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ـم َوأَ ْو ُفــوا ِب َع ْهـ ِدي أُ ِ
ـاي فَا ْر َه ُبــونِ
ـي الَّ ِتــي أَنْ َع ْمـ ُ
وف ِب َع ْه ِدكُـ ْ
ـت َعلَ ْيكُـ ْ
ـم َوإِيَّـ َ
﴿يَــا بَ ِنــي إِ ْ َ
سائِيـ َـل ا ْذكُـ ُروا نِ ْع َم ِتـ َ
ـاي
(َ )40وآَ ِم ُنــوا بِ َــا أَنْ َزلْـ ُ
ـروا ِبآَيَـ ِ
ـت ُم َصدِّ ًقــا لِـ َـا َم َعكُـ ْ
ـات َث َ ًنــا َقلِيـ ًـا َوإِيَّـ َ
ـم َو َل تَكُونُــوا أَ َّو َل كَا ِف ـ ٍر ِب ـ ِه َو َل تَشْ ـ َ ُ
فَاتَّ ُقــونِ (َ )41و َل تَلْب ُِســوا الْ َحـ َّـق بِالْ َب ِ
الصـ َـا َة َوآَتُــوا الـ َّزكَا َة
ـم تَ ْعلَ ُمــونَ (َ )42وأَ ِقي ُمــوا َّ
اطــلِ َوتَكْ ُت ُمــوا الْ َحـ َّـق َوأَنْ ُتـ ْ
ـاب أَ َفـ َـا تَ ْع ِقلُــونَ
ـر َوتَ ْن َس ـ ْونَ أَنْف َُس ـك ُْم َوأَنْ ُتـ ْ
ـم تَ ْتلُــونَ الْ ِك َتـ َ
َوا ْركَ ُعــوا َمـ َـع ال َّرا ِك ِع ـ َن ( )43أَتَأْ ُم ـ ُرونَ ال َّنـ َ
ـاس بِالْـ ِ ِّ
الصـ َـا ِة َوإِنَّ َهــا لَكَ ِبـرَ ٌة إِ َّل َعـ َـى الْخ ِ
ِالصـ ْ ِ
ـم
ـم ُم َل ُقــو َربِّ ِهـ ْ
َاشـ ِع َني ( )45الَّ ِذيـ َن يَظُ ُّنــونَ أَنَّ ُهـ ْ
ـر َو َّ
(َ )44و ْاسـ َت ِعي ُنوا ب َّ
ُــم َع َ
ــى
ــي الَّ ِتــي أَنْ َع ْم ُ
سائِ َ
ُــم َوأَ ِّن فَضَّ لْ ُتك ْ
ــت َعلَ ْيك ْ
َوأَنَّ ُه ْ
ــم إِلَ ْيــ ِه َراجِ ُعــونَ ( )46يَــا بَ ِنــي إِ ْ َ
يــل ا ْذكُــ ُروا نِ ْع َم ِت َ
ـس شَ ـ ْي ًئا َو َل يُ ْق َبـ ُـل ِم ْن َهــا شَ ـفَا َع ٌة َو َل يُ ْؤ َخـ ُذ ِم ْن َهــا َعــدْ ٌل
ـس َعـ ْن نَ ْفـ ٍ
الْ َعالَ ِمـ َن (َ )47واتَّ ُقــوا يَ ْو ًمــا َل تَ ْجـزِي نَ ْفـ ٌ
ـرونَ ﴾ ()48
َو َل ُهـ ْ
ـم يُ ْنـ َ ُ
تەرجىمىىس
ـلەڭالر،
ـەن نېمىتىمنى ئەسـ
ـىلەرگە بەرگـ
ـەۋالدى! مېنىڭ سـ
ـرائىل ئـ
ـى ئىسـ
 .40ئـ
ـاڭالر) ،مەنمۇ
ـۇنداق قىلسـ
ـەر شـ
ـڭالر( .ئەگـ
ـا قىلىـ
ـا ۋاپـ
ـەن ۋەدەڭالرغـ
ـاڭا بەرگـ
مـ
ـا قورقۇڭالر.
ـىلەر مەندىنـ
ـەن ،سـ
ـە ۋاپا قىلىمـ
ـان ۋەدەمگـ
ـىلەرگە قىلغـ
سـ
 .41مــەن قولۇڭالردىكــى (تەۋرات)نــى ئېتىــراپ قىلغۇچــى قىلىــپ نازىــل
قىلغــان قۇرئانغــا ئىمــان كەلتــۈرۈڭالر ،قۇرئاننــى بىرىنچــى بولــۇپ ئىنــكار
قىلغۇچــى بولمــاڭالر ،ئايەتلىرىمنــى (بۇرمىــاپ) ئازغىنــە مەنپەئەتكــە
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ســېتىۋەتمەڭالر ،ماڭىــا تەقۋادارلىــق قىلىــڭالر.
 .42ھەقنى باتىلغا ئارىالشتۇرماڭالر ،ھەقىقەتنى بىلىپ تۇرۇپ يوشۇرماڭالر.
 .43نامازنــى مۇكەممــەل ئــادا قىلىــڭالر ،زاكاتنــى بېرىــڭالر( ،ئالالھقــا)
رۇكــۇ قىلغۇچىــار بىلــەن بىللــە رۇكــۇ قىلىــڭالر.
ـىلەر؟
ـۇپ قاالمسـ
ـى ئۇنتـ
ـرۇپ ئۆزۈڭالرنـ
ـقا بۇيـ
ـى ئىشـ
ـىلەرنى ياخشـ
 .44كىشـ
ھالبۇكــى ،ســىلەر كىتــاب (يەنــى تەۋرات)نــى ئوقــۇپ تۇرىســىلەر ،ســىلەر
ئەقلىڭالرنــى ئىشلەتمەمســىلەر؟
ـۇش
ـەل ئوقـ
ـى مۇكەممـ
ـۇش ۋە نامازنـ
ـق بولـ
ـە) چىداملىـ
( .45تائەت-ئىبادەتتـ
ـن
ـا قەلبىدىـ
ـاز ئالالھقـ
ـىزكى ،نامـ
ـەڭالر .شەكسـ
ـاردەم تىلـ
ـن) يـ
ـەن (ئالالھتىـ
بىلـ
ـدۇ([[[).
ـر كېلىـ
ـىغا ئېغىـ
ـىلەردىن باشقىسـ
ـان كىشـ
باغالنغـ
( .46ئالالھقــا قەلبىدىــن باغالنغانــار) رەببــى بىلــەن ئۇچرىشــىدىغانلىقىغا
ۋە ئۇنىــڭ دەرگاھىغــا چوقــۇم قايتىــپ بارىدىغانلىقىغــا جەزمــەن ئىشــىنىدىغان
كىشــىلەردۇر.
 .47ئــى ئىســرائىل ئــەۋالدى! ســىلەرگە بەرگــەن نېمىتىمنــى ۋە (بىــر
زامانــاردا) ســىلەرنى پۈتكــۈل جاھــان ئەھلىدىــن ئۈســتۈن قىلغانلىقىمنــى
ئەســلەڭالر.
ـە)
ـازەت بەرمىگۈچـ
ـاھ ئىجـ
ـقاتمايدىغان( ،ئالـ
ـە ئەسـ
ـىگە قىلچـ
ـى كىشـ
 .48كىشـ
ھېــچ كىشــىنىڭ شــاپائىتى قوبــۇل قىلىنمايدىغــان ،ھېــچ كىشــىدىن فىديــە
ئېلىنمايدىغــان ،كاپىرالرياردەمگــە ئېرىشــەلمەيدىغان كۈندىــن قورقــۇڭالر.

تەپسىرى:
ئالــاھ تائــاال بــۇ ئايەتلــەر ئارقىلىــق ئىســرائىل ئــەۋالدى بولغــان
يەھۇدىيالرغــا خىتــاب قىلىــپ ،ئۇالرنــى ئۆزلىرىگــە ۋە ئەجدادلىرىغــا ئاتــا
ـۆز
ـاال ئـ
ـاھ تائـ
ـدۇ .ئالـ
ـقا بۇيرۇيـ
ـكە ئېلىشـ
ـى ئەسـ
ـىز نېمەتلىرىنـ
ـان سانسـ
قىلغـ
ـى
ـا قىلغان-ئۇالرنـ
ـى ئاتـ
ـان ئىنئامالرنـ
ـا نۇرغۇنلىغـ
ـرائىل ئەۋالدىغـ
ـدا ئىسـ
ۋاقتىـ
ـان؛ پىرئەۋن
ـك قىلغـ
ـەم ھۆرمەتلىـ
ـز ھـ
ـن ئەزىـ
ـق مىللەتلەردىـ
ـدا بارلىـ
ـۆز ۋاقتىـ
ئـ
ۋە ئۇنىــڭ قوشــۇنلىرىنىڭ زۇلۇملىرىدىــن ئۇالرنــى قۇتۇلدۇرغــان .ئالــاھ
تائــاال يەنــە ئۇالردىــن ئالــاھ تائاالدىــن باشقىســىغا ئىبــادەت قىلماســلىق،
ـڭ
ـاھ تائاالنىـ
ـش ،ئالـ
ـا قىلىـ
ـڭ ئۆزىگىـ
ـاھ تائاالنىـ
ـى ئالـ
ـق ئىبادەتلەرنـ
بارلىـ
[[[ ئايەتتە كەلگەن «خاشعني» دېگەن سۆز «خشوع» نىڭ پائىل شەكلى بولۇپ ،قەلبى ئالالھ تائاالغا مەھكەم باغالنغان ۋە كۆڭلى
ئۇنىڭغا تەلپۈنۈپ تۇرغاننى ئىپادىلەيدۇ .بەزى مۇپەسسىرلەر بۇ سۆزنى قورقۇش مەنىسىدە تەپسىر قىلغان.
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كىتابــى بولغــان «تەۋرات»قــا ئەمــەل قىلىــش ۋە ئۇنىڭدىكــى ھەقىقەتلەرنــى
ئۆزگەرتمەســلىك ،بۇرمىلىماســلىق ۋە ئالماشتۇرۇۋەتمەســلىك ھەققىــدە ۋەدە
ـڭ
ـى ئەمەللىرىنىـ
ـان ياخشـ
ـڭ قىلغـ
ـا ئۇالرنىـ
ـە ئۇالرغـ
ـاال يەنـ
ـاھ تائـ
ـان .ئالـ
ئالغـ
ـار
ـن يەھۇدىيـ
ـان .لېكىـ
ـۇق ۋەدە قىلغـ
ـى توغرۇلـ
ـۇق بېرىدىغانلىقـ
ـى تولـ
مۇكاپاتىنـ
ھــەر زامــان ۋەدىلىرىگــە خىالپلىــق قىلىــپ تۇرغــان« ،تەۋرات»تىكــى
ـاالم
ـەد ئەلەيھىسسـ
ـرى مۇھەممـ
ـان پەيغەمبىـ
ـر زامـ
ـەن ئاخىـ
ـى ،خۇسۇسـ
ھەقىقەتلەرنـ
ھەققىــدە كەلگــەن بېشــارەتلەرنىڭ كۆپلىرىنــى بۇرمىلىغــان ،بەزىســىنى
كىتابلىرىدىــن چىقىرىۋەتكــەن.
ـۇت
ـك مەۋجـ
ـاالمنىڭ زامانىغىچىلىـ
ـەد ئەلەيھىسسـ
ـى ،مۇھەممـ
ـن مەلۇمكـ
بۇنىڭدىـ
بولغــان «تەۋرات»تــا بــەزى ھەقىقەتلەرمــۇ ســاقلىنىپ قالغانــدەك ،قەســتەن
ـن
ـۆزلەرمۇ ئۇنىڭدىـ
ـەزى سـ
ـان بـ
ـن بولمىغـ
ـەۋەبلىك «تەۋرات»تىـ
ـش سـ
ئۆزگەرتىـ
ئــورۇن ئالغــان .چۈنكــى ،يەھۇدىيــار ئەزەلدىــن ئازغىنــە دۇنيــا مەنپەئەتــى
ئۈچــۈن ئۆزلىرىنىــڭ دىنىنــى سېتىۋېشــتىن ئىككىلىنىــپ قالمىغــان مىللەتتــۇر.
ـۇرۇپ
ـپ تـ
ـى بىلىـ
ـى ھەقىقەتنـ
ـي ئۆلىمالىرىنـ
ـاال يەھۇدىـ
ـاھ تائـ
ـدا ئالـ
ئاخىرىـ
بۇرمىلىماســلىققا ،يوشۇرماســلىققا ،ئۆزگەرتىۋەتمەســلىككە ،ھەممــە پەيغەمبــەر
ـقا
ـۇق ئورۇنداشـ
ـى تولـ
ـىغان پەرزلەرنـ
ـا ئوخشـ
ـاز ۋە زاكاتقـ
ـەن نامـ
ـرۇپ كەلگـ
بۇيـ
بۇيرۇغــان.
ـان
ـى-ياماننى بىلىدىغـ
ـى ۋە ياخشـ
ـڭ ئەھكاملىرىنـ
ـاال «تەۋرات»نىـ
ـاھ تائـ
ئالـ
ـىلەرنىڭ
ـي ئۆلىمالىرى! سـ
ـى يەھۇدىـ
ـى ،ئـ
ـپ دەيدۇكـ
ـا كايىـ
ـي ئۆلىمالىرىغـ
يەھۇدىـ
ـىلەر
ـە! سـ
ـك ھـ
ـەن ئەجەبلىنەرلىـ
ـلىنارلىق ،نېمىدېگـ
ـەن ئەپسۇسـ
ـڭالر نېمىدېگـ
ھالىـ
ـقا دەۋەت
ـى ئەمەللەرنى قىلىشـ
ـقا ۋە ياخشـ
ـەل قىلىشـ
ـا ئەمـ
ـىلەرنى «تەۋرات»قـ
كىشـ
قىلىــپ تــۇرۇپ ،ئــۆزۈڭالر ئۇنىڭغــا ئەمــەل قىلمايســىلەر ،بارچــە گۇنــاھ-
ـىلەر .ھالبۇكى،
ـۇپ قىلىسـ
ـامچى بولـ
ـۆزۈڭالر باشـ
ـىنى ئـ
ـىيەتلەرنىڭ ھەممىسـ
مەئسـ
ئالــاھ تائاالنىــڭ ئەمر-پەرمانلىرىنــى بەجــا كەلتۈرمەســلىكنىڭ ۋە ئۇنىڭغــا
خىالپلىــق قىلىشــنىڭ قانچىلىــك ئېغىــر گۇنــاھ ئىكەنلىكىنــى ســىلەر ئوبــدان
ـىلەر
ـەر سـ
ـۇڭالر .ئەگـ
ـن قورقـ
ـاھ تائاالدىـ
ـاڭالر ،ئالـ
ـداق قىلمـ
ـىلەر .ئۇنـ
بىلىسـ
توغرىســىنى قىلماقچــى بولســاڭالر ،ســىلەرنى يامــان ئىشــارغا چاقىرىدىغــان
شــەيتىنىڭالرنى ۋە يامــان نەپســىڭالرنى يېڭىــش ئۈچــۈن ســەۋر بىلــەن نامــاز
ـاز
ـەن نامـ
ـەۋر بىلـ
ـى ،سـ
ـەڭالر .چۈنكـ
ـاردەم تىلـ
ـن يـ
ـاھ تائاالدىـ
ـق ئالـ
ئارقىلىـ
ـان
ـاد قىلىدىغـ
ـى شـ
ـان ۋە كۆڭۈلنـ
ـنى پاكاليدىغـ
ـەلدۈرىدىغان ،نەپسـ
ـى يۈكسـ
روھنـ
ئەمەللــەردۇر.
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)الصــر( (ســەۋر) دېگــەن ســۆز لۇغەتتــە :ئۆزىنــى تۇتۇۋېلىــش[[[ دېگــەن
مەنىنــى ئىپادىلەيــدۇ ،ئىســام ئاتالغۇســىدا بولســا چىدامچانلىــق ،ئۆزىنــى
ـەۋر
ـدۇ .سـ
ـدە كېلىـ
ـۈچ مەنىـ
ـق ئـ
ـش قاتارلىـ
ـەن بېرىـ
ـە تـ
ـش ،تەقدىرگـ
تۇتۇۋېلىـ
«قۇرئــان كەرىم»دىمــۇ مۇشــۇ ئــۈچ مەنىــدە كەلگــەن.

.

1چىدامچانلىق مەنىسىدىكى سەۋر

ـى
ـڭ ئەمر-پەرمانلىرىنـ
ـاھ تائاالنىـ
ـەۋر — ئالـ
ـىدىكى سـ
ـق مەنىسـ
چىدامچانلىـ
ئورۇنداشــتا ،ئەمەل-ئىبادەتتــە ۋە ھەقىقــەت يولىدىكــى بارلىــق كۈرەشــلەردە
السـ َـا َو ِ
ات
رب َّ
مۇســتەھكەم بولــۇپ ،چىدامچانلىــق كۆرســىتىش دېگەنلىكتــۇرُّ ﴿ .
ـمانالرنىڭ،
ـۇ ئاسـ
ـى «ئـ
ـر لِ ِعبَا َدتِـ ِه َهـ ْـل ت َ ْعلَـ ُم لَـ ُه َسـ ِميًّا﴾ يەنـ
َو ْالَ ْر ِض َو َمــا بَيْ َن ُهـ َـا فَا ْعبُـ ْد ُه َو ْ
اصطَـ ِ ْ
زېمىننىــڭ ۋە بــۇ ئىككىســىنىڭ ئارىســىدىكى شــەيئىلەرنىڭ رەببىــدۇر .شــۇڭا،
ســەن ئۇنىڭغىــا ئىبــادەت قىلغىــن ،ئۇنىڭغــا ئىبــادەت قىلىشــتا چىداملىــق
بولغىــن»[[[ ﴿ َوأْ ُمــ ْر أَ ْهل َ
اصطَــ ْ ِر َعلَ ْي َهــا﴾ يەنــى ﴿(ئــى پەيغەمبــەر!)
ِالصــاَ ِة َو ْ
َــك ب َّ
ئائىلەڭدىكىلەرنــى نامازغــا بۇيرۇغىــن ،ئۆزۈڭمــۇ (ئۇنــى ئــادا قىلىشــقا)
اصـ ُ ِروا َو َصا ِبـ ُروا َو َرا ِبطُــوا َواتَّ ُقــوا اللَّـ َه لَ َعلَّ ُكـ ْم ت ُ ْفلِ ُحونَ﴾
چىداملىـ
ـق بولغىن﴾[[[ ﴿يَا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن َآ َم ُنــوا ْ
ـى)
ـمەنلەرگە قارشـ
ـۇڭالر( ،دۈشـ
ـق بولـ
ـار! چىداملىـ
ـان ئېيتقانـ
ـى ئىمـ
ـى ﴿ئـ
يەنـ
چىدامچانلىــق كۆرســىتىڭالر( ،جىھادقــا) تەييــار تــۇرۇڭالر ،مەقســىتىڭالرغا
يېتىــش ئۈچــۈن ئالالھتىــن قورقــۇڭالر﴾[[[ دېگــەن ئايەتلــەردە كەلگــەن «صــر»
ـەن.
ـىدە كەلگـ
ـق مەنىسـ
چىدامچانلىـ

2 .ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش مەنىسىدىكى سەۋر

ـىۋېلىش،
ـى ۋە غەزىپىنى بېسـ
ـەۋر ئاچچىقىنـ
ـىدىكى سـ
ـى تۇتۇۋېلىش مەنىسـ
ئۆزىنـ
كىشــىلەرگە يامانلىــق قىلىشــتىن ،گۇناھ-مەئســىيەت ســادىر قىلىشــتىن،
ـر َعـ َـى َمــا يَقُولُــو َن
ـاقلىنىش دېگەنلىكتـ
ـتىن سـ
ـى يەۋېلىشـ
ـقىالرنىڭ ھەققىنـ
باشـ
ـۇر﴿ .ف ْ
َاصـ ِ ْ
ـڭ
ـەر!) ئۇالرنىـ
ـى پەيغەمبـ
ـى ﴿(ئـ
وب﴾ يەنـ
َو َسـ ِّب ْح ِب َح ْمـ ِـد َربِّـ َـك قَ ْبـ َـل طُلُــو ِع الشَّ ـ ْم ِس َوقَ ْبـ َـل الْ ُغـ ُر ِ
ســۆزلىرىگە ســەۋر قىلغىــن ،كــۈن چىقىشــتىن ئىلگىــرى ،كــۈن پېتىشــتىن
ئىلگىــرى رەببىڭنــى مەدھىيەلــەپ تەســبىھ ئېيتقىــن﴾([[[)َ ﴿ ،وإِ ْن َعاقَ ْبتُـ ْم فَ َعا ِق ُبــوا ِبِثْــلِ
ـەر
ـار!) ئەگـ
ـان ئېيتقانـ
ـى ئىمـ
ـى ﴿ (ئـ
لصا ِبرِيـ َن﴾ يەنـ
َمــا ُعو ِقبْتُـ ْم ِبـ ِه َولَـ ِ ْ
ـر لِ َّ
ـن َص َ ْبتُـ ْم لَ ُهـ َو َخـ ْ ٌ
ئىنتىقــام ئالماقچــى بولســاڭالر ،ئۆزۈڭالرغــا قىلىنغــان يامانلىــق قانچىلىــك
[[[
[[[
[[[
[[[
[[[

«لسان العرب البن منظور»-4توم-437 ،بەت« ،الصحاح للجوهري»-706بەت.
مەريەم سۈرىسى-65 :ئايەت.
تاھا سۈرىسى-132 :ئايەت.
ئال ئىمران سۈرىسى-200 :ئايەت.
قاف سۈرىسى-39 :ئايەت.
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بولســا( ،ئاشۇرۇۋەتمەســتىن) شــۇنچىلىك ئىنتىقــام ئېلىــڭالر ،ئەگــەر ســەۋر
ـەن
ـىدۇر﴾([[[) دېگـ
ـە ياخشـ
ـۈن ئەلۋەتتـ
ـار ئۈچـ
ـەۋر قىلغۇچىـ
ـۇ سـ
ـاڭالر ،بـ
قىلسـ
ئايەتلەردىكــى ســەۋر ئۆزىنــى تۇتۇۋېلىــش مەنىســىدە كەلگــەن.

 3 .تەقدىرگە تەن بېرىش

ـە
ـڭ تەقدىرىگـ
ـاھ تائاالنىـ
ـەۋر— ئالـ
ـىكى سـ
ـش مەنىسـ
ـەن بېرىـ
ـە تـ
تەقدىرگـ
رازى بولــۇپ ،باال-قازاغــا ئــاھ ئــۇرۇپ كەتمەســلىك ،قايتــۇرۇپ كېلىــش
ش
ـش دېگەنلىكتـ
ـلەرنى ئۇنتۇپ كېتىـ
ـان قولدىن بېرىشـ
ـن بولمايدىغـ
مۇمكىـ
ـۇرَ ﴿ .وبَ ِّ ِ
ـرەر
ـە بىـ
ـى «ئۆزىگـ
الصا ِبرِيـ َن ال َِّذيـ َن إِذَا أَ َصابَتْ ُهـ ْم ُم ِصي َبـ ٌة قَالُــوا إِنَّــا لِلَّـ ِه َوإِنَّــا إِلَ ْيـ ِه َرا ِج ُعــونَ﴾ يەنـ
َّ
مۇســىبەت كەلگــەن چاغــدا« :بىــز ئەلۋەتتــە ئالالھنىــڭ ئىگىدارچىلىقىدىمىــز،
ـا
ـەۋر قىلغۇچىالرغـ
ـان سـ
ـز» دەيدىغـ
ـا قايتقۇچىمىـ
ـڭ دەرگاھىغـ
ـۇم ئۇنىـ
ـز چوقـ
بىـ
([[[)
ـەۋر قىلغىن﴾
َاص ْ ِب َصـ ً ْرا َج ِميـاً﴾ يەنى ﴿چىرايلىقچە سـ
ـەۋەر بەرگىـ
ـۇش خـ
خـ
ـن» ﴿ ،ف ْ
([[[)
ـەۋەبلىك ئۆزىنى
ـىبەتلەر سـ
ـەن مۇسـ
ـىغا كەلگـ
ـەۋر بېشـ
ـى سـ
ـۇ ئايەتلەردىكـ
 .بـ
ـەن.
ـىدە كەلگـ
ـش مەنىسـ
ـەن بېرىـ
ـە تـ
ـلىك ۋە تەقدىرگـ
يوقىتىۋەتمەسـ
ـا قىلىش
ـە ۋاپـ
ـى ﴿(ۋەدىگـ
ـروا أَ ْج َر ُهـ ْم ِبأَ ْح َســنِ َمــا كَانُــوا يَ ْع َملُــونَ﴾ يەنـ
﴿ َولَ َن ْج ِزيَـ َّن ال َِّذيـ َن َصـ َ ُ
ـق بولغۇچىالرنىڭ
ـتا) چىداملىـ
ـەل قىلىشـ
ـەتمىلىرىگە ئەمـ
ـەرىئەت كۆرسـ
ـق شـ
قاتارلىـ
مۇكاپاتىنــى چوقــۇم ئۇالرنىــڭ قىلغــان ئەمەللىرىنىــڭ ئــەڭ ياخشىســى بىلــەن
ـىنى
ـەۋرنىڭ ھەممىسـ
ـۈك سـ
ـۈچ تۈرلـ
ـى ئـ
ـەت يۇقىرىقـ
ـەن ئايـ
ـز﴾([[[) دېگـ
بېرىمىـ
ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بولــۇپ ،ئايەتتىكــى مۇكاپــات ئۇالرنىــڭ ھەممىســىگە
قارىتىلغــان ئومۇمىــي مۇكاپاتتــۇر.

سەۋر بىزنىڭ تىلىمىزدا ساقالش ۋە كۈتۈش مەنىسىدىمۇ كېلىدۇ
ســاقالش ۋە كۈتــۈش مەنىســىدىكى ســەۋر— بىــرەر ئىشــنىڭ نەتىجىســىنى
ـىنىڭ
ـلىق ۋە ھەر نەرسـ
ـۇزۇپ قويماسـ
ـنى بـ
ـۇ ئىشـ
ـراپ ئـ
ـكە ئالدىـ
ـزال كۆرۈشـ
تىـ
قانۇنىيىتىگــە بويســۇنۇپ ئىــش كــۆرۈش دېگەنلىكتــۇر .چۈنكــى ســاقالش ۋە
كۈتۈشــلەر دۇنيــا قانۇنىيىتــى ۋە رەت تەرتىبىــدۇر .مەســىلەن :يەرگــە ئــۇرۇق
ـى
ـدۇ .بەلكـ
ـۇل بەرمەيـ
ـان ھوسـ
ـىمۇ ھامـ
ـدۇ .ئۈنسـ
ـا ئۈنمەيـ
ـېلىپ بولغۇچىـ
سـ
ئۈنــۈپ ،ئۆســۈپ يېتىلىــپ پىشــقىچە كۈتۈشــكە توغــرا كېلىــدۇ .تۆرەلمىمــۇ
تولــۇق ئىنســان بولۇشــى ئۈچــۈن ئانىنىــڭ قورســىقىدا بىــر قانچــە ئــاي
[[[

نەھل سۈرىسى-126 :ئايەت.

[[[
[[[

مەئارىج سۈرىسى-5:ئايەت.

[[[ بەقەرە سۈرىسى-155 :ئايەت.
نەھل سۈرىسى-96 :ئايەت.
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تۇرىــدۇ .ۋاقىــت دۇنيادىكــى ھەربىــر ھەرىكــەت ۋە جىمجىتلىقنىــڭ كىيىمــى.
ـدا
ـلىقنىڭ ئوتىـ
ـاق ،چىدىماسـ
ـىزلىق قىلسـ
ـپ چىدامسـ
ـن ھالقىـ
ـز ۋاقىتتىـ
ـەر بىـ
ئەگـ
ـەيئىلەرنىڭ
ـان شـ
ـەت قىلىدىغـ
ـە ھەرىكـ
ـەت بويىچـ
ـن قانۇنىيـ
ـى ،لېكىـ
ئازابلىنىمىزكـ
ـا،
ـەۋر قىلسـ
ـزدە «سـ
ـۇڭا ،بىـ
ـز .شـ
ـىنى ئۆزگەرتەلمەيمىـ
ـچ نەرسـ
ـن ھېـ
ماھىيىتىدىـ
ـار.
ـەت بـ
ـان ھېكمـ
ـەر» دەيدىغـ
ـۋا پۈتـ
ـن ھالـ
غۇرىدىـ
ئالــاھ تائاالنىــڭ ســەۋر بىلــەن نامازغــا بۇيرۇغانلىقىنىــڭ ســىرى شــۇكى،
ســەۋر دىننىــڭ ئەمر-پەرمانلىرىنــى ئېغىــر كۆرمــەي ئورۇنداشــتا ۋە بــۇ
ـى
ـەڭ ياخشـ
ـتە ئـ
ـلىق بېرىشـ
ـالغۇالرغا بەرداشـ
ـەم توسـ
ـق ھـ
ـى قىيىنچىلىـ
يولدىكـ
ـاھ
ـۇپ ،ئالـ
ـوزۇق بولـ
ـي ئـ
ـۈك روھىـ
ـەڭ كۈچلـ
ـاز ئـ
ـدەك ،نامـ
ـكار بولغىنىـ
مەدەتـ
تائاالنــى رازى قىلىشــنىڭ ئــەڭ كاپالەتلىــك يولىــدۇر .نامــاز بــەزى كىشــىلەر
ـەن
ـاد بىلـ
ـان ۋە ئېتىقـ
ـى ئىمـ
ـاز دىلـ
ـۇ نامـ
ـا بـ
ـدۇ .ئەممـ
ـن تۇيۇلىـ
ـۈن قىيىـ
ئۈچـ
ـڭ
ـاھ تائاالنىـ
ـان ۋە ئالـ
ـا باغالنغـ
ـاھ تائاالغـ
ـن ئالـ
ـن يۈرىكىدىـ
ـەن ،چىـ
بېزەلگـ
ئازابىدىــن قورقىدىغــان كىشــىلەر ئۈچــۈن ھاالۋەتتــۇر ۋە راھەتتــۇر .چىــن
ـى بىلەن
ـڭ تۈرتكىسـ
ـىلەر ئىماننىـ
ـۇ كىشـ
ـان بـ
ـا باغالنغـ
ـاھ تائاالغـ
ـن ئالـ
قەلبىدىـ
ـەم
ـدۇ ھـ
ـەن ئورۇندايـ
ـق بىلـ
ـى ئاكتىپلىـ
ـق پەرزلەرنـ
ـق بارلىـ
ـاز ،زاكات قاتارلىـ
نامـ
كۆڭۈللىرىنــى ئالــاھ تائاالغــا ئىبــادەت قىلىــش بىلــەن خۇشــال قىالاليــدۇ.
شەكســىزكى ،نامــاز مۇئمىــن ئــادەم ئۈچــۈن خۇشــاللىق ۋە ھاالۋەتتــۇر.
الصـ َـا ِة» يەنــى «نامــاز مېنىــڭ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭُ « :ج ِعلَـ ْ
ـت قُ ـ َّر ُة َع ْي ِنــي ِف َّ
خۇشــاللىقىم قىلىنــدى»([[[) دېگــەن ســۆزى بۇنــى ئىپادىلەيــدۇ.
ئەمــدى بــۇ يــەردە مۇنــداق بىــر ســوئال كېلىشــى مۇمكىــن :ئالــاھ
تائــاال يەھۇدىيالرغــا بۇيرۇغــان نامــاز ئىســام دىنىدىكــى نامازمىــدى ياكــى
يەھۇدىيالرنىــڭ شــەرىئىتىدىكى مەخســۇس نامازمىــدى؟ بۇنىــڭ جاۋابــى
شــۇكى ،ئــۇ نامــاز ئىســام دىنىدىكــى نامــاز ئىــدى .چۈنكــى ،مۇھەممــەد
ئەلەيھىسســاالمنىڭ كېلىشــى بىلــەن يەھۇدىــي ۋە خىرىســتىيانالردىن ئىبــارەت
ئەھلــى كىتــاب ئىســام دىنىغــا ئەگىشىشــكە بۇيرۇلغــان.
ئاخىرىــدا ،ئالــاھ تائــاال ئىســرائىل ئەۋالدىنــى ئۇالرغــا ۋە ئەجدادلىرىغــا
ـر
ـەن بىـ
ـش بىلـ
ـقا دەۋەت قىلىـ
ـكە ئېلىشـ
ـى ئەسـ
ـا نېمەتلىرىنـ
ـان كاتتـ
ـا قىلغـ
ئاتـ
ۋاقىتتــا ئۇالرنــى ئالــاھ تائاالنىــڭ شــەپقىتىدىن باشــقا ھېچقانــداق ۋاســىتە
ـدۇ.
ـن ئاگاھالندۇرىـ
ـڭ ئازابىدىـ
ـەت كۈنىنىـ
ـقاتمايدىغان قىيامـ
ـەدەل ئەسـ
ـى بـ
ياكـ
ئــى يەھۇدىيــار جامائەســى! ســىلەر ھەممىنــى بىلىــپ تــۇرۇپ ،نېمــە
ـۈن
ـە ئۈچـ
ـىلەر؟ نېمـ
ـاش تارتىسـ
ـتىن بـ
ـەل قىلىشـ
ـا ئەمـ
ـڭ روھىغـ
ـۈن دىننىـ
ئۈچـ
[[[ «سنن أيب داود» -7توم-61 ،بەت-3940 ،ھەدىس .ئەلبانى «سەھىھ»دەپ باھالىغان« ،املعجم الصغري للطرباين» -2توم-39 ،
بەت-741 ،ھەدىس.
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ـتۇرۇڭالر بولغان
ـي دەسـ
ـىلەرنىڭ دىنىـ
ـىلەر؟ سـ
ـۇپ قالىسـ
ـى ئۇنتـ
ئاخىرەتلىكىڭالرنـ
«تــەۋرات» ســىلەرنى شــۇنداق قىلىشــقا بۇيرۇمــدۇ؟!

مۇھىم نۇقتىلىرى:
ـۈن
ـدە ئۈچـ
ـر بەنـ
ـش ھەربىـ
ـۈكۈر قىلىـ
ـە شـ
ـڭ نېمەتلىرىگـ
ـاھ تائاالنىـ
 .1ئالـ
ـەرزدۇر.
پـ
ـڭ
ـي مۇئمىنلىكنىـ
ـى ۋە ھەقىقىـ
ـۇلماننىڭ ئەخالقـ
ـش مۇسـ
ـا قىلىـ
ـە ۋاپـ
 .2ۋەدىگـ
ئىپا د ىسىد ۇ ر .
 .3ھەقىقەتنــى دادىــل ســۆزلەش پەزىلــەت ،ئۇنــى يوشــۇرۇش ئېغىــر
گۇناھتــۇر.
ـڭ
ـاھ تائاالنىـ
ـۇرغۇچىالر ئالـ
ـىلەردىن يوشـ
ـۇرۇپ كىشـ
ـپ تـ
ـى بىلىـ
 .4ھەقىقەتنـ
ـاردۇر.
ـلىك بولغۇچىـ
ـىغا تېگىشـ
جازاسـ
ـڭ
ـەل قىلمايدىغانالرنىـ
ـۆزى ئەمـ
ـرۇپ ئـ
ـارغا بۇيـ
ـى ئىشـ
ـىلەرنى ياخشـ
 .5كىشـ
ـدۇ.
ـۈك بولمايـ
ـى ئۈنۈملـ
ـان تەربىيەسـ
قىلغـ
 .6قىيىنچىلىقالرغــا چىدامچانلىــق ۋە ســەۋرچانلىق بىلــەن ،نامــاز بىلــەن
تاقابىــل تۇرغىلــى بولىــدۇ.
 .7قىيامــەت كۈنىــدە كاپىرالرنــى ئالــاھ تائاالنىــڭ ئازابىدىــن ھېچكىــم
قۇتۇلدۇرالمايــدۇ.
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ئوبۇلقاسىم ئەھمەدىي
شــەرئىي سىياســەت چۈشەنچىســى شــەرئىي بىلىملــەر ئىچىــدە شــەرەپلىك
ۋە ئەھمىيەتلىــك ،لېكىــن ســەزگۈر ۋە نــازۇك بىــر تېمىــدۇر .چۈنكــى ئــۇ،
ـا
ـك قىلىپـ
ـىغا كاپالەتلىـ
ـدارە قىلىشـ
ـرا ئىـ
ـلىرىنى توغـ
ـەت ئىشـ
ـڭ دۆلـ
رەھبەرلەرنىـ
قالماســتىن ،بەلكــى ھەربىــر مۇســۇلماننىڭ پۈتــۈن ھاياتىنــى ئالالھنىــڭ
ـەرئىي
ـدۇ .شـ
ـاردەم قىلىـ
ـىغىمۇ يـ
ـدارە قىلىشـ
ـەكىلدە ئىـ
ـۇن شـ
ـەرىئىتىگە ئۇيغـ
شـ
سىياســەتنى بىلمەســلىك ياكــى ئۇنىڭغــا ســەل قــاراش ۋە ياكــى چېكىدىــن
ئاشــۇرۇۋېتىش قاتارلىقــار تەسۋىرلىگۈســىز يامــان ئاقىۋەتلەرنــى ئېلىــپ
كېلىــدۇ .شــەرئىي سىياســەتنى بىلمەســلىك دىــن نامــى بىلــەن سىياســەتتىن
ـەتلەرنى
ـت سىياسـ
ـەرىئەتكە زىـ
ـەن شـ
ـەت بىلـ
ـەرئىي سىياسـ
ـى شـ
ـقا ياكـ
يىراقلىشىشـ
ـەل
ـا سـ
ـا ،ئۇنىڭغـ
ـپ بارسـ
ـا ئېلىـ
ـۇل قىلىشـ
ـى قوبـ
ـتىنال ھەممىنـ
ـەرق ئەتمەسـ
پـ
قــاراش ۋە ياكــى چېكىدىــن ئاشــۇرۇۋېتىش ئالالھنىــڭ شــەرىئىتىنىڭ رولىنــى
ـى
ـش ياكـ
ـە قىلىۋېتىـ
ـى زايـ
ـىنىڭ ھەق-ھوقۇقلىرىنـ
ـق ئاممىسـ
ـش ،خەلـ
ئاجىزلىتىـ
ـى
ـق خاتالىقالرنـ
ـش قاتارلىـ
ـپ بېرىـ
ـراق يېقىـ
ـېل چىـ
ـەتچىلەرگە يىشـ
ـم سىياسـ
زالىـ
ـەرئىي
ـدۇ« :شـ
ـداق دەيـ
ـاھ مۇنـ
ـم رەھىمەھۇلـ
ـى قەييىـ
ـدۇ .ئىبنـ
ـۈرۈپ چىقىـ
كەلتـ
سىياســەت ئىنســان ئاســان تېيىلىــپ كېتىدىغــان خەتەرلىــك بىــر ســاھەدۇر.
ھەقىقەتــەن بــۇ مەســىلىدە بــەزى ئالىمــار ســەل قــاراپ ،شــەرىئەتنى خەلــق
مەنپەئەتىنــى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىشــتىن ئاجىزالشــتۇرۇپ قويــۇپ ،نۇرغــۇن
ھەق-ھوقۇقالرنــى زايــە قىلىۋەتتــى .يەنــە بەزىلــەر چېكىدىــن ئاشــۇرۇۋېتىپ،
ـەردى.
ـپ بـ
ـول ئېچىـ
ـە يـ
ـت ھۆكۈملەرگـ
ـە زىـ
ـۇلنىڭ ھۆكۈملىرىگـ
ـاھ ۋە رەسـ
ئەلـ
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ـى
ـەر ئىككىلىسـ
ـنىڭ ھـ
ـن ئاشۇرۇۋېتىشـ
ـاراش ۋە چېكىدىـ
ـەل قـ
ـىلىدە سـ
ـۇ مەسـ
بـ
يامــان نەتىجىلەرنــى ئېلىــپ كەلــدى .ئەلۋەتتــە بــۇ ،ئالالھنىــڭ شــەرىئىتىنى
ـڭ پەيغەمبەرلەرنى
ـى ،ئالالھنىـ
ـى .ۋەھالەنكـ
ـپ چىقتـ
ـلىكتىن كېلىـ
ـرا چۈشەنمەسـ
توغـ
ئەۋەتىــش ۋە كىتابالرنــى چۈشۈرىشــىدىكى ئاساســلىق مەقســەتلىرىنىڭ بىــرى
ـا
ـر تۈرگىـ
ـى بىـ
ـڭ يوللىرىنـ
ـاھ ئادالەتنىـ
ـدى .ئالـ
ـش ئىـ
ـا قىلىـ
ـەت بەرپـ
ئادالـ
ـڭ
ـا ،ئۇنىـ
ـا چىقسـ
ـەن ئوتتۇرىغـ
ـول بىلـ
ـى يـ
ـەت قايسـ
ـدى ،ئادالـ
ـەپ قويمىـ
چەكلـ
[[[
تەققەززاســى بىلــەن ھۆكــۈم قىلىــش ۋاجىــپ بولىــدۇ» .
شــەرئىي سىياســەت قۇرئــان كەرىمدىكــى بــۇ ئىككــى ئايــەت ئۈســتىگە
قۇرۇلغــان بولــۇپ ،ئاۋۋالقــى ئايــەت رەھبەرلەرگــە ئامانەتلەرنــى ئىگىســىگە
تاپشــۇرۇش ۋە خەلــق ئارىســىدا ئادىــل ھۆكــۈم قىلىشــتىن ئىبــارەت ئىككــى
ۋەزىپىنــى يۈكلىســە ،ئىككىنچــى ئايــەت ،پۇقراالرغــا (ئالــاھ ۋە رەســۇلغا
ـتىدىكىلەرگە
ـش ئۈسـ
ـان ئىـ
ـن بولغـ
ـاردا) ئۆزلىرىدىـ
ـان ئىشـ
ـىيلىق بولمايدىغـ
ئاسـ
ئىتائــەت قىلىــش ۋە بىــر شــەيئىدە ئىختىــاپ قىلىشــىپ قالغانــدا ،ئالالھنىــڭ
ـى
ـارەت ئىككـ
ـتىن ئىبـ
ـەت قىلىشـ
ـۈننىتىگە مۇراجىئـ
ـڭ سـ
ـا ۋە پەيغەمبىرىنىـ
كىتابىغـ
ۋەزىپىنــى يۈكلەيــدۇ .ئالــاھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ﴿ :ا َّن اللَّ ـ َه يَأْ ُم ُركُ ـ ْم أَ ْن تُـ َؤ ُّدوا

ْالَ َمانَـ ِ
ـن ال َّنـ ِ
ـاس أَ ْن تَ ْح ُك ُمــوا بِالْ َع ـ ْد ِل إِ َّن اللَّ ـ َه نِ ِعـ َّـا يَ ِعظُ ُك ـ ْم ِب ـ ِه إِ َّن اللَّ ـ َه كَا َن
ـات إِ َل أَ ْهلِ َهــا َوإِذَا َح َك ْمتُ ـ ْم بَـ ْ َ
َسـ ِمي ًعا بَ ِصـ ًرا .يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن َآ َم ُنــوا أَ ِطي ُعــوا اللَّـ َه َوأَ ِطي ُعــوا ال َّر ُسـ َ
ش ٍء
ـول َوأُ ِ
ول ْالَ ْمـ ِر ِم ْن ُكـ ْم فَـ ِإ ْن ت َ َنا َز ْعتُـ ْم ِف َ ْ
فَـ ُر ُّدو ُه إِ َل اللَّـ ِه َوال َّر ُســو ِل إِ ْن كُ ْنتُـ ْم تُ ْؤ ِم ُنــو َن بِاللَّـ ِه َوالْ َيـ ْو ِم ْ َ
ـى:
ِيل﴾ تەرجىمىسـ
ـر َوأَ ْح َسـ ُن تَأْو ً
ال ِخـ ِر َذلِـ َـك َخـ ْ ٌ
«شۈبھىســىزكى ،ئالــاھ ســىلەرنى ئامانەتلەرنــى ئىگىســىگە قايتۇرۇشــقا،
ـاھ
ـقا بۇيرۇيدۇ،ئالـ
ـۈم قىلىشـ
ـل ھۆكـ
ـدا ئادىـ
ـۈم قىلغانـ
ـىدا ھۆكـ
ـىلەر ئارىسـ
كىشـ
ســىلەرگە نەســىھەت قىلغــان ئىشــار نېمىدېگــەن ياخشــى ،ئالــاھ ھەقىقەتــەن
ـەۋە
ـا ،پەيغەمبەرگـ
ـەر! ئالالھقـ
ـى مۇئمىنلـ
ـدۇر .ئـ
ـاڭالپ تۇرغۇچىـ
ـۆزۈڭالرنى) ئـ
(سـ
ئۆزۈڭالردىــن بولغــان ئىــش ئۈســتىدىكىلەرگە ئىتائــەت قىلىــڭالر ،ئەگــەر
ـا
ـدا ئالالھقـ
ـۇ توغرىـ
ـاڭالر ،بـ
ـىپ قالسـ
ـاپ قىلىشـ
ـەيئىدە ئىختىـ
ـر شـ
ـىلەر بىـ
سـ
ۋە پەيغەمبەرگــە مۇراجىئــەت قىلىــڭالر ،بــۇ (يەنىئالالھنىــڭ كىتابىغــا ۋە
پەيغەمبىرىنىــڭ ســۈننىتىگە مۇراجىئــەت قىلىــش) ســىلەر ئۈچــۈن پايدىلىقتــۇر،
نەتىجــە ئېتىبــارى بىلــەن گۈزەلــدۇر»[[[.

