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ئاكادېمىك  بۇرۇنال  يىلالر  تىلىمىز  ئانا  چەكلەنگەن  پۈتۈنلەي  ۋەتىنىمىزدە  كۈندە  بۈگۈنكى 
كەلتۈرۈش،  ئەسلىگە  قىممىتىنى  ئىستېمال  ئۇنىڭ  ئىدى.  چىقىرىلغان  سىقىپ  ساھەلەردىن 
تەرەققىي  قېلىش،  قوغداپ  قوللىنىشچانلىقىنى  ۋە  پاساھىتى  ئۆز  خاسلىقى،  تىلىمىزنىڭ 
باشتا  ئەڭ  ئۇيغۇرالرغا،  ياشاۋاتقان  مۇھاجىرەتتە  ۋەزىپىسى  ماسالشتۇرۇش  زامانغا  قىلدۇرۇپ 
دەۋرنىڭ  قايسى  ھەر  چۈشتى.  ئۈستىگە  ئوقۇغۇچىالرنىڭ  ئوقۇۋاتقان  ساھەلەردە  قايسى  ھەر 
ئىنقىالبلىرى، يېڭىلىقلىرى،  بۈيۈك تەرەققىياتلىرى، زۆرۈر ۋەقەلىرى شۇ دەۋرنىڭ ئىلىم ساھىبى 
كەلگەن.  قىلىنىپ  يېتەكچىلىك  قوزغىتىلىپ،  تەرىپىدىن  زىيالىيلىرى  ۋە  ئوقۇغۇچى  بولمىش 
چۈنكى  جامائەت.  كۈچلۈك  ئەڭ  رولى  قېلىشتا  قوغداپ  دۆلەتنى  مىللەتنى،  بىر  ئوقۇغۇچىالر 
ئېلىپ  ۋە خىزمىتىدە  روھىدا  ئەقلىدە، جىسمىدا،  ئۆز  ئۇرۇقالرنى  يارىتىدىغان  كېلەچەكنى  ئۇالر 
يۈرىدۇ. ئۇالرنىڭ يېتىشىپ چىقىشى، قىلغان ئىلمىي ئەمگەكلىرى ئۆزى تەۋە بولغان جەمئىيەت 
ئورۇندىيالمىغان  بۇ رولالرنى  ئېتىدۇ.  مەۋجۇتلۇقىنىڭ مەنىۋى ۋە ماددىي ئېھتىياجلىرىنى تەمىن 
بىر ئوقۇغۇچى، بىر زىيالىي ئەلۋەتتە ئۆزىنىڭ ساالھىيىتىگە ئۇيغۇن ھاياتنى ياشىيالمىغان ئۆزى 
ھېسابلىنىدۇ.  سەۋەبچىسى  زاۋاللىقىنىڭ  ئۆز  ئورۇندىمىغان،  مەسئۇلىيىتىنى  ئالدىدا  مىللىتى  ۋە 
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ئۇنىۋېرسىتېت  ئوقۇۋاتقان  ساھەلەردە  قايسى  ھەر  ژۇرنىلىمىز  چىقتۇق.  ھازىرالپ  ژۇرنالنى  بۇ 
ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئۆز بۆلۈم دەرسلىرىدىن ئۆگەنگەن ئاكادېمىك بىلىملەرنى ئۇيغۇر تىلىدا يېزىش 
ئارقىلىق تىلىمىزنىڭ  ئاكادېمىك مەنبەسىنى مولالشتۇرۇش ۋە چەتئەلدە ئوقۇش مۇساپىسىدە ئۆز 
تىلىنى ئىپادىلەشتە ئاجىزالپ كېتىپ ئۆگەنگەنلىرىنى ئۇيغۇر تىلىدا ئىپادىلىيەلمەسلىكتىن ئىبارەت 
ئېچىنىشلىق ئاقىۋەتنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بىرىنچى يىللىقتىن باشالپ ئۇيغۇر تىلىدا يېزىشقا 
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شەپەق نۇردۇر، شەپەق ئۈمىتتۇر.
بىلــەن  تەشەببۇســكارلىقى  ئۆزلىرىنىــڭ  ئوقۇغۇچىالرنىــڭ  شــارائىتتا  قىيىــن  ۋە  چەكلىــك  شــۇنچە  مۇھاجىرەتتىكــى 
تەشــكىللىنىپ بۇنــداق ژۇرنالنــى چىقارماقچــى بولغانلىقــى ئادەمنــى ھەقىقەتــەن ھاياجانغــا ســالىدۇ.  بۈيــۈك ئېقىنــالر كىچىــك 
ئېرىقالرنىــڭ قوشۇلۇشــى بىلــەن دولقــۇن ئۇرااليــدۇ. ئەلۋەتتــە، ھەممــە ئــادەم مەنــدەك ھاياجانالنماســلىقى مۇمكىــن. چۈنكــى 
ــاراپ، ئۇالرنىــڭ ھاياجانلىنىــش نۇقتىلىرىمــۇ ئوخشــىمايدۇ.  ــم بىلگــەن ئىشــلىرىنىڭ ئوخشىماســلىقىغا ق ئىنســانالرنىڭ مۇھى
ــان،  ــەڭ مۇھىمــى قىالاليدىغ ــى ئۈچــۈن قىلىشــقا تېگىشــلىك، ئ ــڭ مەۋجۇتلۇق ــە ئۆزىمىزنى ــز مۇھاجىرەتت ــۇ بى ــە، ب ئەمەلىيەتت
ۋەھالەنكــى ئۇيغــۇرالر ئــەڭ ســەل قارىغــان ئــەڭ مۇھىــم مۇجادىلــە شــەكىللىرىنىڭ بىرىــدۇر. مــەن گەپنــى ئۇزارتمــاي، ژۇرنالنىــڭ 

ــەي. ــدە قىســقىچە توختىلىــپ ئۆت ــى ھەققى ئۇنىۋېرســال ئەھمىيىت

1-ياشالرنىڭ بىر سەھنىسى بولىدۇ.
ــر ســەھنە ئىزدەيــدۇ. ســەھنە پۇرســىتى بولمىغانالرنىــڭ  ــادە قىلغىــدەك بى ھــەر ئىنســان ھاياتىــدا ئۆزىنىــڭ قىممىتىنــى ئىپ
ئۆزىنىــڭ يوشــۇرۇن ئىقتىدارىنــى بايقــاش، ئىپادىلــەش ۋە ئېرىشــكەن ئىنــكاس، باھاالرغا ئاساســەن ئۆزىنى يەنىمۇ يۈكســەلدۈرۈش 
پۇرســىتىمۇ بولمايــدۇ، شــۇنىڭ بىلــەن خىيالىدىكــى ئــۆزى بىلــەن رېئاللىقتىكــى ئۆزىنىــڭ ئارىســىدىكى پەرقنــى چۈشــىنەلمەيدۇ. 
چۈنكــى، ئۆزىنــى بــوش چاغلىغــان بىرســى، ســەھنىدىكى ئىپادىســىنىڭ ياخشــىلىقى بىلــەن ئۆزىگــە بولغــان ئىشــەنچىنى 
تېپىۋالســا، ئۆزىنــى بــەك قالتىــس چاغاليدىغــان بىرىمــۇ، باشــقىالرنىڭ باھاســى ئارقىلىــق ئۆزىنىــڭ ھەددىنــى بىلىۋالىــدۇ. بىــر 
ئىنســان ئۈچــۈن ئــۆزى ھەققىــدە لىلــال بىــر تونۇشــقا ئىگــە بولۇشــنى ئۇنىــڭ ســاغالم بىــر كىشــىلىككە ئىگــە بولۇشــنىڭ 
ــم مــاڭا شــۇنى ئېيتتىكــى، ئىنســاننىڭ ھاياتتىكــى مەغلۇبىيەتلىــرى تــوال  ــا بولمايــدۇ، تەجرىبىلىرى ــاراش خات ئاساســى دەپ ق
ھالــالردا ئۆزىنــى توغــرا ئورۇنغــا قويالماســلىقىدىن كېلىــپ چىقىــدۇ. بــۇ بولۇپمــۇ ياشــالر ئۈچــۈن تېخىمــۇ مۇھىــم، چۈنكــى، 
ئــۇالر ئۆزىنــى ســەھنىدە ئىپادىلــەش بىلــەن بالــدۇرراق باشــقىالرنىڭ باھاســىغا ئېرىشســە، ئۆزىنــى قايســى نۇقتىدىــن تۈزىتىــش، 
ئىســالھ قىلىــش ھەققىــدە مۇھىــم يىــپ ئۇچىغــا ئېرىشــەلەيدۇ. مەنچــە بــۇ ژۇرنــال بىزنىــڭ يــاش ئوقۇغۇچىلىرىمىزغــا ئۆزىنىــڭ 
ئــوي – پىكىرلىــرى، ھېــس – تۇيغۇلىــرى، ئىزتىراپلىرىنــى ئوچــۇق ئىپادىلەيدىغــان بىــر ســورۇنغا ئايالنغىنىــدا، بــۇ ســورۇنغا دادىــل 

ئىشــتىراك قىلىدىغانــالر كۆپەيگىنىــدە، بىــز ئۆزىمىزنــى تارتىدىغــان بىــر تارازىغىمــۇ ئېرىشــكەن بولىمىــز. 

بىز كۈتۈۋاتقان شەپەق
-دوكتور ئابدۇرېھىم دۆلەت

مەسئۇل مۇھەررىردىن
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2-بىر ئاقارتىش ئوچىقى بولىدۇ.
مېنىــڭ قارىشــىمچە، بىزنىــڭ چەتئەلــدە ئوقۇۋاتقانالرنىــڭ قىلىشــى كېــرەك بولغــان، شــۇنداقال قىالاليدىغــان ئــەڭ مۇھىــم، 
ئــەڭ ئۈنۈملــۈك خىزمەتلەرنىــڭ بىــرى ئاقارتىــش خىزمىتىــدۇر. گەرچــە بىــز نادانلىقتىــن قاقشــاۋاتقىلى يــۈز يىلدىــن ئاشــقان بىــر 
مىللــەت بولســاقمۇ، ھېلىھــەم نادانلىقتىــن قۇتۇلــۇش مىللەتنىــڭ ھەممىســى كۆڭــۈل بۆلىدىغــان، ھەممــە ئــادەم ئىشــتىراك قىلغــان 
بىــر ئاممىۋىــي ھەرىكەتكــە ئايلىنالىغىنــى يــوق. ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ۋەتەنــدە سىســتېمىلىق نادانالشــتۇرۇش، ئاسسىمىلياتىســيە 
ئاســتىدا ياشــاۋاتقان خەلقىمىزگــە ســۇنااليدىغان ئــەڭ قىممەتلىــك خىزمىتــى توختاۋســىز بىلىم مەھســۇالتى ئىشلەپچىقىرىشــتۇر. 
بــۇ ئەلۋەتتــە يېزىــش، تەرجىمــە قىلىــش، ئىجــاد قىلىــش بىلــەن بولىــدۇ. ئوخشــىمىغان كەســىپتە ئوقۇۋاتقــان ئوقۇغۇچىــالر باشــقا 
ــلىك  ــزدا چۈشىنىش ــا تىلىمى ــى ئان ــە قاتارلىقالرن ــۇم، نەزەرىي ــۈپ ئۇق ــىپلىرىدىكى ت ــان كەس ــەت ئوقۇغ ــىمۇ، پەق ــش قىلمىس ئى
قىلىــپ قىسقا-قىســقا ماقالــە شــەكلىدە خەلقىمىزگــە سۇنســا، ھــەم ئــۆزى ئۈچــۈن ئۆگىنىــش، خەلقــى ئۈچــۈن ئاقارتىــش 
بولىــدۇ. ھەممىمىــز بىلىمىزكــى، بىزنىــڭ دىنىــي، ئىجتىمائىــي ۋە ئادىمىيــەت پەنلىرىــدە ئۇيغۇرچــە بىۋاســىتە يېزىلغــان ئەســەرلەر 

يوقنىــڭ ئورنىــدا، بــۇ خىزمــەت ھازىرقــى كۈنــدە دەل ئوقۇغۇچىالرنىــڭ يەلكىســىدىدۇر.

3-ئانا تىل مەكتىۋىمىز بولىدۇ.
ــا  ــى بولمىس ــنىڭ ھاجىت ــەمىڭالرغا سېلىش ــىزلىكىنى س ــەدەر تەخىرس ــنىڭ نەق ــان كىرىزىس ــز ئۇچرىغ ــا تىلىمى ــە ئان نۆۋەتت
كېــرەك. ھازىرقــى رېئاللىقىمىزدىــن قارىغانــدا، ئانــا تىلىمىزنــى قوغــداش، ســاقالپ قېلىــش خىزمىتــى بەلكىــم دەل چەتئەلدىكــى 
ــڭ  ــا تىلىمىزنى ــۇ ئان ــن. بولۇپم ــڭ زىممىســىگە چۈشــكەن بولۇشــى مۇمكى ــان ئوقۇغۇچىالرنى ــەردە ئوقۇۋاتق ــي پەنل ئىجتىمائى
كەلگۈســىدىمۇ نوقــۇل بىــر ئاالقــە تىلىــال ئەمــەس، مۇھىمــى بىــر بىلىــم تىلــى بولۇشــىنى ســاقالپ قېلىــش ئۈچــۈن، مانــا 
ــىز، ئۆلچەمســىز،  ــە ۋاســىتىلىرىدىكى نازارەتســىز، تەھرىرس ــي ئاالق ــدۇ.  ئىجتىمائى ــا تايانمىســاق بولماي مۇشــۇنداق ژۇرنالالرغ
ــۇ  ــالر ب ــا تىلىمىزدىكــى ژۇرنال ــز.  ئان ــاھىت بولۇۋاتىمى ــا ش ــداق بۇزۇلۇۋاتقانلىقىغ ــڭ قان ــەن تىلىمىزنى ــتىن ئۆتمىگ پىششىقالش

ــدۇ.  ــداق ئىــش بۇزۇلى ــان ھــەر قان ــدۇ. ئۆلچىمــى بولمىغ ــى ئويناي ــۇش رولىن ــر ئۆلچــەم بول ســاھەدە بى
ــى  ــى، جەمئىيەتشۇناســلىق تىل ــى، پىســخولوگىيە تىل ــى، پەلســەپە تىل ــدا ئىســالم تىل ــا تىل ــزدە ئان ــن بى ــر تەرەپتى ــە بى يەن
ــز  ــا تىلىمى ــدا دېگىنىمــدەك، ئان ــداق شەكىللەنمىســە، يۇقىرى ــەر بۇن ــرەك، ئەگ ــالر شەكىللىنىشــى كې ــق كەســپىي تىل ......قاتارلى
بىلىــم تىلىغــا ئايلىنالمايــدۇ. بۇالرنــى نەزەرگــە ئالغانــدا، يۇقىرىقــى تۈرلــۈك ئىجتىمائىــي پــەن، ئىســالم بىلىملىرىــدە ئوقۇۋاتقــان 
ــىز  ــى ساناقس ــەن. چۈنك ــرەك دەپ قارايم ــلەپ چىقىشــى كې ــىنى ئىش ــى نۇسخىس ــۇر تىل ــپىنىڭ ئۇيغ ــۆز كەس ــالر ئ ئوقۇغۇچى
ــرە قوزغىلىــپ  ئاتالغــۇالر، ئۇقۇمالرنىــڭ ئۇيغۇرچىســى ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئەمگىكــى بىلــەن ئوتتۇرىغــا چىقســا، ئاندىــن مۇنازى
ئاتالغۇالرنىــڭ قېلىپلىشىشــى ئەمەلگــە ئاشــىدۇ، ئاتالغــۇالر قېلىپالشــماي تــۇرۇپ بىلىــم تىلىدىــن ســۆز ئېچىــش مۇمكىــن 

ئەمــەس. 

4-كەلگۈسى ئۇيغۇر سەرخىللىرىنىڭ مەكتىۋى بولىدۇ.
ژۇرنالــالر ئــۆز خاســلىقىنى شــەكىللەندۈرۈش ئارقىلىــق، جەمئىيەتتــە بىــر ماگنىــت قۇتۇبــى يارىتااليــدۇ، بــۇ قۇتــۇپ ئەتراپىغــا 
ــارا  ــەن مۇنازىرىلىشــىدۇ، ئۆز-ئ ــرى بىل ــەن تونۇشــىدۇ، بىر-بى ــرى بىل ــر- بى ــپ بى ــەر جۇغلىنى ئاستا-ئاســتا ئوخشــاش غايىدىكىل
ئۆگىنىــدۇ، بىر-بىرىگــە تەســىر كۆرسىتىشــىدۇ. شــۇ ئارقىلىــق پىكىر،ھېس-تۇيغــۇ، تەپەككــۇر جەھەتتــە ئۆزىنــى ئــۆزى تاۋاليــدۇ 
ۋە تاۋلىنىــدۇ. مانــا مۇشــۇ تاۋلىنىشــقا ئاكتىــپ قاتناشــقانالرنىڭ مېنىڭچــە ئۇيغۇرالرنىــڭ كەلگۈســىدىكى دىنىــي ئۆلىمالىــرى، 
مۇتەپەككۇرلىــرى، سىياســىيونلىرى بولــۇش ئېھتىماللىقــى كۈچلــۈك بولىــدۇ.  ئەلۋەتتــە، ژۇرنىلىمىــز ئەھمىيىتــى ھەرگىزمــۇ بۇنــداق 
بىــر قانچــە نۇقتىدىــال ســۆزلەپ تۈگىمەيــدۇ. ژۇرنالالرنىــڭ بىــر مىللەتنىــڭ ئويغىنىشــتىكى رولىغــا ســەل قــاراش توغــرا ئەمــەس، 
ــڭ  ــدا ســۆزلىگەنلىرىم مېنى ــە، يۇقىرى ــۇپ كەلگــەن. ئەمەلىيەتت ــى بول ــا ژۇرنىل ــر ئان ــي ئويغىنىشــنىڭ بى ــر پىكرى ــداق بى ــەر قان ھ
ــۇرۇپ،  ــپ ئىشــتىراكىڭالر بولمــاي ت ــەڭ ياشــالردىن كۈتكەنلىرىمــدۇر. ســىلەرنىڭ ئاكتى ــم ك ــەڭ مۇھى ــەس، ئ ــال ئەم ژۇرنالدىن
ژۇرنالنىــڭ بىــز كۈتكــەن ئــۇ ۋەزىپىنــى ئــادا قىاللىشــى مۇمكىــن ئەمــەس.  شۇڭالشــقا، شــەپەق ژۇرنىلىنىڭمــۇ مۇھاجىرەتتىكــى 
ــەڭ  ــۈن ك ــى ئۈچ ــئىلى بولۇش ــش مەش ــر ئاقارتى ــۇنداقال بى ــۇپ پارلىشــىنى، ش ــۇزى بول ــۇپ يۇلت ــر قۇت ــدە بى ــۇر جەمئىيىتى ئۇيغ
ياشــالرنىڭ، ئوقۇغۇچىالرنىــڭ »شــەپەق « نــى ئۆزىنىــڭ مەشــئىلى بىلىشــىنى، ئۇنــى يانــدۇرۇش ئۈچــۈن قولىدىــن كېلىدىغىنىنــى 

ئايىماســلىقىنى ئۈمىــد قىلىمــەن. 
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قىلىــپ،  ئۈمىــد  ســاۋابىنى  ۋە  رازىلىقــى  ئالالھنىــڭ 
ئەمەلىيلەشــتۈرۈش  قۇللۇقىڭىزنــى  بولغــان  ئالالھقــا 
يۈزلىنىشــىڭىز  شــەكىلدە  بىــر  ھەقىقىــي  ئالالھقــا  ئۈچــۈن 
شــەرت  ئەمەللــەردە  قىلىشــىڭىز،  خالىــس  نىيىتىڭىزنــى  ۋە 
ــدۇ. ئىخــالس دېگــەن،  ــان ئىخالســنى كۆرســىتىپ بېرى قىلىنغ
ــر مەنىگــە  ــۈك بى ــۇل قىلىنمايدىغــان بۈي ئەمــەل ئۇنىڭســىز قوب
ئىگــە ســۆزدۇر، بەلكــى ھــەر قانــداق بىــر ئەمەلــدە ئىخــالس ۋە 
ــە  ــۇ ھەقت ــدۇ. ب ــان، ســۈننەتكە ئەگىشــىش شــەرت قىلىنى قۇرئ
ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: »ســىلەردىن قايســىڭالرنىڭ 
ئەمەلــى ئــەڭ ياخشــى ئىكەنلىكىنــى ســىناش ئۈچــۈن، ئالــالھ 
ــە  ئۆلۈمنــى ۋە تىرىكلىكنــى ياراتتــى، ئالــالھ غالىبتــۇر، )تەۋب

قىلغۇچىنــى( ناھايىتــى مەغپىــرەت قىلغۇچىــدۇر.« فۇزەيــل 
ئىبــن ئىيــاز )أحســن عمــال( )ئــەڭ ياخشــى( دېگــەن ســۆزنىڭ 
ــرا  ــس ۋە توغ ــەڭ خالى ــدۇ: ئ ــداق دەي ــدە مۇن مەنىســى ھەققى
ــرا بولمىســا  ــپ توغ ــەن قىلىنى ــەل ئىخــالس بىل ــى، ئەم بولغىن
ــال  ــۇپ ئىخــالس بولمىســا يەنى ــرا بول ــدۇ، توغ ــۇل بولماي قوب
ــۇل قىلىنىشــى ئۈچــۈن  ــر ئەمەلنىــڭ قوب ــۇل قىلىنمايــدۇ. بى قوب
ھــەر ئىككــى شــەرت تېپىلىشــى كېرەكتــۇر. خالىســلىق ئالــالھ 
ــۈننەتكە ئاساســەن  ــى، توغرىلىــق س ــى ئۈچــۈن بولغىن رازىلىق

بولىغىنىــدۇر.

ــىش  ــا يېقىنلىش ــالھ تائاالغ ــى ئال ــەردە ئىرادىمىزن  ئەمەلل
ــەن خالىــس  ــى بىل ــەپ قىلىــش نىيىت ــر تەل ــن ئەجى ــۇ زاتتى ۋە ئ

رامىزاننىڭ روھى ۋە ئۇنىڭ مەنىسى
ئاپتورى: ئابدۇلئەزىز مۇستافا كامىل

ئەرەبچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى: مۇھەممەد تۇرسۇن يۈسۈپ، ئاتاتۈرك ئۇنىۋېرسىتېتى، ئىسالم بىلىملىرى بۆلۈمى ئوقۇغۇچىسى
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قىلىشــىمىز كېــرەك. دۇنيانىــڭ ئەرزىمــەس ماتالىــرى ئۈچــۈن 
ئــەڭ  ئالالھتىــن باشــقىنى كۆزلــەش، قەلــب ئەمەللىرىنىــڭ 
كۆزلــەش  ئاخىرەتنــى  ۋە  ئالالھنــى  بولغىنىــدەك،  ناچىــرى 

قەلــب ئەمەللىرىنىــڭ ئــەڭ شــەرەپلىكى ھېســابلىنىدۇ.

ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە مۇنــداق دەيدۇ:»كىمكــى 
)ئۆزىنىــڭ ئەمەلــى بىلــەن( ئاخىرەتنىــڭ ســاۋابىنى كۆزلىســە، 
ــەن(  ــى بىل ــز، كىمكــى )ئەمەل ــادە بېرىمى ئۇنىــڭ ســاۋابىنى زىي
تىلىگــەن(  )ئۇنىــڭ  كۆزلىســە،  مەنپەئىتىنــى  دۇنيانىــڭ 
ئاخىرەتتــە  ئۇنىڭغــا  بېرىمىــز،  بەزىســىنى  مەنپەئىتىنىــڭ 

)ســاۋابتىن( ھېــچ نېســىۋە يــوق.«

پەقــەت(  بىلــەن  ئەمەللىــرى  ياخشــى  »)قىلغــان 
)يەنــى  زىبۇ-زىننىتىنــى  ئۇنىــڭ  ۋە  دۇنيانــى  ھاياتىــي 
ــڭ  ــان كىشــىلەرگە ئۇالرنى ــى( كۆزلەيدىغ ــڭ نېمەتلىرىن دۇنيانى
ئەمەللىرىنىــڭ ئەجرىنــى بــۇ دۇنيادىــال تولــۇق بېرىمىــز، دۇنيــادا 
ــدۇ. بۇنــداق  ــچ نەرســە كېمەيتىلمەي ــن ھې ــڭ ئەجرىدى ئۇالرنى
يوقتــۇر،  نەرســە  باشــقا  دوزاختىــن  ئاخىرەتتــە  كىشــىلەرگە 
قىلغــان  چىقىرىلىــدۇ،  يوققــا  ئىشــلىرى  قىلغــان  ئۇالرنىــڭ 

ئېلىنمايــدۇ.« ھېســابقا  ئەمەللىــرى  )ياخشــى( 

 ئەزىــز ئالــالھ يەنــە مۇنــداق دەيــدۇ: »كىمكــى ئاخىرەتنــى 
كۆزلەيدىكــەن ۋە مۆمىــن بولــۇپ ئاخىرەتكە اليىــق ئەمەللەرنى 
قىلىدىكــەن، مۇنــداق ئادەملەرنىــڭ قىلغــان ئەمەلــى )هللا نىــڭ 

دەرگاھىــدا( قوبــۇل بولىــدۇ.«

بــۇ ئايەتلــەر ۋە شــۇنىڭغا ئوخشــىغان باشــقا ئايەتلــەر 
ھــەر قانــداق بىــر ئەمەلــدە مۇھىــم بولغىنــى ئىــرادە ۋە نىيــەت 
ئەمەللــەر  چۈنكــى  بېرىــدۇ.  كۆرســىتىپ  ئىكەنلىكىنــى 
نىيــەت ســەۋەبىدىن  بىلــەن ھېســابقا تارتىلىــدۇ ۋە  نىيــەت 
قىيامــەت كۈنــى تارازىغــا قويۇلىــدۇ. بــۇ ھەقتــە پەيغەمبــەر 
مۇنــداق  ھەدىســىدە  مۇتەۋاتىــر  مەشــھۇر  ئەلەيھىسســاالم 
دەيــدۇ: »ھەقىقەتــەن ئەمەللــەر نىيەتكــە باغلىــق، ھــەر كىشــى 
ــالھ  ــدۇ، كىمكــى ئال ــان نەرسىســى بولى ــەت قىلغ ئۈچــۈن نىي
ۋە ئۇنىــڭ پەيغەمبىرىنىــڭ رازىلىقــى ئۈچــۈن ھىجــرەت قىلغــان 

بولســا، ئــۇ ھىجرىتىدىــن شــۇنى تاپىــدۇ، كىمكــى پۇل-مالغــا 
ئېرىشــىش ياكــى ئۆيلىنىــش ئۈچــۈن ھىجــرەت قىلغــان بولســا، 

ئۇمــۇ ھىجرىتىدىــن شــۇنى تاپىــدۇ.«

ئەمــەل قانچىلىــك ئــاز بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر، خالىــس 
نىيــەت بىلــەن قىلىنغــان بولســا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
ئەجــر  نەچچــە ھەسســە  مۇكاپاتلىنىــپ  كاتتــا  دېگەنــدەك 
ــزدەپ  ــدۇ. ھەدىســتە: »ســەن ئالالھنىــڭ رازىلىقىنــى ئى بېرىلى
قىلغان ســەدىقەڭدە مۇكاپاتقا ئېرىشىســەن، ھەتتا ئايالىڭنىڭ 
بولســىمۇ.«  تامــاق  لوقمــا  بىــر  قويغــان  ســېلىپ  ئاغزىغــا 
يۈكســەلدۈرۈپ  تېخىمــۇ  ئەمەللەرنــى  بۈيــۈك  دېيىلگــەن. 
ئۈســتۈن دەرىجىلەرگــە كۆتۈرۈدىغىنىمــۇ، ياكــى جەھەننەمنىــڭ 
ئــەڭ چوڭقــۇر قاتالملىرىغــا چۈشــۈرۈۋېتىدىغىنىمۇ نىيەتتــۇر. 
ــى  ــىمۇ ئىخــالس بولمىغانلىق ــە يۈكســەك بولس ــەل گەرچ ئەم
ھەقتــە  بــۇ  باشــاليدۇ،  ھاالكەتكــە  ئىنســاننى  ســەۋەبىدىن 
»قىيامــەت  دەيــدۇ:  مۇنــداق  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
كۈنــى ئــەڭ ئــاۋۋال ھېســاب ئېلىنىدىغــان كىشــىلەر: 1. بىــر 
ئالــالھ  كېلىنىــدۇ.  ئېلىــپ  ھۇزۇرىغــا  ئالالھنىــڭ  شــېھىت 
ئــۇ كىشــىگە بەرگــەن نېمەتلىرىنــى تونۇتىــدۇ، ئــۇ ئادەممــۇ 
ــۇ نېمەتلــەر بىلــەن  ــۇ كىشــىدىن »ب ئېتىــراپ قىلىــدۇ، ئالــالھ ئ
نېمــە ئىشــالرنى قىلدىــڭ؟« دەپ ســورايدۇ، ئــۇ كىشــى »ئــەي 
رەببىــم، ســېنىڭ رازىلىقىــڭ ئۈچــۈن شــېھىت بولغانغــا قــەدەر 
ئالــالھ  »ســەن  بېرىــدۇ،   ئــۇرۇش قىلدىــم« دەپ جــاۋاب 
ئىكــەن  پاالنــى جاســارەتلىك كىشــى  يالغــان ســۆزلىدىڭ، 
ــڭ  ــارزۇ قىلغىنى ــېنىڭ ئ ــڭ، س ــۇرۇش قىلدى دېيىلســۇن دەپ ئ
ــۇ كىشــىنىڭ  ــن ئ ــدۇ. ئاندى ــدى« دەي ــۇنداق دېيىل بويىچــە ش
ئالــالھ  تاشلىنىشــىغا  دەۋزەخقــە  ســۆرۈلۈپ  يۈزىچىــالپ 
تەرىپىدىــن بۇيــرۇق قىلىنىــدۇ. 2. ئىلىــم ئۆگەنگــەن، ئۆگەتكــەن 
ــر كىشــى ئالالھنىــڭ ھۇزۇرىغــا  ــم ئوقۇغــان بى ــان كەرى ۋە قۇرئ
كەلتۈرۈلىــدۇ. ئالــالھ ئــۇ كىشــىگە نېمەتلىرىنــى تونۇتىــدۇ، 
ئــۇ كىشــىمۇ ئېتىــراپ قىلىــدۇ، ئالــالھ ئــۇ كىشــىدىن »بــۇ 
نېمەتلــەر بىلــەن نېمــە ئىشــالرنى قىلدىــڭ؟« دەپ ســورايدۇ، 
ئــۇ كىشــى »ئىلىــم ئۆگەندىــم ۋە ئۆگەتتىــم، ســېنىڭ رازىلىقىــڭ 

6- سەھىھۇل بۇخارى، 1-ھەدىس3- شۇرا سۈرىسى، 20-ئايەت
7- سەھىھۇل بۇخارى، 56-ھەدىس4- ھۇد سۈرىسى، 15، 16-ئايەت

5- ئىسرا سۈرىسى، 19-ئايەت
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ــۇ  ــالھ ئ ــدۇ، ئال ــۇدۇم« دەپ جــاۋاب بېرى ــان ئوق ئۈچــۈن قۇرئ
كىشــىگە »يالغــان ســۆزلىدىڭ، ســەن ئىلىمنــى پاالنــى كىشــى 
ئالىمكــەن ۋە قۇرئــان ئوقۇيدىغــان قــارى ئىكــەن دېســۇن دەپ 
دەيــدۇ،  دېيىلــدى«  شــۇنداق  ئەمەلىيەتتىمــۇ  ئۆگەندىــڭ، 
دەۋزەخقــە  ســۆرۈلۈپ  يۈزىچىــالپ  كىشــىنىڭ  ئــۇ  ئاندىــن 
تاشلىنىشــىغا ئالــالھ تەرىپىدىــن بۇيــرۇق قىلىنىــدۇ. 3. ھــەر 
خىــل مــال - دۇنيــا بېرىلگــەن بىــر بــاي ئالالھنىــڭ ھۇزۇرىغــا 
ئېلىــپ كېلىنىــدۇ. ئالــالھ ئــۇ كىشــىگە نېمەتلىرىنــى تونۇتىــدۇ، 
ئــۇ كىشــىمۇ ئېتىــراپ قىلىــدۇ، ئالــالھ ئــۇ كىشــىدىن - بــۇ 
نېمەتلــەر بىلــەن نېمــە ئىشــالرنى قىلدىــڭ دەپ ســورايدۇ، 
ئــۇ كىشــى »بــۇ مالالرنــى ســەن ســەرپ قىلىنىشــنى ياخشــى 
كۆرىدىغــان يولالرغــا ســەرپ قىلدىــم« دەيــدۇ، ئالــالھ ئــۇ 
كىشــىگە »يالغــان ســۆزلىدىڭ، ســەن پاالنــى ســېخىي ئىكــەن 
دېيىلىشــى ئۈچــۈن شــۇنداق قىلدىــڭ، ئەمەلىيەتتىمــۇ شــۇنداق 
يۈزىچىــالپ  كىشــىنىڭ  ئــۇ  ئاندىــن  دەيــدۇ،  دېيىلــدى« 
ســۆرۈلۈپ دەۋزەخقــە تاشلىنىشــىغا ئالــالھ تەرىپىدىــن بۇيــرۇق 

