىلىقنىڭ
ئالدىدا چوڭ توسۇقۇنلۇقتۇر .چۇۈن ى
بارلىق ياخ ىلىق بېغى الشتىن كېلىۇدۇ.
پۇل_ مېلىنى بېغى ۇالش ،مۇۇھەببىتىنى
بېغى الش ،ۋاقتىنى بېغى الش ،كۈچىنى

بېرىلغۇۇان ئاشۇۇۇ ستاتىسۇۇ ىدا يەنە
ئامېرى ىدى ى خەيرىيەۇ جەمئىيەتلىرىنىڭ
يىللىق كىرىمى بىۇر يېۇرىم تىرىليۇون
دولالرغا يەت ەنلى ى (يەنى ئامېرى ىنىۇڭ
ئومۇۇۇۇمىي كىرىمىنىۇۇۇڭ يۇۇۇۈزدە 65
پىرسەنتىنى تەش ى

قىلغۇانلىقى) ئۇېالن

قىلىنغۇۇۇان .ئامېرى ىۇۇۇدى ى دىنىۇۇۇي
تەش ىالتالر ئۇ جۇايالردى ى خەيۇرىيەۇ

بېغى الش ،كېۇرەك بولغانۇدا جېنىنۇى
بېغى الش قاتارلىق بىرقۇانچە تۈرلۇۈك
بېغى الشالر بىلەنال ياخ ىلىققا ئېرى ىلى
ۇنى
ۇپ ،بېرى ۇ
ۇنىال بىلىۇ
ۇدۇ .ئېلى ۇ
بولىۇ
بىلمەيۇۇدىغان ،شەخسۇۇىيەتچى ،بېخىۇۇ
ئىنسۇۇۇۇانالر ھۇۇۇۇې نەرسىسۇۇۇۇىنى
بېغى ۇۇلىيالمايدۇ .شۇۇۇڭا ،نەپسۇۇىنىڭ
بېخىللىقىدىن ساقالنغان ئادەم ياخ ىلىق
يولىۇۇدى ى توسۇۇقۇنلۇقنى پارچۇۇاقالپ

جەمئىيەتلىرىنىڭ كىرىمىدىن ئاز دېگەندە
يۇۇۈزدە  34پىرسۇۇەنتىنى تاشۇۇقىرىدا
خىرىستىيان دىنىنى تارقىتى

ئى ۇلىرىغا

ئى لىتىدى ەن.
بىزنىڭ ئۇلۇغ دەستۇرىمىز «قۇرئان
كەرىم» ئۇالالھ تائا نىۇڭ رازىلىقىنۇى
كۆزلەپ خالىسۇانە ئىۇ قىلغۇۇچىالرنى
ماختايۇۇدۇ ۋە باشۇۇقىالرنىمۇ شۇۇۇندا
قىلى قا دەۋەۇ قىلىدۇ .

تاشلىغان بولىدۇ ۋە بېغى لىغۇچى بولۇپ
مەيدانغا چۈشىدۇ».

 يەنى «ئۇۇ ردىن ئىلگىۇرى
مەدىنىۇدە يەرلى ۇىپ قالغۇان ،ئىمۇانى

①
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سۈرە ھەشر -3ئايەۇ.

بۇ مېنىڭ ئاتامنىۇڭ باشۇقىالرغا ئۇۈ مە

مەن كىچىۇۇۇۇڭ ۋاقىتلىرىمۇۇۇۇدا

ھەققىدە سۆلىگەنلى ىنى تۇۇنجى قېۇتىم

ھويلىمىزنىڭ دەرۋازىسى ئالدىدا ئى ى

ئاڭلى ىمىدى .ئاتۇام ئۇاچچىقى يامۇان

تۈپ ئۈ مە دەرىخى بولىدىغان ،ئۇۈ مە

مىجەزى چۇس ئادەم بولۇۇپ ،ئۇادەتتە

دەرىخىنىڭ غوللىرى ئادەمنىۇڭ قۇۇچىقى

باشۇۇقىالرغا ئۆزۈمنىۇۇڭ ئويلىغۇۇانلىرىنى

يەتمىگىۈدەك دەرىجىدە چۇوڭ بولۇۇپ،

ئاسانلىقچە دېمەيدىغان ئۇادەم ئىۇدى،

غول شاخلىرى ئەتىراپىغا نەچۇچە ئۇون
مېتېرلىۇۇ

پەقەۇ ئۆزى ھۆرمەۇ قىلغان ۋە چۇوڭ

دائىۇۇرىغىچە سۇۇۇزۇ تتى.

بىلگەن ئادەملىرىگىال مۇشۇندا

ئاتامنىڭ دىيى چە بۇ ئۈ مە دەرەخلىۇرى

توغرۇلۇ

ئاتامنىڭ ئاتىسىنىڭ زامانىدىن ئېىلگىىرمۇ

ئى ۇالر

ئېچىلىپ-يېيىلىۇپ سۇۆزلەپ

بېرەتتى .شۇ قېتىمقى سۆھبەۇ جەريانىدا

بار بولۇپ ،نەچچە يۈز يىللىق تارىخقۇا

ئاتام يەنە -6346يىلۇى كۇچۇادا يۇۈز

ئىگە ئىۇ ەن-35 .يىلالرنىۇڭ بې ۇىدا

بەرگەن سۇ ئاپىتىدە قۇلۇم-قوشنىالرنىڭ

سەئۇدىي ئەرىبىستاندىن تىگى شاھيارلىق

مۇشۇ ئۈ مە دەرىخىگە چىقىلېلىپ جۇان

ئابۇۇدۇرېقىپ قارىھۇۇاجىم ۋە ئاكىسۇۇى

سۇۇاقلىغانلىقلىرىنى تەسۇۇلىرلەپ بەرگەن

ھەسەنھاجىمالر ئۆيىمىزگە مېھمان بولۇپ

ئىدى.

كەلگەنۇۇدە ،ئاتامنىۇۇڭ بۇۇۇ ئۇۇۈ مە
دەرەخلىىرنىڭ ئاتىسىدىن مىراس قالغۇان

ئاتامنىۇۇڭ ئۇۇۈ مىلەرگە ئا ھىۇۇدە

تەۋەرۈكلەر ئى ەنلى ىنى ھاياجان بىۇلەن

ئى تىياقى بار ئىدى .ئاتامنىڭ ھەر يىلى

سۆزلەپ بەرگەنلى ىنى ئاڭلىغان ئىۇدىم.

ۇىقىدا بامۇداۇ نامىزىۇدىن

ئۈ مە پى
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كېيىنال قىلىدىغان بىرىنچى ئى ۇى ئۇۆز
قولى بىلەن ئۈ مە تېرىپ يېيى

زەن قويمىغۇۇانى ەنمەن .كېۇۇيىن مەنمۇۇۇ
چوڭ بولدۇم ،ئوقۇشقا كەتتىم ،يۇرتتىن

ئىدى.

قۇلۇم-قوشنىالر ،مەھەللىدى ىلەر ،ھەتتا

ئايرىلۇۇۇدىم ،يىلۇۇۇالر ئۇۇۇۆت ەنچە

يولدىن ئۆت ەن-كەچ ەنلەرمۇ ھويلىمىز

ئەسلىمىلەرمۇ خىرەلەپ كەتتۇى .لۇې ىن

ۇام
ۇە ئاتۇ
ۇۈ مە يېسۇ
ۇپ ،ئۇ
ۇدىغا كېلىۇ
ئالۇ

ۇاجىم
ۇدۇلال قارىھۇ
ۇدۇر ئابۇ
ۇېمە ئۈچۈنۇ
نۇ

شۇنچىلى

ۇې
ۇدىن ھۇ
ۇم كالالمۇ
ۇۇ ئىىسۇ
ۇگەن بۇ
دېۇ

خۇشۇال بۇو تتى .لۇې ىن

كەپسۇۇىز بۇۇالىالر ئۇۇۈ مە دەرىخىۇۇگە

ئۆچمىگەنىدى .ئاتامنىڭ ئەسۇلىمىلىرىنى

چىقىلېلىپ ،ئۈ مىلەرنى قېقىلەتسە يۇاكى

ئەسلەش ە شۇنچە تىرى تىم ،ئەمما غۇۋا

شۇۇاخلىرىنى سۇندۇرۋەتسۇۇە ئاتامنىۇۇڭ

بايانالردىن باشقا ھېچنىمىنۇى ئىىسۇمگە

ئاچچىقى كېلەتتى.