شەرئىي سىياسەتكە بولغان ئىھتىياج ۋە ئۇنىڭ بەزى پايدىلىرى
ـش ۋە ئالالھنىڭ
ـە قىلىـ
ـى كاپالەتكە ئىگـ
ـق مەنپەئەتىنـ
ـەت خەلـ
ـەرئىي سىياسـ
شـ
[[[ إ عالم املوقعني (.)283/4

[[[ سۈرە نىسا-59 -58 ،ئايەتلەر.
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ـىكلىرىدىن
ـم ئىشـ
ـنىڭ مۇھىـ
ـى يارىتىشـ
ـاش ئىمكانىيىتـ
ـۇن ياشـ
ـەرىئىتىگە ئۇيغـ
شـ
بولــۇپ ،ئۇنىڭغــا يېتەكچــى ۋە رەھبەرلەرنىــڭال ئەمــەس ،بەلكــى ئۆزىنىــڭ
ـەرىئىتىگە
ـڭ شـ
ـلىرىنى ئالالھنىـ
ـۈن ئىشـ
ـىنى ۋە پۈتـ
ـى ،ئائىلىسـ
ـى ھاياتىنـ
شەخسـ
ئۇيغــۇن شــەكىلدە ئىــدارە قىلىشــنى ئىزدەيدىغــان ھەربىــر مۇســۇلماننىڭ
ئىھتىياجــى بــار .بەزىلــەر شــەرئىي سىياســەتكە ئالالھنىــڭ شــەرىئىتى
تەتبىقلىنىدىغــان مۇســتەقىل دۆلــەت بولغاندىــا ئاندىــن ئىھتىيــاج تۇغۇلىــدۇ،
مۇســتەقىل دۆلــەت بولمىغانــدا ،شــەرئىي سىياســەتكە ھېچقانــداق ئىھتىيــاج
تۇغۇلمايــدۇ ،دەپ قــاراپ خاتالىشــىدۇ .ئالالھنىــڭ شــەرىئىتى تەتبىقلىنىدىغــان
ـى
ـك ھاياتىنـ
ـڭ كۈندىلىـ
ـۇرۇپ ،ئۆزىنىـ
ـدە قـ
ـاۋۋال قەلبىـ
ـى ئـ
ـتەقىل دۆلەتنـ
مۇسـ
ئالالھنىــڭ شــەرىئىتىگە ئۇيغــۇن شــەكىلدە ئىــدارە قىاللىغانــدا ،ئاندىــن يــەر
يۈزىــدە قۇرغىلــى بولىــدۇ.
شــەرئىي سىياســەتنىڭ خەلــق مەنپەئەتىنــى قوغــداش ،خەلقنــى توغــرا
يولغــا يېتەكلــەش ،جەمئىيەتنــى ئىســاھ قىلىــش ،جەمئىيــەت بىخەتەرلىكىگــە
تەھدىــت بولغــان خىرىســارنى بىتــەرەپ قىلىــش ،دۆلــەت ئىشــلىرىنىڭ
ـەرىئەت
ـش ،شـ
ـاردەم بېرىـ
ـىغا يـ
ـدارە قىلىنىشـ
ـۇن ئىـ
ـەرىئىتىگە ئۇيغـ
ـڭ شـ
ئالالھنىـ
ھۆكۈملىرىنىــڭ ئىجــرا قىلىنىشــىغا كاپالەتلىــك قىلىــش قاتارلىــق ســاناپ
تۈگەتكۈســىز نۇرغــۇن پايدىلىــرى بــار.

شەرئىي سىياسەتنىڭ لۇغەت ۋە ئىستىالھ مەنىلىرى
ـش،
ـر قوللىنىـ
ـش ،چارە-تەدبىـ
ـدارە قىلىـ
ـقۇرۇش ،ئىـ
ـە ،باشـ
ـەت لۇغەتتـ
سىياسـ
[[[
ـدۇ .
ـق مەنىلەردە كېلىـ
ـش قاتارلىـ
ـىالش ،ئۆزگەرتىـ
ـش ،ياخشـ
ـاھ قىلىـ
ئىسـ
قۇرئــان كەرىمــدە ئىســاھ قىلىــش ،ياخشــىالش ،ئۆزگەرتىــش ،بۇيــرۇش،
ـا
ـۆزىنىڭ مەنـ
ـەت سـ
ـىغان سىياسـ
ـا ئوخشـ
ـش قاتارلىقالرغـ
ـۈم قىلىـ
ـەش ،ھۆكـ
چەكلـ
ـۇق
ـۆزى ئوچـ
ـەت سـ
ـن سىياسـ
ـىمۇ ،لېكىـ
ـەن بولسـ
ـۆپ كەلگـ
ـرى كـ
ۋە مەزمۇنلىـ
كەلمىگــەن .بــۇ ،قۇرئــان كەرىمنىــڭ سىياســەتكە ئەھمىيــەت بەرمىگەنلىكىنــى
ـۇپ،
ـاش بولـ
ـۆزىگە ئوخشـ
ـدە سـ
ـۇددى ئەقىـ
ـۇ خـ
ـە .بـ
ـەتمەيدۇ ،ئەلۋەتتـ
كۆرسـ
قۇرئــان كەرىمــدە ئالالھقــا ،ئالالھنىــڭ پەرىشــتىلىرىگە ،كىتاپلىرىغــا،
ـۆزىنىڭ
ـتىن ئىبارەت ئەقىدە سـ
ـان ئېيتىشـ
ـە ئىمـ
ـەت كۈنىگـ
ـە ،قىيامـ
پەيغەمبەرلىرىگـ
ـۆزى ئوچۇق
ـدە سـ
ـن ئەقىـ
ـىمۇ ،لېكىـ
ـەن بولسـ
ـۆپ كەلگـ
ـرى كـ
ـا ۋە مەزمۇنلىـ
مەنـ
ـۆپ ئايلىنىدىغان
ـرى كـ
ـم ئايەتلىـ
ـان كەرىـ
ـدە قۇرئـ
ـى ،ئەقىـ
ـەن .ۋاھالەنكـ
كەلمىگـ
تــۈپ مەركــەز ئىــدى.
[[[
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ئەممــا ھەدىــس كىتابلىرىــدا ،ئەبــۇ ھۇرەيــرە رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇنــداق دېگەنلىكــى بايــان قىلىنىــدۇ« :كانــت بنــو
ـى «ھاكىمالر
إرسائيــل تسوســهم األنبيــاء »...أي :تتــوىل أمورهــم كــا يفعــل األمـراء والــوالة بالرعيــة .يەنـ
خەلقنــى باشــقۇرغاندەك ،پەيغەمبەرلــەر ئىســرائىل ئەۋالدلىرىنــى باشــقۇراتتى،
ئۇالرنىــڭ ئىشــلىرىنى ئىــدارە قىالتتــى»[[[.
ـڭ
ـكە ،زىياننىـ
ـا كەلتۈرۈشـ
ـى قولغـ
ـتىالھتا ،مەنپەئەتنـ
ـەت ئىسـ
ـەرئىي سىياسـ
شـ
ـدارە
ـلىرىنى ئىـ
ـي ئىشـ
ـڭ ئومۇمىـ
ـپ ،دۆلەتنىـ
ـك قىلىـ
ـقا كاپالەتلىـ
ـى ئېلىشـ
ئالدىنـ
قىلىــش؛ ھاكىمنىــڭ ئاالھىــدە بىــر ۋەزىيەتنــى كونتــرول قىلىــش ئۈچــۈن
چىقارغــان قارارلىــرى؛ ھاكىمنىــڭ دۆلــەت ئىشــلىرىنى شــەرىئەتكە كــۆرە
باشــقۇرۇش جەريانىدىكــى مەشــغۇالتلىرى قاتارلىــق مەنــاالردا قوللىنىــدۇ.
شــەرئىي سىياســەت پەقــەت جــازا ئىجــرا قىلىــش ۋە دۆلــەت ئىشــلىرىنى
ئىــدارە قىلىــش قاتارلىقالرغىــا قارىتىلمايــدۇ ،بەلكــى باشــقا دۆلەتلــەر بىلــەن
ياخشــى مۇناســىۋەت ئورنىتىــش ۋە ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئــەۋزەل ئۇســۇلالرنى
بەلگىلــەش قاتارلىقالرنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.
سىياســەتنىڭ لۇغــەت ۋە ئىســتىالھ مەنىلىرىگــە كــۆرە ،سىياســەتنى شــەرئىي
ـى
ـن كېيىنكـ
ـدى .لېكىـ
ـوق ئىـ
ـەت يـ
ـر ھاجـ
ـقا ھېچبىـ
ـت قىلىشـ
ـەت دەپ قەيـ
سىياسـ
دەۋرلــەردە ،شــەرئىي ئىلىمنىــڭ ئاجىزلىشــى نەتىجىســىدە ،شــەرىئەتكە زىــت
سىياســەتلەر ئوتتۇرىغــا چىققانلىقــى ئۈچــۈن ،سىياســەتنى شــەرئىي سىياســەت
ۋە شــەرىئەتكە زىــت سىياســەت ،دەپ ئىككــى تۈرگــە ئايرىــش زۆرۈرىيىتــى
تۇغۇلغــان.
شــەرئىي سىياســەت بەزىــدە ،ئادىــل سىياســەت دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ .ئىبنــى
قەييىــم رەھىمەھۇلــاھ مۇنــداق دەيــدۇ :شــەرىئەتنى ئەتراپلىــق چۈشــەنگەن
كىشــى ئادىــل سىياســەتنىڭ شــەرىئەت جۈملىســىدىن ئىكەنلىكىنــى ،ئىنســاننىڭ
ـۇپ يېتىدۇ.
ـى تونـ
ـاج بولمايدىغانلىقىنـ
ـەتكە مۇھتـ
ـر سىياسـ
ـقا بىـ
ـەرىئەتتىن باشـ
شـ
ـدۇ.
ـق بولمايـ
ـز زىتلىـ
ـىدا ھەرگىـ
ـەرىئەت ئوتتۇرىسـ
ـەن شـ
ـەت بىلـ
ـل سىياسـ
ئادىـ
چۈنكــى ئادىــل سىياســەت ئەمەلىيەتتــە ،ئالــاھ ۋە رەســۇلنىڭ ئادالىتىــدۇر.
شــەرئىي سىياســەت بىلــەن شــەرىئەتكە زىــت سىياســەتنىڭ ئوتتۇرىســىدىكى
ـلىقىدۇر.
ـى بولماسـ
ـى ياكـ
ـۇن بولىشـ
ـەرىئەتكە ئۇيغـ
ـەتنىڭ شـ
ـۇ سىياسـ
ـىل ئـ
پاسـ
ئەگــەر شــەرىئەتكە ئۇيغــۇن بولســا ،شــەرئىي سىياســەت ،ئۇيغــۇن بولمىســا،
شــەرىئەتكە زىــت سىياســەت بولغــان بولىــدۇ .شــەرىئەتكە زىــت سىياســەت
ـى تۇرىدۇ.
ـەتكە قارشـ
ـداق سىياسـ
ـەرىئەت ئۇنـ
ـۇپ ،شـ
ـەت بولـ
ـىز سىياسـ
ئادالەتسـ
[[[ متفق عليه.
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ئىمــام مەقرىيــزى رەھىمەھۇلــاھ مۇنــداق دەيــدۇ« :سىياســەت ئىككــى
ـپ
ـى ئېلىـ
ـڭ ھەققىنـ
ـا ئۇچرىغۇچىنىـ
ـن زۇلۇمغـ
ـرى ،زالىمدىـ
ـدۇ .بىـ
ـۈك بولىـ
تۈرلـ
بېرىدىغــان ئادىــل سىياســەت بولــۇپ ،ئــۇ شــەرئىي سىياســەت جۈملىســىدىن
ـق
ـى قاتتىـ
ـەرىئەت ئۇنـ
ـۇپ ،شـ
ـەت بولـ
ـم سىياسـ
ـرى ،زالىـ
ـە بىـ
ـابلىنىدۇ .يەنـ
ھېسـ
چەكلەيــدۇ»[[[.
ـوق»،
ـەت يـ
ـدا سىياسـ
ـۆزى« ،دىنـ
ـۇ سـ
ـڭ بـ
ـزى رەھىمەھۇلالھنىـ
ـام مەقرىيـ
ئىمـ
ـۇغۇلالنمايدۇ»
ـەن شـ
ـەت بىلـ
ـادەم سىياسـ
ـى ئـ
ـەتتۇر»« ،ياخشـ
ـەت نىجاسـ
«سىياسـ
دېگەنــدەك شــۇئارالرنى تــوۋالپ ،دىــن نامــى بىلــەن دىندىــن سىياســەتنى
ئايرىــپ ،سىياســەتتىن پۈتۈنلــەي يــۈز ئۆرىگۈچىلەرگــە ئوچــۇق ۋە كۈچلــۈك
رەددىيــەدۇر.
بۇالرنىــڭ خەتىــرى ھاكىمنىــڭ شــەرىئەتكە زىــت بولغــان ســۆز ۋە ئىــش-
ـۇرۇۋەتكۈچىلەرنىڭ
ـن ئاشـ
ـەتتە چېكىدىـ
ـپ ،سىياسـ
ـا چىقىرىـ
ـى جائىزغـ
ھەرىكەتلىرىنـ
خەتىرىدىــن ھېــچ قېلىشــمايدۇ.

بەزى مەشھۇرالرنىڭ شەرئىي سىياسەت ھەققىدە ئېيتقانلىرى:
 .1خەلقنــى پىتنە-پاســات ۋە بۇزۇقچىلىقالردىــن يىــراق قىلىــپ ،ئۇالرنىــڭ
ـمىگەن
ـي چۈشـ
ـە ۋەھىـ
ـۇ ھەقتـ
ـە ئـ
ـەت ،گەرچـ
ـىاليدىغان سىياسـ
ـى ياخشـ
ئەھۋالىنـ
ـەت
ـەرئىي سىياسـ
ـۇ شـ
ـىمۇ ،ئـ
ـەن بولسـ
ـە كەلمىگـ
ـۇلۇلالھتىن بەلگىلىمـ
ـى رەسـ
ياكـ
بولىــدۇ .ـ ئىبنــى قەيىيىــم رەھىمەھۇلــاھ.
 .2مەنپەئەتنــى قولغــا كەلتۈرۈشــكە ،زىياننىــڭ ئالدىنــى ئېلىشــقا كاپالەتلىــك
قىلىدىغــان سىياســەت شــەرئىي سىياســەت بولىــدۇ .ـ ئىبنــى تەيمىيــە
رەھىمەھۇلــاھ.
 .3خەلقنــى پىتنە-پاســات ۋە بۇزۇقچىلىقتىــن يىراقالشــتۇرۇپ ،ئۇالرنــى
ـي
ـدا ۋەھىـ
ـۇ توغرىـ
ـە ئـ
ـەت ،گەرچـ
ـان ئىش-ھەرىكـ
ـن قىلىدىغـ
ـكە يېقىـ
تۈزۈلۈشـ
چۈشــمىگەن ۋە رەســۇلۇلالھتىن بەلگىلىمــە كەلمىگــەن بولســىمۇ ،ئــۇ شــەرئىي
سىياســەت بولىــدۇ .ـ ئىبنــى ئەقىــل رەھىمەھۇلــاھ.
 .4شــەرىئەتنىڭ قائىدىلىــرى ،ھۆكۈملىــرى ۋە كۆرســەتمىلىرى ئاساســىدا
شــەكىللەنگەن سىياســەت شــەرئىي سىياســەت بولىــدۇ( .د .يۈســۈپ قــەرزاۋى)
ـا
ـى رېئاللىققـ
ـك ۋە خاتىرجەملىكنـ
ـۇق ،بىرلىك-باراۋەرلىـ
ـە تەڭپۇڭلـ
 .5جەمئىيەتتـ
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ـەن
ـم بىلـ
ـالىدىغان ،ھاكىـ
ـا سـ
ـى ئىنتىزامغـ
ـانالر ھاياتىنـ
ـۈن ،ئىنسـ
ـۇرۇش ئۈچـ
ئاشـ
ـەن زىياننى
ـدا بىلـ
ـتۇرىدىغان ۋە پايـ
ـىۋەتنى تەڭپۇڭالشـ
ـىدىكى مۇناسـ
ـرا ئارىسـ
پۇقـ
سېلىشــتۇرىدىغان تەدبىر؛دوســتنى كۆپەيتىدىغــان ،دۈشــمەننى ئازايتىدىغــان
ـەككار.
ـم بـ
ـدۇ .ـ د .ئابدۇلكەرىـ
ـەت بولىـ
ـەرئىي سىياسـ
ـارەت شـ
ماھـ
ـارائىتىگە
ـان ۋە ماكان شـ
ـتۈرۈپ ،زامـ
ـى بىرلەشـ
ـەن مەنپەئەتنـ
ـىپ بىلـ
 .6پىرىنسـ
كــۆرە ،ئىمكانىيــەت ئىچىــدە ئىــدارە قىلىــش ماھارىتــى شــەرئىي سىياســەت
ـاھ.
ـەنقىيتى رەھىمەھۇلـ
ـار شـ
ـەد مۇختـ
ـدۇ .ـ د .مۇھەممـ
بولىـ
ـەت بەرپا
ـىدا ئادالـ
ـق ئارىسـ
ـۈرۈش ۋەخەلـ
ـا كەلتـ
ـى قولغـ
ـق پاراۋانلىقىنـ
 .7خەلـ
ـۇلتان
ـدۇ .ـ سـ
ـەت بولىـ
ـەرئىي سىياسـ
ـىتە شـ
ـان ۋاسـ
ـۈن قوللىنىلغـ
ـش ئۈچـ
قىلىـ
ـاھ.
ـھ رەھىمەھۇلـ
ـەد فاتىـ
مۇھەممـ
 .8قىلىشــقا تېگىشــلىك مۇھىــم ئىشــارنىڭ رەت-تەرتىۋىنــى ياخشــى
ئورۇنالشــتۇرۇپ ،ھېچقايســىنى قولدىــن بەرمەســلىك؛ زىيانلىــق ئىشــارنىمۇ
ئالدىــن بايقــاپ ،ياخشــى چارە-تەدبىــر قوللىنىــپ ،زىياننــى ئــەڭ تــۈۋەن
چەككــە چۈشــۈرۈش؛ ئەمەلىــي رېئاللىــق ئاساســىدا ،بــار ئىمكانىيەتلەردىــن
ـۈرۈش
ـا كەلتـ
ـى قولغـ
ـوڭ نەتىجىلەرنـ
ـەن چـ
ـان بىلـ
ـاز زىيـ
ـپ ،ئـ
ـى پايدىلىنىـ
ياخشـ
قاتارلىقــار شــەرئىي سىياســەت بولىــدۇ .ـ كــۆپ ســانلىق ئۆلىمــاالر.
ـەرىئەتكە
ـلىرىنى شـ
ـقى ئىشـ
ـى ۋە تاشـ
ـڭ ئىچكـ
ـەت ۋە ئۈممەتنىـ
ـەك ،مىللـ
دېمـ
زىــت كەلمەيدىغــان شــەكىلدە ئىــدارە قىلىــش شــەرئىي سىياســەتتۇر .چۈنكــى
ـى
ـدۇ ،بەلكـ
ـپ قالمايـ
ـا چەكلىنىـ
ـرى بىلەنـ
ـەرىئەت دەلىللىـ
ـەت شـ
ـەرئىي سىياسـ
شـ
ـدە ۋە
ـرى ،قائىـ
ـەرىئەت دەلىللىـ
ـق شـ
ـاس قاتارلىـ
ـا ،قىيـ
ـس ،ئىجمـ
قۇرئان،ھەدىـ
ـدۇ.
ـەرت قىلىـ
ـلىقنى شـ
ـپ قالماسـ
ـت كېلىـ
ـىپلىرىغا زىـ
پىرىنسـ

شەرئىي سىياسەت ھۆكۈملىرىگە ئەمەل قىلىشنىڭ شەرتلىرى
شــەرئىي سىياســەت ھۆكۈملىرىنىــڭ قۇرئــان ،ھەدىــس ،ئىجمــائ ،قىيــاس
قاتارلىقالردىــن ئىبــارەت ئىســام شــەرىئىتىنىڭ دەلىللىرىگــە زىــت بولماســلىقى
شــەرتتۇر .ئەممــا شــەرئىي سىياســەت ھۆكۈملىرىگــە قۇرئــان ،ھەدىســتە
ـۇ
ـى ئاشـ
ـم بولغىنـ
ـى مۇھىـ
ـدۇ .بەلكـ
ـلىكى زەرەر قىلمايـ
ـل كەلمەسـ
ـىلىي دەلىـ
تەپسـ
ھۆكۈملەرنىــڭ قۇرئــان ،ھەدىســتىكى تەپىســىلىي دەلىللەردىــن بىــرەر دەلىلگــە
زىــت بولماســلىقىدۇر .ئىبنــى ئەقىــل رەھىمەھۇلــاھ ئېيتقانــدەك ،خەلقنــى
ـان
ـن قىلىدىغـ
ـكە يېقىـ
ـتۇرۇپ ،تۈزۈلۈشـ
ـن يىراقالشـ
ـات ۋە بۇزۇقچىلىقتىـ
پىتنە-پاسـ
ھەرقانــداق ئىش-ھەرىكــەت شــەرئىي سىياســەت بولىــدۇ.

16

شەرئىي سىياسەت ھۆكۈملىرى
شەرئىي سىياسەت ھۆكۈملىرىدىن بەزى مىسالالر:
 .1خەلىپــە ئەبــۇ بەكــرى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ كــۆپ قارىــار شــېھىت
بولــۇپ كەتكەندىــن كېيىــن ،قۇرئــان كەرىمنىــڭ بــەزى ئايەتلىرىنىــڭ زايــە
بولــۇپ كېتىشــىدىن ئەنســىرەپ ،تېــرە ۋە تاختىالرغــا يېزىلغــان ئايەتلەرنــى
ـۇ
ـە ئەبـ
ـدۇر .خەلىپـ
ـەكىلگە كەلتۈرگەنلىكىـ
ـاب شـ
ـى كىتـ
ـان كەرىمنـ
ـپ ،قۇرئـ
يىغىـ
ـپ
ـى يىغىـ
ـان ئايەتلەرنـ
ـا يېزىلغـ
ـرە ۋە تاختىالرغـ
ـۇ تېـ
ـۇ ئەنھـ
ـرى رەزىيەلالھـ
بەكـ
توپــاپ ،قۇرئــان كەرىمنــى كىتــاب شــەكىلگە كەلتــۈرۈش مۇســۇلمانالرنىڭ
مەنپەئەتىنــى قولغــا كەلتۈرگەنلىــك بولىــدۇ ،دەپ قارىغــان.
 .2خەلىپــە ئۆمــەر ئىبنــى خەتتــاپ رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ رەســۇلۇلالھ
ئەلەيھىسســاالم ۋە خەلىپــە ئەبــۇ بەكــرى ســىددىق رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ
دەۋرىــدە بولمىغــان پۈتۈكچىلەرنــى بەلگىلىگەنلىكىــدۇر .بــۇ ،دەۋرىمىزدىكــى
ھۆكۈمــەت دائىرىلىرىگــە ئوخشــاپ كېتىدىغــان بولــۇپ ،ئــۇالر دۆلــەت
ئەســكەرلىرىنىڭ ئىســىملىرىنى ۋە مائاشــلىرىنى خاتىرلــەپ ماڭاتتــى.
ـن ئىگىلىرىگە
ـڭ زېمىـ
ـۇ ئەنھۇنىـ
ـاپ رەزىيەلالھـ
ـى خەتتـ
ـەر ئىبنـ
ـە ئۆمـ
 .3خەلىپـ
بــاج تۆلەشــنى پــەرز قىلغانلىقىــدۇر .ۋاھالەنكــى ئۇنىڭدىــن بــۇرۇن زېمىــن
ئىگىلىرىگــە بــاج تۆلــەش يولغــا قۇيۇلمىغانىــدى .چۈنكــى خەلىپــە ئۆمــەر
ئىبنــى خەتتــاپ رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ بۇنىڭــدا خەلقنىــڭ مەنپەئەتىنــى قولغــا
كەلتــۈرۈش بــار ،دەپ قارىغــان.
 .4خەلىپــە ئۆمــەر ئىبنــى خەتتــاپ رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ دىللىرىنــى
ئىســامغا مايىــل قىلىــش كــۆزدە تۇتۇلغانالرنىــڭ نېسىۋىســىنى زاكاتتىــن
ـنىڭ
ـن بېرىلىشـ
ـىنىڭ زاكاتتىـ
ـڭ نېسىۋىسـ
ـى ،ئۇالرنىـ
ـدۇر .ۋەھالەنكـ
بەرمىگەنلىكىـ
قۇرئــان كەرىمــدە ئوچــۇق دەلىلــى بــار ئىــدى .ئالــاھ مۇنــداق دەيــدۇ:
«زاكات پەقــەت پېقىرالرغــا ،مىســكىنلەرگە ،زاكات خادىملىرىغــا ،دىللىرىنــى
ئىســامغا مايىــل قىلىــش كــۆزدە تۇتۇلغانالرغــا ،قۇلالرنــى ئــازاد قىلىشــقا،
ـڭ
ـۇ ئالالھنىـ
ـدۇ ،بـ
ـەبىللەرگە بېرىلىـ
ـى سـ
ـا ،ئىبنـ
ـڭ يولىغـ
ـا ،ئالالھنىـ
قەرزدارالرغـ
بەلگىلىمىســىدۇر ،ئالــاھ (بەندىلىرىنىــڭ مەنپەئەتنــى) ئوبــدان بىلگۈچىــدۇر،
ـى خەتتاپ
ـەر ئىبنـ
ـە ئۆمـ
ـن خەلىپـ
ـدۇر»[[[ .لېكىـ
ـش قىلغۇچىـ
ـەن ئىـ
ـەت بىلـ
ھېكمـ
رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ بــۇ دەلىلــدە ئىجىتىھــاد قىلىــپ ،ھــەر زامــان ۋە ھــەر
ماكانــدا ئەمــەس ،بەلكــى ئىللــەت ۋە ســەۋەب تېپىلغانــدا شــۇنداق بولىــدۇ،
[[[ سۈرە تەۋبە -60ئايەت.

17

دەپ قارىغــان ۋە بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دېگــەن« :ھازىــر ئالــاھ ئىســامنى
ئەزىــز قىلىــپ ،دىللىرىنــى ئىســامغا مايىــل قىلىــش كــۆزدە تۇتۇلغانالردىــن
بىھاجــەت قىلــدى».
 .5ئوســمان ئىبنــى ئەففــان رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ ھەرخىــل قىرائەتلــەر
بىلــەن يېزىلغــان قۇرئــان نۇســخىلىرىنى يىغىــپ كۆيــدۈرۈپ ،مۇســۇلمانالرنى
بىرخىــل نۇســخىدا يېزىلغــان قۇرئانغــا يىغىــپ ،ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى
ئىختىالپالرنــى تۈگەتكەنلىكىــدۇر .چۈنكــى ئــۇ ،ھەرخىــل قىرائەتلــەر بىلــەن
ـىدىكى
ـۇلمانالر ئارىسـ
ـى مۇسـ
ـپ كېتىشـ
ـخىلىرىنىڭ كۆپىيىـ
ـان نۇسـ
ـان قۇرئـ
يېزىلغـ
ئىختىالپالرنــى كۈچەيتىۋېتىــدۇ ،ئۇالرنــى بىــر خىــل قۇرئانغــا يىغىــش ئــۇالر
ـەرئىي
ـى شـ
ـڭ ھەممىسـ
ـا بۇالرنىـ
ـان .مانـ
ـدۇ ،دەپ قارىغـ
ـق بولىـ
ـۈن پايدىلىـ
ئۈچـ
سىياســەت جۈملىســىدىندۇر.
شەرئىي سىياسەتنىڭ تېمىلىرى
ـان
ـەن بولغـ
ـەر بىلـ
ـقا دۆلەتلـ
ـا باشـ
ـۇرۇش ۋە تىنىچلىقتـ
ـڭ ئـ
ـام دۆلىتىنىـ
ئىسـ
مۇناســىۋەتلىرى ،بەيتۇلمــال نىزاملىــرى ،ھاكىــم ۋە مەھكــۇم مۇناســىۋەتلىرى،
ئىســام ئىقتىســاد نىزاملىــرى ،ئىســام سىياســى تۈزۇملىــرى قاتارلىقالرغــا
ئوخشــىغان شــەرئىي سىياســەتنىڭ يەنــە نۇرغــۇن تېمىلىــرى بــار.
شەرئىي سىياسەتنىڭ مەنبەلىرى
ـانالغانلىقى
ـىدىن سـ
ـەرئىي ھۆكۈملەر جۈملىسـ
ـەت ھۆكۈملىرى شـ
ـەرئىي سىياسـ
شـ
ئۈچــۈن ،شــەرئىي سىياســەتنىڭ مەنبەلىــرى ئىســام شــەرىئىتى مەنبەلىرىنىــڭ
ـى
ـە كېلىشـ
ـڭ بىرلىككـ
ـاندىكى ئۆلىماالرنىـ
ـۆپ سـ
ـۇالر كـ
ـۇپ ،ئـ
ـۆزى بولـ
دەل ئـ
ـاردۇر.
ـاس قاتارلىقـ
ـائ ۋە قىيـ
ـس ،ئىجمـ
ـان ،ھەدىـ
ـەن ،قۇرئـ
بىلـ
شەرئىي سىياسەتنىڭ دائىرىىس
شــەرئىي سىياســەتنىڭ دائىرىســى :ھۆكمىنــى تەپســىلى بايــان قىلىــپ
ـان قىلىپ
ـىلى بايـ
ـى تەپسـ
ـرە؛ ھۆكمىنـ
ـەن دائىـ
ـل كەلگـ
ـەرئىي دەلىـ
ـان شـ
بېرىدىغـ
ـان،
ـت بولمايدىغـ
ـەرىئەتكە زىـ
ـن شـ
ـەن ،لېكىـ
ـل كەلمىگـ
ـەرئىي دەلىـ
ـان شـ
بېرىدىغـ
بەلكــى شــەرىئەتنىڭ ئۇســۇل ،قائىــدە ۋە مەقســەتلىرىگە ئۇيغــۇن كېلىدىغــان
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دائىــرە ،دەپ ئىككــى دائىرىگــە ئايرىلىــدۇ.
شەرئىي سىياسەتنىڭ پىرىنسىپلىرى
سىياســەت خەلقنىــڭ ھاياتىغــا ۋە ئۇالرنىــڭ دۇنيا-ئاخىرەتلىــك مەنپەئەتىگــە
ـەرتى بىلەن،
ـلىق شـ
ـت بولماسـ
ـا زىـ
ـڭ دىنىغـ
ـۇپ ،ئالالھنىـ
ـە بولـ
ـدار نەرسـ
ئاالقىـ
خەلــق شــۇ مەنپەئەتنــى قولغــا كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن مۇناســىپ كۆرگــەن ۋە
ـابلىنىدۇ.
ـەت ھېسـ
ـەرئىي سىياسـ
ـەت شـ
ـان سىياسـ
تاللىغـ
دېمــەك ،شــەرئىي دەلىللەرگــە زىــت بولمىغــان ھەرقانــداق سىياســەت
ـۈرۈش،
ـا كەلتـ
ـى قولغـ
ـەرىئەت مەنپەئەتنـ
ـى شـ
ـدۇ .چۈنكـ
ـەت بولىـ
ـەرئىي سىياسـ
شـ
زىياننىــڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن كەلگــەن بولــۇپ ،خەلقنىــڭ مەنپەئەتىنــى
قولغــا كەلتۈرىدىغــان ،زىياننىــڭ ئالدىنــى ئالىدىغــان ھەرقانــداق سىياســەت
شــەرئىي سىياســەت ھېســابلىنىدۇ.
شەرئىي سىياسەت قائىدە-نىزامىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى
شــەرئىي نىــزام رەببانىــي نىــزام بولــۇپ ،بــۇ ئاالھىدىلىــك ئۇنــى باشــقا
ھەرقانــداق يەرلىــك نىزامالردىــن پەرقلەندۈرىــدۇ ۋە ئۇنىڭغــا تۆۋەندىكىــدەك
ئاالھىدىلىكلەرنــى بېرىــدۇ:

ـدۇَ :ولَـ ْو كَانَ ِمـ ْن
ـداق دەيـ
ـاال مۇنـ
ـاھ تائـ
ـي .ئالـ
ـن خالىـ
ـا ۋە زىتلىقتىـ
 .1خاتـ
ِع ْنـ ِد َغـ ْ ِ
ـڭ
ـن غەيرىنىـ
ـۇ ئالالھتىـ
ـى« :ئەگەرئـ
ـر اللَّـ ِه لَ َو َجــدُ وا ِفيـ ِه ا ْخ ِت َل ًفــا كَ ِثـرًا» تەرجىمىسـ

ـۇن زىددىيەتلەرنى
ـن نۇرغـ
ـۇالر ئۇنىڭدىـ
ـە ،ئـ
ـا ،ئەلۋەتتـ
ـان بولسـ
ـن بولغـ
تەرىپىدىـ
ـى»[[[.
ـان بوالتتـ
تاپقـ

 .2تەرەپبازلىــق ۋە نەپســى خاھىشــتىن خالىــي .چۈنكــى يەرلىــك قائىــدە-
نىزامــاردا كۆپىنچــە بىــر تەرەپنــى زىيانغــا ئىتتىرىــپ ،يەنــە بىــر تەرەپنىــڭ
مەنپەئەتىگــە رىئايــە قىلىنغــان بولىــدۇ.
ـان تەبىئىتى
ـى ئىنسـ
ـرى .چۈنكـ
ـى يۇقىـ
ـىش قىزغىنلىقـ
ـۇنۇش ۋە ئەگىشـ
 .3بويسـ
ـڭ
ـۇ نىزامنىـ
ـن بـ
ـدۇ ،لېكىـ
ـاش تارتىـ
ـتىن بـ
ـۇنۇش ۋە ئەگىشىشـ
ـانالرغا بويسـ
ئىنسـ
ـا
ـۈن ،ئۇنىڭغـ
ـاھ ئۈچـ
ـدە ،ئالـ
ـى بىلگىنىـ
ـزام ئىكەنلىكىنـ
ـەن نىـ
ـن كەلگـ
ئالالھتىـ
دەرھال بويســۇنىدۇ.
[[[

سۈرە نىسا-82 ،ئايەت.
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شەرئىي سىياسەت نىزامى بىلەن يەرلىك نىزامالر ئوتتۇرىسىدىىك پەرق
شــەرئىي نىــزام بىلــەن باشــقا يەرلىــك نىزامالرنىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى پــەرق
خالىــق بىلــەن مەخلــۇق ئوتتۇرىســىدىكى پەرققــە ئوخشــايدۇ .پۈتــۈن
ـىمىغاندەك،
ـۇق ئوخشـ
ـر مەخلـ
ـداق بىـ
ـا ھېچقانـ
ـان ئالالھقـ
ـى ياراتقـ
مەخلۇقاتالرنـ
ئالالھنىــڭ نىزامىغــا ئالالھنىــڭ مەخلۇقاتلىرىنىــڭ نىزاملىرىدىــن ھېچبىــرى
ـەرق
ـمان-زېمىن پـ
ـىدا ئاسـ
ـزام ئوتتۇرىسـ
ـى نىـ
ـۇ ئىككـ
ـى بـ
ـىمايدۇ .بەلكـ
ئوخشـ
بــار .ئالالھنىــڭ نىزامــى بەندىلەرنىــڭ مەنپەئەتلىرىنــى ئەمەلىيلەشــتۈرۈش
ئۈچــۈن ،ئالــاھ تەرىپىدىــن نازىــل بولغــان مۇكەممــەل نىزامــدۇر .ئەممــا
يەرلىــك نىزامــار ئىنســانالر ئۆزلىرىنىــڭ چەكلىــك ئىلىملىرىگــە كــۆرە،
ئىنســانالرنىڭ مەنپەئەتلىرىنــى ئەمەلىيلەشــتۈرۈش ئۈچــۈن ،ئىنســانالر ئۆزلىــرى
چىقارغــان نىزامــاردۇر.