قىلىنىــدۇ.«

قېرىندىشــىم،  روزىــدار  ۋە  تۇرغۇچــى  قىيامــدا  ئــەي 
ئىخالســنى ئاددىــي بىــر ئىــش دەپ ئويــالپ قالمــاڭ، ئــۇ 
ئەمەللەرنىــڭ تايانچىســىدۇر، بەندىلەرنىــڭ ياخشــى ۋە يامــان 
خالىــس  نىيەتنــى  بولىــدۇ.  قارىتــا  ئىخالســقا  ئاقىۋەتلىــرى 
قىلغــان كىشــى نىجاتلىققــا ئېرىشــىدۇ، نىيىتىنــى دۇنيــا ئۈچــۈن 
ئەتتەســتۇرى  بولىــدۇ. ســەھل  ھــاالك  كىشــى  ئىشــلەتكەن 
مۇنــداق دەيــدۇ: »نەپىســكە ئىخالســتىن مۇشــەققەتلىكراق 
ــرەك. چۈنكــى ئىخالســتا نەپســنىڭ  ــەل بولمىســا كې ــر ئەم بى
نېسىۋىســى بولمايــدۇ.« يۈســۈپ ئىبــن ھۈســەين ئــەررازى 
نەرســە  قىممەتلىــك  ئــەڭ  »دۇنيادىكــى  دەيــدۇ:  مۇنــداق 
ئۈچــۈن  تازىــالش  رىيادىــن  قەلبىمنــى  مــەن  ئىخالســتۇر، 
ــە شــەكىل  ــۇ قەلبت ــن ئ كــۆپ تىرىشــچانلىق كۆرســەتتىم، لېكى
ئۆزگەرتىــپ ئۈنــۈپ چىقىۋاتقانــدەك قىالتتــى.« مۇتەررىــف 
ــالھ، مــەن ســاڭا  ــى ئال ــن: »ئ ــن ئابدۇلالھنىــڭ دۇئالىرىدى ئىب
تــۆۋە قىلىــپ، يەنــە قايتــا ســادىر قىلىــپ ســالغان ئىشــالردىن 

مەغپىــرەت تەلــەپ قىلىمــەن، ســېنىڭ رازىلىقىــڭ ئۈچــۈن 
قىلىمــەن دەپ ۋەدە بېرىــپ، ۋەدەمــدە تۇرالمىغــان ئىشــالردىن 
مەغپىــرەت تەلــەپ قىلىمــەن، ســېنىڭ رازىلىقىڭنــى كۆزلــەپ 
قىلغــان ئاندىــن ئــۇ ئىشــالرغا )ســەن ياخشــى بىلىســەن( يامــان 
مەغپىــرەت  ســەندىن  بولســا  قالغــان  ئارىلىشــىپ  نىيەتلــەر 
تەلــەپ قىلىمــەن.« ســۇفيان ئەسســەۋرى مۇنــداق دەيــدۇ: ھېچ 
بىــر ئىــش بىلــەن نىيىتىمنــى تۈزىتىشــكە ھەپىلەشــكەندەك 
ئۆزگىرىــپ  ئــۇ داۋاملىــق  باقمىدىــم، چۈنكــى  ھەپىلىشــىپ 
تۇرىــدۇ.« يۈســۈپ ئىبــن ئەســبات مۇنــداق دەيــدۇ: »نىيەتنــى 
تەلــەپ  تىرىشــچانلىق  كــۆپ  پــاكالش  بۇزۇقچىلىقتىــن 
قىيىــن  ئــەڭ  قىلغۇچىالرغــا  ئەمــەل  ئۈچــۈن  قىلىدىغانلىقــى 

ئىــش بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.«

بولۇشــىنىڭ  كــەم  ئىخالســنىڭ  ســالىھالر  ســەلەف 
ئەمەللەرنــى يــوق قىلىۋېتىشــىدىن ئەنســىرەپ ھــەر قانــداق 
كۆرســىتەتتى.  تىرىشــچانلىق  بولۇشــقا  ئىخالســمەن  ئىشــتا 
قاتناشمامســەن؟«  »جىنازىغــا  جۇبەيرگــە  ئىبــن  نافىــئ 
ــەت  ــەن: »ســەن نىي ــۇ چاقىرغــان كىشــىگە جاۋاب ــدى، ئ دېيىل
قىلغانــدەك نىيــەت قىلىــۋاالي« دېــدى ۋە بىــر ئــاز تۇرۇۋېلىــپ: 

دېــدى. ماڭايلــى«  »ئەمــدى 

بــۇ خىــل ھۇشــيارلىقىدىن ھەيــران قالمــاڭ،  ئۇالرنىــڭ 
چۈنكــى ئــۇالر ئەمەللــەردە ئالــالھ رازىلىقــى ئۈچــۈن ئىخــالس 
روھىنى ھازىر قىلىشــنىڭ ســاۋاپنى ھەسسىلەندۈرىدىغانلىقىنى 
ئوبــدان بىلەتتــى. ئــۇالر ھەسســىلەپ ســاۋاپ ئېلىــش ئۈچــۈن 
نىيەتنــى خالىــس قىلىشــقا قاتتىــق ھېرىســمەن ئىــدى. يەھيــا 
ئىبــن كەســىير مۇنــداق دەيــدۇ: »ئالــالھ تائاالغــا ئەمەلدىنمــۇ 
تېــزراق يېتىــپ بارىدىغــان نىيەتنــى ئۆگىنىــڭالر.« داۋۇد تائىــي 
مۇنــداق دەيــدۇ: »پۈتــۈن ياخشــىلىقالرنىڭ نىيەتنىــڭ گــۈزەل 
گەرچــە  كــۆردۈڭ،  مۇجەسســەملەنگەنلىكىنى  بولۇشــىغا 
ئەمەلگــە ئاشۇرالمىســاڭمۇ، نىيىتىڭنىــڭ ياخشــى بولۇشــى 
»بــەزى  دەيــدۇ:  مۇنــداق  مۇبــارەك  ئىبــن  يېتەرلىكتــۇر.« 
كىچىــك ئەمەللەرنــى نىيــەت چوڭايتىــپ بېرىــدۇ، بــەزى چــوڭ 

ــدۇ.« ــەت كىچىكلىتىۋېتى ــى نىي ئەمەللەرن
10-جامىئۇلئۇلۇم ۋەلھىكىم 8-سەھىھۇل مۇسلىم، 1905-ھەدىس

11- ھىليەتۇل ئەۋلىيا، 3-بۆلۈم، 70-بەت 9-جامىئۇلئۇلۇم ۋەلھىكىم، -1بۆلۈم، 84-بەت
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ــن باشــقا  ــزان ۋە رامىزاندى ــدار قېرىندىشــىم، رامى ــەي روزى ئ
ۋاقىتالردىكــى پۈتــۈن ئەمەللىرىڭىزنىــڭ قۇبــۇل بولۇشــى نىيەت 
بولىــدۇ.  بويىچــە  مىقــدارى  قىلىشــنىڭ  ئۈمىــد  ســاۋاب  ۋە 
ئىخالســنىڭ  قىلىــش  ئۈمىــد  ســاۋاب  ۋە  نىيــەت  خالىــس 
ئۆزىــدۇر. تۇتۇلغــان روزا، كېچىلىــك قىيــام، قەدىــر كېچىســىنى 
ــان تىالۋىتــى ۋە ئۇنىڭدىــن  ئىبــادەت بىلــەن ئۆتكــۈزۈش، قۇرئ
باشــقا بارلىــق دىنــى ئەمەللــەردە ئىخــالس ۋە ســاۋاب ئۈمىــد 

ــدۇ.  ــش شــەرت قىلىنى قىلى

ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: »ئــۇالر پەقــەت ئىبادەتنــى 
ئالالھقــا خالىــس قىلغــان، ھــەق دىنغــا ئېتىقــاد قىلغــان ھالــدا 
ــى  ــدى. نامازن ــادەت قىلىشــقا بۇيرۇل ــال ئىب ــۇز( ئالالھقى )يالغ
ــە شــۇالر  ــدى(، ئەن ــى بېرىشــكە )بۇيرۇل ــادا قىلىشــقا، زاكاتن ئ
)يەنــى ئىبــادەت، ئىخــالس نامــاز، زاكاتــالر( توغــرا دىنــدۇر.« 
دەيــدۇ:  شــۇنداق  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  ھەقتــە  بــۇ 
ــان  ــد قىلغ ــان ۋە ســاۋاب ئۈمى ــان ئېيتق ــدا ئىم كىمكــى رامىزان
ھالــدا روزا تۇتســا، ئــۇ ئادەمنىــڭ ئىلگىــرى قىلغــان گۇناھلىــرى 
كەچــۈرۈم قىلىنىــدۇ.  يەنــە بىــر ھەدىســتە مۇنــداق دەيــدۇ: 
»كىمكــى رامىزانــدا ئىمــان ئېيتقــان ۋە ســاۋاب ئۈمىــد قىلغــان 
ھالــدا قىيامــدا تۇرســا، ئــۇ ئادەمنىــڭ ئىلگىرىكــى گۇناھلىــرى 
كەچــۈرۈم قىلىنىــدۇ.«  ۋە يەنــە مۇنــداق دەيــدۇ: »كىمكــى 
ــان  ــەپ قىلغ ــاۋاب تەل ــان ۋە س ــان ئېيتق ــر كېچىســى ئىم قەدى
ھالــدا قىيامــدا تۇرســا، ئــۇ ئادەمنىــڭ ئىلگىرىكــى گۇناھلىــرى 
ســۆزنىڭ  دېگــەن  ئېيتقــان  ئىمــان  قىلىنىــدۇ.«   كەچــۈرۈم 
مەنىســى بــۇ ئىالھىــي تەكلىــپ ھەقتــۇر دەپ ئېتىقــاد قىلغــان 
بولىــدۇ، ســاۋاب ئۈمىــد قىلغــان دېگــەن ســۆز  دېگەنلىــك 
روزىســىنى  »كىشــى  دەيــدۇ:  مۇنــداق  خەتتابــى  ھەققىــدە 
ئالالھنىــڭ ســاۋابىنى ئــارزۇ قىلىــپ، روزىنــى ئېغىــر كۆرمــەي ۋە 
كۈنلرىنــى ئــۇزۇن ســانىماي كۆڭلىدىن رازى بولۇپ تۇتۇشــتۇر.« 
ئىمــام نــەۋەۋى مۇنــداق دەيــدۇ: »كىشــىلەرنىڭ كۆرۈشــىنى ۋە 
ئىخالســقا زىــت كېلىدىغــان ئىشــالرنى مەقســەت قىلماســتىن، 

ــال مەقســەت قىلىشــتۇر.« ــر ئالالھنى بى

ــى  ــز ۋە ئىتائىتىڭىزن ــدار قېرىندىشــىم! ئىبادىتىڭى ــەي روزى ئ

قوغداشــقا، ئۇالرنى رىيادىن، پەخىرلىنىشــتىن ۋە كىشــىلەرنىڭ 
زورۇقۇشــتىن ســاپ  قىلىشــقا  ئېتىبارىنــى جەلــپ  دېققــەت 
تۇتۇشــقا تىرىشــىڭ! رەبىــئ ئىبنــى خۇســەيم مۇنــداق دەيــدۇ: 
ــداق ئىــش  ــالھ رازىلىقــى مەقســەت قىلىنمىغــان ھــەر قان »ئال

ــدۇر.« يوقىلىشــقا مەھكۇم

مىســكىن،  »ئــەي  دەيــدۇ:  مۇنــداق  جەۋزىــي  ئىبنــى 
ســەن كۈندۈزنــى ئاچلىــق ۋە ئۇسســۇزلۇق بىلــەن، كېچىنــى 
ئــۇزۇن ســەجدە ۋە رۇكــۇالر بىلــەن ئۆتكۈزگىنىڭگــە قاراپــال 
ئۆزۈڭنــى روزا تۇتقۇچــى ھېسابالمســەن؟ چۆچۈرىنــى خــام 
ساناپســەن. ســەن قانچىلىــك كەمتــەر بواللىدىــڭ؟ ئالالھتىــن 
رامىــزان  ئۆزۈڭنــى  ئالدىراپــال  ئەيمەندىــڭ؟  قانچىلىــك 
ئېيىــدا غەلبــە قازانغۇچــى روزىدارالردىــن ھېســابلىما. ســەن 
قىممىتــى  قىلىــپ،  پاكىــز  قەلبىڭنــى  خالىــس،  نىيىتىڭنــى 
يــوق ئەمەللەردىــن ســاقلىنىدىغان ۋە ئــارزۇ قىلمايدىغــان ھالغــا 
ــن  ــا ئىرىشــكەنلەر قاتارىدى ــۇ نىجاتلىقق كەلمىگۈچــە ھەرگىزم

بواللمايســەن.«

16-فەتھۇلبارى12-بەييىنە سۈرىسى، 5-بەت

18-ئەئالم نۇبەال، 4-بۆلۈم، 259-بەت14-سەھىھۇلبۇخارى، 36-ھەدىس
17-سەھىھۇلمۇسلىم شەرھىسى، 2-بۆلۈم، 78-بەت13-سەھىھۇلبۇخارى، 37-ھەدىس

19-بۇستانىلۋائىزىن، 315-بەت15-سەھىھۇلبۇخارى، 1768-ھەدىس
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ئەي ئالالھ، پۈتۈن 
ئەمەللىرىمىزنى سالىھ 

ئەمەللەردىن قىلىپ بەرگىن! 
كىشىلەر ئۈچۈن ئەمەس 

پەقەت سېنىڭ رازىلىقىڭ ئۈچۈن 
بولغان خالىس ئەمەللەردىن 

قىلىپ بەرگىن! بۇ مۇبارەك ئايدا، 
ئىمان ئېيتقان ۋە ساۋاب ئۈمىد 
قىلغان ھالدا، روزا تۇتۇشىمىزغا 
ۋە قىيامدا تۇرۇشىمزغا  ياردەم 

قىلغىن... ئامىن!
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ــوت  ــىتېتىدىكى ئ ــم ئۇنىۋېرس ــاباھاتتىن زائى ئىســتانبۇل س
ژۇرنىلىنــى  شــەپەق  ساۋاقداشــلىرىمىزنىڭ  ئۇيغــۇر  يــۈرەك 
ســۆيۈنگەن  ئىنتايىــن  ئــاڭالپ  قىلغانلىقىنــى  تەســىس 
ئىدىــم. چۈنكــى ئۇزۇندىــن بۇيــان ئــارزۇ قىلىــپ كېلىۋاتقــان 
ئوقۇغۇچىــالر ئۈچــۈن بىــر ئىلمىــي ســورۇن ھازىرالنســا دېگــەن  
ئۈمىدىــم ئەمەلگــە ئاشــقان ئىــدى. ئىچىمــدە دەرھــال تۇنجــى 

ســانىغا قەلــەم تەۋرىتىــش ئىســتىكى تۇغۇلــدى. 

ئىســمى  ژۇرنالنىــڭ  تارتقىنــى  دىققىتىمنــى  دەســلەپتە 
بولغــاچ، شــەپەق ھەققىــدە ئىزدىنىشــكە باشــلىدىم. ئۇيغــۇر 
ئىزاھاتتــا  لۇغىتىــدە شــەپەق ھەققىدىكــى  ئىزاھلىــق  تىلــى 
>قۇياشــنىڭ چىقىــش ۋە پېتىشــى ئالدىدىكــى ئۇپۇقتــا پەيــدا 
بولغــان قىزىللىــق< دېگــەن چۈشــەنچە بېرىلىپتــۇ. بۇنــى كــۆرۈپ 
ــز ئۈچــۈن  ــۇ ژۇرنالمــۇ ھــەم بى تېخىمــۇ ســۆيۈندىم. چۈنكــى ب
ــر  ــار بەرمىســەك بى ــى ئېتىب ــر پارالشــنىڭ خەۋەرچىســى ياك بى

چۆكۈشــنىڭ خەۋەرچىســى بوالتتــى.  

ــۈرۈپ  ــاش كۆت ــڭ ب ــم ئىگىلىكىنى ــى بىلى 21-ئەســىر بىزن
پەللىــدە  يۇقىــرى  ئــەڭ  ســانائەتنىڭ  ۋە  پەن-تېخنىــكا 
دۇنياغــا  يېڭــى  ۋە  دەۋر  يېڭــى  بىــر  قىلىۋاتقــان  تەرەققىــي 
باشــالپ كىــردى. دۇنيــا مىللەتلىــرى بــۇ ئېقىمغــا خالىغــان ۋە 
خالىمىغــان ئەھۋالــدا ســۆرەپ كىرىلــدى. ئويــۇن قۇرغۇچىــالر 

ياكــى خەرىتــە ســىزغۇچىالر دەپ نــام ئالغــان غــەرب ئەللىــرى 
ھەممىنــى  ســۈپىتىدە  باشــچىلىرى  يــول  كارۋاننىــڭ  بــۇ 
ۋە  بىلىمســىزلىك  بولســا  قىلغــان  تاالن-تــاراج  خالىغانچــە 
ئىچكــى ئىختىالپقــا پېتىــپ كەتكــەن ئوتتــۇرا شــەرقتىكى 
ئايــاغ- ئىســتىالنىڭ  ۋە  مۇنقەرزلىــك  ئەللىــرى  ئىســالم 
قويۇلغــان   قالدۇرۇلــۇپ  بىلىمســىز  بىلــەن  قىلىشــى  ئاســتى 
مىللەتلــەر  تۈركىــي  باشــلىق  بىــز  ئاســىيادىكى  ئوتتــۇرا 
كوممۇنىــزم ئاســارىتى ئاســتىدا نىمجــان بىــر قۇشــقا ئايلىنىــپ 
قېلىۋاتاتتــۇق.  دۇنيــادا يېڭىلىقنىــڭ ۋە پەن-تېخنىكىنىــڭ 
ــالپ  ــەر ئىچكــى ئىختى ــەردە بىزل ــۇ كۈنل ــان ش ــى بوالۋاتق گېپ
كەينىــدە  كۈنســېرى  ئىچىــدە  ئويۇنلىــرى  دۈشــمەننىڭ  ۋە 
قېلىۋاتاتتــۇق. تارىخنىــڭ ئەنــە شــۇ ئاچچىــق ھەقىقەتلىرىنىــڭ 
نەتىجىســى بولغــان بۈگۈنكــى غېرىبانــە كۈنلىرىمىــزدە، »ھــەي 
خاتالىقالرنــى  ئوخشــاش  يەنــە  دېگىنىمىزچــە  ئىســىت!« 

بــەزەن... قالىــدۇ  تۇيۇلــۇپ  تەكرارالۋاتقانــدەك 

توختــاپ  ۋاراقالشــتىن  ئۆتمۈشــىمىزنى  ئەمــدى  بىــز 
ــەزەر ســالىدىغان بولســاق قىســقىغىنا بىــر قانچــە  كۈنىمىزگــە ن
شــۇنچە  ئۆزگىرىشــلەرمۇ  بەرگــەن  يــۈز  ھاياتىمىــزدا  يىللىــق 
ــەن  ــەل ئىشــتىياقى بىل ــى ۋە چەتئ ــم ئوت تەسۋىرلىگۈســىز. ئىلى
ئاتالنغــان ســەپەرنىڭ بىزنــى بىــر كېچىدىــال ئانــا ۋەتىنىمىزدىن، 

شەپەقتىن تۇغۇلغان ھېسالر

 ئابدۇلھەپىز مۇھەممەد سالىھ زىيائىي
ئىستانبۇل تىجارەت ئۇنىۋېرسىتېتى

ئىقتىساد باشقۇرۇش كەسپى ئوقۇغۇچىسى

بىر شەپەق بار، 

ئۇ قۇياشنىڭ چىقىۋاتقانلىقىنىڭ خەۋەرچىسى! 

بىر شەپەق بار، 

ئۇ قۇياشنىڭ پاتقانلىقىنىڭ خەۋەرچىسى!
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ئاتــا ئانىمىزنىــڭ ئىللىــق باغرىدىــن ئايرىــپ، شــۇنچە ئېغىــر 
مەســئۇلىيەتنى ئۈســتىمىزگە يۈكلــەپ قويۇشــىنى ئويلىمىغــان 
بولغىيتتــۇق. ئەممــا شــۇنچە ئېغىــر دەردلەرگــە مۇپتىــال بولغــان 
تۇرۇقلــۇق يەنــە روھلــۇق، ئۈمىــدۋار ھالەتتــە ئوقۇشــلىرىمىزنى 
قىيناۋاتقــان  قەلبىمىزنــى  ئەمەلىيەتتــە  داۋامالشــتۇرۇۋاتىمىز. 
ئاجىــز  كۆتۈرەلىشــى  ئىنســاننىڭ  بىــر  پىراقــالر  ۋە  ئــازاب 
كەلگــۈدەك دەرىجىــدە ئېغىــر. ئەممــا قەلبىمىزدىكــى ئىمانىمىــز 
مەنىــۋى  ئاساســىدىكى  ئىمــان  ئالغــان  بۈگۈنگىچــە  ۋە 
تەربىيەمىــز بىزنــى جاپــا مۇشــەققەتلەرگە بــوي ئەگمــەي دائىــم 
تىــك تۇرۇشــقا ئۈنــدەپ كەلــدى. پەقــەت مەســئۇلىيىتىمىز 
ــزدە  ــەت بى ــر روھ ۋە ھەرىك ــدە بى ــان دەرىجى ــەززا قىلىۋاتق تەق
يــوق بولــۇپ قالــدى. تېڭىرقاشــالرنىڭ كۆپىيىشــى بىــزدەك 
ــى كۆرگــەن ھەركىمنىــڭ ئۆزىچــە  مەھكــۇم مىللەتنىــڭ ھالىن
ــى كۆرســىتىپ  ــل يولالرن ــە ھەرخى ــر نەرســىلەرنى دەپ بىزگ بى
تەلقىــن ئېيتىشــلىرى ھەتتــا ئەيىبلەشــلىرى بىزنىــڭ بىرلىــك 
كېلىشــىمىزگە  پىكىرگــە  ئىدىيە-بىــر  بىــر  باراۋەرلىــك،  ۋە 
ئۇيغۇرالرنىــڭ  مۇھاجىرەتتىكــى  قىلماقتــا.  توســقۇنلۇق 
ئىجتىمائىــي ۋە سىياســىي ھەتتــا ئىقتىســادىي مەســىلىلىرىنىڭ 
ھەممىســىنىڭ جاۋابــى پەقــەت ئىلىم-مەرىپەتكــە ۋە ســاپا 
بىلىمىــز.  تاقىشــىدىغانلىقىنى ھەممىمىــز  بېرىــپ  مائارىپىغــا 
ــدۈرۈپ،  ــى كۈچلەن ــي مائارىپن ــان ئىكــەن مىللى شــۇنداق بولغ
ــرە  ــي مۇنازى ــر ئىلمى ــان بى ــرى كۆتۈرىدىغ ــي ســاپانى يۇقى مىللى
قىلىــش ھەممىمىزنىــڭ  بەرپــا  ۋە تەكلىپ-پىكىــر ســورۇنى 
مەجبۇرىيىتــى ۋە بىــز ئۈچــۈن ئىنتايىــن ئەھمىيەتلىــك مۇھىــم 

ــەدەم.  ــر ق بى

ئەســلى تېمىمىزغــا قايتىــپ كېلىدىغــان بولســاق، خــۇددى 
كۈننىــڭ پېتىشــىدىن ھەم چىقىشــىدىن خــەۋەر بەرگۈچى دەپ 
بىلگىنىمىــز شــەپەق، بىــر باشــلىنىش ياكــى ئاخىرلىشىشــنىڭ 
ســىگنالى بولغىنىــدەك ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىالرنىــڭ رىغبىتىــدە 
مەيدانغــا كەلگــەن بــۇ ژۇرنالنــى بىــز بىــر ئىلمىــي مۇنازىــرە 
ــە مۇنبىرىگــە ئايالندۇرالمىســاق   ــي مۇھاكىم ــى، ئىلمى مەيدان
تەپەككۇرىمىزغــا  تۈرتكىســىدە  بىلىمىمىزنىــڭ  ئوقۇغــان 
ــق ئىپادىلــەپ  ــەم ئارقىلى ــەزى پىكىرلىرىمىزنــى قەل ئۇرۇلغــان ب
ــۇ  ــە ب ــزدا ن ــود ئاســتىدا ئورتاقلىشــالمىغان ۋاقتىمى ــي مېت ئىلمى
ژۇرنــال داۋاملىشــىدۇ نــە بىزنىــڭ ئىلمىــي ئۇپۇقىمىــز كېڭىيىــدۇ. 

دۇنيــا ئاللىبــۇرۇن بىلىــم ئىگىلىكــى دەۋرىگە قــەدەم قويۇپ 
بولغــان بۈگۈنكــى كۈنىمىــزدە، بىــر ئىلمىــي ســورۇنىمىزنىڭ 
ئورتاقلىشــىدىغان  تارتىشــىدىغان،  ئــارا  ئاكادېمىــكالر  ۋە 
ئېغىــر  ھەقىقەتــەن  شەكىللەنمەســلىكى  قۇرۇلمىنىــڭ  بىــر 
ــۆزى بويىچــە  ــڭ س ــر جااللىدىننى ــتاز ئابدۇقادى ــىلە. ئۇس مەس
ــىي  ــاراش ۋە سىياس ــا ق ــز دۇني ــە بى ــزدا: »ھازىرغىچ ئېيتقىنىمى
دائىــم  بىــز  بولســۇن  يۈرگۈزۈشــكىچە  پىكىــر  ئىجتىمائىــي 
غەيۋەتچىــل مەيدانــدا تــۇرۇپ كۆزىتىــش ئېلىــپ بېرىۋاتىمىــز.« 
بىلىــم ئىگىلىگــى دەۋرىــدە ئىنســانالر ۋە دۇنيــا ھەرقانــداق 
جاۋابىغــا  ئىلىم-پەننىــڭ  ۋە  ئىســپاتى  ئىلمىــي  نەرســىگە 
قــاراپ ئىشــىنىدۇ. بۇرۇنقــى دەۋرلــەردە ئىنســانالر كۆپىنچــە 
ھېسســىياتىغا ۋە ياكــى ئەقلىگــە تايىنىــپ ھەرىكــەت قىلغــاچ 
ئاتېئىزىمچىــالر  كەلگــەن  مەيدانغــا  مەزگىللــەردە  كېيىنكــى 
ئەقىلنــى چەكســىز ۋە ھــەر نەرســىنىڭ ماھىيىتىنــى بىلەلەيــدۇ 
قارشــى چىقتــى.  بارلىقىغىمــۇ  ئالالھنىــڭ  ئىشــىنىپ  دەپ 
بىلىمنىــڭ قىممىتــى ئېشىشــىغا ئەگىشــىپ ھــەر نەرســىنىڭ، 
ــپ تاشــالندى.  ــەن ئېچى ــم بىل ــۈزى بىلى ياخشــى-ياماننىڭ ي
بۈگۈنكــى ئىســالمغا دەۋەت قىلىشــمۇ بۇرۇنقىــدەك ئاســان 
بولماســتىن مۇئەييــەن ئىلمىــي ئاســاس ۋە بىلىمگــە تايانغــان 
قىلىنمايدىغــان ھالەتكــە  قوبــۇل  بولمىســا  بىلــەن  پاكىتــالر 
موللىشىشــىغا  ۋە  كېڭىيىشــى  بىلىمنىــڭ  قالــدى.  كېلىــپ 
ــن  ــن كىيى ــدى. ئىنســانالر بۇنىڭدى ــم پارچىالن ئەگىشــىپ بىلى
ئۆزىگــە كېرەكلىــك بولغــان بىلىملەرنىــڭ ھەممىنــى ئــۆزى 
ئۆگىنىــپ بواللمايدىغــان يەرگە كەلدى ۋە مۇتەخەسسىســلىك 
ــەس  ــان ئەم ــى بىلىدىغ ــدى. ھەممىن ــدا بول ــۇم پەي دېگــەن ئۇق
ــان   ــەدرى قىلىنىدىغ ــان ئىنســانالرنىڭ ق ــۇق بىلىدىغ ــى تول بىرن
ۋە شــۇ ســاھەدە گېپــى ئۆتىدىغــان دەۋر كەلــدى. ھــەر قانــداق 
بىر مەســىلىدە شــۇ ســاھەدىكى مۇتەخەسســىس كىشــىلەرنىڭ 
مۇتەخەسسىســلەرمۇ  شــۇ  قىلىنىدىغــان،  قوبــۇل  ســۆزى 
تەرىپىدىــن  باشــقىالر  پىكىرلىرىنىــڭ  قويغــان  ئوتتۇرىغــا 
ــان  ــي پاكىتالرغــا تايىنىدىغ ــراپ قىلىنىشــى ئۈچــۈن ئىلمى ئېتى
ــەن  ــۇق بىل ــلىق ۋە غەمخورل ــەكىللەندى. ھېسداش ــەت ش ھال
بولمايدىغــان  دەرمــان  دەردىگــە  ھېچكىمنىــڭ  ھېچكىــم 
ئىنســانىيلىق  ئېلىنمايدىغــان   قــەدەم  مەنپەئەتســىز  ھەتتــا 
ئۆلگــەن بىــر دەۋر مەيدانغــا كەلــدى. ئۆزىمىزنىــڭ دەردىگــە 
ــز  ــى ھەممىمى ــز دەرمــان ئىزدىمىســەك بولمايدىغانلىقىن ئۆزىمى
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تونــۇپ يەتتــۇق. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىلىم-مەرىپەتنىــڭ قەدرىنــى 
ــدۇق.  ــس قىل تېخىمــۇ چوڭقــۇر ھې

قەلبــى  دەردلىــك،  دىلــى  بېــرى  ئەلمىســاقتىن   
ۋە  تەپەككــۇر  ئۆتكــۈر  ھىممەتلىــك مېھنــەت ســاھىبلىرى 
بايانلىرىنــى  ۋە  پىكىــر  ئىنچىكــە كۆزىتىشــلىرىدىن كەلگــەن 
كىتــاب ئارقىلىــق ئىنســانالرغا بىلــدۈرۈپ ۋە ئۆچمــەس ئىــز 
ســۈپىتىدە ئەۋالدالرغــا قالــدۇرۇپ كەتكــەن. بــۇ دۇردانىلەرنىــڭ 
ــدا قەدرىگــە  ــات ۋاقتى ــەم ئىگىلىرىنىــڭ ھاي ــرى شــۇ قەل بەزىلى
يېتىلىــپ ئەزىزلەنگــەن، تەقدىرلەنگــەن بولســا يەنــە بەزىلىــرى 
ئــۆز مېھنىتىنىــڭ قىممەتكــە ئېرىشــكەنلىكىنى كۆرەلمــەي 
دۇنيادىــن ئايرىلغانــدا ئاندىــن خەلــق تەرىپىدىــن بايقىلىــپ 
ــا قىلىشــىپ  ــا دۇئ ــە شــۇ ھىممــەت ســاھىبلىرىنىڭ روھىغ ئەن
ۋە ھەتتــا ھەيكەللىرىنــى تىكلىشــىپ ئۇنىڭغــا ھۆرمىتىنــى 
ئىلىــم  قانــداق  ھــەر  بولغانىكــەن  شــۇنداق  بىلدۈرىشــىدۇ. 
ۋە پىكىرنىــڭ كىتــاب ياكــى ژۇرنــال ئارقىلىــق ئىنســانالرغا 
ســۇنۇلغىنى تېخىمــۇ كــۆپ كىشــىلەرنىڭ خــەۋەر تېپىشــىغا 
تۈرتكــە  بېرىشــىغا  يېتىــپ  ئەۋالدالرغىچــە  ســاقلىنىپ  ۋە 
ياكــى  قىممىتــى  يېزىقچىلىقنىــڭ  ۋە  ئىلىمنىــڭ  بولىــدۇ. 
توختىلىشــمۇ  ئارتــۇق  بۇنىڭدىــن  توغرىســىدا  ئەھمىيىتــى 
ئىلىم-پەننىــڭ  بۈگــۈن  چۈنكــى  ئىســراپچىلىقى،  ۋاقىــت 
قىممىتىنــى ھېــس قىلمىغــان ئىنســان يــوق دەپ ئوياليمــەن. 
بولۇپمــۇ مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغــۇر جەمئىيىتىمىــز ھازىــر ئېغىــر 
خىيالىــي  مىللىتىمىــز   ئىچىــدە  تېڭىرقــاش  ۋە  داۋالغــۇش 
كۆپتــۈرۈپ  تومۇرلىرىنــى  بويــۇن  بىلــەن  شــوئارالر  قــۇرۇق 
ســۆزلەۋاتقان ئىچــى قــۇرۇق، كۆپــۈك ھاياجــان كىشــىلەرگە 
بولــۇپ  ئەگىشــىدىغان  ھەتتــا  ۋە  ئىشــىنىدىغان  بەكــرەك 
قېلىۋاتىــدۇ. بــۇ ســەۋەبتىن ئــۆز ئىچىمىزدىكــى جەمئىيــەت 
تــاالش- ئىچكــى  ۋە  قااليمىقانلىشىشــى  تەرتىپىنىــڭ 
يەنىــال  ۋەزىپــە  يــەردە  بــۇ  تۈگىمەيۋاتىــدۇ.  ھېــچ  تارتىــش 
مائارىــپ ساھەســىنىڭ ئۈمىــدى بولغــان بىــز ئوقۇغۇچىالرغــا 
ئىلمىــي  بولغانىكــەن، ھەممىمىزنىــڭ  يۈكلىنىــدۇ. شــۇنداق 
ۋە پاكىتلىــق پىكىرلەرنــى ئورتاقلىشــىدىغان ۋە ئىجتىمائىــي 
بــاراۋەر كەيپىيــات يارىتىدىغــان بۇنــداق ئىلمىــي ســورۇننى بــار 
كۈچىمىــز بىلــەن قولــالپ قۇۋۋەتلــەپ خىيــال ۋە قــۇرۇق شــوئار 
بىلــەن ئەمــەس، ئىلىم-مەرىپــەت بىلــەن كونتــرول قىلىنىدىغــان 

بىــر جەمئىيــەت بەرپــا قىلىشــقا تىرىشىشــىمىز كېــرەك. ھەرخىل 
ــن  ــي خەلقىمىزدى ــەن ئاددى ــاپ يۈرگ ــدا تېڭىرق ــە ۋادىلىرى ئىدىي
بىــر  ئورتــاق  ھەممىنىــڭ  ئوقۇغۇچىغىچــە  ھەربىــر  تارتىــپ 
ئىدىيــە ۋە ماسالشــقان قىممــەت قاراشــقا ئىگــە بولۇشــىغا 
كــۈچ چىقىرىشــىمىز كېــرەك.  بۇنىــڭ ئۈچــۈن تۇنجــى قەدەمنــى 
ــەۋەبتىن  ــۇ س ــرەك. ش ــتىن باشــالش كې ــى يېتىلدۈرۈش ئۆزىمىزن
ئورتاقلىشــىدىغان  بىلىملەرنــى  ئىخچــام  پىكىر-مۇنازىــرە، 
تەرەققىــي  ۋە  قەدىرلەيلــى  ســورۇنىمىزنى  ئىلمىــي  بــۇ 
مەجبۇرىيىتىمىزنــى  ۋە  مەســئۇلىيەت  ئۆز-ئــارا  قىلدۇرايلــى 
مىللىــي  ئورتاقلىشــايلى،  بىلىمىمىزنــى  قىلدۇرايلــى،  ھېــس 
ــەڭ كــۈچ  ــرى كۆتۈرۈشــكە تىرىشــايلى ۋە ت ســاپايىمىزنى يۇقى

چىقىرايلــى. 