ئا لمىدىم .مەندە ئابۇدۇلال قارىھۇاجىم

شۇنچىلى

ھەققىدە بىر نەرسۇە يېۇزى

تام قوشنىمىزنىڭ بىر قانچە بالىسۇى

ۇۇۇار
ۇۇۇالپ ،بۇ
ۇۇۇدىن باشۇ
قوزغالغانۇ

بولۇپ ،بىر ئاز كەپسىز ئىۇدى .ئۇۇ ر

ئىم انىيەتلىرىدىمۇۇۇدىن پايۇۇۇدىلىنىپ

بەزىدە ئۈ مە دەرەخلىرىگە چىقىلېلىۇپ،

مۇناسۇۇۇۇىلەتلى

ئۈ مىلەرنى قېقىلېتەتتى ياكى ئۈ مىلەرنى

ئىنتېرنې ۇ

چاغالردا ئاتامنىۇڭ

ۇدىم،
ۇەھىپىلىرىدىن ئىزدىۇ
سۇ

ئەممۇۇا ئابۇۇدۇلال قارىھۇۇاجىم ھەققىۇۇدە

ئۇۇاچچىقى كېلىۇۇپ« :ئەگەر ئابۇۇدۇلال

ھېچقانۇۇدا

قارىھاجىمنىڭ يۈزىنى قىلمىغان بولسۇام،

ئۇچۇرغۇۇا ئېرى ۇۇەلمىدىم.

ھەتتۇۇا «كۇچۇۇادا ئۇۇۆت ەن تۇۇارىخىي

ئەدىبىڭالرنۇۇى تۇۇازا بەرگەن بۇۇو تتىم.

شەخىسۇۇلەر» دېۇۇگەن كىتۇۇابقىمۇ بۇۇۇ

قارى-قۇرئان ئادەمنىۇڭ نەۋرىلىرىمۇۇ
مۇشۇۇۇندا

ماتېرىيالالرنىۇۇۇۇڭ

ھەممىسىنى دىگۈدەك كۇۆرۈپ چىقۇتىم،

شېدى ۇۇاپقا ئوڭ ۇۇاپ قاقالمۇۇاي ،زايە
قىلىلېتەتتى .بۇندا

ئىسۇتى ى

ئادەمنىڭ ئىسمى كىرگۈزىلمىگەنىدى.

كا مپۇۇاي چۇۇوڭ بولۇۇۇپ

قالىدى ەن» دەپ ۋارقىۇراپ كېتەتتۇى.

ئاتامنىڭ ئەسلىمىسىدى ى بايانالرغۇا

كېيىنچە يەر دەۋاسى بىلەن بۇ خوشنىمىز

كۇۇۆرە ،ئابۇۇدۇلال قارىھۇۇاجىم ئاتۇۇا-

بىلەن بولغان ئارىلىقىمىز سەل يىۇراقالپ

بوۋىلىرىدىن تارتىپ كۇچا كونا شەھەردە

كەتتى .شۇ چاغدىمۇ ئاتامنىڭ ئېغىزىدىن

ياشاپ ئۆت ەن دىنىي ئائىلىنىڭ پەرزەنتى

يۇقىرىدى ى سۆزلەرنى بىرقۇانچە قېۇتىم

بولۇپ ،يۇاش ۋاقىتلىرىۇدا كۇچۇادى ى

ئاڭلىدىم .بۇ چاغالردا مەنمۇ تېخى با ،

داڭلىق ئۆلىما ردىن تەلىم ئېلىپ ،نۇام

ۇدۇلال
ۇڭ ئابۇ
ۇا ئاتامنىۇ
ۇۈدەك بولغاچقۇ
گۇ

چىقارغان .ئابدۇلال قارىھاجىمنىڭ ئاتىسى

قارىھاجىم ھەققىدى ى بايانلىرىغا ئۇانچە

كۇچۇۇا كونۇۇا شۇۇەھەردى ى رەسۇۇتە
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مەسچىتىنىڭ ئىمۇامى بولۇۇپ-6335 ،

يوسۇنالرنى ئاددىيالشتۇرۇپ ،دىنۇدى ى

يىلى ئاتىسىنىڭ ئورنىنى بېسىپ رەسۇتە

بىدئەد ئەمەللەرنى يوقىتىپ ،كى ىلەرنىڭ

مەسچىتىگە ئىمام بولغان.

ئېغىرچىلىقلىرىنۇۇى ئازايتى ۇۇقا كۇۇۈ
چىقىرىۇۇدۇ .ئۇۇۇ مەدرىسۇۇلەردە تى ۇ -

رەستە مەسچىتى كۇچادى ى نامى بۇار

ئەدەبىياۇ ،ھېسا  ،تارىخ ،جۇۇغراپىيە

مەسچىتلەرنىڭ بىۇرى بولۇۇپ-6356 ،

ۋە تەبىۇۇئەۇ بىلىملىرىنۇۇى ئۆگىتى ۇۇنى

يىلى سېلىنغان ،ئومۇمىي كۆلىمى 3335

تەشۇۇەببۇس قىلىۇۇپ ،دىنىۇۇي بىلىۇۇم

كلادراۇ مېتېر كېلىدۇ .تەخمىنەن 6455

ئېلىلاتقۇۇان ئوقۇغۇۇۇچىالرنى بىلىۇۇم

ئادەم بىر ۋاقىتتا نامۇاز ئوقۇيا يۇدۇ.

دائىرىسۇۇۇۇۇۇىنى كېڭەيتى ۇۇۇۇۇۇ ە

رەستە مەسچىتى كۇچا كونۇا شۇەھەرنىڭ

رىغبەتلەندۈرىدۇ.

مەركىزىگە« ،كۆسۇەن كېچى ۇى» دەپ
ئاتالغۇۇان كۆۋرۈكنىۇۇڭ دەل ئۇدۇلىغۇۇا

ئابۇۇۇۇۇدۇلال قارىھاجىمنىۇۇۇۇۇڭ

جايالشۇۇقان بولۇۇۇپ ،كونۇۇا شۇۇەھەر

زامانداشلىرىنىڭ بايان قىل چە ،ئابدۇلال

مەركىزىنىۇۇۇڭ ئەڭ ئۇۇۇاۋاۇ يېۇۇۇرى

قارىھۇۇاجىم ھەر جەھەتۇۇتىن يىۇۇتىلگەن
ياش بولۇۇپ،

ھېسۇۇابلىنىدۇ .مەسۇۇچىتنىڭ ئەتىراپىغۇۇا

ئىستىداتلىق ،يۈرەكلى

ئايالندۇرۇپ دۇكانالر سېلىنغان بولۇۇپ،

ئۇ ئەينى يىللىرى قەشقەر ۋە ئاقسۇ ردا

دۇكانالردى ى قول-ھۇۈنەر بۇيۇۇملىرى

نەشۇۇىر قىلىنغۇۇان ھەرخىۇۇ

مەسچىتنىڭ ئومۇمىي گەۋدىسىگە تېخىمۇ

ئەپ ارلىرىدا جەمئىيەتتى ى ئىللەتلەرنۇى

گۈزەل تۈس بەرگەن.

پاش قىلىدىغان ماقالىالرنى ئېالن قىلىپ
تۇرغان .بىرا

ئابۇۇدۇلال قارىھۇۇاجىم -6635يىلۇۇى

بىۇۇر

پاكىتلىق ئىسپاۇ يۇو  .بۇۇ سۇاھەگە

-6334يىلى سەئۇدىي ئەربىسۇتاندى ى

قىزىقىۇۇدىغان ۋە ئىم ۇۇانىيەتلىرى يۇۇار

ئوقۇشىنى ۋە ھەج پەرزىنۇى تامۇامالپ،

بېرىۇۇدىغان تەتقىقاتچىالرنىۇۇڭ ئارخىۇۇپ

كۇچاغۇۇا قايتىۇۇپ كەلگەنۇۇدىن كېۇۇيىن،

ماتېرىيۇۇالالردىن ئىۇۇزەپ كۆرۈشۇۇىنى

مۇسۇۇايىپ دامۇۇولال ھۇۇاجىم ،ھۇۇامۇۇ

تەۋسىيە قىلىمەن.

مەۋلىلى دامولال ھاجىم قاتارلىق ئىلغۇار
پى ىرلى

ئۇنىڭ بۇۇ ماقۇالىلىرى

ھەققىۇۇدە قولۇمۇۇدا ھېچقانۇۇدا

كۇچا كونۇا شۇەھەردە تۇغۇلغۇان .ئۇۇ

نەشۇۇىر

دىنىي زاتالر بىۇلەن بىۇرلى تە

-6353يىلى -65ئاينىڭ -1كۈنى،

ئادەت ە ئايالنغان دەپنە

كۇۈنى كۇچۇادا

جەمىيەتتە قا

يەنى قۇربۇان ھېيۇ
تۇرۇشلۇ

ئى ۇۇلىرىدى ى مۇۇۇرەك ەپ قائىۇۇدە-
75

گومىنداڭ ئارمىيىسۇى -14

بىرگادىسىنىڭ -363پول ىۇدى ى بىۇر

ھۆكۈمەۇ تەرەپتىن ئەسۇلىگە كەلۇگەن

قىسىم ئەس ەرلەر ئەسەبىيلى ىپ ،كۇچۇا

بولسىمۇ ،ئەممۇا يىلالرنىۇڭ ئۆتۈشۇى
بىلەن ئۇنىڭ نامى خەلقنىڭ ئارىسۇىدىن

كونا شەھەردى ى ئاھالىلەرنى بۇۇ ڭ-

ئاسۇۇتا-ئاسۇۇتا ئۆچۈشۇۇ ە باشۇۇاليدۇ.