سەل قاراش بىلەن چەكتىن ئاشۇرۇۋېتىش ئوتتۇرىسىدىىك شەرئىي سىياسەت
بەزىلــەر ئالالھنىــڭ كىتابــى ۋە رەســۇلۇلالھنىڭ ســۈننىتىدىن ئوچــۇق
دەلىلــى بولمىغــان سىياســەتنى شــەرئىي سىياســەت دېگىلــى بولمايــدۇ دەپ
ـى
ـى ياخشـ
ـۇپ ،ئاقىۋىتـ
ـاراش بولـ
ـەل قـ
ـەتكە سـ
ـەرئىي سىياسـ
ـۇ ،شـ
ـدۇ .بـ
قارايـ
ـڭ كىتابى
ـار ئالالھنىـ
ـاھابە كىرامـ
ـدۇ .سـ
ـپ كېلىـ
ـى ئېلىـ
ـان نەتىجىلەرنـ
بولمايدىغـ
ـەرئىي
ـن شـ
ـىمۇ ،لېكىـ
ـى بولمىسـ
ـۇق دەلىلـ
ـۈننىتىدىن ئوچـ
ـۇلۇلالھنىڭ سـ
ۋە رەسـ
مەنپەئەتلــەر دائىرىســىگە كىرىدىغــان نۇرغــۇن تەدبىرلەرنــى قولالنغــان.
يەنــە بەزىلــەر بــۇ مەســىلىدە ،ئىجتىھــاد قىلىــش جايىــز بولىدىغــان
ـورۇن
ـا ئـ
ـپ ،ئىجتىھادقـ
ـەپ كېتىـ
ـىدىن چەتنـ
ـىپالر دائىرىسـ
ـچان پىرىنسـ
ئۆزگىرىشـ
بولمىغــان ئۆزگەرمــەس پىرىنســىپالر دائىرىســىگە كىرىــپ قالىــدۇ .بۇنــداق
ـان
ـەن ئۆزگەرمەيدىغـ
ـى بىلـ
ـڭ ئۆزگىرىشـ
ـان ۋە ماكانالرنىـ
ـامنىڭ زامـ
ـش ئىسـ
قىلىـ
ـان
ـى بولمىغـ
ـۇ ياخشـ
ـۇپ ،بۇمـ
ـق بولـ
ـكە ئورۇنغانلىـ
ـىپلىرىنى ئۆزگەرتىشـ
پىرىنسـ
نەتىجىلەرنــى ئېلىــپ كېلىــدۇ.
دېمــەك ،شــەرئىي سىياســەتكە ســەل قــاراپ ،ھەق-ھوقۇقالرنــى زايــە
ـۇلنىڭ ھۆكۈملىرىگە
ـاھ ۋە رەسـ
ـۇرۇۋېتىپ ،ئالـ
ـن ئاشـ
ـى چېكىدىـ
ـش ياكـ
قىلىۋېتىـ
زىــت كېلىدىغــان ھۆكۈملەرگــە يــول ئېچىــپ بېرىشــنىڭ ھــەر ئىككىلىســى
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ـڭ
ـۈن ،ئالالھنىـ
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـدۇ .شـ
ـپ كېلىـ
ـى ئېلىـ
ـان نەتىجىلەرنـ
ـى بولمىغـ
ياخشـ
شــەرىئىتىگە ئۇيغــۇن شــەكىلدە ياشاشــنى ئىزدەيدىغــان ھەربىــر مۇســۇلمان،
بولۇپمــۇ جەمئىيــەت ۋە تەشــىكىالتالرنى ئىــدارە قىلىۋاتقــان يېتەكچــى ۋە
رەھبەرلــەر شــەرئىي سىياســەتنى ياخشــى چۈشىنىشــى ئىنتايىــن مۇھىــم.
ئاخىرىــدا شــۇنى ئەســكەرتىمەنكى ،شــەرئىي سىياســەتنىڭ لۇغــەت ۋە
ـەرتلىرى ،ھۆكۈملىرى،
ـنىڭ شـ
ـەل قىلىشـ
ـە ئەمـ
ـرى ،ھۆكۈملىرىگـ
ـتىالھ مەنىلىـ
ئىسـ
ماۋزۇلىــرى ،مەنبەلىــرى ،دائىرىســى ،نىزامــى ،ئاالھىدىلىكلىــرى ،شــەرئىي
سىياســەت نىزامــى بىلــەن يەرلىــك نىزامــار ئوتتۇرىســىدىكى پــەرق ،ســەل
قــاراش بىلــەن چەكتىــن ئاشــۇرۇۋېتىش ئوتتۇرىســىدىكى شــەرئىي سىياســەت
قاتارلىــق يۇقىرىــدا ئىخچــام بايــان قىلىنغــان تارمــاق تېمىــار ئەســلىدە،
ـدە
ـاز دېگەنـ
ـۇپ ،ئـ
ـار بولـ
ـم ئاساسـ
ـتىكى مۇھىـ
ـەتنى چۈشىنىشـ
ـەرئىي سىياسـ
شـ
ـدى.
ـار ئىـ
ـوڭ تېمىـ
ـلىك چـ
ـقا تېگىشـ
ـە بولۇشـ
ـم ماقالـ
ـن ئايرىـ
ـرى بىردىـ
ھەربىـ
ـر تېما
ـەزگۈر بىـ
ـى سـ
ـەت تېمىسـ
ـەرئىي سىياسـ
ـدەك ،شـ
ـدا دېيىلگەنـ
ـن يۇقىرىـ
لېكىـ
ـىتىدە جەۋھىرىنى
ـش مەقسـ
ـانلىق يارىتىـ
ـە ئاسـ
ـۈن ،ئوقۇرمەنلەرگـ
ـى ئۈچـ
بولغانلىقـ
يىغىــپ ،بــۇ بىــر ماقالىغــا يىغىنچاقالشــقا توغــرا كەلــدى .ئىنشــائالالھ ،بــۇ
ـى.
ـلىنىش بولغۇسـ
ـر باشـ
ـۈن بىـ
ـى ئۈچـ
ـەت چۈشەنچىسـ
ـەرئىي سىياسـ
ـە ،شـ
ماقالـ
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ئابدۇرېھىم دۆلەت

ـەل قارىلىدىغان
ـىدە ئەڭ سـ
ـۇرالردا ئائىلە تەربىيىسـ
ـىمچە ،ئۇيغـ
ـڭ كۆزىتىشـ
مېنىـ
نۇقتىالرنىــڭ بىــرى ،ئاتا-ئانــا بىلــەن پەرزەنتنىــڭ مۇناســىۋىتىنىڭ ســۈپىتى
ـى
ـىغا ،يەنـ
ـان يادلىشـ
ـىغا ،قۇرئـ
ـڭ ئوقۇشـ
ـار بالىالرنىـ
ـىدۇر .ئاتا-ئانىـ
مەسىلىسـ
ـك
ـى تەربىيىلىگەنلىـ
ـى ياخشـ
ـنىال بالىالرنـ
ـەت بېرىشـ
ـدە ئەھمىيـ
ـىگە ئاالھىـ
ئۆگىنىشـ
ـۈپىتى
ـىۋىتىنىڭ سـ
ـەن بالىلىرىنىڭ مۇناسـ
ـرى بىلـ
ـۈن ،ئۆزلىـ
ـى ئۈچـ
دەپ قارىغانلىقـ
ـار
ـقا ،بالىـ
ـدۇ .شۇڭالشـ
ـاپ ئولتۇرمايـ
ـەك ئويـ
ـى بـ
ـدۇ دېگەننـ
ـداق بولۇۋاتىـ
قانـ
تەربىيىســىدە مــەن ئاتا-ئانــا بولــۇش ســۈپىتىم بىلــەن بالىلىرىمغــا قانــداق
مۇئامىلىــدە بولۇشــۇم الزىــم؟ پاراڭالشــقاندا قانــداق تەلەپپــۇزدا ،قانــداق
جۈملىلەرنــى ئىشلىتىشــىم الزىــم؟ ئۇالربىلــەن بولغــان كۈندىلىــك ئاالقىــدە،
ـار
ـدەك بالىـ
ـم؟ دېگەنـ
ـىم الزىـ
ـەت قىلىشـ
ـە دىققـ
ـدە نېمىلەرگـ
ئىش-ھەرىكەتلىرىمـ
تەربىيىســى ئۈچــۈن ئــەڭ ماھىيەتلىــك ئەھمىيەتكــە ئىگــە بــۇ تەرەپلــەر
دائىمــا نــەزەر ســىرتىدا بولــۇپ كەلــدى .ئەمەلىيەتتــە ،تەتقىقاتــار شــۇنى
كۆرســىتىدۇكى ،ئاتا–ئانىالرنىــڭ بالىالرغــا تۇتقــان مۇئامىلىســىنىڭ كونكېــرت
ـاش ،ھاقارەتلەش،
ـەش ،تىلـ
ـاش ،تەنقىتلـ
ـۇلى (ماختـ
ـش ئۇسـ
ـۆز قىلىـ
ـەكلى ،سـ
شـ
ـق) ،ئىش–
ـش ...قاتارلىـ
ـەپ قىلىـ
ـىق گـ
ـش ،سېسـ
ـە قىلىـ
ـىتىش ،تاپا-تەنـ
كەمسـ
ھەرىكىتــى (قۇچاقــاش ،بېشــىنى ســىالش ،سىلكىشــلەش ،ئــۇرۇش ،تېپىــش،
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ـان
ـپ تاپقـ
ـن تەركىـ
ـاق ئېلېمتىنتالردىـ
ـق ئۇششـ
ـق) قاتارلىـ
ـش ..قاتارلىـ
چىمدىۋېلىـ
ئائىلــە مۇھىتــى بالىالرنىــڭ قانــداق ئــادەم بولۇشــىغا تەســىر كۆرســىتىدىغان
ـڭ مۇھىملىقىنى
ـە مۇھىتىنىـ
ـز ئائىلـ
ـدۇر .ھەممىمىـ
ـڭ بىرىـ
ـم ئامىلالرنىـ
ـەڭ مۇھىـ
ئـ
ـۇنداق
ـا مۇشـ
ـڭ مانـ
ـە دەل ئاتا–ئانىالرنىـ
ـڭ ماھىيەتتـ
ـۇ مۇھىتنىـ
ـەكمۇ ،بـ
دېيىشسـ
ئۇششــاق ھەرىكەتلىرىدىــن شــەكىللىنىدىغانلىقىنى ئويلىمايمىــز.
بــاالم بولغاندىكىــن مېنىــڭ چوقــۇم گېپىمنــى ئاڭاليــدۇ ،چوقــۇم مــەن
دېگــەن يولدىــن ماڭىــدۇ ،مــەن باققاندىكىــن چوقــۇم مــاڭا كۆيۈمچــان
بولىــدۇ ،ۋاپــادار بولىــدۇ دەپ ئويلىۋالغــان ساناقســىز ئاتا–ئانىــار ،مانــا
ھازىــر  16 ،15ياشــقا كىرگــەن بالىلىرىدىكــى ئۆزلىــرى ئويالپمــۇ باقمىغــان
ئۆزگىرىشــلەردىن گاڭگىرىماقتــا ،مــەن دېگىنىنــى قىلىــپ بەرگــەن تۇرســام،
كىچىكىدىــا قۇرئــان يادالشــقا بەرگــەن تۇرســام ،دىنــدا ئوقۇتقــان تۇرســام،
ياخشــى ئۇســتازغا تۇتقۇزغــان تۇرســام يەنــە قانداقســىگە مۇنــداق بولــۇپ
ـىنەلمەي قالماقتا.
ـلەرنى چۈشـ
ـەلبىي ئۆزگىرىشـ
ـۇ سـ
ـى بـ
ـدۇ؟ دەپ بالىلىرىدىكـ
قالىـ
ـالمايمىز،
ـورۇق پاراڭلىشـ
ـمايدۇ ،ئوچۇق–يـ
ـەن پاراڭالشـ
ـەن بىلـ
ـاالم مـ
ـر بـ
ھازىـ
ـەن
ـۇ دېگـ
ـان بوپقاپتـ
ـىۋاپتۇ ،چېكىدىغـ
ـەن تېپىشـ
ـقىالر بىلـ
ـدۇ ،باشـ
ـن قاچىـ
ئۆيدىـ
ـۇ
ـدۇ .بۇنىڭدىنمـ
ـۇپ قېلىۋاتىـ
ـەس بولـ
ـق ئەمـ
ـەت يېڭىلىـ
ـر پەقـ
ـىكايەتلەر ھازىـ
شـ
بەكــرەك ئەپسۇســلىنارلىقى ئاتا–ئانىالرنىــڭ بــۇ ھادىســىنى چۈشــىنىش ۋە
چۈشــەندۈرۈش ئۇســۇلىدۇر .ھازىرقــى بالىــار بۇزۇلــۇپ كەتتــى ،بالىالرنــى
چەتئــەل بۇزۇۋەتتــى ،دوســتلىرى بۇزۇۋەتتــى ،مەكتــەپ بۇزۇۋەتتــى ،تــور
ـڭ
ـۇالر بىزنىـ
ـا بـ
ـى ...مانـ
ـۇن بۇزۇۋەتتـ
ـى ،ئويـ
ـون بۇزۇۋەتتـ
ـى ،تېلېفـ
بۇزۇۋەتتـ
ـي
ـەن ئومۇمىـ
ـەندۈرۈپ يەتكـ
ـى چۈشـ
ـپ كېتىۋاتقانلىقىنـ
ـن چىقىـ
ـڭ يولدىـ
بالىالرنىـ
ـەي
ـى پۈتۈنلـ
ـى ،بالىلىرىمىزنـ
ـۈپ تۇرۇپتىكـ
ـن كۆرۈنـ
ـىلىرىمىزدۇر .بۇالردىـ
خۇالسـ
تاشــقى ســەۋەبلەر بۇزۇۋەتكــەن بولــۇپ ،بــۇ ســەۋەبلەرنىڭ ئىچىــدە ھېــچ
ئاتا–ئانــا يــوق .ئەمەلىيــەت ھەقىقەتــەن شــۇنداقمۇ؟ ھازىــر چەتئەلدىكــى
ئاتا-ئانىالرنىــڭ تەربىيەلــەش ئۇســۇلى ۋە پوزىتسىيەســىدە پەقــەت مەســىلە
يوقمــۇ؟ يەنــى بالىالرنــى بۇزۇۋەتكــەن ئامىلالرنىــڭ ئىچىــدە ئاتا–ئانىالرنىــڭ
خاتــا چۈشــەنچە ۋە ئۇســۇللىرى يوقمــۇ؟ مەنچــە بۇنــى يــاق دەپ ئىنــكار
ـپ
ـڭ كېلىـ
ـان ئاقىۋەتلەرنىـ
ـۇنداق يامـ
ـىمچە ،مۇشـ
ـن .قارىشـ
ـەك قىيىـ
ـش بـ
قىلىـ
چىقىشــىدا ،نوقــۇل بىــر قاتــار تاشــقى ئامىلالردىــن باشــقا ،ئائىلىلەردىكــى
ئاتا-ئانــا پەرزەنــت مۇناســىۋىتىنىڭ ســۈپىتىنىڭ ناچارلىقــى ئاالھىــدە مۇھىــم
ئامىلــدۇر.
ـن
ـقى مۇھىتتىـ
ـل تاشـ
ـۇ خىـ
ـى بـ
ـەي ،ئاتا–ئانىالردىكـ
ـتۇرۇپ ئۆتـ
ـۇنى قىسـ
شـ
ـا
ـۇ ئاتا–ئانىالرغـ
ـۇكى ،بـ
ـى شـ
ـك تەرىپـ
ـىنىڭ خەتەرلىـ
ـزدەش خاھىشـ
ـەۋەب ئىـ
سـ