  كۈنىمىزدىكــى ئىجتىمائىــي پــەن ئۈچــۈن تېگىشــلىك 
بولغــان مەســىلىلەرنىڭ دىياگنوزســىز قېلىشــى ھەركىمنىــڭ 
قااليمىقــان  مەســىلىلەرگىمۇ  بولمىغــان  دائىرىســىدە  بىلىــم 
ســۈكۈت  ئىگىلىرىنىــڭ  بىلىــم  دەل  ئارىلىشىۋېلىشــى 
بىــز بىلىــم  قىلىشــىدىن كېلىــپ چىققــان دەپ ئوياليمــەن. 
مەپكۇرىمىزنــى  مىللىــي  يېتەكچــى،  پەن-تېخنىكىنــى  ۋە 
ئىــدارە قىلغۇچــى ئورۇنغــا قويغــان ئىلغــار بىــر جەمئىيــەت 
بەرپــا قىلمىغۇچــە بىزنىــڭ خارلىــق ۋە زۇلۇمدىــن قۇتۇلۇشــىمىز 
بولــۇپ  ئىــش  بىــر  مۇمكىنســىز  ياكــى  ۋە  مۈشــكۈل 
قېلىشــى مۇمكىــن. ئاخىرىــدا ســۆزۈمنى ئۇســتاز ئابدۇقادىــر 
جااللىدىننىــڭ تۆۋەندىكــى يەكۈنــى بىلــەن ئاخىرالشــتۇراي:

»باشقا ئەللەرنىڭ ئىجتىمائىيەت ساھەسىدىكى 
نەزەرىيەلىرىنى ئۇيغۇر جەمئىيىتى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتى 

كونتېكىستى )ئۇرانى( بويىچە ئۆزلەشتۈرۈپ، 
ئىلىم قۇيۇقلىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. ئاكادېمىيە ۋە 
مەكتەپلەردىكى بىلىم ئادەملىرى، ژۇرنالىستالر ۋە 

نەشرىياتچىالر  جان-باقتىلىق مۇرەسسەچىلىكىنىڭ 
ئېزىتقۇ قوينىدىن چىقىپ، ئىلىم ساھەسىدىكى يىراقنى 

كۆرۈش، تەشكىللەش، ئۇيۇشتۇرۇش مەسىلىسىنى 
رېئاللىقتىن ئىزدەش بۇرچىغا قايتىشى كېرەك. كوللېكتىپ 
ھەمكارلىق بىلەن تەتقىقات قىالاليدىغان يېڭى ئەۋالد 

بىلىم ئادەملىرى مەيدانغا كېلىشى كېرەك.«
-ئابدۇقادىر جااللىدىن

1

1-» ئىلىمگە خىيانەت-ئەلگە جاھالەت « ناملىق ماقالىسى، 238.بەت 
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زامانىمىزنىڭ ئۇچقاندەك تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، 
زامانغا  ھالدا  تەدرىجىي  ئاڭ-سەۋىيەسىمۇ  كىشىلەرنىڭ 
ماسالشماقتا. مۇشۇنداق بىر ئەھۋالدا كىشىلىك مۇناسىۋەتنىڭ 
ھاياتىمىزغا نېمىلەرنى ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ۋە قانچىلىك 
كىشىلىك  باقتىڭىزمۇ؟  ئويالپ  ئىكەنلىكىنى  مۇھىم 
ۋە  تەلەپپۇزىمىز  ئىپادىمىز،  يۈز  مۇئامىلىمىز،  مۇناسىۋەتتىكى 
شۇنىڭغا ئوخشىغان ئىنچىكە نۇقتىالر سەۋەبىدىن ئويلىمىغان 

دىشۋارچىلىق ۋە بېسىمالرغا ئۇچراپ تۇرىمىز.

قىلىنىشى  دىققەت  ئاالھىدە  مۇناسىۋەت  كىشىلىك 
يۈرۈش-تۇرۇشىمىز،  مەسىلە.  بىر  زىل  ئىنتايىن  بولغان  كېرەك 
ئورناتقان  ئۇسلۇبىمىز  قىلىش  سۆز  كىيىم-كېچەكلىرىمىز، 
سۆز  بېقىپ  سورۇنغا  كۆرسىتىدۇ.  تەسىر  مۇناسىۋەتلىرىمىزگە 
قىلىش، قىلغان سۆزىمىزنىڭ ئىخچام، چۈشىنىشلىك، قايىل 
سەنئەت  بىر  ئايرىم  كۈنىمىزدە  ھازىرقى  بولۇشى  قىالرلىق 
بىلەن  چايپۇرۇش  بىر  سىز  ئەگەر  بولدى.  ھېسابلىنىدىغان 
دېگەندەك  سىياسەت  تارىخ،  پەلسەپە،  ئۇنىڭغا  ئولتۇرۇپ 
سۆزلەرنى  قىممەتلىك  نۇرغۇن  ساھەلەردىن   خىلمۇخىل 
قىلىپ بەرگەن بولسىڭىزمۇ، ئۇنىڭدىن كۈندە نەچچە چەينەك 
چاي تۈگەيدۇ؟ ۋە ياكى قايسى تۈردىكى چايالر نېمىلەرگە 
مۇناسىۋەتلىك  ئۆزىگە  بىۋاستە  دېگەندەك  قىلىدۇ؟  شىپا 

بىلەن  سىز  ئۇنىڭ  قويمىسىڭىز،  سوراپ  مەسىلىلەرنى 
ئىككىنچى قېتىم بىر يەردە خاالپ ئولتۇرۇپ قېلىشى ناتايىن. 
بىلىپ- ئۆزىڭىزمۇ  نەزىرىدە  ئۇنىڭ  ئاللىقاچان  سىز  چۈنكى 
ئايلىنىپ  مەنمەنچىگە  قىلىدىغان  گېپىنى  ئۆزىنىڭال  بىلمەي 

قالدىڭىز.

كىشىلىك مۇناسىۋەتتە يەنە يول قويۇشنىمۇ ئۆگىنىشىمىز 
ھەرىكىتىڭىزدە  سەمىمىي،  سۆزىڭىزدە  سىز  ئەگەر  الزىم. 
كىشى  ئىگە  ئۇنۋانغا  يۇقىرى  قانچىلىك  بولمىسىڭىز  كەمتەر 
ئاسانال  نەزىرىدىن  باشقىالرنىڭ  قەتئىينەزەر  بولۇشىڭىزدىن 
كېرەككى،  ئۇنۇتماسلىقىمىز  شۇنى  كېتىسىز.  چۈشۈپ 
ئالدى  كىشىنى  بولغان  ئورناتماقچى  مۇناسىۋەت  كىشىلىك 
چۈشەنگەندىن  ئۇنى  كېرەك.  چۈشىنىشىمىز  ياخشى  بىلەن 
ئۇتۇش  ئەقلىنى  بىلەن  مۇئامىلىلىرىمىز  مۇناسىپ  كېيىنكى 
تەتقىقاتچىالرنىڭ  بارااليمىز.  يېتىپ  قەلبىگە  ئارقىلىق 
يېزىق   15% ئىشالرنىڭ  كۈندىلىك  دۇنيادا  ئېنىقلىشىچە، 
دېمەككى  ئورۇنلىنىدىكەن.   بىلەن  گەپ-سۆز   85% بىلەن 
مۇھىم  ئىنتايىن  ئاالقە  سۆزدىكى  مۇناسىۋەتتە  كىشىلىك 
ئورۇننى ئىگىلەيدۇ.  قىلىۋاتقان ھەربىر سۆزىمىز خۇددى بىراۋغا 
چىققاندىن  ئېغىزدىن  ئوخشايدۇ.  ئوققا  ئېتىلغان  قارىتىلىپ 
كېيىن قايتۇرۇپ ئااللمايمىز. ئوق ئېغىر بولغاندا جاننى ئالىدۇ، 

سۆز
مەھبۇبە مۇھەممەتئىمىن

ساباھەتتىن زائىم ئۇنىۋېرسىتېتى
ئوقۇتقۇچىلىق كەسپى ئوقۇغۇچىسى

1

2

1-فن اإللقاء الرائع، 20-30 بەت
2-نۇتۇق ۋە ئېغىز تىلى ماھارىتى دەرسلىكى
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ياكى بىر ئۆمۈر ئىزى قالىدۇ. شۇنداق بولغانىكەن، قىلىۋاتقان 
ئورۇنغا  ۋە  كىشىگە  قىلىۋاتقان  سۆز  گەپ-سۆزىمىزگە، 

ئاالھىدە دىققەت قىلىشىمىز كېرەك.

تاشنى  سۆز  »سىلىق  بار  سۆز  بىر  شۇنداق  كونىالردا 
تەلىم- ۋە  پىسخولوگىيە  )يارار(«.  باشنى  قاتتىق سۆز  يارار، 
ئاندىن  زاماندا  يېقىن  تەربىيە ساھەلىرىدە سۆزلەرنىڭ كۈچى 
بايقاپ  ئاللىقاچان  بۇنى  مىللىتىمىز  بولسا  تەكىتلىنىۋاتقان 
شۇنداقال  قويغان.  ئايالندۇرۇپ  قىسمىغا  بىر  ئەنئەنىمىزنىڭ 
قانچىلىك  بىزنىڭ  كىشىلەرگە  مۇئامىلىمىز  سۆزىمىز،  قىلغان 
نامايەن  كۆرگەنلىكىمىزنىمۇ  تەربىيە  قانچىلىك  ساپالىق، 
ھايات  بىر  ھۇزۇرلۇق  بىلەن  ئالدى  ۋاسىتە.  بىر  قىلىدىغان 
جەمىئەتتە  تەربىيەلەش،  ياخشى  بالىلىرىمىزنى  كەچۈرۈش، 
يارغۇدەك  تاشنى  تىلىمىز  خالىساق  ياشاشنى  تۇتۇپ  ئورۇن 
كېرەك.  ئادەتلىنىشى  قىلىشقا  سۆزلەرنى  گۈزەل  ۋە  سىلىق 
تەربىيىلىك  قەلبىمىزنىڭ  بولىشى،  يېقىملىق  سۆزىمىزنىڭ 
بىر  سىز  ئەگەر  ئەلۋەتتە.  قىلىدۇ  شەرت  ئالدىنقى  بولۇشىنى 
بولسىڭىز،  قىلىنغان  تەكلىپ  ئۈچۈن  قىلىش  سۆز  ئورۇنغا 
پۇرسىتىگە  قىلىش  سۆز  مەجلىسىدە  سۆھبەت  بىر  ياكى  ۋە 
ئېرىشىپ قالسىڭىز، سىز ئۇ يەردە باشقىالرنىڭ ئالدىدا ئىناۋەت 
ئېغىزىمغىال  مېنىڭ  باشقىالرنى  قانداقتۇر  ياكى  ۋە  تېپىش 
دېگەن  سۆزلەيمەن  ئاشۇرۇپ  ھەممىدىن  قارىتىمەن، 
ئىككى  ئابرۇيىڭىز  تاپقان  سىزنىڭ  قىلسىڭىز،  سۆز  غەرەزدە 
ئاندىن  سۆز  چىققان  يۈرەكتىن  قالىدۇ.  بولۇپ  تەڭگىلىك 
ھۆرمەت  بىلىمىڭىزگە  سىزنىڭ  باشقىالر  تېگىدۇ.  يۈرەككە 
قىلىپ سۆز قىلىش پۇرسىتى بەرگەنىكەن، چوقۇم شۇ سورۇن 
كېرەك.  قىلىشىڭىز  سۆزلەرنى  تېگىدىغان  پايدىسى  ئەھلىگە 
ۋە  ئىگىلىرى  ئىختىساس  ئېيتقاندا  ئېلىپ  نۇقتىدىن  مەلۇم 
جامائەت ئەربابى دەپ سانالغان كىشىلەر جەزمەن كىشىلىك 
يەردىكى  بۇ  كېرەك.  بولۇشى  ناتىق  ماھىر،  مۇناسىۋەتكە 
ياكى  ۋە  ئۇزۇن سۆزلەش  ناتىقلىق ھەرگىزمۇ كۆپ سۆزلەش، 
ئەمەس. مەقسەتنى،  قىلىش  ۋارقىراپ دەبدەبىلىك سۆزلەرنى 
قانچە  ئىخچام،  قانچە  ئاممىباب،  قانچە  ئوي-پىكىرنى 
سىڭىشلىك چۈشەندۈرەلىسە ناتىقلىققا شۇنچە يېقىنالشقان 
بەرسەك،  ئەھمىيەت  كۈچىگە  بىز سۆزلەرنىڭ  ئەگەر  بولىدۇ. 
كۆتۈرۈشنى  يۇقىرى  تېخىمۇ  ئىقتىدارىمىزنى  ئىپادىلەش 

خالىساق، تۆۋەندىكى نۇقتىالر جېنىمىزغا ئەسقاتىدۇ.  

ياخشى  ماقال-تەمسىللەرنى  چوقۇم  بىرىنچىدىن:- 
ئاددىي  سۆزلەرنى  ئۇزۇن  بولغاندا  بۇنداق  كېرەك.  بىلىشىمىز 
ماقال-تەمسىلنى  تۇغۇلغاندا  زۆرۈرىيىتى  چۈشەندۈرۈش 
مىسال كەلتۈرۈش ئارقىلىق سۆزىمىزنى چۈشىنىشلىك ھەمدە 

مېغىزلىق قىالاليمىز.

ئىككىنچىدىن:- مەنىلىك رۇبائىي، شېئىرالر ۋە مەشھۇر 
ئوخشاش  بىلىشمۇ  سۆزلىرىنى  ھېكمەتلىك  كىشىلەرنىڭ 
ئۈنۈم بېرىدۇ. گېزى كەلگەندە ئۆزىمىزنىڭ كۆز قاراشلىرىمىزنى، 
ئىپادىلەپ  سەۋىيەدە  يۇقىرى  تېخىمۇ  نۇقتىئىنەزەرلىرىمىزنى 
ئەھۋالدا  بۇنداق  ئىگە قىالاليمىز.  بېرەلەيمىز، تەسىرچانلىققا 
مۇنۇ ئىشالرنىڭ سادىر بولۇپ قېلىشىدىن ئاالھىدە ساقلىنىش 

كېرەك:

بىرىنچىدىن:- تېما بىلەن ئاالقىسىز مىسالالرنى كەلتۈرۈپ 
باشقىالرنى زېرىكتۈرۈپ قويۇشتىن ساقلىنىش كېرەك.

باشالشتىن  سۆز  چىقىپ  مۇنبەرگە  ئىككىنچىدىن:- 
ساالھىيىتىم  قىلىش  سۆز  چىقىپ  يەرگە  بۇ  گەرچە   “ بۇرۇن 
بولمىسىمۇ...” دېگەندەك ئۆزىمىزنى يەرگە ئۇرىدىغان گەپلەر 
بىلەن كەمتەرلىك قىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. بىز بۇ جۈملىنى 
بولغان  دېمەكچى  كېيىن  ئۇنىڭدىن  ھامان،  تاماملىغان 
ئولتۇرغانالرنىڭ  تەبىئىيال  بولسىمۇ،  بىباھا  قانچە  سۆزىمىز 
ئېڭىدا قىممىتىنى يوقىتىدۇ. ساالھىيىتىمىز توشمىغان بولسا 
خەق بىزگە ئۇ پۇرسەتنى بەرمىگەن بوالتتى. شۇڭا ئۆزىمىزگە 

ئىشىنىشمۇ بولۇشى الزىم.

چىراي  ئىنتوناتسىيە،  ۋە  سۆزلۈكلىرىمىز  ئىشلەتكەن 
ئىپادىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان سۆزلەش سەنئىتىدە قانچىلىك 
پەرزەنت  مۇناسىۋىتىمىز،  ئائىلە  بولىشىمىز  ماھارەتلىك 
دوستلۇق  خىزمەت،  سودا-سېتىق،  باشالپ  تەربىيىمىزدىن 
مۇۋەپپەقىيىتىمىز  قىسمىدىكى  پۈتۈن  ھاياتىمىزنىڭ  قاتارلىق 
كۆڭۈلنىڭ  گۈزەللىكى  تىلنىڭ  بار.  باغلىنىشلىقى  زىچ  بىلەن 
بىر  گۈزەل  ئاالقىدىكى  گۈزەللىكى  تىلنىڭ  گۈزەللىكى، 
سەنئىتى  سۆز  مەسىلە.  ھالقىلىق  قىلىدىغان  بەرپا  مۇھىتنى 
كىشىلىك مۇناسىۋەتنى چۈشۈنۈش ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت 

ئورنىتىشتا ئاالھىدە تەقەززا قىلىنىدىغان مۇھىم بىر قورال.

3

3-نۇتۇق ۋە ئېغىز تىلى ماھارىتى دەرسلىكى
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تارىخ ئىجتىمائىي پەنلەرنىڭ ئانىسى دەپ تەرىپلەنگەن، 
پۈتۈن ئىجتىمائىي بىلىملەرگە چېتىلىدىغان، كەڭرى ساھەگە 
ئىگە بولغان بىر پەن. جورج سانتايانانىڭ دېگىنىگە ئوخشاش، 
بىر دۆلەت ئۆز خاتىرىلىرىسىز ساراڭالر شەھىرى بولغاندەك بىر 
ئىنسانمۇ ئۆزىنىڭ كەچمىشى ۋە كىملىكىسىز نورمال ھاياتقا 
باغالپ  بىلەن  كىملىكى  ئۆز  مىللەتنى  بىر  ئەمەس.  ئىگە 
ساغالم  كەلگۈسىگە  قوغداپ  خاتالىقالردىن  تۇرىدىغىنى، 
قىلىدىغىنى  ئىگە  كاپالەتكە  ئىلگىرىلىيەلىشىنى  بىلەن  قەدەم 
ئۇنىڭ پۇختا تەتقىق قىلىنغان تارىخى ۋە بۇ ئارقىلىق تونۇغان 
بىلەن  دوستلىرى  ۋە  دۈشمىنى  ئارتۇقچىلىقى،  ئاجىزلىقى، 
بىر  كېلىۋاتقان  دۇچ  قىلىنىشقا  يوق  ئوخشاش  بىزگە  بولىدۇ. 
مىللەتنىڭ، ئاسسىمىلياتسىيەنىڭ ئوڭۇشلۇق ئېلىپ بېرىلىشى 
بۇزغۇنچىلىققا  تارىخىنىڭ  قەدەمدە  دەسلەپكى  ئۈچۈن 
ئۇچراپ ھەقىقىي كىملىكىنىڭ ئۆچۈرىلىدىغىنى ھەممىمىزگە 
باسقۇچلىرىنى  يۈرگۈزۈلۈش  ئىشنىڭ  بۇ  ئەمما  ئايان. 

ھەممىمىز بىلىپ كەتمەيمىز. بۇ سەۋەبتىن تارىخىمىز قانداق 
قانداق  ئۇچۇرالرغا  خاتا  ئوڭشايمىز؟  قانداق  بۇرمىالندى؟ 
جاۋابلىرىمىز  سوئالالرغا  تەخىرسىز  دېگەن  تۇرىمىز؟  تاقابىل 
يېتەرسىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ قىسقىغىنا يازمىدا تارىخ مېتودىنى 
تونۇشتۇرغان ئاساستا تارىخنىڭ ھەقىقىي ماھىيىتى، قانداق 
ئۆگىنىلىدىغىنى ۋە بىزدە ساقلىنىۋاتقان خاتا قاراشالرنى بايان 

قىلىپ ئۆتىمىز.

تارىخ دېگىنىمىزدە خىيالىمىزدا شەكىللىنىدىغان ئوبرازدىن 
بىلىش  كەلگىنىمىزنى  دۇچ  مائارىپقا  بىر  قانداق  بىزنىڭ 
زېرىكىشلىك  دۆۋىسى،  گەپلەر  قۇرۇق  تارىخ  ئەگەر  مۇمكىن. 
سۈپىتىدە  بايانلىرى  ئۇرۇش  ئەھمىيەتسىز  قىسسەلەر، 
ئوقۇغۇچىلىرى  تارىخ  تارىخچىالر،  ئالسا،  يەر  مېڭىمىزدە 
شۇغۇللىنىدىغان  بىلەن  خىزمەت  بىر  يارىماس  نەزىرىمىزدە 
سۈپىتىدە  كىشىلەر  زېرىكىشلىك  ھەتتا  ئەخمەق  ۋە  بىچارە 
پېنى  تارىخ  ھالدا  مەقسەتلىك  بىز  دېمەككى  كۆرۈلسە 

تارىخنى
قانداق 
ئوقۇيمىز؟

تارىخنى
قانداق 
ئوقۇيمىز؟

مۇيەسسەر ئەلى
ساباھەتتىن زائىم ئۇنىۋېرسىتېتى

تارىخ پەنلىرى ئوقۇغۇچىسى
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يۇيۇش  مېڭە  بىر  خۇنۈكلەشتۈرۈلگەن  ئوبرازى  قارىالنغان، 
سىستېمىسىدىن كېلىپ چىقىپتۇق. 

قىسسەلەر،  يالغان  قەستەن  دەرسلىكلىرىنىڭ  تارىخ 
بىلەن  ئەپسانىلەر  يوق  ئاالقىسى  ھېچقانداق  بىلەن  بۈگۈن 
ياخشى  تارىخنى  ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ  تارىخ  تولدۇرۇلۇشى؛ 
قويۇق  قارا  بىلمەستىن  مېتودىنى  تارىخ  ياكى  كۆرمەيدىغان 
جۆيلۈيدىغان  بويىچە  شۇ  ۋە  قىلىۋالغان  قوبۇل  ئۇچۇرالرنى 
بولغان  ئوقۇتقۇچىالر  ياكى سۈپەتلىك  بولۇشى  كىشىلەرنىڭ 
سىزىپ  چېگراسى  تېمىالر  سەزگۈر  ئۇالرغا  تەقدىردىمۇ 
ئۆگىتىش  تۇۋاقلىنىشى؛  ئاغزىنىڭ  ئۇالرنىڭ  ئارقىلىق  بېرىش 
ئىمتىھانىنى  بۇنىڭ  ۋە  يادلىتىش  يىلنامىلەرنى  ئۇسلۇبىنى 
ئوقۇغۇچىالر  تارىخنىڭ  ئارقىلىق  چەكلەش  بىلەن  ئېلىش 
قىزىقىشىنى  ياشالرنىڭ  چۈشۈرۈش،  نوپۇزىنى  ئالدىدىكى 
كەسىپلەرنى  ئاالقىدار  پەنگە  بۇ  جەمئىيەتتە  تۆۋەنلىتىش؛ 
تەقدىردىمۇ  قىزىققان  ياشالر  ئارقىلىق  بۇ  ۋە  كاساتالشتۇرۇش 
ئاتا- بىلىدىغان  ئەال  ھەممىدىن  كېلەچىكىنى  ئۇالرنىڭ 
ئانىلىرى تەرىپىدىن چەكلىمىگە ئۇچرايدىغان ھالغا كەلتۈرۈش 

تارىخنى بۇرمىالش، ئۆچۈرۈشنىڭ تۇنجى قەدىمى. 

سىستېمىنى  بۇ  كېيىن،  تامامالنغاندىن  قەدەم  بۇ 
ئويدۇرغان  ئۆزى  ھالەتتە  خاتىرجەم  قىلغۇچىالر  بەرپا 
تارىخقا  كىشىلەرنىڭ  ئارقىلىق  تارقىتىش  كەڭرى  تارىخالرنى 

قانچە  ئوبرازى  تارىخنىڭ  )مەيلى  ئېھتىياجىنى  بولغان 
تارىخى  ئۆز  جەمئىيەتنىڭ  بىر  يەنىال  خۇنۈكلەشتۈرۈلسۇن 
بولىدۇ(  ئېھتىياجى  زۆرۈر  بىلىشكە  ئۆتكەنلەرنى  بولۇپ  ۋە 
ئايرىيالىغۇدەك  خاتانى  توغرا  خەلقتە  ئۇرۇنىدۇ.  قاندۇرۇشقا 
جەريانىدا  ئىزدىنىش  ئۈچۈن  بولمىغىنى  بىلىملىرى  مېتود 
بولمايدۇ.  يولى  باشقا  ئىشىنىشتىن  سېلىنغانالرغا  بازارغا 
ھەتتا، مېتود يوقسۇللۇقى تۈپەيلى مۇتلەق ئىشىنىپ قالىدۇ. 
قەدىمى  ئىككىنچى  بۇرمىالشنىڭ  تارىخنى  ئارقىلىق  بۇ 

روياپقا چىقىدۇ.

بۇ قەدەمدىن كېيىن ئۈچىنچى قەدەمدە يالغان ئۇچۇرالر 
ئۆزىنىڭ  جەمئىيەت  بىر  شەكىللەندۈرگەن  ئىدىيەسىنى  بىلەن 
قولى  دۈشمەن  ۋە  چىقىدۇ  قۇرۇپ  ئاساستا  بۇ  كىملىكىنىمۇ 
بولمىغان تەقدىردىمۇ ئۆز ئىچىدە ئۆزىنى يوقىتىشقا باشاليدۇ. 
دۈشمەن  ئۇنى  پروگرامما  بۇ  كودالنغان  مېڭىسىگە  ئۇنىڭ 
ئۆزىنىڭ  يېتىدۇ.  تامامەن  ئەكېلىشكە  شەكىلگە  خالىغان 
ئەنئەنىسى، ئۆرپ-ئادىتى، كىملىكى ھەتتا تىل-يېزىقىغىچە 
دۈشمەننىڭ مەقسەتلىك تارقاتقان شۇ ئۇچۇرلىرى، قايتىدىن 
شەكىللەندۈرۈپ بەرگەن ساختا كىملىكىنى بار كۈچى بىلەن 

قوغدايدۇ ۋە شۇنىڭغا مېھرىنى بېرىپ ئەزىزلەيدۇ.

ياكى  قۇرۇيدۇ  نەسلى  مىللەتنىڭ  نەتىجىسىدە  بۇنىڭ 
ئەسلىگە زىت بىر كىملىكتە ھاياتىنى داۋام قىلىدۇ. بۇ ھالەتنى 
دەۋردە  بىر  مىللەتنىڭ  شۇ  ئاتايلى،  ئاتالغۇدا  قايسى  مەيلى 
قالمايدۇ.  ئەسەرمۇ  ئۆزلۈكىدىن  پۈتۈن  تىرىشقان  قوغداشقا 
تۆككەن قانلىرى، چەككەن رىيازەتلىرى بىكار بولىدۇ، مىللەت 

يېڭىلىدۇ.

مەنىۋى  خىتاينىڭ  قۇتۇلۇش،  ئاسارەتتىن  بۇ 
قويغان  سېلىپ  مېڭىمىزگە  قۇتۇلۇپ  زىيانكەشلىكىدىن 
ئىدىيەسىنى  ئۆزىنىڭ  ھەر شەخس  بويۇنتۇرۇقىدىن چىقىش، 
ئۆزى  چۈشمەستىن  ئېھتىياجى  ياردىمىگە  باشقىسىنىڭ 
توغرىلىيااليدىغان، ھېچبولمىسا بىنورماللىقنى بايقىيااليدىغان 
بواللىشى ئۈچۈن بىز مىللەت بويىچە ئالدى بىلەن تارىخنىڭ 
بىلىشىمىز  پىششىق  ئۆتەيدىغىنىنى  رول  قانداق  نېمىلىكىنى، 
تېگىشلىكى  ئەسلى  ئوبرازىنى  تارىخ  نەزىرىمىزدىكى  ۋە 
زېرىكىشلىك  تارىخنىڭ  كېرەك.  چىقىشىمىز  قۇرۇپ  بويىچە 
تۇيۇلۇشى تارىخنىڭ زېرىكىشلىك بولغىنىدا ئەمەس، تارىخنى 

بۇ كۈنلەرنى ئىنسانالر ئارىسىدا 

ئايالندۇرۇپ تۇرىمىز )يەنى 

غەلبىنى ھەمىشە بىر پىرقىدە 

قىلماي، بىر كۈن بۇ پىرقىدە، 

بىركۈن ئۇ پىرقىدە قىلىمىز(.

ئىمران سۈرىسى، 140-ئايەت
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بولمىسا  ئۆگەتكىنىدە.  زېرىكىشلىك  ئۆگەتكەنلەرنىڭ 
غەيۋەت قىلىشنى ياخشى كۆرىدىغان ئادەم تەبىئىيىتى بۇنچە 
قانداقمۇ  ساھەسىدىن  غەيۋەت  يوللۇق  ھەمدە  زور  غايەت 

زېرىكسۇن؟

تارىخ پۈتۈن تۈنۈگۈنلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئەمما ئۇ 
پەقەتال ئۆتكەن كەچكەنلەرنىڭ يىغىندىسىال ئەمەس. تارىخ 
ئىنسانىيەتنىڭ بېسىپ ئۆتكەن مۇساپىلىرى، قىلغان ئىشلىرى، 
مەدەنىيەتلىرىدىن  پۈتكۈل  قىلغان  بەرپا  قارارلىرى،  ئالغان 
باشالپ ئەڭ رەزىل جىنايەتلىرىگىچە كۈن-چېساللىرى بىلەن 
خاتىرىلەيدىغان ۋە بۇنى كۆپ تەرەپلىمىلىك تەھلىل ۋە تەتقىق 
قىلىش ئارقىلىق كەلگۈسىنى سىزىشقا ۋە خاتا قارارالر تۈپەيلى 
ئۈچۈن  ئېلىش  ئالدىنى  بەختسىزلىكلەرنىڭ  چىققان  كېلىپ 
مەسئۇل  چىقىرىشقا  يەكۈنلەرنى  تاپىدىغان  چارىلەرنى  دەل 
ئىجتىمائىي  تارىخ  ئېيتقاندا  قىلىپ  توغرىسىنى  ساھە.  بىر 
مەسىلىلەرنىڭ ئاچقۇچى، سىرلىق كەلگۈسىنى يورۇتااليدىغان 
دەۋرلەرنىڭ  تەبىئىيىتى  ئىنسان  چۈنكى  چىراغ.  بىر 
ئۆزگۈرۈشىگە قاراپ پەرقلىق كۆرۈنسىمۇ تۈپكى ماھىيەتتىن 
ئۆز  خاتالىقىنىڭ  ئۆتكۈزگەن  ئەجدادالرنىڭ  ئۆزگەرمەيدۇ. 
بىر  قىلىۋاتقىنىنى،  سادىر  تەكرار  ئەۋالدالرنىڭمۇ  ئەينىنى 
تۈپەيلى  خاتالىقالر  ئوخشاش  تارىختىكى  گۈللىنىشنىڭ 
زاۋاللىققا يۈز تۇتقىنىنى كۆرۈپ تۇرىمىز. ھەتتا بۇ خاتالىقالر 
ئىنسانالردىمۇ  ئوخشىمىغان  جۇغراپىيىدىكى  ئوخشىمىغان 

ئوخشاش شەكىلدە كۆرۈلىدۇ. 

جاھالەت،  قىرغىنچىلىق،  ئادالەتسىزلىك،  زۇلۇم، 
قانۇنسىزلىق، ئەخالقسىزلىق قاتارلىق قىلمىشالر بۇنىڭ تىپىك 
مىسالى. مەيلى قايسى مىللەت قايسى تۇپراقتا بىر ھاكىمىيەت 
قۇرمىسۇن، ھاكىمىيەت زۇلۇم ۋە زۇلۇمغا سۈكۈت قىلغانالر، 
پاراغەت قوغلىشىپ ئۆزىنى نادان ۋە ئەھمىيەتسىز ئىشالرغا 
ئاتىغانالر تۈپەيلىدىن ھەمىشە ھاالك بولۇپ تۇرغىنىنى تارىخ 
بەتلىرىدە ئۇچرىتىپ تۇرىمىز. نەدە ھېچكىم كۆزگە ئىلمىغان 
نامرات بىر قەبىلە، ئاجىز بىر بەگلىكنىڭ ئادالەت ۋە ئاقىللىققا 
ئىمپېرىيەلەرنى  تىترەتكۈدەك  دۇنيانى  ئۈچۈن  ئىنتىلگىنى 
بۇ  شۇنداقال،  قىلىمىز.  شاھىتلىق  كەلتۈرگىنىگىمۇ  ۋۇجۇدقا 
تۈپەيلى  تەكرارلىغىنى  خاتالىقنى  ئەينى  ئىمپېرىيەلەرنىڭمۇ 
ئۈچۈن  بولغىنى  زالىم  ھاكىمىيىتىنىڭ  نادان،  خەلقىنىڭ 

ئاجىزالپ يىقىلغىنىنى جىق ئۇچرىتىمىز.