تا ڭ قىلىدۇ ،ئۆيلەرگە ئوۇ قۇيۇۇپ،

بۈگۇۇۈن ى كۈنۇۇدە ئۇنىۇۇڭ نۇۇامىنى

قىز-ئايالالرغا باسۇقۇنچىلىق قىلىۇدۇ،
ئادەم ئۆلتۈرۈپ ۋەھ ۇىيلى

بىلىدىغانالر ئانچە كۆپ بولمىسا كېرەك.

قىلىۇدۇ.

ئەمەلىيەتتە ئابدۇلال قارىھاجىم كۇچادا

گومىنۇۇۇداڭ ئەسۇۇۇ ەرلىرىنىڭ بۇۇۇۇ

ياشاپ ئۆت ەن ناھايتى ئۇاز سۇاندى ى

قىلمى لىرىغا چىداپ تۇرالمىغان ئابدۇلال

نامى ئەل ئارىسىغا تارقالغا ۋە خەلقنىۇڭ

قارىھاجىم كۇۆكرەك كېرىۇپ ئوتتۇرىغۇا

قەلبىدىن ھەققىي ئورۇن ئالغۇان دىنىۇي

چۈشۈپ ،ئۇ رنى توسۇماقچى بولىۇدۇ،
بىرا

ئۆلىمالىرىمىزنىڭ بىرى بولۇپ ،مەيلۇى

قانخور گومىنۇداڭ ئەسۇ ەرلىرى

ۇزىالردا
شۇەھەردە بولسۇۇن ،مەيلۇى يېۇ

ئابدۇلال قارىھۇاجىمنى قۇاتتىق ئۇۇرۇپ

بولسۇۇۇن ،ئۇنىۇۇڭ خەلۇۇق ئارىسۇۇىدا

يارىالندۇرىدۇ .ئابدۇلال قارىھۇاجىم بۇۇ

ھۆرمىتى زور ئىدى .ئابدۇلال قارىھۇاجىم

ۋەقەدىن كېيىن پالەش بولۇۇپ قالىۇدۇ.
كېيىن داۋالىنى

كۇچادى ى مەدىرىسلەردە ،قەشقەر خانلىق

جەريانىدا سا مەتلى ى

مەدىرىسۇۇۇىدە ،ئانۇۇۇدىن سۇۇۇەئۇدىي

ئاستا-ئاستا ئەسلىگە كېلىدۇ.

ئەرەبىستاندا ئوقۇغان بولۇۇپ ،ئۇنىۇڭ

ئابدۇلال قارىھۇاجىم كېۇيىن ئېلىۇپ
بېرىلغان ھەرخى

نامى مىسىردا ئوقۇغان مۇھەممەۇ ئىمىن

ھەرى ەتلەر جەريانىۇدا

قازى ھۇاجىم ،سۇەئۇدىي ئەرەبىسۇتاندا

خەلق بىلەن بىر سەپ تۇرۇپ ،خەلقنىڭ

ۇان مۇسۇۇايىپ دامۇۇولال ھۇۇاجىم،
ئوقۇغۇ

دەرۇ-ئەلەملىرىگە شىپا ئىزەيدۇ .شۇڭا

ھىندىستاندا ئوقۇغان ھامۇۇ مەۋلىۇلى

ئۇ مەدەنىيەۇ ئىنقىالبى باشالنغان ھامان

دامولال ھۇاجىمالر بىۇلەن تەڭ قاتۇاردا

تارتىۇۇۇپ چىقىرىلىۇۇۇپ ،ئۇنىڭغۇۇۇا

سانىالتتى.

ۇۇۇۇالپىقى
ۇۇۇۇىلئىنقالپچى» قۇ
«ئەكسۇ
كىيگۈزىلىدۇ ،ئېغىر جىسمانىي ئەمگەك ە

①

① كۇچا تارىخ ماتىرىياللىرى (-15 )1بەۇ
پايدىالنغان مەنبەلەر:
«كۇچۇۇا تەزكىرىسۇۇى»" ،شۇۇىنجاڭ" خەلۇۇق
نەشرىياتى-6337 ،يىلى -6نەشىرى.
«كۇچا تارىخ ماتېرىياللىرى» ،سىياسىي كۇېڭەش
كۇچا ناھىيىلى كوممىتىتى-6555 ،يىلى
ئاتامنىڭ ئەسلىمىلىرى.

سېلىنىپ خارلىنىدۇ-6377 .يىلۇى -6
ئايغا كەلگەنۇدە روھىۇي ۋە جىسۇمانىي
ۇدۇلال
ۇابۇۇ قىلىنغۇان ئابۇ
جەھەتۇتىن نۇ
قارىھاجىم كېسەل سەۋەبى بىلەن ۋاپۇاۇ
بولىدۇ .گەرچە ئۇنىڭ نامى -6365يىلى
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جۇشقۇن كەيپىياتتۇا ،ياشۇالرغا خۇاس
كۆتۈرەڭگۈ روھ بىۇلەن ياشۇايدۇ .بۇۇ
ئېيتقۇۇانلىرىمىز ھەرگىزمۇۇۇ مۇبۇۇالىغە
ئەمەس .مەن قىۇۇۇۇز-يېگىۇۇۇۇتلەرگە
مەسۇۇلىھەتچى ۋە يۇۇول كۆرسۇۇەت ۈچى
ۇلەن رىئۇۇاللىقتىن
ۇۈپىتىم بىۇ
ۇۇش سۇ
بولۇ
چەتنىگەن سۆزلەرنى قىلى نى مۇناسۇىپ

ياشۇۇالرغا خۇۇاس روھ بىۇۇلەن
ياشاڭالر!

نەپۇۇ ە ئىرى ى ۇۇىنى كۇۇۆزدە تۇتۇۇۇپ

روھ بىلەن تەن ئوتتۇرىسىدا چوقۇۇم

تۆۋەندە ئەڭ مۇۇھىم ئى ۇالرنى تىلغۇا

بىر-بىرىدىن ئاجرىمۇاس مۇناسۇىلەۇ

ۇۇاس روھ
ۇۇالرغا خۇ
ۇۇالىمەن ۋە ياشۇ
ئۇ

بولۇشۇۇى ناتۇۇايىن .يەنۇۇى ئىنسۇۇاننىڭ

شەكىللەندۈرىدىغان ئامىلالرنى كۆرسىتىپ

ھىممىتى ۋە ئەقلى چوقۇم ئۇنىڭ يې ىغا

ئۆتىمەن.

كۆرمەيمەن .ياشالرنىڭ تېخىمۇ ئەمەلىۇي

قارىتۇۇا بولماسۇۇلىقى مۇۇۇم ىن .بەزى

قېنۇۇى ھەممىمىۇۇز ئۇۇۆزىمىزدە شۇۇۇ

كى ىلەر تېخى قىرانلىق يې ىدا تۇۇرۇپال

ئامىلالردىن قانچىلى

قىۇۇرىالرچە ،خۇۇارامۇش روھ بىۇۇلەن

ھازىرلىغانلىقىمىزغا

قاراپ باقايلى:

ياشايدۇ .بەزى مويسىپىتلەر باركى يې ى

 .6ياشالرغا خاس روھ دېگىنىمىۇز

سەكسەنلەردىن ھالقىغان بولسىمۇ ،ئۆزى
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 -ئالالھنىۇۇڭ كەرەمۇۇى ۋە لۇۇۇتفى –

بولۇپ تۇرىدىغان ،ھەر قاچان ئۆزىۇدە

مەرھەمىتىگە چىن ئى ۇىنى  ،شۇۇنداقال

يېڭىچە سۇا ھىيەۇ ھازىر شۇقا تەييۇار

ئالالھنىڭ مەدىتۇى ۋە چەكسۇىز ئاتۇا-

تۇرىدىغان ،مەۋجۇدىيەتنى چۈشىنى

ۋە

ئېھسۇۇۇانلىرىغا ئۈمىۇۇۇدۋار بولۇۇۇۇش

ئىجادكارلىققا يۈرى ىدە ئۇوتى بۇار روھ

دېگەنلى تۇر.

دېگەنلى تۇر.

 .6ياشالرغا خاس روھ دېگىنىمىۇز

 .1ياشالرغا خاس روھ دېگىنىمىۇز

– پى ۇۇقان ،خۇۇاراكتېر يېتىلۇۇدۈرگەن،

– ياشانغانالر ئويالشقا پىتىنالمايۇدىغان

ئويغۇۇا  ،ئەقلۇۇى ئېچىلغۇۇان ،زېھنىۇۇي

يۇۇۈزلىنى

ۋە ئۆزگىرى ۇۇلەر ھەققىۇۇدە

قاتماللىقالردىن خالىي روھ دېگەنلى تۇر.

پى ىۇۇر يۈرگۇۇۈزۈش ۋە ئىم ۇۇانىيەۇ
دائىرىسۇۇۇىدى ى ئەڭ ئەھمىيەتلىۇۇۇ

 .3ياشالرغا خاس روھ دېگىنىمىۇز

ئى ۇۇالرغا دىققەتنۇۇى مەركەزلەشۇۇتۈرۈش

– جۇشۇۇقۇن ،ھەر ئى ۇۇنىڭ ياخ ۇۇى

دېگەنلى تۇر.