23

ـدۇ ،چۈنكى
ـس قىلدۇرمايـ
ـى ھېـ
ـش ئېھتىياجـ
ـش ،ئۆگىنىـ
ـاھ قىلىـ
ـى ئىسـ
ئۆزلىرىنـ
ـقى
ـۇ تاشـ
ـە شـ
ـا ،يەنـ
ـۈرۈپ چىقارغاچقـ
ـەۋەب كەلتـ
ـقى سـ
ـىلىنى تاشـ
ـە مەسـ
ئۇالرچـ
ســەۋەبلەر ئۆزگەرســە مەســىلىمۇ ھــەل بولىــدۇ .ۋەھالەنكــى ،بــۇ تاشــقى
ســەۋەبلەر ئۆزلۈكىدىــن ئۆزگىرەمــدۇ؟ يۇقــاردا مــەن تىلغــا ئالغــان تاشــقى
ســەۋەبلەردىن بىــز قۇتۇالاليمىزمــۇ؟ ھەتتــا بىــز ياشــاۋاتقان مۇھىتىمىزنــى
ـر
ـز بىـ
ـەن بىـ
ـش بىلـ
ـا ئارتىـ
ـقى ئامىلغـ
ـداق تاشـ
ـى ،بۇنـ
ـۇ؟ يەنـ
ئۆزگەرتەلەيمىزمـ
چىقمــاس كوچىغــا كىرىــپ قالىمىــز ،بىزگــە مەســىلىنى ھــەل قىلىشــنىڭ يىــپ
ئۇچىنــى تۇتقۇزمايــدۇ ،تاشــقى ئامىلغــا كۈچىمىــز يەتمىگــەن ھالــدا ،ئىشــنى
ـاھ
ـۇللىرىمىزنى ئىسـ
ـىالش ،ئۇسـ
ـۇ ياخشـ
ـى تېخىمـ
ـەت ئۆزىمىزنـ
ـەت ۋە پەقـ
پەقـ
قىلىشــتىن باشــلىيااليمىز.
ـەن
ـار بىلـ
ـدەك ،ئاتا-ئانىـ
ـت قىلغىنىمـ
ـاق ،قەيـ
ـان بولسـ
ـە قايتىدىغـ
گېپىمىزگـ
پەرزەنتلەرنىــڭ مۇناســىۋىتىنىڭ ســۈپىتى مەسىلىســى ،ئۇيغۇرالرنىــڭ ئائىلــە
ـى ئۈچۈن
ـڭ تەربىيەسـ
ـا بالىالرنىـ
ـان ئەممـ
ـەل قارىلىدىغـ
ـەڭ سـ
ـىدىكى ئـ
تەربىيەسـ
ئــەڭ ھالقىلىــق بىــر مەســىلىدۇر .بــۇ مۇناســىۋەتتىكى ســاغالم بولمىغــان
ـان
ـە قىلغـ
ـلىكنى مەنبـ
ـى چۈشەنمەسـ
ـڭ بالىالرنـ
ـە ،ئاتا–ئانىالرنىـ
ـەرەپ مېنىڭچـ
تـ
ـان
ـەن ئىپادىلىنىدىغـ
ـلىك بىلـ
ـەت بەرمەسـ
ـا ئەھمىيـ
ـس– تۇيغۇلىرىغـ
ـڭ ھېـ
ئۇالرنىـ
ـلىقى
ـەت قىلماسـ
ـك ھۆرمـ
ـى يېتەرلىـ
ـڭ بالىلىرىنـ
ـۇر ئاتا-ئانىالرنىـ
ـۇپ ،ئۇيغـ
بولـ
ـى،
ـدەك ئائىلىسـ
ـىمچە ،يۇقىرىقىـ
ـەكلىدۇر .كۆزىتىشـ
ـرت شـ
ـۇ كونكېـ
ـڭ تېخىمـ
بۇنىـ
ئاتــا– ئانىســىدىن يىراقلىشــىۋاتقان ،راھــەت ئۇۋىنــى باشــقىالردىن ،ســىرتتىن
ـدە
ـن ئائىلىـ
ـى تەرىپىدىـ
ـا– ئانىسـ
ـى دەل ئاتـ
ـڭ كۆپىنچىسـ
ـان بالىالرنىـ
ئىزدەۋاتقـ
يېتەرلىــك ھۆرمەتكــە ئېرىشــەلمىگەن بالىــاردۇر.
ـە
ـى جۈملىلەرگـ
ـاۋال تۆۋەندىكـ
ـۇرۇن ئـ
ـتىن بـ
ـا ئۆتۈشـ
ـي تېمىغـ
ـز مەركىزىـ
بىـ
ـى.
ـاراپ چىقايلـ
ـر قـ
بىـ
چوڭالرنىڭ ئىشىغا ئارىالشما!
كىچىككىنە تۇرۇپ ئېغىز غېرىچالپ! ساقالغا ئېسىلىپ!
سەن نېمىنى بىلەتتىڭ؟
كۆرمىدىڭمۇ ئالدىراشلىقىمنى!
سەن بۇنى چۈشەنگىلى تېخى ئالتە قاپاق پىششىقى بار.
تېخى ماڭا ئىش ئۆگىتىپ كەتكىنىنى.
ۋاي بەك ئەقىللىق بوپكېتىپلىغۇ؟
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كىچىك باال دېگەنچۇ!...
ھۇ دۆت!
ھۇ قاپاقۋاش!
پوقنى ئىككى قىاللمايدىغان!
تېخى مەن بىلەن گەپ تاالشقىچىلىك بولدۇڭمۇ؟!
بولغىنىڭ مۇشۇ سېنىڭ!
قولىدىن پوق كەلمەيدىغان!
يۇقىرىقــى جۈملىلــەر بەلكىــم ســىزدە مۇنــداق ئىككــى خىــل ئەســلىمىنى
ئويغاتقــان بولۇشــى مۇمكىــن :بىــرى ،بالىلىقىڭىــزدا ســىز ئاتا-ئانىڭىزدىــن
ـلىتىدىغان تىلالر.
ـا ئىشـ
ـىز بالىلىرىڭىزغـ
ـى ،ھازىر سـ
ـار ،ئىككىنچىسـ
ـان تىلـ
ئاڭلىغـ
ـىڭىز ،ھازىر
ـان بولۇشـ
ـوڭ بولمىغـ
ـاڭالپ چـ
ـى ئـ
ـداق تىلالرنـ
ـىز بۇنـ
ـە ،سـ
ئەلۋەتتـ
بالىڭىزغىمــۇ بــۇ خىــل ســۆزلەرنى قىلماســلىقىڭىز مۇمكىــن .شــۇنداقتىمۇ،
تەخمىنىمچــە ،مۇتلــەق كۆپىمىزگــە يۇقىرىقــى ھاقارەتلىــك ،قاتتىــق تىلــار
ـا-
ـۇر ئاتـ
ـۆزى ئۇيغـ
ـڭ ئـ
ـلۇق بىلىنگىنىنىـ
ـڭ تونۇشـ
ـەس .بۇالرنىـ
ـۇش ئەمـ
ناتونـ
ئانىلىرىنىــڭ بالىلىرىنــى قانداقــراق دەرىجىــدە ھۆرمەتلەيدىغانلىقىغــا دىئاگنــوز
ـەش
ـى ھۆرمەتلـ
ـەن بالىالرنـ
ـقا مـ
ـدۇ .شۇڭالشـ
ـەم بوالاليـ
ـۇم ئۆلچـ
ـتا مەلـ
قويۇشـ
تېمىســىدا ھەربىــر ئاتا-ئانىنىــڭ ئۆزىگــە ئــۆزى باھــا بېرىشــىنى تەۋســىيە
قىلىــش بىلــەن كۇپايىلىنىــپ ،ئۇيغــۇر ئاتا-ئانىالرنىــڭ بــۇ ھەقتىكــى
ـز ئۆزىمىزگە
ـە ھەممىمىـ
ـۇ ھەقتـ
ـەن .بـ
ـىلىي توختالمايمـ
ـدە تەپسـ
ـى ھەققىـ
ئىپادىسـ
ـوز
ـق دىئاگنـ
ـە مۇۋاپىـ
ـاقال ،ئۆزىمىزگـ
ـپ باقسـ
ـە قىلىـ
ـي مۇئامىلـ
ـل ،ھەققانىـ
ئادىـ
قويااليمىــز .شــۇنداقتىمۇ ،مــەن ئومۇمــەن ئېيتقانــدا ،ئۇيغــۇر ئاتا-ئانىــار
بالىالرنــى يېتەرلىــك ھۆرمــەت قىلمايــدۇ دەپ باھــا بېرىمــەن.
ـەن
ـدۇ؟ دېگـ
ـە قىلىـ
ـى مەنبـ
ـەت نېمىنـ
ـان ھۆرمـ
ـا بولغـ
ـەن بالىالرغـ
ـدە مـ
تۆۋەنـ
ســوئال ھەققىــدە ئويلىغانلىرىمنــى ســىلەر بىلــەن ئورتاقلىشــىمەن .چۈنكــى،
ـكە
ـى تۈزىتىشـ
ـان ،خاتالىقلىرىمىزنـ
ـى نۇقسـ
ـۇ ھەقتىكـ
ـى بـ
ـوئالنىڭ جاۋابـ
ـۇ سـ
بـ
ـدۇ.
ـاردەم بېرىـ
يـ
ـىدىكى
ـەرەپ ئارىسـ
ـدا ئىككى تـ
ـاز بولغانـ
ـەڭ ئـ
ـىۋەت ئـ
ـى ،مۇناسـ
ـۇ ئېنىقكـ
شـ
ـۇت
ـەرەپ مەۋجـ
ـرال تـ
ـىۋەتتە بىـ
ـداق مۇناسـ
ـى ھەرقانـ
ـىتىدۇ ،يەنـ
ـى كۆرسـ
ئاالقىنـ
بولمايــدۇ ،چوقــۇم ئــەڭ ئــاز دېگەنــدە باشــقا يەنــە بىــر تــەرەپ كېــرەك.
مۇناســىۋەتلەر ئارىســىدا ئىپادىلىنىدىغــان كونكېــرت ھەرىكەتلــەر تېگــى
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تەكتىدىــن ئېيتقانــدا ،ئىككــى تەرەپنىــڭ بىر-بىرىنىــڭ كىملىكىنــى قانــداق
تونۇشــىغا باغلىــق بولىــدۇ .ئەگــەر مــەن بىراۋنــى دوســتۇم دەپ تونۇســام،
ـى
ـدۇ ،بىراۋنـ
ـرەك بولىـ
ـۇم كېـ
ـاداقەتمەن بولۇشـ
ـەمىمىي ،سـ
ـا سـ
ـا ئۇنىڭغـ
تەبىئىيـ
ئۇســتازىم دەپ تونۇســام ،ئۇنــى تەبىئىيــا ھۆرمەتلەيمــەن ،شــۇنداقال مەلــۇم
بىرىنــى دۈشــمىنىم دەپ بىلگىنىمــدە بولســا ،ئۇنىڭدىــن نەپرەتلىنىشــىم،ھەتتا
ـەن
ـن كەلگـ
ـا قولۇمدىـ
ـا ئۇنىڭغـ
ـىتىم بولسـ
ـدە ،پۇرسـ
ـە يەتكىنىـ
ـم چېكىگـ
نەپرىتىـ
يامانلىقنــى قىلىشــىم مۇمكىــن .مەندىكــى بــۇ ســاداقەتمەنلىك ،ھۆرمــەت،
نەپــرەت قاتارلىــق پەرقلىــق ئىپادىلــەر ،ماھىيىتىــدە قارشــى تەرەپنىــڭ
كىملىكىنــى قانــداق تونۇشــۇمدىن كەلگــەن .مۇشــۇ بويىچــە ئويالنغىنىمىــزدا
ســۆز-ھەرىكىتىمىزدىكى بالىالرنــى ھۆرمەتلىمەســلىك ئىپادىلىــرى ،بىزنىــڭ
بالىالرنــى ھۆرمەتلەشــكە تېگىشــلىك بىــر ئىنســان دەپ تونۇمايدىغانلىقىمىزنــى
ـى
ـك كۈچـ
ـى بەلگىلىگىچىلىـ
ـىمىزنىڭ ھەرىكىتىمىزنـ
ـۇ تونۇشـ
ـاقمۇ بـ
ـى تونۇسـ
ياكـ
ـما،
ـن ئارىالشـ
ـك بولغاندىكىـ
ـى <كىچىـ
ـدۇ .تىلىمىزدىكـ
ـىتىپ بېرىـ
ـى كۆرسـ
يوقلىقىنـ
كىچىــك بــاال دېگــەن ...دېگەنــدەك كىچىــك بــاال كەلىمىســى ئىشــلىتىلگەن
ـنى
ـر كەمستىشـ
ـۇرۇن بىـ
ـەر يوشـ
ـاال> دېگەنلـ
ـك بـ
ـك ،كىچىـ
ـەردە< ،كىچىـ
جۈملىلـ
ئىپادىلەيــدۇ ،يەنــى كىچىــك بــاال ئەقىلســىز بولىــدۇ ،ئىــش بىلمەيــدۇ،
شــۇڭا چوڭالرنىــڭ پارىڭىغــا قوشــۇق ســېلىش ســاالھىيىتى يــوق ،دېگەنــدەك
چۈشــەنچىلەر ئەمەلىيەتتــە ئېڭىمىزغــا چوڭقــۇر يەرلەشــكەن .بالىالرنىــڭ
ســۆزىمىزگە ئارىلىشىشــىنى قويــۇپ تۇرايلــى ،قانچىلىــك ئاتا-ئانــا بالىلىرىغــا
بەرگــەن ۋەدىســىنى (مەســىلەن :كەچتــە شــاكىالت ئالغــاچ كېلــەي ،شــەنبە
كۈنــى باغچىغــا ئاپىــراي )...ئەمەلگــە ئاشۇرالمىســا كۆڭلــى يېرىــم بولىــدۇ؟
ئۇنىڭدىــن ئۆكۈنــۈپ كېتىــدۇ؟ ئەگــەر ئوخشــاش ۋەدىنــى چوڭالرغــا بېرىــپ
ـز.
ـەۋۋۇر قىالاليمىـ
ـەن تەسـ
ـز روشـ
ـى ھەممىمىـ
ـۇرالمىغاندىچۇ؟ بۇنـ
ـە ئاشـ
ئەمەلگـ
ـۈك،
ـى كەمتـ
ـى ئەقلـ
ـىمىز-يەنى ،ئۇالرنـ
ـك دەپ تونۇشـ
ـى كىچىـ
ـڭ بالىالرنـ
بىزنىـ
ئىــش ئۇقمايــدۇ دەپ تونۇش-ئۇالرغــا ســەل قــاراش ،چــوڭ بىلمەســلىك،
ـۇپ،
ـتۈرگەن بولـ
ـنى ئەقلىيلەشـ
ـەل قاراشـ
ـا سـ
ـخىك ئېھتىياجلىرىغـ
ـڭ پىسـ
ئۇالرنىـ
ـدۇ .قىلغانلىرىنى
ـپ ئولتۇرمايـ
ـىزلىقلىرىغا ئازابلىنىـ
ـى پەرۋاسـ
ـۇ ھەقتىكـ
ـم بـ
ھېچكىـ
ھېــچ خاتــا دەپ ھېســابلىمايدۇ.
كىچىك بولغاندىكىن:
چوڭالرنىڭ قارارىغا غىڭ قىلماسلىقى كېرەك؛
بەرگەن پەرۋاسىز ۋەدىلىرىمىزنى ئورۇنلىمىساق غىڭ قىلماسلىقى كېرەك؛
بىز بىلەن مۇنازىرىلەشمەسلىكى كېرەك؛
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قاراشــلىرىنى ئەركىــن دېيەلمەســلىكى كېــرەك ،ئۇنــداق بولســا بىزنــى
ھۆرمــەت قىلمىغانلىقــى بولىــدۇ؛
بۇنــداق جۈملىلەرنــى يەنــە تېخىمــۇ كــۆپ يازالىشــىمىز مۇمكىــن ،مانــا
ـەنچىلەر
ـەنچىلەردۇر ،ۋە بۇ چۈشـ
ـۇرۇن چۈشـ
ـى يوشـ
ـڭ ئېڭىمىزدىكـ
ـۇالر بىزنىـ
مۇشـ
بىزنىــڭ بالىالرنــى ھۆرمــەت قىلىــپ كەتمىســەكمۇ بولىدىغــان بىــر ئوبيېكىــت
ـا
ـقۇرۇش ،ئاتـ
ـا باشـ
ـى قاپاقتـ
ـان .بالىالرنـ
ـۈرۈپ چىقارغـ
ـىمىزنى كەلتـ
دەپ تونۇشـ
ـىز
ـى شەرتسـ
ـە گېپىمىزنـ
ـلىقى ،ھەممـ
ـڭ قىاللماسـ
ـڭ غىـ
ـەردە بالىالرنىـ
ـار يـ
ـا بـ
ئانـ
ـاردۇر.
ـان ئىشـ
ـار ماختىنىدىغـ
ـۇن ئاتا-ئانىـ
ـەر نۇرغـ
ـى دېگەندەكلـ
ئاڭاليدىغانلىقـ
ـىزلىكى،
ـلىكى ،تەجرىبىسـ
ـڭ چوڭالردەك ئەمەسـ
ـى ،ئەقلىنىـ
ـڭ كىچىكلىكـ
بالىالرنىـ
ـڭ
ـەكمۇ بولىدىغانلىقىنىـ
ـى ھۆرمەتلىمىسـ
ـۇ بالىالرنـ
ـەر ھەرگىزمـ
ـى دېگەنلـ
ئاجىزلىقـ
باھانىلىــرى بواللمايــدۇ ،ئەكســىچە بــۇ ئۇالرغــا تېخىمــۇ كۆيۈنــۈش،
ـرەك،
ـى كېـ
ـەۋەبلىرى بولۇشـ
ـنىڭ سـ
ـى تەربىيەلەشـ
ـش ،ئۇالرنـ
ـلىق قىلىـ
ھېسداشـ
چۈنكــى ،بالىالرنىــڭ كىچىكلىكىدىــن كېلىــپ چىققــان نۇقســانلىرى ئۇالرنىــڭ
تاللىشــى ياكــى خاتالىقــى ئەمــەس ،بەلكــى ئۇالرنىــڭ ئۆســۈپ يېتىلىشــىگە
ئالالھنىــڭ بېكىتكــەن قانۇنىيىتىــدۇر.
ـر قەدەم
ـۇ بىـ
ـىنى تېخىمـ
ـلىك مەسىلىسـ
ـى ھۆرمەتلىمەسـ
ـڭ بالىالرنـ
ئاتا-ئانىالرنىـ
ئىلگىرىلــەپ تەھلىــل قىلســاق ،بۇنىــڭ ئەســلىدە ئاتا-ئانىالرنىــڭ بالىالرنىــڭ
روھىــي ئالىمىنــى چۈشەنمەســلىكتىن كېلىــپ چىققانلىقىنــى بىلىــپ يېتەلەيمىــز.
بالىالرنىــڭ ھۆرمەتلىنىــش ئېھتىياجىنىــڭ بارلىقــى نۇرغــۇن ئاتا-ئانىــار
ـش
ـى ،ھۆرمەتلىنىـ
ـن .ۋەھالەنكـ
ـىمۇ ناتايىـ
ـا بولۇشـ
ـر تېمـ
ـان بىـ
ـپ باققـ
ئويلىنىـ
ـن بىرىدۇر.
ـخىك ئېھتىياجلىرىدىـ
ـا پىسـ
ـۇ تۇغمـ
ـەس ،بالىالرنىڭمـ
ـڭال ئەمـ
چوڭالرنىـ
ـۋى
ـڭ مەنىـ
ـاۋال ئۇنىـ
ـى ئـ
ـنىڭ يولـ
ـدە قەدىرلەشـ
ـي مەنىـ
ـاننى ھەقىقىـ
ـر ئىنسـ
بىـ
ئىســتەكلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنــى ئېتىــراپ قىلىشــتۇر .بالىالرغــا نىســبەتەنمۇ
ـڭ
ـەن تەننىـ
ـان روھ بىلـ
ـىدە ئىنسـ
ـامنىڭ چۈشەنچىسـ
ـى ،ئىسـ
ـۇنداق .چۈنكـ
مۇشـ
ـانالردىن
ـۇ ھەقىقەت ئىنسـ
ـۇپ ،بـ
ـەۋدە بولـ
ـە گـ
ـەن بىرىكمـ
ـىدىن تۈزۈلگـ
بىرلىشىشـ
ـە
ـىمنى نەزەرگـ
ـى قىسـ
ـەر ئىككـ
ـۇ ھـ
ـدە بـ
ـان مۇئامىلىـ
ـەن بولغـ
ـرى بىلـ
بىر-بىـ
ـا،
ـش دېگىنىمىز بولسـ
ـە ئېلىـ
ـىمالرنى نەزەرگـ
ـۇ قىسـ
ـدۇ .بـ
ـەززا قىلىـ
ـنى تەقـ
ئېلىشـ
ماھىيەتتــە ،تــەن ۋە روھنىــڭ ئېھتىيــاج ،ئىســتەكلىرىگە ئەھمىيــەت بېرىــش
دېگەندىــن دېــرەك بېرىــدۇ .ئالــاھ بەدەنگــە يېيىــش ،ئىچىــش ،ئۇخــاش،
كىيىنىــش دېگەنــدەك جىســمانىي ئېھتىياجالرنــى ياراتقــان بولســا ،روھىمىزغــا
بىلىــش ،تەپەككــۇر قىلىــش ،تەســەۋۋۇر قىلىــش ،ئىجــاد قىلىــش دېگەنــدەك
ـۋى
ـدەك مەنىـ
ـك دېگەنـ
ـش ،ئەركىنلىـ
ـۆيۈلۈش ،ھۆرمەتلىنىـ
ـاج؛ سـ
ـي ئېھتىيـ
ئەقلىـ
ئىســتەك-ئېھتىياجالرنى ياراتقانــدۇر .ئىنســانالرنىڭ مانــا بــۇ خىلمۇ-خىــل
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ـرى ،ئالالھنىڭ
ـىخىك ئېھتىياجلىـ
ـزدا پىسـ
ـقىچە ئېيتقىمىـ
ـتەكلىرى ،باشـ
ـي ئىسـ
روھىـ
ـۇددى بەدەن
ـلىرىدۇر .خـ
ـي ئىنتىلىشـ
ـەن تەبىئىـ
ـان ئورنىتىۋەتكـ
ـان ۋۇجۇدىغـ
ئىنسـ
ـۇ بېكىتىۋېتىلگەن
ـە شـ
ـۇ ئەنـ
ـا ،روھىمىزمـ
ـق بولسـ
ـداق ئېھتىياجلىـ
ـا قانـ
ئوزۇقلۇققـ
ـۇم مەنىدىن
ـا مەلـ
ـۇر ،ھەتتـ
ـۇنداق ئېھتىياجلىقتـ
ـىغا شـ
ـڭ قاندۇرۇلۇشـ
ئېھتىياجلىرىنىـ
ئېيتقىنىمىــزدا ،ئىنســاننىڭ مانــا مۇشــۇنداق تۇغمــا پىســخىك ئېھتىياجلىــرى
يېتەرلىــك قاندۇرۇلمىغىنىــدا ،خــۇددى ئوزۇقلــۇق يېتىشــمىگەن بەدەننىــڭ
ـۋى
ـدەك ،مەنىـ
ـۇپ قالغىنىـ
ـەلچان بولـ
ـپ ،كېسـ
ـز ،زەئىـ
ـى ئاجىـ
ـت كۈچـ
ئىممۇنېتىـ
ـدۇ.
ـۇپ قالىـ
ـەل بولـ
ـىز ،كېسـ
ـز ،ساقسـ
ـۈك ،ئاجىـ
ـا كەمتـ
ـۇ ئوخشاشـ
جەھەتتىنمـ
ـن،
ـۇ ھۆكۈمدىـ
ـەن بـ
ـىدۇر دېگـ
ـڭ بىرىكمىسـ
ـەن تەننىـ
ـان روھ بىلـ
ـەك ،ئىنسـ
دېمـ
ـى تەڭ
ـڭ ئېھتىياجلىرىنـ
ـەن ۋە روھنىـ
ـۇم تـ
ـدە چوقـ
ـارا مۇئامىلىـ
ـانالر ئۆز-ئـ
ئىنسـ
نەزەرگــە ئېلىــپ ،مۇئامىلــە ھەرىكەتلىرىنــى تاللىشــى ۋە تەڭشىشــى كېرەكتــۇر
ـدۇ.
ـپ چىقىـ
ـي كېلىـ
ـە تەبىئىـ
ـەن خۇالسـ
دېگـ
بالىالرنــى ھۆرمەتلــەش نېمىشــقا شــۇنداق مۇھىــم؟ ياكــى ھۆرمەتلىنىشــتىن
ئىبــارەت بالىالرنىــڭ بــۇ تۇغمــا پىســخىك ئېھتىياجــى قاندۇرۇلمىغىنىــدا،
بالىالرغــا قانــداق زەرىــرى بولۇشــى مۇمكىــن؟ تۆۋەنــدە مــەن بــۇ ھەقتــە
قىســقىچە توختىلىمــەن.
ـا-
ـەلمىگەن ،ئاتـ
ـە ئېرىشـ
ـلىك ھۆرمەتكـ
ـى ،تېگىشـ
ـۇنى دېيەلەيمىزكـ
ـاۋال شـ
ئـ
ئانىلىرىنىــڭ تىــل زوراۋانلىقــى ئاســتىدا (مەســخىرە ،تىل-ھاقــارەت ،تاپــا –
تەنــە ،كىنايــە قاتارلىقــار) چــوڭ بولغــان ،ئۆزىنــى ئىپادىلــەش پۇرســىتى
بولمىغــان بالىالرنىــڭ كۆپىنچىســىنىڭ ئۆزىگــە بولغــان ئىشەنچىســى تــۆۋەن
ـى
ـى بالىالرنـ
ـدۇ .چۈنكـ
ـۆۋەن كۆرىـ
ـلىرىدىن تـ
ـقا قۇرداشـ
ـى باشـ
ـدۇ ،ئۆزىنـ
بولىـ
ھۆرمەتلەشــنىڭ ئــۆزى ئائىلىــدە بالىالرغــا تېگىشــلىك ئورنىنــى ،قــەدرى-
ـار
ـن بالىـ
ـۇر ،بۇنىڭدىـ
ـدۇرۇش دېگەنلىكتـ
ـس قىلـ
ـى ھېـ
ـى ،مۇھىملىقىنـ
قىممىتىنـ
ـۇ
ـدۇ .بـ
ـس قىلىـ
ـى ھېـ
ـراپ قىلىنغىنىنـ
ـى تەرىپىدىــن ئېتىـ
ـڭ ئاتا-ئانىسـ
ئۆزىنىـ
خىــل تۇيغــۇ بالىــاردا ئۆزىگــە بولغــان ئىشــەنچنى پەيــدا قىلىدىغــان ئــەڭ
ـى،
ـاال ئىكەنلىكىنـ
ـر بـ
ـداق بىـ
ـڭ زادى قانـ
ـۇ ئۆزىنىـ
ـۇر .بالىالرمـ
ـم ئوزۇقتـ
مۇھىـ
يەنــى قىممىتىنــى ،ياراملىــق ياكــى يارامســىزلىقىنى ،قەدىرلىــك ياكــى
قەدىرســىزلىكىنى ئاتا-ئانىســىنىڭ ئۆزىگــە قارىتىلغــان ســۆز-ھەرىكەتلىرىدىكى
ئۇچۇرالردىــن بىلىــدۇ .ئاتــا –ئانىنىــڭ بالىلىرىنىــڭ ئىشــلىرىغا قايتۇرغــان
ئىنكاســى-ئىجابىي ياكــى ســەلبىي باھالىرى-بالىالرنىــڭ ئۆزىگــە بولغــان
ـن
ـەر قولۇڭدىـ
ـابلىنىدۇ .ئەگـ
ـە ھېسـ
ـم مەنبـ
ـان مۇھىـ
ـەنچىنى ئوزۇقالندۇرىدىغـ
ئىشـ
پــوق كەلمەيــدۇ دېگــەن ئىنكاســنى جىــق ئــاڭالپ چــوڭ بولغــان بالىــار
ئاستا-ئاســتا شــۇ گەپكــە ئىچىدىــن ئىشــىنىپ ،راســت مېنىــڭ قولۇمدىــن
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ـتۈرىدۇ
ـى ئۆزلەشـ
ـۇ تۇيغۇنـ
ـەن دەپ بـ
ـەك كەلمەيدىكـ
ـدى ،دېمـ
ـە كەلمىـ
ھېچنېمـ
ۋە بــۇ خىــل تۇيغــۇ بالىالرنــى مەغلــۇپ بولســا قايتــا ســىناپ بېقىشــتىن،
تىرىشــچانلىقتىن توســۇپ قويىــدۇ ،چۈنكــى ئــۇالر ئۆزىنــى مــەن بەرىبىــر
ـەس،
ـەرال ئەمـ
ـدۇ .كىچىكلـ
ـدۇ دەپ قارايـ
ـش كەلمەيـ
ـن ئىـ
ـەن ،قولۇمدىـ
قىاللمايمـ
چوڭالرمــۇ باشــقىالرنىڭ باھاســىنىڭ زور دەرىجىــدە تەســىرىگە ئۇچرايــدۇ،
بولۇپمــۇ ئوخشــاش باھــا قايتا-قايتــا تەكرارالنســا ،باشــتا كىشــىلەرنىڭ ئــۇ
ـڭ
ـەن ئۆزىنىـ
ـڭ ئۆتۈشــى بىلـ
ـا ۋاقىتنىـ
ـىمۇ ،ئەممـ
ـا قوشۇلمىسـ
ـل باھالىرىغـ
خىـ
باھاســىدىن گۇمانلىنىــپ باشــقىالرنىڭ باھاســىنى قوبــۇل قىلىــپ قالىــدۇ.
كىچىكلــەر پىســخىك جەھەتتىــن تېخىمــۇ پىشــىپ يېتىلمىگــەن بولغاچقــا،
ئۇالرنىــڭ ئــۆز قىممىتىنــى ھېــس قىلىشــىغا نىســبەتەن چوڭالرنىــڭ بولۇپمــۇ
ئاتا-ئانىســىنىڭ باھاســى پەۋقۇلئــاددە بەلگىلىگــۈچ قىممەتكــە ئىگــە.
ئۆزىگــە بولغــان ئىشــەنچ ئومۇمىــي جەھەتتىــن مۇنــداق ئىككــى تەرەپنــى
ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ .بىــرى ،بالىالرنىــڭ مېنىــڭ قولۇمدىــن ئىــش كېلىــدۇ
دەيدىغــان ئۆزىنىــڭ ئىقتىدارىغــا بولغــان ئىشــەنچى ،يەنــە بىــرى مېنــى
باشــقىالر ياخشــى كۆرىــدۇ ،ســۆيىدۇ ،قەدىرلەيــدۇ ،مــەن ئۇنــداق باشــقىالر
ـى
ـەر ئىككىلىسـ
ـڭ ھـ
ـەنچتۇر .بۇنىـ
ـان ئىشـ
ـەس دەيدىغـ
ـاال ئەمـ
ـان بـ
ياقتۇرمايدىغـ
بالىالرنىــڭ پىســخىك ســاغالملىقى ئۈچــۈن كــەم بولســا بولمايدىغــان ئامىلــار
بولــۇپ ،مەشــھۇر پىســخولوگ كارل روگېرســنىڭ قارىشــىچە ،ئىنســانالردىكى
ـەنچنىڭ كەملىكى
ـان ئىشـ
ـە بولغـ
ـدە ئۆزىگـ
ـىلىلەرنىڭ تېگىـ
ـخىك مەسـ
ـق پىسـ
بارلىـ
ـەن دەپ
ـا چىقىرالمايدىكەنمـ
ـنى ۋۇجۇتقـ
ـچ ئىشـ
ـەن زادى ھېـ
ـاال مـ
ـر بـ
ـدۇ .بىـ
ياتىـ
ـى
ـاردەم قولـ
ـدۇ ،يـ
ـىمۇ كارى بولمايـ
ـەت بېرىلسـ
ـا پۇرسـ
ـا ،ئۇنىڭغـ
ـان بولسـ
قارىغـ
ـمايدۇ.
ـارغىمۇ تىرىشـ
ـىال بولىدىغان ئىشـ
ـازراق تىرىشسـ
ـدۇ ،ئـ
ـىمۇ تۇتمايـ
سۇنۇلسـ
ـلىك دەل
ـە ئېرىشەلمەسـ
ـدۇ (ھۆرمەتكـ
ـۇ ياقتۇرمايـ
ـى ئاتا-ئاناممـ
ـۇنىڭدەك ،مېنـ
شـ
ـۇنىڭغا
ـى بېرىدۇ ) ،شـ
ـەن ئۇچۇرنـ
ـدۇ دېگـ
ـى ياقتۇرمايـ
ـام مېنـ
ـا ئاتا-ئانـ
بالىالرغـ
قارىغانــدا مــەن ياقتۇرۇلمايدىغــان بىــر بالىكەنمــەن دەپ قارىغــان بىــر بــاال،
ـى ئۇ
ـىنەلمەيدۇ ،چۈنكـ
ـۇ ئىشـ
ـان مېھىرىگىمـ
ـس قىلدۇرغـ
ـە ھېـ
ـقىالرنىڭ ئۆزىگـ
باشـ
مــەن باشــقىالر ياقتۇرىدىغــان بــاال ئەمــەس تۇرســام ،ئۇنىــڭ بۇنــداق مــاڭا
ـە دائىم
ـەن بىرگـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـدۇ ،شـ
ـان قىلىـ
ـان دەپ گۇمـ
ـى يالغـ
ـق قىلىشـ
يېقىنچىلىـ
ـەت،
ـاردىن مۇھەببـ
ـا ناتونۇشـ
ـتلىرىدىن ھەتتـ
ـقىالردىن ،دوسـ
ـىرايدۇ ،باشـ
مېھىرسـ
ـاۋادا
ـدۇ ،نـ
ـە بولىـ
ـخىك ھالەتتـ
ـك پىسـ
ـر زىددىيەتلىـ
ـتەيدىغان بىـ
ـق ئىسـ
يېقىنچلىـ
يامــان ئادەملــەر ســەلال كۆيۈنــۈپ قالســا ،ئۇالرنىــڭ كەينىدىــن مېڭىــپ
ـان
ـس قىلمىغـ
ـىدە ھېـ
ـار ئائىلىسـ
ـى ،بالىـ
ـدۇ ،چۈنكـ
ـان بولىـ
ـەكال ئاسـ
ـى بـ
كېتىشـ
ـان
ـق ئىنسـ
ـان .بارلىـ
ـس قىلغـ
ـىدا ھېـ
ـڭ ئارىسـ
ـنى ئۇالرنىـ
ـى ،قەدىرلىنىشـ
ئورۇننـ
ـدە
ـەھنە ئائىلىـ
ـۇ سـ
ـەر بـ
ـتەيدۇ ،ئەگـ
ـەھنە ئىسـ
ـان سـ
ـادە قىالاليدىغـ
ـى ئىپـ
ئۆزىنـ
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ـىزلىك
ـىتىش ،ھۆرمەتسـ
ـا كەمسـ
ـڭ نومۇرلىرىغـ
ـىمۇ بالىالرنىـ
ـى بولسـ
ـا ياكـ
بولمىسـ
بىلــەن مۇئامىلــە قىلىنغــان بولســا ،ئۆزىنــى نامايــەن قىلىدىغــان ســەھنىنى
ـۇر.
ـال ئاقىۋەتتـ
ـەكال نورمـ
ـى بـ
ـىرتتىن ئىزدىشـ
سـ
ـڭ
ـى بالىالرنىـ
ـان ئاقىۋىتـ
ـۇ يامـ
ـەنچنىڭ تېخىمـ
ـان ئىشـ
ـە بولغـ
ـدى ئۆزىگـ
ئەمـ
بوشاشماســلىق ،تىرىشــچانلىق روھىنــى زېدىلەشــتىن باشــقا ،ئــۇالردا
ـخىك
ـر پىسـ
ـان بىـ
ـۇل قىالاليدىغـ
ـىنى قوبـ
ـى ،خورلىشـ
ـوزەك قىلىشـ
ـقىالرنىڭ بـ
باشـ
ـە
ـە خالىغانچـ
ـقىالر مەكتەپتـ
ـى باشـ
ـداق بالىالرنـ
ـىدۇر .بۇنـ
ـدا قىلىشـ
ـراق پەيـ
تۇپـ
ـى
ـل مۇئامىلىنـ
ـۇ خىـ
ـۇالردا بـ
ـى ئـ
ـدۇ .چۈنكـ
ـى تاپااليـ
ـدۇ ،ئانـ
ـوزەك قىالاليـ
بـ
ـۇ
ـۇت ،بـ
ـەت مەۋجـ
ـى ھالـ
ـان روھـ
ـى دەۋېتەلەيدىغـ
ـان ،مەيلـ
ـۇل قىالاليدىغـ
قوبـ
روھــى ھالــەت دەل ئــۇزاق مۇددەتلىــك ئائىلىــدە كەمســىتىلىش ،ھۆرمەتكــە
ئېرىشەلمەســلىكتىن ئوزۇقالنغــان .بۇنــى چۈشــىنىش ئۈچــۈن ئــۇزۇن مــۇددەت
ئېزىلگــەن كىشــىلەرنى تەســەۋۋۇر قىلىــپ باقســاقال بولىــدۇ .ۋەتەندىكــى
يېزىــاردا يېشــى  60 ،50ياشــاردىكى دېھقانالرنىــڭ كىشــىلەرنىڭ ئالدىدىــا
ئۇچرايدىغــان ئاجايىــپ ئېغىــر تىل-ھاقارەتلەرگــە ھېچقانــداق ئىنــكاس
قايتۇرماســلىقىنى ،بــۇ خىــل خورلۇقنــى ھېــچ ئىــش بولمىغانــدەك ،ياكــى
ـۇ
ـن؟ بـ
ـىنىش مۇمكىـ
ـداق چۈشـ
ـلىرىنى قانـ
ـە يۇتۇۋېتىشـ
ـىمۇ يەنـ
ـەل غەزەپلەنسـ
سـ
نوقــۇل ئامالســىزلىقتىنال بولماســتىن ،ئــۇزاق مۇددەتلىــك ھاقارەتلىــك ،خــور
ـن
ـى ئىنتايىـ
ـوق ياكـ
ـىنى يـ
ـر تۇيغۇسـ
ـان قەدىـ
ـە بولغـ
ـڭ ئۆزىگـ
ـڭ ئۇالرنىـ
ھاياتنىـ
ئاجىــز قىلىۋەتكەنلىكىدىــن بولغانــدۇر .بۇنــى خورلىنىشــنى ئىچلەشــتۈرۈۋېلىش
ـە،
ـەق مۇئامىلـ
ـان ناھـ
ـقىالردىن ئۇچرىغـ
ـۇ باشـ
ـى ،بـ
ـن ،يەنـ
ـاش مۇمكىـ
دەپ ئاتـ
ـىلىق ھەرىكىتى
ـش ،قارشـ
ـن قوبۇل قىلىـ
ـخىك جەھەتتىـ
ـى پىسـ
ـۇم ،خورلۇقالرنـ
زۇلـ
ئۇياقتــا تۇرســۇن ،قارشــىلىق تۇيغۇســىدىمۇ بولماســلىق ،ھەتتــا ئۆزىنــى
ـدۇ.
ـىنى بىلدۈرىـ
ـش مەنىسـ
ـس قىلىـ
ـق ھېـ
ـقا ھەقلىـ
ـە ئۇچراشـ
ـۇنداق مۇئامىلىگـ
شـ
قىسقىســى ،ئائىلىــدە ھۆرمەتلەنمەســلىككە ئادەتلەندۈرۈلگــەن بالىــار ،كېيىــن
ســىرتتىمۇ باشــقىالرنىڭ كەمسىتىشــىگە ئۇچرىغانــدا ئۇنــى ئاســانال قوبــۇل
ـى
ـىتىدىغان ئىچكـ
ـىلىق كۆرسـ
ـكە قارشـ
ـوزەك ئېتىلىشـ
ـق ،بـ
ـدۇ ،ناھەقچىلىـ
قىالاليـ
ـپ
ـەك ئازابلىنىـ
ـىغا بـ
ـان قىلىنىشـ
ـڭ پايخـ
ـدۇ ،غۇرۇرىنىـ
ـز بولىـ
ـى ئاجىـ
ئېنىرگىيەسـ
كەتمەيدىغــان بولىــدۇ.
ـت
ـدا قەيـ
ـى ،يۇقىرىـ
ـان ئاقىۋىتـ
ـر يامـ
ـە بىـ
ـلىكنىڭ يەنـ
ـە ئېرىشەلمەسـ
ھۆرمەتكـ
قىلغىنىمىــزدەك ،بالىالرنىــڭ ئاتا-ئانىســى ،ئائىلىســىدىن يىراقلىشىشــىدۇر.
چۈنكــى ،بالىالرغــا نىســبەتەن يېتەرلىــك ھۆرمەتلىنەلمىگــەن مۇھىــت ،ئــۇالر
مۇئەييەنلەشــتۈرۈلمىگەن ،ئۆزىنــى ئەركىن-ئــازادە ئىپادىلىيەلمەيدىغــان بىــر
ـىمۇ-
ـە ئىپادىلىسـ
ـى ھەرقانچـ
ـار ئۆزىنـ
ـا بالىـ
ـۇ مۇھىتتـ
ـۇر .بـ
ـق مۇھىتتـ
ئازابلىـ
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بەلكــى ئىپادىســى ياخشــى ياكــى تــازا ياخشــى بوپكېتەلمەســلىكى مۇمكىــن.
ـى
ـا ئۆزىنـ
ـۇ تەبىئىيـ
ـەلمىگەچكە ،ئـ
ـىگە ئېرىشـ
ـىنىڭ مۇئەييەنلەشتۈرىشـ
ئاتا-ئانىسـ
ئىپــادە قىلىدىغــان ،ئۆزىنــى شەرتســىز قوبــۇل قىلىدىغــان بىــر مۇھىــت
ئىزدەيــدۇ ،ۋە بــۇ مۇھىتنــى تــوال ھالــاردا كوچىدىكــى تاپتىــن چىققــان
ـار 16 ،15
ـۋال بالىـ
ـل ئەھـ
ـۇ خىـ
ـۇ بـ
ـدۇ .بولۇپمـ
ـىدىن تاپىـ
ـڭ ئارىسـ
بالىالرنىـ
ياشــارغا كىرگەندىــن كېيىــن تېخىمــۇ كــۆپ كۆرۈلۈشــكە باشــايدۇ ،چۈنكــى
بــۇ ياشــاردا بالىالرنىــڭ ئۆزلــۈك تۇيغۇســى كۈچىيىشــكە ،يەنــى مــەن زادى
كىــم؟ دېگــەن ســوئالغا جــاۋاب ئىزدەشــكە باشــايدۇ ،ئاستا-ئاســتا ئۆزىنــى
مۇســتەقىل بىــر بارلىــق ســۈپىتىدە ئاڭقىرىشــقا باشــايدۇ ،شــۇنىڭ بىلــەن
ـايدۇ.
ـكە باشـ
ـەھنىنى ئىزدەشـ
ـەن قىلىدىغان سـ
ـان ،نامايـ
ـۇل قىلىدىغـ
ـى قوبـ
ئۆزىنـ
ـۇزۇن
ـى ئـ
ـڭ بۇرۇنقـ
ـدا ،ئۆزىنىـ
ـش جەريانىـ
ـۇ ئاڭقىرىـ
ـە بـ
ـەن بىرگـ
ـۇنىڭ بىلـ
شـ
ـدۇ ،بۇ
ـان بولىـ
ـوال ئويلىنىدىغـ
ـدە تـ
ـى ھەققىـ
ـىزلىنىش كەچمىشـ
ـق ھۆرمەتسـ
يىللىـ
ـيان
ـن قېچىش ئىسـ
ـى ئائىلىدىـ
ـەش ئۇنىڭدىكـ
ـنى كۆشـ
ـىز كەچمىشـ
ـل توختاۋسـ
خىـ
تۇيغۇســىنى تېخىمــۇ الۋۇلدىتىۋېتىــدۇ( .بــۇ خىــل ئەھۋالغــا تۈركىيەدىكــى
بولۇپمــۇ ئىســتانبۇلدىكى ئۇيغــۇر ئائىلىــرى كــۆپ ئۇچراۋاتىــدۇ).
ھۆرمەتكــە ئېرىشەلمەســلىكنىڭ بالىالرنىــڭ ســاغالم پىســخىك ھالىتىگــە
ـەل
ـار بىلەن مۇپەسسـ
ـقا بايانـ
ـداق قىسـ
ـلىدە مۇنـ
ـىرىنى ئەسـ
ـىتىدىغان تەسـ
كۆرسـ
ئىپادىلــەش مۇمكىــن ئەمــەس ،بالىالرنىــڭ ئــۆز باھاســى ،ئۆزىگــە بولغــان
ئىشــەنچى ،يېتەرلىكلىــك تۇيغۇلىــرى پىســخولوگىيەدىكى ناھايىتــى مۇھىــم
تېمىــاردۇر ،بــۇ ھەقتــە تېخىمــۇ چوڭقــۇرالپ ئىزدىنىــش كېــرەك .بــۇ
يازمىــدا پەقــەت دىنــدار ئۇيغــۇر ئائىلىلىرىگــە پەيغەمبىرىمىزنىــڭ بالىالرغــا
ـىم
ـر قىسـ
ـەت بىـ
ـىتىدە پەقـ
ـى مەقسـ
ـى كۆرۈۋېلىشـ
ـىدىن ئۆزىنـ
ـان مۇئامىلىسـ
تۇتقـ
ـەن
ـش بىلـ
ـل قىلىـ
ـقىچە تەھلىـ
ـۇنۇش ۋە قىسـ
ـى سـ
ـس ۋە ۋەقەلەرنـ
ـك ھەدىـ
تىپىـ
كۇپايىلەنــدۇق.
ـڭ
ـداق؟ بىزنىـ
ـى قانـ
ـى مەيدانـ
ـىلە ھەققىدىكـ
ـۇ مەسـ
ـڭ بـ
ـا دىنىمىزنىـ
ئۇنداقتـ
ئەمەلىيىتىمىــز دىنىمىزنىــڭ تەلىپىگــە ئۇيغۇنمــۇ؟ دېگــەن ســوئالالر ھەققىــدە
توختىلىــپ باقايلــى .ھۆرمەتلىنىشــنىڭ بالىالرنىــڭ پىســخىك ســاغالملىقى ۋە
ئۆســۈپ يېتىلىشــىگە كۆرســىتىدىغان ئىجابىــي تەســىرلىرى ۋە كەمســىتىلىش ۋە
ھۆرمەتلەنمەســلىكنىڭ ســەلبىي تەســىرلىرى ھەققىــدە ،ھازىرقــى پىســخولوگىيە
پېنىــدە نۇرغۇنلىغــان تەتقىقاتــار بــار بولــۇپ ،بــۇ يازمىــدا بــۇ ھەقتــە
ـار
ـڭ بالىـ
ـان پەيغەمبىرىمىزنىـ
ـان قىلىنغـ
ـلەردە بايـ
ـەت ھەدىسـ
ـتىن پەقـ
توختالماسـ
بىلــەن بولغــان ئاالقىدىكــى كونكېــرت ئىش-ھەرىكەتلىرىدىــن ئۆزىمىزنىــڭ
ئەمەلىيىتىگــە نــەزەر سېلىشــقا تىرىشــىمىز.
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دىنىمىــز ســۆيگۈ دىنىــدۇر .ئەقىدىمىزنىــڭ يادروســىمۇ ئالالھنــى ســۆيۈش،
ـڭ
ـتۇر .پەيغەمبىرىمىزنىـ
ـى سۆيۈشـ
ـۇلمان جامائەتنـ
ـۆيۈش ۋە مۇسـ
ـى سـ
پەيغەمبەرنـ
كىچىــك بالىــار بىلــەن بولغــان ئاالقىســىدىكى ئىــش ھەرىكەتلىرىگــە نــەزەر
ـن
ـق ،قاتتىقلىقتىـ
ـى ،قوپاللىـ
ـەن يۇغۇرۇلغانلىقىنـ
ـۆيگۈ بىلـ
ـەي سـ
ـاق ،پۈتۈنلـ
سالسـ
ئىنتايىــن يىراقلىقىنــى كۆرەلەيمىــز .رەســۇلۇلالھ نامــاز ئوقۇغانــدا نەۋرىلىــرى
ـەجدىدىن
ـكەندە ئاندىن سـ
ـۇالر چۈشـ
ـا ئـ
ـە يامىشىۋالسـ
ـەن گەدىنىگـ
ـەن ،ھۈسـ
ھەسـ
ـى
ـەس ئىبنـ
ـەن .ئەنـ
ـزدەك قوغلىۋەتمىگـ
ـما دەپ بىـ
ـى بۇزۇشـ
ـان ،نامىزىمنـ
تۇرغـ
ـە
ـا ئۆيىمىزگـ
ـقا ،بولسـ
ـم ئوقۇشـ
ـەر دائىـ
ـز ھـ
ـى ھەممىمىـ
ـۇ ھەدىسـ
ـڭ مۇنـ
مالىكنىـ
ـڭ
ـۇ پەيغەمبىرىمىزنىـ
ـۇ ئەنھـ
ـەس رەزىيەلالھـ
ـلىكتۇر .ئەنـ
ـقا تېگىشـ
ـاپ قويۇشـ
چاپـ
ـە مۇنداق
ـۇ ھەقتـ
ـۇپ بـ
ـان بولـ
ـى قىلغـ
ـاي خىزمىتىنـ
ـن ئاجرىمـ
ـل يېنىدىـ
ـون يىـ
ئـ
ـقا
ـى نېمىشـ
ـاالم بۇنـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـام ،پەيغەمبـ
ـنى قىلسـ
ـر ئىشـ
ـەن بىـ
ـدۇ< :مـ
دەيـ
ـام
ـى> ،ئىمـ
ـڭ دەپ كايىمايتتـ
ـقا قىلمىدىـ
ـى نېمىشـ
ـام ،بۇنـ
ـاي قالسـ
ـڭ؟ قىلمـ
قىلدىـ
ـاالمنىڭ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـەن پەيغەمبـ
ـدۇ< :مـ
ـپ مۇنداق دەيـ
ـەت قىلىـ
ـەد رىۋايـ
ئەھمـ
ـۇ
ـەن ئـ
ـرۇپ ،مـ
ـقا بۇيـ
ـرەر ئىشـ
ـى بىـ
ـۇ مېنـ
ـم .ئـ
ـى قىلدىـ
ـل خىزمىتىنـ
ـون يىـ
ئـ
ـا-
ـچ تاپـ
ـاڭا ھېـ
ـۇ مـ
ـام ،ئـ
ـۇزۇپ قويسـ
ـى بـ
ـام ياكـ
ـاراپ قالسـ
ـەل قـ
ـقا سـ
ئىشـ
تەنــە قىلمىغــان ئىــدى .ئائىلىســىدىكىلەردىن بىرەرســى تاپــا قىلســا بولــدى
ـى>.
ـۇپ قوياتتـ
ـتىن توسـ
ـا قىلىشـ
ـڭالر دەپ تاپـ
قىلىـ
ھۆرمەتلەنمىگــەن بالىــار كېيىــن باشــقىالرنىمۇ ھۆرمەتلىيەلمەيــدۇ .چۈنكــى
ـپ
ـى تېتىـ
ـۇ ئىكەنلىكىنـ
ـر تۇيغـ
ـداق بىـ
ـنىڭ قانـ
ـش ۋە ھۆرمەتلەشـ
ـۇ ھۆرمەتلىنىـ
ئـ
ـەنچى
ـڭ ئۆزىگە بولغان ئىشـ
ـەن بالىالرنىـ
ـى ھۆرمەتلەنمىگـ
ـەڭ چاتىقـ
ـان .ئـ
باقمىغـ
ـى
ـا ئادەملەردىكـ
ـى بولسـ
ـەنچنىڭ تۆۋەنلىكـ
ـان ئىشـ
ـە بولغـ
ـۆۋەن بولىدۇ،ئۆزىگـ
تـ
ـابلىنىدۇ.
ـرى ھېسـ
ـن بىـ
ـا يىلتىزىدىـ
ـىلىلەرنىڭ ئانـ
ـخىك مەسـ
ـل پىسـ
ـۇ خىـ
خىلمـ
يۇقىرىــدا تىلغــا ئالغىنىمــدە ،بالىالرنــى قاپاقتــا باشقۇرۇشــتىن ،ئۆزىدىــن
قورققىنىدىــن پەخىرلىنىدىغــان ئاتا-ئانىــار مۇنــۇ ئايەتكــە قــاراپ باقســۇن:
<ئــى مۇھەممــەد ئەگــەر ســەن قوپــال ،باغــرى قاتتىــق بولغــان بولســاڭ
ـاڭا
ـم مـ
ـدى بالىلىرىـ
ـەن بوالتتى>ئەمـ
ـاپ كەتكـ
ـن تارقـ
ـۇالر چۆرەڭدىـ
ـڭ ،ئـ
ئىدىـ
ـر
ـن بىـ
ـار ئۆزىدىـ
ـەن ئاتا-ئانىـ
ـدۇ دېگـ
ـتىن قاچىـ
ـدۇ ،پاراڭلىشىشـ
ـەپ قىلمايـ
گـ
ســوراپ باقســۇن ،پەيغەمبــەر قوپــال بولســا،ھەمراھلىرى تارقــاپ كېتىدىغــان
ـران
ـى ھەيـ
ـىپ كېتىشـ
ـڭ يىراقلىشـ
ـا بالىلىرىنىـ
ـال بولسـ
ـار قوپـ
ـا ئانىـ
ـەردە ،ئاتـ
يـ
قاالرلىقمــۇ؟
ئەبــۇ ســەلەمە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق دەيــدۇ< :مــەن پەيغەمبــەر
ئەلەيھىسســاالمنىڭ قېشــىدا يۈرىدىغــان كىچىــك بىــر بــاال ئىدىــم .تامــاق
ۋاقتىــدا قولــۇم داســتىخاننىڭ ھەممــە يېرىــدە يۈگــۈرەپ يۈرەتتــى .بىــر
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كۈنــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مــاڭا< :ئــى ئوغلــۇم! تاماقتىــن بــۇرۇن
ـدى>.
ـن دېـ
ـن يېگىـ
ـدى تەرىپىڭدىـ
ـەن ئالـ
ـۇڭ بىلـ
ـوڭ قولـ
ـن ،ئـ
ـمىلالھ دېگىـ
بىسـ
مۇتتەفەقــۇن ئەلەيــھ .ھەدىســتىن كۆرەلەيمىزكــى ،ئەبــۇ ســەلەمەنىڭ قىلىقــى
ـق
ـان ،اليىـ
ـا ئۇچرىمىغـ
ـەۋەبىدىن قوپاللىققـ
ـى سـ
ـاال بولغانلىقـ
ـەن ،بـ
ئەيىبلەنمىگـ
ـورۇنىدا كىچىكلەرمۇ
ـاق سـ
ـڭ تامـ
ـى ،چوڭالرنىـ
ـەڭ مۇھىمـ
ـان .ئـ
ـى قىلىنغـ
ھۆرمىتـ
ـتۇرىلىدۇ.
ـتىخاندىن يىراقالشـ
ـەر داسـ
ـە ،كىچىكلـ
ـان كەلسـ
ـزدە مېھمـ
ـان .بىـ
ئولتۇرغـ
ـچ
ـە ھېـ
ـش بىزگـ
ـۇر! دېيىـ
ـرى تـ
ـورۇنى ،نېـ
ـڭ سـ
ـاۋۇ چوڭالرنىـ
ـە مـ
ـە ،ماڭـ
ماڭـ
يــات ئىــش ئەمــەس.
ســەھل ئىبنــى ســەئد رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىــپ مۇنــداق
ـاالم
ـدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـ
ـۇ كەلتۈرۈلـ
ـاالمغا سـ
ـدۇ< :پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـ
دەيـ
ـدە
ـول تەرىپىـ
ـاال ،سـ
ـر بـ
ـدە بىـ
ـوڭ تەرىپىـ
ـڭ ئـ
ـى .ئۇنىـ
ـپ ئىچتـ
ـۇنى ئېلىـ
سـ
چــوڭالر بــار ئىــدى .پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئــوڭ تەرەپتىكــى بالىغــا:
ـۇ
ـورىدى .ئـ
ـەن؟ دەپ سـ
ـىمگە قوشۇالمسـ
ـىگە بېرىشـ
ـاۋۇ كىشـ
ـى ئـ
ـڭ بۇنـ
<مېنىـ
ـەمكى،
ـەن قەسـ
ـى بىلـ
ـڭ نامـ
ـى! ئالالھنىـ
ـڭ ئەلچىسـ
ـى ئالالھنىـ
ـاق ،ئـ
ـاال :يـ
بـ
مــەن ســېنىڭدىن كەلگــەن ھەرقانــداق نېســىۋەمنى ھېچكىمگــە ئۆتۈنــۈپ
ـڭ
ـۇنى ئۇنىـ
ـاالم سـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـەن پەيغەمبـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـدى .شـ
ـەن دېـ
بەرمەيمـ
[[[
قولىغــا بــەردى>.
ـش ئۈچۈن
ـاۋال بېرىـ
ـە ئـ
ـۇنى كىمگـ
ـۇر دادا سـ
ـر ئۇيغـ
ـدا بىـ
ـاش ئەھۋالـ
ئوخشـ
ـڭ بالىالرنى
ـتىن پەيغەمبىرىمىزنىـ
ـوراپ ئولتۇرارمۇ؟ ھەدىسـ
ـك بالىدىن سـ
ـۇ كىچىـ
شـ
ـەردە
ـۇ يـ
ـە بـ
ـدۇ .مەنچـ
ـەن بولىـ
ـەن نامايـ
ـى روشـ
ـەت قىلىدىغانلىقـ
ـەدەر ھۆرمـ
نەقـ
بىــز ئويلىنىدىغــان تېخىمــۇ مۇھىــم يەنــە بىــر مەســىلە بــار ،ئــۇ كىچىــك
ـان نەدىن
ـراز بىلدۈرەلەيدىغـ
ـۇق ئېتىـ
ـداق ئوچـ
ـورۇنىدا بۇنـ
ـڭ سـ
ـا چوڭالرنىـ
بالىغـ
ـا تۇتقان
ـۇلۇلالھنىڭ بالىالرغـ
ـى پەقەت رەسـ
ـەت؟ بۇنـ
ـق ۋە جۈرئـ
ـەن دادىللىـ
كەلگـ
ـفېرادىن ئىزدەش
ـان ئاتموسـ
ـرى ياراتقـ
ـىيە ۋە ئىش-ھەرىكەتلىـ
ـى پوزىتسـ
ئىلگىرىكـ
ـىتىلىدىغان ،چەتكە
ـەر كەمسـ
ـاال كىچىكلـ
ـۇ بـ
ـاۋادا بۇرۇن بـ
ـى ،نـ
ـن .چۈنكـ
مۇمكىـ
ـا
ـس قىلسـ
ـى ھېـ
ـر مۇھىتنـ
ـان بىـ
ـا ئېلىنمايدىغـ
ـلىرى ئېتىبارغـ
ـان ،قاراشـ
قېقىلىدىغـ
ـپ،
ـى رەت قىلىـ
ـۇلۇلالھنىڭ تەلىپىنـ
ـورۇندا رەسـ
ـر سـ
ـوڭ بىـ
ـداق چـ
ـدى ،بۇنـ
ئىـ
ـى ،ئۇ
ـان بوالتتـ
ـەت قىاللمىغـ
ـقا جۈرئـ
ـان قىلىشـ
ـكارا بايـ
ـى ئاشـ
ـڭ تەلىپىنـ
ئۆزىنىـ
ـاقلىقىنى
ـا يۇمشـ
ـۇ بالىالرغـ
ـى ،پەيغەمبىرىمىزنىڭمـ
ـڭ رەت قىلىنمايدىغانلىقىنـ
تەلىپىنىـ
بىلگەچكــە شــۇنداق دادىــل بوالاليــدۇ .يەنــە بــۇ ھەدىســتىن ،بالىالرنىــڭ
ـدۇ.
ـۇ چىقىـ
ـنىڭ الزىملىقىمـ
ـادا قىلىشـ
ـى ئـ
ـۇق تەلەپلىرىنـ
ـق ،يوللـ
ھەقلىـ
بالىالرنىــڭ پىكرىنــى ئېلىــش ،ئــۇالر بىلــەن ئىشــاردا مەسلىھەتلىشــىش،
[[[ بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس
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ـە
ـە كۈلتۈرىمىزگـ
ـڭ ئائىلـ
ـتىنى ئېيتقاندا،بىزنىـ
ـش راسـ
ـەت قىلىـ
ـلىرىغا ھۆرمـ
قاراشـ
يــات ئىشــاردىندۇر .ۋەھالەنكــى ،ئۇنــداق قىلىــش بولســا پەيغەمبىرىمىزنىــڭ
ســۈننىتىدۇر .مۇنــۇ ۋەقەلىككــە قــاراڭ< :ئوھــۇد ئۇرۇشــىغا تەييارلىــق
قىلىۋاتقانــدا ،بىــر بــاال پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئۆزىنىــڭ ئۇرۇشــقا
چىقىشــقا قوشــۇلمىغىنى ئۈچــۈن قارشــى چىقىــپ <ئــى ئالالھنىــڭ ئەلچىســى!
ســەن مېنىــڭ تاغامنىــڭ ئوغلىغــا ئۇرۇشــقا چىقىشــقا رۇخســەت قىلىــپ ،مــاڭا
ـى يېڭىۋالىمەن
ـام ئۇنـ
ـەن چېلىشسـ
ـڭ بىلـ
ـى ،ئۇنىـ
ـڭ .چوقۇمكـ
ـەت قىلمىدىـ
رۇخسـ
دېــدى .شــۇنىڭ بىلــەن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئــۇ ئىككىســىنى چېلىشــقا
ســالدى .دېگەنــدەك ئــۇ بــاال يېڭىۋالــدى .بۇنــى كۆرگــەن پەيغەمبــەر
ئەلەيھىسســاالم ئۇنىمــۇ ئەســكەرلىككە قوبــۇل قىلــدى> .رەســۇلۇلالھ رەت
ـۇ
ـز شـ
ـا پەيغەمبىرىمىـ
ـدۇ ،ئەممـ
ـى چىقالمايـ
ـا قارشـ
ـم ئۇنىڭغـ
ـە ھېچكىـ
قىلىۋەتسـ
ـڭ
ـە ئۆزىنىـ
ـدى ۋە ئاقىۋەتتـ
ـەت قىلـ
ـدى ،ھۆرمـ
ـك ئالـ
ـى ئىلـ
ـۇ پىكرىنـ
بالىنىڭمـ
ـدى.
ـۇل قىلـ
ـكەرلىككە قوبـ
ـى ئەسـ
ـۇ بالىنـ
ـپ ،ئـ
ـىدىن قايتىـ
ـلىدىكى قارىشـ
ئەسـ
بىــر ئۇيغــۇر دادا قانــداق قىلىشــى مۇمكىــن؟ ئــەڭ بولمىغاندىمــۇ نېمىــدەپ
خەقنىــڭ ئالدىــدا ســاقىلىمغا تارغــاق سالىســەن؟ ســەن كىچىككىنــە تــۇرۇپ
تېخــى داداڭغــا ئىــش ئۆگەتكىــدەك بولدۇڭمــۇ؟ دەيمىــز.
بۇنــداق مىســالالرنى يەنــە نۇرغــۇن كەلتــۈرۈش مۇمكىــن .پەيغەمبىرىمىزگــە
كىچىكىــدە ھەمــراھ بولغــان ئەنــەس ئىبنــى مالىــك ،ئابدۇلــا ئىبنــى
ئاببــاس ،ئابدۇلــا ئىبنــى مەســئۇد ،ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــپ ،ئەبــۇ
ـىدىال،
ـلەرنىڭ ھەممىسـ
ـان ھەدىسـ
ـەت قىلغـ
ـاھابىلەر رىۋايـ
ـق سـ
ـەلەمە ...قاتارلىـ
سـ
رەســۇلۇلالھنىڭ كىچىكلەرگــە قانــداق كــەڭ قورســاق ،مېھرىبــان ،مۇاليىــم
ئىكەنلىكىنــى كۆرەلەيمىــز .رەســۇلۇلالھ بالىــار بىلــەن بىللــە ئوينايتتــى،
ئويناۋاتقــان كىچىــك بالىالرغــا ســاالم بېرىــپ ئۆتەتتــى .رەســۇلۇلالھ كــۆپ
ھالــاردا كىچىــك بالىالرنــى ئۆزىگــە ھەمــراھ قىلىۋاالتتــى .بەزىــدە ئابدۇلــا
ـى.
ـراھ قىلىۋاالتتـ
ـى ھەمـ
ـدە جەئفەرنـ
ـنى ،بەزىـ
ـدە ئەنەسـ
ـنى ،بەزىـ
ـى ئابباسـ
ئىبنـ
ـكەن ئىدى.
ـتا ئەگەشـ
ـۇ ئىشـ
ـۇلۇلالھقا بـ
ـاھابىلەرمۇ رەسـ
ـەر ،سـ
ـى خەلىپەلـ
كېيىنكـ
ـداق
ـدا مۇنـ
ـز زامانىـ
ـن ئابدۇلئەزىـ
ـەر ئىبـ
ـان ئۆمـ
ـە دەپ ئاتالغـ
ـىنچى خەلىپـ
بەشـ
بىــر ۋەقــە بولغــان :ئۆمــەر ئىبنــى ئابدۇلئەزىــز خەلىپىلىككــە ئولتۇرغانــدا،
ئۇنىــڭ خەلىپىلىككــە ئولتۇرغانلىقىنــى تەبرىكلــەش ۋە ئــۆز يۇرتلىرىنىــڭ
ئەھۋالىدىــن خــەۋەر بېرىــش ئۈچــۈن ،ھــەر قايســى يۇرتالردىــن ئەلچىلــەر
ئۆمىكــى كېلىشــكە باشــلىدى .ئۇالردىــن بىــرى ھىجــاز ئەلچىلىــرى بولــۇپ،
ـرەك
ـى كىچىكـ
ـىدىن يېشـ
ـڭ ئارىسـ
ـدە ،ئۇالرنىـ
ـا كىرگەنـ
ـڭ ئالدىغـ
ـۇالر خەلىپىنىـ
ئـ
ـە
ـى .خەلىپـ
ـا چىقتـ
ـۈن ئالدىغـ
ـش ئۈچـ
ـۆز قىلىـ
ـەن سـ
ـا ۋاكالىتـ
ـاال ئۇالرغـ
ـر بـ
بىـ
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ئابدۇلئەزىــز :ســەندىن چــوڭ بىرســى ســۆز قىلســۇن دېــدى .ئــۇ بــاال:
ئالــاھ مۆمىنلەرنىــڭ خەلىپىســىنى ئىســاھ ئەتســۇن! ئىنســان پەقــەت قەلبــى
ـە:
ـان خەلىپـ
ـى ئاڭلىغـ
ـدى .بۇنـ
ـۇر دېـ
ـا كىچىكتـ
ـى بىلەنـ
ـڭ كىچىكلىكـ
ۋە تىلىنىـ
ـىھەتلىرى
ـان نەسـ
ـاال قىلغـ
ـۇ بـ
ـدى ،ئـ
ـن دېـ
ـىھەت قىلغىـ
ـاڭا نەسـ
ـۇل! مـ
ـى ئوغـ
ئـ
بىلــەن خەلىپىنــى يىغلىتىۋەتتــى .ئــۇ ئــاران  11ياشــلىق بــاال ئىــدى .بىــر
خەلىپىنىــڭ ئالدىــدا بۇنــداق ســۆز قىلىشــقا جۈرئــەت قىلىــش تەســادىپىيلىق
بولمىســا كېــرەك.
يەنــە بىــر ھەدىســتە پەيغەمبىرىمىــز مېنىــڭ ئــون بــاالم بــار ،مــەن
ھېچقايسىســىنى قۇچىقىمغــا ئالمايمــەن دېگــەن ئادەمگــە غەزەپلەنگــەن ،ۋە
ئۇنىڭغــا شــەپقەتلىك بولمىغانالرغــا شــەپقەت قىلىنمايــدۇ دەپ قاتتىــق ســۆز
قىلغــان.
ئومۇمــەن ئېيتقىنىمىــزدا ،ئىنســانالر ئارىســىدىكى مۇناســىۋەتتە رەھىــم-
ـام
ـۇش ئىسـ
ـراق بولـ
ـن يىـ
ـۇش ،قاتتىقلىقتىـ
ـم بولـ
ـۇش ،مۇاليىـ
ـەپقەتلىك بولـ
شـ
دىنىمىزنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم پىرىنســىپىدۇر .ئاتا-ئانىــار بىلــەن بالىــار
ـم
ـى ،مۇاليىـ
ـى ھۆرمەتلىشـ
ـڭ بالىالرنـ
ـىۋەتتە ،ئاتا-ئانىالرنىـ
ـىدىكى مۇناسـ
ئارىسـ
بولۇشــى ،ئۇالرغــا ئــۆز قىممىتىنــى ھېــس قىلدۇرۇشــى ،ئۇالرغــا تېگىشــلىك
ئورنىنــى بېرىشــى ،ئۆزىنــى نامايــەن قىلىدىغــان ســورۇن ھازىــرالپ بېرىشــى
دىنىمىزنىــڭ ســۈننىتىدۇر ،ۋە ئۇالرنىــڭ ســاغالم يېتىلىشــىنىڭ مۇقــەررەر
تەقەززاســىدۇر.
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تاھىرجان ئابباس
بىرلىكتــە ھەرىكــەت قىلىــش روھــى كۆپىنچــە شــۇ دەۋا ســەۋدالىرى
ئۆزلىرىنىــڭ نورمــال ۋە قانۇنلــۇق ھەق-ھوقۇقــى ۋە پايدا-مەنپەئەتىنــى
باشــقىالرنىڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن ئۆتۈنــۈپ بېرىشــتەك ئالىــي پىداكارلىــق
روھــى ئاساســىدا يېتىلىــدۇ .بۈيــۈك نەتىجىلەرنــى قولغــا كەلتــۈرۈش،
ئادەتتــە ئەنــە ئاشــۇ پىداكارلىــق روھىنــى ئۆزىنىــڭ جان-دىلــى ۋە كۆڭــۈل
ئارزۇســى بىلــەن باغرىغــا باســااليدىغان ئۈســتۈن شەخســىيەتلەر ۋە نەتىجىنــى
باشــقىالرغا ئۆتۈنــۈپ بېرىــش بىلــەن خۇشــال بولــۇش تۇيغۇســىنى ئۆزىگــە
شــەرەپ بىلىدىغــان پىــداكار ئەزىمەتلــەر بىلــەن بارلىققــا كېلىــدۇ .لېكىــن
ـى
ـم خىزمەتلەرنـ
ـش ۋە مۇھىـ
ـۇغ ئىـ
ـر ئۇلـ
ـداق بىـ
ـدە ھەرقانـ
ـاننىڭ تەبىئىتىـ
ئىنسـ
ئۆزىنىــڭ ۋۇجۇدقــا چىقىرىــش ئارزۇســى ھاكىــم بولغانلىقــى ئۈچــۈن ،بۇنــى
ئەمەلىيلەشــتۈرۈش نورمــال ئىنســانالر ئۈچــۈن ئۇنچــە ئاســانغا توختىمايــدۇ.
ـۇنى
ـۇم سـ
ـر يۇتـ
ـىدا بىـ
ـن ئۇرۇشـ
ـا ھۇنەيـ
ـى ۋاقىتتـ
ـۇم ئەينـ
ـن چوقـ
ـۇ بىزدىـ
بـ
ئۆزئــارا بىر-بىرىگــە ئۆتۈنــۈپ بېرىــپ ،ھېــچ بىــرى ئىچمــەي ،ھەممىســى
شــاھادەت شــەربىتى ئىچكــەن بۈيــۈك روھ ۋە يۈكســەك دەۋا ســەۋدالىرىنىڭ
ـز
ـىلەن :بىـ
ـەپ قىلىدۇ.مەسـ
ـق تەلـ
ـتۈن پىداكارلىـ
ـىدە ئۈسـ
ـى سەۋىيەسـ
پىداكارلىقـ
ـۇرۇپ،
ـپ تـ
ـى بىلىـ
ـى قىالاليدىغانلىقىمىزنـ
ـۇ ياخشـ
ـز تېخىمـ
ـنى ئۆزىمىـ
ـر ئىشـ
بىـ
شــۇ ئىشــنى باشــقا بىرســىنىڭ ھــەل قىلىشــىغا ئۆتۈنــۈپ بېرەلەيدىغــان،
ـقىالرنى
ـالماي باشـ
ـە كۆز قىرىنى سـ
ـش ۋە تەنتەنىلەرگـ
ـكەندە ئالقىـ
ـا ئېرىشـ
ئۇتۇققـ
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ـى
ـىنى تېپىشـ
ـن ئۆز ئىپادىسـ
ـدە ئاندىـ
ـەۋىيەگە كەلگەنـ
ـان سـ
ـا چىقىرااليدىغـ
ئالدىغـ
ـە دەۋا يولىدا
ـەك روھ ئادەتتـ
ـەن يۈكسـ
ـىپ يېتىلگـ
ـل پىشـ
ـۇ خىـ
ـا بـ
ـن .مانـ
مۇمكىـ
بىرلىكتــە ھەرىكــەت قىلىشــنىڭ ۋاز كەچكىلــى بولمايدىغــان پىرىنســىپلىرىدىن
بىــرى ،ھەمــدە ئىخــاس ۋە ســەمىمىيەتنى يېتىلدۈرىدىغــان مۇھىــم ســېھرىي
كۈچكــە ئىگــە ئامىــل.
مــەن پۇتبــول تېخنىكىســىنى بــەك بىلىــپ كەتمەيمــەن ،ئادەتتــە پۇتبولنــى
ئــون بىــر كىشــىدىن تەشــكىللەنگەن ئىككــى گۇرۇپپــا ئەزالىــرى ئوينايــدۇ،
ئەممــا گولنــى ئۇالرنىــڭ ئىچىدىــن بىــرى ئاتىــدۇ .تاماشــىبىنالر ئۇنــى
ئالقىشــايدۇ ۋە چولپــان ئېــان قىلىــدۇ .ھالبۇكــى توپنىــڭ گــول بولۇشــىدا
ـى
ـچانلىق ھەرىكىتـ
ـى ۋە ماسلىشىشـ
ـارا ھەمكارلىقـ
ـڭ ئۆزئـ
ـا ئەزالىرىنىـ
ـۇ گۇرۇپپـ
شـ
ـۈن
ـق پۈتـ
ـان قاتارلىـ
ـا ،چولپـ
ـدە لوڭقـ
ـن نەتىجىـ
ـدۇ؛ لېكىـ
ـلىق رول ئوينايـ
ئاساسـ
ـدۇ.
ـم قىلىنىـ
ـىغا تەقدىـ
ـول كوماندىسـ
ـۇ پۇتبـ
ـان ئاشـ
ـۇپ بولغـ
ـار مەنسـ
ئويۇنچىـ
ـزدەك
ـزدە بىـ
ـا كۈنىمىـ
ـم .مانـ
ـاراش الزىـ
ـەن قـ
ـق بىلـ
ـۇ مەنتىـ
ـا بـ
ـە دەۋاغـ
مېنىڭچـ
ئېغىــر كۈنگــە قالغــان خەلقنىــڭ دەۋاســىنى ئۆزىنىــڭ دەردى بىلىــپ يولغــا
چىققــان شەخســلەرنىڭ بىرلىــك ئېڭــى ،ھەمكارلىــق چۈشەنچىســى ،ماسلىشــىش
ھەرىكىتــى ھېــچ بولمىغانــدا ئەنــە شــۇ پۇتبــول ئەزالىرىــدەك پاسلىشــىش،
ماسلىشــىش ،ھەمكارلىشــىش سەۋىيەســىدە يۈكســەك بولغــان بولســا ئىــدى،
كۈنىمىزدىكىــدەك «ھەممىمىــز جەننەتكــە كىرســەك بولىــدۇ؛ لېكىــن ئاچقۇچــى
مەنــدە بولۇشــى الزىــم» ياكــى «تــوپ ئوينايلــى مەيلــى ،ئەممــا گولنــى
ـەت قىلىدىغان
ـە ھەرىكـ
ـق بويىچـ
ـەن مەنتىـ
ـرەك!» دېگـ
ـىم كېـ
ـەن ئېتىشـ
ـۇم مـ
چوقـ
مەنمەنچــى ،شــۆھرەتپەرەس نابــاب شەخســلەرگە مەيــدان بــوش قالمىغــان
ـڭ
ـەك ،ئۇالرنىـ
ـى دېمـ
ـوش قېلىشـ
ـڭ بـ
ـىلەرگە مەيداننىـ
ـداق شەخسـ
ـى .بۇنـ
بوالتتـ
ماقام-مەنســەپ ۋە شان-شــەرەپكە بولغــان ھېرىســمەنلىكىنى كاپالەتكــە ئىگــە
قىلىشــى ئۈچــۈن ،دەۋانــى سۇيىئىســتېمال قىلىشــتىن ئىبــارەت رەزىللىكىگــە
يــول ھازىــرالپ بەرگەنلىــك بولىــدۇ .شــۇنىڭ ئۈچــۈن بىزنىــڭ دەۋا يولىــدا
ئۈمىــد قىلىدىغىنىمىــز« :ئاچقــۇچ باشــقىالردا بولســۇن ،گولنــى باشقىســى
ـە
ـۇن ،بىرگـ
ـى زەخمىلەنمىسـ
ـەت روھـ
ـى ،جامائـ
ـك ئېڭـ
ـى بىرلىـ
ـۇن ،مۇھىمـ
ئاتسـ
ـەن
ـۇن» دېگـ
ـز ئۆلمىسـ
ـۈرۈش روھىمىـ
ـە يـ
ـدا بىرگـ
ـر يولـ
ـش ،بىـ
ـەت قىلىـ
خىزمـ
ـش،
ـە قىلىـ
ـە ئىگـ
ـنى كاپالەتكـ
ـنى ۋە يېتىلدۈرۈشـ
ـە يېتىلىشـ
ـاڭ بويىچـ
ـەك ئـ
يۈكسـ
ـىغان
ـە ئوخشـ
ـل ۋە مەنمەنچىلىككـ
ـان مەنچىـ
ـى ئۆلتۈرىدىغـ
ـۇنىڭدەك روھىمىزنـ
شـ
پىســخىك كېســەللىكلەردىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن يەككــە ھەرىكــەت ئەمــەس
كوللېكتىــپ خىزمــەت ئېڭىنــى يېتىلدۈرۈشــتىن ئىبــارەت.
ـىڭالر
ـار دېيىشـ
ـۇرۇرى بـ
ـى ۋە غـ
ـززەت نەپسـ
ـر ئىـ
ـڭ بىـ
ـەق ،ھەممىمىزنىـ
بەرھـ
ـە دەرمان
ـڭ دەردىگـ
ـام ئالىمىنىـ
ـى ئىسـ
ـۇ ئىززىتىمىزنـ
ـۇ ۋە بـ
ـۇ تۇيغـ
ـن ،بـ
مۇمكىـ
ـڭ
ـا ۋەتىنىمىزنىـ
ـىغا ،ئانـ
ـن قۇتۇلۇشـ
ـڭ خورلۇقتىـ
ـز مىللىتىمىزنىـ
ـىغا ،ئەزىـ
بولۇشـ
ئازادلىقىغــا بېغىشــايلى! چۈنكــى ھەممىمىزنىــڭ ئورتــاق غۇرۇرىمىــز ،ئورتــاق
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شــەرىپىمىز ســۆيۈملۈك ئانــا ۋەتىنىمىــزدە ئاياقــار ئاســتىدا دەپســەندە
قىلىنىۋاتىــدۇ« .پىچــاق ســۆڭەككە يەتتــى» دېيىــش ۋاقتــى كەلگەنــدۇ،
ئەلۋەتتــە! بىــز ھەممىمىــز نۆۋەتتىكــى قەدەمــدە ئىجابىــي ھەرىكــەت يولىنــى
تالــاپ ،ســۆيگۈ-مۇھەببەت بىلــەن ھەممىگــە باغرىمىزنــى ئېچىشــقا ،بــۇ
ـقىالرنى
ـقا ،باشـ
ـە ئېلىشـ
ـاق مۈرىمىزگـ
ـز ئورتـ
ـى ھەممىمىـ
ـڭ يۈكىنـ
ـۈك دەۋانىـ
بۈيـ
ـڭ
ـى ۋەزىيەتنىـ
ـكە ،نۆۋەتتىكـ
ـتىن ۋاز كېچىشـ
ـز ياشاشـ
ـدا ئۆزىمىـ
ـىتىش يولىـ
ياشـ
تەقەززاســى بويىچــە جىددىــي ۋە ئاڭلىــق ھالــدا ھەرىكــەت قىلىشــقا ۋە دەۋا
ـزە
ـەن مۇالھىـ
ـم» دېگـ
ـۇم الزىـ
ـەن بولۇشـ
ـۇم مـ
ـان چوقـ
ـاش قەھرىمـ
ـدا «بـ
يولىـ
بىلــەن ئەمــەس ،باشــقىالرغىمۇ يــول بېرىشــنى بىلىشــكە ،ھەتتــا كېــرەك
بولغانــدا ھەزرىتــى خالىــد ئىبنــى ۋەلىدنىــڭ تامامــەن الياقەتلىــك تــۇرۇپ،
بــاش قوماندانلىقنــى ھەزرىتــى ئەبــۇ ئۇبەيدىگــە ئۆتۈنــۈپ بەرگىنىــدەك
ـان
ـۈپ بېرەلەيدىغـ
ـقىالرغا ئۆتۈنـ
ـەم باشـ
ـى ھـ
ـەر» نـ
ـۇق ۋە مۇۋەپپەقىيەتلـ
«ئۇتـ
دەرىجىــدە روھىــي تاكامۇللــۇق بىلــەن پىشــىپ يېتىلىشــكە ۋە شــۇ ئالىــي
ـرادە
ـتەھكەم ئىـ
ـاد ،مۇسـ
ـۈك ئېتىقـ
ـۇنىڭدەك كۈچلـ
ـكە ،شـ
ـەن يۈكسىلىشـ
روھ بىلـ
ۋە مۇســتەقىل كۆزقــاراش ســاھىبى بولۇشقائىنتىلىشــىمىز الزىــم .چۈنكــى بــۇ
زامــان غەپلــەت ۋە بىپەرۋالىــق زامانــى ئەمــەس ،ئويغىنىــش ۋە ئويغىتىــش
زامانــى! يوقىالڭئىشــارغا ســەن-مەن دېيىشــىدىغان چــاغ ،بويــۇن تولغــاپ
دىماغقاقىدىغــان ۋاقىــت ئەمــەس .سۇســلۇق ۋە بىكارلىــق بىلــەن ئۆمــۈر
ـي
ـم ،مىللىـ
ـي ئالىـ
ـەس .زامان-دىنىـ
ـۇ ئەمـ
ـراپخورلۇقىقىلىدىغان دەۋر تېخىمـ
ئىسـ
ـك
ـك ۋە باراۋەرلىـ
ـۇن بىرلىـ
ـا بولسـ
ـم بولسـ
ـى ...كىـ
ـرال مىللەتچـ
ـي ،لىبېـ
زىيالىـ
ئىچىــدە دۈشــمەنگە ئورتــاق قارشــى تــۇرۇش زامانــى .چۈنكــى ئىككىنچــى
دۇنيــا ئۇرۇشــىنىڭ ئالــدى كەينىــدە ئوتتــۇرا شــەرق مىللەتچىلىرى-ئىســام
دىنىغــا ياكــى خىرىســتىيان دىنىغــا ئەمــەل قىلىشــىغا ياكــى سوتســىيالىزمچى
بولۇشــىغا قارىماي-،ھەممىســى جاھانگىرلىككــە ،مۇســتەملىكىچىلىككە قارشــى
تــۇرۇش ،مىللىــي ئازادلىقنــى قولغــا كەلتــۈرۈش ۋە بــۇ ئارقىلىــق مىللەتنــى
گۈللەندۈرۈشــنى ئۆزىنىــڭ تارىخــى ۋەزىپىســى قىلغــان .بۇنىڭدىــن شــۇنى
كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇكــى ،جاھانگىرلىككــە ۋە مۇســتەملىكىچىلىككە قارشــى
تۇرغــان ئازادلىــق ھەرىكىتىدىكــى چــوڭ دۈشــمەنگە دۇچ كەلگــەن ئاساســى
زىددىيــەت ئالدىــدا «دىنچــى ،مىللەتچىياكــى لىبېرالچــى» دېمــەي ھەممىســى
مىللىــي ئازادلىقنىــڭ بىرلىــك ســېپىدە تۇرۇشــى ،بــۇ باســقۇچتا ھەممىســى
ھەقىقىــي يولــداش بولــۇپ ،مىللىــي ئازادلىــق ۋە مۇســتەقىللىقتىن ئىبــارەت
ئورتــاق ۋەزىپىنــى ئۈســتىگە ئېلىشــقا توغــرا كېلىــدۇ.
قانــداق دۆلــەت قــۇرۇش ،قايســى يولــدا مېڭىــش ،قانــداق گۈللىنىــش ۋە
ـپ،
ـا ئېلىـ
ـى قولغـ
ـدە ،ئاچقۇچنـ
ـىگە دۇچ كەلگەنـ
ـىش مەسىلىسـ
ـداق زامانىۋىلىشـ
قانـ
ـرە
ـۇرۇپ ،مۇزاكىـ
ـدا ئولتـ
ـىرە ئەتراپىـ
ـاق شـ
ـن ،يۇمىـ
ـن كېيىـ
ـە كىرگەندىـ
ئۆيگـ
ـدۇ.
ـىمۇ بولىـ
قىلىنسـ
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ـەپتە
ـى سـ
ـازدا بىرىنچـ
ـاالر« :نامـ
ـە ئۆلىمـ
ـىلە ،كۆپىنچـ
ـم مەسـ
ـر مۇھىـ
ـە بىـ
يەنـ
ـدۇ.
ـتۈن» دەپ قارايـ
ـن ئۈسـ
ـەت جەھەتتىـ
ـۇرۇش پەزىلـ
ـىدا تـ
ـڭ ئارقىسـ
ئىمامنىـ
ـى
ـىلىنى ئىككىنچـ
ـن مەسـ
ـى ،لېكىـ
ـر تەرىپـ
ـىلىنىڭ بىـ
ـۇ مەسـ
ـدا بـ
ـە بولغانـ
مېنىڭچـ
بىــر تەرەپتىــن نەزەرگــە ئالغىنىمىــزدا ،ھەدىســنىڭ ئوتتۇرىغــا قويماقچــى
ـۇ
ـەت قىلىنغانمـ
ـش مەقسـ
ـۇرۇن كېلىـ
ـجىدكە بـ
ـى« :مەسـ
ـق تەرىپـ
ـان نۇقتىلىـ
بولغـ
ياكــى كېيىــن كەلســىمۇ ئالدىنقــى ســەپتە ئىمامنىــڭ ئارقىســىدا تۇرۇشــمۇ؟»
ـەر
ـى پەيغەمبـ
ـم .چۈنكـ
ـاراش الزىـ
ـەن قـ
ـەزەر بىلـ
ـۇ نۇقتىئىنـ
ـىلىگە بـ
ـەن مەسـ
دېگـ
ئەلەيھىسســاالمدىن بــۇ ھەقتــە كەلگــەن ھەدىســنى «نامــاز ۋاقتىدىــن بــۇرۇن
ـن كېيىن
ـىنىڭ پەزىلىتىدىـ
ـان كىشـ
ـۇرۇپ قالغـ
ـەپتە تـ
ـا سـ
ـپ ،ئارقـ
ـجىدكە كېلىـ
مەسـ
ـدۇ،
ـتۈن» بولىـ
ـى ئۈسـ
ـىنىڭ پەزىلىتـ
ـان كىشـ
ـەپكە ئۆتۈۋالغـ
ـى سـ
ـپ ئالدىنقـ
كېلىـ
ـەنچە
ـرا چۈشـ
ـۇ توغـ
ـن بولغاندىمـ
ـي جەھەتتىـ
ـىنىش ئەقلىـ
ـدا چۈشـ
ـەن مەزمۇنـ
دېگـ
ـام
ـەن بولسـ
ـەپتە مـ
ـى سـ
ـدا ئالدىنقـ
ـۈن دەۋا يولىـ
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـرەك .شـ
ـا كېـ
بولمىسـ
ـە ئەمەس،
ـەن مەنتىق بويىچـ
ـى دېگـ
ـەم بوالتتـ
ـەن ئېرىشسـ
ـە مـ
ـى ،نەتىجىگـ
بوالتتـ
دەۋا يولىــدا دەۋا قېرىنداشــلىرىم بىلــەن بىرگــە بولســام ،ســەپنىڭ ئالــدى-
ئارقىســى مــەن ئۈچــۈن بەرىبىــر ،مۇھىــم بولغىنــى شــۇ دەۋانىــڭ ئىچىــدە
ـەن مۇالھىزە
ـم دېگـ
ـىم الزىـ
ـادا قىلىشـ
ـئۇلىيىتىمنى ئـ
ـىلىك مەسـ
ـر كىشـ
ـۇپ ،بىـ
بولـ
ـا
ـە يارىشـ
ـس نىيىتىمىزگـ
ـۇ خالىـ
ـاھ شـ
ـى ئالـ
ـاق ،جانابـ
ـەت قىلسـ
ـەن ھەرىكـ
بىلـ
بىزنــى چوقــۇم ئالدىنقىالرنىــڭ قاتارىــدا نەتىجىگــە مۇۋەپپــەق قىلىــدۇ .يەنــە
ـڭ
ـاش بولغانالرنىـ
ـا بـ
ـۇ دەۋاغـ
ـى شـ
ـلىغان ياكـ
ـى باشـ
ـىلە دەۋانـ
ـم مەسـ
ـر مۇھىـ
بىـ
ئېڭىــدا كېيىــن دەۋاغــا قېتىلغانالرنــى مەنســىتمەيدىغان ياكــى ئۆزىگــە رەقىــب
كۆرىدىغــان خاتــا ئىدىيــە شەكىللەنمەســلىكى ،بەلكــى ئەنســار روھــى بىلــەن
ئۇالرغــا «مەرھابــا» دەپ قۇچــاق ئېچىــپ ،دەۋا ســېپىنى سەرخىلالشتۇرۇشــقا
ســەل قارىماســلىقى ،ھەممــە ئىشــتا داۋاملىــق ئۆزىنــى «قاردىــن ئــاق،
ســېغىزخاندىن ســاق» چاغــاپ قالماســلىقى ،باشــقىالرنىڭ پىكىر-تەكلىــپ ۋە
تەنقىــدى پىكىرلىرىگــە قارىتــا رەقىبىگــە نــەرە تارتقــان قەھرلىــك يولۋاســتەك
ـم.
ـلىقى الزىـ
ـس قىلماسـ
ـەن خىرىـ
ـرەت بىلـ
غەزەپ-نەپـ
ـىمۇ
ـان ھېرسـ
ـكە بولغـ
ـاۋابقا ئېرىشىشـ
ـاننىڭ سـ
ـدا ئىنسـ
ـەزى چاغـ
ـۇنداق ،بـ
شـ
ئۇنىڭغــا مەھرۇمىيــەت ئېلىــپ كېلىشــى مۇمكىــن .چۈنكــى شــەيتان كۆپىنچــە
ۋاقىتتــا ئىنســاننىڭ ئــوڭ تەرىپىدىــن كېلىــپ ۋەسۋەســە قىلىــدۇ .بــەزى
مۇبــاھ ئىشــارنى ئاالھىــدە مۇھىــم پــەرز ئىشــاردىن ئــەۋزەل ۋە ئاالھىــدە
ـق
ـىغا پايدىلىـ
ـڭ ئىشـ
ـم ۋە ئومۇمنىـ
ـان مۇھىـ
ـرەك بولغـ
ـى كېـ
ـىتىپ ،قىلىنىشـ
كۆرسـ
ئىشــاردىن مەھــرۇم قويىــدۇ .ئااليلــۇق ،ھېلىھــەم نۇرغــۇن كىشــىلەرئايدا
بىــر قېتىــم ئۆمرىگــە ،يىلــدا بىــر قېتىــم ھەجگــە بېرىشــنى ھەممــە ئىشــتىن
ئــەۋزەل ،ھەتتــا ۋەتەننىــڭ ئازادلىقــى ،مىللەتنىــڭ ئەركىنلىكىدىنمــۇ ئۈســتۈن
ـرەك،
ـا كېـ
ـىزلىق بولسـ
ـاراش ئىنسابسـ
ـۇنداق دەپ قـ
ـۈك شـ
ـدۇ .ئومۇميۈزلـ
كۆرىـ
ـدۇ.
ـقا بولىـ
ـى ئېيتىشـ
ـردا ئىكەنلىكىنـ
ـۇ خاراكتېـ
ـىلەرنىڭ بـ
ـە كىشـ
ـن كۆپىنچـ
لېكىـ
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ئۇالرنىــڭ بــۇ ئاكتىپچانلىقــى كۆرۈنۈشــتە ياخشــى ئىشــتەك قىلغــان بىلــەن،
ئەممــا مىللىتىمىزنىــڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتىنــى نەزەرگــە ئالغىنىمىــزدا ئۇالرنــى
ـەرىئىتىدە «فىقھۇل
ـام شـ
ـى ئىسـ
ـدۇ .چۈنكـ
ـى بولمايـ
ـدى دەپ قارىغىلـ
ـرا قىلـ
توغـ
ئەۋلەۋىييــات» دېگــەن قائىــدە بــار .بــۇ دېگەنلىــك ،قىلىشــقا تېگىشــلىك
ئىككــى ئىشــقا دۇچ كەلگەنــدە قايســى مۇھىــم ۋە جىددىــي بولســا شــۇنى
ـەج
ـۈن ھـ
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـارەت .شـ
ـن ئىبـ
ـش دېگەنلىكتىـ
ـادا قىلىـ
ـەن ئـ
ـدى بىلـ
ئالـ
پەرزىنــى بىــر قېتىــم ئــادا قىلىــپ بولغــان كىشــىنىڭ قايتــا ھــەج قىلىشــى
ـزدە
ـۇڭا كۈنىمىـ
ـدۇ .شـ
ـا كىرىـ
ـادەت قاتارىغـ
ـە ئىبـ
ـى نەپلـ
ـە بېرىشـ
ـى ئۆمرىگـ
ياكـ
بولۇپمــۇ مۇھاجىرەتتىكــى بۈگۈنكىــدەك ئېغىــر ۋەزىيەتتــە قالغــان خەلقىمىــز
ـش
ـە چىقىـ
ـىرالرغا ئىگـ
ـۇن ۋە يېتىم-يېسـ
ـۇل خوتـ
ـىز تـ
ـە چاقىسـ
ـى ئىگـ
ئىچىدىكـ
ـى،
ـڭ راۋاجـ
ـەددەس دىنىمىزنىـ
ـۈش ،مۇقـ
ـۈل بۆلـ
ـا كۆڭـ
ـڭ مائارىپىغـ
ۋە ئۇالرنىـ
ئەزىــز مىللىتىمىزنىــڭ ئەركىنلىكــى ۋە ئانــا ۋەتىنىمىزنىــڭ ئازادلىقــى ئۈچــۈن
ماددىــي ۋە مەنىــۋى ھەسســە قوشــۇش ھەربىــر شــەرقىي تۈركىســتانلىقنىڭ
ئۈســتىگە پــەرز ۋە قەرزلىكتىــن ئۆتــۈپ ،ئۆمــۈر بويــى ھەرەمدىــن چىقمــاي
ياتقانلىقتىــن ياخشــى ۋە دەرىجــە جەھەتتــە ئۈســتۈن ئۇرۇنــدا تۇرىــدۇ.
مۇھىمــى ،پۈتــۈن ھال-ھەرىكىتىمىــزدە ئېھســاننى ،ئەمــەل– ئىبادىتىمىــزدە
ئىخالســنى ،مۇئامىلىمىــزدە ســەمىمىيەت ۋە ســاداقەتنى ،ئەدەپ-ئەخالقىمىــزدا
ھەزرىتــى پەيغەمبىرىمىزنــى ،مۇاليىملىقتــا ھەزرىتــى ئەبۇبەكىرنــى ،ئادالەتتــە
ھەزرىتــى ئۆمەرنــى ،جاســارەتتە ھەزرىتــى ئەلىينــى ،ســاخاۋەتتە ھەزرىتــى
ئوســماننى ئۆزىمىزگــە رەھبــەر ،توغرىســى پۈتــۈن ھــال– ھەرىكىتىمىــز ۋە
نىيەت–ئىســتىقامىتىمىزدە ئالالھنىــڭ رازىلىقىنــى چىقىــش قىاليلــى! مانــا بــۇ
ئىنســان ئۈچــۈن ئاخىرقــى نەتىجىگــە ئېرىشىشــىنىڭ ئــەڭ مۇھىــم ئامىلىنــى
تەشــكىل قىلىــدۇ.
ئاخىرىــدا ســۆزىمىزنى خۇالســىاليدىغان بولســاق ،ھەربىــر دەۋا ئىگىســى،
ـى
ـۇالي ،لېنتىنـ
ـەن بـ
ـا مـ
ـى پەقەتـ
ـتانبۇلنىڭ فاتىھـ
ـز «ئىسـ
ـن ھەممىمىـ
جۈملىدىـ
مــەن كېســەي ،ئاخىرقــى گولنــى مــەن ئاتــاي» دېگــەن شــەيتانىي ھېــس-
تۇيغۇالردىــن ئۆزىمىزنــى ســاقاليلى ،نەپســىمىزنى پاكاليلــى .ئومۇميۈزلــۈك
قەلبىمىزنــى جاھالــەت تۇمانلىرىدىــن ،چىدىماســلىق ،ھەســەت ،نەپــرەت ۋە
ـش،
ـاغ قېقىـ
ـش ،دىمـ
ـۆز ئااليتىـ
ـدا كـ
ـان ھالـ
ـن تازىلىغـ
ـك مىكروبلىرىدىـ
ئۆچمەنلىـ
ئېغىــز پۈرۈشــتۈرۈش قاتارلىــق «قىياپــەت جېڭــى» نــى توختىتىــپ ،دىنىــي
پىرىنســىپ ۋە مىللىــي تــۈس ئىچىــدە يېڭىدىــن قېرىنداشــارچە بىرلىــك ۋە
ئىتتىپاقلىــق بەرپــا قىاليلــى!
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ئابدۇلھەمىد كەۋسەر تەرجىمىىس