ھەر  ۋە  ئاددىي  ئەڭ  كەلتۈرگەنلىرىمىز  مىسال  يۇقىرىدا 
قانداق ئەقلى بار ئادەملەر پەرز قىالاليدىغان نەتىجە-سەۋەبلەر. 
ئىنسانىيەتنىڭ باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ھاياتى ئۇنىڭ سىياسىي، 
ئىچىگە  ئۆز  قىسىملىرىنى  دىنىي  ئىجتىمائىي،  ئىقتىسادىي، 
ئالغان ئاساستا ئىنتايىن مۇرەككەپ بىر شەكىلدە داۋامالشقان. 
مەسىلىلىرىمىز  يولۇقىدىغان  بىزنىڭ  نەتىجىسىدە  بۇنىڭ 
تال  تۆت  ئىككى  چارىلىرىمىز  بولىدىغان  ئېھتىياجلىق  ۋە 
بولىدىغان  تاپقىلى  ئاتاپ جاۋاب  بىلەنال  ئاتالغۇ  ئابستراكت 
نازۇك  ۋە  ئىنچىكە  بولماستىن  يۈزەكى مەسىلىلەر  ۋە  ئاددىي 
تېمىالر بولۇپ كەلدى. بىز ئىگە بولىدىغان بىر خاتا ئۇچۇر، 
خاتا  تەھلىل، چىققان  بېرىلغان  ئېلىپ  ئۇسلۇبتا  نامۇناسىپ 
يەكۈن بىزنى قايتۇرۇپ ئااللماس مۇسىبەتلەرگە يولۇقتۇرىشى، 
كەتكۈزىۋېتىشى،  قولدىن  شۇنداقال  پۇرسەتلەرنى  ئالتۇن 
مەۋجۇتلۇق كۈرىشىمىزنىڭ ھەل قىلغۇچ پەيتىدە بىرلىكىمىزنى 
بىزنى ھايات سەھنىسىدىن ھەيدەپ چىقىرىشى  پارچىالپ 
مۇمكىن. بۇ سۆزلىگەنلىرىمىز بىر كۈننىڭ ئىچىدە ئارقا ئارقىدىن 
مەيدانغا كەلمىگىنى تۈپەيلىدىن تارىخ بىلىمىنى بىلمەيدىغان 
ئەمما  مۇمكىن،  تۇيۇلىشى  ۋەھىمىدەك  قۇرۇق  ئۈچۈن  ئاۋام 
ئالالھنىڭ قانۇنىيىتى تارىخنى كۆزەتكەن كىشىگە شۇ قەدەر 
ئېنىق ئايدىڭ كۆرۈنىدۇ. تارىختا ھېچبىر ئىش تۇيۇقسىز ياكى 
بىر كېچىدىال شەكىللەنمەيدۇ، كىچىككىنە بىر نوقۇش نەچچە 
ئەسىرگە سوزۇلىدىغان كۈلپەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقااليدۇ. بىز 
دېگەن  ئۇزۇن«  ئارغامچىسى  »ئالالھنىڭ  ئاڭلىغان  كۆپ 
سۆزنىڭ مەنىسىگە تارىخنىڭ يۆلىنىشىنى كۆرگەن ۋاقتىمىزدا 
ھەقىقىي يەتسەك كېرەك. بۈگۈن سالغان ئۇرۇقنىڭ مېۋىسىنى 
يىلالردىن كېيىن ئاندىن كۆرەلەيمىز. مانا بۇ ئاددىي پرىنسىپنى 
ئېلىپ  نۆۋەتتە  بىزنىڭ  بىلىش  نۇقتىسىدىن  مېتودى  تارىخ 
بېرىۋاتقان مەۋجۇتلۇق كۆرۈشىمىزدە قانداق قەدەمنى قايسى 
قانداق  مېۋىسىنىڭ  ئۇنىڭ  بىلەن  ئۆگىتىش  ئېلىشنى  چاغدا 
ئەھمىيەتسىز  بىلدۈرۈپ  تېگىدىغىنىنى  قولىمىزغا  چاغدا 
ئۆزىمىزنى  كېتىپ  ئالدىراپ  زىيادە  ياكى  قىلىشتىن  ئىشالرنى 

ۋە ئەتراپىمىزدىكىلەرنى ئۇپرىتىشتىن بىزنى ساقالپ قالىدۇ.

بىز  بىر پەن.  تارىخ تولىمۇ قىزىقارلىق ۋە كۆپ تەرەپلىك 
دەۋردە مەيدانغا كەلگەن  باسقۇچىدا شۇ  بىر  تارىخنىڭ ھەر 
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ئىجتىمائىي تەرەققىياتالر، كۈلتۈر-مەدەنىيەتلەر، ئەدەبىيات-
سەنئەتلەر، تۈرلۈك-تۈمەن يېڭى بىلىملەر ۋە بۇالرنىڭ دۇنيا 
قانداق  ئارا  ئۆز  قىلغىنى،  بەرپا  ئېقىمالرنى  قانداق  مىقياسىدا 
تەسىرىنىڭ  بۇنىڭ  ۋە  يېيىلغىنى  دۇنياغا  كۆرسىتىپ  تەسىر 
ئۆزىمىزدىمۇ  شەخسەن  ھەتتا  داۋامالشقىنى  قەدەر  بۈگۈنگە 
مەۋجۇت بولۇۋاتقىنىنى كۆرۈش ئىنتايىن كۆڭۈللۈك، ئادەمنى 
جەرياندا  بۇ  بىز  جەريان.  بىر  قىلىۋالىدىغان  مەھلىيا  ئۆزىگە 
قايتىدىن  كەلگۈسىنى  تونۇيمىز،  قايتىدىن  ئۆزىمىزنى 
ھاياتنىڭ  ئەمەس  ئىبرەتلەرنىال  ئاچچىق  يالغۇز  كۆرىمىز، 
مەنپەئەت  ئىنسانالرنىڭ  قالىمىز.  بىلىپ  ھەقىقەتلىرىنىمۇ 
چىقىشىپ،  بىرلىكتە  ئەمەس  قىلغىنىنىال  نېمىلەرنى  ئۈچۈن 
شاھىت  ئەجىرلىرىگە  تۆككەن  ئۈچۈنمۇ  ياشاش  مەنىلىك 
نەزەر- تونۇشىمىز،  بولغان  ئىنسانالرغا  ۋە  دۇنياغا  بولىمىز. 
ۋە  ئەپسانە  ئورنىغا  تارىخ  بىزدەك  بولۇپمۇ  ئاشىدۇ.  دائىرىمىز 
بۇ  ئۈچۈن  مىللەت  بىر  ئاچ  ئۆگىتىلگەن  ھېكايىلەر  توقۇلما 

تېخىمۇ ئەھمىيىتى زور بىر جەريان بولىدۇ.

بىلەن  خاتا  ئۆتكەندە،  بېسىپ  جەرياننى  بۇ  ئەمدى 
توغرىنى ئايرىش ئۈچۈن قانداق نەرسىگە قانچىلىك ئىشىنىش 
ۋە قانداق تەھلىل قىلىپ قانداق يەكۈن چىقىرىشنى ياخشى 
تەنقىدىي  بىلەن  كاللىمىز  يۈزەكى  بولمىسا  كېرەك.  بىلىش 
مەنبەلەرگە  كەلگەن  ئۇدۇل  ئاساستا  قىلمىغان  تەپەككۇر 
ئىسراپ  ھېسسىياتىمىزنى  كېتىپ  ئىشىنىپ  قارىغۇالرچە 
قىلىپ، خاتا تۇزاقالرغا چۈشۈپ كېتىپ قېلىشىمىز تۇرغانال 
گەپ. تارىخنى ئۆگىنىشتىن بۇرۇن بىز ئۇيغۇرالر دۇنيانىڭ بىز 
بىلەن  ئىنسانالر  مۇرەككەپ  ۋە  قۇۋ  قىلغاندىنمۇ  تەسەۋۋۇر 
تولغىنىنى ئوبدان قوبۇل قىلىشىمىز كېرەك. ئۆزىمىزنىڭ تېخى 
دۇنيانىڭ  تۇرغان،  ئورۇندا  كۈچلۈك  تارىخالرغىچە  يېقىن 
ۋە  مۇسۇلمان  قىلىۋاتقان  ھۆكۈمرانلىق  ئىككىسىگە  ئۈچتىن 
يىقىتىش  بۇالرنى  ۋە  ئىكەنلىكى  ئائىت  كىملىكىگە  تۈرك 
ئىسالم  ئومۇميۈزلۈك  ئاۋۋال  كۈچلەرنىڭ  بىرلەشكەن  ئۈچۈن 
مىللىي  مىللەتلەرنىڭ  مۇسۇلمان  تارىخىغا،  ۋە  زېھنىيىتى 
ياخشى  سەمىمىزدە  سالغىنىنى  بۇزغۇنچىلىق  تارىخلىرىغىمۇ 
تاللىغاندا خۇددى خىتاينىڭ مەنبەلىرىگە  تۇتۇشىمىز، مەنبە 
ۋە خىتايدا مائارىپ كۆرگەنلەرنىڭ مەنبەلىرىگە، ياقىلىغانلىرىغا 
قانداق گۇمانىي نەزەر بىلەن قارىغان بولساق ئىسالم ۋە تۈرك 

دۈشمەنلىكى بولغان قەۋملەرنىڭمۇ تەمىنلىگەن مەنبەلىرىگە 
كېرەك.  بىلىۋېلىشىمىز  الزىملىقىنى  قاراش  بىلەن  سەگەكلىك 
بەرىبىر تارىخ مېتودى قائىدىلىرىنى بىلىش بۇالرنى ئۆزلۈكىدىن 
ھازىراليدۇ، ئەمما يازمىمىز بۇنىڭدىن بۇرۇن تارىخ ھەقتە ھېچ 
ئۈچۈن  تۇتقىنى  كۆزدە  كىشىلىرىمىزنىمۇ  باقمىغان  ئويلىنىپ 
ھېس  ئېھتىياجى  سۆزلەش  ئوچۇقالشتۇرۇپ  بىرئاز  بۇنى 

قىلدۇق.

بۇالرنى  ۋە  شاھىت  دەلىل،  ۋەقە،  مېتودى،  تارىخ 
خاتىرىلىگەن يازما-ماتېرىيالالرنى مەنبە قىلىپ تۇرۇپ، ۋەقە 
ھەقتە زامان ۋە ماكانىنى بىلدۈرۈپ تۇرۇپ، كۆپ تەرەپلىمىلىك 
سۈرۈشتۈرۈش، تەتقىق قىلىش، ئىنچىكە ئىزدىنىش، ئوخشاش 
كۆرۈنۈش،  ئارقا  قىممەت-قاراش،  ئوخشىمىغان  ۋەقەنى  بىر 
بىر- قاراپ  مەنبەلەردىن  ئوخشىمىغان  نىيەت-مۇددىئادىكى 
تېپىش،  باغالرنى  ئارىسىدىكى  سېلىشتۇرۇش،  بىلەن  بىرى 
تەلەپ  باسقۇچالرنى  قەدەم  قاتارلىق  يەكۈنلەش  باھاالش، 
قىلىدۇ. بۇالرنىڭ بىرەرى كەم بولسا تەھلىلدە ۋە ئاخىرقى ھەل 
قىلغۇچ يەكۈندە خاتالىققا سەۋەب بولىدۇ. ئاددىيالشتۇرساق، 
يالغۇز ۋەقەنىڭ كېلىپ چىقىشىنىال تەكشۈرۈپ قالماي مەنبە 
ئوتتۇرىغا  ۋە تەمىنلىگۈچى ھەقتىمۇ تۆۋەندىكى سوئالالرنى 
قويىمىز ۋە ئالدىمىزدىكى پەرقلىق ھەر بىر مەنبەنى ئوخشاش 
مۇشۇ ئۇسلۇبتىن ئۆتكۈزىمىز: مەنبەنى كىم، قايسى مەقسەتتە 
خاتىرىلىدى؟ ئۇنىڭ بۇ ۋەقەگە بولغان شەخسى كۆز-قارىشى 
دىنىي  يەنى  قارىدى؟  بۇنداق  ئاساسەن  نېمىگە  ئىدى؟  نېمە 
ۋە ئىلمىي كۆز-قاراشلىرى، ئەنئەنىۋىي قىممەت-قاراشلىرىنىڭ 
ۋاقىتتىكى  شۇ  مۇمكىن؟  بولۇشى  بولغان  تەسىرلىرى  قانداق 
قانداق   خاتىرىدە  ۋەقەدە،  بۇ  تەسىرى  كۈچلەرنىڭ  سىياسىي 
سوئال  بىر  تارىخىمىزدىن  ئۆز  مەسىلەن،  ئەتكەن؟  ئەكس 
قانداق  ھاجى  خوجىنىياز  »ھەقىقىي  باقساق،  چىقىرىپ 
خوجىنىياز  رومانىدىكى  ئىز  تونۇغان  بىز  ئىدى؟«   كىشى 
ھاجى ئوبرازى بىلەن مۇھەممەتئىمىن بۇغراخان ھەزرىتىم ۋە 
باشقا شاھىتالرنىڭ قالدۇرغان خاتىرىلىرى ۋە ئەمەلى يېزىلغان 
ھۆججەتلەر، شۇ دەۋرنى قەلەمگە ئالغان رۇس جاسۇسلىرىنىڭ 
بۇ  مەنبەلىرى  تۇڭگانالرنىڭ  ۋە  خىتاي  ھەتتا  دوكالتلىرى، 
سوئالنىڭ جاۋابىنى تېپىشىمىزغا مەنبە بوالاليدۇ. پەقەتال ئىز 
رومانىدىن تونۇغان ئوبراز يېتەرلىك ئەمەس، )ئەسلىدە روماندىن 
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ئەھۋال  بىزنىڭ  ئەمما  ئەمەس،  توغرا  چىقىرىش  جاۋاب  بىر 
تۇرايلى.(  ئېلىپ  نەزەرگە  بۇنىمۇ  ئۈچۈن  بولغىنى  ئاالھىدە 
چىقىرىشمۇ  يەكۈن  تونۇپ  كىتابىدىن  ھەزرىتىمنىڭ  يالغۇز 
يېتەرلىك ئەمەس. ئەمما بۇالردىن مەلۇم تونۇشقا كېلىۋالغان 
بولساقچۇ؟ بۇ ئەھۋالدا ھاياجىنىمىزنى تۇتۇۋېلىپ، ئۇ قاراشقا 
»زادى مۇشۇنداق ئىدى« دەپ ئىشىنىۋېلىشتىن ساقلىنىش ۋە 
بىر گۇمانىي نەزەرنى ئېھتىمال سۈپىتىدە مېڭىمىزدە قالدۇرۇش 
كېرەك. بۇ كېيىنچە بىز كۈتمىگەن بىر ئەھۋالالرنىڭ ئوتتۇرىغا 
بىلەن  ئېلىش  ئالدىنى  كېتىشنىڭ  ئۈمىدسىزلىنىپ  چىققىنىدا 
خاتالىقىمىزنى  تارىخىي  ئەللەيلەپ  ئۆزىمىزنى  يالغانالردا 

تونۇيالماي قېلىشىمىزنىڭمۇ ئالدىنى ئالىدۇ.

 تارىخ ھەقتە مەلۇماتقا ئىگە بولۇش ئۈچۈن ئومۇميۈزلۈك 
مۇراجىئەت  كىتابالرغا  مەلۇم  ياكى  ئېنسىكلوپېدىيەگە 
پۈتۈلگەنلەرنىڭ  يېزىپ  ئۇنىڭغا  ئەمما  مۇمكىن،  قىلىشىمىز 
»مۇشۇنداق  بويىچە  شۇ  ۋە  ئىشىنىش  ھەممىسىگە 
ئادەملەركەن«  مۇشۇنداق  كىشىلەر  بۇ  ياكى  بوپتىكەن 
بولىدۇ.  يەڭگىلتەكلىك  تولىمۇ  چىقىرىش  يەكۈن  دەپ 
دائىرىدە  تار  ۋە  تەرەپلىمە  بىر  ھالالردا  كۆپ  بۇ  شۇنداقال 
قويىدۇ.  باغالپ  بىزنى  زېھنىيەتكە  بىر  قىلىدىغان  تەپەككۇر 
ئاددىي  قالسۇن،  ياقتا  بۇ  بىلىش  جەمئىيەتنى  بىر  ئومۇمىي 
نەتىجىلىرىنى  بۇنىڭ  ۋە  سەۋەبىنى  توغرا  ئەڭ  ۋەقەنىڭ  بىر 
ۋەقە  بىلىش،  ۋارىيانتلىرىنى  ئوخشىمىغان  ئۈچۈنمۇ  بىلىش 
كىشىلەرنىڭ  بولغان  داخىل  ۋەقەگە  ئورنىنى چۈشىنىش، شۇ 
قىممەت-قارىشى، ئادىتى، مەدەنىيەت سەۋىيەسىنى بىلىش، 
ھەرىكەت مۇددىئاسىنى ئاڭقىرىش، بىزگە ئۇچۇر تەمىنلىگەن 
ئىقتىدارى،  چۈشىنىش  كۆرىنىشى،  ئارقا  شاھىتالرنىڭمۇ 
كېتىدۇ.  چۈشىنىش  قاتارلىقالرنى  سەۋىيەسى  مەدەنىيەت 
ئېلىپ  تىلغا  ئىكەنلىكىنى  غەيۋەت  بىر  تارىخنىڭ  ئۈستىدە 
بىر  كىچىككىنە  ئارىسىدىكى  كىشى  ئىككى  ئۆتكەنىدۇق، 
گەپنىڭمۇ ئۈچىنچى بىرسىگە ئۆتكەن چاغدا خاراكتېرىنىڭ، 
ھېس قىلدۇرىدىغانلىرىنىڭ سۆزلەنگەندىكى تەلەپپۇز ۋە روھى 
سۆزنىڭ  تارقالغان  بۇ  ۋە  ئۆزگۈرىدىغىنىنى  تۈپەيلى  ھالەت 
ئەسلى ھالىنى بىلمىسەك ئورۇنسىز كۆڭۈل ئاغرىقىغا سەۋەب 
تارتىدىغىنىمىزنى  خاپىلىق  مۇناسىۋەتتە  كىشىلىك  بولۇپ 
يەردە  تېرىغان  ئىشالرنى  مۇشۇنچە  سۆز  ئاددىي  بىر  بىلىمىز. 

بىر تارىخى ۋەقەنىڭ سالمىقى تەبىئىيال ئېغىر بولىدۇ ئەلۋەتتە. 
بىر  ئىكەن،  دېيىلگەن  قورالى  سىزىش  كەلگۈسىنى  تارىخ 
خاتا  بىلمەسلىك  شەكلىنى  توغرا  ئەڭ  ۋەقەنىڭ  تارىخى 
يەكۈن تۈپەيلى كەلگۈسىدىكى بىر قەدەمنى خاتا ئېلىش ۋە 

ئىستىقبالىمىزغا ئولتۇرۇش خەۋپىنى بىرلىكتە ئېلىپ كېلىدۇ.

تارىخنى بىلىش ئۈچۈن ھەر ۋاقىت دەلىل پاكىتنى تەلەپ 
مۇددىئاسىنى  مەنبەسىنى،  پاكىتنىڭ  دەلىل  ۋە  قىلىدىغان 
تەھلىل  تالالپ  جاۋابنى  لىلال  ئەڭ  ۋە  قىلىدىغان  سۈرۈشتە 
قىالاليدىغان ۋە ئۆزىمىزنىڭ كىملىكىگە ئەڭ ئۇيغۇن كەلگەن 
تەنقىدىي  شەكىللەندۈرىدىغان  ئىدىيە  تالالپ  يەكۈننى 

تەپەككۇرنى ئۆزىمىزدە يېتىلدۈرۈشىمىز كېرەك بولىدۇ.

ئاخىرىدا بىزدە ئەڭ ئېغىر ئىككى خاتالىقنى تىلغا ئېلىپ 
مىللىتىمىزنىڭ  تاماملىماقچىمىز.  يازمىنى  ئارقىلىق  ئۆتۈش 
تارىخنىڭ  تۈپەيلى  پاجىئەسى  ئېغىر  كەلگەن  دۇچ 
چەكلىنىشى، مائارىپ ئەركىنلىكىمىزنىڭ چەكلىنىشى بىزنىڭ 
بىزگە  سۈپىتىدە  تارىخ  تارىخنى  ئۇستازلىرىمىزنىڭ  تەۋەررۈك 
ئەدەبىياتقا سىڭدۈرۈپ  زۆرۈر ئۇچۇرالرنى  يەتكۈزەلمەستىن، 
رومان ئارقىلىق نۇرغۇن مەزمۇنالرنى يوشۇرۇشقا ۋە بىر قىسمىنى 
ئۆزگەرتىشكە مەجبۇر بولۇپ تۇرۇپ ۋە بۇ كۆمۈلگەن ئىزالرنى 
يېزىپ  قىلىپ  ئۈمىد  تېپىشىنى  ئەۋالدالرنىڭ  كەلگۈسى 
قالدۇردى. بۇ ئۇدۇم ھازىرغىچە داۋام قىلىپ بىز تارىخ ئۆگىنىش 
يازىدىغانالرمۇ  تارىخ  قىلىدىغان،  مۇراجىئەت  رومانغا  ئۈچۈن 
بىلىشىمىز كېرەككى،  يازىدىغان ھالەت شەكىللەندى.  رومان 
تارىخىي رومان پەقەتال بار ئۇچۇرالر ياكى شەخسلەرنى ئارقا 
ئىدىيەسىنى  مەلۇم  يازغۇچىنىڭ  ئارقىلىق  قىلىش  كۆرۈنۈش 
ئوقۇرمەنلەرگە سۇنۇشنى مەقسەت قىلىدۇ. روماننىڭ ئىچكى 

بىر دۆلەت ئۆز خاتىرىلىرىسىز پەقەتال 
بىر ساراڭالر شەھىرىدىن ئىبارەت.

-جورج سانتايانا
1

1- 18- ئەسىردە ياشىغان ئىسپانىيىلىك پەيالسوپ، شائىر، يازغۇچى
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ئالغان  تىلغا  ۋەقەلەرنى  راست  قانچە  مەيلى  قىسىملىرى 
كەتكۈدەك  يېپىپ  ئەھۋالنى  ھەقىقىي  ئۇنىڭدا  بولسۇن 
توقۇلمىالر ۋە مەقسەتلىك ئىدىيەلەر يوشۇرۇنغان بولىدۇ ۋە بۇ 
ئىشەنچلىك تارىخ ئۆگىنىش ئۈچۈن ئەسال مەنبە بواللمايدۇ. 
ياكى  سەلبىي  بەك  ئوبرازالر  تۈپەيلى  ئېھتىياج  ئەدەبىي  ھەم 
كىشىلەرگە  بىزنىڭ  ئۈچۈن  تەسۋىرلەنگىنى  ئىجابىي  بەك 
بولغان قارىشىمىزمۇ ئاق ياكى قارا دەپال چەكلىك دائىرىدىن 
بولدى.  سەۋەب  قېلىشقا  شەكىلدە  گۆدەك  چىقالمايدىغان 
توسالغۇ  ھاياتنى چۈشىنىشىمىزگە  سىياسىي  مۇرەككەپ  بۇ 
مۇمكىن.  بولۇشى  بىرى  ئامىلالرنىڭمۇ  شەكىللەندۈرگەن 
تارىخ تەرەپسىز ۋە پۈتۈنلەي پاكىتالرغا تايىنىلغان تەتقىقات 
يالغۇز  ئىنسانغا  بولغان،  كېرەك  ئۆگىنىلىشى  مەنبەلەردىن 
بولۇپ ئۆتكەننىال بىلدۈرىدىغان ئەمەس بەلكى يېڭى پىكىر 
ياراتقۇزىدىغان، كېرەكلىك ئىدىيەلەرنى شەكىللەندۈرىدىغان بىر 
قۇرۇشقا  باغ  بىلەن  تارىخىي شەخسلەر  بەلكى  رومان  بىلىم. 
مۇمكىن،  ئاسانالشتۇرىشى  تۇتۇشنى  ئەستە  بېرىپ  ياردەم 
يازغۇچىنىڭ  ھەمىشە  شەخس  ئۇ  رىئاللىقتىكى  ئەمما 
تەسۋىرىدىن كۆپ پەرقلىق بولىدۇ. بۇالرنى ئۇنۇتماسلىق الزىم.    

يازغۇچىنىڭ  رومان  تارىخىي  شۇكى،  نۇقتا  بىر  يەنە   
تارىختىكى بىر شەخستىن پايدىلىنىپ تۇرۇپ ئۆزىنىڭ ئوچۇق 
ئىدىيەلىرىنى  خالىغان  تارقىتىشنى  ياكى  ئىپادىلىيەلمىگەن 
بۇنى  بىزدە  ۋاسىتىسى.  بىر  يەتكۈزىدىغان  ئوقۇرمەنلەرگە 
كۈنلەرنى  بۇرۇنقى  يىلالر  يۈز  نەچچە  پەرقلەندۈرەلمەستىن 
كاللىسىدا  بۈگۈننىڭ  ۋە  كۆرۈۋالىدىغان  كۆزىدە  بۈگۈننىڭ 
تەپەككۇر قىلىپ خاتا يەرگە خاپا بولۇپ يۈرىدىغان ھالەتلەرمۇ 
كۆرىدىغان  كۆزىدە  بۈگۈننىڭ  تارىخنى  بۇ  ۋە  شەكىللەندى. 
 - قوۋمالردا  تۈركىي  پۈتۈن  ئەمەس،  بىزدىال  يالغۇز  ئەھۋال 

ئۆزبېك، قازاق، قىرغىز، تۈرك، تۈركمەن قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ 
چىقتى.  مەيدانغا  سۈپىتىدە  ھادىسە  ئومۇمىي  ھەممىسىدە 
بىزگە  تەرىپىدىن  رۇسالر  قوۋمالرنىڭمۇ  بۇ  ئەھۋال  بۇ  بەلكى 
ئوخشاشال مەقسەتلىك ئېلىپ بېرىلغان مەدەنىيەت ئىنقىالبىغا 
بۇزغۇنچىلىققا  سىستېمىسىنىڭ  مائارىپ  كەلگىنى،  دۇچ 
ئۇچرىغىنى تۈپەيلىدىن ئىلمىي مېتودالردا ئاجىزلىقىدىن بولسا 

كېرەك. 

ئاناكرونزىم دەپ ئاتالغان ئۆتمۈشنى بۈگۈننىڭ ئىدىيەسىدە 
ساھەسىدىكى  تارىخ  خىل  بۇ  ئىبارەت  قىلىشتىن  تەھلىل 
خاتالىق ئۆز ئەجدادلىرىمىزنى خاتا تونۇش، خاتا چۈشىنىشنى 
ئىگە  بىز  كۈلتۈرىمىز،  مىللىي  ئۆز  چىقىرىدۇ.  كەلتۈرۈپ 
كىملىكىمىزنى  بۈگۈنكى  تونۇش  خاتا  مەدەنىيەتنى  بولغان 
يارىتىشتا بىزنى ئورۇنسىز توقۇنۇش ۋە دەتاالشالرغا ئەكىرىپ 
ھىجاپلىنىشىنى  خانىم-قىزلىرىمىزنىڭ  مۇسۇلمان  قويىدۇ. 
ئەرەبلىشىش دەپ خاپا بولۇۋاتقان بىر قىسىم كىشىلىرىمىزدە 
بۇنىڭغا  كۆرەلەيمىز.  ئىزناسىنى  خاتالىقنىڭ  خىل  بۇ 
بۈگۈنكى  ئۇيغۇرنىڭ  ئورۇنسىز جېدەللەر  نۇرغۇن  ئوخشىغان 
كۈنلۈك ھاياتىدا ھەر كۈنى دېگۈدەك كۆرۈلۈشكە باشلىدى. 
مېڭە  ۋە  ئۈنۈمسىز  سىياسىتى،  قالدۇرۇش  نادان  خىتاينىڭ 
يۇيۇش خاراكتېرىدىكى مائارىپى بىزنى تېخىمۇ قايمۇقىدىغان 
ۋە تېخىمۇ ئىلمىي بولمىغان تەپەككۇر ئۇسۇلىغا ئىگە قىلىپ 
قويدى. بۇ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش، مىللىي كىملىكىمىزنى 
قىلىش،  بەرپا  قايتىدىن  تازىالپ  زەھەرلىشىدىن  خىتاينىڭ 
ئەجدادلىرىمىز بىلەن بېغىمىزنى قايتا قۇرۇش بىزنىڭ جىددىي 
ئىسالھ  ئادەتلىرىمىزنى  تەپەككۇر  ۋە  ئىزدىنىش  بىر شەكىلدە 
قىلىش، ئىلمىي مېتودالرنى ئۆگىنىش، تەنقىدىي تەپەككۇرنى 

يېتىلدۈرۈشىمىزنى تەقەززا قىلىدۇ.
Vbu بۇ ماقالە ئۈچۈن پايدىالنغان مەنبەلەر:

Tarih İçin 
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ئانالىزچىالر ئىسالم دۇنياسى گىرىپتار بولغان كۈلپەتلەرنىڭ 
سەۋەبى ھەققىدە ھەرخىل پەرەزلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇشماقتا. 
چىقارغان  كەلتۈرۈپ  كرىزىسالرنى  نۆۋەتتىكى  سەۋەبلەر  بۇ 
نە  تارىخىدا،  ئىسالم  نە  تراگېدىيە  شەكىلدىكى  بۇ  بولۇپ، 
ئەھلىسەلىپ تارىخىدا، نە موڭغۇل تارىخىدا، نە ھېچ قايسى 
مىللەتنىڭ تارىخىدا يۈز بېرىپ باقمىغان ئۆرنەكسىز تراگېدىيە 

ئىدى. 

خەتەرلەر  قورشىۋالغان  تەرەپتىن  تۆت  ئىسالمنى  ئۇالر 
كۆز  ھەققىدىكى  كرىزىسالر  داۋاملىشىۋاتقان  ئۈزۈكسىز  ۋە 
قاراشالرغا ھەر تەرەپتىن نەزەر سېلىپ، خەتەرلەرگە نىسبەتەن 
چارىسى  قىلىش  ھەل  بولسا  كرىزىسالرغا  يولى،  چىقىش 
چارىلىرىنى،  قىلىش  ھەل  دەلىلىنى،  ھەركىم  ئىزدىمەكتە. 
يېتەكلەيدۇ،  پىكرىگە  ئۆز  قويۇپ  ئوتتۇرىغا  ئۇسلۇبىنى 

ئەلۋەتتە.

كېسىلىنى  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  تەھلىلچىلەر  بەزى 
ئىچكى  جاھانگىرلىكىگە،  ياۋروپانىڭ  جەھەتتىن  تاشقى 
ماددىي  ھالەتتە  پۈتۈن  بىر  ئۈممىتىنىڭ  ئىسالم  جەھەتتىن 
پاراۋانلىققا  تېخىمۇ  تۇرمۇشىنى  قاندۇرۇش،  ئىھتىياجلىرىنى 
تەڭگە- چۈشۈپ،  دۈم  دۇنياغا  مال  ئۈچۈن  قىلىش  ئىگە 

توپالش  دۇنيا  مال  كېچە-كۈندۈز  بولۇپ،  قۇل  تىلالغا 
يەمەنلىك  ئىزاھاليدۇ.  باغالپ  يۈرگەنلىكىگە  كويىدىال 
ئۆز  ياۋروپالىقالر  ئاساسالنغاندا،  بايانىغا  يەھيانىڭ  ئىمام 
ئۆتكۈزۈپ،  ئەلگەكتىن  بايلىقالرنى  جىمى  دۆلىتىدىكى 
مۇنبەت،  تۇپرىقى  قالمىغاندا  ھېچنېمىسى  يەپ-ئىچىپ، 
يۈرۈش  دۇنياسىغا  ئىسالم  ئىگە  بايلىقالرغا  نەپىس  ئەڭ 
تېخىمۇ  پاراۋانلىقىنى  توشقۇزۇش،  خەزىنىسىنى  قىلىدۇ-دە 
سۈمۈرۈپ،  بايلىقىنى  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  ئۈچۈن  ئاشۇرۇش 

بۇالقلىرىنى قۇرۇقداپ قويۇشقا ئۇرۇنىدۇ. 