تەرىپىنى ئوياليدىغان ،باشۇقىالر بىۇلەن
ئاقىلالرچە دىئالوگلى ا يدىغان ،قەيەردە

 .7ياشالرغا خاس روھ دېگىنىمىۇز

يىغالپ ،قەيەردە كۈلۈشۇنى بىلىۇدىغان

– ئىزچى

ھالۇدا ئۇۆزى ۋە ئۇۇممىتى

روھ دېگەنلى تۇر.

ئۈچۈن پۇار
يولىۇۇدا تىرى ۇۇى

 .5ياشالرغا خاس روھ دېگىنىمىۇز
– ئىزچى

كەلگۈسۇى يۇارىتى
ۋە قۇۇول سۇۇېلىپ

ئى لەش دېگەنلى تۇر.

ھالدا روھ ،ئەقى  ،نى ۇان

ۋە غۇۇۇايە يۈكسۇۇۇەكلى ىگە قۇۇۇاراپ

 .6ياشالرغا خاس روھ دېگىنىمىۇز

ۇي
ۇۇر .ئىۇ
ۇىلجىلاتقان روھ دېگەنلى تۇ
سۇ

– بۇرنىنىۇۇڭ ئۇۇۇچىنىال كۆرىۇۇدىغان

سۆيۈملۈك ياشالر ئادەملەرنىۇڭ قاچۇان

ئەمەس ،بەل ى ئۇزا

پىالن

قېرىيۇۇۇۇدىغانلىقىنى بىلەمسۇۇۇۇىلەر؟!

ۋە ئىسۇۇتىراتىگىيە بىۇۇلەن ھەرىۇۇ ەۇ

شۈبھىسىزكى ،ئادەم پەقەۇ ئارمۇانلىرى

قىلىۇۇدىغان روھ دېگەنلى تۇۇۇر .پەقەۇ

قېرىغاندىال قېرىيدۇ ،غايە ۋە ئۇارزۇلىرى

يۈكسۇۇەك روھ سۇۇاھىبلىرىال ئۇۇۆزى
كۆرەلمەسلى

ئۆلگەندىال ئۆلىدۇ.

مەزگىللى

ئېھتىمالى بولغان تۈرلەرنى

پىالنلىيا يدۇ ۋە شۇ يولۇدا ھەرىۇ ەۇ

 .4ياشالرغا خاس روھ دېگىنىمىۇز

قىال يدۇ.

– ئەتراپىۇۇدى ى بولىمى ۇۇالرغا قارىتۇۇا
ۇپ
ۇوللىرىنى تېپىۇ
ۇۇر يۇ
ۇېڭىچە تەپەك ۇ
يۇ

 .3ياشالرغا خاس روھ دېگىنىمىۇز

چىقا يۇۇدىغان ،ئىلمىۇۇي ۋە كىتۇۇابىي

– باشۇۇۇۇقىالرنىڭ خاتۇۇۇۇالىقىنى ۋە

يېڭىلىقالردىن ۋاقتى-ۋاقتىۇدا خەۋەردار

سۇۇەۋەنلى لىرىنى تۇۇوغرا تەرەپۇۇتىن
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ئويلىيا يدىغان ۋە ئەپۇ قىال يۇدىغان،
قارنى-كۆكسۇى كەڭ ،سىغدۇرۇشۇچان،

ئۆزۈڭالرغۇۇا خۇۇاس خۇۇاراكتېر
يېتىلدۈرۈڭالر!

 .65ياشالرغا خاس روھ دېگىنىمىۇز

دۇنيادى ى ئادەملەر نۇرغۇن ئى الردا

سۈزۈك روھ دېگەنلى تۇر.
– ياخ ۇۇىلىق يوللىرىۇۇدا بەيگىۇۇگە

يۇقىرى دەرىجىۇدە ئورتاقلىققۇا ئىۇگە.

چۈشۇۇەلەيدىغان ،ھەر دائىۇۇم ئىنسۇۇانالر

شۇنىڭ ئۈچۈن ھەر بىرىمىز ئۇۆزىمىزگە

جەمئىيىۇۇتىگە مەنۇۇپەئەۇ يەت ۈزۈشۇۇنى

خۇۇۇاس خۇۇۇاراكتېر يېتىلدۈرۈشۇۇۇ ە

ئىستەيدىغان ،ۋەتىنىنىڭ قەد كۆتۈرۈشى

ئېھتىياجلىق .بىۇز دەۋاتقۇان خۇاراكتېر

ۋە گۈللىنى ى ئۈچۇۈن بىۇر كى ۇىلى

سىپتىلىق ،مۇ يىملىق ،كۆيۈمچۇانلىق

ۇۇر
ۇۇقەددەس بۇ
ۇنى مۇ
ۇۆھپە قوشۇشۇ
تۇ

پۇختىلىق ،مۇكەممەللىۇ

بىلىدىغان روھ دېگەنلى تۇر.

مەرتلى

 .66ياشالرغا خاس روھ دېگىنىمىۇز

سۇېخىيلىق،

ۋە يۇاكى گەپ – سۇۆزدى ى

ماھىرلىق قاتارلىقالرغۇا مۇناسۇىلەتلى

– ئۈمىدسىز ،چۈش ۈن ،مەغلۇبىيەتلى

بولىۇۇدۇ .شەخسۇۇىي خۇۇاراكتېر بىزنۇۇى

ھاياتقا رازى بولمايدىغان ،بەل ۇى كەڭ

ئەتراپىمىزدى ى تۈمەنلىگەن كى ىلەردىن

ئۇپۇقالرغا كۆز تى ىپ ،گۈزەل ئەتىۇگە

پەرقلىق كۆرسىتىدىغان ئا ھىۇدىلى تۇر.

ئىنتىلىپ تۇرىدىغان روھ دېگەنلى تۇر.

باشقىالردىن ئا ھىدە بولۇش ھەرگىزمۇۇ
ۇى
ئۈسۇتۈنلۈك تالى ۇ
تالى ۇۇى

بۇ مەكتۇپنىڭ قىز-يىگىتلەرگە قارىتا

ئۇۇارقىلىق ئەمەس ،بەل ۇۇى

يۈكسۇۇەك دىتقۇۇا ئىۇۇگە بولۇۇۇش،

مۇھىم نۇقتىلىرى:

كۆيۈمچانلىق ،سېخىيلىق ،ئۆزىنى ئازادە

مەزكۇر مەكتۇپ ،قىز-يىگىۇتلەردىن
پەقەۇ بىر

ۇاكى مەنلىۇ
يۇ

تۇتۇش ،ئۇۆزىنى ئىپادىلەشۇ ە مۇاھىر

نەرسىنى تەلەپ قىلىدۇ .ئۇ

بولۇش ...قاتارلىقالردا ئۆز ئىپادىسۇىنى

بولسىمۇ ،يۇېڭىچە روھ يېتىلۇدۈرۈش،

تاپىدۇ .بۇۇ خىۇ

روھنى تازىالپ ،جانالندۇرۇپ ،يۇېڭىالپ

خۇاراكتېرگە ئىۇگە

كى ىلەر تەبىئىيال ئەۋ د رنىڭ ئۆگىنى

ۋە قاناتالندۇرۇپ تۇرۇش.

ئۈلگىسۇۇىگە ئايلىنىۇۇدۇ ۋە تۇرغۇۇۇن،
ۇا
ۇا ئاتۇ
ۇا رەڭ ۋە مەنۇ
ۇۈرتمەل ھاياتقۇ
تۇ
قىلىدۇ.
بىر قىسىم ياشالر "بىز ھەر بىرىمىۇز
ئۇۇۇۆزىمىزدە شەخسۇۇۇىي خۇۇۇاراكتېر
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يېتىلدۈرۈش ە قادىر بو

خۇسۇسۇۇەن ئەرە

يمىزمۇ؟" دەپ

ئەللىرىۇۇدە ۋاقىتقۇۇا

سورى ى مۇۇم ىن .ئۇ رغۇا جۇاۋابەن

رېئايە قىلماسلىق خىلىۇال ئومۇملى ۇىپ

دەيمىزكى ،ئەللەتتە ھەر بىر ئادەمنىۇڭ

كەت ەن ،ۋاقتقۇا سۇائەۇ-مېنۇۇتلىرى

شەخسىي خاراكتېر يېتىلدۈرەلى ى تامامەن

بىلەن ئىتىبار بېرىدىغانالر ئىنتۇايىن كەم

مۇم ىن .تۆۋەندە بۇنىڭغا بىۇر قۇانچە

ئۇچرايۇۇدۇ .بىۇۇراۋ بىۇۇلەن سۇۇائەۇ

مىسال كەلتۈرۈپ ئۆتىمىز.