ئىستانبۇل ئىلىم ئارقىلىق قانداق پەتھى قىلىنغان؟
«ئىســتانبۇل پەتھىســى» رەســۇلۇلالھنىڭ بەرگــەن پەتھــى بىشــارىتىنى
ئاڭلىغاندىــن باشــاپ پۈتــۈن مۇســۇلمان فاتىھالرنىــڭ ئارزۇلــۇق چۈشــىگە
ـان
ـەت قىلىنغـ
ـتىن رىۋايـ
ـى ئاسـ
ـرى ئىبنـ
ـى ئەمـ
ـاھ ئىبنـ
ـدى .ئابدۇلـ
ـان ئىـ
ئايالنغـ
بىــر ھەدىســتە رەســۇلۇلالھتىن ئىســتانبۇل ئــاۋۋال پەتھــى قىلىنامــدۇ ياكــى
رىممــۇ؟ دەپ ســورالغاندا :پەيغەمبــەر ئەلەيھسســاالم ھىرەقلىنىــڭ شــەھىرى
(ئىســتانبۇلنى دېمەكچــى) ئــاۋۋال پەتھــى قىلنىــدۇ دەپ جــاۋاپ بەرگــەن.
ـتانبۇلنى
ـدۇ .ئىسـ
ـى قىلىنىـ
ـەق پەتھـ
ـتانبۇل مۇھەققـ
ـتە :ئىسـ
ـر ھەدىسـ
ـە بىـ
يەنـ
ـۇن
ـقان قوشـ
ـدان .پەتھىگە قاتناشـ
ـى قومانـ
ـەڭ ياخشـ
ـدان ئـ
ـان قومانـ
ـى قىلغـ
پەتھـ
ـدۇ.
ـەت قىلىنىـ
ـى رىۋايـ
ـۇن دېگەنلىكـ
ـى قوشـ
ـەڭ ياخشـ
ئـ
ـھ»
ـردە «فاتىـ
ـى دەۋىـ
ـمانىيالر خەلىپىلىكـ
ـاال ئوسـ
ـۇبھانەھۇ ۋە تائـ
ـاھ سـ
ئالـ
ـى مۇھەممەدكە
ـى مۇرادنىڭ ئوغلـ
ـدان ئىككىنچـ
ـان قومانـ
ـا نائىل بولغـ
ـەن نامغـ
دېگـ
ئىســتانبۇلنىڭ پەتھىســىنى ئاتــا قىلغانغــا قــەدەر ئىســام دۆلەتلىــرى ئىزچىــل
ـدان
ـۇ قۇمانـ
ـا ،بـ
ـەن .ئۇنداقتـ
ـار كېڭەيگـ
ـان رايونـ
ـى قىلىنغـ
ـىپ ،پەتھـ
داۋاملىشـ
قانــداق بولــۇپ رەســۇلۇلالھ خــۇش بىشــارەت بەرگىنىــدەك ئــەڭ ياخشــى
ـان؟
ـۇنغا ئايالنغـ
ـى قوشـ
ـەڭ ياخشـ
ـۇنى ئـ
ـدان ،قوشـ
قومانـ
ـاپال
ـن باشـ
ـڭ كىچىكىدىـ
ـەد فاتىھنىـ
ـرى مۇھەممـ
ـال كىتابلىـ
ـخ ۋە تەرجىمىھـ
تارىـ