ئىسالم  ياۋروپالىقالرنىڭ  تەھلىلچىلەر،  قىسىم  بىر  يەنە 
قارىغاندا  يۈزەكى  ھۇجۇمى،  بۇ  قىلغان  ئۈزۈكسىز  دۇنياسىغا 
قىلىشتەك  بۇالڭ-تاالڭ  دۇنيانى  مال  جاھانگىرلىك، 
ماددىي  نەپسانىيەتچىلىك،  دۇنياۋى  ماھىيەتتە  كۆرۈنسىمۇ، 
تەمەنى مەنبە قىلمىغان، بەلكى بۇ ئەسىرلەر بويى مۇسۇلمانالر 
كەلگەن  داۋاملىشىپ  ئۈزۈكسىز  ئارىسىدا  ياۋروپالىقالر  بىلەن 
چۈنكى  قارايدۇ.  دەپ  داۋامى  ئۇرۇشىنىڭ  ئەھلىسەلىپ 
ئۆزىنى  ياۋروپالىقالرغا  دەۋرىمىزدە  تاكى  تەرەپ  ئىككى 
كەسكىن  قەدەر  كەلگەنگە  يېتىپ  پۇرسىتى  قىلىش  نامايان 
رىقابەتتە ئىدى. پۇرسەت پىشىپ يېتىلگەندە بولسا، پەرەڭلەر 

ئىسالمدىكى كرىزىس-مائارىپ

ئاپتورى:شەكىب ئارسالن

ئەرەبچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى:ئابدۇلھەمىد كەۋسەر
ئىستانبۇل تەجدىد ئۇنىۋېرسىتېتى

شەرىئەت ۋە ئىسالم بىلىملىرى ئوقۇغۇچىسى

)1946-1869( 

*

*»ئىسالم ۋە مەدەنىيەت«، شەكىب ئارسالن ماقالىلىرى توپلىمى، 2011
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يىقىلغان يېرىدىن دەس تۇرۇپ، خىزمىتىنى يېڭىدىن باشالپ 
ئىلگىرى بىھۇدە تۆكۈلگەن قانلىرىنى سۇيىئىستېمال قىلىشقا 

باشلىدى. 

مەسىلەن: فرانسىيە 1- ۋە 3-ناپولېئون دەۋرىدە سۈرىيەگە 
قېتىملىق  ھەر  قوزغىدى.  ئۇرۇشى  ئەھلىسەلىپ  قېتىم   13
بولسىمۇ  تارتقان  چىقىم  ئەسكەر  دۇنيا،  مال-  ئۇرۇشتا 
قېتىم   13 قىلدى.  ھۇجۇم  قايتا  يەنە  كېيىن  مەزگىلدىن  بىر 
زېمىندا  كەتكەن  چىقىپ  ھالدا  مەجبۇرى  قىلىپ،  ھۇجۇم 
تەرىپى  قاالرلىق  ھەيران  قانداقمۇ  ئۇرۇنۇشنىڭ  يەرلىشىشكە 

بولسۇن! 

قۇددۇسنى  ئەسىردە  ئۇتتۇرا  رىچاد،  پادىشاھى  ئەنگلىيە 
ئىشغال قىلىشقا ئۇرۇنغان ۋاقىتتا، فاتىھ ساالھىدىن ئەييۇبىي 
قۇددۇسنى مۇداپىئە قىلىپ، رىچادنى ئارقىسىغا چېكىندۈرگەن 
ئەينى  ئۆتكەندە،  يىل   750 ئارىدىن  ياۋروپالىقالر  بولۇپ، 
چىقىرالمىغان  روياپقا  تۆلەپمۇ  بەدەللەرنى  نۇرغۇن  ۋاقىتتا 
ھالبۇكى  كەلدى.  قايتىپ  ئۈچۈن  داۋامالشتۇرۇش  ئىشنى 
بۇ  يالقۇنجاۋاتاتتى.  ئوتلىرى  ھەسرەت  قەلبىدە  ئۇالرنىڭ 
ئوتنى گېنېرال ئەللەنبى ئۆچۈرۈپ سەككىز ئەسىردىن كېيىن، 
قىلغانلىقىنى  بىكار  ئەمگىكىنى  ئەييۇبىينىڭ  ساالھىدىن 

بىتەرەپ تۇرۇپ ئوچۇق جاكارلىدى. 

بەزى تەھلىلچىلەر، بۇ يەردە دىنىي ئۆچمەنلىك، ئەھلى 
ئەمەس،  قەتئىي مەۋجۇت  نەرسە  ئۇرۇشى دەيدىغان  سەلىپ 
ئۈزۈل-كېسىل  ياۋروپادىن  خرىستىئانپەرەسلىك  چۈنكى 
يوقالغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئورنىنى ياۋروپاپەرەسلىك ۋە غەرب 
دىنىنى  ئۆز  ياۋروپا  شۇڭالشقا،  ئىگىلىگەن.  مەدەنىيىتى 
بۆلىدىغان  كۆڭۈل  بىردىنبىر  بۆلمەيدۇ.  كۆڭۈل  تارقىتىشقا 
تېخىمۇ  كۆرە  مەدەنىيىتىدىن  شەرق  ئىنسانالرغا  ئىشى 
مەدەنىيىتىنى  غەرب  بولغان  ئەۋزەل  تېخىمۇ  ئۈنۈملۈك، 
تارقىتىش دەپ قارايدۇ. )بۇ جاھانگىرالرنىڭ سۇيىقەستى ۋە 
بەزى مۇجەددىدلەرنىڭ )يېڭىلىق ياراتقۇچىالر- تەھرىردىن( 

ئازغۇنلىقىدىن باشقا نەرسە ئەمەس(. 

ئۆزىنى  دۇنياسىغا  ئىسالم  غەربنىڭ  باشقىالر،  يەنە 
ھاياتنى  ئارىسىدىكى  ئەللىرى  ياۋروپا  سىرى،  ئېتىشنىڭ 
رىقابەت،  بارغان  ئېلىپ  ئارا   - ئۆز  ئۈچۈن  قېلىش  ساقالپ 
كۈرەشتە دەپ قارايدۇ. چۈنكى ھەر قانداق بىر دۆلەت، قوشنا 

ئىلگىرلىشىدىن  تەڭ  ياكى  تۇرۇشى  ئۈستۈن  ئۆزىدىن  ئەلنىڭ 
كۈچ،  سېلىپ  قول  دۆلەت  باشقا  نەتىجىدە  خەۋپسىرەيدۇ. 
ئېشىپ،  ئۆزىدىن  جەھەتلەردە  رەھبەرلىك  ھۆكۈمرانلىق، 
دۇنيانىڭ پەۋقۇلئاددە كۈچىگە ئايلىنىشتىن ئىلگىرى ئىسالم 
دۇنياسىغا ياۋۇز قولىنى سوزۇپ، قوشنا ئەللەرنىڭ تىجارەت 

يوللىرىنى كونترول قىلىشقا مەجبۇر بولىدۇ. 

ۋە  دۆلەتلىرى  ئىسالم  ئىسالم،  تەھلىلچىلەر  پۈتۈن 
سەۋەبلەر  يۇقىرىقى  زەئىپلىكنى  كەلگەن  دۇچ  مۇسۇلمانالر 
يۇقىرىقى سەۋەبلەرنىڭ  قارايدۇ. شۇنداقال،  تۈپەيلىدىن دەپ 
ھەممىسى ياكى بىر بۆلىكى ئارقىلىق كېلىدىغان خەتەرلەر ۋە 

يېڭى شۇملۇقالرنى ھېس قىلىپ تۇرىدۇ. 

بىز دەيمىزكى، دەرۋەقە يۇقىرىقى سەۋەبلەرنىڭ ھەممىسى 
ئورۇنلۇق. ئىسالم بۇ مەرەزلەرگە مۇپتىال. ھېچقانداق بىرىنى 
سۈپەتلەش ياكى خەتىرىنى تەخمىن قىلىشتا مۇبالىغە قىلغىنى 
ۋە  مۇسۇلمانالر  نۆۋەتتە  خەتىرى  بۇالرنىڭ  لېكىن  يوق. 
ئىسالمىي ھاكىمىيەتلەر يۈرگۈزىۋاتقان مائارىپ ئەندىزىسىگە 
ئۇسلۇبىنىڭ  مائارىپ  بۇ  ئەمەس.  ھېچنىمە  سېلىشتۇرغاندا 
جاھانگىرالردىن،  نىسبەتەن  مۇسۇلمانالرغا  نەتىجىسى 
ۋە  ھۇجۇمالردىن  ئىقتىسادىي  ئۇرۇشىدىن،  ئەھلىسەلىپ 

شۇنداقال ھەر قانداق بااليىئاپەتتىن بەكرەك تراگېدىيىلىك. 

ئەندىزىسى،  مائارىپ  ناچار  تۇتۇۋاتقان  كۆزدە  بىز 
يېشىدىن  كېتىدىغان  ئۇيۇلۇپ  نەقىش  لەۋھەسىگە  قەلب 

ئىبرەت ئالىدىغان قەۋم 

ئۈچۈن ئايەتلەرنى 

مۇشۇنداق تەپسىلىي 

بايان قىلدۇق.

ئەنئام سۈرىسى
126-ئايەت
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قائىدىلىرىنى  تىلى  ئەرەب  يادالش،  كەرىمنى  قۇرئان  باشالپ 
ئۆگىنىشتىن يىراق ھالدا ئەقىدىسىز ئەۋالدالرنى يېتىشتۈرۈپ، 

ئاندىن ئۇالردىن مۇسۇلمان بولۇشىنى تەلەپ قىلىشتۇر!

كوممۇنىزم،  ۋە  ئۇرۇشى  پىكىر  نۆۋەتتە،  مۇسۇلمانالر 
لىبېرالىزم، دېموكراتىيەگە ئوخشاش زەھەرلىك پرىنسىپالرنىڭ 
بىر  دۇنياغا  ماددىي  شىكايەتچى.  كەتكەنلىكىدىن  يامراپ 
شۇنداقال  ۋە  بېزەش  تەرەپتىن  مەنىۋىي  چوقۇنۇش،  پۈتۈن 
يېقىنقى  پەرەڭلەر،  بولغان  مۇپتىال  نۆۋەتتە  دۇنياسى  ئىسالم 
بۇنىڭ  مەسىلىلەرمۇ  كۆرۈلگەن  ياشالردا  مۇسۇلمان  دەۋردە 

سىرتىدا ئەمەس. 

ئۇرۇش  ۋە  گېزىت-ژۇرنال  ياۋروپانىڭ  بىز  دەرۋەقە 
ياۋرۇپالىق  كەزگەن  شەرقنى  كېيىن  ئاخىرالشقاندىن 
ئوقۇدۇق.  خاتىرىلىرىنى  ساياھەت  ساياھەتچىلەرنىڭ 
ھەممىسى بىردەك ھازىر دىنسىزلىق ئىسالم دۇنياسىغا قەدەم 
پىكرىي  بەرگەن  يۈز  مۇسۇلمانالردا  نۆۋەتتە  دەۋاتىدۇ.  ئالدى 
تارقالغان  ياۋروپادا  ئاخىرلىرىدا  ئەسىرنىڭ   -18 ھەرىكەت 

ھەرىكەتكە ئوخشاپ كېتىدۇ دەپ قارىماقتا. 

دۇنياسىدىكى  »ئىسالم  ژۇرنىلىدا:  بىر  گولالندىيەنىڭ 
ئۇ  بىراق  داۋامالشمايدۇ،  ھەرگىزمۇ  ھەرىكىتى  دىنسىزلىق 
ھازىر پۈتۈن ئەتراپقا يامرىماقتا.« دېگەن مەزمۇندا بىر ماقالە 
مارتىن  ۋىليام  يازغۇچى  مەشھۇر  شىۋىتسارىيەلىك  ئوقۇدۇم. 
ئاخىرالشتۇرۇپ  ئىراق ساياھىتىنى  ۋە  قىشتىكى شام  يىل  بۇ 
قايتقان ۋاقىتتا جەنۋەدە لېكسىيە ئورۇنالشتۇرۇپ باغداتتىكى 
ئەۋالدالرنىڭ  يېڭى  ئىراقتىكى  ئاساسەن  مۇالھىزىلىرىگە 
بايان  ئوچۇق  ئىكەنلىكىنى  يىراقتا  ئىنتايىن  دىنىدىن  ئىسالم 

قىلغان.

يىلدىن   150 موسۇلدا  تۇرغان،  مۇقىم  يىل   35 ئىراقتا 
بۇيان مەركەزلىرى بار بولغان فرانسىيىلىك پوپالرنىڭ مەلۇم بىر 

رەئىسى پارىژدا مۇنداق دەپ لېكسىيە سۆزلىگەن: 

دىندىن  ۋە  دىنسىزلىق  ئارىسىدا  ياشالر  »مۇسۇلمان 
يىرگىنىش خاھىشى ھەيران قاالرلىق دەرىجىدە يامراش بىلەن 
بىرگە، ئەخالقىدىمۇ شۇ قەدەر چۈشكۈنلىشىش يۈز بەردىكى، 
ھەتتا بىز پاستېر، پوپالر بۇ دىنسىز ياشالرغا قارىغاندا دىندار 
ئاخىرىدا   _ يەتتۇق.«  ھالغا  بىلىدىغان  ئەال  پېشقەدەملەرنى 
ھالەتكە  روھى  ناچار  بۇ  ھۆكۈمىتىنىڭ  ئىراق  پوپ،  ياشانغان 

قارىتا زىيادە ئاجىز پوزىتسىيەسىنى ئەيىبلىگەن. 

قەدەر  پارالمېنتقا  بەزى-بەزىدە  مىسىرلىقالر  پۈتۈن 
پەرياد  ھادىسىسىدىن  ئۆچمەنلىك  دىنىي  كىرگەن  سىڭىپ 
يۈز  ھادىسىسى  كۆرۈش  ئۆچ  دىننى  ئەگەر  چەكمەكتە. 
ئەركىنلىكى  پىكىر  ئۇنىۋېرسىتېتىمۇ  مىسىر  بولسا،  بەرمىگەن 
نامىدىكى شۈبھىلەرنىڭ ئوچىقىغا ئايلىنىپ قالمىغان بوالتتى. 

سۈرىيەنىڭ ئۆزىمۇ باغرىدا چاقماق تېزلىكىدە يامراۋاتقان 
ۋە  ئەنگلىيە  ئالالھ  ئەگەر  ساقلىماقتا.  كېسىلىنى  دىنسىزلىق 
بەرگەن  ئەرەبلەرگە  دۆلەتكە  ئىككى  ئىبارەت  فرانسىيەدىن 
مۇستەقىللىق ۋەدىسىدە تۇرۇشنى ئىلھام قىلمىغان بولسا ئىدى، 
تەسۋىرلىگۈسىز  بولىشى  ۋەيران  دىنىنىڭ  ئىسالم  سۈرىيەدە 

دەرىجىدە ئېغىر بولغان بوالتتى. 

ئەھدى  بەرگەن  قوشۇنىنىڭ  ئىتتىپاقداشالر  لېكىن 
پەيمانىنى بۇزۇپ، شەرقلىقلەرگە، خۇسۇسەن مۇسۇلمانالرغا 
ناچار مۇئامىلە قىلىشى، گېرمانىيە ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشتىن 
ئىلگىرىكى قوي تېرىلىرىنى سېلىپ بۆرە تېرىسىگە ئورىنىشى 
ۋە ئۇنىڭدىن باشقا زومىگەرلەرچە يۈرگۈزگەن قارا سىياسىتى، 
يالغانچى  خىيانەتچى،  ياشالردا  بولۇپمۇ  مۇسۇلمانالردا 
ئىسالمىي  قىلغان  مەنبە  كۆرۈشنى  يامان  ئەجنەبىيلەرنى 
ھەرىكەتنى پەيدا قىلدى. ئەگەر بۇ خىيانەتچىلەر ۋەدىسىدە 
ھەتتا  ياقتۇرغان،  ئۇالرنى  ياشالر  بۇ  ئىدى،  بولسا  تۇرغان 
بوالتتى.  كۆرگەن  يامان  ئىسالمنىمۇ  ئۈچۈن  ئىش  مۇشۇ 
نەپرەتلىنىپ  ئۇالردىن  ئۈچۈن  تۇرمىغانلىقى  ۋەدىسىدە  بىراق 

ئىسالمغا قايتتى. 

چۈنكى  دېيەلمەيمەن.  بولدى،  مۇشۇنداق  مۇتلەق  مەن 
سۈرىيەنىڭ  بۇنى  بىراق  ئەمەس.  توغرا  مۇتلەقلەشتۈرۈش 
ھالەتنىڭ  روھىي  كىلىدىغان  ئۇيغۇن  كىشىلىرىگە  نۇرغۇن 

تەسۋىرى، دېيەلەيمەن. 

ناماز-روزا بىلمەيدىغان، ئۇرۇش ئاخىرلىشىشنىڭ ئالدىدا 
نۇرغۇنلىغان  ياقىاليدىغان  ئوچۇق-ئاشكارا  دىنسىزلىقىنى 
فرانسىيەنىڭ  ئەنگىلىيە،  ياشالرنىڭ  مۇسۇلمان  سۈرىيەلىك 
ناماز  كېيىن  كۆرگەندىن  سىياسىتىنى  كېيىنكى  ئۇرۇشتىن 
ئوقۇيدىغان، روزا تۇتىدىغان، ھەتتا ئىسالمنىڭ ئىجراچىلىرىگە 
تەھقىقلەندى.  قايتقانلىقى  پەيلىدىن  قىلىدىغان  ئۆچلۈك 
كىيگەنلىكىنى  ئوراپ  سەللە  بۆككە  قىزىل  كىشىلەرنىڭ 
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ئاڭلىدىم. 

شۇنداق  مەن  قارالسىمۇ  دەپ  ئەمەس،  مۇمكىن 
تۇرغان  ۋەدىسىدە  قوشۇن  ئىتتىپاقداش  ئەگەر  ئوياليمەنكى، 
بولسا، ياشلىرىمىز ئۇالرنى دەپ شىلەپە كىيگەن بوالتتى. بۇ 
خىل روھىي ھالەت گاھىدا غەلىتە تۇيۇلۇشى مۇمكىن، بىراق 

بۇ رېئال ئەھۋال. 

ئىدى،  بولسا  بولمىغان  دۆلىتى(  مىللىي  )زىئون  ئەگەر 
بۈگۈن بىز پەلەستىندە كۆرۈۋاتقان ئىسالمىي مۇستەھكەملىك 
بولمىغان بوالتتى. ئەگەر مەشھۇر ئىسالمىي دۆلەت )ئوسمانىيە 
خەلىپىلىكىنى دېمەكچى( گرېتسىيە ئۈستىدىن غەلىبە قىلىپ، 
ياۋروپا بىلەن لوزان شەرتنامىسىنى ئىمزالىمىغان بولسا ئىدى، 
تۈركىيەدە دىنسىزلىق، ئىسالمنى ئۆچ كۆرۈش دەيدىغان نەرسە 

مەۋجۇت بولمىغان بوالتتى. 

قاتارلىقالردا  قانۇن  ھۈنەر-كەسىپ،  كىيىم-كېچەك، 
ئۆزگەرتىش بولمىغان بوالتتى. قومانداننىڭ كۆڭلىگە ئىلگىرى 
شۇملۇقالر  كەلگەن  داۋامالشتۇرۇپ  ھازىرغىچە  ۋە  قىلغان 

كەچمىگەن بوالتتى. 

شۇنداق! ئەگەر بۇ دۆلەت ئاقىۋىتى بىلىنمىگەن ئېنىقسىز 
ئارمىيە  ئىتتىپاقداش  بولسا،  داۋامالشقان  پېتى  دۆلەت 
بۈگۈنگىچە دۆلىتىنى ئىشغال قىلغان بولسا، ھېلىقى داڭلىق 
قوماندان ھەر جۈمە مەۋلۇت قىرائىتىگە ھازىر بولغان، ھەر كۈنى 
دەپ  مىسىرلىقالر ھەققىدە »مىللەتداشلىرىمىز«  ۋە  ئەرەبلەر 
ئەجنەبىيلەرنىڭ  نۇسرىتى،  دىننىڭ  بوالتتى.  قىلغان  خىتاب 
ساقالپ  خەلىپىلىكنى  قۇتۇلدۇرۇش،  خەلىپىنى  قولىدىن 
قېلىش قاتارلىق ئىشالر ئۈچۈن ئىسالم دۇنياسىنىڭ ئويغىنىشى 

كېرەكلىكى ھەققىدە لېكسىيە سۆزلەيتتى، ئەلۋەتتە. 

سۆيگەن،  قولىنى  نۇرسىنىڭ  ئەھمەد  سەيىد  شەكسىز 
ئايرودرومالرغىچە ئالدىغا چىقىپ كۈتۈۋالغان بوالتتى. ۋە يەنە 
بۇخارىي شەرىپنى  بىزگە  باشالندى،  تۇرۇپ »جەڭ  ماردىندا 
ئوقۇپ مەدەت بېرىڭالر« دەپ ئەۋەتكەن تېلېگراممىسىدەك 
باش  نۆۋەتتىكى  ئۇنىڭ  بوالتتى.  ئەۋەتكەن  تېلېگرامما 
مىنىستىرى سەيىد ئەھمەد نۇرسىنىڭ ئالدىغا كېلىپ ئىككى 
قىلىپ  تەلەپ  قىلىشنى  دۇئا  ئولتۇرۇپ،  يۈكۈنۈپ  سائەت 

بولغاندىن كېيىن قايتىپ كېتەتتى. 

ئەگەر بۇ مىللەت شەك ۋە جەزم ئارىسىدا ئىككىلەنگەن 

كاپالەتلىك  مۇستەقىللىقىغا  ئىدى  بولسا  قالغان  پېتى 
قىاللمايتتى. 

بۇ پەقەت تۈركىيەلىكلەر بىلەنال چەكلىنىپ قالماستىن، 
كۈلپەت  ئىسالم  بىخلىنىۋاتىدۇ.  ئەرەبلەردىمۇ  نۆۋەتتە  بەلكى 
چۈشكەندىال ئەسلىنىدىغان كوللېكتىپ خاراكتېرگە ئايالندى. 
مۇبادا »تۈركىيە« بىر كۈنلەردە، بۈيۈك دۆلەتلەر بىلەن جەڭگە 
جۈمە،  ئىسالم،  ئىمان،  ئۇالردا  شەكسىز  قالسا  كىرىپ 
باقمىغان  بېرىپ  يۈز  مەككىدە  خەتمىسى،  قۇرئان  مەۋلۇت، 

زىكىر-تەسبىھلەرگە خەۋەردار بولىسىز. 

ئالالھ سۇبھانەھۇ ۋە تەئاالنىڭ سۆزى نېمە دېگەن ھەق 
ياتسىمۇ،  يەتسە،  زىيان-زەخمەت  بىرەر  »ئىنسانغا  ھە! 
ئولتۇرسىمۇ، تۇرسىمۇ، ئۇنى دەپئى قىلىشىمىزنى تىلەپ بىزگە 
دۇئا قىلىدۇ؛ ئۇالرغا يەتكەن زىيان-زەخمەتنى كۆتۈرۈۋەتسەك، 
گويا ئۇنى كۆتۈرۈۋېتىشىمىزنى تىلەپ بىزگە دۇئا قىلمىغاندەك 
يامان ئىشنى يەنە داۋامالشتۇرىدۇ. ھەددىدىن ئاشقۇچىالرنىڭ 
سۈرە  كۆرسىتىلدى«  چىرايلىق  مۇشۇنداق  ئۇالرغا  قىلمىشى 

يۇنۇس 10 ~ 12 ئايەتلەر. 

ئالالھ تائاال سۈرە يۇنۇسنىڭ 22-ئايىتىدە يەنە مۇنداق 
دەيدۇ: »ئى خۇدا! ئەگەر سەن بىزنى بۇنىڭدىن، يەنى باالدىن 
قۇتۇلدۇرساڭ، بىز چوقۇم شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بولىمىز، دەپ 

چىن كۆڭلى بىلەن دۇئا قىلىدۇ«. 

ئۇنى  كىشىلەر  بېرىپ،  يۈز  ئىشالر  ئوخشاش  شۇنىڭغا 
كېرەك.  ئەسلىشى  ئايەتنى  ماۋۇ  ھەمدە  كۆرۈشى  بىۋاستە 
دۇئا  يالۋۇرۇپ  ئالالھقا  يەتسە،  ئېغىرچىلىق  بىر  »سىلەرگە 
كۆتۈرۈۋەتسە،  ئېغىرچىلىقنى  سىلەردىن  ئالالھ  قىلىسىلەر. 
ئاراڭالردىن بىر بۆلەك ئادەم دەرھال ئۆز پەرۋەردىگارىغا شېرىك 

كەلتۈرىدۇ.« سۈرە نەھل 54،53 ئايەتلەر. 

51-ئايىتىدە  سۈرىسىنىڭ  فۇسسىلەت  تائاال  ئالالھ 
قىلساق،  ئاتا  نېمەت  »ئىنسانغا  دەيدۇ:  مۇنداق  يەنە 
ئالالھنىڭ  ئۆرۈيدۇ.  يۈز  ئېيتىشتىن  شۈكۈر  پەرۋەردىگارىغا 
كېتىدۇ.  ھاكاۋۇرلىشىپ  تارتىپ  باش  بويسۇنۇشتىن  ئەمرىگە 
ئەگەر ئۇنىڭغا يامانلىق يەتسە ئالالھقا يۈزلىنىپ ئۈزلۈكسىز 

دۇئا قىلىدۇ«. 

مۇشۇ  شەكىلدە  تۈرلۈك  ئايەتلەرمۇ  باشقا  ئۇنىڭدىن 
مەزمۇننى تەكىتلەيدۇ. بۇ قەدەر تەكرارلىنىشنىڭ سىرى بولسا، 
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چۈنكى  كېتىشىدۇر.  جەمئىيەتلىشىپ  خاراكتېرنىڭ  خىل  بۇ 
يۈك  بۇ  تونۇيدۇ.  ئاندىن  ئاستىدا  بېسىم  ئالالھنى  ئىنسانالر 
يەلكىسىدىن ئېلىۋېتىلگەندە بولسا، تەكەببۇرلىشىپ قەلبىگە 
تۇزكورلۇق  ۋە  دىنسىزلىق  نەرسە  كېچىدىغان  بولۇپ  تۇنجى 

بولىدۇ. 

ئۇچقۇنى  غەلىبە  ئازراق  ياكى  ياخشىلىق  ئازراق  بىز 
كۆرۈنۈپ بولغۇچە ئۆزىنى كۇپۇرغا بۇ قەدەر ئۇرۇشنىڭ ئەسلى 
ماھىيىتىگە قاراپ باقساق، بۇ ئەھۋالنىڭ ئىسالم تەلىماتىدىن 
خەۋىرى يوق ياشالردا يۈز بېرىدىغانلىقىنى بايقايمىز. چۈنكى 
ئىمانىي قۇرۇلمىسى شۇنچىلىك ئاجىزكى، تۇنجى  ئۇالرنىڭ 

قېتىملىق بورانغا بەرداشلىق بېرەلمەي ۋەيران بولىدۇ. 

سىز مىللىتىنىڭ ئەقىدىسىدىن، ئىسالم دىنى ئاساسلىرىنىڭ 
تەرىپىدىن  ئائىلىسى  يوق،  دەلىللىرىدىن ھېچقانداق خەۋىرى 
14 يېشىدا ياۋروپاغا ئەۋەتىلىۋاتقان ياشالر ھەققىدە ئويلىنىپ 
يېتىپ  سۈپىتىدە  ماتېرىيال«  »خام  ياۋروپاغا  ئۇالر  بېقىڭ. 
كەمسىتىدىغان،  ئىسالمنى  مېڭىسىنى  يەردە  ئۇ  بارىدۇ-دە، 

چۈشۈرىدىغان، پەس كۆرىدىغان نەرسىلەر بىلەن توشقۇزىدۇ. 

سىرى  زەئىپلىكىنىڭ  تۇرغۇنلۇق،  قاالقلىق،  مىللىتىنىڭ 
دېگەن  تەسىرى  »ئەكس«  ئىسالمنىڭ  ئېيتقاندا،  يىغىپ 
يېڭى  نەتىجىدە،  ئوزۇقالندۇرۇلىدۇ.  بىلەن  سەپسەتىلەر 
كۆرۈش،  يامان  دىنىنى  ئىسالم  ئەۋالدالردا  »ئىسالمىي« 
يېتىلسە ھەيران  يىرگىنىش خاراكتېرى  ئىسالم مەدەنىيىتىدىن 

قاالرلىق ئىش بوالمدۇ؟ 

ئاندىن  بەرسە  يۈز  قارمۇ-قارشىسى  بۇنىڭ  ئەگەر  يوقسۇ! 
ئىچىدە  ياشالر  مۇشۇ  ناۋادا  بولىدۇ.  ئىش  قاالرلىق  ھەيران 
دۇنيانىڭ  قالسا،  چىقىپ  بىرى  مۇسۇلماندىن  ھەقىقىي 
دىنىي  ئارىسىدا  ياشالر  بۇ  بىز  بولىدۇ.  ۋەيران  لوگىكىسى 
بارلىقىنى  يىراقراقالرنىڭ  دىنسىزلىقتىن  ياكى  بار  خاھىشى 
ياشالرنىڭمۇ  خىلدىكى  بۇ  بىراق  ئەمەس.  قىلماقچى  ئىنكار 
ياكى  بىلىدىغان  ئەقىدە  ئىلگىرى،  بېرىشتىن  ياۋروپاغا 
تەسىر  مەدەنىيىتى  ياۋروپانىڭ  باشالپ  كىچىكىدىن 
چوڭ  مۇھىتتا  ئىسالمىي  قۇيۇق  دەرىجىدىكى  قىاللمىغۇدەك 

بولغانالر ئىكەنلىكىنى بايقىدۇق. 
دېمەككى، خاتالىق ئۆز تەلىماتىنى تارقىتىشنى مەقسەت 
ياۋروپا  قىلىنسا،  ئىنساپ  ئەگەر  ئەمەس.  ياۋروپادا  قىلغان 

ئۇ  چۈنكى  بىلمەيدۇ.  ماھىيىتىنى  ھەقىقىي  ئىسالمنىڭ 
يەرگە ئىسالم ھەققىدىكى تەشۋىقات تەتۈر ھالەتتە يەتكەن. 
ئەنگلىيە،  فرانسىيە،  بار دېيىلسە يېڭى نەسىللەرنى  خاتالىق 
قاتارلىق  ئاۋىسترىيە  شىۋىتسىيە،  بىلگىيە،  گېرمانىيە، 
دۆلەتلەرگە ئەۋەتكەن ئىسالمىي ھاكىمىيەتتە بار. بۇ دۆلەتلەر 
ياۋروپا بىزگە بۇ ياشالرنىڭ ئىچىدىن كەلگۈسى ئاۋانگارتالرنى 
ماھىيەتتە  سۈرىدۇ.  خىيال  خام  دەپ  بېرىدۇ  يېتىشتۈرۈپ 
قىلىنغاندا  ھۇجۇم  ئەقىدىسىگە  ئەقەللىيسى  ياشالرنى  بۇالر 
ئەۋەتمەيدۇ.  بىرگە  بىلەن  قورال  مەنىۋىي  قوغدانغۇدەك 
نەتىجىدە بۇ ياش نوتىالر يۇقىرىدا كۆرۈپ ئۆتكىنىمىزدەك ھەر 

قانداق خەتەرنىڭ ئولجىسىغا ئايلىنىپ قالىدۇ. 

»باالمنىڭ  بولسا،  خاتالىق  بىر  يەنە  ئېغىر  ئۇنىڭدىن 
بەرداشلىق  بېسىمىغا  ياۋروپانىڭ  بولىدۇ؟  قانداق  ئاقىۋىتى 
ئەۋالدلىرىنى  ئويالنماستىن  دېگەنلەرنى  بېرەلەمدۇ-يوق؟« 
ئاتا-ئانىالرنىڭ  ئەۋەتكەن  ياۋروپاغا  ئەگىشىپ  بىراۋالرغا 

خاتالىقىدۇر. 