سەك ىزدە ئۇچرى ى ۇنى ۋەدىلەشۇ ەن



بولسىڭىز ،توققۇز ،توققۇۇز يېۇرىمالردا

ۇدار رنىڭ خىرىۇۇدار رنى
دۇكانۇ

كېلى ى ياكى قەتئىي كەلمەيال قويۇشىمۇ

ئۆزلىرىنىڭ ماللىرىغۇا قىزىقتۇرۇشۇى ۋە

مۇم ىن .نۇاۋادا سۇىز بۇخىۇ

دۇكىنىغا جەلپ قىلى ى تەبىئىۇي ئىۇ .

ئادەتنى كەس ىن رەۇ قىلىپ ،ھەردائىۇم

نۇۇاۋادا سۇۇىز دۇكىنىڭىزغۇۇا كىۇۇرگەن

ۇيەۇ
ئۇۆزىڭىز ۋاقىتقۇا ئىۇنچى ە ئەھمىۇ

خىرىدارغا "مەن بۈگۈن دەسلەپ قىلدىم،

بېرىۇۇپ ،قارشۇۇى تەرەپنىۇۇڭ قانۇۇدا

لۇۇې ىن خوشۇۇنام ھېچنەرسۇۇە سۇۇېتىپ

پوزىتسۇۇىيە تۇتۇشۇۇىدىن قەتئىيۇۇنەزەر

باقمىدى ،ئى ىمىزنىڭ دۇكىنىدى ى مال

ئۇۇۆزىڭىزگە خۇۇاس ۋاقىۇۇ

ئوخ اش ،شۇۇنىڭدىن سېتىلالسۇىڭىزمۇ



قارى ۇۇى

يېتىلدۈرسۇۇىڭىز ،تەبئىي ۇۇى سۇۇىزنى

بولىدۇ" دېيەلىسىڭىز ،سىزنى ئۇۆزگىچە
خاراكتېرگە ئىگە ئادەم دېيى

ناچۇار

ئۆزگىچە خاراكتېرگە ئىگە ئادەم دېيى

ە بولىدۇ.

ە

بولىدۇ.

نۇۇاۋادا باشۇۇقىالر سۇۇىزگە

بۇ مەكتۇپنىڭ قىز-يىگىتلەرگە قارىتا

ھاجەتمەن بولۇپ قالغاندا ،سىز ئۇ رغا

مۇھىم نۇقتىلىرى:

ئۇدۇلال قىلىپ "ھە نېمە ھاجىتىڭىز بۇار

 .6ئۆزگىچە خۇاراكتېر دېگىنىمىۇز،

ئىۇۇدى" دېگەننىۇۇڭ ئورنىغۇۇا "مېنىۇۇڭ
يۇۇاردىمىم تېگىۇۇدىغان بىۇۇرەر ئىۇۇ

خاراكتېر ئىگىسىنى باشقىالردىن ئا ھىدە

بارمىۇۇدى ،سۇۇىزگە مەن نۇۇېمە قىلىۇۇپ

پەرقلەنۇۇدۈرۈپ تۇرىۇۇدىغان خاسۇۇلىق

ۇى
ۇىڭىز ،يەنۇ
ۇرەلەيمەن" دەپ سورىسۇ
بېۇ

دېگەنلى تۇر .بۈگۈن ى ئىسالم دۇنياسى

قارشۇۇى تەرەپنۇۇى خىجىلچىلىقۇۇتىن ۋە

مانا شۇندا

خاسلىققا ئىگە كى ۇىلەرگە

ئۆزىنى تۆۋەن كۇۆرۈش تۇيغۇسۇىدىن

تولىمۇ ئېھتىياجلىق.

قۇتۇلۇۇدۇرۇپ قا لىسۇۇىڭىز ،سۇۇىزنى
ئۆزگىچە خاراكتېرگە ئىگە ئادەم دېيى

 .6ئۆزگىچە خاراكتېر ۋە خاسلىقنىڭ

ە

تۈرلىرى ئىنتايىن كۆپ .بىز سەمىمىيلى

بولىدۇ.



بىلەن ئۆزىمىزنى تەك ۈرۈپ ،خۇاراكتېر
يېتىلدۈرۈش ۇ ە ئەھمىۇۇيەۇ بېرىۇۇدىغانال

مۇسۇۇۇۇلمانالر دۇنياسۇۇۇىدا،
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بولسا  ،ئۇۆزىمىزگە خۇاس ۋە مۇاس
بولغان خاراكتېرگە ئىگە بو

ئۆزلۇۇۇۈكنى يۈكسۇۇۇەلدۈرۈش ۋە
تەرەققىي قىلدۇرۇشتى ى ئەڭ مۇۇھىم ۋە

يمىز.

ئەڭ تۇنجى نۇقتا ئۆزىمىزنىڭ كۈچلۇۈك

 .3ئۇممەتنىۇۇۇڭ ۋە مىللەتنىۇۇۇڭ

ۋە ئاجىز تەرەپلىرىمىزنى ئىجۇابىي ۋە

مەۋجۇتلىقى ،شۇنداقال قەد كۆتۈرۈشۇى

سۇۇەلبىي تەرەپلىرىمىزنۇۇى غالىۇۇپ ۋە

زور بىر تۈركۈم ئۇۆزگىچە خۇاراكتېرگە

مەغلۇۇۇۇۇۇۇپ تەرەپلىرىمىزنۇۇۇۇۇۇى

ئىگە كى ىلەرنىڭ شەكىللىنى ى ئارقىلىقال

پەرقلەندۈرۈۋېلى ىمىزدۇر.

كاپالەت ە ئىگە قىلىنىدۇ .ئۇنۇداقتا بىۇز

ئىي سۇۆيۈملۈك ياشۇالر ،مېۇنىڭچە

ياشۇۇالر ئۇممەتنىۇۇڭ تەرەققىيۇۇاۇ ۋە

ئۇۇۆزىمىزنى چۈشۇۇىنى

مەۋجۇدىيەۇ ئامىلىغا ئايلىنى ىمىز زىم.

ۋە ئۇۇاڭقىرى

ئەتراپىمىزدى ىلەرنۇۇى ۋە ئۆتمۈشۇۇتى ى

 .5ئۆزگىچە خاراكتېر ۋە خاسۇلىق

ئەجۇۇداد رنى چۈشىنى ۇۇتىنمۇ مۇۇۇھىم.

مەسىلىسىدە قىز رنىڭ رولى ھەقىۇقەتەن

ناۋادا بىۇز سۇەمىمىي ۋە ئەسۇتايىدى

زور( .بىر مىللەۇ قىزلىرىدى ى ئىپپەۇ،

بولىۇۇدىغانال بولسۇۇا  ،ئۇۇۆزىمىزنى

شۇۇەرم-ھايۇۇا ۋە يۇۇاراملىق پەرزەنۇۇ

چۈشۇۇىنى

تەربىيىچىلىرى بولۇش ...قاتارلىقالر شۇ

ئۇنچىۇۇلا قېۇۇيىن ئى ۇۇمۇ

ۇتە
ۇۇ ھەقۇ
ۇۈن بۇ
ۇۇنىڭ ئۈچۇ
ئەمەس .شۇ

مىللەتنىۇۇڭ تەقۇۇدىرىنى بەلگىلەيۇۇدىغان

ئۇزا -ئۇزا

مۇھىم ئامىلالردۇر) .بىز قىزلىرىمىزنىۇڭ

شەرھلەرگە ئېھتىيۇاجىمىز

يو  .ناۋادا بىراۋ ئۆزىنى چۈشىنى ۇنى

ۇۇەل
ۇۇا سۇ
ۇۇۇقەددەس بۇرچقۇ
ۇۇۇ مۇ
بۇ

ئىرادە قىلسۇا ،ئۆزىنىۇڭ كۈچلۈكلۇۈك

قارىمايدىغانلىقىغا ئى ىنىمىز ...شۇنداقال

نۇقتىسۇۇۇىدىن بەشۇۇۇنى ،ئۇۇۇاجىزلىق

ئۈمىۇۇۇدىمىزنى يەردە قويماسۇۇۇلىقىنى

نۇقتىسىدىن بەشۇنى سۇاناپ باقسۇۇن.

ئۆتۈنىمىز.

ئېنىق ى بۇ رنى ساناشتا تازا ئادىۇ

ۋە

كەسۇۇۇۇۇ ىن بو لمايۇۇۇۇۇدۇ .بەزى
ئا ھىۇۇۇدىلى لەر ۋە كەمچىلى لەرنۇۇۇى
ساناشتا ئى ىلىنىۇپ قالىۇدۇ .چۇۈن ى
ۇا بېرى ۇ ە
ۇال باھۇ
ۇۆزىگە لىلۇ
ۇادەم ئۇ
ئۇ
ئاجىزلىق قىلىۇدۇ .بۇنۇدا

ۋاقىۇتالردا

تۆۋەندى ىۇۇدەك بىۇۇر قۇۇانچە خىۇۇ
ئۇسۇلالرنى قولالنسا

ۇۇ ە
ۇۇى ئۆستۈرۈشۇ
ئېڭىڭىالرنۇ
ئەھمىيەۇ بېرىڭالر!