41

ئاالھىــدە ئىلمىــي تەربىيەنــى قوبــۇل قىلغانلىقىنــى قەيــت قىلىــدۇ .ئاتىســى
ـمانىي
ـي ۋە جىسـ
ـىدە ئىلمىـ
ـۈپ يېتىلىشـ
ـڭ ئۆسـ
ـۇراد ئۇنىـ
ـى مـ
ـۇلتان ئىككىنچـ
سـ
ـش،
ـا ئېتىـ
ـش ،ئوقيـ
ـات مىنىـ
ـىلەن :ئـ
ـدۇ .مەسـ
ـۈل بۆلىـ
ـەڭال كۆڭـ
ـە تـ
تەرىپىگـ
ـەۋۋەر
ـەڭ مۇنـ
ـڭ ئـ
ـۇرۇپ دەۋرىنىـ
ـارغا چېنىقتـ
ـق ئىشـ
ـىش قاتارلىـ
ـۈچ سىنىشـ
كـ
ئۇســتازلىرىدىن «ئەھمــەد ئىبنــى كۇرانىــي»دەك ســەرخىلالرغا شــاگىرتلىققا
ـەد فاتىھنىڭ
ـڭ مۇھەممـ
ـى كۇرانىي»نىـ
ـەد ئىبنـ
ـۇيۇتىي «ئەھمـ
ـام سـ
ـدۇ .ئىمـ
بىرىـ
ـدۇ:
ـداق دەيـ
ـە مۇنـ
ـۇ ھەقتـ
ـپ ئـ
ـا ئېلىـ
ـى تىلغـ
ـى ئىكەنلىكىنـ
ـى يېتەكچىسـ
تۇنجـ
كۇرانىــي ھــەم ئالىــم ھــەم فەقىــھ بولــۇپ ئــۆز دەۋىرىدىكــى ئۆلىمــاالر
ئۇنىــڭ ئىلىمــدە پىشــقان ،يېتــۈك ئۆلىمــا ئىكەنلىكىگــە گۇۋاھلىــق بېرىــدۇ.
ـى
ـىدۇ .تارىخـ
ـى» دەپ تەرىپلىشـ
ـۇ ھەنىفەسـ
ـڭ ئەبـ
ـى «دەۋرىنىـ
ـى ئۇنـ
ـە تېخـ
يەنـ
ـىڭدۈرگەنلىكىنى،
ـىنى سـ
ـا ئىلىم سۆيگۈسـ
ـەد فاتىھقـ
ـڭ مۇھەممـ
ـەر كۇرانىينىـ
مەنبەلـ
ـەت
ـەك ھىممـ
ـا يۈكسـ
ـڭ ئىلمىغـ
ـەد فاتىھنىـ
ـىدە مۇھەممـ
ـۆيگۈنىڭ تۈرتكىسـ
ـۇ سـ
بـ
ـەد
ـدە مۇھەممـ
ـدۇ .نەتىجىـ
ـا ئالىـ
ـى تىلغـ
ـەن يۈزلەنگەنلىكىنـ
ـق بىلـ
ۋە ئاكتىپچانلىـ
فاتىــھ قىســقىغىنە ۋاقىــت ئىچىــدە قۇرئــان كەرىمنــى يادقــا ئېلىــپ ،ئىســام
تارىخىنــى ئۆگىنىدۇ.
مۇھەممــەد فاتىــھ ئىســتانبۇلنى پەتھــى قىلىــش ئۈچــۈن ئېلىــپ بېرىلغــان
ئىلگىرىكــى ئىســامىي ھەرىكەتلەردىــن خــەۋەردار ئىــدى .بــۇ ھــال ئۇنىــڭ
ئىســامنى ياخشــى كــۆرۈش ،قۇرئــان كەرىمگــە ئەمــەل قىلىــش ،ئىلىمنــى
ـىگە
ـۈپ يىتىلىشـ
ـردە ئۆسـ
ـارەت خارەكتىـ
ـتىن ئىبـ
ـى قەدىرلەشـ
ـۆيۈش ،ئۆلىماالرنـ
سـ
ـىرىگە
ـىدىن»نىڭ تەسـ
ـاق شەمسـ
ـەيخ «ئـ
ـھ شـ
ـەد فاتىـ
ـقان .مۇھەممـ
ـە قوشـ
ھەسسـ
ئۇچرىغــان .ئــاق شەمســىدىن مۇھەممــەد فاتىھنىــڭ زىھنىــدە كىچىكىدىــن
باشــاپال «ئىســتانبۇل پەتھىســى چۈشــى»نى بىخالندۇرغــان تۇنجــى شــەخىس
ـەن ھالدا
ـقا ئىنتىلگـ
ـا چىقىرىشـ
ـۇ «چۈش»نى روياپقـ
ـھ شـ
ـەد فاتىـ
ـدى .مۇھەممـ
ئىـ
ـارس،
ـەرەب ،پـ
ـا «ئـ
ـەد فاتىھقـ
ـىدىن مۇھەممـ
ـاق شەمسـ
ـەيخ ئـ
ـان .شـ
ـوڭ بولغـ
چـ
ـۈننىتى،
ـەر سـ
ـس ،پەيغەمبـ
ـان ،ھەدىـ
ـدەك «قۇرئـ
ـى ئۆگەتكىنىـ
ـۈرك» تىللىرىنـ
تـ
فىقھى»غــا ئوخشــاش ئاساســىي ئىلىملەرنىمــۇ ئۆگەتكــەن .ئۇنىڭدىــن ســىرت
ـق
ـۈك ھاياتلىـ
ـر بۆلـ
ـاش بىـ
ـە ئوخشـ
ـخ دېگەنگـ
ـتىرونومىيە ،تارىـ
ـكا ،ئاسـ
ماتېماتىـ
ـەن.
ـپ بەرگـ
ـلىك قىلىـ
ـۇ دەرسـ
ئىلىملىرىنىمـ
شــەيخ ئــاق شەمســىدىن مۇھەممــەد فاتىھقــا نىســبەتەن قاتتىــق قــول
ئىــدى .ھەتتاكــى مۇھەممــەد فاتىــھ تەخىتكــە ئولتۇرغاندىــن كېيىــن مەلــۇم
ـۇ-
ـى ھەيرانـ
ـم دىلىمنـ
ـان ھۆرمىتىـ
ـەيخكە بولغـ
ـۇ شـ
ـڭ بـ
ـە «مېنىـ
ـر ۋەزىرىگـ
بىـ
ـەن ھالدا
ـۇم تىترىگـ
ـى قولـ
ـان ،ئىككـ
ـدا ھۇدۇققـ
ـڭ ھۇزۇرىـ
ـدۇ .ئۇنىـ
ـەس قىلىـ
ھـ
ـدۇ.
ـەن» دەيـ
ئولتۇرىمـ
ـى يېتىلدۈرۈش،
ـك قومانداننـ
ـي تەربىيە كىچىـ
ـۇ ئىلمىـ
ـاالر ۋە بـ
ـى ئۆلىمـ
يۇقىرىقـ
ـەتكەن.
ـىر كۆرسـ
ـتە زور تەسـ
ـىي ۋە ھەربىي جەھەتتىن تەربىيىلەشـ
سىياسـ
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ئىككىنچــى مۇھەممــەد ئاتىســى ئىككىنچــى مۇرادقــا ئىزباســار بولــۇپ،
ـى
ـۆز ئالدىدىكـ
ـىنى كـ
ـتانبۇل پەتھىسـ
ـا ئىسـ
ـا ئاال-ئالمايـ
ـى قولىغـ
ھۆكۈمرانلىقنـ
ـي
ـي ۋە ئەمەلىـ
ـە ئىلمىـ
ـر قانچـ
ـبەتەن بىـ
ـا نىسـ
ـپ ،ئۇنىڭغـ
ـپ بېكىتىـ
ـانى قىلىـ
نىشـ
ـدۇ.
ـۈزۈپ چىقىـ
ـى تـ
اليىھەلەرنـ
تۇنجــى قەدەمــدە ئىســتانبۇل پەتھىســى ئۈچــۈن پىــان تــۈزۈش ،كــۈن
تەرتىپكــە ئەكىلىــش ئۈچــۈن نۇرغــۇن تىرىشــچانلىقالرنى ســەرپ قىلىــدۇ.
ـكە
ـن كۈچەيتىشـ
ـۋى جەھەتتىـ
ـي ۋە مەنىـ
ـۇنىنى ماددىـ
ـمانىيالر قۇشـ
ـىلەن :ئوسـ
مەسـ
كۆڭــۈل بۆلــۈپ ،ئۇالرنىــڭ ئارىســىغا ئۆلىماالرنــى كەڭــرى تارقىتىــدۇ .بــۇ
ـۈرەش
ـپ كـ
ـى چىقىرىـ
ـار كۈچىنـ
ـىدە بـ
ـتانبۇل پەتھىسـ
ـۇننىڭ ئىسـ
ـاالر ،قوشـ
ئۆلىمـ
قىلىشــى ئۈچــۈن ،ئۇالرنىــڭ دىلىغــا جىھــاد روھىنــى ســىڭدۈرۈش بىلــەن
ـەن
ـۇننى مەدھىيىلىگـ
ـان قوشـ
ـى قىلغـ
ـتانبۇلنى پەتھـ
ـۇلۇلالھنىڭ ئىسـ
ـە ،رەسـ
بىرگـ
ھەدىســىنى دائىمــا ســۆزلەيدۇ؛ نەتىجىــدە ئۆلىماالرنىــڭ قوشــۇن ئىچىگــە
سىڭىشــنىڭ ،قوشــۇننىڭ ئىرادىســىنى چىڭىتىــش ،ئالــاھ يولىدىكــى جىھادقــا
قەلبىنــى باغالشــتا زور تەســىرى كۆرۈلىــدۇ.
ـەۋەپ قانۇنىيىتىگە
ـق ۋە سـ
ـي تەييارلىـ
ـدە ماددىـ
ـۆز نۆۋىتىـ
ـھ ئـ
ـەد فاتىـ
مۇھەممـ
كۆڭــۈل بۆلــۈش بىلــەن بىرگــە تەجرىبــە ســاھىبلىرى ۋە ئۆلىماالردىــن
ـر
ـقا قادىـ
ـى قىلىشـ
ـتانبۇلنى پەتھـ
ـن ئىسـ
ـە ۋەجىدىـ
ـپ ،نېمـ
ـەپ قىلىـ
ـاردەم تەلـ
يـ
ـەۋەبنى ئوتتۇرىغا
ـل سـ
ـۈچ خىـ
ـداق ئـ
ـۇالر مۇنـ
ـورايدۇ .ئـ
ـى سـ
بواللمايدىغانلىقىنـ
قۇيۇشىدۇ:
ـى
ـلىقى ...ئۇالرنـ
ـىنىڭ بولماسـ
ـۇلمانالرنىڭ قەلئەسـ
ـانغاندا مۇسـ
ـىرە باشـ
مۇھاسـ
قەھرىتــان قىشــتا دالىــدا قېلىشــقا مەجبــۇر قىلىــدۇ .ئــۇالر قەلئــە سېلىشــقا
تۇلــۇق بىــر يىــل كېتىــدۇ دېيىشــتى.
ـتىگە چىقااليدىغان
ـڭ ئۈسـ
ـى ئۇنىـ
ـەلەيدىغان ياكـ
ـى بۆسـ
ـېپىل تاملىرىنـ
ـز سـ
ئېگىـ
زەمبىرەكنىڭ بولماســلىقى...
زەنجىرنىــڭ (ئىســتانبۇل) بوغۇزىغــا قــەدەر سوزۇلۇشــى مۇســۇلمانالرنىڭ
كېمىســىنى بوغۇزغــا كىرىشــتىن ۋە زەئىــپ ســېپىلالرنى ۋەيــران قىلىشــتىن
توســۇپ قالىــدۇ...
ـقۇن
ـۇق قەلب ،جۇشـ
ـاڭ ،ئارزۇلـ
ـھ دۇنياۋىي ئـ
ـەد فاتىـ
ـاغ مۇھەممـ
ـۇ چـ
دەل شـ
روھ بىلــەن مۇتەخەسســىس ئالىمالرنــى ئىشــقا ســېلىش ،بــۇ داۋانالردىــن
قانــداق ئاتــاش كېرەكلىكــى ھەققىــدە تەتقىقــات ئېلىــپ بېرىــش ئۈچــۈن
ـا
ـىز مال-دۇنيـ
ـۈن ساناقسـ
ـڭ ئۈچـ
ـدۇ .بۇنىـ
ـۈرۈپ كېتىـ
ـقا يـ
ـورۇن ھازىرالشـ
سـ
ـۆز
ـى ئـ
ـڭ نۇرغۇنىنـ
ـەۋەردار ئالىمالرنىـ
ـىدىن خـ
ـەڭ تاكتىكىسـ
ـدۇ .جـ
ـەرپ قىلىـ
سـ
پىكىر-تەكلىپلىرىنــى ئوتتۇرىغــا قۇيــۇپ تەھلىــل قىلىــپ ،ئۇنىڭدىــن كېيىــن
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ـي
ـان جىددىـ
ـاردەم بېرىدىغـ
ـقا يـ
ـۈزۈپ چىقىشـ
ـىنى تـ
ـى اليىھەسـ
ـڭ تۇنجـ
پەتھىنىـ
ـدۇ.
ـكە رىغبەتلەندۈرىـ
ـى تۈزۈشـ
ـش چارىلىرىنـ
ـەل قىلىـ
ھـ

ئىستانبۇلنىڭ پەتھى اليىھەىس
ـان بولۇپ،
ـۈزۈپ چىققـ
ـە تـ
ـر اليىھـ
ـىز بىـ
ـھ تەڭداشسـ
ـەد فاتىـ
ـە مۇھەممـ
دەرۋەقـ
ـىدۇ :بۇ
ـداق دېيىشـ
ـق ئىچىدە مۇنـ
ـن ھەيرانلىـ
ـە ئىنتايىـ
ـۇ ھەقتـ
ـار بـ
شەرقشۇناسـ
ـۇ
ـكەندەر ۋە ناپالىئوننىمـ
ـۈك ئىسـ
ـى) بۈيـ
ـى دېمەكچـ
ـەد فاتىھنـ
ـت (مۇھەممـ
يىگىـ
بېســىپ چۈشــتى .مۇھەممــەد فاتىــھ پەتھىگــە توســقۇنلۇق قىلىدىغــان
ـش
ـەل قىلىـ
ـر ھـ
ـن بىرمۇ-بىـ
ـن كېيىـ
ـتۈرۈپ بولغاندىـ
ـەۋەپلەرنى مۇئەييەنلەشـ
سـ
چارىلىرىنــى تــۈزدى .ئىســتانبۇل ســېپىلى ئالدىــدا مۇســۇلمانالرنىڭ قەلئەســى
بولماســلىقتەك بىرىنچــى توســالغۇدىن غالىــپ كېلىــش ئۈچــۈن ،ئــۈچ ئايغــا
يەتمىگــەن ۋاقىــت ئىچىــدە قەلئــە سېلىشــنى قــارار قىلــدى.
ئاندىــن ئىشــلەمچىلەرنى توپــاپ ،ئۇالرنىــڭ ئىچىدىــن پىشــقان
مۇتەخەسسىســلەرنى تاللىــدى .ئۇالرنــى «قىيامــەت كۈنــى پەيغەمبــەر
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئەگەشــكۈچىلىرىدىن بولۇشــنى ياخشــى كۆرەمســىلەر؟
ـۇن دەپ مەدھىيىلىگەن
ـى قوشـ
ـەڭ ياخشـ
ـۇن ئـ
ـان قوشـ
ـى قىلغـ
ـتانبۇلنى پەتھـ
ئىسـ
ـاش
ـە ئوخشـ
ـىلەر» دېگەنگـ
ـارزۇ قىالمسـ
ـنى ئـ
ـن بولۇشـ
ـۇننىڭ قاتارىدىـ
ـۇ قوشـ
شـ
ســۆزلىرى ئارقىلىــق جەلىــپ قىلــدى .نەتىجىــدە ئىشــلەمچىلەر ئىلھاملىنىــپ،
مۆلچەرلىگــەن ۋاقىــت ئىچىــدە ئىشــىنى پۈتتــۈردى .تولــۇق بىــر يىلــدا
پۈتىدىغــان كاتتــا قەلئەنــى ئــۈچ ئــاي ئىچىدىــا تامامــاپ بولــدى.
شــەھەرنىڭ ســېپىلىنى تېشــەلەيدىغان زەمبىرەكنىــڭ يوقلۇقىدىــن ئىبــارەت
ئىككىنچــى توســقۇنلۇققا كەلســەك؛ مۇھەممــەد فاتىــھ «ھىكمــەت مۆمىننىــڭ
ـۇنىڭغا
ـىلەرنىڭ شـ
ـا ئۇ كىشـ
ـى قەيەردە تېپىۋالسـ
ـى ،ئۇنـ
ـان نەرسىسـ
ـپ قويغـ
يوقىتىـ
ئــەڭ اليىقــى» دېگــەن قائىدىنــى رېئاللىققــا تەتبىقالشــتا ماقــال تەمســىلگە
ئايالنــدى .دەرۋەقــە ئــۇ ئســتانبۇلنىڭ ســېپىلىنى ۋەيــران قىالاليدىغــان،
ـاۋى
ـك دۇنيـ
ـىيااليدىغان ،ۋېنگىرىيىلىـ
ـرەك ياسـ
ـە زەمبىـ
ـە ئىگـ
ـدە قۇۋۋەتكـ
ئاالھىـ
ئىنژېنېــر «ئوربان»نــى ئىشــقا ســالدى« .ئوربــان» ئەســلىدە ۋىزانتىيــە
ئىمپېراتورىغــا خىزمــەت قىلىــش تەكلىپىنــى ســۇنغان بولــۇپ ،ئىمپېراتوردىــن
ـەن .فاتىھ
ـا كەلگـ
ـڭ يېنىغـ
ـن فاتىھنىـ
ـەلمىگەندىن كېيىـ
ـە ئېرىشـ
ـەن نەتىجىگـ
كۈتكـ
ئۇنــى قىزغىــن قارشــى ئالغــان ۋە مال-دۇنياغــا كۆمۈۋەتكــەن .مۇھەممــەد
ـڭ
ـەن .ئۇنىـ
ـنى بىلگـ
ـدا ئېلىشـ
ـراق پايـ
ـپ چوڭـ
ـداق قىلىـ
ـن قانـ
ـھ ئۇنىڭدىـ
فاتىـ
ئۈچــۈن كەشــپىياتىنى تامامالشــقا ياردەمــدە بولىدىغــان پۈتكــۈل ۋاســىتىلەرنى
ـكۈنە-
ـقا كېرەكلىك ئۈسـ
ـىرت (زەمبىرەكنى) ياساشـ
ـن سـ
ـتۇرۇپ بەرگەندىـ
قۇاليالشـ
ـر
ـمانىيالرنىڭ بىـ
ـان ،ئوسـ
ـەن .ئوربـ
ـۇرۇپ بەرگـ
ـىغا تاپشـ
ـايمانالرنى باشقۇرۇشـ
سـ

44

قانچــە ئىنژېنېرلىرىنىــڭ ھەمكارلىقىــدا زەمبىرەكلەرنــى ياساشــقا كىرىشــكەن.
مۇھەممــەد فاتىــھ ئۇالرغــا ئــۆزى بىۋاســتە نازارەتچىلىــك قىلغــان .ئــۈچ
ـرەك
ـت زەمبىـ
ـە گىگانـ
ـۈچ دانـ
ـان» ئـ
ـدە «ئوربـ
ـت ئىچىـ
ـەن ۋاقىـ
ـا يەتمىگـ
ئايغـ
ـى
ـا ئېغىرلىقتىكـ
ـۈز توننـ
ـە يـ
ـىدا يەتتـ
ـڭ ئارىسـ
ـۇپ ،ئۇالرنىـ
ـان بولـ
ـاپ چىققـ
ياسـ
ـڭ
ـرەك توپىنىـ
ـە زەمبىـ
ـر دانـ
ـدى .بىـ
ـار ئىـ
ـرەك بـ
ـۋەت زەمبىـ
ـە بەھەيـ
ـر دانـ
بىـ
ـى.
ـا يېتەتتـ
ـر مىلغـ
ـى بىـ
ـش مۇساپىسـ
ـۇپ ،ئېتىـ
ـرام بولـ
ـى  1500كىلوگـ
ئېغىرلىقـ
ـدە
ـڭ ياردىمىـ
ـي  400ئادەمنىـ
ـن جەمئىـ
ـن  200دىـ
ـى تەرەپتىـ
ـۈز ۋە ئىككـ
 60ئۆكـ
ـى.
ـۆرەپ ماڭاتتـ
سـ
ـەد
ـۇلتان مۇھەممـ
ـدا سـ
ـى بولغانـ
ـىناق قىلماقچـ
ـم سـ
ـى قېتىـ
ـى تۇنجـ
زەمبىرەكنـ
فاتىــھ رايوندىكــى ئاھالىلىكلەرگــە ئالدىــن خــەۋەر بېرىــپ ئاندىــن ئاتقــان.
ـر
ـى بىـ
ـرەك توپـ
ـان ۋە زەمبىـ
ـن ئاڭالنغـ
ـل يىراقلىقتىـ
ـاۋازى  13مىـ
ـڭ ئـ
زەمبىرەكنىـ
ـز قالدۇرغان.
ـا ئىـ
ـەدەم چوڭقۇرلۇقتـ
ـە قـ
ـا ئالتـ
ـۈپ ،زېمىنغـ
ـا چۈشـ
ـل يىراقلىققـ
مىـ
[[[
ـرەك ئەدىرنەدىن
ـۇ زەمبىـ
ـان بـ
ـى» دەپ ئاتىغـ
ـۇلتان زەمبىرىكـ
ـمانىيالر «سـ
ئوسـ
ـى
ـاپىنى ئىككـ
ـان مۇسـ
ـەدەر بولغـ
ـا قـ
ـى ئورنىغـ
ـېپىلى ئالدىدىكـ
ـتانبۇلنىڭ سـ
ئىسـ
ئــاي ئىچىــدە بېســىپ بولغــان .مۇھەممــەد فاتىــھ ســىناقنىڭ غەلىبىلىــك
بولغانلىقىدىــن ئىنتايىــن خۇشــال بولــۇپ پەتھــى قىالاليدىغانلىقىغــا تېخىمــۇ
ـان
ـدە بولغـ
ـا ھەمدەمـ
ـا ۋە ئۇنىڭغـ
ـۇ ئىنژېنېرغـ
ـك بـ
ـان .ۋېنگىرىيەلىـ
ـەنچ قىلغـ
ئىشـ
ـەن.
ـات بەرگـ
ـداردا مۇكاپـ
ـۆپ مىقـ
ـن كـ
ـا ئىنتايىـ
ـق ئىنژېنېرالرغـ
بارلىـ
ـۇلمانالر
ـر مۇسـ
ـۇ زەنجىـ
ـەك؛ بـ
ـىگە كەلسـ
ـر مەسىلىسـ
ـى زەنجىـ
ـۇز ئالدىدىكـ
بوغـ
ـىغا
ـەدەر يېقىنلىشىشـ
ـېپىلغا قـ
ـپ سـ
ـە كىرىـ
ـۇزى ئىچىگـ
ـتانبۇل بوغـ
ـڭ ئىسـ
فلوتىنىـ
ـش
ـر ئىـ
ـىز بىـ
ـھ ئۆرنەكسـ
ـەد فاتىـ
ـقا مۇھەممـ
ـى… شۇڭالشـ
ـقۇنلۇق قىالتتـ
توسـ
ـدى…
ـا كەلـ
ـش قارارىغـ
قىلىـ
زەنجىردىــن ئۆتمــەي تــۇرۇپ بوغــۇز ئىچىگــە بىۋاســتە كىرىــش ئۈچــۈن
ـۇ
ـتى .بـ
ـقا كىرىشـ
ـدور ياساشـ
ـر كارىـ
ـان بىـ
ـە ئۆتەلەيدىغـ
ـن كېمـ
ـڭ ئىچىدىـ
تاغنىـ
ـك ھەركەت
ـڭ يېنىـ
ـدى .كېمىنىـ
ـاپە ئىـ
ـى مۇسـ
ـل ئەتىراپىدىكـ
ـۈچ مىـ
ـەن ئـ
تەخمىنـ
قىلىشــى ئۈچــۈن مايــدا سىلىقالشــتۇرۇلغان ياغــاچ رېلىســارنى قولالنــدى.
ـە
ـۈن يۈزلەرچـ
ـۆرەش ئۈچـ
ـى سـ
ـدى .كېمىلەرنـ
ـە ئىـ
ـش دانـ
ـي يەتمىـ
ـە جەمئىـ
كېمـ
ئۆكــۈز ،يۈزلەرچــە ئەســكەرلەرنى ئىشــقا ســالدى .رىملىقالرنــى چۆچۈتــۈپ
قويماســلىق ئۈچــۈن ،كېمىلەرنــى قــاش قارايغاندىــن باشــاپ تــاڭ ئاتقۇچــە
يۆتكەپ بولدى.
مۇھاســىرە ئەللىــك ئــۈچ كــۈن داۋام قىلغــان بولــۇپ ،ئاخىــرى ئالــاھ
[[[ «سۇلتان زەمبىرىكى» دەپ ئاتالغان شاھى توپنى ئېغىرلىقى  700توننا دىگەندەك چىنلىققا تازا توغرا كەلمەيدىغان مەلۇماتالر
بېرىلىپتۇ .مەن تۈركچە مەنبەلەرنى ئاختۇرۇپ بۇ توپنىڭ ئېغىرلىقىنىڭ ئەسلىدە 13توننا ئىكەنلىكىنى ،ئېتىش ئارىلىقىنىڭ 1200
مېتىر ،توپىنىڭ ئېغىرلىقىنىڭ  1500ئەمەس  680كىلو ئىكەنلىكىنى ،توپ چۈشكەن يەرگە قالدۇرغان ئىزىنىڭ  7-6مېتىر ئەمەس1
مېتىر ئىكەنلىكىنى بايقىدىم.
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ســۇبھانەھۇ ۋە تەئــاال قوشــۇنغا پەتھىنــى مۇيەسســەر قىلــدى.
ئىلىــم تاكتىــكا تــۈزۈش ،ئىســتانبۇلنى فەتھــى قىلىــش ،مۇســۇلمانالرنىڭ
ـاش
ـا ئوخشـ
ـىلىلەردە يۇقىرىقىغـ
ـق مەسـ
ـش قاتارلىـ
ـا چىقىرىـ
ـى»نى روياپقـ
«چۈشـ
ھــەل قىلغــۇچ رول ئوينىغــان ئىــدى.
ـۈن خىزمەت
ـەڭ ئۈچـ
ـش ،جـ
ـق قىلىـ
ـە تەييارلىـ
ـى پەتھىگـ
ـڭ رولـ
ـراق ئىلىمنىـ
بىـ
قىلىشــقىال چەكلىنىــپ قالماســتىن ،بەلكــى «مۇھەممــەد فاتىــھ» دەۋرىــدە
ـدى.
ـقان ئىـ
ـۇپ داۋامالشـ
ـى بولـ
ـش ئاساسـ
ـڭ گۈللىنىـ
ـمانىيالر خەلىپىلىكىنىـ
ئوسـ

پەتھىدىن كېيىنىك ئىلمىي گۈللىنىش
ـە ،دۆلەتنىڭ
ـى كۆرگەچكـ
ـم ۋە ئۆلىماالرنى ياخشـ
ـەد فاتىھ ئىلىـ
ـۇلتان مۇھەممـ
سـ
ـقا
ـى بەرپا قىلىشـ
ـي جەمئىيەتلەرنـ
ـە ۋە ئىلمىـ
ـەدەر مەدرىسـ
ـا قـ
بۇلۇڭ-پۇچقاقلىرىغـ
ئەھمىيــەت بەرگــەن .دەرۋەقــە ســۇلتان ئورخــان (ھ/761ھ )721ئوســمانىيالر
ـاھ .ئۇنىڭدىن
ـى پادىشـ
ـان تۇنجـ
ـا قىلغـ
ـە بىنـ
ـك مەدرىسـ
ـەلتەنىتىدىكى ئۈلگىلىـ
سـ
كېيىنكــى ســۇلتانالر ئۇنىــڭ ئىزىنــى بېســىپ ماڭغــان .بۇرســا ،ئەدىرنــە ۋە
ئۇنىڭدىــن باشــقا شــەھەرلەردە مەدرىســە ۋە ئىلمىــي جەمئىيەتلەرنــى كــەڭ
ـدى.
ـان ئىـ
ـات يايدۇرغـ
ـدە قانـ
كۆلەمـ
ـدى .ئىلىم
ـكەن ئىـ
ـىپ چۈشـ
ـە بېسـ
ـۇ رىقابەتتـ
ـى بـ
ـھ ئەجدادىنـ
ـەد فاتىـ
مۇھەممـ
ـۆپ
ـۈن كـ
ـش ئۈچـ
ـا قىلىـ
ـى بەرپـ
ـي جەمئىيەتلەرنـ
ـە ۋە ئىلمىـ
ـش ،مەدرىسـ
تارقىتىـ
كــۈچ چىقارغــان ئىــدى .ئوقۇ-ئوقۇتــۇش ئىشــلىرىغا بــەزى ئىســاھاتالرنى
كىرگۈزگــەن .دەرس پروگراممىلىرىنــى ئۆزگەرتىــش ۋە تەرەققىــي قىلدۇرۇشــقا
ـە ۋە
ـەھەرلەردە مەدرىسـ
ـك شـ
ـان .چوڭ-كىچىـ
ـك قىلغـ
ـتە نازارەتچىلىـ
ـۆزى بىۋاسـ
ئـ
ـى
ـتىن بەلكـ
ـا قالماسـ
ـۈل بۆلۈپـ
ـقا كۆڭـ
ـەپ قۇرۇشـ
ـى كۆپلـ
ـي جەمئىيەتلەرنـ
ئىلمىـ
يېزا-قىشــاقالردىمۇ قۇرغــان .چــوڭ ۋەقپىلەرنــى ئىنشــا قىلغــان ئىــدى .بــۇ
ـقۇچتا
ـەر باسـ
ـەن .ھـ
ـقۇچالرغا بۆلگـ
ـتۇرۇپ ،دەرىجە-باسـ
ـنى سىستېمىالشـ
مەدرىسـ
دەرســلىك قىلىندىغــان ئىلىــم ۋە پەنلەرنــى بېكىتىــپ ،ئىمتىھــان تۈزۈمىنــى
ـقۇچنىڭ ئىلىملىرىنى
ـى باسـ
ـى ئىلگىرىكـ
ـر ئوقۇغۇچـ
ـقا بىـ
ـان .شۇڭالشـ
ـا قويغـ
يولغـ
پۇختــا ئىگىلــەپ ،ئىنچىكــە ئىمتىھانغــا قاتناشــماي تــۇرۇپ بىــر باســقۇچتىن
ـى.
ـقۇچقا ئۆتەلمەيتتـ
ـر باسـ
ـە بىـ
يەنـ
مۇھەممــەد فاتىــھ بــۇ ئىشــارنى تەكشــۈرۈپ ،ئــۆزى نازارەتچىلىــك
قىالتتــى .بەزىــدە ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئىمتىھانىغــا ھازىــر بۇالتتــى .ئارىــاپ-
ـلەرگە
ـتازالر ئۆتكەن دەرىسـ
ـى .ئۇسـ
ـىيە قىالتتـ
ـىلەرنى ئېكسكۇرسـ
ـاپ مەدرىسـ
ئارىـ
قاتنىشىشــقا ئۆزىنــى چــوڭ تۇتمايتتــى .ئوقۇغۇچىالرنــى جىددىــي بولۇشــقا ۋە
ئىجتىھــاد قىلىشــقا تەۋســىيە قىالتتــى .تاالنتلىــق ئوقۇغۇچــى ،ئىســتېداتلىق
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ـىدىكى
ـى .دۆلەت باشقۇرۇشـ
ـۈك قىلمايتتـ
ـكە چۈيۈنلـ
ـات بېرىشـ
ـتازالرغا مۇكاپـ
ئۇسـ
مەدرىســلەردە تەلىم-تەربىيــە ھەقســىز ئىــدى .بــۇ مەدرىســلەردە دەرســلىك
قىلىنىدىغــان پەنلــەر :تەپســىر ،ھەدىــس ،فىقھــى ،ئەدەبىيــات ،تىــل،
ئىنژېنېرلىــق ،ماتېماتىــكا ،ئاســترونومىيە قاتارلىقــار ئىــدى…
ـلۈك
ـەككىز يۈرۈشـ
ـۆت ئەتىراپىغا سـ
ـجىدىنىڭ تـ
ـان مەسـ
ـا قىلغـ
ـتانبۇلغا بىنـ
ئىسـ
مەدرىــس ئىنشــا قىلغــان .تــۆت مەســجىدنىڭ ئوتتۇرىســىغا كەڭــرى ســەينا
چىقارغــان بولــۇپ ،بــۇ يــەردە ئۇقۇغۇچىــار ئوقۇشــىنىڭ ئــەڭ ئاخىرقــى
باســقۇچىنى تاماماليتتــى .مەدرىســنىڭ بىرىنچــى باســقۇچىدا دىنىــي ئىلىــم
قائىدىلىــرى ،ماتېماتىــكا ،تەبىئــەت قاتارلىــق پەنلــەر دەرســلىك قىلىناتتــى،
ئۇنىڭدىــن تاشــقىرى قۇرئاندىــن بــەزى پارىــار يادقــا ئالغۇزۇالتتــى .يىغىــپ
ئېيتقانــدا «يۈزەكــى ئۇقــۇش» دەپ ئاتىالتتــى .ئىككىنچــى باســقۇچتا بــۇ
پەنلەرنىــڭ مەقســىتى دەرس قىلىناتتــى ،بولۇپمــۇ فىقھــى .ئۇنىڭغــا ئىســام
ـدا
ـپ ئېيتقانـ
ـۇ يىغىـ
ـى .بـ
ـلىك قىلىناتتـ
ـۇپ دەرسـ
ـى قوشـ
ـەرەب تىلـ
ـى ۋە ئـ
تارىخـ
ئۇمۇمىــي مەســىلە ۋە مۇتەخەسىسلىشىشــنىڭ دەســلەپكى ســاۋادى ئىــدى.
ئىككىنچــى باســقۇچىنى تاماملىغانــار ئاددىــي ۋەزىپىلەرگــە تەيىنلىنەتتــى.
ـقۇچقا
ـى باسـ
ـى ئۈچىنچـ
ـان ئوقۇغۇچـ
ـنى خالىغـ
ـنى داۋامالشتۇرۇشـ
ـراق ئۇقۇشـ
بىـ
قېتىالتتــى .بــۇ ئاخىرقــى باســقۇچنىڭ ھازىرلىقــى بولــۇپ ،بــۇ باســقۇچتا
ـى.
ـدا دەرس ئاالتتـ
ـاالر قولىـ
ـان ئۆلىمـ
ـىس بولغـ
ـەردە مۇتەخەسسـ
ـەك پەنلـ
يۈكسـ
ـش
ـا كىرىـ
ـقۇچ «قورو»غـ
ـى باسـ
ـا تۆتىنچـ
ـۇق تاماملىسـ
ـىنى ئۇتۇقلـ
ـەر دەرسـ
ئەگـ
ـى.
ـە بۇالتتـ
ـاالھىيىتىگە ئىگـ
سـ
ـان
ـدا تۇرىدىغـ
ـىتېت ئورنىـ
ـي ئۇنىۋېرسـ
ـەك ئىلمىـ
ـى» يۈكسـ
ـورو مەدرىسىسـ
«قـ
بولــۇپ ،فاتىــھ جامەســىنىڭ ئەتىراپىغــا بىنــا قىلىنغــان ســەككىز مەدرىســتىن
ـە
ـىدىغان يەنـ
ـا تۇتۇشـ
ـدا «قورو»غـ
ـڭ ئەتىراپىـ
ـدى .ئۇنىـ
ـان ئىـ
ـكىل تاپقـ
تەشـ
ـدى.
ـار ئىـ
ـس بـ
ـەككىز مەدرىـ
ـقا سـ
باشـ
ـۇ
ـان تۇرالغـ
ـاق يەيدىغـ
ـان ،تامـ
ـار يېتىپ-قوپىدىغـ
ـكە ئۇقۇغۇچىـ
ـۇ مەدرىسـ
بـ
ســېلىنغان ئىــدى .ئوقۇغۇچىالرغــا ئايلىــق ئىقتىســاد بېكىتىلگــەن بولــۇپ
ـىي
ـر تەرىپىگە شەخسـ
ـنىڭ بىـ
ـى .مەدرىسـ
ـى دەرس ئۈزۈلمەيتتـ
ـل بۇيـ
ـتە يىـ
مەدرىسـ
ـىگە
ـان كىشـ
ـئۇل بولغـ
ـا مەسـ
ـۇ كۈتۈپخانىغـ
ـدى .بـ
ـان ئىـ
ـا قىلغـ
ـا ئىنشـ
كۈتۈپخانـ
كىتــاپ ۋە ئاپتــور ئىســمىغا پىششــىق ئەھلــى ئىلمــى ،تەقــۋادار بولۇشــى
ـى،
ـى ئوقۇتقۇچـ
ـان كىشـ
ـك قىلىدىغـ
ـا نازارەتچىلىـ
ـى .كۈتۈپخانىغـ
ـەرت قىلىناتتـ
شـ
ئوقۇغۇچىالرغــا تەلــەپ قىلغــان كىتابىنــى سىســتېمىلىق ،ئىنچىكــە ئۇســلۇب
ـم
ـمىنى ئايرىـ
ـڭ ئىسـ
ـان كىتابالرنىـ
ـەت ئېلىنغـ
ـى .ئارىيـ
ـە بېرەتتـ
ـەن ئارىيەتكـ
بىلـ
ـا
ـىدىكى كىتابالرغـ
ـۆز دائىرىسـ
ـاقلىغۇچى ئـ
ـۇ سـ
ـى .بـ
ـەپ ماڭاتتـ
ـە خاتىرلـ
دەپتەرگـ
ـۈچ
ـدە ئـ
ـاز دېگەنـ
ـا ئـ
ـدى .كۈتۈپخانـ
ـئۇل ئىـ
ـاقلىقىغا مەسـ
ـڭ سـ
ۋە ۋاراقلىرىنىـ
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ـۈرۈلەتتى.
ـم تەكشـ
ـر قېتىـ
ـدا بىـ
ئايـ
بــۇ مەدرىســىنىڭ پروگراممىســى مۇتەخەسسىســلىك سىستېمىســىنى ئــۆز
ـى،
ـم بۆلۈمـ
ـڭ ئايرىـ
ـۋى ئىلىملەرنىـ
ـى ۋە نەزەرىيىـ
ـۇپ ،نەقلـ
ـان بولـ
ـا ئالغـ
قېتىغـ
تەتبىقىــي ئىلىملەرنىڭمــۇ ئايرىــم بۆلۈمــى بــار ئىــدى .ۋەزىرلــەر ۋە بــاي
ئۆلىمــاالر ئىلمىــي جەمئىيــەت ،مەدرىســە ،مەســجىد ،خەيرىيــەت ۋەقپىلىرىنــى
ئىنشــا قىلىشــتا رىقابەتلىشــەتتى.

سۇلتان مۇھەممەد فاتىھنىڭ ئۆلىامالرغا كۆڭۈل بۆلۈىش
مۇھەممــەد فاتىھنىــڭ نەزىرىــدە ئۆلىمــا ۋە ئەدىبلەرنىــڭ ئاالھىــدە ئورنــى
بــار ئىــدى .فاتىــھ ئۇالرنــى ئۆزىگــە يېقىــن تۇتــۇپ ،قەدرىنــى يۇقىــرى
ـا
ـال دۇنيـ
ـدۈرۈپ مـ
ـلىرىغا رىغبەتلەنـ
ـەت ئىشـ
ـلەش ۋە ئىجادىيـ
ـى .ئىشـ
كۆتۈرەتتـ
ســەرپ قىالتتــى .ئوقۇ-ئوقۇتــۇش ئىشــلىرىغىال ئاجرىشــى ئۈچــۈن ســوۋغا-
ـىمۇ ئاجايىپ
ـەر بولسـ
ـى پىكىردىكىلـ
ـرى بېرەتتى .قارشـ
ـى كەڭـ
ـاالم ،ھەدىيەلەرنـ
سـ
ھۆرمەتلەيتتــى .قىرىــم ئىمارىتىنــى دۆلەتكــە قاتقاندىــن كېيىــن ئىشــلەمچى
ۋە ئۇســتىالرنى يۆتكــەپ كىلىشــكە بۇيــرۇق قىلغــان ،بىــراق ۋەزىــرى روم
ـار
ـا ئۇچرىغۇچىـ
ـۇپ ،زۇلۇمغـ
ـان بولـ
ـۇم قىلغـ
ـىلەرگە زۇلـ
ـا كىشـ
ـەد پاشـ
مۇھەممـ
ئارىســىدا بــەزى ئۆلىمــاالر ،ئەھمــەد چەلەبىــي ئىبنــى ســۇلتان ئەمىــر ئەلــى
ـەۋەر
ـتىن خـ
ـۇ ئىشـ
ـھ بـ
ـەد فاتىـ
ـۇلتان مۇھەممـ
ـدى .سـ
ـار ئىـ
ـۇ بـ
ـى پازىلالرمـ
كەبـ
تاپقاندىــن كېيىــن ئەھمــەد چەلەبىيدىــن ئەپــۇ ســوراپ ،ھەمراھلىــرى بىلــەن
ـان.
ـېلىپ قويغـ
ـا سـ
ـە يولغـ
ـە چىرايلىقچـ
ـپ ۋەتىنىگـ
قېتىـ
ســۇلتان مۇھەممــەد فاتىــھ بىــرەر ئالىمغــا يوقســۇللۇق ۋە كەمبەغەللىــك
يەتكىنىنــى ئاڭلىســا يــاردەم بېرىشــكە تەخىرســىزلىنەتتى .دۇنيــا ئىشــلىرىغا
يــاردەم بېرىدىغــان نەرســىلەرنى بېرەتتــى.
مۇھەممــەد فاتىھنىــڭ رامــزان ئېيىــدا پېشــىن نامىزىدىــن كېيىــن تەپســىر
ئىلمىــدە كامالەتكــە يەتكــەن بىــر تــوپ ئۆلىماالرنــى توپاليدىغــان ئادىتــى
بــار ئىــدى .ھــەر قېتىمــدا بىــر ئۆلىمــا قۇرئاننىــڭ مەلــۇم بىــر ئايىتىنــى
ـەن
ـڭ بىلـ
ـىلىدە ئۇنىـ
ـۇ مەسـ
ـاالر بـ
ـقا ئۆلىمـ
ـى .باشـ
ـپ ئىزاھاليتتـ
ـىر قىلىـ
تەپسـ
مۇنازىرلىشــەتتى .فاتىــھ بــۇ مۇنازىرلەرگــە ئىشــتىراك قىلىــپ ،ئۆلىماالرنــى
نۇرغۇنلىغــان مال-دۇنيــا ،ھەدىيەلــەر بىلــەن رىغبەتلەندۈرەتتــى.