مېخانىك  پەن،  تەبىئىي  ئەمەس،  ئوقۇشال  ياۋروپادا 
ئۇنىڭدىن  تىجارەت،  يېزا-ئىگىلىك،  ئىقتىساد،  ئىلىملىرى، 
ئىلىملەرنى  بۇ  بىراق  زۆرۈر.  تولىمۇ  ئوقۇش  ساھەلەردە  باشقا 
زوق،  ئەخالق،  ئۆرپ-ئادەت،  ئەقىدە،  ئېلىشىمىز  ياۋروپادا 
سېلىنىپ  ئاساسلىرىمىزدىن  ئىجتىمائىي  ۋە  كىملىك  مىللىي 
شەرقتىن  بۇرۇن  بىزدىن  بىلدۈرمەيدۇ.  كېرەكلىكىنى  چىقىش 
بۇ  ئۆگەنگەن،  ياۋروپادا  ئىلىملەرنى  يۇقىرىدىكى  ياپونالر 
ساھەلەردە چاقنىغان ۋە ياۋروپالىقالر بىلەن تەڭ ئىلگىرلىگەن، 
نۇرغۇن ساھەدە ھەتتا ئۇالرنىمۇ بېسىپ چۈشكەن. ھالبۇكى 
يېمەك-ئىچمەك،  ئىدېئولوگىيە،  ئۆرپ-ئادەت،  ياپونالر 
قوغداپ  ئەنئەنىلىرىنى  مىللىي  قاتارلىق  ئەدەبىيات  يېزىق، 
قىلساق  تەھسىل  ئىلىم  ياۋروپادا  بىزال،  ئۈچۈن  نېمە  قالغان. 
ئېلىشىمىز  ھەممىنى  ئىلغىماي  ئۇسلۇبىنى  ياۋروپانىڭ 
كېرەك؟ ئەگەر ئۇنداق قىلمىساق تەھسىل قىلغان ئىلىملىرىمىز 
بولۇپ  ئىلىم  چاال  قامدىيالمايدىغان  ئېھتىياجلىرىمىزنى 
كىملىكىدىن  خرىستىئانلىق  ياۋروپا  ئۈچۈن  نېمە  قاالمدۇ؟ 
چۈشمەي تۇرۇپ تەرەققىي قىاللىدى؟ نېمە ئۈچۈن خرىستىئان 
دىنى بۇ تەرەققىياتالرغا ئەكس تەسىر كۆرسەتمىدى؟ بۇ بىز 

مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئويلىنىشقا تېگىشلىك بىر سوئال. 
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بالىلىرىنى  سىز  شۇكى،  تەرىپى  قاالرلىق  ھەيران  ئەڭ 
ياۋروپاغا تۈزۈك ئويالشمايال ئەۋەتكەنلەر ئىچىدە، شەخسىي 
ھاياتىدا ھېچقانداق مەسىلە يوق، پەرىز، سۈننەتلەرنى جايىدا 
ئاتا- مۇسۇلمان  ھەقىقىي  چىن،  ئىمانى  قىلىدىغان  ئادا 
ئەۋالدلىرىنىڭ  ئاتا-ئانىالر  بۇ  ھالبۇكى  بايقايسىز.  ئانىالرنى 
بولۇشىنى  ئۆزىدەك  جەھەتلەردە  ئەدەپ-ئەخالق  تەقۋالىق، 
ئارزۇ قىلىدۇ. شۇنداق تۇرۇقلۇق بۇالر بالىلىرىنىڭ كېلەچىكى 
ئەۋەتىشكە  ئۈچۈن  قىلىش  تەھسىل  ئىلىم  ياۋروپاغا  ئۇالرنى 
»پاالنچىنىڭ  قەلبىدە  ئۇالرنىڭ  سىز  قارايدۇ.  دەپ  قاراشلىق 
ياكى  پارىژغا  بېرلىنغا،  بالىسى  پۇكۇنىنىڭ  بالىسى، 
پەيدا  دېگەندىن  كېتىپتۇ.«  قىلغىلى  تەھسىل  ئىلىم  لوندونغا 
بايقايسىز.  يالقۇنالۋاتقانلىقىنى  ئوتىنىڭ  رەشك  بولغان 
بالىسىنى  بۆلىدىغىنى،  كۆڭۈل  بىردىنبىر  بۇالرنىڭ  شۇڭالشقا 
ياۋروپاغا ئەۋەتىپ، باالم پارىژدا ئىلىم تەھسىل قىلىدۇ دەپ 
بەخت،  بىر خىل  بۇنىڭدا  پەخىرلىنىۋېلىش خاالس. چۈنكى 
بار. شۇ سەۋەب  ئۇتۇق تۇيغۇسى  بىر خىل ھۇزۇر، ئاجايىپ 
ئەقىدە ۋە ئۆزلۈكىدىن پۈتۈنلەي سېلىنىپ چىكىتىش خەۋپىگە 

ئېرەنشىمەستىن بالىسىنى ياۋروپاغا يولغا سالىدۇ. 

بېرىدىغان،  زاكات  تۇتىدىغان،  روزا  ئوقۇيدىغان،  ناماز 
ئاڭالشقا  گەپ  يامان  ھەققىدە  ئىسالم  بارىدىغان،  ھەجگە 
تاقىتى يەتمەيدىغان، دىنى ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىشقا رازى 
مەسىلىسىنى  ئەۋەتىش  ياۋروپاغا  بالىلىرىنى  تۇرۇپ  كىشىلەر 
ياخشى ئويالشمايدۇ. ۋەھالەنكى ئۇ باال تېخى خۇرۇچقىال 
خۇددى  ئىسالمدىن  بالىنى  ئىش  بۇ  بولۇپ،  ئوخشايدىغان 
بۇ  مانا  تاشاليدۇ.  چىقىرىپ  چىقارغاندەك  يايىدىن  ئوقنى 

ئەقىلگە سىغمايدىغان زىتلىق. 

كەلگەندە،  قايتىپ  ئائىلىسىگە  ياۋروپادىن  بالىالر  بۇ 
مەدەنىيىتىنى  ئىسالم  ۋە  شەرق  ئاللىقاچان  مېڭىسى 
ئاتا-ئانىلىرىنى  بولۇپ،  كەتكەن  توشۇپ  بىلەن  كەمسىتىش 
ھەققىدە  دىن  بىلەن  ئۇالر  كۆرىدۇ.  پەس  قىلىپ  مەسخىرە 
 - يۈزىدىن  قىلىپ  ئىنكار  ۋەھىينى  ئالدىدىال  كۆز  تالىشىدۇ. 
باشقا  ئەپسانىدىن  خۇراپات،  پەقەتال  ئەقىدىلەر  بۇ  يۈزىگە 
نەرسە ئەمەس دەيدۇ. ئاتا-ئانىسىنىڭ بۇ بالىغا بېرىدىغان ئەڭ 
چوڭ  مۇشۇنداق  تۇغۇلغان،  مۇشۇنداق  »بىز  جاۋابى:  چوڭ 
نېمىش  سەن  ئۆتىمىز.  ئالەمدىن  پېتى  مۇشۇ  يەنە  بولدۇق، 

قىلساڭ قىل!« دىن ئىبارەتال بولىدۇ.

مانا بۇ ناماز ئوقۇيدىغان، روزا تۇتىدىغان، زاكات بېرىدىغان 
كىشى  بۇ  سىياسىتى.  ئائىلىسىدىكى  مۇسۇلماننىڭ  بىر 
بۇ  بۆلگەندۇ؟   كۆڭۈل  قانچىلىك  كېلەچىكىگە  ئوغلىنىڭ 
كىشىنىڭ ئوقۇغان نامىزى، قىلغان ياخشىلىقلىرى مۇشۇنداق 
ئۆز ئوغلىنى كۇپۇر،  بۇ كىشى  تۇرۇقلۇق مەنپەئەت قىالرمۇ؟ 
دىنسىزلىق، ئاتېئىزملىقنىڭ چاڭگىلىغا تاشلىغان، ئېتىقادىنىڭ 
نەتىجىدە  ئەۋەتكەن،  ياۋروپاغا  تۇرۇپ  ئۆگەتمەي  دەلىلىنى 

ئوغلىنى قورال-ياراقسىز جەڭگە يولغا سالغان تۇرسا؟ 

پەرزەنتىنىڭ  ئاتا-ئانىالرنىڭ  دىندار  ھالەت  يۇقارقى 
بىلەن  دىن  ئەسلىدىال  بولسا،  بۆلىشى  كۆڭۈل  كېلەچىكىگە 
كىشىلەرنىڭ  قىلمايدىغان  ئېتىقاد  ئىسالمغا  پەلەك،  پەرۋايى 
ياۋروپاغا  ئەۋالدلىرىنى  ئۇالر  ئېنىقكى  بولغاي؟  نېچۈك  ھالى 
مەقسەتلىك ھالدا ماددىي مەدەنىيەت ئۆگىنىش ئىستىكىدە 
ئەۋەتىدۇ. نەتىجىدە، ئاتا-ئانىسىنىڭ ئاڭسىز دىنسىزلىقىنىڭ 

ئورنىغا دىنسىزلىقنىڭ دەلىل-پاكىتىنى يۈدۈپ كېلىدۇ. 

كېلەچىكىنى  ئەۋالدلىرىنىڭ  ھەممىسى  يۇقىرىقىالرنىڭ 
مەلۇم  ياۋروپانىڭ  قەتئىينەزەر  بولىشىدىن  نېمە  ئاقىۋىتى 
پايتەختىگە ئىلىم تەھسىل قىلىش ئۈچۈن ئەۋەتىلسىال بولىدۇ 
ھەققىدە  ماھىيىتى  ئىشنىڭ  بۇالر  ئەگەر  قارايدىغانالر.  دەپ 
ھۈنەرۋەنچىلىك،  دېھقانچىلىق،  مەيلى  باقسا  ئويلىنىپ 
تىجارەت قاتارلىقالر بولسۇن بۇالرنى پۇختا قىلىش، نېمىگە 
قىلىشقا  تەھسىل  ئىلىمنى  بىلمەيدىغان  يارايدىغىنىنى 
يېتىدۇ.  تونۇپ  ئىكەنلىكىنى  پايدىلىق  تېخىمۇ  قارىغاندا 
شەرق  موھتاج،  ياۋروپاغا  سانائەتتە  پۈتۈن  شەرقنى  بۇالر 
ئىمپورت  ئۈچنى  مەھسۇالتلىرىدىن  ياۋروپانىڭ  ئەقەللىيسى 
مەھسۇالتلىرىدىن  ئىگىلىك  يېزا  شەرقنىڭ  تۇرۇپ،  قىلماي 

بىرنى ئېكسپورت قىاللمايدۇ دەپ قارايدۇ. 

بولمىسىمۇ،  جەھەتتىن  سىياسىي  ھەقىقەتەن  شەرق 
تۈركىيەنىڭ  ئۇالر  قولى.  غەربنىڭ  جەھەتتىن  ئىقتىسادىي 
تۈركىيە  باقمامدۇ؟  قاراپ  ئەھۋالىغا  ئىقتىسادىي  نۆۋەتتىكى 
تەقلىد  ئىشالردا  قاتارلىق  ياسىنىش  كىيىنىش،  ياۋروپانى 
ئىقتىسادىغا  تۈركىيە  ياۋروپالىقالرنىڭ  باشلىۋىدى،  قىلىشنى 
كۆرمىدىمۇ؟  سالغانلىقىنى  زىيانالرنى  ئېغىر  قانچىلىك 
ھالبۇكى، تۈركىيەنىڭ قولىدا ياۋروپا ئىگىدارچىلىق قىلىدىغان 
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بايلىق يوق. 

ئۈسكۈنىلىرى،  ئېلېكتىر  مېخانىكا،  ياۋروپادا  مەن 
ئوقىۋاتقان  پەنلىرىدە  سانائەت  باشقا  ۋە  توقۇمچىلىق 
مىسىرلىق، سۈرىيەلىك بەزى ياشالر بىلەن ئۇچرىشىپ قالدىم. 
بۇ ئەھۋال مېنى تىل ئۆگەنگەنلەرگە قارىغاندا نەچچە ھەسسە 
ئۆگىنىش  تىل  ۋە  پەنلەر  ئىجتىمائىي  بۇ  قىلدى.  خۇرسەن 
قاتارلىق بىلىملەرنى جەمئىيەتكە مەنپەئەت ئەكەلمەيدۇ دەپ 
يېزا-ئىگىلىك،  سانائەت،  بەلكى  ئەمەس،  قارىغانلىقىمدىن 
تىجارەت قاتارلىق تەرەققىيات ئامىللىرى ئارىسىدا تەڭپۇڭلۇق 

بولىشى كېرەك دەپ قارىغانلىقىمدىندۇر. 

ئەقىدىسى  ھەممىسىنىڭ  ئوقۇغانالرنىڭ  ياۋروپادا  مەن 
چۈنكى  ئەمەس.  چىقارماقچى  ھۆكۈم  دەپ  بۇزۇلغان 
كېيىن  قايتقاندىن  ۋەتىنىگە  قىلىپ  تەھسىل  ئىلىم  ياۋروپادا 
ياشالرمۇ  ساپ  ئەقىدىسى  يەتكۈزگەن  مەنپەئەت  دۆلىتىگە 
بار، ئەلۋەتتە. دېمەكچى بولغىنىم بالىلىرىنى باالغەتكە يېتەر-
يەتمەيال ياۋروپاغا ئەۋەتىپ قويۇش _ ئىسالم ۋە ئىسالمنىڭ 
يېتىلدۈرۈش  ئەۋالدالرنى  غەرپپەرەس  خالىي  پرىنسىپلىرىدىن 
ياۋروپادىن  باال  بۇ  چۈنكى  دېمەكتۇر.  ئەۋەتىش  ئۈچۈن 
كۆزگە  مىللىتىنى  ياكى  دۈشمەن  مىللىتىگە  يا  قايتقاندا، 
نەتىجىدە  ۋە  كېلىدۇ  قايتىپ  بولۇپ  ماڭقۇرت  ئىلمايدىغان 
ياكى  ئەسلىيەتچىلەر  كۆرۈۋاتقان  ساھەدە  ئىسالمىي  بىز 
ئەسلىيلىكنى ياقىاليدىغانالر بىلەن جەدىدچىلەر ۋە كونىلىقنى 
ئارىسىدىكى  قىلىدىغانالر  چاقىرىق  تاشالشقا  پۈتۈن  بىر 

قارشىلىق پەيدا بولدى. 

ئەمەلىي  پىكىردىن  يوغىناپ  بارغانچە  قارشىلىق  بۇ 
ھەرىكەتكە ئۆتىدۇ-دە قانالر ئاقىدۇ، پۈتۈن ئامما گاڭگىرايدۇ، 

تەخمىن قىلغۇسىز بااليىئاپەتلەر كېلىپ چىقىدۇ. 

بەرگەن  يۈز  ئىنقىالبالر  ئارقا-ئارقىدىن  »تۈركىيەدە 
يۈز  ھېچبىرى  ئىشالرنىڭ  دەۋاتقان  سىز  بىراق  بولسىمۇ، 
بەرمىدىغۇ؟« دېگەن سوئال تاشلىنىشى مۇمكىن. جاۋابىمىز، 
ئىش  ھەممە  ئاياغالشتى،  ئىش  تۈركىيەدە  »ھېچكىم 
دېيەلمەيدۇ.  ئىشالرغا مەركەزلەشكەن  بىز كۆرۈۋاتقان  بۈگۈن 
رازى بولۇشتىن  ئىنقىالبقا  تۈركلەرنى نۆۋەتتىكى ئىجتىمائىي 
پەرەڭلەرنىڭ  ۋە  قورقۇش  جېدەلدىن  ئىچكى  بەكرەك، 
ئەنسىرەش  ئېلىۋېلىشىدىن  چاڭگىلىغا  قايتىدىن  تۈركىيەنى 

تېتىپ  زەھىرىنى  ئىلگىرى  نەتىجىدە  قويدى.  بېسىقتۇرۇپ 
جەڭدىن  ئورنىدا  بولۇشنىڭ  قۇلى  ئەجنەبىيلەرنىڭ  باققان 
كېلىدىغان  ئۇلىشىپ  بالىلىرىغا  ئەھلى  تۇپرىقىغا،  كېيىنال 
خاتىرجەملىك، ئاسايىشلىقنى ئەال بىلىش پۈتۈن مەسئۇلىيەتنى 
كۆتۈرۈشكە مەجبۇر قىلدى. شۇڭا بۇ مەسىلىدە ئېغىر بېسىق 
بولۇش ئەڭ اليىق دەپ قارىدى ۋە چوقۇم قۇتۇلىشىمىز كېرەك 

دېدى.«

خۇالسە: بىز مائارىپنىڭ قااليمىقانلىقىدىن ئىبارەت بۈيۈك 
بىر خەتەر ئىچىدە. مائارىپنىڭ ماسلىشالماسلىقى پات يېقىندا 
بولىشىنىڭ  دۇچار  سىناققا  ۋە  پىتنە  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم 
سەۋەپكارى بولىدۇ. بۇ خىل ھالەت ياۋروپالىقالرنىڭ ھۇجۇم، 
چىدام،  شۇڭالشقا  خەتەرلىك.  بەكرەك  ئىشغالىيىتىدىنمۇ 
بىلىشىمىز،  پايدىلنىشنى  ئۈنۈملۈك  ۋاقىتتىن  ۋە  شىجائەت 
قىلغان  تەرەققىي  دەيدىكەنمىز  قۇتۇلىمىز  قىلىمىز،  غەلىبە 
ياۋروپالىقالرغا ئوخشاش پۈتۈن تەبىئىي پەنلەردە يېتىلىشىمىز 
19-ئەسىردىن  قۇرۇلمىسى  مەدەنىيەت  ياۋروپانىڭ  كېرەك. 
تىل-ئەدەبىياتلىرىغا  كەلمەكتە.  داۋاملىشىپ  پېتى  شۇ  بۇيان 
30 ئەسىردىن ئاشتى. شۇنداقتىمۇ ئۇالرنىڭ يېڭىلىققا مەپتۇن 
بولۇشى ئەسلىيلىكنى ساقالپ قېلىشىغا توسالغۇ بواللمىدى. 

1930 يىلى 4- نويابىر.  لوزان.

ــەرەب  ــق ئ ــالن )1869-1946( لىۋانلى ــەكىب ئارس ش
سىياســىيون.  مۇتەپەككــۇر،  ئەدىــب،  يازغۇچــى، 
ئــەرەب، تــۈرك، فىرانســۇز ۋە نېمىــس تىلــى بىلىــدۇ. 
قىلىــپ،  ســاياھەت  دۇنياســىنى  ئىســالم  ۋە  ياۋروپــا 
ئېلىــپ  بىلــەن ســۆھبەت  ئىگىلىــرى  ئىلىــم  نۇرغــۇن 
بارغــان ۋە ئىلىــم ئالغــان. ســاياھەت جەريانىــدا نۇرغــۇن 
مــول  ئۇچراشــقان.  بىلــەن  پىكىرلــەر  ۋە  مەدەنىيــەت 
بىلىملىــك، تەجرىبىلىــك، ئۆتكــۈر پىكىرلىــك بىــرى. 
نۇرغــۇن كىتابالرنــى يازغــان، ئىســالم ۋە مەدەنىيــەت 
بىرلىكىگــە چاقىرىــق قىلىــش بىلــەن مەشــھۇر بولغــان 
يېزىقچىلىقــى  ئاپتورنىــڭ  بىرســى.  مۇتەپەككۇرالردىــن 
بولــۇپ،  مەشــھۇر  بىلــەن  گۈزەللىكــى  تىلىنىــڭ 
ــقىالر  ــدى ۋە باش ــدا قال ــقا ئارقى ــۇلمانالر نېمىش »مۇس
ــى«  ــدى؟« »ئىســالم دۇنياســىنىڭ بۈگۈن ــي قىل تەرەققى

قاتارلىــق مەشــھۇر ئەســەرلىرى بــار.
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ئېرىشىشنىڭ  شان-شەرەپكە  ۋە  ھۆرمەت  ئېلىش  بىلىم 
تۈرلىرى  قىلىپ،  تەرەققىي  ئىلىم-پەن  ۋاسىتىسى.  ھەقىقىي 
تولۇقسىز،  باشالنغۇچ،  ئوقۇغۇچىلىق  دەۋردە  بۇ  كۆپەيگەن 
ئىبارەت  دوكتورلۇقتىن  ماگىستىرلىق،  باكالۋۇرلۇق،  تولۇق، 
قوبۇل  مىقياسىدا  دۇنيا  ئۇنۋانالر  ئىلمىي  ۋە  باسقۇچ  ئالتە 
كۆپ  دۇنيادىكى  ئېرىشىش  سەۋىيەگە  باشالنغۇچ  قىلىندى. 
قالغان  بولسىمۇ،  بولۇۋاتقان  نېسىپ  كىشىلەرگە  سانلىق 
كىشىگە  ھەر  دۆلەتتە  ھەر  شارائىتى  ئوقۇش  باسقۇچالردا 
ئازالپ  سانى  ئوقۇيدىغانالرنىڭ  ئۈچۈن  بەرمەيدىغانلىقى  يار 
مېڭىپ، ئاخىرقى باسقۇچقىچە ئوقۇش پۇرسىتى ئىقتىسادى 
يۈكسەك  مۇستەھكەم،  ئىرادىسى  يېتەرلىك،  ئىمكانىيىتى 
نېسىپ  كىشىلەرگىال  ساندىكى  ئاز  ئىقتىدارلىق  غايىلىك، 

بولۇۋاتىدۇ. 

يېقىنالشقاندا  ياشقا   30 باشلىنىپ  ياشتا  ئالتە 
تاماملىنىدىغان، يىگىرمە نەچچە يىللىق ئالتە باسقۇچلۇق بۇ 
ئوقۇغۇچىالر  قىلمىغان دۆلەتلەردىكى  تەرەققىي  يولىدا  بىلىم 
بىرىنچى باسقۇچ بولغان باشالنغۇچتا ئوقۇش پۇرسىتىگە ئاران 
بولۇۋاتقان  باشالمچى  ۋە  قىلىۋاتقان  تەرەققىي  ئېرىشەلىسە، 
مائارىپىنى  ئوتتۇرا  تولۇق  تولۇقسىز،  باشالنغۇچ،  دۆلەتلەر 

خەلققە مەجبۇرىي مائارىپ قىلىپ بەلگىلەپ، باكالۋۇرلۇق، 
شەرتلىك،  باسقۇچلىرىنى  دوكتورلۇق  ۋە  ماگىستىرلىق 
تەرەققىياتىدا  بېكىتىپ،  قىلىپ  مائارىپ  ئالىي  ئىختىيارى 
يېتىشتۈرۈشنى  نۇقتىلىق  ئىگىلىرىنى  ئىختىساس  ئېھتىياجلىق 

نىشان قىلماقتا.

ۋە  سانى  ئوقۇغۇچىالرنىڭ  باسقۇچتىكى  ئالتە  بۇ 
دەرىجىسىنى پىرامىدا شەكلىگە ئوخشىتىشقا بولىدۇ. بىرىنچى 
سەۋىيەدىكىلەر كۆپ بولۇپ، ئەمما يۇقىرىغا چىققانچە سانى 
ئىقتىدارلىقلىرىال  ۋە  ئاز ساندىكى سەۋرچان  پەقەت  ئازالپ، 
قىلىپ  ئاساس  ئاستىدىكىلەرنى  ئۇالر  چىقااليدۇ.  چوققىغا 
يۇقىرىدا تۇرۇپ، يىراقالرغا نەزەر تاشالپ ئۇالرغا يېتەكچىلىك 

قىلىدۇ.

قەد  مىللەتلەرنىڭ  ۋە  تەرەققىياتى  دۆلەتلەرنىڭ 
كۆتۈرۈشىمۇ ئىلىم-پەن ساھەلىرىدە يېتىشكەن كىشىلىرىنىڭ 
باغلىنىشلىق  يۇقىرىلىقىغا  سانىنىڭ كۆپلۈكى، سەۋىيەسىنىڭ 
تەرەققىي  دۆلەت  كۆپ  كىشىلىرى  ئىختىساسلىق  بولىدۇ. 
ئايالنسا، خەلقى  دۆلەتكە  بىر  ئىناۋەتلىك  كۈچلۈك،  قىلىپ 

باشقا دۆلەت خەلقلىرى ئارىسىدا ھۆرمەتلىك، ئەزىز بولىدۇ.

مانا بۇ بىلىم ئارقىلىق ئېرىشكەن ئىززەت ۋە شان-شەرەپ. 

ئوقۇغۇچىالرنىڭ مەسئۇلىيىتى
ئابدۇلھەمىد ھەبىبۇلالھ

ساباھەتتىن زائىم ئۇنىۋېرسىتېتى - ئىسالم بىلىملىرى ئوقۇغۇچىسى
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ئەسكەرتىپ  مۇھىملىقىنى  ئېلىشنىڭ  بىلىم  تائاال  ئالالھ 
بىلەن  ئىسمى  پەرۋەردىگارىڭنىڭ  »ياراتقان  دەسلەپتىال: 
كەرەملىكتۇر.«  ئەڭ  پەرۋەردىگارىڭ  ئوقۇغىن،  ئوقۇغىن! 

دېگەن ئايەتنى نازىل قىلغان.

قىلىپ:  بايان  پەزىلىتىنى  ئالىمالرنىڭ  ۋە  بىلىم  يەنە 
پەقەت  بوالمدۇ؟  باراۋەر  بىلمەيدىغانالر  بىلەن  »بىلىدىغانالر 
ئىمان  سىلەردىن  »ئالالھ  ئالىدۇ.«  ئىبرەت  ئىگىلىرى  ئەقىل 
يۇقىرى  دەرىجە  قانچە  بىر  بېرىلگەنلەرنى  ئىلىم  ۋە  ئېيتقانالر 
كۆتۈرىدۇ، ئالالھ سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭالردىن تولۇق 

خەۋەردار.« دېگەن ئايەتلەرنى نازىل قىلغان.

بىلەن  ئىمان  قىلىپ  ئەمەل  ئايەتلەرگە  بۇ  مۇسۇلمانالر 
يۈكسىلىپ  زامانالردا  ئايرىمىغان  ئارىسىنى  بىلىمنىڭ 
رولىنى  يېتەكچىلىك  دۇنيادا  ئەسىرگىچە   13 ۋە  كۈچەيدى 
بولسىمۇ،  ئىمان  ئەسىردە  ئاخىرقى  ئەمما  كەلدى.  تۇتۇپ 
ئىلمىي ئىلگىرىلەشكە يېتەرلىك ئەھمىيەت بېرەلمىگەنلىكى 
تاالن-تاراج  بۈگۈنكى  پارچىلىنىپ  زەئىپلىشىپ،  ئۈچۈن 

قىلىنىدىغان خار ھالەتكە قالدى.

بايان  قانۇنىيىتىنى  بەلگىلىگەن  دۇنياغا  بۇ  تائاال  ئالالھ 
ئارىسىدا  ئىنسانالر  كۈنلەرنى  »بۇ  دېگەن:  مۇنداق  قىلىپ 
ئىمان  )ھەقىقىي(  ئالالھنىڭ  )بۇ(  تۇرىمىز،  ئايالندۇرۇپ 
ئېيتقانالرنى ئايرىشى، سىلەردىن شېھىتلەرنى چىقىرىشى )يەنى 
ئېرىشتۈرۈشى(  دەرىجىگە  شېھىتلىك  بەزىلەرنى  سىلەردىن 

ئۈچۈندۇر، ئالالھ زالىمالرنى ياخشى كۆرمەيدۇ.«

بىر  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  بىزمۇ  كەلسەك،  ئۆزىمىزگە 
ئۆزىمىزگە  ئىلگىرىلىگەندە  مۇسۇلمانالر  بولغاچقا  قىسىمى 
ياشاپ  بىلەن  ئىززەت  ئىلگىرىلىدۇق،  شەكىلدە  خاس 
مىللەتلىرى  تۈرك  ھەتتا  قۇردۇق.  دۆلەتلەرنى  كۈچلۈك 
تۇنجى  قويغان  قەدەم  ھاياتقا  شەھەرلەشكەن  ئىچىدە 
تۈرك  باشقا  يېزىلىپ،  تارىخالرغا  بولغانلىقىمىز  مىللەت 
مىللەتلەر تەرەققىي قىلغانلىقلىرىنى »ئۇيغۇرالشقانلىق« دەپ 
لېكىن  قوللىنىشتى.  قىلىپ  ئۆلچەم  ئىسمىنى  مىللىتىمىزنىڭ 
بىزگىمۇ يۇقىرىقى كېسەل يامراپ ئىلىمدىن ئۇزاقالشقان ياكى 
مىللەتلەر  ۋە  دۆلەتلەر  باشقا  چېغىمىزدا  ئۇزاقالشتۇرۇلغان 
ئارىسىدا دەرىجىمىز تۆۋەنلەپ قەدىر-قىممىتىمىزنى يوقاتتۇق. 

قانۇنىيىتى  بېكىتكەن  دۇنياغا  بۇ  تائاالنىڭ  ئالالھ  بۇ 

ياشلىق،  بوۋاقلىق،  تۇغۇلۇپ،  ئىنسان  خۇددى  بولۇپ، 
قىرانلىق، قېرىلىق دەۋرىنى بېشىدىن ئۆتكۈزگىنىگە ئوخشاش، 
بويىچە  قانۇنىيەت  بۇ  مىللەتنىڭ  ياكى  دۆلەت  قانداق  ھەر 
كەچۈرگەنلىكى  بېشىدىن  ۋاقىتلىرىنى  قۇدرەتلىك  ۋە  ئاجىز 
ئېغىر  تارىختىكى  يېقىنقى  بۇنىڭغا  مەلۇم.  تارىخالردىن 
ئىسرائىل،  ئۆتكۈزگەن  بېشىدىن  خارلىقنى  ۋە  مەغلۇبىيەت 
دۆلەتلەرنىڭ  بۇ  قىالاليمىز.  مىسال  گېرمانىيەنى  ۋە  ياپونىيە 
بىرى  سەۋەبلىرىنىڭ  ئاساسلىق  كېلەلىشىنىڭ  ئەسلىگە  تېزال 
ئىلمىي ئىلگىرىلەشنى چىڭ تۇتقانلىقى ئىكەنلىكى ھەممىگە 

ئايدىڭ.

ئۆزگەرتىشى  ئەھۋالىنى  ئۆز  مىللەت  ھەر  تائاال  ئالالھ 
ئۈچۈن ئۆزىنىڭ تېرىشىشى كېرەكلىكىنى، سەۋەبىنى قىلمىسا 
»ھەر  قىلىپ:  بايان  بەرمەيدىغانلىقىنى  ئۆزگەرتىپ  بىۋاسىتە 
ئالالھ  ئۆزگەرتمىگۈچە  ئەھۋالىنى  ئۆزىنىڭ  قوۋم  بىر  قانداق 

ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرتمەيدۇ.« 

بۇ قانۇنىيەت بويىچە ئېيتقاندا، ھازىرقى خار ھالىتىمىزنى 
ئىلمىي  بىرى  شەرتلىرىنىڭ  مۇھىم  ئەڭ  ئۆزگەرتىشنىڭ 
ئوقۇش  چەتئەلدىكى  بۇ  تۇتۇش.  چىڭ  تەرەققىياتنى 

1
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1- ئەلەق سۈرىسى، 3،1- ئايەتلەر

3- مۇجادىلە سۈرىسى، 11- ئايەت
2- زۈمەر سۈرىسى، 9- ئايەت

4- ئال ئىمران سۈرىسى، 140- ئايەت
5- رەئد سۈرىسى، 11- ئايەت

ئۆز مىللىتىمىز موھتاجلىق، 

قىيىنچىلىق ئىچىدە تۇرغاندا 

قولىمىزدىن كېلىدىغان 

خىزمىتىمىز بىلەن مىللىتىمىزنىڭ 

خىزمىتىنى قىلىش باش تارتىپ 

بواللمايدىغان مەجبۇرىيىتىمىز ۋە 

ۋاپادارلىقىمىزنىڭ ئىپادىسى.
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تارتىپ  باش  ئوقۇغۇچىنىڭ  بىر  ھەر  بار  ئىمكانىيىتى 
ئوقۇغۇچىالرنىڭ  ئەۋالد  بۇ  مەجبۇرىيىتى.  بواللمايدىغان 
تۇتۇپ  چىڭ  پۇرسەتنى  ئەگەر  بار،  ئىمكانىيەت  بۇ  ئالدىدا 
ھېسابىنى  بۇنىڭ  تىرىشمىساق  ئۆزگەرتىشكە  ئەھۋالىمىزنى 

ئىككى دۇنيادا بېرىپ بواللمايمىز.

ئاز  ئەڭ  كۆتۈرۈشى،  يۇقىرى  ئىرادىسىنى  ئوقۇغۇچىالر 
توختاپ  ئوقۇشتىن  تۇرۇپ  پۈتتۈرمەي  دوكتورلۇقنى  بولغاندا 
ئىگىلىگەندىن  پۇختا  كەسپىنى  ئوقۇۋاتقان  قالماسلىقى، 
يېتىشىپ  بولۇپ  ئالىم  سىرت شۇ ساھەدە كۆزگە كۆرۈنگەن 
چىقىپ مىللىتىمىزگە يۇقىرى سۈپەت ۋە ساپا بىلەن خىزمەت 

قىلىشنى ئالىي غايىسى ۋە نىشانى قىلىشى كېرەك.

ئۆزلەشتۈرۈپ  دەرسلىرىنى  كۈنلۈك  ھەر  ئۈچۈن  بۇنىڭ 
مېڭىش بىلەن بىرگە بوش ۋاقىتلىرىنى قوشۇمچە ماتېرىيالالردىن 
ئىسراپچىلىقىدىن  ۋاقىت  قىلىپ  سەرپ  پايدىلىنىشقا 
ساقلىنىشى، ئويۇن-تاماشاالرنى ئازايتىپ، ئىلمىي ئىلگىرىلەش 
بىلەن  نەتىجە سۇنۇش  ئېچىشنى، خەلقىمىزگە  بىلەن كۆڭۈل 

ھاردۇق چىقىرىشنى ئادىتىگە ئايالندۇرۇشى الزىم.

مائاشلىق  يۇقىرى  ئارقىلىق  بىلىمى  ئوقۇغۇچىالر 
ئۆزى  ياخشىالپ،  تۇرمۇشىنى  شەخسىي  تېپىپ،  خىزمەت 
كىشىلەردىن  شەخسىيەتچى  ئوياليدىغان  ئائىلىسىنىال  ۋە 
چوڭ  تۇغۇلۇپ،  ئىنسان  بىر  كېرەك.  قالماسلىقى  بولۇپ 
ئاتا–ئانىسى،  ئۆمرىنى  يېرىم  بولغان  يېتىلىشىگىچە  بولۇپ 
ئاسرىشى،  تەربىيەلىشى،  مىللىتىنىڭ  ۋە  ئۇرۇق–تۇغقانلىرى 
قوغدىشى، قوللىشى، پۇرسەت يارىتىپ بېرىشى بىلەن ئوقۇپ، 
شەخسىي  ئۇنتۇپ  ئۇالرنى  يېتىلگەندە  قانات–قۇيرۇقى 
بولمىسا  ھايات  نومۇسلۇقراق  ياشىشىدىنمۇ  ئۈچۈن  ھاياتى 
قىلىپ  پەرۋىش  ئاسراپ،  بۇالرنى  ئاتا-ئانىالرنىڭ  كېرەك. 
ھۇزۇرى،  ئۆزلىرىنىڭ  ئىقتىسادىنى  تاپقان  قىلىشى،  چوڭ 
راھىتى ئۈچۈن خەجلىمەي بۇالرنىڭ ئوقۇشى ئۈچۈن سەرپ 
ۋە  ئۇرۇق–تۇغقان، دوست–بۇرادەرلەرنىڭ ماددىي  قىلىشى، 
مەنىۋىي جەھەتتىن قوللىشى، ھۆرمەت قىلىشى نېمە ئۈچۈن 
ئىكەنلىكىنى ھەر بىر ئوقۇغۇچى ۋىجدانىدىن سوراپ بېقىشى 

كېرەك.