بولىدۇ:

 .6زىۇۇرەك ،سۇۇەمىمىي ،سۇۇادىق
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دوستىمىزدىن بىرنى تالالپ ،ئۇنىڭۇدىن
ئۇۇۇۇۆزىمىزدى ى ئا ھىۇۇۇۇدىلى

بىلەن بولغان مۇناسىلىتىم تازا يېتەرلى

ۋە

ئەمەس ،مېنىڭچە كۇۆپىنچە دوسۇتلىرىم

كەمچىلى لەرنى سورايمىز .ئۇنىڭدىن ھەر

مەن بىۇۇۇۇلەن پاراڭلى ى ۇۇۇۇنى ۋە

قانۇۇدا

كەمچىلى لەرنۇۇى يوشۇۇۇرماي

سۇۇورۇندارچىلىق قىلى ۇۇنى يۇۇاقتۇرۇپ

ئوچۇۇۇ

ئېيتى ۇۇنى تەلەپ قىلىمىۇۇز.

كەتمەيدۇ ...دېگەندەك .بۇ ر ئۇۆزىمىز
ھەققىۇۇۇدى ى تۇۇۇۇنجى قەدەملىۇۇۇ

دوستىمىزنىڭ ئېيتقانلىرىنى ئەسۇتايىدى
ئاڭاليمىز ۋە خاتىرىلەپ چىقىمىۇز .بۇۇ

مۇ ھىزىلەر بولۇپ ،ئىزچىۇ

ۋاقىتتا شۇۇنى ئېسۇىمىزدىن چىقىرىۇپ

قىلى ۇۇىمىزغا ،ئىجۇۇابىي تەرەپلەرنۇۇى

قويماسلىقىمىز كېرەك ى ،دوسۇتىمىزنىڭ

راۋاجالنۇۇدۇرۇپ ،سۇۇەلبىي تەرەپلەرنۇۇى

بىز ھەقۇتە ئېيتقۇانلىرى پەقەۇ ئۇنىۇڭ

بۇۇۇارا-بۇۇۇارا تۇۇۇۆۋەن چەكۇۇۇ ە

شەخسىي كۆز قارى ى ۋە مۇۇ ھىزىلىرى

چۈشۈرۈشىمىزگە توغرا كېلىدۇ.

بولۇپ ،توغرا ۋە ياكى خاتۇا بولۇۇش

 .3كۈنۇۇدىلى

ئېھتىماللىقى بار .گەرچە بۇ مۇ ھىزىلەر

تۇرمۇشۇۇىمىز ۋە

ۇۇ ھىزە
ۇدە مۇ
ۇالر ھەققىۇ
ئورۇنالشتۇرۇشۇ

بىۇۇزگە بېۇۇرىلگەن ئۇۇاخىرقى ھۆكۇۇۈم

يۈرگۈزىمىز .مەسىلەن :پەرز ئىبادەتلەرگە

بو لمىسىمۇ ،ئەمما پايدىلىنى قا يارايدۇ.

ئەھمىيەۇ بېرەلىۇدۇقمۇ؟ بىۇرەر چۇوڭ

شۇنداقال ئۆزىمىزنى تەك ۈرۈپ بېقى ۇقا

گۇناھقۇۇا چۈشۇۇۈپ قالۇۇدۇقمۇ؟...

ياردىمى بولىدۇ.
.6

دىقۇقەۇ

دېگەندەك .ناۋادا بىرەر گۇنۇاھ سۇادىر

ھۇۇې -تۇيغۇۇۇ ۋە ئۇۇوي-

بولۇپ قالغان بولسا ،دەرھۇال ئالالھقۇا

پى رىمىزنۇۇۇى كۇۇۇون ېرۇ ،رىئۇۇۇالىي

تەۋبە قىلىمىز ۋە ئى ىنچى شۇ گۇناھقا

مەسۇۇۇىلىلەرگە مەركەزلەشۇۇۇتۈرىمىز ۋە

يېقىنالشماسلىققا ۋەدە بېرىمىۇز .نۇاۋادا

ئۇۇۆزىمىزدى ى ئىجۇۇابىي ۋە سۇۇەلبىي

سادىر بولمىغان بولسا ،ئالالھقا ھەمدۇ-

خاراكتېرلەرنى ساناپ چىقىمىز .مەسىلەن:

سانا ئېيتىمىز ۋە ئىزچى

مۇشۇ ھالەتنى

مەن خىيالچۇۇۇان ،مەن باشۇۇۇقىالرنىڭ

ساقالشقا ،بەل ى تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە

دىققىتىنۇۇى تارتى ۇۇقا مۇۇاھىر ،مەن پەرز

كۆتۈرۈش ە تىرى چانلىق كۆرسىتىمىز.

ئىبادەتلەرگە ھەرگىز سەل قارىمۇايمەن،
مەندە ئا ھىدە دىۇ

ۋە تا نۇ

 .5سېلى تۇرۇش ئۆزلۈك ئېڭىنۇى

بۇار

يۇقىرى كۆتۈرۈشتى ى ئىنتايىن ياخ ۇى

مەندە مۇۇۋەپپەقىيەت ە قارىتۇا ئى ۇەن

ئۇسۇل .شۇنىڭ ئۈچۈن بىز دوستالر ۋە

كەمچى  ،مەن بىر ئاز سۆرەلمە ،مېنىۇڭ

ساۋاقداشۇۇۇالرنى كۇۇۇۆز ئالۇۇۇدىمىزغا

ئائىلەمدى ىلەر بىلەن ،بولۇپمۇۇ ئانۇام

كەلتۇۇۈرۈپ ،ئۇۇۇ ردى ى شۇۇارائى
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ۋە

ئەۋزەللى لەر بىلەن بىزدى ى شارائى

قەدىمىمىۇۇز مۇۇاھىيەتتە كەڭ كائىنۇۇاتنى

ۋە

ئەۋزەللى لەرنى سېلى تۇرۇپ كۆرۈشىمىز
ئۇ ر ئىرى
بىز ئىرى

چۈشىنى ىمىزنىڭ مۇقەددىمىسىدۇر.

ەن مۇۋەپپەقىيەتلەر بىۇلەن
ەن مۇۋەپپەقىيەتلەرنى ،ئۇ ر

قىلىلاتقان ياخ ى ئى الر بىلەن بىزنىۇڭ
قىلىلاتقۇۇۇانلىرىمىزنى سېلى ۇۇۇتۇرۇپ
كۆرۈشۇۇىمىز كېۇۇرەك( .سېلى ۇۇتۇرۇش
بولغاندىال ئارىۇدى ى پەرقنۇى روشۇەن
قىلغىلى بولىۇدۇ .پەرقنۇى ھۇې

ھې

قىلغانۇۇۇدىال تېخىمۇۇۇۇ تىرى ى ۇۇۇنىڭ

باشۇۇقىالرغا ئېھتىۇۇرام بىۇۇلەن
مۇئامىلە قىلىڭالر!

تەخىرسىزلى ىنى چۈشەنگىلى بولىدۇ).
بۇ مەكتۇپنىڭ قىز-يىگىتلەرگە قارىتا

ۇۈن ى
ۇۇم ى ،بۈگۇ
ۇزگە مەلۇ
ھەممىمىۇ

مۇھىم نۇقتىلىرى:

دەۋردە ئىنسۇۇۇۇانالر شەھەرلى ۇۇۇۇ ،

 .6ئۆزۈڭالرغا بولغان مەپتۇنلۇۇ
ۋە مەغرۇرلۇ

مەدەنىيلى ى  ،ئولتۇراقلى ى  ،ئىلىم-

ئۆزۈڭالرغا ئەسۇتايىدى

پەن ۋە پاراۋانلىق جەھەتلەردە ناھايىتى

مۇئامىلە قىلى تىن توسۇپ قويمىسۇۇن.

يۇقىرى پەللىگە يەتتى .بۇۇ ھەقىۇقەتەن

ئۆزۈڭالرغا بولغان گوڭگۇا تونۇۇش ۋە

مەدھىيەلەشۇۇۇۇ ە تېگى ۇۇۇۇلى

خىرە چۈشەنچە سىلەرنى ھەرگىزمۇ ئالغا

مۇۋەپپەقىيەۇ .لې ىن ئىنسانالر قانچى ى

ئىلگىرىلىتەلمەيدۇ.

تەرەققىۇۇي قىلى ۇۇىدىن قەتئىيۇۇنەزەر

 .6ئۇۇۇۈزۈڭالرنى چۈشىنى ۇۇۇتىن

ياۋزۇلۇ  ،زالىملىق ،ھەددىدىن ئې ى ،

مەقسەۇ ھەرگىزمۇۇ ئەۋزەللى ىڭالردىۇن
قانائەۇ تېپى
قىلى

ئى ىسپا تاتسىيە قىلىۇ  ...قاتۇارلىق

ۋە باشقىالرغا كۆز-كۇۆز

ئەمەس ،بەل ۇى يۈكسۇىلى

زور

سەلبىي تەرەپلەردىمۇ كۇۆپ خىللى ۇىپ

ۋە

كەت ەنلى ىنى ئۇنۇتماسلىقىمىز كېۇرەك.

ئۆزلۈكۇۇۈڭالرنى تەرەققىۇۇي قىلۇۇدۇرۇش

يۇقىرىقى سۇەلبىي سۇۈپەتلەر گويۇاكى

بولسۇن.