مۇھەممەد فاتىھنىڭ تەرجىمە ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلۈىش
ـدە
ـى ئىچىـ
ـم تىلىنــى پۇختــا بىلەتتــى .خەلقـ
ـھ رىـ
ـەد فاتىـ
ســۇلتان مۇھەممـ
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پىكرىــي گۈللىنىــش قوزغــاش مەقســىتىدە گرىــك ،التىــن ،ئــەرەب ،پارىــس
ـر قىلغان
ـقا ئەمىـ
ـە قىلىشـ
ـا تەرجىمـ
ـۈرك تىلىغـ
ـەرلەرنى تـ
ـان ئەسـ
ـدا يېزىلغـ
تىللىرىـ
ئىــدى .بىلوتارىكنىــڭ «مەشــھۇر شەخســىلەر» ناملىــق ئەســىرى دەل شــۇ
ئەســەرلەردىن بىــرى ئىــدى .ئەندەلۇســلۇق ھەكىــم ئەبۇلقاســىم زەۋاھىرىنىــڭ
ئوپېراتســىيە ئۈســكۈنىلىرىنىڭ رەســىملىرى ۋە ئوپېراتســىيە جەريانىدىكــى
ـىرىنى
ـق ئەسـ
ـات» ناملىـ
ـىنادا تەرەققىيـ
ـىرت «مېدىتسـ
ـن سـ
ـەلنىڭ ۋەزىيىتىدىـ
كېسـ
تــۈرك تىلىغــا تەرجىمــە قىلغــان ئىــدى.
فاتىــھ تىلمۇســنىڭ جۇغراپىيــە ھەققىــدە يازغــان كىتابــى ۋە خەرىتىســىنى
بايقىغانــدا ،ئۇنــى رىملىــق ئالىــم «گــورج ئەمىرتىــزوس» بىلــەن بىللــە
ـەرەپ
ـم ۋە ئـ
ـى رىـ
ـن (ئوغلـ
ـۇ ۋە ئوغلىدىـ
ـن ئـ
ـن كېيىـ
ـان .ئاندىـ
ـە قىلغـ
مۇتالىئـ
ـەھەر
ـنى ۋە شـ
ـە قىلىشـ
ـە تەرجىمـ
ـى ئەرەپچىگـ
ـى) كىتابنـ
ـىق بىلەتتـ
ـى پىششـ
تىلىنـ
ـىزىپ
ـا سـ
ـى قايتـ
ـە خەرىتىنـ
ـەن بىرگـ
ـاش بىلـ
ـۈرۈپ تەھقىقـ
ـىملىرىنى تەكشـ
ئىسـ
ـنى
ـە قىلىشـ
ـا تەرجىمـ
ـەرەب تىلىغـ
ـم ۋە ئـ
ـدى .رىـ
ـان ئىـ
ـەپ قىلغـ
ـنى تەلـ
چىقىشـ
ـە بەرگەن.
ـداردا ھەدىيـ
ـۆپ مىقـ
ـا ئىنتايىن كـ
ـە قارىتـ
ـۇ خىزمىتىگـ
ـپ بـ
ـەپ قىلىـ
تەلـ
ـاھەلىرىدە
ـترونومىيە سـ
ـكا ،ئاسـ
ـىرىنىڭ ماتېماتىـ
ـۆز ئەسـ
ـچى ئـ
ـە ئەلى قۇشـ
ئەلالمـ
ـى
ـا ئۇنـ
ـاپ يازسـ
ـدا كىتـ
ـس تىلىـ
ـم پارىـ
ـەر قېتىـ
ـۇپ ،ھـ
ـى بولـ
ـا ئالىمـ
ـەڭ كاتتـ
ئـ
ـى.
ـوۋغا قىالتتـ
ـا سـ
ـدۇرۇپ فاتىھقـ
ـە ئاغـ
ئەرەبچىگـ
فاتىــھ خەلــق ئارىســىدا مائارىپنــى قانــات يايــدۇرۇش ئۈچــۈن ئاممىۋىــي
كىتابخانالرنــى ئېچىــش بىلــەن بىرگــە تەرجىمــە ۋە كىتــاپ يېزىــش ئىشــىنى
كۈچەيتتــى .فاتىــھ ئۆزىنىــڭ قەســرى ئىچىگــە (ئــەرەب ،تــۈرك ،پارىــس،
گرىــك قاتارلىــق) تىلالردىكــى ئــەڭ نادىــر ،ئــەڭ ســەرخىل كىتابالردىــن
ـا قىلدى.
ـا ئىنشـ
ـر كۈتۈپخانـ
ـان بىـ
ـا ئالغـ
ـۆز قېتىغـ
ـى ئـ
ـق كىتابنـ
ـڭ جىلدلىـ
12مىـ
ـا
ـا ۋە ئايـ
ـقا كۈتۈپخانـ
ـاش باشـ
ـى»گە چاپـ
ـورۇ مەدرىسىسـ
ـىرت «قـ
ـن سـ
ئۇنىڭدىـ
ـن
ـن كېيىـ
ـرى ۋە ئۇنىڭدىـ
ـڭ ۋەزىرلىـ
ـدى .فاتىھنىـ
ـار ئىـ
ـىمۇ بـ
ـوفيا مەدرىسىسـ
سـ
كەلگــەن ســۇلتانالرمۇ فاتىھىنىــڭ يولىنــى تۇتــۇپ ماڭــدى .شــۇنداق قىلىــپ
ـەڭ
ـا ئـ
ـن كىتابالرغـ
ـەر ،يارقىـ
ـامىي ئەسـ
ـڭ ئىسـ
ـام پايتەختلىرىنىـ
ـتانبۇل ئىسـ
ئىسـ
بــاي يېرىگــە ئايالنــدى .چۈنكــى ســۇلتانالر ۋە پاشــاالر ئىســام دۇنياســىنىڭ
بۇلۇڭ-پۇچقاقلىرىدىــن قىممەتلىــك كىتابالرنــى توپــاپ ،بۈيــۈك جامىئەلــەردە
(ئۇنىۋېرســتېتالردا) ئۆزىگــە خــاس كۈتۈپخانىالرنــى بەرپــا قىلىشــقا قاتتىــق
ـەرلىرىنىڭ
ـەرەب قوليازما ئەسـ
ـار ئـ
ـۇ كۈتۈپخانىـ
ـدى .ھازىرغىچە بـ
ـمەن ئىـ
ھېرىسـ
ـا.
ـاقالپ ياتماقتـ
ـى سـ
ـۆپ مىقدارىنـ
ـەرخىللىرىدىن كـ
ـەڭ سـ
ئـ

مۇھەممەد فاتىھنىڭ ئىامرەت ،قۇرۇلۇش ،شىپاخانىالرغا كۆڭۈل بۆلۈىش
ـىپاخانا،
ـىر ،شـ
ـەت ،قەسـ
ـي جەمئىيـ
ـجىد ،ئىلمىـ
ـھ مەسـ
ـەد فاتىـ
ـۇلتان مۇھەممـ
سـ
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كارۋان ســاراي ،ھاممــام ،بــازار ،ئاممىــۋى باغچــا بىنــا قىلىشــقا مەپتــۇن
ئىــدى .ئىســتانبۇلغا ســۇنى ئايرىــم قانــال ئارقىلىــق ئەكىرگــەن ئىــدى.
مۇھەممــەد فاتىــھ ۋەزىر-ۋۇزۇرالىرىنــى ،دۆلەتنىــڭ ئەركانلىرىنــى ،بايالرنــى،
ئاقســۆڭەكلەرنى (ئېســىلزادە ،يۇقىــرى قاتــام كىشــىلەرنى) بىنــا ســېلىش،
دۇكان ،ھاممامالرنــى ئىنشــا قىلىــش ،ئۇنىڭدىــن باشــقا شــەھەرگە گۈزەللىــك،
ھەشــەمەت بېغىشــايدىغان قۇرۇلۇشــارنى ئېلىــپ بېرىشــقا ئىلھامالندۇراتتــى.
فاتىــھ ئىســتانبۇلنى دۇنيــا پايتەختــى ،ئىلىم-پــەن ،مائارىــپ مەركىــزى
قىلىــش ئۈچــۈن بــۇ يەرگــە ئاالھىــدە كۆڭــۈل بۆلگــەن ئىــدى.
ئــۇ ھاكىمىيــەت تۇتقــان مەزگىلــدە ئىمارەتلــەر كۆپىيىــپ كەتكەچكــە،
ـا
ـك ،يارقىنلىقتـ
ـك ،ئىنچىكىلىـ
ـىپاخانىغا ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بېرىــپ گۈزەللىـ
شـ
ۋايىغــا يەتكــەن ئۈلگىلىــك قانــۇن تــۈزۈپ چىققــان .پۈتــۈن شــىپاخانىالرنى
ـتا دوختۇردىن
ـتىن ئۇسـ
ـرق ئايرىماسـ
ـە ئىـ
ـۇرغان (كېيىنچـ
ـا تاپشـ
ـن دوختۇرغـ
بىردىـ
ئىككىنــى قوشــۇپ بەرگــەن) ئۇنىڭغــا كــۆز دۇختــۇرى ،تاشــقى كېســەللىكلەر
ـەتتى.
ـى ۋە دەرۋازىۋەنلەر ياردەملىشـ
ـۈك خىزمەتچـ
ـەر ،بىر بۈلـ
ـۇرى ،دورىگـ
دوختـ
شــىپاخانىدا ئىشــلەيدىغان ھەرقانــداق ئادەمگــە قانائەتچــان ،مېھرىبــان،
ئادەمگەرچىلىكــى بــار بولۇشــنى ئالدىــن شــەرت قىلىــش بىلــەن بىرگــە
دوختۇرالرنىــڭ بىمارالرنــى كۈنــدە ئىككــى قېتىــم يوقلىشــى كېرەكلىكىنــى،
ـن
ـن ئاندىـ
ـن كېيىـ
ـك) ئۆتكەندىـ
ـتىن (البۇراتۇرىيەلىـ
ـە تەكشۈرۈشـ
ـى ئىنچىكـ
دورىنـ
بېرىشــىنى تەلــەپ قىلغــان.
شــىپاخانا ئاشــپەزلىرىگە بىمارنىــڭ ئەھۋالىغــا مــاس كىلىدىغــان تامــاق
ـەت،
ـار مىللـ
ـۈن دورىـ
ـىپاخانىدىكى پۈتـ
ـان .شـ
ـەرت قىلغـ
ـنى شـ
ـى بىلىشـ
تۈرلىرىنـ
ئىرىــق ،دىــن ئايرىمىچىلىقىدىــن خالىــي ھەممــە ئادەمگــە ھەقســىز ئىــدى.
گۈللىنىشــنىڭ ۋايىغــا يېتىشــى ،پەتھىنىــڭ نېســىپ بۇلىشــى ئالالھقــا چىــن
ئىخــاس قىلىــش ،ئىلىمگــە كۆڭــۈل بۆلــۈش ،ئۈممەتنىــڭ ئەۋالدلىرىنــى
ـىتە
ـەكلىككە ۋاسـ
ـات ۋە يۈكسـ
ـتىن تەرەققىيـ
ـەپ قويماسـ
ـا چەكلـ
ـەرئىي ئىلىمگىـ
شـ
بولىدىغــان «مېدىتســىنا ،ئىنژېنېرلىــق قاتارلىــق» ســاھەلەرگىمۇ كۆڭــۈل
[[[
بۆلگەنــدە ئاندىــن قولغــا كەلگــەن.

[[[

تەرجىمە قىلغۇچى :ئىستانبۇل تەجدىد ئۇنىۋېرستېتى ئوقۇغۇچىسى

50

ت
ا
ر
ى
خ
ن
ى
ڭ
ئ
ا
خ
ى
ر
ى
ۋ
ە
م
ەدەن

ى
ي
ە
ت
ل
ە
ر
ت
وقۇنۇىش

دوكتۇر يۈسۈپ قەرزاۋىي

ئابدۇلھەپىز زىيا تەرجىمىىس

تارىختــا نۇرغــۇن كىشــىلەر ئــۆز ئىدىيىســى ۋە خاھىشــىنى چىقىــش قىلىــپ
ـتىن
ـىنى ئايلىنىشـ
ـەك گەردىشـ
ـپ تۇرىدىغــان پەلـ
ـل ھەرىكەتلىنىـ
ـۇرۇپ ،ئىزچىـ
تـ
توختىتىــش خىيالىــدا بولــۇپ بېقىشــتى.
بىــر كۈنلىــرى ماركىــس شــۇنداق جاكارلىغانىــدى :ســىنىپىي كــۈرەش
(ســىنىپىي كــۈرەش نەزەرىيىســى ئەســلىدە مەشــھۇر گېرمــان پەيالســوپى
ـر تارىخىي
ـەن) بىـ
ـىدىن مەنبەلەنگـ
ـى» نەزەرىيىسـ
ـەر كۈرىشـ
ـڭ «زىددىيەتلـ
گىگېلنىـ
مۇقەررەرلىكتــۇر .بــۇ كــۈرەش تاكــى پرولېتارىيــات ســىنىپى ھاكىمىيەتنــى
ئىگىلــەپ ،ئەزگۈچــى ســىنىپ كاپىتالىســتالر ۋە بۇرژۇئازالردىــن پۈتــۈن
ـى
ـىنىپى ھاكىمىيەتنـ
ـات سـ
ـىدۇ .پرولېتارىيـ
ـە داۋاملىشـ
ـپ ئالغۇچـ
ـى تارتىـ
ھوقۇقنـ
ئىگىلىگەنــدە پۈتــۈن مەســىلىلەر ھــەل بولــۇپ ،ئىنســانالرنى بىر-بىرىدىــن
پەرقلەنــدۈرۈپ تۇرىدىغــان دىــن ،ئائىلــە ،ســىنىپ ۋە مىللــەت ئۇقۇملىــرى
يوقايــدۇ ،ئادەملــەر ئومۇميۈزلــۈك باراۋەرلىــك ئىچىــدە ھايــات كەچۈرىــدۇ،
ئۇالرئارىســىدىكى بارلىــق پەرقلــەر تەلتۆكــۈس تۈگەيــدۇ ،تارىــخ دەل مۇشــۇ
ـەت قىلمايدۇ.
ـە ھەركـ
ـە كەينىگـ
ـا ،نـ
ـە ئالدىغـ
ـدۇ ،نـ
ـن توختايـ
ـدا ھەرىكەتتىـ
نۇقتىـ
بۇخىــل ئوتۇپىيىلىــك «تارىخنىــڭ ئاخىــرى» نەزەرىيىســى ئىســام دىنــى
ـە ۋەدە
ـالىھ بەندىلىرىگـ
ـن مۇرىتلىرىنىــڭ ئېتىقادىدىكــى ئالــاھ سـ
ـقا دىـ
ۋە باشـ
ـانالرغا ۋەدە قىلغان
ـتالر ئىنسـ
ـا ،كوممۇنىسـ
ـڭ ئورنىغـ
ـك جەننەتنىـ
ـان ئەبەدىيلىـ
قىلغـ
كوممۇنىــزم جەننىتــى ئىــدى .تولىمــۇ ئەپسۇســكى ،بــۇ ئوتۇپىيــە جەننىتــى
ۋەدە قىلىنغــان كىشــىلەر ئۇنىڭغــا ئېرىشــىش تۈگــۈل ،يېقىنمــۇ بارالمىــدى،
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ـى
ـەم ئازابىنـ
ـۇرۇپ جەھەننـ
ـك تـ
ـچە تىرىـ
ـدى .ئەكسـ
ـىنىمۇ كۆرەلمىـ
ـا قارىسـ
ھەتتـ
تارتتــى .گــۈزەل ھايــات قــۇرۇپ چىقىــش ۋە ئومۇميۈزلــۈك باراۋەرلىكنــى
ئىشــقا ئاشــۇرۇش باھانىســىدا ھۆرلۈكىدىــن پۈتۈنلــەي مەھــرۇم قىلىنــدى،
ـمىدى.
ـە ئاشـ
ـى ئەمەلگـ
ـىلەرنىڭ ھېچقايسىسـ
ـان نەرسـ
ـا ۋەدە قىلىنغـ
ـن ئۇالرغـ
لېكىـ
ئەمەلىيــەت شــۇنى ئىســپاتالپ تۇرۇپتۇكــى ،ئىنســانالر دىننىــڭ ئورنىنــى
بېســىش ئۈچــۈن ياكــى مەشــھۇر تارىخچــى ئارنولــد تويىنبىنــڭ تەبىــرى
ـە
ـى چۈمۈلـ
ـە ياكـ
ـارەت» كـ
ـي ھاشـ
ـاننى «ئىجتىمائىـ
ـدە ئىنسـ
ـە ئىپادىلىگەنـ
بويىچـ
توپىدىكــى بىــر چۈمۈلىگــە ئايالنــدۇرۇش ئۈچــۈن كەشــپ قىلىنغــان بارلىــق
ئىدېئولوگىيىلــەر يىمىرىلــدى ،تىرىشــچانلىقالر يوققــا چىقتــى .ئىنســاننىڭ
دىــن ئېھتىياجــى ئــۆز پېتــى داۋاملىشــىپال قالماســتىن ،بەلكــى ماتېرېئالىــزم
ۋە پراگماتىــزم ئىدىيىلىرىنىــڭ يامــراپ ئىنســانالر ئارىســىدىكى ئەنئەنىــۋى
مۇناســىۋەتلەرنى يىمىرىــپ تاشلىشــى ۋە ئىنســانالرنى پەقــەت ئــۆزى ئۈچۈنــا
ياشــايدىغان شەخســىيەتچى ۋە راھەتپــەرەس مەخلۇققــا ئايالنــدۇرۇپ قويىشــى
بىلــەن بــۇ ئېھتىيــاج تېخىمــۇ كۈچەيــدى.
ســۆزىمىزنىڭ مۇھىــم نۇقتىســى شــۇكى ،كوممۇنىســتالر بىــر مەزگىــل
ـى
ـڭ ھەرىكىتىنـ
ـپ ،تارىخنىـ
ـن توختىتىـ
ـدا دەۋردىـ
ـر نۇقتىـ
ـەن بىـ
ـى مۇئەييـ
تارىخنـ
ئاخىرالشتۇرۇشــنى چۈشەكەشــكەنىدى .كېيىــن شــاھىد بولدۇقكــى ،تارىــخ
ـوۋېت
ـلىدى .سـ
ـۈپۈرۈپ تاشـ
ـن سـ
ـەر يۈزىدىـ
ـۇرۇپ ،يـ
ـى قومـ
ـڭ يىلتىزىنـ
ئۇالرنىـ
ئىتتىپاقىنىــڭ يىمىرىلىشــى بىلــەن بىــر مەھــەل جاھاننــى بېشــىغا كىيگــەن
كوممۇنىزممــۇ بەربــات بولــۇپ ،كوممۇنىســتالرنىڭ شــىرىن چۈشــى بىردىنــا
ـى
ـتىن توختىغىنـ
ـەم دەۋر قىلىشـ
ـا ھېلىھـ
ـى بولسـ
ـڭ چاقـ
ـى ،تارىخنىـ
ـوزۇپ كەتتـ
تـ
يــوق.
ـۇرى
ـون مۇتەپەككـ
ـق ياپـ
ـن ئامېرىكىلىـ
ـن كېيىـ
ـى يىمىرىلگەندىـ
ـوۋېت ئىتتىپاقـ
سـ
فىرانســىس فۇكۇيامــا «تارىخنىــڭ ئاخىــرى» ناملىــق كىتابــى بىلــەن پىكىــر
دۇنياســىنى زىلزىلىگــە ســالدى .بــۇ كىتــاب -1993يىلــى نەشــر قىلىنغــان
بولــۇپ ،مۇتەپەككــۇر كىتابتــا تارىــخ ھەرىكىتىنىــڭ كاپىتالىــزم ،دېموكراتىــك
لىبېرالىــزم ۋە ئەركىــن بــازار ئىگىلىكىنىــڭ ئومۇميۈزلــۈك غەلىبىســى بىلــەن
ـىنىڭ
ـي پەن مەنتىقىسـ
ـان تەبىئىـ
ـى زامـ
ـى يېڭـ
ـڭ نۆۋەتتىكـ
ـقانلىقىنى ،بۇنىـ
ئاياغالشـ
تەقەززاســى ئىكەنلىكىنــى ،كوممۇنىــزم ۋە باشــقا تۈردىكــى بارلىــق ســابىق
ھاكىمىيــەت ئەندىزىلىرىنىــڭ تەلتۆكــۈس مەغلــۇب بولــۇپ ،پۈتــۈن دۇنيانىــڭ
بىــردەك دېموكراتىــك لىبېرالىــزم ۋە كاپىتالىزمنىــڭ ئىنســانىيەتكە مۇۋاپىــق
ـرى
ـى ئىلگىـ
ـراپ قىلغانلىقىنـ
ـى ئېتىـ
ـى ئىكەنلىكىنـ
ـەت تۈزۈلمىسـ
ـر ھاكىمىيـ
بىردىنبىـ
ســۈرگەنىدى.
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ـق ئۈچ
ـى قاتارلىـ
ـام دىنـ
ـى ۋە ئىسـ
ـتىيان دىنـ
ـى ،خىرىسـ
ـي دىنـ
ـراق يەھۇدىـ
بىـ
ســاماۋى دىــن تارىخنىــڭ فۇكۇيامــا ئېيتقانــدەك ئەمــەس ،باشــقىچە يوســۇندا
ئاخىرلىشــىدىغانلىقىغا ئىشــىنىدۇ .ئۈچىلــى دىنــدا ئالــاھ ئاســماندىن بىــر
ـى
ـڭ دىنـ
ـدە ئالالھنىـ
ـەر يۈزىـ
ـەزەر يـ
ـىھ مۇنتـ
ـدۇ ،مەسـ
ـەزەر ئەۋەتىـ
ـىھ مۇنتـ
مەسـ
ـپ ،زۇلۇم
ـي چىقىـ
ـە ھامىـ
ـەت ۋە ئىزگۈلۈككـ
ـدۇ ،ئادالـ
ـرا قىلىـ
ـى ئىجـ
ئەھكاملىرىنـ
ـدۇ.
ـۇرۇش ئاچىـ
ـى ئـ
ـا قارشـ
ۋە بۇزۇقچىلىقالرغـ
ـىدىغانلىقىغا
ـىھ مۇنتەزەر چۈشـ
ـماندىن مەسـ
ـر زاماندا ئاسـ
ـۇلمانالر ئاخىـ
ـز مۇسـ
بىـ
ـەرىئىتى
ـام شـ
ـىدۇ ۋە ئىسـ
ـۇم چۈشـ
ـەزەر چوقـ
ـىھ مۇنتـ
ـز ،مەسـ
ـان كەلتۈرىمىـ
ئىمـ
ـە
ـە ،خەيرۇ-بەرىكەتكـ
ـى ئەدلى-ئادالەتكـ
ـۈزۈپ زېمىننـ
ـەت يۈرگـ
ـەن ھاكىمىيـ
بىلـ
تولدۇرىــدۇ .بىــراق بىــز بۇنىــڭ قاچــان بولىدىغانلىقىنــى بىلمەيمىــز ،بــۇ
قىيامەتنىــڭ چــوڭ ئاالمەتلىرىدىــن بىــرى بولــۇپ ،يــۈز بېرىــش ۋاقتىنــى
ئالالھتىــن باشــقا ھېچكىــم بىلمەيــدۇ.
ـى بىلەنال
ـردىن چىقىشـ
ـاب نەشـ
ـبۇ كىتـ
ـەك ،ئۇشـ
ـپ كەلسـ
ـە قايتىـ
ـۆز گېپىمىزگـ
ئـ
ـازاۋەر
ـىن-بارىكاللىالرغا سـ
ـاندى ۋە تەھسـ
ـن ئالقىشـ
ـىلەر تەرىپىدىـ
ـۇن كىشـ
نۇرغـ
ـن
ـا يېقىندىـ
ـۇ كىتابقـ
ـدارالر بـ
ـى ئىلىمـ
ـى جايلىرىدىكـ
ـڭ ھەرقايسـ
ـدى .دۇنيانىـ
بولـ
دىققــەت قىلــدى .كىتابنىــڭ ئىدىيىســى بەزىلەرنىــڭ قوللىشــىغا ئېرىشــتى،
ـكا
ـي ۋە لوگىـ
ـى ئىلمىـ
ـاب مەيلـ
ـۇ كىتـ
ـى بـ
ـدۈردى .ھالبۇكـ
ـراز بىلـ
ـەر ئېتىـ
بەزىلـ
ـداق
ـۇن ھېچقانـ
ـىدىن بولسـ
ـق نۇقتىسـ
ـى رېئاللىـ
ـۇب ،ۋە ياكـ
ـىدىن بولسـ
نۇقتىسـ
ـدى،
ـارەت ئىـ
ـن ئىبـ
ـر پەرەزدىـ
ـان بىـ
ـى بولمىغـ
ـت ئاساسـ
ـۈك دەلىل-پاكىـ
كۈچلـ
خــاالس .كوممۇنىــزم ئىدىيىســى ،كوممۇنىزمنىــڭ ئىقتىســادى تۈزۈلمىســى ۋە
كوممۇنىســتىك مۇســتەبىت سىياســىي تۈزۈمنىــڭ مەغلــۇب بولۇشــى ئۇنىــڭ
رەقىبــى لىبېــرال كاپىتالىزمنىــڭ ھەقىقــەت ئىكەنلىكىگــە دەلىــل بواللمايتتــى،
ئەلۋەتتــە.
ئەجەبــا ،نېمــە ئۈچــۈن كوممۇنىــزم ۋە كاپىتالىزمدىــن بۆلــەك ،دېكتاتورمــۇ
ئەمــەس ،لىبېرالمــۇ ئەمــەس باشــقا بىــر سىياســى نەزەرىيــە ،باشــقا بىــر
سىياســىي تــۈزۈم ۋە ياكــى باشــقا بىــر ھاكىمىيــەت سىستېمىســى مەيدانغــا
كەلســە بولمىغــۇدەك؟!
ـى
ـەر ئىككـ
ـى ھـ
ـى ،يۇقىرىقـ
ـۇنداق تۈزۈمكـ
ـۈزۈم شـ
ـۇ تـ
ـى بـ
ـا كەلگۈسـ
بارلىققـ
الگېرنىــڭ ھېچقايسىســىغا مەنســۇپ ئەمــەس ،بىــراق ھــەر ئىككىســىنىڭ
ئارتۇقچىلىقلىــرى قوبــۇل قىلىــپ ،خاتالىقلىرىنــى رەت قىلىــدۇ ،رادىــكال
ـۇ تەكىتلىمەيدۇ،
ـدۇ ،پۈتۈنلەي كوللېكتىپچىلىقنىمـ
ـى تەرغىپ قىلمايـ
ئىندىۋىدۇئاللىقنـ
بــۇ تــۈزۈم كــۆپ تــەرەپ ئارىســىدا تەڭپۇڭلــۇق شــەكىللەندۈرگەن بولــۇپ،
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نۇرغــۇن كىشــىلەر بىرلەشــتۈرۈش ئىمكانســىز دەپ قارايدىغــان مــاددا بىلــەن
روھ ،ئىدېئالىزملىــق بىلــەن رېئالىزملىــق ،رەببانىيلىــق بىلــەن ئىنســانىيلىق،
ـرەت ،تەقدىرچىلىك
ـەن ئاخىـ
ـا بىلـ
ـق ،دۇنيـ
ـەن كوللېكتىچىلىـ
ـق بىلـ
ئىندىۋىدۇئاللىـ
ـۇق
ـاد ،ھوقـ
ـەن ئىجتىھـ
ـەس بىلـ
ـى ،نـ
ـەن ۋەھـ
ـل بىلـ
ـك ،ئەقىـ
ـەن ئەركىنچىلىـ
بىلـ
بىلــەن بــۇرچ ،ئەنئەنــە بىلــەن تەرەققىيــات قاتارلىــق ئىككــى تەرەپچىلىــك
ياكــى ئاتالمىــش زىتلىقــار ئارىســىنى بىرلەشــتۈرگەن تۈزۈمــدۇر.
مانــا بــۇ ئىســام ئالەملەرگــە رەھمــەت ،قايمۇققانالرغــا ھىدايــەت بولۇشــى
ئۈچــۈن ۋە ئىنســانىيەت ئــارا تىنچلىــق ،قېرىنداشــلىق ،ئادالــەت مەنىلىرىنــى
ـان
ـانىيەتكە ئارماغـ
ـۈن ئىنسـ
ـۈن پۈتـ
ـۇرۇش ئۈچـ
ـقا ئاشـ
ـتە ئىشـ
ـى رەۋىشـ
ھەقىقـ
قىلغــان تاكامــۇل ھايــات سىستېمىســىدۇر.

مەدەنىيەتلەر توقۇنۇىش
فۇكۇيامانىــڭ كىتابــى گەرچــە خەلقئــارادا ئىدېئولوگىيــە ،مەدەنىيــەت ۋە
سىياســەت قاتارلىــق ســاھەلەردە زور داغدۇغــا قوزغــاپ ،دۇنيانىــڭ ھەرقايســى
ـۇللىرىدىن
ـە قىلىش ئۇسـ
ـۈرۈش ۋە مۇبالىغـ
ـۋىقاتتىكى كۆپتـ
ـدا ئېالن-تەشـ
جايلىرىـ
پايدىلىنىــپ ،مــاددى ۋە مەنىــۋى ســاھەلەردە ئامېرىــكا مەھســۇالتلىرىغا بــازار
ـرى كوتا
ـر ئۆمـ
ـەن بىـ
ـۇپ كەتكـ
ـاراق بولـ
ـە پاتىپـ
ـدە ھەممـ
ـش ھەلەكچىلىكىـ
ئېچىـ
ئارىســالدى دەۋرنــى مەيدانغــا كەلتۈرگــەن بولســىمۇ ،بىــراق كىتــاب نەشــر
قىلىنىــپ ئىككــى يىــل بوال-بولمايــا دەل شــۇ يەرشــارى ئىستراتېگىيىســى
ـڭ
ـەر ھەممىنىـ
ـر ئەسـ
ـە بىـ
ـانغان يەنـ
ـىغا بېغىشـ
ـى تېمىسـ
ـڭ كېلەچىكـ
ۋە دۇنيانىـ
دىققىتىنــى ئۆزىگــە تارتتــى.
ئــۇ دۇنياغــا مەشــھۇر خــارۋارد ئونۋېرســتىتىنىڭ سىياســەت پەنلىــرى
پروفېسســورى ،ھۆكۈمــەت بىلــەن يېقىــن مۇناســىۋىتى بــار ئىســتراتېگىيە
ـى
ـڭ كىتابـ
ـامۇئېل خانتىڭتوننىـ
ـي سـ
ـر يەھۇدىـ
ـپ بىـ
ـە كېلىـ
ـى ،يەنـ
تەتقىقاتچىسـ
ئىــدى« .مەدەنىيەتلــەر توقۇنۇشــى» نامىــدا جامائەتچىلىــك بىلــەن يــۈز
ـپ،
ـە تارتىـ
ـى ئۆزىگـ
ـڭ دىققىتىنـ
ـزال ھەممىنىـ
ـەر تېـ
ـى ئەسـ
ـۇ يېڭـ
ـكەن بـ
كۆرۈشـ
بىردىنــا مەشــھۇر ئەســەرگە ئايالنــدى.
ئەســلىدە كىتــاب ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــار مېنىســتىرلىكى بىلــەن يېقىــن
باغلىنىشــى بولغــان «دىپلومــات» ناملىــق ژۇرنالغــا بېســىلغان بىــر ئــۇزۇن
ـا
ـۇنچىلىك زور داغدۇغـ
ـۆزى شـ
ـە ئـ
ـۇ ماقالـ
ـراق بـ
ـدى ،بىـ
ـارەت ئىـ
ـن ئىبـ
ماقالىدىـ
ـۇ ماقالىگە
ـتەن بـ
ـرى قەسـ
ـڭ دىققەت-نەزىـ
ـى جامائەتچىلىكنىـ
ـۇ ياكـ
ـدا قىلدىمـ
پەيـ
ـا
ـق نۇقتـ
ـاب قىززىـ
ـق كىتـ
ـرى» ناملىـ
ـڭ ئاخىـ
ـاۋۇر «تارىخنىـ
ـۇ؟ ئەيتـ
قارىتىلدىمـ
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بولۇشــتىن قېلىــپ ،بــۇ ماقالــە بىردىنــا ھەممىنىــڭ دىققــەت ئوبيېكتىغــا
ـام
ـا ۋە ئەرەب-ئىسـ
ـكا ،ياۋروپـ
ـە ئامېرىـ
ـۇ ماقالـ
ـەن بـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـدى .شـ
ئايالنـ
ئەللىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىــدا نۇرغــۇن
دەتــاالش ،مۇنازىــرە ۋە تەنقىدلەرنىــڭ مەيدانغــا كېلىشــىگە ســەۋەب بولــدى.
بەزىلــەر قوللىســا ،بەزىلــەر قارشــى تــۇردى .بەزىلــەر بىــر پۈتــۈن قارشــى
تۇرســا ،يەنــە بەزىلــەر قىســمەن قارشــى تــۇردى .نەتىجىــدە ئاپتــور ئــۆز
ماقالىســىگە يېزىلغــان تەنقىــد ۋە مۇالھىزىلەرگــە ئىپــادە بىلــدۈرۈش بىلــەن
ـاب
ـپ كىتـ
ـپ ۋە كېڭەيتىـ
ـپ ،بېيىتىـ
ـى قېتىـ
ـى مەزمۇنالرنـ
ـىگە يېڭـ
ـە ماقالىسـ
بىرگـ
شــەكلىگە كەلتــۈردى ۋە ئــۆز كــۆز قارىشــىنى تېخىمــۇ ئېنىــق ۋە پاكىتلىــق
ھالــدا ئوتتۇرىغــا قويــدى.
بــۇ يــەردە كۆپچىلىكنىــڭ ئويلىنىــپ بېقىشــى ئۈچــۈن ،بىــر زۆرۈر ســوئال
ـك
ـۈن بۇنچىلىـ
ـە ئۈچـ
ـاب نېمـ
ـۇ كىتـ
ـۆردۈم :بـ
ـرا كـ
ـنى توغـ
ـتۇرۇپ ئۆتۈشـ
قىسـ
ـە قاراتقان
ـى ئۆزىگـ
ـڭ دىققەت-نەزىرىنـ
ـا ھەممىنىـ
ـاپ ،بىردىنـ
ـا قوزغـ
زور داغدۇغـ
ـدى؟
ـپ قالـ
ـا ئايلىنىـ
ـق نۇقتىغـ
قىزىـ
خانتىڭتوننىــڭ قارىشــىچە تارىــخ تېخــى ئاخىرقــى نۇقتىســىغا كەلمىگەنىــدى،
كــۈرەش ۋە توقۇنۇشــارمۇ تېخــى ئاياغالشــمىغانىدى .ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ
يىمىرىلىشــى ۋە كوممۇنىــزم تەھدىدىنىــڭ يوقىلىشــى تەرەپلــەر ئارىســىدىكى
كــۈرەش ســەھىپىلىرىنىڭ يېپىلىدىغانلىقىدىــن دېــرەك بەرمەيتتــى .ئەكســىچە
تارىخنىــڭ ســادىقىدا تېخىچــە ئېتىلمىغــان ئوقــار بــار ئىــدى .يۇشــۇرۇن
كۈرەشــلەر مەۋجــۇت بولــۇش بىلــەن بىرگــە ،كۈرەشــلەردە تۈرتكىلىــك
رول ئوينايدىغــان تۈرلــۈك ئامىلالرمــۇ مەۋجــۇت ئىــدى .بىــراق ئەمدىكــى
توقۇنۇشــار دىكتاتــور كوممۇنىــزم ۋە لىبېــرال كاپىتالىزمغــا ئوخشــاش بىــر-
ـادىي
ـىدىكى ئىقتىسـ
ـەر ئارىسـ
ـۈك دۆلەتلـ
ـەر ۋە تۈرلـ
ـى ئىدېئولوگىيىلـ
ـە قارشـ
بىرىگـ
ـۈرەش
ـى كـ
ـۈز بەرگۈسـ
ـى ،يـ
ـۈز بەرمەيتتـ
ـەۋەبىدىن يـ
ـى سـ
ـەت توقۇنۇشـ
مەنپەئـ
ۋە توقۇنۇشــار مەدەنىيــەت ۋە ھەزارەتلــەر ئوتتۇرىســىدىكى زىددىيــەت ۋە
ئىختىالپــار ســەۋەبلىك ،ھەمــدە ھەربىــر مەدەنىيەتنىــڭ ئۆزىنــى ئىســپاتالش
ـىنى
ـخ قارىشـ
ـات ۋە تارىـ
ـن ،ھايـ
ـات ،دىـ
ـان ،كائىنـ
ـڭ ئىنسـ
ـى ۋە ئۆزىنىـ
ئۇرۇنۇشـ
باشــقا مەدەنىيەتلەرگــە تېڭىشــى نەتىجىســىدە يــۈز بېرەتتــى.
ـەن توقۇنۇش
ـرى بىلـ
ـىدە بىر-بىـ
ـانغاندا ،كەلگۈسـ
ـا ئاساسـ
ـڭ بايانىغـ
ئاپتورنىـ
مۇمكىنچىلىكــى بولغــان مەدەنىيەتلــەر يەتتــە ياكــى ســەككىز بولــۇپ ،ئــۇالر
ـون
ـى ،ياپـ
ـزى مەدەنىيىتـ
ـى ،كۇڭـ
ـەرب مەدەنىيىتـ
ـارەت :غـ
ـن ئىبـ
تۆۋەندىكىلەردىـ
ـاۋىيان
ـس سـ
ـى ،ئورتودوكـ
ـدى مەدەنىيىتـ
ـى ،ھىنـ
ـام مەدەنىيىتـ
ـى ،ئىسـ
مەدەنىيىتـ
مەدەنىيىتــى ،التىــن ئامېرىكىســى مەدەنىيىتــى ۋە تــۆۋەن ئېھتىمــال بىلــەن
ـى.
ـا مەدەنىيىتـ
ئافرىقـ