بۇ شەخسىيەتچىلىك ئاز ساندىكى بەزى ئوقۇغۇچىالرنى 
قەدەر  شۇ  تىلىغا  ۋە  خەلقىگە  دۆلەتنىڭ  تۇرۇۋاتقان  ئۆزى 

مەپتۇن قىلدىكى، ياتالرنى ئۆز مىللىتىدىن چوڭ كۆرىدىغان، 
مىللىتىنى  ئۆز  پەخىرلىنىدىغان،  قىلىشتىن  توي  بىلەن  ئۇالر 
تۆۋەن كۆرىدىغان، ھەتتا ئانا تىلىدا سۆزلەشنى ياقتۇرمايدىغان 
ھالەتكە كەلدى. بۇنداق ۋىجدانسىز ۋە ۋاپاسىز پەرزەنتلەرنى 
لېكىن  مۇمكىن،  كەچۈرۈۋېتىشى  ئاغرىنسىمۇ  ئاتا-ئانىسى 

مىللەت كەچۈرمەيدۇ. 

ۋە  خىزمەت  ئوقۇغۇچىالر  بولغىنى،  مۇھىم  تېخىمۇ 
كىشىلىرىگە  يېقىن  بولغان  تەۋە  ئۆزى  ئاۋۋال  نەتىجىسىنى 
باشقىالرغا  بۇ  كېرەك.  بىلىشى  مۇھىملىقىنى  سۇنىشىنىڭ 
ئەڭ  ياخشىلىقنى  قاقمايدۇ.  چەتكە  قىلىشنى  ياخشىلىق 
بار،  تەبىئىتىدە  ئىنسانىيەتنىڭ  باشالش  يېقىنلىرىدىن 
ئۈچۈن  بولغانلىقى  ئۇسلۇب  پايدىلىق  ھەم  ئومۇمالشقان، 
بۇيرۇپ،  باشالشقا  يېقىنلىرىمىزدىن  ياخشىلىقنى  دىنىمىزمۇ 
يېقىن تۇغقانالرغا قىلىنغان ياخشى ئىشقا ئىككى ھەسسە 
ئەجىرنىڭ  ئىككى  بۇ  بەلگىلىگەن.  بېرىلىدىغانلىقىنى  ئەجىر 
ۋاپادارلىققا  بىرى  يەنە  بولسا،  بېرىلگەن  ياخشىلىققا  بىرى 

بېرىلىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىز.

مىللەتلەرگە  باشقا  ئېيتقاندا  نۇقتىسىدىن  مىللەت 
نىسبەتەن ئۆز مىللىتىمىز بىزنىڭ چوڭ ئائىلىمىز ھېسابلىنىدۇ، 
تۇرغاندا  ئىچىدە  قىيىنچىلىق  موھتاجلىق،  مىللىتىمىز  ئۆز 
مىللىتىمىزنىڭ  بىلەن  خىزمىتىمىز  كېلىدىغان  قولىمىزدىن 
خىزمىتىنى قىلىش باش تارتىپ بواللمايدىغان مەجبۇرىيىتىمىز 

ۋە ۋاپادارلىقىمىزنىڭ ئىپادىسى.

زېھنىنى  ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭ  ئالالھتائاالدىن  ئاخىرىدا، 
قىلىشىنى،  ئاتا  بىلىم  مەنپەئەتلىك  قىلىشىنى،  ئوچۇق 
ھەممىمىزنى ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان يولغا 

باشلىشىنى، دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئەزىز قىلىشىنى تىلەيمەن.

»ئالالھتىن
مەنپەئەتلىك ئىلىم
تەلەپ قىلىڭالر«

-سەھىھ ھەدىس
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نۇرغۇن  بىزگە  قىلىشى  تەرەققىي  تېخنىكىسىنىڭ  ئۇچۇر 
توغرا  بىرگە  بىلەن  بۇنىڭ  كەلدى.  ئېلىپ  قواليلىقالرنى 
تەسىرلەرگە  سەلبىي  نۇرغۇن  تۈپەيلىدىن  قوللىنالماسلىقىمىز 
ئەقلىي  قولىمىزدىكى  دەل  بىرى  بۇالرنىڭ  ئۇچرىماقتىمىز. 

ئىقتىدارلىق قول تېلېفون. 

تېلېفون 1876-يىلى ئالىكساندىر گراھام بېل تەرىپىدىن 
ئىجاد قىلىنغاندىن كېيىن، نۇرغۇن يېڭىلىنىش باسقۇچلىرىنى 
كەلگىنىگە  مەيدانغا  تېلېفوننىڭ  قول  كەچۈردى.  باشتىن 
ئەقلىي  ماركىدىكى  ھەرخىل  بولدى.  يىل   20 تەخمىنەن 
ئىقتىدارلىق قول تېلېفونالرنىڭ تېخنىكىلىق سەۋىيەدە ئۆزئارا 
بەسلىشىشى نەتىجىسىدە چوڭلۇقتىن كىچىكلەپ يانچۇققا 

سىغقۇدەك ھازىرقى ھالەتكە كەلدى. 

ئېلىپ يۈرۈشكە ئەپلىكلىكى ۋە قوللىنىشچان بىر ئاالقە 
قورالى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۈزلۈكسىز يېڭى ئىقتىدارالرنىڭ 
قوشۇلۇشى ئارقىلىق 143 ياشلىق بۇ دەۋرىدە ئۆزىنى كۆرسىتىپ 
ھەتتا  ئاپپاراتنى  فوتو  سائەتنى،  تېلېۋىزورنى،  كومپيۇتېرنى، 
پورتماننى  ئارقىلىق  دېتاللىرى  ئەپ  بانكا  ئېلېكتىرونلۇق 
جايلىۋەتتى. بۇنىڭ بىلەنال قالماستىن يەنە نۇرغۇن بەختلىك 
بولساق  قارايدىغان  سەپسېلىپ  جايلىماقتا.  ئائىلىلەرنى 
ساالمەتلىكىمىزنىمۇ  بىزنىڭ  خورىتىپ  قۇۋۋىتىمىزنى  كۆرۈش 
جايلىماقتا. ئالىكساندىر گراھام بېل تېلېفوننى ئىجاد قىلغىنىدا 
كۈنىمىزدىكى  ئەمما  نامەلۇم،  بۇ  بولغىيمىدى  بىلەر  بۇالرنى 
جىددىي  ھاياتىمىزنى  تېلېفونالر  قول  ئىقتىدارلىق  ئەقلىي 
تەرزدە ئۆزگەرتمەكتە ۋە بىزنى بىپايان مەۋھۇم دۇنياغا سۆرەپ 

بىزنىمۇ  سېلىڭ،  قۇالق  سۆزۈمگە  ئۇنداقتا  قېنى  كىرمەكتە. 
جايلىۋەتمەستىن بۇرۇن ھاياتىمىزغا بىرقۇر قاراپ چىقايلى ۋە 

ئۆزىمىزگە دىئاگنوز قويۇپ، ۋاقتىدا دورىسىنى قىاليلى.

ۋاقتىنىڭ  بولساق،  قارايدىغان  ھاياتىمىزغا  كۈندىلىك 
قوللىنااليدىغان  شەكىلدە  توغرا  تېلېفوننى  بىلىپ  قىممىتىنى 
كىشىلەرنىڭ سانىمۇ جەمئىيىتىمىزدە خېلى كۆپ سالماقنى 
ئۇسۇلدا  توغرا  ئەپسۇسكى،  تولىمۇ  لېكىن  ئىگىلەيدۇ. 
ئەمەس  ئاز  قوللىنالمايۋاتقانالرمۇ  شەكىلدە  بىر  ئۈنۈملۈك 
ئويغىنىپال  ئەتىگىنى  مەسىلەن،  كۆپەيمەكتە.  كۈنسېرى  ۋە 
تېلېفوننى  يۈرۈپ  سىالشتۇرۇپ  ئاچالمىساقمۇ  كۆزىمىزنى 
بولۇپ  تۇنجى  كۆزلىرىمىزنىڭ  ئاچقان  تەستە  مىڭ  تېپىپ، 
كۆزىمىزنىڭ  بىر  دەرستە  تىكىلىشى،  ئېكرانىغا  تېلېفون 
ئېچىنىشلىقى  تېخىمۇ  بولۇشى،  ئۇچۇرالردا  تېلېفوندىكى 
ئۆزىمىز سىنىپتا بولساقمۇ ئىككى كۆزىمىز ۋە خىياللىرىمىزنىڭ 
دەرس ئۈستىلىمىزنىڭ مۇئەللىملىرىمىزنىڭ كۆرەلمەيدىغان بىر 
تومۇرلىرىمىزدىن  تومۇرلىرىمىزغا،  ئالىقىنىمىزدىن  دالدىسىدا 
بىزنى  تۇتىشىپ  يىلتىزىدەك  دەرەخنىڭ  روھىمىزغىچە 
ۋە  بېرىش  دەرسكە  بولۇشى،  تېلېفونىمىزدا  قول  چىرمىۋالغان 
كېلىش ھېچ بىر كىشىنى سوقۇۋەتمەستىن،  تاشقا پۇتالشماي 
ياكى ئېغىزى ئېچىلىپ قالغان سۇ يوللىرىغا چۈشۈپ كەتمەي 
ۋە ياكى كېتىۋاتقان يولىمىزنى يىتىرىۋەتمەي ئاالھىدە تاالنت 
بىلەن يۈرەلىشىمىز،  دوستلىرىمىز بىلەن ئولتۇرغىنىمىزدا مەۋھۇم 
يېنىمىزدىكى  كېتىپ  بولۇپ  بىلەن  دوستلىرىمىز  دۇنيادىكى 
بەرمەسلىكىمىز،  ئېتىبار  ياكى  ئۇنتۇشىمىز  دوستلىرىمىزنى 
دوستلىرىمىزنىڭ  دۇنياسىدىكى  ئاالقە  ئىجتىمائىي  مەۋھۇم 

يانفۇن ۋە بىز
ئابدۇلئەزىز مۇھەممەد 

ساباھەتتىن زائىم ئۇنىۋېرسىتېتى
ئىسالم بىلىملىرى ئوقۇغۇچىسى

)Alexander Graham Bell( -1
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دۇنيادىن  مەۋھۇم  پەخىرلىنىپ،  كۆپلۈكىدىن  سانىنىڭ 
بېشىمىزنى كۆتۈرەلمەي ئەتراپىمىزدىكى دوستلىرىمىزغا ۋاقىت 
كەلگەن  ئولتۇرغىنىمىزدا  ئۈستىلىدە  تاماق  ئايرىماسلىقىمىز، 
ھەتتاكى  كېتىشىمىز  بولۇپ  بىلەن  تېلېفون  ئۇنتۇپ  تاماقنى 
ئېكرانىدىن  تېلېفون  قېلىشىمىز،  ئۇنتۇپ  يېيىشنى  تاماق 
كەتكىنىنى  بولۇپ  كېچە  يېرىم  كۆتۈرەلمەي  بېشىمىزنى 
ھەتتا  قېلىشىمىز  ئۇخالپ  قۇچاقالپ  تېلېفوننى  تۇيماي،  
كېچىلىرى  ئۇخلىماسلىقىمىز،  كېچىلىرى  ئويناپ  تېلېفون 
ھەپتە  تۇرالماي  ئەتىگىنى سەھەر  ئۈستىگە  ئۇخلىمىغاننىڭ 
بولسا  ئىچىدە  ھەپتە  ئۇخلىشىمىز،   چۈشكىچە  ئاخىرىدا 
دەرسكە كېچىكىشىمىز، تېخىمۇ خەتەرلىكى دەرس تاشالپ 
ۋاسىتىلىرى  ئاالقە  ئىنتېرنېت  باشقا  ۋەياكى  تېلېفون  يەنە 
كەڭ  ئەھۋالالرنىڭ  قاتارلىق  ئۆتكۈزۈشىمىز  كۈن  بىلەن 
يۇقىرىدىكى  ۋە  كۆرەلەيمىز  ئىكەنلىكىنى  مەۋجۇت  كۆلەمدە 
مىسالالرنىڭ ھېچبىرىنى ئىجتىمائىي ھاياتىمىزدا يوق دەپ 
ئىنكار قىاللمايمىز. شۇنداق، ستاتىستىكىالرغا ئاساسالنغاندا 
ئامېرىكىدىكى %45 نوپۇسنىڭ تېلېفونسىز ياشىيالمايدىغان 
زىيادە  تېلېفونغا  چىققان.  ئوتتۇرىغا  كەلگەنلىكى  ھالغا 
سەۋەبلەر  ھەرخىل  چىققان  كېلىپ  كەتكەنلىكتىن  بېرىلىپ 
قېلىۋاتقانالر  ئاغرىپ  كېتىۋاتقانالر،   ئۆلۈپ  تۈپەيلىدىن 
قاتارلىقالرنى خەۋەرلەردىن ئاڭالپ تۇرۇۋاتىمىز. ھەقىقەتەنمۇ 
ئەقلىي ئىقتىدارلىق قول تېلېفون باشالمچى بولۇپ، ئىنتېرنېتقا 
باغالنغان ھەرخىل ئاالقە ۋاسىتىلىرى خېروئىن خۇمارىدەك بىزنى 
خۇمار قىلماقتا. ئىجتىمائىي ئاالقە قوراللىرىغا زىيادە بېرىلىپ 
ۋە  خىيال  خام  ئىشلىتەلمەسلىكىمىز،  ئۇسۇلدا  توغرا  كېتىپ 
كېتىشىمىز  شۇڭغۇپ  باشچىالپ  ئىشالرغا  ئەھمىيەتسىز 
ئالتۇندەك ياشلىق دەۋرىمىزگە قىلىنغان خىيانەتكە ئايالنماقتا. 
چارچاتماقتا،  بىزنى  قىلىپ  مەشغۇل  ھەرۋاقىت  زېھنىمىزنى 
مەسئۇلىيەت  ھەربىرىمىزنىڭ  چەكلىمەكتە،  تەپەككۇرىمىزنى 
دائىرىسىنى تارايتماقتا. يالغۇزلۇقىمىزنى تۈگىتىشنى ئويالپ، 
خۇشاللىقنى  باغالنغانسېرى،  كۆپ  قانچە  دۇنياغا  مەۋھۇم 
ئىنتېرنېت  قىلىپ،   مەھكۇم  تېپىشقا  دۇنياسىدىن  ئىنتېرنېت 
دۇنياسىدىكى بىز دىققەت قىاللمىغان بەزى پىكرىي ۋىرۇسالر 
بىرگە  دەل ئەكسىچە  بىلەن  ئىدىيەمىزنى زەھەرلەش  ساغالم 
بېغىمىزنى  مەنىۋى  يىراقالشتۇرۇپ  يېقىنلىرىمىزدىن  بىزنى 
ئولتۇرۇپ  قىلماقتا.   مەھكۇم  يالغۇزلۇققا  تېخىمۇ  ئۈزۈپ 

ئويناش، يېتىپ ئويناش، ئۆرە تۇرۇپ ئويناش قاتارلىق تېلېفون 
مىقدارىمىزنى،  ھەرىكەت  ھالىتى  خىل  ئۈچ  بۇ  ئويناشنىڭ 
قىلىشىنى  تەرەققىي  مۇسكۇللىرىمىزنىڭ  ۋە  تەپەككۇرىمىز 
چەكلەپ، ئىممۇنىتېت كۈچىمىزنى تۆۋەنلىتىپ، كۆزىمىزنىڭ 
ئاستا  ساالمەتلىكىمىزگە  چېكىندۈرۈپ  قۇۋۋىتىنى  كۆرۈش 
ئېلىپ  زىيانالرنى  ئېغىر  سۈپىتىدە  كېسەل  خاراكتېرلىك 
كەلمەكتە ۋە بۇالرنىڭ نەتىجىسىدە ياشالردىكى روھسىزلىق، 
روھىي  تۆۋەنلىك،  ئىنكاس  ئۈمىدسىزلىك،  چۈشكۈنلۈك، 
قاتارلىق  ھارغىنلىق  جەھەتتىن  مەنىۋى  ۋە  جەھەتتىن 
پىسخولوگىيەلىك كېسەللىك ئاالمەتلىرىنىمۇ پەيدا قىلماقتا. 
قول  ئىقتىدارلىق  ئەقلىي  ئۈچۈن  كۆپىنچىمىز  قىسقىسى 
تېلېفونالرنىڭ پايدىسىدىن زىيىنى كۆپرەك بولماقتا. ئۇنداقتا 
بىز بۇ ئايرىلماس دوستىمىزنىڭ پايدىلىق تەرەپلىرى ۋە زىيانلىق 

تەرەپلىرىگە قاراپ چىقايلى.

ئەقلىي ئىقتىدارلىق قول تېلېفوننىڭ پايدىلىق تەرەپلىرى:

باشقىالردىن  ياكى  ئارقىلىق  خەت  قۇالق  ئۇزۇن  1-بۇ 
يەتكۈزەلەيدىغان  ئاران  ئايدا  نەچچە  سۆزىمىزنى  ئېغىزاكى 
ئىچىدە  سېكۇنت  نەچچە  يېقىنالشتۇرۇپ  مۇساپىنى  يىراق 
يەتكۈزىشىمىزگە، ھەتتا ئېكران ئارقىلىق بىر-بىرىمىزنى كۆرۈپ 

تۇرۇپال پاراڭلىشىشقا قەدەر قواليالشتۇردى.

سېتىۋېلىش،  بىلەت  ھەرخىل  بانكىسى،  2-ئىنتېرنېت 
باشقا  ۋە  ساقالش  ئۆچرەت  ئىشلىرىدا  بېجىرىش  رەسمىيەت 

تەرەپلەردىن كۆپ ۋاقىتلىرىمىز تېجەلدى. 

زىيانلىق تەرەپلىرى:  

1-تېلېفون ئىشلىتىش يېشى ئالتە ياشقا، تېلېفون ئويناش 
يېشى ئىككى ياشقا چۈشتى. 

ئاالقە  ئىجتىمائىي  بولۇپمۇ  ئىنتېرنېت دۇنياسىدىكى   -2
بولغان  پايدىسىز  ۋە  پايدىلىق  بىزگە  دېتاللىرىدىكى  ئەپ 
رەڭگارەڭ ئۇچۇرالر دىققىتىمىزنى ئۆزىگە قارىتىپ، تەپەككۇر 
مەنىۋى  ۋە  ماددىي  بىزنى  قىلىپ،  ئىشغال  قابىلىيىتىمىزنى 

تەرەپلەردىن چارچاتماقتا. 

3- قول تېلېفونغا قاراش ئۈچۈن بېشىمىزنى تۆۋەن تەرەپكە 
ئەگكەنلىكىمىز ئۈچۈن باش ئېغىرلىقىمىز ئومۇرتقىمىزغا بېسىم 
سەۋەب  ئاغرىقلىرىغا  باش  ۋە  بويۇن  ئومۇرتقا،  قىلىپ  پەيدا 

بولماقتا. 
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راك كېسىلى ۋە ھامىلىنىڭ  رادىئاتسىيەسى  تېلېفون   -4
چۈشۈپ كېتىش ئېھتىمالىنى كۈچەيتىپ، ھامىلدارالر ئۈچۈن 

زىيىنى بولماقتا.  

5- قول تېلېفوندا يۇقىرى ئاۋازدا مۇزىكا تىڭشاش قۇالق 
يەتكۈزۈش  ئاۋاز  تۇتاشقان  مېڭىگە  قۇالقتىكى  ۋە  پەردىسى 
بىلەن  زەخىملىنىشى  ئىچىدە  ۋاقىت  ئۇزۇن  ھۈجەيرىلىرىنىڭ 

گاسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقارماقتا.

نەتىجىسىگە  تەتقىقات  تەتقىقاتچىالرنىڭ   -6
توسالغۇ  يېتىلىشىگە  ئەقىلنىڭ  ئاساسالنغاندا 
قولالنماسلىقى  ياش-ئۆسمۈرلەرنىڭ  كۆرسەتكەنلىكتىن 

ئاالھىدە تەكىتلەنمەكتە.

رادىئاتسىيەسى  تېلېفون  تارقىغان  تېلېفوندىن  قول   -7
ئىنسانالرنىڭ گېن قۇرۇلمىسىغا تەسىر كۆرسىتىپ كەلگۈسى 
پەيدا  تەھدىت  كېلىشىگە  دۇنياغا  ساغالم  نەسىللەرنىڭ 

قىلماقتا.

يۈرەك  رادىئاتسىيە  تارقىغان  تېلېفوندىن   -8
كېسەللىكلىرىگە، مېڭە ھۈجەيرىلىرىنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ 
يول  بۇزۇلىشىغىچە  ئىقتىدارىنىڭ  پەرقلەندۈرۈش  چىقىرىپ 

ئاچماقتا.

9- ماشىنا ھەيدەۋېتىپ قول تېلېفون قوللىنىشتىن قاتناش 
ۋەقەسى كېلىپ چىقماقتا.

10- تېلېفون LED ئېكرانىدىن چىققان نۇر سەۋەبلىك 
ۋە  سۈپىتىمىز  ئۇيقۇ  كېچىكىپ،  ئۇيقۇمىز  كېچىلىك 

ساالمەتلىكىمىزدىن مەسىلىلەر چىقماقتا.

قول تېلېفوننىڭ زىيانلىرىدىن ساقلىنىش تەدبىرلىرى:  

1- يېتىشتىن بۇرۇن قول تېلېفوننى بىر مېتىر يىراق ئورۇنغا 
قويۇش، مۇمكىن بولسا تاقىۋېتىش.

مۇمكىن  پاراڭالشماسلىق،  ئۇزۇن  تېلېفونالشقاندا   -2
ئۇزاق تۇتۇپ  ئارقىلىق تېلېفوننى قۇالقتىن  بولسا تىڭشىغۇچ 

پاراڭلىشىش.

3- كومپيۇتېر، قول تېلېفون قاتارلىق ئەسۋابالرنى كىچىك 
بالىالرنىڭ ئىشلىتىشىگە بەرمەسلىك.

4- قول تېلېفون ۋە ئىنتېرنېتنى قوللىنىشتا ئۆزىنى كونترول 
ئۆتكۈزۈشكە  پىالنلىق  ۋاقىتنى  يېتىلدۈرۈش،  ئىرادە  قىلىشقا 

تەلىم- توغرىسىدا  بۇ  بولسا  مۇمكىن  بېرىش،  ئەھمىيەت 
تەربىيە ئېلىپ ھايات تەرتىپىنى رەتلەش.

تېلېفون  قول  شۇكى،  خۇالسە  ئېيتقاندا  يىغىنچاقالپ   
ھاياتىمىزنى قواليالشتۇرغان تېخنىكا دەۋرىنىڭ بىزگە بەرگەن 
بىر ھەدىيەسى، لېكىن قول تېلېفونغا زىيادە بېرىلىپ كېتىشتىن 
كېلىپ چىققان زىيان بىزگە ئېلىپ كەلگەن پايدىسىدىن كۆپ 
بىزنىڭ  دەۋرىمىزدە  ئىزدىنىش  ئوقۇش،  ئالتۇندەك  بولماقتا. 
قىلىپ،  خۇمار  بىزنى  ئوغرىالپ،  ۋاقتىمىزنى  قىممەتلىك 
ساغالملىقىمىزنىڭ  تۆۋەنلىشىگە،  نەتىجىمىزنىڭ  ئۆگىنىش 
دۇنياسىدىكى  ئىنتېرنېت  ئاچماقتا.  يول  چېكىنىشىگە 
ئەخلەت مەزمۇنالر ئېتىقاد ۋە ئەخالقىمىزنى بۇزماقتا. شۇڭا 
بېشىمىزنى  قارىماستىن  سەل  نۇقتىالرغا  بۇ  دوستۇم!  ئەزىز 
كۆتۈرەيلى!  پۈكۈلگەن قەددىمىزنى رۇساليلى! ھاياتىمىزنىڭ 
بۇ قىممەتلىك دەملىرىدە قول تېلېفون، كومپيۇتېر ۋە ئىنتېرنېتنى 
توغرا بىر شەكىلدە، ئىستىقبالىقىمىزغا پايدىلىق بىر يۆنىلىشتە 
ھاۋادىن  قىاليلى! ساپ  دىققەت  ئاالھىدە  قوللىنىشقا  توغرا 
ھۇزۇر  گۈزەللىكىدىن  تەبىئەتنىڭ  نەپەسلىنىپ،  قانغۇدەك 
مەۋھۇم  رەقەملىك  قەدىرلەشنى،  ھاياتىمىزنى  ئېلىشنى،  
دۇنيادىن ھالقىپ چىقىپ ئەتراپىمىزدىكىلەرگە مېھرىمىزدىن، 
ئاخىرىدا  قارىمايلى!  سەل  بېرىشكە  ئورۇن  تۆرىمىزدىن  قەلب 
قەلەم قۇۋۋىتىمنىڭ ئاجىزلىقىدىن كۈتكىنىڭالردەك يازالمىغان 
تىرىشىدىغانلىقىمنى  يېزىشقا  ياخشى  تېخىمۇ  بولسام 
ئارقىلىق  يازمام  ھەممىڭالرغا  بىرگە  بىلەن  بىلدۈرۈش 
دوستۇم  دوستۇمغا،  بوۋىسى  ۋە  يولاليمەن  ساالم  كۆڭۈلدىن 
ماڭا ھەدىيە قىلغان تۆۋەندىكى بىر كۇپلېت قوشاقنى يازمامنى 
ماقالەمنى  بۇ  بىلەن  قىلىش  تەقدىم  دوستلىرىمغا  ئوقۇغان 

ئاياغالشتۇرماقچىمەن.

ياشلىقتا تۇت ئۆزۈڭنى، گۈلۈڭ كۈندە ئېچىلماس.
پۇشايماننىڭ قاچىسى، قېرىغاندا تېپىلماس.
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مەغرۇر ياشايمەن 
ئ ەگمەيمەن بېشىمنى ياپراق چۈشسىمۇ،
دەرەخمەن نەچچە يىل يىلتىزى تارتقان.
توختىماي رەھىمسىز جۇتالر سوقسىمۇ،
توغراقتەك ياشاشقا بەلنى باغلىغان.

شېخىمدىن يوپۇرماق ئۈزگەندە ئۇالر،
زەپەر دەپ خۇشلۇقتىن قىالر تەنتەنە.
زەردەمنى قاينىتىپ دولقۇنالر ياساپ،
كۈچ بېرىمەن غورۇردىن دائىم يۈرەككە.

ئۈمىدنى ئۈزمىسەم كېلەر نەۋباھار،
مۇدھىش ھاۋاالر ھەر يان تارقىلىپ.

مەن ئۇيغۇر قىزىمەن مەغرۇر ياشايمەن،
قالساممۇ ھەتتاكى جاندىن ئايرىلىپ.

- زىيابىلىگ - 

نويابىر/2015



35

»كارامەت رەسسام«

مەنمۇ رەسىم سىزىپ باقاي دېدىم.

قۇياشنى سىزدىم مىدىرلىمىدى،

يۇلتۇزنى سىزدىم چىمىرلىمىدى،

دېڭىزنى سىزدىم قىمىرلىمىدى،

ئەي شاھۇ ئالەمىي...

ساڭا مىڭ مەرتە تەسلىم بولۇپ 

مەن رەسساملىقنى تاشلىۋەتتىم.

- زىيابىلىگ - 

ئىيۇل/2019
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مۇھىم  ئەڭ  ۋە  قېيىن  ئەڭ  ھاياتىمىزدىكى  ئوقۇش 
خاتاالشقان  دېسەك  تالالش  كەسىپ  بىرى  نۇقتىالردىن 
يول  ئۆمۈرلۈك  ئارقىلىق  تاللىشىمىز  بۇ  مانا  بولمايمىز. 
خەرىتىمىز سىزىلىشى مۇمكىن؛ چۈنكى بۇ تالالش ھازىرقى 
ھاياتىمىزغىال تەسىر كۆرسىتىپ قالماستىن، يېقىن ۋە ئۇزاق 

كەلگۈسىمىزدىمۇ ئاالھىدە رول ئوينايدۇ.

ئەلغەززالىينىڭ  ھامىد  ئەبۇ  كەسپى  ئوقۇتقۇچىلىق 
شەرەپلىكىدۇر«؛  ئەڭ  »كەسىپلەرنىڭ  تەرىپلىگىنىدەك 

ھېچبىر  بولۇپ،  كەسىپ  تەربىيەلەيدىغان  ئادەم  ئۇ  چۈنكى 
كەسپىمۇ  ئوقۇتقۇچىلىق  بولمىغىنىدەك  ئاسان  كەسىپنىڭ 
قىلىشىغا  تەرەققىي  زاماننىڭ  بولمىغان،  ئاسان  ھېچقاچان 
ئانا  ھېلىھەم  ماڭىدۇ.  قىيىنلىشىپ  تېخىمۇ  ئەگىشىپ 
بۈگۈنكى  ئۆتۈۋاتقان  ئىچىدە  غېرىبلىق  يىراق،  يۇرتىمىزدىن 
كۈنىمىزدە ھەم قىيىن بولغان، ھەمدە كەم بولسا بولمايدىغان 
بىز كەلگۈسىمىزنى  بىر كەسىپ ھېسابلىنىدۇ.  تولىمۇ مۇھىم 
پارالق قىلىمىز دەيدىكەنمىز، ئىشنى ئالدى بىلەن مائارىپتىن 
كۈچلۈك  يەردە  بولمىغان  ئوقۇتقۇچى  كېرەك.  باشلىشىمىز 

مائارىپنى قانداقمۇ بەرپا قىلغىلى بولسۇن؟!

بولمايدىغان  بولمىسا  تاللىغۇچىالردا  كەسىپنى  بۇ 
تاللىغۇچىنىڭ  كەلسەك،  مۇھىمىغا  ئەڭ  ئاالھىدىلىكلەرنىڭ 
ئوقۇتقۇچى بولۇشنى جان دىلىدىن سۆيۈشى، ئۇنى قانداقتۇر 
كۆرۈشى.  قاتارىدىن  قىزىقىشلىرى  بەلكى  ئەمەس،  ۋەزىپە  بىر 
خەتەرلىكى  ھەممىدىن  ئۆزىگە،  بولمايدىكەن  ئۇنداق 
بىلىپ-بىلمەي  ئوقۇغۇچىلىرىغا  بىگۇناھ  كەلگۈسىدىكى 
زۇلۇم قىلغان بولىدۇ. چۈنكى ئوقۇغۇچى دېگىنىمىز بىر خام 
شەكىلگە  قايسى  ئۇنى  ئوقۇتقۇچى  ئوخشايدۇ،  ماتېرىيالغا 
كەلتۈرسە، ئۇمۇ شۇنىڭغا كۆنىدۇ. كۆڭۈل قويۇپ قىلىنمىغان 

ئىشتىن قانداقمۇ بىر سەنئەت ئەسىرى كېلىپ چىقسۇن؟!

مېنىڭ كەسپىم
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جەمئىيەتتىكىلەرنىڭ  ۋەزىپىسى،  ئوقۇتقۇچىنىڭ 
ئويلىغىنىدەك دەرسنى دوسكىغا يېزىش، ئوقۇتۇش، يادلىتىش، 
بولۇپ  ئىبارەت  تەكشۈرۈشتىن  ئۇنى  بېرىش،  تاپشۇرۇق 
قالماستىن، ھالبۇكى ئاالھىدە ئۇسلۇب ۋە قائىدىلەر ئارقىلىق 
چىقىش،  قېزىپ  ئاالھىدىلىكلەرنى  بولغان  ئوقۇغۇچىالردا 
ئۇالرنى جارى قىلدۇرۇشقا ياردەم بېرىش، ئۇالردا كۆرۈلىدىغان 
كەمچىلىكلىرىنى  ئىقتىدارلىرىدىكى  ئاالقە  ۋە  ئۆگىنىش 
قوللىنىپ  ئۇسلۇبىنى  مائارىپ  مۇناسىپ  شۇنىڭغا  تېپىش، 
ھەل قىلىشقا ياردەمدە بولۇش، ئۆزىگە ئىشىنىدىغان، يېڭىلىق 
ئوتتۇرىغا قويااليدىغان، بىرەر قىيىنچىلىققا يولۇققاندا يىقىلىپ 
دەس  ئورنىدىن  قىلىپ  ھەل  ئىزدەپ،  سەۋەبىنى  قالماستىن 
ئىبارەت  چىقىشتىن  يېتىشتۈرۈپ  ئەۋالد  بىر  تۇرااليدىغان 
ئۈچۈن،  قىاللىشىمىز  شەكىلدە  بىر  توغرا  بۇالرنى  بولۇپ، 
تۈركىيە  كىرىش،  بىلىمىگە  )مائارىپ  ئارىسىدا  دەرسلەرنىڭ 
مائارىپ تارىخى، مائارىپ پىرىنسىپى ۋە مېتودلىرى، مائارىپ 
مائارىپ  كەسپىي  اليىھىلەش،  ماتېرىيال  ۋە  تېخنىكىلىرى 
رەھبەرلىك،  پسىخولوگىيىسى،  پىداگوگىكا  ئۇسۇللىرى، 
ئىنسان  باشقۇرۇش،  سىنىپ  ئىقتىدارلىرى،  ئاالقە  كۈچلۈك 
ئىلمىي  مائارىپ،  سېلىشتۇرما  دېموكراتىيە،  ۋە  ھەقلىرى 

تەتقىقات مېتودلىرى....( دېگەندەك دەرسلەرمۇ مەۋجۇت. 