ۋىرۇسۇۇتەك ھەر ئادەمنىۇۇڭ ۋۇجۇدىۇۇدا

 .3ئىسالمىي نۇقتىئىنەزەردە ئىنسان

يوشۇرۇن ھالدا مەۋجۇۇ بولۇۇپ ،ھەر

بۇۇۇارچە مەۋجۇداتنىۇۇۇڭ مەركىۇۇۇزى

قاچان ماس مۇھى

تاپسىال

ھېسابلىنىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۇۈن بىزنىۇڭ

ئۇۇۆزىنى ئاشۇۇ ارىالش خۇسۇسۇۇىيىتىگە

ە ئالغۇان تۇۇنجى

بولغۇۇانى ەن ،بىۇۇز

ئۆزىمىزنى چۈشىنى

ئىۇۇگە .شۇۇۇندا
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ۋە شارائى

ئۆزىمىزدى ى يامۇانلىق ھۇۆجەيرىلىرىنى

خۇسۇستا ئۆزىمىزگە "ئۆزۈڭالرغا خۇوپ

ياخ ى كونترول قىلى ىمىز ۋە ئۇ رنىڭ

كۆرگەننى باشقىالرغىمۇ خوپ كۆرۈڭالر"

باش كۆتۈرۈشىگە پۇرسەۇ بەرمەسۇتىن،

دېگەن ئۇالتۇن پېرىنسۇىپنى قىبلىنۇامە

ئىنسانالر جەمئىيىتىمىزنى چۈشۇ ۈنلۈك،

قىلى ۇۇىمىز كېۇۇرەك .دېۇۇمەك ،بىۇۇز

ۋە ئۇاداۋەتلەردىن

مۇئامىلە كۈتسۇەك،

زۇلۇم ،ئۆچمەنلىۇ

باشقىالردىن قاندا

باشقىالرغىمۇ شۇنىڭ ئوخ ى ىنى ،بەل ى

ساقالپ قېلى ىمىز كېرەك.

ئاشۇرۇپ قىلى ىمىزغا تۇوغرا كېلىۇدۇ.

ۇى
ۇا بىزنۇ
ۇالالھ تائۇ
ۇتە ئۇ
ۇۇ ھەقۇ
بۇ
ناھايىتى مۇھىم ۋە ئەھمىيەتلىۇ

ناۋادا بىز بۇ پرىنسىپقا ئەمەل قىاللىغان

بىۇر

بولسۇۇا  ،نۇرغۇنلىغۇۇان ئىجتىمۇۇائىي

ئى قا بۇيرۇيدۇ .ئۇ بولسىمۇ باشقىالرغا
ئېھتىرام قىلى تۇر .ئۇ مۇندا

قېيىۇۇنچىلىقالر ۋە توسۇۇالغۇ ر يۇۇۈز

دەيۇدۇ:

"كى ىلەرگە ياخ ى سۇۆز قىلىڭۇالر".

بەرمىگەن ۋە ياكى ھەل بولۇپ كەت ەن

①

بۇۇو تتى .بۇۇۇ ھەقۇۇتە پەيغەمبىرىمىۇۇز

يەنى باشقىالرغا ياخ ى سۇۆز قىلىۇ ،

ناھۇۇايىتى مېغىزلىۇۇق قىلىۇۇپ مۇنۇۇدا

ۇۇنداقال
ۇىپايە بولۇۇش ،شۇ
مۇۇ يىم ،سۇ

ئېيتقان" :سىلەرنىڭ بىۇرىڭالر ئۇۆزىگە

باشۇۇقىالرنىڭ مەنپەئەتىنۇۇى كۇۇۆپرەك

ياخ ى كۆرگەننى قېرىندى ۇىغا ياخ ۇى

ئويالڭالر...

كۆرمىگىچە مۇئمىن بو لمايدۇ".

ئىي سۆيۈملۈك ياشالر ،ئىنسانالرنىڭ

بۇۇارلىق ئۇۇادەملەردە باشۇۇقىالرنىڭ

مەدەنىۇۇيەۇ ۋە سۇۇاپا كۆرسۇۇەت ۈچى

ۇۇا ئىرى ى ۇۇۇنى ،باشۇۇۇقىالر
ئىتىراپىغۇ

ئەسۇۇلىدە ئۇۇۆز ئۇۇارا ئېھتىۇۇرام ۋە

تەرىپىدىن ۋاي دېيىلى نى ،ماختىلى نى،

كۆيۈنۈشنى ئۇۆلچەم قىلى ۇى كېۇرەك

ئالقى لىنى نى ،رىغبەتلەندۈرۈلۈشۇنى ۋە

ئىۇۇدى .ئەمەلىيەتۇۇتە چىۇۇن مەنىۇۇدە

كۆڭۈل بۆلۈنۈشنى ئىستەيدىغان تەبىئىي

مەدەنىيەۇ ۋە ھازارەت ە ئىگە بولغانالر،

ئېھتىياج بۇار .قەدىم ۇى ئەپسۇانىلەردە

قانچە يۇقىرى ئۆرلىگەنسۇېرى شۇۇنچە
مۇ يىم ۋە خۇشپىئى

"ھەر ئىنساننىڭ پې انىسىگە <ماڭۇا بىۇر

بولۇۇپ كېتىۇدۇ.

دىققەۇ قىلىپ قويسىال ،مەندىن پەرۋاسىز

شۇنىڭ ئۈچۈن سۇۆز-ئىبۇارىلىرىمىزدە

ئۆتۈپ كەتمىسىلە!> دېگەن بىر جۇۈملە

ۇۇپ،
ۇق بولۇ
ۇنچى ە ،دىتلىۇ
ۇايىن ئىۇ
ئىنتۇ

سۇۇۆز يېزىلغۇۇان بولىۇۇدۇ ،دېۇۇيىلگەن.

باشقىالرنى مەقسەتسىز ھالدا خاپا قىلىپ

(گەرچە بۇۇۇ ئەپسۇۇانىلەردى ى سۇۇۆز

قويۇشتىن ساقلىنى ۇىمىز كېۇرەك .بۇۇ
①

②

②
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بىرلى ە كېلىنگەن ھەدى

رىغبەتلەندۈرۈلگەن.

ۇى
ۇاننىڭ ئىچ ۇ
ۇا ئىنسۇ
ۇىمۇ ،ئەممۇ
بولسۇ
تۇيغۇسۇۇى ۋە يوشۇۇۇرۇن ئېڭىۇۇدى ى

بىز ئۇۆزىمىزدە نومۇۇس تۇيغۇسۇى

تەبىئىي ئېھتىياجنى ئىپادىلەپ بەرگەن).

يېتىلدۈرۈش ە تولىمۇ ئېھتىياجلىق .يەنى

ئۇچرىغان كى ىلەرگە سا م بېۇرى

قەدىمىمىز نا يىق يولالرغا توغرىالنغۇان

ۋە تەبەسسۇم قىلى  ،ئەھلال سوراش،

ھامان نومۇس تۇيغۇمىز بىزگە دەرھۇال

كەچۇۈرۈم

سېگىنال بېرىۇپ ئاگاھالندۇرا يۇدىغان

سوراش ،بې ۇىغا كۇۈن چۈشۇ ەنلەرگە

بولسۇن ۋە بىزنىڭ بۇندا

ئى ۇالردىن

دەرھال ياردەم بېرى  ،ياخ ۇىلىقلىرىغا

ئۈستۈن ئى ەنلى ىمىزنى ،بۇ ئى الرنىڭ

مەدھىۇۇيە ئوقۇۇۇش ۋە ئۇتۇۇۇقلىرىنى

بىۇۇۇزگە مۇۇۇاس كەلمەيۇۇۇدىغانلىقىنى

تەبرى لەپ قويۇش ...مانا بۇ ر بىزنىڭ

ئەس ەرتىپ تۇرسۇۇن .مانۇا شۇۇندا

ۇى ۋە
ۇان ئېھتىرامىمىزنۇ
ۇقىالرغا بولغۇ
باشۇ

بولغاندا باشۇقىالرنىڭ بىۇزگە قانۇدا

ۇدىغان
كۆڭۇۈل بۆلۈشۇىمىزنى ئىپادىلەيۇ

ۇۇنەزەر
ۇۇىدىن قەتئىيۇ
ۇۇامىلە قىلى ۇ
مۇئۇ

ئ ىالردۇر.

ئىستىخىي ىلىق ھالۇدا بىۇز باشۇقىالرغا

رەنجىتىپ قويغۇان بولسۇا

ھۆرمەۇ ۋە ئى ۇرام بىۇلەن مۇئۇامىلە

ئىۇۇي سۇۇۆيۈملۈك ياشۇۇالر ،سۇۇىلەر

قىلىۇۇدىغان ،ئۇۇۆزىمىزگە نامۇناسۇۇىپ

تەكەببۇرلۇۇۇ  ،باشۇۇقىالرنى كۇۇۆزگە

يولالردا يۈرۈپ قالمايدىغان بو

ئېلماسلىق ۋە پەرۋاسىزلىق ...قاتارلىق

يمىز.

ناچار ئۇادەتلەردىن سۇاقلىنىڭالر .بىۇر

ۇۇۇوق ى،
ۇۇۇەك يۇ
شۇۇۇۇنىڭدا شۇ

ۇۇ ەن:
دېگەنىۇ

جەمئىيىتىمىزدە ئا ھىۇدە ھۇۆرمەت ە ۋە

"تەكەببۇۇۇر ئۇۇادەم تاغقۇۇا چىقىلالغۇۇان

قەدىر-قىممەتۇ ە مۇناسۇىپ نۇرغۇۇن

ئادەمگە ئوخ ايدۇ .ئۇ تاغ چوققىسۇىدا

ۇا-
ۇىلەن :ئاتۇ
ۇار .مەسۇ
ۇىلىرىمىز بۇ
كى ۇ

كۆرىۇدۇ،

ئانىلىرىمىز ،ئوقۇتقۇچىالر ،مويسىپىتلەر،

شۇۇۇنىڭدەك باشۇۇقىالرنىڭ كۆزىگىمۇۇۇ

ۋەتەن ،مىللەۇ ۋە خەلق ئۈچۈن ئۈن-

ۇز
ۇى بىۇ
ۇدۇ ".تەبىئىي ۇ
كۆرۈنىۇ

تىنسىز تۆھپە قوشقۇچىالر ...قاتارلىقالر.

ۋە ھاكاۋۇرلۇقىمىز بىۇلەن

پەيغەمۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇا م بۇۇۇ ھەقۇۇتە

ھېچقاچان باشقىالرنىڭ سۆيگۈسۇىگە ۋە

مۇنۇۇدا

دەيۇۇدۇ" :چۇۇوڭلىرىمىزنى

ھۆرمىتىگە ئىرى ەلمەيمىز .بىزنىڭ دىنىي

ھۇۇۆرمەتلىمىگەنلەر ،كىچى لىرىمىزنۇۇى

قائىۇۇدە-يوسۇۇۇنلىرىمىزدا ئۆزئۇۇارا

ئىۇۇۇززەتلىمىگەنلەر ،ئالىملىرىمىزنىۇۇۇڭ

ھۆرمەۇ-ئېھتىرامغۇا ۋە بىۇر-بىۇرىگە

①

ۇۇدا
ۇۇمەن مۇنۇ
دانى ۇ

تۇرۇپ باشۇقىالرنى كىچىۇ
كىچى ۇ

تەكەببۇرلۇ

قەدرىنى بىلمىگەنلەر بىزدىن ئەمەس".

بولغۇۇان كۆڭۇۇۈل بۆلۈش ۇ ە ئا ھىۇۇدە

①
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ئەھمەد رىلايەۇ قىلغان ،ھەسەن ھەدى .

ئەبۇ مۇسۇا ئەشۇئەرى رەزىيەلالھۇۇ

ھۆرمەۇ قىلىڭالر ،ئۇ رنىڭ ئېقتىدار ۋە

ئەنھۇۇۇدىن رىۇۇلايەۇ قىلىنىۇۇدۇكى،

تا نتىنى ئىتىۇراپ قىلىڭۇالر .ئەلۇلەتتە

دېگەن:

بۇ ر شەرىئەۇ يۇول قويغۇان رام ىۇدا

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا م مۇندا
«مويسىپى

بولسۇن.

مۇسۇلمانالرنى ھۆرمەتلەش

ئەمەلدە چەكۇتىن ئې ۇىپ كەتمىۇگەن،

.3

قۇرئاندىن چەتنىمىگەن قارى قۇرئانالرنى
ھۇۇۆرمەتلەش ۋە ئادىۇۇ

ۇۇۈزەل
ۇۇۆزلىگەندە ئەڭ گۇ
سۇ

ئىبارىلەرنى تالالپ ئى لىتىڭالر .باشقىالر

ھۆكۈمۇۇدارنى

سۆزۈڭالردىن ئۆزۈڭالرنى كۆرىدۇ" .تى

ھۇۇۆرمەتلەش ...قاتۇۇارلىقالر ئۇۇالالھنى

ۇار.
ۇگەن گەپ بۇ
ۇى" دېۇ
ۇڭ ئەين ۇ
دىلنىۇ

ئۇلۇغالشنىڭ جۈملىسىدىندۇر»①.

ئۆزۈڭالرغۇۇا نامۇناسۇۇىپ ،پەس-پەلەڭ
سۇۇۇۆزلەردىن ،شۇۇۇۇنداقال كوچۇۇۇا

بۇ مەكتۇپنىڭ قىز-يىگىتلەرگە قارىتا

لۇۇۈكچەكلىرى ،سۇۇاياقالر ۋە ئالىقۇۇاپالر

مۇھىم نۇقتىلىرى:

ئى ۇۇلىتىدىغان سۇۇۆز – ئىبۇۇارىلەردىن

 .6نۇۇاۋادا سۇۇىلەر ھۇۇۆرمەۇ ۋە

ساقلىنىڭالر.

ئېھتىرامغا سۇازاۋەر بۇو ي دېسۇەڭالر،

ۇۇۇ -
ۇۇۇۆز ۋە ئىۇ
 .5گەپ-سۇ

باشقىالرغا رەڭلازلىق قىلمۇاڭالر .دىلۇى
سۈزۈك ،تۇيغۇسى نۇازۇك ،ئالىيجانۇا

ھەرى ەتلىرىڭالردا باشۇقىالرنى بىئۇارام

ۇۇل
ۇادەملەرنى قوبۇ
ۇلاز ئۇ
ۇىلەر رەڭۇ
كى ۇ

قىلىپ قويۇشۇتىن ،ئوڭايسۇىز ندۇرۇپ

قىاللمايدۇ .شۇنداقال ئى ى يۈزلىمىچى،

قويۇشتىن ۋە باشقىالر ياقتۇرمايدىغان ۋە

ئۆزگىرى ۇۇچان كى ۇۇىلەرنى ياخ ۇۇى

قوبۇۇۇۇل قىاللمايۇۇۇدىغان ئىۇۇۇ -

كۆرمەيدۇ .سىلەر ھەممە ئادەمگە ئۆزىگە

ھەرى ەتلەرنى سادىر قىلىۇپ قويۇشۇتىن

يىقىدا ئېھتىۇرام قىلىڭۇالر .سۇەۋرچان

سۇۇاقلىنىڭالر .ھەر بىۇۇر ئى ۇۇىڭالردا

بولۇۇۇڭالر .باشۇۇقىالرنى چۈشىنى ۇۇ ە

ئۆزۈڭالرغۇۇۇا خۇۇۇاس سۇۇۇا پەۇ ۋە

تېرى ىڭالر .باشقىالرغا ياردەم بېرى ۇنى

نۇۇازاكىتىڭالر جىللىلىنىۇۇپ تۇرسۇۇۇن.

خۇشاللىق دەپ بىلىڭۇالر .مۇشۇۇندا

كى ۇۇىلى

پەزىلەتلەرنۇۇى يېتىلدۈرسۇۇەڭالر ھەمۇۇمە

سەنئىتىگە ئا قىدار ئەسەرلەرنى ئوقۇۇپ

كى ۇۇۇىنىڭ ياخ ۇۇۇى كۆرۈشۇۇۇىگە ۋە

قويۇڭالر.

قەدىرلى ىگە مۇيەسسەر بو

يسىلەر.

_ داۋامى كېيىن ى ساندا...

 .6باشۇۇقىالرنىڭ تېرى ۇۇچانلىقىنى
مۇئەييەنلەشتۈرۈڭالر ،ئۇ رنىڭ تاللى ىغا
① ئەلبانى ( :)5543ھەسەن ،ۇ دېگەن.

مۇناسۇۇىلەۇ ۋە ياشۇۇاش
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ژورنىلىمىزنىڭ ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى ۋاكالەتچىلىرى

دۆلەۇ

ئا قىالشقۇچى

تېلېفون نومۇرى

ئامېرى ا

نۇرىددىن ھاجىم

5564766616346

كانادا

تۇيغۇن ئابدۇۋېلى

0004077672770

شىلىتسارىيە

ئاندىلى مۇھەممەد كەرىم

0040676224606

نورۋىگىيە

ئۆمەرجان ھاجىم

555755447576

ئاۋىسترالىيە

ئابدۇسا م قارىم

5516563445655

شىلىتسىيە

ئەھمەد تۇرسۇن

0046735710908

گېرمانىيە

تۇرغۇنجان ئا ۋۇدۇن

55536716536671

گولالندىيە

ئابدۇرېھىم غېنى

5536163314346

فىنالندىيە

ئابدۇلھەفىز قارىم

55346553465561

ياپونىيە

تۇرمۇھەممەد ھاشىم

55666556316373

تۈركىيە

ئابدۇلجېلى

تۇران

ئوتتۇرا ئاسىيا

يارمۇھەممەد قارىم

5577567565534

مىسىر

زەئىم مەنسۇر

5565666536311

سەئۇدىي ئەرەبىستان

مەمتىمىن قارىم

55311456366376
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5535436565544