بۇنىڭدىن سىرت كەسىپنى ئوقۇپ پۈتتۈرگەندىن كېيىن، 
قىينىلىپ  تەيىنلەنگەندە  بولۇپ  ئوقۇتقۇچى  مەكتەپلەرگە 
3-يىللىقتا  بولىدۇ.  دەرسلىرىمۇ  پىراكتىكا  ئۈچۈن  قالماسلىق 
بىر  دېگەندە  ئاز  بولۇپ  مەجبۇرىي  4-يىللىقتا  ئىختىيارىي، 
يىلغا يېقىن پىراكتىكا قىلىش پۇرسىتى بار. پىراكتىكا قىلىش 
ئۆزلىرىنىڭ قايسى جەھەتتە  نامزاتلىرى  ئوقۇتقۇچى  ئارقىلىق 
تۈزىتىۋېلىش  ۋاقتىدا  دەل  بايقاپ،  ئىكەنلىكلىرىنى  ئاجىز 

پۇرسىتىگە ئىگە بولىدۇ. 

ئاخىرىدا ماڭا مېھىر-مۇھەببىتى بىلەن بىلىم سىڭدۈرگەن 
بىلەن  بىلدۈرۈش  رەھمىتىمنى  ئوقۇتقۇچىلىرىمغا  بارلىق 
پارالق  ئارقىلىق،  تالالش  كەسپىنى  ئوقۇتقۇچىلىق  بىرگە 
بارلىق  خالىغان  قوشۇشنى  تۆھپە  قىلىشقا  بەرپا  كەلگۈسى 
يېرىدىكى  ھەممە  دۇنيانىڭ  شۇنداقال  ساۋاقداشلىرىمغا، 
ھەرخىل كەسىپلەردە ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرغا ئۇتۇق 

تىلەيمەن.

قىلىۋاتقان  تەييارلىق  ئۈچۈن  كىرىش  مەكتەپكە  ئالىي 
ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئەڭ چوڭ غېمىدىن بىرى كەسىپ تالالش 
ئوقۇش  تالالپ،  كەسىپنى چۈشەنمەستىن  بىر  كېرەك.  بولسا 
باشلىغاندىن كېيىن كەسپىنى ياقتۇرمىغانلىقتىن داۋام قىلىشنى 
ماقالە  بۇ  ئەمەس.  ئاز  بىلەلمىگەنلەر  كېچىشنى  ۋاز  ياكى 
ئۇسۇلى  ئوقۇتۇش  تۈركىيەدە  كەسىپ،  قانداق  سېسترالىق 
دەرسلەردە  بولغاندا  ئاساسى  پەنلەردە  قايسى  قانداق، 
سوئالالرغا  قاتار  بىر  قاتارلىق  كېتەلەيدۇ  ئوقۇپ  قىينالماي 
جەمئىيىتىدىكى  ئۇيغۇر  سىرت  ئۇنىڭدىن  بېرىدۇ.  جاۋاب 
كاتېگورىيەسىدىن  بىلىملىرى  ساغالملىق  سېستىرالىقنى 
ئۇقۇمنىڭ  قارايدىغان  ئورنىدا  باققۇچى  چىقىرىۋېتىپ كېسەل 

ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولۇپ قالسا ئەجەپ ئەمەس.

ئاساسلىق  تۇرالىشىنىڭ  بولۇپ  كەسىپ  كەسىپنىڭ  بىر 
شەرتلىرىدىن بىرى خەلقنىڭ ئۇ كەسىپكە قارىتا ئېھتىياجىنىڭ 
ۋە  ئائىلە  شەخس،  سېسترالىق  ئىبارەت.  بولۇشىدىن 
خەلقىنىڭ ساقلىقنى ساقالش ۋە ياخشىالش، كېسەللەرنىڭ 
تۈركۈم  بىر  مەقسىتىدە  كەلتۈرۈش  ئەسلىگە  ساالمەتلىكىنى 
ئەمەلىيلەشتۈرۈش  ۋە  تەرتىپلەش  پىالنالش،  خىزمەتلەرنى 
خىزمەتلىرىنى قىلىدىغان خادىمالرنىڭ مائارىپ ۋە سەنئىتىگە 
ھەرۋاقىت  بىمارالرنىڭ  سېستراالر  كەسپى.  سەھىيە  مەسئۇل 
ئاغرىقىنى  بىرگە  بىلەن  كۆزىتىش  ئەھۋاللىرىنى  كېسەللىك 
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ياردەم  جەھەتتىن  روھىي  ۋە  جىسمانىي  ئۈچۈن  پەسەيتىش 
بېرىدۇ. دوختۇر بىلەن ھەمكارلىشىپ، كۆرسەتمىسى بويىچە 
خىزمەتلىرىنىڭ  ساغالملىق  ئەمەلىيلەشتۈرىدىغان  داۋاالشنى 

كەم بولسا بولمايدىغان بىر ئەزاسىدۇر.

ۋە  مۇھىملىقىنى  ئىكەنلىكىنى،  كەسىپ  سېسترالىقنىڭ 
رولىنى ئەمەلىي ھەرىكىتى بىلەن كۆرسىتىپ بەرگەن فىلورېنس 
)Florence nightingale(ئوسمانىيە  نايتىنگېيل 
قىرىم  بەرگەن  يۈز  ئوتتۇرىسىدا  رۇسىيە  بىلەن  ئىمپېراتورلۇقى 
 2% تىن  نىسبىتىنى40%  ئۆلۈم  ئەسكەرلەرنىڭ  جېڭىدە 
قەدەم  دەۋرگە  بىر  يېڭى  سېسترالىقنىڭ  ۋە  چۈشۈرگەن  كە 
قويۇشىغا تۈرتكە بولغان فىلورېنس نايتىنگېيل 1820-يىلى 
دۇنياغا  ئائىلىسىدە  نوپۇزلۇق  ئەنگلىيەنىڭ  12-ماي 
ۋە  تىل، سىياسەت، سەنئەت  تارىخ،  پەلسەپە،  ئۇ  كەلگەن. 
بولۇپ  تەربىيەلەنگەن  مائارىپتا  ئالغان  ئىچىگە  ئۆز  دىننى 
13 يېشىدىن باشالپال نامرات، ئاجىز ۋە ياردەمگە موھتاج 
ئوقۇشقا  20 يېشىدا سېسترالىقتا  قىلغان،  ياردەم  كىشىلەرگە 
1851-يىلى  ۋە  ئىشلىگەن  بولۇپ  سېسترا  ۋە  باشلىغان 
گېرمانىيەگە  قارىماستىن  تۇرۇشىغا  قارشى  ئائىلىسىنىڭ 
قىرىم  كەلگەن.  ئىستانبۇلغا  1854-يىلى  بارغان.  ئوقۇشقا 
بىلەن  بېرىش  ياردەم  داۋالىنىشىغا  ئەسكەرلەرنىڭ  جېڭىدە 
بىرگە بىر قىسىم كىشىلەرگە سېسترالىق ساۋاتلىرىنى ئۆگەتكەن. 
خەلقئارادا يېڭى دەۋر سېسترالىقىنىڭ ئاساسچىسى فىلورېنس 
»دۇنيا  كۈنىنى  12-ماي  يۈزىسىدىن  ئەسلەش  نايتىنگېيلنى 

سېستراالر بايرىمى« قىلىپ بېكىتكەن.

دەپ  ھەمشىرىسى  شەپقەت  تارىخىمىزدىكى  بىزنىڭ 
بولساقمۇ،  قارايدىغان  تارىخىغا  رىزۋانگۈلنىڭ  تەرىپلەنگەن 
ئۈچ  ئاشىدۇ.  ھۆرمىتىمىز  بولغان  كەسپىگە  سېسترالىق 
رىزۋانگۈل  كۈنى،  ئالتىنچى  باشلىنىپ  ئىنقىالبى  ۋىاليەت 
بىرقانچە دوستلىرى بىلەن پىدائىي بولۇپ جەڭگە قاتناشقان ۋە 
ھەمشىرە قىزالرغا :»دۈشمەن بىلەن جەڭ قىلىۋاتقان ۋەتەننىڭ 
ئۇالرنى  دەپ  قىزلىرى«  ۋەتەننىڭ  بىزمۇ  بولسا،  ئوغالنلىرى 
مەسئۇلىيەتلىرىنى ئادا قىلىشقا ئىلھامالندۇرغان. 1945-يىلى 
جەڭدە،  شىددەتلىك  ئەتراپىدىكى  هەرەمباغ  13-يانۋاردا 
يارىالنغان ئۈچ جەڭچىنىڭ يارىسىنى تېڭىپ بىخەتەر جايغا 
تۆتىنچى  جايدىكى  خەۋپلىك  قاراپ  ئارقىغا  ئاپىرىۋېتىپ، 

ئەجەللىك  ئاتقان  دۈشمەن  كېتىۋاتقاندا  يېنىغا  جەڭچىنىڭ 
ھەربىر  ۋە  بولغان  شېھىت  يېشىدا   19 تېگىپ  بېشىغا  ئوق 

ئۇيغۇرنىڭ قەلبىدە ئۆچمەس ئىز قالدۇرغان.  

سېسترالىقنىڭ  ھاياتىدىن  قەھرىمانالرنىڭ  يۇقىرىقى 
تۈركىيەدە  ئەمەس.  قېيىن  قىاللىشىمىز  ھېس  قىممىتىنى 
سېسترالىق بۆلۈمى 4 يىل بولۇپ، بىيولوگىيە ۋە خىمىيەدىن 
ئازراق ئاساسىي بولسا، دەرسلەردە قىينالماي ياخشى ئوقۇپ 
مەۋسۇمىدىن  ئىككىنچى  سىنىپنىڭ  بىرىنچى  كېتەلەيدۇ. 
باشالپ پىراكتىكا قىلىش باشلىنىدۇ. ھەر مەۋسۇمدا ئوخشاش 
بۆلۈملەردە پىراكتىكا قىلىنىدۇ. مەسىلەن: ئىچكى  بولمىغان  
كېسەللىكلەر دەرسىدە ئىچكى كېسەللىكلەر بۆلۈمىدە، بالىالر 
كېسەللىكلىرى دەرسىدە بالىالر بۆلۈمىدە پىراكتىكا قىلىنىدۇ.

بىرى  تەرەپلەردىن  قېيىن  ئەڭ  ئوقۇشتىكى  سېسترالىق 
بۆلۈمى،  سېستىرالىق  مەن  جەريانى.  قىلىش  پىراكتىكا 
ئىككىنچى سىنىپ ئوقۇغۇچىسى. يېڭى پىراكتىكا باشلىغان 
ۋاقىتتا،  ئەتىگەن سەككىزدىن كەچ سائەت تۆتكىچە، يات 
ھەتتا  بولمىدى،  ئاسان  قىلىش  پىراكتىكا  مۇھىتتا  يېڭى  ۋە 
مەۋسۇم  بىر  ئارىدىن  ئەمما  ئىدىم.  ئويلىغان  كېچىشنىمۇ  ۋاز 
ئۆگەندۇق،  نەزەرىيەلەرنى  بەزى  دەرسلەردە  كەتتى،  ئۆتۈپ 
دوختۇرخانىدىمۇ تەجرىبىگە ئىگە بولدۇق. ئاغرىق ئازابىدىن 
قىلساق،  ياردەم  ئىشالردا  كىچىك  بىمارالرغا  قىينىلىۋاتقان 
بولىمىز  رازى  قاراپمۇ كەسپىمىزدىن  ئۇالردىكى مەمنۇنىيەتكە 

ۋە پەخىرلىنىمىز.

ئەڭ ئاخىرىدا مەيلى قايسى كەسىپتە ئوقۇيلى نىشانىمىز 
بىر بولغان ساۋاقداشلىرىمنىڭ ئوقۇش ھاياتىغا مۇۋەپپەقىيەت 

تىلەيمەن.
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بىزنى ئىسالم بىلەن شەرەپلەندۈرگەن، بىزگە توغرا يولنى 
بېرى  يىلدىن  مىڭ  يولدا  بۇ  ۋە  بەرگەن،  كۆرسىتىپ  ئېنىق 
مۇستەھكەم تۇرۇشنى نېسىپ قىلغان ئالالھقا ھەمدۇساناالر 
پۈتۈن  قالغان  پېتىپ  پاتقاقالرغا  ھەرخىل  ۋە  بولسۇن. 
ئىنسانىيەتنى بىردىنبىر چىقىش يولى بولغان ئىسالمغا دەۋەت 
قىلغۇچى، بېشارەتچى، ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇپ ئەۋەتىلگەن 
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت ۋ ساالمالر 
بولسۇن. توغرا يولدا بولغانلىقلىرى ئۈچۈن ئەزىيەت تارتقان ۋە 
يۇرتىدىن ھەيدەپ چىقىرىلغان، ۋە بۇ ھىجرىتى بىلەن يېڭى 
بىر ئالتۇن دەۋرىنىڭ باشلىنىشىغا سەۋەب بولغان ساھابىلەرگە 
ھېچنېمىسىنى  بولغان،  ياردەمچى  ئۇالرغا  يولدا  بۇ  ۋە 

ئايىمىغان ئەنسارالرغا دۇئا ۋە ساالمالر بولسۇن.

ئۇنىۋېرسىتېتىمىزدا  بىلەن  ئىزنى  ئالالھنىڭ  مانا  بۈگۈن 
شەپەق ژۇرنىلىمىزنىڭ چىقىش ئالدىدا تۇرغان تۇنجى سانى 
بىلىم  بىلەن،  بولۇش سۈپىتىم  ئوقۇغۇچى  بىر  مەنمۇ  ئۈچۈن، 
ئۆزۈم  بىلەن  قەلىمىم  ئاجىز  بولمىسىمۇ  مۇكەممەل   سەۋىيەم 
پىكىرلىرىمنى  چۈشەنچە  بەزى  قىلغان  ھېس  ۋە  ئويلىغان 
قەلەمنى  مەقسىتىدە  ئورتاقلىشىش  بىلەن  ھەرقايسىڭالر 

قولۇمغا ئالدىم.

ئارزۇ- بۈيۈك  ۋەتەندىن  ھەربىرىمىز  مەلۇم  ھەممەيلەنگە 
تاشالپ  يۈرەك-پارىلىرىمىزنى  جىگەر  جان  بىلەن  ئارمانالر 
ھىجرەت  تۆلەپ  بەدەللەرنى  مەنىۋى  ۋە  ماددىي  نۇرغۇن 
ئاشۇ  كېيىن  چىققاندىن  بۇيەرگە  بىز  ئەمما  چىقتۇق.  قىلىپ 

ئويلىغانلىرىم
ئىبراھىم ئابدۇغېنى

ساباھەتتىن زائىم ئۇنىۋېرسىتېتى
ئىسالم بىلىملىرى ئوقۇغۇچىسى
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قانچىلىك  يولىدا  ئاشۇرۇش  ئەمەلگە  غايىلىرىمىزنى  بۈيۈك 
مىللىتىمىزگە  دىنىمىزغا،  تىرىشتۇق؟  قانچىلىك  ئىزدەندۇق؟ 
ۋە ۋەتەندىكى قېرىنداشلىرىمىزغا يۈز كېلەلىگۈدەك قانچىلىك 
ئۆزىمىزگە  سوئالالرنى  بۇ  كەلتۈرەلىدۇق؟  قولغا  نەتىجىلەرنى 
يۈرىكىمىز  ئەپسۇسلىنىمىز.  ھەقىقەتەن  قويغىنىمىزدا 
ئېچىشىدۇ. ۋەتەندىكى ئەھۋالىمىز بىلەن بۇ ئەركىن دۇنيادىكى 
ئەھۋالىمىزدا كۆپ پەرق بولمىغان ھالدا كېتىپ بېرىۋاتقىنىمىز 

بىزنى چوڭقۇر ئويغا سالىدۇ. 

ۋە  ئىكەنمىز  دېگەن  يولى  چىقىش  بىردىنبىر  قۇرئان 
كىتابنى  بۇ  ئىكەنمىز،  تەستىقلىغان  قەلبىمىزدىن  چىن  بۇنى 
ياخشى چۈشىنىشىمىز ۋە بۇ ھەقتە پىكىر قىلىشىمىز كېرەك. 
بىز  ئاغزىدا  ئادەمنىڭ  ھەممە  بولساق  قارايدىغان  كۈنىمىزگە 
قالدۇق  كۈنگە  مۇشۇ  ئېسىلمىغانلىقىمىزدىن  چىڭ  قۇرئانغا 
ئەمما  شۇنداق.  توغرا،  بار.  شوئار  يادلىۋالغان  بىر  دەيدىغان 
ئەگەر  تۇتىدۇ؟  كۆزدە  نېمىنى  ئېسىلىش  چىڭ  يەردىكى  بۇ 
ئىچىدىكى  مىللەتلىرىنىڭ  دۇنيا  بولساق  ئېسىلمىغان  چىڭ 
ئاتىالرمىدۇق؟  بولۇپ  مىللەت  چىقىدىغان  جىق  ئەڭ  قارى 
مەيلى تۈركىيەدە بولسۇن، مەيلى ئەرەب دۆلەتلىرىدە بولسۇن، 
ئىكەن،  قارى  دېگۈدەك  ئۇيغۇرنىڭ ھەممىسى  كۆرگەن  مەن 
بىر  بىز  ئەمەس،  ئۇنداق  ياق،  يالغانمىدى؟  باھاالر  دېگەن 
ئەھمىيەت  قىسمىغىال  تىالۋەت  قۇرئاننىڭ  پەقەت  مەزگىل 
ۋە  نەزىز-چىراغ  كەرىم  قۇرئان  ۋەتىنىمىزدە  ھەتتا  بېرەلىدۇق. 
ياكى  تۈرىگە  مۇراسىم  بىر  ئوقۇلىدىغان  ئۆلۈم-يېتىملەردىال 
ئادەت شەكلىگە ئايلىنىپ قالغان ئىدى. مەن بۇ يەردە ئۇالرنى 
قۇرئاننىڭ  پەقەت  ئۇ  ئەمەس،  دېمەكچى  خاتا  تامامەن 
تىالۋەت تەرىپى خاالس. ھالبۇكى، پەيغەمبىرىمىز دەۋرىدىكى 
مۇسۇلمانالر پۈتۈن ھاياتىدا قۇرئاننى ياشاش ئۆلچىمى قىلغان 
بۇيرۇق–چەكلىمىلىرى،  يوليورۇق،  ھەربىر  قۇرئاننىڭ  ئىدى. 
ئاخىرەت  ۋە  ئاخىرەت  قۇرئاننىڭ  مەنىلىرى،  روشەن 
كۆرۈنۈشلىرى ھەققىدىكى قەلبىنى جىغىلداتقۇدەك بايانلىرى، 
ئالالھنىڭ  ئۇنىڭدىكى  ۋە  تەمسىللىرى  قىسسەلىرى، 
ئەسـلىتىشلىرى،  دائىم  قۇدرىتىنى  مۆجىزىلىك  چەكسىز 
تولدۇرۇپ  ئېنېرگىيەگە  روھىنى  ئۇالرنىڭ  مۇشۇالر  مانا 
ئاشۇرۇشقا  ئىشقا  تولۇق  مەنىسىنى  قۇرئاننىڭ  ئۇالرنى 
ھەرىكەتلەندۈرگەن ئىدى. ئۇالر بۇ ئىالھىي يوليورۇقنى نوقۇل 

تىالۋەت قىلىش ئۈچۈن ياكى ئەدەبىي ئەسەرلەرگە ئوخشاش 
ياكى  ئۈچۈن  ئېلىش  زوق  ئېستېتىك  باالغىتىدىن  ئۇنىڭ 
تەسەللى  روھىي  ئەللەيلىتىپ  تەسىرلەندۈرۈپ،  روھىيىتىنى 
تېپىش ئۈچۈنال ئوقۇمايتتى. بەلكى چۈشەنگەن ھامان ئۇنىڭ 
بىلەن  مەزمۇنىنى ئىجرا قىلىشقا باشاليتتى. قۇرئاننى ئوقۇش 
ھەقتە  بۇ  باراتتى.  ئېلىپ  بىردەك  قىلىشنى  ئەمەل  ئۇنىڭغا 
دەيدۇ:-  مۇنداق  ئەنھۇ  رەزىيەلالھۇ  ئۆمەر  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
ياشىدىم،  دەۋرىدە(  )پەيغەمبىرىمىزنىڭ  مەزگىل  بىر  »مەن 
ئۆگىتىلەتتى.  ئىمان  بۇرۇن  ئۆگىتىلىشتىن  قۇرئان  مەزگىلدە  بۇ 
ئايەتكىچە  ئون  ئايەتتىن  بىر  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر 
ۋەھىي نازىل بوالتتى. بىز بۇ ئايەتلەردە كۆرسىتىلگەن ھاالل-
ھارام ھۆكۈملەرنى، يوليورۇقالرنى ئۆگىنەتتۇق. ئۇ مەزگىلدىن 
قۇرئان  بۇرۇن  ئىماندىن  كىشىلەرنىڭ  تۈركۈم  بىر  كېيىن، 

ئۆگىنىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم«.

ئوقۇيمىزيۇ،  ناسقىچە  فاتىھەدىن  قۇرئاننى  دېمەك، 
نېمىدىن  توسقانلىقنى،  نېمىدىن  بۇيرۇغانلىقىنى،  نېمىگە 
قۇرئاننىڭ  بىلمەيمىز.  ئاگاھالندۇرۇۋاتقانلىقىنىمۇ 

يوليورۇقلىرىنى پۇچەك خورمىنى تاشلىغاندەك تاشلىۋېتىمىز.

پەيغەمبىرىمىزدىن  بولساق،  قارايدىغان  تارىخقا  يەنىال 
قىلدۇرۇش،  گەپ  ئۆلۈكنى  يۆتكەش،  تاغالرنى  مۇشرىكالر 
يەرلەرنى يېرىش قاتارلىق مۆجىزىلەرنى تەلەپ قىلغاندا ئالالھ 
كاتتا  ئۇنىڭدىنمۇ  ئورنىغا  بېرىشنىڭ  مۆجىزىلەرنى  ئۇ  تائاال 
ئەبەدىي  قىيامەتكىچە  ۋە  كەلتۈرىدىغان  ۋۇجۇدقا  ئىشالرنى 
قالىدىغان بۈيۈك مۆجىزە بولغان قۇرئان كەرىمنى نازىل قىلىپ 
چوڭ  مۆجىزىلەرنى  يۇقىرىقىدەك  ئادەملەر  نادان  بەردى. 
بىلگەن بىلەن ئەمەلىيەتتە قۇرئاننىڭ مۆجىزىسى ئۇنىڭدىنمۇ 

ياخشىالرنىڭ كۆپلۈكى يەتمەس
 بۈگۈن ئۈممەت دەردىگە،
چىقماي تۇرۇپ قالتىسالر،

 باقالمايمىز ھۆرلۈك شەنىگە. 
-ئىمران سادائىي
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»ئىنسان«  مۇكەممەل  ۋەزىپىسى  قۇرئاننىڭ  ئىدى.  ئۇلۇغۋار 
ئۇالر  نەزىرىدە  ئالالھنىڭ  بۇ،  مانا  ئىدى.  يېتىشتۈرۈش 

تەسەۋۋۇر قىلغان مەزكۇر نەرسىلەردىنمۇ ئۇلۇغۋار ئىش.

بىز يىلالردىن بېرى ئوقۇپ يادالپ كېلىۋاتىمىزيۇ، قۇرئان 
بۇاللىدۇقمۇ  ئىنسانالردىن  بولغان  يېتىشتۈرمەكچى  كەرىم 
مۇراجىئەت  قۇرئانغا  مەسىلىلىرىمىزدە  كەلگەن  دۇچ  يوق؟ 
قىاللىدۇقمۇ يوق؟ قۇرئان ئەخالقى بىلەن ئەخالقلىنالىدۇقمۇ 
ئۆز- قارىدۇق.  سەل  سوراشقا  ئۆزىمىزدىن  بۈگۈن  بۇنى  يوق؟ 
ئۆزىمىزنى خۇش قىلىپ پەپىلەيدىغان، شېرىن-شېكەر سۆزلەر 
ھاياتىمىزدا  ھازىر  نەتىجىسىنى  بۇنىڭ  ئەللەيلەندۇق.  بىلەن 

كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز. 

ھازىرقىدەك مۇسۇلمانالرنىڭ سانى بىر مىلياردتىن ئاشقان 
ۋە سان جەھەتتە كۆپەيگەن بىر شارائىتتا ئارىمىزدا ياخشىالر 
ھەقىقەتەن  بىزنى  ئازلىقى  قالتىسالرنىڭ  بولسىمۇ  كۆپ 

پەرىشان قىلىدۇ ئەلۋەتتە.

پەقەتال  ئارزۇيىمىز  غايىمىز،  بىزنىڭ  قېرىنداشالر!  ئەزىز 
بىزنىڭ  ئەھۋال  بۇ  ئۇنداقتا  بولسا،  بولۇشال  ئىنسان  ياخشى 
يارىلىرىمىزغا شىپا، دەردلىرىمىزگە داۋا بواللمايدۇ. چۈنكى بىز 

دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلە ئىنتايىن جىددىي ۋە بۇ ياخشىالرنى 
ئەمەس قالتىسالرنى تەلەپ قىلىدۇ. بىز ئەمدىلىكتە ئەقلىمىز 
بىلەن رېئاللىققا يۈزلىنىپ، بۈگۈنكى مەغلۇبىيەتنى ئەتىدىكى 
غالىبىيىتىم دەپ تونۇيدىغان، ھازىرقى يىقىلىشنى ئەتىدىكى 
قاچۇرماي  ئۆزىنى  زىددىيەتتىن  بىلىدىغان،  دەپ  يۈگۈرۈشۈم 
زىددىيەتنى ھەل قىالاليدىغان ھەقىقىي قابىلىيەتلىك، قالتىس 
كىشىلەردىن بولۇش ئۈچۈن قاتتىق تىرىشىشىمىز كېرەك. بىزدە 
بولغان  ئۆگىنىشكە  ئۈمىدسىزلىك،  بولغان  تۇرمۇشقا  ھازىر 
ھەققىدە  ئىشالر  بولۇۋاتقان  ھالەتتە،  تۆۋەنلىگەن  قىزغىنلىق 
ئۇھ تارتىپ، سەۋەبلەر ئۈستىدىن شىكايەت قىلىپ مەسىلىنى 
ھەل قىلىشقا يۈزلەنمەسلىكىمىزنىڭ ھېچبىر پايدىسى يوق. 
بىز ساپا جەھەتتىن ئۆزىمىزنى ھازىرلىماي تۇرۇپ باشقىالرنىڭ 
»جەڭچى  يەنى  بولمايدۇ.  قىلىشقا  تاما  ھېسداشلىقىنى 
تاما  گېنېراللىقتىن  تۇرۇپ،  توشماي  ساالھىيىتىمىز  بولۇشقا 

قىلىشقا بولمايدۇ«.

نۆۋەتتە بىز ئۆزىمىزنى ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن 
ئۆزىمىزنى چۈشىنىشتىن باشلىشىمىز كېرەك. بېشىمىز ئاغرىسا 
قورسىقىمىزنى سىالپ، قورسىقىمىز ئاغرىسا بېشىمىزنى سىالپ 
غەپلەت ئۇيقۇسىدا ئەللەيلىنىۋەرمەستىن، ۋەتىنىمىزگە بولغان 
نەپرىتىمىزنى  بولغان  دۈشمەنلىرىمىزگە  قايغۇ-ھەسرىتىمىزنى، 
سائەت  سەككىز  باشقىالر  ئايالندۇرۇپ،  كۈچكە  ئەمەلى 
بولۇپمۇ  ئۆگىنىشىمىز،  سائەت  ئىككى  ئون  بىز  ئۆگەنسە، 
شەرت  كۆتۈرۈش  قەد  ئىلىم-پەندە  ۋە  مائارىپ  ھازىرقىدەك 
ئۈممەتكە،  مەن  ۋەزىيەتتە  تەخىرسىز  ھالقىلىق،  بولۇۋاتقان 
مىللەتكە نېمە ئىش قىلىپ بەردىم؟ ھازىر نېمە ئىش قىلىپ 
بېرىۋاتىمەن؟ ۋە بۇنىڭدىن كېيىن نېمە ئىش قىلىپ بېرىمەن؟ 
ۋاقىت  ھەر  ئۈستىدە  مەسىلە  دېگەن  بېرەلەيمەن؟  قىلىپ  ۋە 
ئەستايىدىل ئويلىنىپ يېڭىچە قەدەم، يېڭىچە روھ، يېڭىچە 
پىالن ۋە يېڭىچە تەپەككۇر بىلەن ئۆزىمىزنى ئىسالھ قىلىپ 

ۋەتىنىمىزنىڭ ھەقىقىي ئىزباسارلىرىدىن بولۇشىمىز شەرت.

ئاخىرىدا ئالالھتىن ئۆزۈمنىڭ ۋە پۈتۈن قېرىنداشلىرىمنىڭ 
توغرا يول ئۈستىدە مۇستەھكەم بولۇشىنى ۋە ئىلمىنىڭ زىيادە 

ۋە مەنپەئەتلىك بولۇشىنى تىلەيمەن.

ھەرىكەت قىل!

ئويغان!
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سۆھبىتىمىز كېيىنكى ساندا داۋام قىلغۇسى...



ھەر ئىش ئوقۇش دەۋرىدە باشلىنىدۇ

گۈللىنىــدۇ.  تېپىــپ  راۋاج  كېيىــن  ئوقۇشــتىن  ئىــش  باشــالنغان  دەۋرىــدە  ئوقــۇش 
چۈنكــى بــۇ دەۋر، ئىنســاننىڭ زېھنــى ئوچــۇق، تــەن ســاالمەتلىكى جايىــدا، ھاياجىنــى 
ئۇرغــۇپ تۇرغــان، ۋاقتــى تامامــەن ئۆزىنىــڭ ئىلىكىــدە بىــر دەۋردۇر. شــۇڭا دۆلەتلەرنىــڭ 
ھاياتىمىزدىكــى  بىخلىنىــدۇ.  مەكتەپتــە  تەشــكىالت-پارتىيەلەرمۇ  بولغــان  ئاساســى 
ــالر،  ــۇر ئوقۇغۇچى ــز ئۇيغ ــا بى ــق... ئەمم ــر رىئالى ــۇ بى ــلىنىدۇ. ب ــە باش ــۇ مەكتەپت ئىنقىالپم
ئوقۇغۇچىلىــق ھاياتىمىزنــى پەقــەت ئوقۇشــقىال بېغىشــالش، ئوقۇشــتىن باشــقا ئىشــالرغا 
چەتئەلدىكــى  تۈپەيلــى  باھانە-ســەۋەبلەر  خىــل  ھــەر  ئارىالشماســلىق...دېگەندەك 
ئوقۇغۇچىــالر قوشــۇنىمىز يىلالرچــە ئۆزىنــى تەشــكىللىيەلمىدى. نەتىجىــدە تاالنتىنــى 
جــارى قىلدۇرۇشــقا، بىلگەنلىرىنــى خەلقــى بىلــەن ئورتاقلىشىشــقا پېتىنالمىــدى ياكــى 
ــەدەر  ــى ســەگىتكەنگە ق ــەر بىزن ــك كۈنل ــى باشــالنغان قاباھەتلى ــدى. 2017-يىل ئۇرۇنمى

كۆپچىلىكنىــڭ ھالــى مانــا مۇشــۇنداق داۋام قىلغــان ئىــدى.
مانــا ئەمــدى قېرىنداشــلىرىڭىز ســەھنە ھازىرالپتــۇ، بىلگىنىڭىزنــى، ئۆگەنگەنلىرىڭىزنى، 
ئويلىغانلىرىڭىزنــى ئــۆز تىلىڭىــز بىلــەن ئىپادىلــەپ، تىلىڭىزنىــڭ ســاقلىنىپ قېلىشــىغا 
بىــر كىشــىلىك ھەسســە قوشۇشــقا، خەلقىڭىزگــە بىلىمىڭىزنــى ئۇدۇللــۇق يەتكــۈزۈپ 
كەلگۈســىنىڭ ئۇلىنــى سېلىشــقا، ھازىردىــن خەلقىڭىزنىــڭ ئىچىگــە ســىڭىپ كىرىشــكە 
ســەھنە ھازىرالپتــۇ. مانــا زۇلمەتلىــك تۈندىــن كېيىنكى نۇرنىڭ بىشارەتچىســى »شــەپەق« 
ســىزنى، بىزنــى ھەممىمىزنــى كۈتۈۋېتىپتــۇ! قول-قولچــە قولاليلــى، يازايلــى، يايايلــى! 
ئوقۇغۇچىــالر قەلىمىدىــن تۆكۈلگــەن گۆھەرلــەر بىلــەن بــۇ شــەپەقنى نۇرغــا ئايالندۇرايلــى.

-دوكتور ئابدۇخالىق ئۇيغۇر

»شەپەق« ژۇرنىلىغا بېغىشلىما 

»ئەزىــز ئانــا ۋەتىنىمىــز شــەرقىي تۈركىســتاندا مىللىــي مەۋجۇدىيىتىمىزنــى زۇلمــەت 
قاپــالپ كەتكــەن بــۇ ئــاي، بــۇ كۈنلــەردە، مۇھاجىرەتتىكــى ئوقۇغۇچــى پەرزەنتلىرىمىزنىــڭ 
ئىلمىــي تاالنــت ۋە قابىلىيەتلىرىنــى ئانــا تىلىــدا جــارى قىلــدۇرۇش يولىدىكــى يېڭــى 

ــۇپ قالغۇســى!« ــاڭ شــەپىقى بول ــز ئۈچــۈن ت ــى، بى قەدىمــى »شــەپەق« ژۇرنىل

-دوكتور ئابدۇلئەزىز رەھمەتۇلالھ