55

قەدىمــدە ئۇرۇش-كۈرەشــلەر پادىشــاھ ۋە ئىمپراتورالرنىــڭ ئــۆز زېمىنىنــى
كېڭەيتىــش ھەۋىســى تۈپەيلــى يــۈز بېرەتتــى؛ فرانســىيە ئىنقىالبىدىــن
كېيىــن ،دۆلەتلــەر ئارىســىدىكى مەنپەئــەت توقۇنۇشــى ھەرقايســى دۆلــەت
ۋە مىللەتلــەر ئارىســىدىكى ئــۇرۇش ۋە كۈرەشــلەرنىڭ ئاساســلىق ســەۋەبىگە
ئايالنــدى ،ئاندىــن كېيىنكــى توقۇنۇشــار ناتســىزم ،فاشــىزم ۋە ئۇالرنىــڭ
بۈيــۈك بېرىتانىيــە ئىمپېرىيىســى ،فرانســىيە ،روســىيە ۋە ئامېرىــكا قاتارلىــق
ـە
ـزى دۆلەتلىرىگـ
ـوق مەركىـ
ـەكىللەندۈرگەن ئـ
ـى شـ
ـە قارشـ
ـك دۆلەتلەرگـ
دېموكراتىـ
ئوخشــاش كۈچلــۈك سىياســىي ئارقــا كۆرۈنۈشــكە ئىگــە بولــدى ،ئۇنىڭدىــن
ـى
ـە قارشـ
ـاش بىر-بىرىگـ
ـا ئوخشـ
ـزم ۋە كوممۇنىزمغـ
ـار كاپىتالىـ
ـن توقۇنۇشـ
كېيىـ
ئىدېئولوگىيىلــەر تەرىپىدىــن ئېلىــپ بېرىلــدى.
ـار-كوممۇنىزم يىمىرىلىپ
ـى توقۇنۇشـ
ـىچە ئەمدىكـ
ـڭ قارىشـ
ـراق ،خانتىڭتوننىـ
بىـ
ـىدا يۈز
ـەر ئارىسـ
ـق مەدەنىيەتلـ
ـن كېيىن-پەرقلىـ
ـى پارچىالنغاندىـ
ـوۋېت ئىتتىپاقـ
سـ
ـىدا.
ـەت ئارىسـ
ـە مەدەنىيـ
ـان يەتتـ
ـا ئېلىنغـ
ـدا تىلغـ
ـۇ يۇقىرىـ
ـى ،بولۇپمـ
بېرەتتـ
بــەزى تەتقىقاتچىــار ئوتتۇرىغــا قويغىنىــدەك بىزنىڭمــۇ قارىشــىمىز شــۇكى،
ئاپتــور مەدەنىيەتلەرنــى تۈرگــە ئايرىشــتا بىــرال خىــل ئۆلچــەم قولالنمىغــان؛
غــەرب مەدەنىيىتىگــە ئوخشــاش بــەزى مەدەنىيەتلەرنــى جۇغراپىيىلىــك تــەرەپ
ـن
ـى ۋە التىـ
ـون مەدەنىيىتـ
ـى ،ياپـ
ـدى مەدەنىيىتـ
ـا ،ھىنـ
ـان بولسـ
ـىدا ئايرىغـ
ئاساسـ
ئامېرىكىســى مەدەنىيىتــى قاتارلىــق بــەزى مەدەنىيەتلەرنــى رايــون ئاساســىدا
ـە
ـى تۈرگـ
ـاۋىيان مەدەنىيىتىنـ
ـس سـ
ـى ۋە ئورتودوكـ
ـام مەدەنىيىتـ
ـان؛ ئىسـ
ئايرىغـ
ئايرىشــتا دىننــى ئاســاس قىلغــان بولســا ،كۇڭــزى مەدەنىيىتىــدە پەلســەپىنى
ـان.
چىقىــش نۇقتىســى قىلغـ
گەرچــە ئاپتــور ئىســام ۋە ئورتودوكــس ســاۋىيان مەدەنىيىتىدىــن باشــقا
مەدەنىيەتلەرنــى تۈرگــە ئايرىشــتا دىننــى ئاســاس قىلمىغانــدەك كۆرۈنســىمۇ،
ـەم
ـىي ئۆلچـ
ـى ئاساسـ
ـتا دىننـ
ـە ئايرىشـ
ـى تۈرگـ
ـڭ مەدەنىيەتلەرنـ
ـە ئۇنىـ
ئەمەلىيەتتـ
قىلغىنــى مانــا مــەن دەپ تۇرۇپتــۇ.
ئااليلــۇق ،ھىنــدى مەدەنىيىتــى ھىنــدى دىنــى مۇرىتلىرىنىــڭ مەدەنىيىتــى
بولــۇپ ،ھىنــدى دىنىدىكــى بۇتخانىــار ،كاال ۋە باشــقا ھەرخىــل ئىالھــار،
ـى بەلگىلەيدىغان
ـي ئورنىنـ
ـىلەرنىڭ ئىجتىمائىـ
ـى ۋە كىشـ
ـھۇر براھما پەلسەپىسـ
مەشـ
ـدەك
ـى بولغىنىـ
ـڭ ئاساسـ
ـدى مەدەنىيىتىنىـ
ـار ھىنـ
ـى قاتارلىقـ
ـە سىنىپالنمىسـ
تەبىقـ
ئــۆز نۆۋىتىــدە يەنــە ھىنــدى دىنىنىڭمــۇ تۈۋرۈكــى ھېســابلىنىدىغان ئېتقــاد
خاراكتېرىگــە ئىگــە تەركىبلــەردۇر .ياپــون مەدەنىيىتىمــۇ ئەمەلىيەتتــە دەل
ـى
ـزى مەدەنىيىتـ
ـى كۇڭـ
ـۇ مەدەنىيىتىنـ
ـۇر ،جۇڭگـ
ـن ئىبارەتتـ
ـىنتو مەدەنىيىتىدىـ
شـ
دېگەندىــن كــۆرە بــۇددا مەدەنىيىتــى دېيىــش ئەقىلگــە تېخىمــۇ مۇۋاپىــق.
ـل
ـەتكۈچى ئامىـ
ـىر كۆرسـ
ـق تەسـ
ـەڭ ھالقىلىـ
ـى ئـ
ـۇ مەدەنىيەتتىكـ
ئەمەلىيەتتىمـ
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ـۇ مەدەنىيەتنىڭ
ـدۇ ،ئـ
ـراپ قىلىـ
ـۇ ئېتىـ
ـون ئۆزىمـ
ـى خانتىڭتـ
ـۇ نۇقتىنـ
ـدۇر ،بـ
دىنـ
ـراپ قىلىش
ـىملىرىنى ئېتىـ
ـى قىسـ
ـق تەركىبـ
ـادەت قاتارلىـ
ـخ ،ئۆرپ-ئـ
ـل ،تارىـ
تىـ
ـن ئىكەنلىكىنى
ـڭ دىـ
ـۇچ ئامىلنىـ
ـەل قىلغـ
ـەڭ ھـ
ـى ئـ
ـە ،مەدەنىيەتتىكـ
ـەن بىرگـ
بىلـ
ئەســكەرتىدۇ .خانتىڭتــون بــۇ ئارقىلىــق ئــۆز نەزەرىيىســىدىكى تارىخــى
مۇقەررەرلىــك ھېســابلىنىدىغان مەدەنىيەتلــەر توقۇنۇشــىنىڭ ئەمەلىيەتتــە دىنــار
ـون بۇ
ـدۇ .خانتىڭتـ
ـپ بېرىـ
ـى ئېچىـ
ـلى ماھىيىتىنـ
ـدەك ئەسـ
ـى ئىكەنلىكىـ
توقۇنۇشـ
نۇقتىــدا « مەدەنىيەتنىــڭ جەۋھىــرى دىــن ،مەدەنىيەتلــەر ئارىســىدىكى پــەرق
ئــۇالر ئارىســىدىكى دىنىــي پــەرق ئاساســىدا شــەكىللىنىدۇ» دەپ قارايدىغــان
ـە.
ـقا ئىگـ
ـاق قاراشـ
ـەن ئورتـ
ـرى بىلـ
ـەرب مۇتەپەككۇرلىـ
ـىم غـ
ـر قىسـ
بىـ
ـڭ پەرقلىق
ـۇ دۇنيانىـ
ـۇكى ،ئـ
ـرى شـ
ـلىك يېـ
ـكە تېگىشـ
ـڭ تەرىپلەشـ
خانتىڭتوننىـ
ـم
ـۇ مۇھىـ
ـۇ تولىمـ
ـدۇ ،بـ
ـراپ قىلىـ
ـى ئېتىـ
ـب تاپقانلىقىنـ
ـن تەركىـ
مەدەنىيەتلەردىـ
نۇقتىــدۇر ،ئــۇ بــۇ ئارقىلىــق (مەدەنىيەتنىــڭ مەنىــۋى قىســمى) بىلــەن
مەدەنىيەتتىــن (مەدەنىيەتنىــڭ مــاددى قىســمى) ئىبــارەت پەرقلىــق ئىككــى
ئۇقۇمنــى بىــر ئورۇنغــا قويــۇپ ،بۈگۈنكــى دۇنيــادا غــەرب مەدەنىيىتىدىــن
ئىبــارەت بىــرال مەدەنىيــەت بارلىقىنــى ئىلگىــرى ســۈرىدىغان ئېقىمغــا قارشــى
رەددىيــە بېرىــدۇ .بــۇ ئېقىمدىكىلەرنىــڭ قارىشــىچە ،غــەرب مەدەنىيىتــى
ـەرب
ـۇپ ،غـ
ـان بولـ
ـە ئايالنغـ
ـاق مەدەنىيىتىگـ
ـڭ ئورتـ
ـۈن دۇنيانىـ
ـۇرۇن پۈتـ
ئاللىبـ
ـرى ۋە
ـن ئېتىقادچىلىـ
ـاماۋى دىـ
ـىمال-جەنۇپ ،سـ
ـەرق ،شـ
ـى غەرب-شـ
مەدەنىيىتـ
بۇددىســتالر ،دىنغــا ئېتقــاد قىلىدىغانــار ۋە ئاتېســتالر ھەممىســىگە ئورتــاق
مەدەنىيــەت ھېســابلىنىدۇ ،پۈتــۈن ئىنســانىيەت غــەرب مەدەنىيىتىنــى قوبــۇل
ـەنچىلىرى،
ـات ھەققىدىكى چۈشـ
ـات ۋە كائىنـ
ـى ،ھايـ
ـڭ پەلسەپىسـ
ـى ،غەربنىـ
قىلىشـ
ـى
ـدا ئۆزىنـ
ـاس ھالـ
ـە مـ
ـرى ۋە تۈزۈملىرىگـ
ـلىرى ،ئۆرپ-ئادەتلىـ
ـەت قاراشـ
قىممـ
ـى كېرەك.
ـپ بېرىشـ
ـەش ئېلىـ
ـتىدە تەڭشـ
ـۆزى ئۈسـ
ـى ۋە ئـ
ـۇرۇپ چىقىشـ
ـا قـ
قايتـ
ئەمەلىيەتتــە بــۇ قاراشــتىكى كىشــىلەر روھىــي جەھەتتىــن مەغلۇبىيەتكــە
ـۇپ،
ـپ قويـ
ـە قايرىـ
ـر چەتكـ
ـى بىـ
ـۇالر رېئاللىقنـ
ـىلەردۇر ،ئـ
ـان كىشـ
ـار بولغـ
دۇچـ
ـەپە ۋە
ـىنى پەلسـ
ـەن غەلىبىسـ
ـا كەلتۈرگـ
ـق قولغـ
ـۈچ ئارقىلىـ
ـي كـ
ـڭ ماددىـ
غەربنىىـ
نەزەرىيــە ئارقىلىــق قوغــداپ قېلىــش ئىســتىكىدە بولۇۋاتىــدۇ.
ـەدەر
ـە قـ
ـادا بۈگۈنگـ
ـۇ دۇنيـ
ـاۋاتقان بـ
ـز ياشـ
ـى ،بىـ
ـش كېرەككـ
ـراپ قىلىـ
ئېتىـ
ـر
ـان بىـ
ـال رول ئويناۋاتقـ
ـەم پائـ
ـەن ۋە ھېلىھـ
ـاقالپ كەلگـ
ـى سـ
ـۆز مەۋجۇتلۇقىنـ
ئـ
ـى،
ـر مەدەنىيەتنىڭ ئۆز پەلسەپىسـ
ـى ھەربىـ
ـۇت .مەلۇمكـ
ـەت مەۋجـ
ـە مەدەنىيـ
نەچچـ
ـلىرى،
ـتېمىلىق قاراشـ
ـدە سىسـ
ـا ھەققىـ
ـن ۋە دۇنيـ
ـات ،دىـ
ـات ،ھايـ
ـان ،كائىنـ
ئىنسـ
ـا
ـدۇ ،دۇنيـ
ـى بولىـ
ـانلىق تارىخـ
ـى ۋە شـ
ـەۋە دائىرىسـ
ـى ،تـ
ـەكىللىنىش مەنبەسـ
شـ
ـان
ـىپ كېلىۋاتقـ
ـان داۋاملىشـ
ـن بۇيـ
ـى ۋە تارىختىـ
ـقان تۆھپىسـ
ـە قوشـ
مەدەنىيىتىگـ
ئەنئەنىســى بولىدۇ.
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ـلىقلىرىنى
ـڭ ئۆزگىچىلىكلىرىنى ۋە خاسـ
ـى مەدەنىيەتلەرنىـ
ـى بىز ھەرقايسـ
ياخشىسـ
ـىمىز ،ئىجابىي
ـۇل قىلىشـ
ـى قوبـ
ـە ئارتۇقچىلىقلىرىنـ
ـەن بىرگـ
ـش بىلـ
ـراپ قىلىـ
ئېتىـ
ـىمىز
ـراق تۇرۇشـ
ـن يىـ
ـەلبىي تەرەپلىرىدىـ
ـار ۋە سـ
ـپ ،ناچـ
ـن پايدىلىنىـ
تەرەپلىرىدىـ
ـر
ـداق بىـ
ـم ھەرقانـ
ـى ،ھېچكىـ
ـى كېرەككـ
ـىمىزدە بولىشـ
ـۇ ئېسـ
ـە شـ
ـرەك .يەنـ
كېـ
ـكە
ـن ئۈزۈلۈشـ
ـي يىلتىزىدىـ
ـپ ،تارىخىـ
ـن ۋاز كېچىـ
ـۆز مەدەنىيىتىدىـ
ـى ئـ
مىللەتنـ
ـارى
ـۆز ئىختىيـ
ـەت ئـ
ـۇم مىللـ
ـراق مەلـ
ـەس ،بىـ
ـە ئەمـ
ـا ئىگـ
ـۇرالش ھوقۇقىغـ
مەجبـ
ۋە ئەركىــن ئىرادىســى بىلــەن بىــر مەدەنىيەتتىــن يەنــە بىــر مەدەنىيەتكــە
ـز.
ـەت قىلىمىـ
ـا ھۆرمـ
ـز ئۇنىڭغـ
ـا ،بىـ
ـى بولسـ
يۆتكەلمەكچـ
ـى
ـۆز ئىرادىسـ
ـن ئـ
ـن كېيىـ
ـۇل قىلغاندىـ
ـى قوبـ
ـام دىنىنـ
ـران ئىسـ
ـىلەن ،ئىـ
مەسـ
بىلــەن پــارس مەدەنىيىتىنــى تاشــاپ ئىســام مەدەنىيىتىنــى قوبــۇل قىلــدى،
مىســىرمۇ ئــۆز ئىختىيارلىقــى بىلــەن قەدىمقــى مىســىر مەدەنىيىتــى ۋە رىــم
ـدى ھەمدە
ـى قوبۇل قىلـ
ـام مەدەنىيىتىنـ
ـپ ،ئەرەب-ئىسـ
ـن ۋاز كېچىـ
مەدەنىيىتىدىـ
بــۇ مەدەنىيەتنىــڭ ئايرىلمــاس تەركىبــى قىســمىغا ئايالنــدى ،دەل شــۇنىڭغا
ئوخشــاش ھادىســە ئىپتىدائىــي بەربــەر مەدەنىيىتنــى تاشــاپ ئەرەب-ئىســام
مەدەنىيىتىنىــڭ بىــر قىســمىغا ئايالنغــان شــىمالىي ئافرىقىدىمــۇ يــۈز بــەردى.
خانتىڭتوننىــڭ ئىســام مەدەنىيىتىنــى خەلقئــارادا تەســىر كۈچىگــە ئىگــە
ۋە ئــەڭ گەۋدىلىــك مەدەنىيەتلەرنىــڭ بىــرى ســۈپىتىدە ئېتىــراپ قىلىشــىمۇ
تەرىپلەشــكە ئەرزىيــدۇ ،دەرۋەقــە شــۇنداق .بــۇ ئــۆز ئىچىمىزدىــن چىققــان
غــەرب مەدەنىيىتىگــە مەپتــۇن ،ئۈمىــد نــۇرى ئۆچــۈك كىشــىلەرگە بىرىلگــەن
ـدا،
ـىلەرچە بولغانـ
ـۇ كىشـ
ـان بـ
ـۇب بولغـ
ـى مەغلـ
ـاۋاپ ،روھىيىتـ
ـى جـ
ـەڭ ياخشـ
ئـ
بىــز ئــۆز يىلتىزىمىزغــا ئۆزىمىــز پالتــا ئــۇرۇپ ،مەدەنىيــەت ئاساســىمىزنى
ـە
ـى دەپنـ
ـۆز مەدەنىيىتىمىزنـ
ـەن ئـ
ـز بىلـ
ـۆز ئىختىيارلىقىمىـ
ـىمىز ،ئـ
ـران قىلىشـ
ۋەيـ
قىلىۋېتىــپ ،غالىــپ ۋە قۇدرەتلىــك غــەرب مەدەنىيىتىنــى قوبــۇل قىلىشــىمىز
ـاراش ۋە
ـەت قـ
ـى ،قىممـ
ـەپە ۋە ئىدىيىلىرىنـ
ـڭ پەلسـ
ـەرب مەدەنىيىتىنىـ
ـرەك ،غـ
كېـ
ـى ،قانۇن-تۈزۈملىرىنى،
ـات ۋە ئۆرپ-ئادەتلىرىنـ
ـى ،ئەدەبىيـ
ـات ئۆلچەملىرىنـ
ھايـ
ئىشــقىلىپ غەربكــە تەئەللۇقلىكــى ھەممــە نەرســىنى غىــڭ قىلماســتىن قوبــۇل
قىلىشــىمىز كېــرەك.
نــاۋادا راســتتىنال شــۇنداق بولــۇپ كەتســەك ئــۆز مەدەنىيىتىمىزدىــن يەنــە
بىــرەر نەرســە قاالرمۇ-ھــە؟!
ـڭ
ـق ئۆزىنىـ
ـش ئارقىلىـ
ـىلەرنى ئېيتىـ
ـۋاال نەرسـ
ـون بۇنچىـ
ـە خانتىڭتـ
ئەمەلىيەتتـ
ـلى
ـڭ ئەسـ
ـەن ،ئۇنىـ
ـۇرۇن ئىپادىلىگـ
ـىنى يۇشـ
ـىنى ۋە ئەندىشىسـ
ـلى مۇددىئاسـ
ئەسـ
ـى
ـام مەدەنىيىتـ
ـەن ئىسـ
ـى بىلـ
ـەرب مەدەنىيىتـ
ـى دەل غـ
ـى ۋە ئەندىشىسـ
مۇددىئاسـ
ئوتتۇرىســىدىكى ،ئۇدۇلــا ئېيتىۋەرگەنــدە ئىســام دىنــى ئوتتۇرىســىدىكى
ـۇپ
ـى يورۇتـ
ـۇ نۇقتىنـ
ـىچە مۇشـ
ـن كېلىشـ
ـز قولىمىزدىـ
ـدە بىـ
ـۇش ،تۆۋەنـ
توقۇنـ
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ـز.
بېرىمىـ
ئاپتــور كىتابىــدا ياپــون مەدەنىيىتــى ،ھىنــدى مەدەنىيىتــى ،ئورتودوكــس
ـق مەدەنىيەتلەر
ـى قاتارلىـ
ـى مەدەنىيىتـ
ـن ئامېرىكىسـ
ـى ۋە التىـ
ـاۋىيان مەدەنىيىتـ
سـ
ـى
ـىۋىتى ئورناتقىلـ
ـق مۇناسـ
ـپ ،يېقىنلىـ
ـىل قىلىـ
ـىنىش ھاسـ
ـا چۈشـ
ـەن ئوڭايـ
بىلـ
ـاپ ئۆتكەن.
ـەۋەبلىرىنى ئىزاھـ
ـڭ سـ
ـان ۋە ئۇنىـ
ـا قويغـ
ـى ئوتتۇرىغـ
بولىدىغانلىقىنـ
ـق
ـى «قاتتىـ
ـق ئىككـ
ـى قاتارلىـ
ـزى مەدەنىيىتـ
ـى ۋە كۇڭـ
ـام مەدەنىيىتـ
ـراق ئىسـ
بىـ
ســۆڭەك» مەدەنىيەتنــى چۈشــىنىش ھاســىل قىلغىلــى بولىدىغــان مەدەنىيەتلــەر
كاتېگورىيســىدىن چىقىرىۋەتكــەن ۋە بــۇ ئىككــى مەدەنىيەتنىــڭ كۈچلــۈك
ئېھتىماللىــق بىلــەن ئۆز-ئــارا چۈشــىنىش ھاســىل قىلىدىغانلىقــى ۋە يېقىــن
مۇناســىۋەت ئورنىتىــپ ياكــى ئىتتىپــاق تــۈزۈپ ،غــەرب مەدەنىيىتىگــە ســەل
چاغالشــقا بولمايدىغــان كۈچلــۈك تەھدىــت شــەكىللەندۈرىدىغانلىقىنى ئىلگىــرى
ســۈرگەن.

مەدەنىيەتلەر توقۇنۇشىمۇ ،مەنپەئەتلەر توقۇنۇشىمۇ ياىك دىنالر توقۇنۇشىمۇ؟
ـان ھەقىقىي
ـارغا تۈرتكە بولىدىغـ
ـۇرۇش ۋە توقۇنۇشـ
ـار ئـ
ـەن ئوبزورچىـ
كۆپلىگـ
ئامىلنىــڭ خانتىڭتــون ئوتتۇرىغــا قويغانــدەك مەدەنىيەتلــەر ئوتتۇرىســىدىكى
ـى،
ـىدىكى مەنپەئەت توقۇنۇشـ
ـەر ئارىسـ
ـوڭ دۆلەتلـ
ـەس ،بەلكى چـ
ـەت ئەمـ
زىددىيـ
ـلىكى ئىكەنلىكىنى
ـى ۋە مەنپەئەتپەرەسـ
ـاچ كۆزلۈكـ
ـىدىكىلەرنىڭ ئـ
ـەت بېشـ
ھاكىمىيـ
ـىنى
ـى نەزەرىيىسـ
ـەر توقۇنۇشـ
ـڭ مەدەنىيەتلـ
ـۇرۇپ ،خانتىڭتوننىـ
ـپ تـ
ـل قىلىـ
دەلىـ
ـا
ـەر دىئالوگىغـ
ـكىالتىنىڭ مەدەنىيەتلـ
ـەر تەشـ
ـكەن دۆلەتلـ
ـدى ،بىرلەشـ
ـد قىلـ
تەنقىـ
ـۇ
ـور جابىرىمـ
ـرى ،دوكتـ
ـۇالرنىڭ بىـ
ـو دەل شـ
ـۇر بىيكـ
ـى دوكتـ
ـئۇل خادىمـ
مەسـ
ـتا
ـۇنداق قاراشـ
ـڭ شـ
ـدە ئۆزىنىـ
ـان تەنقىدىـ
ـا يازغـ
ـڭ كىتابىغـ
ـون ۋە ئۇنىـ
خانتىڭتـ
ـدۇ.
ـا قويىـ
ـى ئوتتۇرىغـ
ئىكەنلىكىنـ
دوكتــۇر جابىــرى مۇنــداق دەيــدۇ :ئاپتورنــى راســتىنال مەدەنىيەتلــەر
ـت ئىكەنلىكىگە
ـوڭ تەھدىـ
ـا ئەڭ چـ
ـارا تىنىچلىقىغـ
ـى خەلقئـ
ـىنىڭ كەلگۈسـ
توقۇنۇشـ
ـاۋاتقان
ـۆزى ياشـ
ـى ،ئەگەر ئۇ ئـ
ـۇ تۇرايلـ
ـرى دەپمـ
ـان بىـ
ـىل قىلغـ
ـەت ھاسـ
قانائـ
دەۋرنىــڭ مەســىلىلىرىنى چۈشــىنىش ۋە پۈتــۈن ئىنســانىيەتنىڭ ئورتــاق
مەنپەئەتىگــە خىزمــەت قىلىدىغــان ھــەل قىلىــش چارىلىرىنــى تېپىــپ چىقىــش
ـەرەپ
ـى تـ
ـۇم ھەرقايسـ
ـدى ،چوقـ
ـا ئىـ
ـرى بولسـ
ـان بىـ
ـاش قاتۇرىدىغـ
ـدە بـ
ھەققىـ
ۋە دۆلەت-مىللەتلەرنــى بــۇ خەتەرنــى ئاڭقىرىشــقا چاقىرىــپ ،بــۇ ئەجەللىــك
خەتەرنىــڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن كېتەرلىــك زۆرۈر تەدبىرلەرنــى تــۈزۈش
ۋە يولغــا قويــۇش ھەققىــدە ئۇالرغــا تەلــەپ ســۇنغان بوالتتــى .بىــراق ئــۇ
دەل ئەكســىچە يــول تۇتتــى ،باشــتىن باشــاپال مەدەنىيەتلــەر توقۇنۇشــى
نەزەرىيىســىگە يــۈز بېرىــش ئېھتىماللىقــى بولغــان پــەرەز ســۈپىتىدە ئەمــەس،
بەلكــى بۈگــۈن يــۈز بېرىۋاتقــان ۋە كەلگۈســىدە يــۈز بېرىدىغــان بارچــە
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ـۈپىتىدە
ـەت سـ
ـي ھەقىقـ
ـر تارىخىـ
ـان بىردىنبىـ
ـۈرۈپ چىقىرىدىغـ
ـىلىلەرنى كەلتـ
مەسـ
ـى
ـۈن كۈچـ
ـپ ،پۈتـ
ـە قىلىـ
ـاش مۇئامىلـ
ـە ئوخشـ
ـۈش ۋە بۈگۈنگـ
ـدى .ئۆتمـ
قارىـ
بىلــەن ئاتالمىــش بــۇ «تارىخىــي ھەقىقــەت» نــى دەلىللەيدىغــان ھادىســە
ـى»
ـەر توقۇنۇشـ
ـىنى «مەدەنىيەتلـ
ـڭ قۇرۇلمىسـ
ـەپ ،تارىخنىـ
ـالالرنى جەملـ
ۋە مىسـ
نەزەرىيىســى بويىچــە قايتىدىــن قۇراشــتۇرۇپ چىقتــى .ئــۇ يەر-بــۇ يەردىــن
ـىگە
ـۆز نەزەرىيەسـ
ـۈرۈپ ئـ
ـا كەلتـ
ـىمۇ زورىغـ
ـاللىرىنى قامالشمىسـ
ـان مىسـ
تېرىۋالغـ
ئۇيغۇنالشــتۇرۇپ چۈشــەندۈردى ،بىــر مىســالنى تەكرار-تەكــرار ســۆزلەپ
ـكا
ـدى ،لوگىـ
ـقا ئۇرۇنـ
ـىنى ئىسپاتالشـ
ـۆز نەزەرىيىسـ
ـپ ،ئـ
ـەپ ئوينىتىـ
ـۈرۈپ گـ
يـ
ـاش ۋە
ـۆز بويـ
ـەي كـ
ـلەتكىنى پۈتۈنلـ
ـڭ ئىشـ
ـدە ئۇنىـ
ـەن ئىپادىلىگەنـ
ـرى بىلـ
تەبىـ
ســاختا دەلىللەشــتىن ئىبــارەت لوگىكىلىــق قىلتاقتــۇر.
ئۇنىــڭ بۇنــداق قىلىشــتىكى مەقســىتى كۆپتــۈرۈش ،ئەندىشــە تۇغــدۇرۇش
ۋە ئوقۇرمەنلەرنــى يــۈز بەرگۈســى مەســىلىلەردىن قېچىــپ قۇتۇلغىلــى
بولمايدىغانلىقىغــا ئىشــەندۈرۈش ھەمــدە كېلىــپ چىققۇســى ھەرقانــداق
نەتىجىلەرنــى قوبــۇل قىالاليدىغــان ئىدىيــۋى ئاســاس يارىتىشــتۇر .غەربنىــڭ
ـى ۋە دۆلەت
ـي قىلدۇرۇشـ
ـى ،تەرەققىـ
ـى كېڭەيتىشـ
ـي ھازىرلىقلىرىنـ
ـق ھەربىـ
داۋاملىـ
ـان ۋە
ـا كەلتۈرىدىغـ
ـەر مەيدانغـ
ـۇ ئەسـ
ـى دەل بـ
ـى ئاشۇرۇشـ
ـە خامچوتىنـ
مۇداپىئـ
كىشــىلەر قوبــۇل قىلىشــى كېــرەك بولغــان نەتىجىــدۇر .بىــراق ئەســەرنىڭ
ئەســلى خەتەرلىــك نۇقتىســى بــۇ ئەمــەس ،دۇنيادىكــى يادرولــۇق ئورنىنــى
ۋە دۇنياغــا بولغــان كونتروللۇقىنــى ســاقالپ قېلىــش ۋە ئــۆز مەنپەئەتىنــى
قوغــداش ئۈچــۈن غەربنــى پۈتــۈن ۋاســىتىلەر بىلــەن ھەرىكەتكــە ئۆتۈشــكە
چاقىرىــق قىلىــش چۈشىنىشــلىك ۋە نورمــال ھادىســە.
ـى
ـەرنىڭ مۇھىم نۇقتىسـ
ـرى ،ئەسـ
ـۇر جابىـ
ـدۇ دوكتـ
ـىمىزچە ،دەيـ
ـڭ قارىشـ
بىزنىـ
ئەســەرنىڭ مۇقەددىمىســى بىلــەن نەتىجىســى ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتكە
ـۇر يېرىنىال
ـە قـ
ـر نەچچـ
ـەت بىـ
ـەرنىڭ پەقـ
ـا ئەسـ
ـۇ نۇقتـ
ـۇپ ،بـ
ـۇرۇنغان بولـ
يوشـ
ـزى
ـەرنىڭ مەركىـ
ـزدە ئەسـ
ـە ئىپادىلىگىنىمىـ
ـرى بويىچـ
ـكا تەبىـ
ـدۇ ،ئامېرىـ
ئىگىلەيـ
ـپ،
ـك رەقىـ
ـى دەرىجىلىـ
ـام بىرىنچـ
ـى «ئىسـ
ـەرنىڭ يۈرىكـ
ـى ئەسـ
ـى ياكـ
ئىدىيىسـ
ـق ئىدىيىگە
ـەن ھالقىلىـ
ـمەن» دېگـ
ـاز يەڭگىلرەك دۈشـ
ـر ئـ
ـامدىن بىـ
ـۇ ئىسـ
جۇڭگـ
ـتا
ـق قىلىشـ
ـىلەرنى تەتقىـ
ـى ھادىسـ
ـى تارىخـ
ـور مەيلـ
ـۇڭا ئاپتـ
ـىلىنىدۇ .شـ
خۇالسـ
ـل
ـىلىلەرنى تەھلىـ
ـان مەسـ
ـۈز بېرىۋاتقـ
ـزدە يـ
ـى كۈنىمىـ
ـى بۈگۈنكـ
ـۇن ،مەيلـ
بولسـ
قىلىشــتا بولســۇن ھامــان ئىســامنى مەركىــزى ئورۇنغــا قويغــان ،ئەكســىچە
ـات
ـى تەرەققىيـ
ـڭ نۆۋەتتىكـ
ـىيا ئەللىرىنىـ
ـى ئاسـ
ـەرقى جەنۇبـ
ـدە شـ
ـۇ ھەققىـ
جۇڭگـ
ـەن.
ـتۇرۇپ ئۆتكـ
ـۆز قىسـ
ـازراق سـ
ـا ئـ
ـدە توختالغاندىـ
ـى ھەققىـ
يۆنىلىشـ
يېقىنقــى ئــون يىلدىــن بۇيــان ئىســام غەربتىكــى ئاساســلىق دىققــەت
ـە
ـى نـ
ـەن قاراۋاتقىنـ
ـرى بىلـ
ـمەنلىك نەزىـ
ـڭ دۈشـ
ـدى ،غەربنىـ
ـا ئايالنـ
ئوبيېكتىغـ
ـەس ،چۈنكى دەل
ـام ئەمـ
ـۈپىتىدىكى ئىسـ
ـەت سـ
ـە ھاكىمىيـ
ـۈپىتىدىكى ،نـ
ـن سـ
دىـ
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ـى
ـى ئىتتىپاقدىشـ
ـا قارشـ
ـڭ كوممۇنىزمغـ
ـا غەربنىـ
ـى تۈنۈگۈنـ
ـام تېخـ
ـۇ ئىسـ
مۇشـ
ـدى.
ئىـ
تۈنۈگــۈن راســتىنال شــۇنداق ئىــدى ،بىــراق بۈگــۈن ئىســام غەربنىــڭ
نەزىرىدە-خانتىڭتــون قەلىمىدە-پۈتۈنلــەي باشــقا بىــر نەرســىگە ئايلىنىــپ
ـان
ـداق بولمىغـ
ـۈن ئۇنـ
ـپ ،بۈگـ
ـۇق رەقىـ
ـى نومۇرلـ
ـر بىرىنچـ
ـۇ ھازىـ
ـدى ،ئـ
قالـ
تەقدىردىمــۇ ئەتــە چوقــۇم ئىســامنىڭ ئورنىــدا ئۆزگىرىــش يــۈز بېرىــپ
ـى
ـڭ مەيدانىدىكـ
ـە غەربنىـ
ـاق ،ئەمەلىيەتتـ
ـى .يـ
ـەن بوالتتـ
ـا كەلگـ
ـك ھالىغـ
رەقىبلىـ
بــۇ خىــل تۇراقســىزلىق تۈنۈگۈنمــۇ مەۋجــۇت ئىــدى ،بۈگۈنمــۇ مەۋجــۇت
ـقا
ـراق نېمىشـ
ـدۇ .بىـ
ـاقالپ قالىـ
ـى سـ
ـۆز مەۋجۇتلۇقىنـ
ـا ئـ
ـۇ ئوخشاشـ
ۋە ئەتىمـ
ـت
ـى دوسـ
ـدۇ ،تۈنۈگۈنكـ
ـا كېلىـ
ـى مەيدانغـ
ـام ئەندىشىسـ
ـل ئىسـ
ـن بۇخىـ
يېڭىدىـ
نېمىشــقا بىــرد غىنــا بۈگۈنكــى يېڭــى دۈشــمەنگە ئايلىنىــپ قالىــدۇ؟
ـڭ پەقەت
ـدۇ :غەربنىـ
ـۇنداق دەيـ
ـتۇرۇپ شـ
ـۆزىنى داۋامالشـ
ـرى سـ
ـۇر جابىـ
دوكتـ
بىــرال « ئۆزگەرمــەس پىرىنســىپى» بــار ،ئۇنىڭدىــن باشــقا ھەممــە نەرســە
ۋەزىيەتكــە بېقىــپ ئۆزگىرىــپ تۇرىــدۇ ،غەربنىــڭ ئەرەبلەرگــە ،ئىســامغا،
جۇڭگۇغــا ،ياپونىيىگــە ياكــى دۇنيادىكــى باشــقا ھەرقانــداق بىــر دۆلەتكــە
ـەس
ـى «ئۆزگەرمـ
ـن ،ھېلىقـ
ـى مۇمكىـ
ـپ تۇرۇشـ
ـم ئۆزگىرىـ
ـى دائىـ
ـان قارىشـ
بولغـ
ـىش
ـمەنلىك ئورنىدا تەلتۆكۈس ئالمىشـ
ـدا دوست-دۈشـ
ـىپ» تەقەززا قىلغانـ
پىرىنسـ
ـىمۇ
ـتقا ئايلىنىپ قېلىشـ
ـمەن دوسـ
ـمەنگە ،دۈشـ
ـت بىردىنال دۈشـ
ـپ ،دوسـ
ـۈز بېرىـ
يـ
مۇمكىــن ،غەربنىــڭ قارىشــىدىكى «ئۆزگەرمــەس پىرىنســىپ» دەل غەربنىــڭ
مەنپەئەتىــدۇر ،پەقــەت غــەرب مەنپەئەتىنىــڭ دەخلىگــە ياكــى تەھدىتكــە دۇچ
كېلىشــىال غەربنىــڭ دوست-دۈشــمەن قارىشــىدا ئۆزگىرىــش يارىتااليــدۇ.
دوكتــۇر جابىــرى ســۆزىنى شــۇنداق ئاخىرالشــتۇرىدۇ :غەربتــە بىردىنبىــر
ـە
ـقا ھەرقانداق نەرسـ
ـۇر ،مەنپەئەتتىن باشـ
ـە مەنپەئەتتـ
ـان نەرسـ
ـراپ قىلىنىدىغـ
ئېتىـ
ـە
ـى بويىچـ
ـەت» فورمۇلىسـ
ـەرب = مەنپەئـ
ـدۇ« ،غـ
ـىگە ئەرزىمەيـ
ـە ھېچنەرسـ
غەربتـ
قىلىنمىغــان ھەرقانــداق دېئالــوگ ۋە ھەرقانــداق قارشــى تــۇرۇش ئۇرۇنۇشــى
غەربنىــڭ كولىغــان ئورىســىغا چۈشــكەنلىكتۇر ۋە غەربتــە يامــراپ كەتكــەن
ـەرب
ـۇر .غـ
ـىغا ئايالنغانلىقتـ
ـڭ ئولجىسـ
ـى ،يالغان-ياۋىداقنىـ
ـۆز بويامچـ
ـاختا ،كـ
سـ
ـەت
ـلى مەقسـ
ـى ئەسـ
ـىلەرنىڭ دىققىتىنـ
ـق كىشـ
ـار ئارقىلىـ
ـداق يالغان-ياۋىداقـ
بۇنـ
بولمىــش مەنپەئەتتىــن بۇرايــدۇ ،مەنپەئەتنــى مەدەنىيــەت ،كۈلتــۈر ،دىــن ۋە
ـق
ـۇ ئارقىلىـ
ـالىدۇ ۋە بـ
ـا سـ
ـوراپ بازارغـ
ـا ئـ
ـدەك تونالرغـ
ـلىيەتچىلىك دېگەنـ
ئەسـ
ـلى
ـەم ئۆزىنىڭ ئەسـ
ـدۇ ھـ
ـتا پايدىلىنىـ
ـەپەرۋەر قىلىشـ
ـى سـ
ـەت پىكرىنـ
ـەم جامائـ
ھـ
ـدۇ.
ـىتىگە يېتىـ
ـۇرۇش مەقسـ
ـىنى يوشـ
مۇددىئاسـ
مېنىــڭ دوكتــۇر جابىرىغــا دەيدىغىنىــم شــۇكى ،توغــرا ،غــەرب راســتىنال
پۈتۈنلــەي مەنپەئەتنىــڭ كونتروللىقىــدا ،بىــراق ئىســامغا نىســبەتەن غــەرب
مەنپەئــەت بىلــەن بىرگــە يەنــە بىــر نەچچــە كونا-يېڭــى غۇمنىــڭ تەســىرى
ئاســتىدا تۇرۇۋاتىــدۇ ،بــۇ غۇمــار ئــاداۋەت ۋە ئەندىشــىدۇر .بــۇ ئــاداۋەت
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ـتىيانالرغا
ـلى خىرىسـ
ـۈرگەندە ئەسـ
ـۇ ئىلگىرى سـ
ـلىرى ،تېخىمـ
ـەلىپ يۈرۈشـ
ئەھلىسـ
تــەۋە ،ئەممــا فەتھىســىدىن كېيىــن ئىســام تۇپراقلىرىغــا ئايالنغــان يەرمــۇك،
ئەجنادەيــن ،مىســىر ۋە شــىمالى ئافرىقــا فەتھىلىرىدىــن قالغــان يادىــكار
ئاداۋەتتــۇر.
يەنــە بىــر غــۇم ئەندىشــە باركــى ،غــەرب ئىســامنىڭ يەنــە بىــر قېتىــم
جــۇش ئــۇرۇپ راۋاجلىنىشــىدىن ئەندىشــىلىنىدۇ .مانــا بــۇ ئىككــى غــۇم
ـام
ـىنىڭ ،ئىسـ
ـى سىرقىرىشـ
ـن تۇيىقـ
ـش ھەرىكەتلىرىدىـ
ـام ئويغىنىـ
ـڭ ئىسـ
غەربنىـ
ـۈن زور
ـۇش ئۈچـ
ـالغۇ بولـ
ـش ۋە توسـ
ـق قىلىـ
ـى تەتقىـ
ـش ھەرىكەتلىرىنـ
ئويغىنىـ
ـى يىمىرىلگەندىن
ـوۋېت ئىتتىپاقـ
ـق سـ
ـىنىڭ ۋە داۋاملىـ
ـەغ ئاجرىتىشـ
ـداردا مەبلـ
مىقـ
كېيىنكــى يېڭــى دۈشــمەن «ئىســام تەھدىتــى» ھەققىــدە داۋراڭ سېلىشــىنىڭ
ســىرىدۇر.
ئــۇالر ئىســامنى «يېشــىل خەتــەر ،ســاالھىددىننىڭ قايتىدىــن بــاش
ـز ۋە چېچىالڭغۇ
ـۇلمانالر ئاجىـ
ـە مۇسـ
ـدۇ ،گەرچـ
ـرى» دەپ ئاتايـ
ـۈرۈش خەتىـ
كۆتـ
ـەر
ـان خەتـ
ـە قوزغايدىغـ
ـي ئەندىشـ
ـا ھەقىقىـ
ـدە يەنىـ
ـڭ نەزىرىـ
ـىمۇ ،ئۇالرنىـ
بولسـ
دەل ئىســامدۇر ،دەرۋەقــە «قىزىــل خەتــەر» ســوۋېت ئىتتىپاقــى يىمىرىلىشــى
ـىۋىتىنى
ـك مۇناسـ
ـەن يىرىـ
ـو بىلـ
ـەر» جۇڭگـ
ـېرىق خەتـ
ـەرب «سـ
ـەڭ ،غـ
ـەن تـ
بىلـ
يۇمشــىتىۋالدى.
ـا قولالنغان
ـامغا قارىتـ
ـڭ ئىسـ
ـتىنال غەربنىـ
ـى راسـ
ـاداۋەت ھېسسـ
ـە ۋە ئـ
ئەندىشـ
ـىتىۋاتىدۇ .يېقىنقى يىگىرمە
ـىر كۆرسـ
ـىگە كۈچلۈك تەسـ
ـىتى ۋە ئىدېئولوگىيىسـ
سىياسـ
يىلدىــن بۇيــان ئامېرىكىــدا تەۋراتقــا باغلىــق خىرىســتىيان ئەســلىيەتچىلىكى
ئارقىلىــق ئۆزىنــى ئىپادىلەۋاتقــان دىنىــي ئېقىــم بــۇ ئەندىشــىلەرنىڭ خېلىــا
كۈچلــۈك ئىكەنلىكىنــى دەلىللەيــدۇ ۋە تەكىتلەيــدۇ ،ئىشــەنچىلىك ئىلمــى
تەتقىقاتــاردا بــۇ تــۈر خىرىســتىيان ئەســلىيەتچلىك ھەرىكەتلىرىنىــڭ زىئونىــزم
ۋە ئىســرائىلىيەنىڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىدىغانلىقــى ئىلگىــرى
ســۈرۈلمەكتە.
ـا ھەيدىگىلى
ـر تاياقتـ
ـىنى بىـ
ـاش ئەمەس ،ھەممىسـ
ـى ئوخشـ
ـەر ھەممىسـ
غەربلىكلـ
بولمايــدۇ ،ئۇالرنىــڭ ئىچىدىمــۇ ئىنســاپلىق ،ھەققانىيەتپــەرۋەر كىشــىلەرنىڭ
ـاداۋەت
ـە ۋە ئـ
ـڭ بۇخىل ئەندىشـ
ـن غەربنىـ
ـن دىلىمزدىـ
ـز چىـ
ـق ،بىـ
ـى ئېنىـ
بارلىقـ
ـۇلمانالرغىمۇ خەلقئارادىكــى باشــقا مىللــەت
غوملىرىدىــن خــاالس بولــۇپ ،مۇسـ
ـۇالر
ـدە ئـ
ـىنى ھەمـ
ـە قىلىشـ
ـال مۇئامىلـ
ـدەك نورمـ
ـە قىلغانـ
ـە مۇئامىلـ
ۋە كۈچلەرگـ
ـىنى
ـېرى كۆپىيىشـ
ـىلەرنىڭ كۈنسـ
ـەرۋەر كىشـ
ـاپلىق ۋە ھەققانىيەتپـ
ـى ئىنسـ
ئىچىدىكـ
ـز.
ـد قىلىمىـ
ئۈمىـ

62

مۆجىزە ئىنكارچىلىرىغا رەددىيە
ئابدۇلئەھەد ھاپىز
بىــز ئۆتكەنكــى ســاندا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۆجىزىســىنى ئىنــكار
قىلغۇچىالرغــا رەددىيــە بېرىــپ ،مۆجىزىنىــڭ ھــەق ئىكەنلىكىنــى ،ئالــاھ
تائاالنىــڭ پەيغەمبىرىنىــڭ راســتچىللىقىنى ۋە ھــەق پەيغەمبــەر ئىكەنلىكىنــى
مۆجىــزە ئارقىلىــق كۆرســەتكەنلىكىنى دەلىللىــرى بىلــەن بايــان قىلغــان ۋە
ـى
ـان مۆجىزىلىرىنـ
ـان قىلىنغـ
ـدە بايـ
ـان كەرىمـ
ـاالمنىڭ قۇرئـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
پەيغەمبـ
ـاالمنىڭ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـە پەيغەمبـ
ـدۇق .نۆۋەتتـ
ـەن ئىـ
ـۈپىتىدە كەلتۈرگـ
ـال سـ
مىسـ
ســەھىھ ھەدىســلەردە بايــان قىلغــان مۆجىزىلىرىدىــن بىــر نەچچــە ئۆرنــەك
كەلتۈرمەكچىمىــز .پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھەدىســلەردە بايــان قىلىنغــان
ـان
ـەر ئالغـ
ـلىمدا يـ
ـارى ۋە مۇسـ
ـەت بۇخـ
ـز پەقـ
ـۆپ .بىـ
ـن كـ
ـرى ئىنتايىـ
مۆجىزىلىـ
ـى
ـر نەچچىنـ
ـن بىـ
ـان مۆجىزىلەردىـ
ـان قىلىنغـ
ـەن بايـ
ـلەر بىلـ
ـەھىھ ھەدىسـ
ـەڭ سـ
ئـ
كەلتــۈرۈش بىلــەن كۇپايىلىنىمىــز.

1.تاماقنىڭ كۆپىيىىش
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئازغىنــە تاماقنــى كۆپەيتىــپ نەچچــە يــۈز
ـاھابىالرنىڭ كۆزلىرى
ـك سـ
ـى كۆپچىلىـ
ـق ۋەقەسـ
ـۇننى تۇيغۇزغانلىـ
ـىلىك قوشـ
كىشـ
ـر
ـىلەن :جابىـ
ـە .مەسـ
ـھۇر ۋەقـ
ـەن مەشـ
ـۈز بەرگـ
ـم يـ
ـە قېتىـ
ـر نەچچـ
ـدا بىـ
ئالدىـ
ـدەك
ـدۇ :خەنـ
ـەت قىلىـ
ـداق رىۋايـ
ـا مۇنـ
ـۇ ئەنھۇمـ
ـاھ رەزىيەلالھـ
ـى ئابدۇلـ
ئىبنـ
ـىراپ كەتكەنلىكىنى
ـاالمنىڭ ئاچلىقتىن ھالسـ
ـدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـ
ـان ۋاقتىـ
قېزىلغـ
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ـە بارمۇ؟
ـر نەرسـ
ـان بىـ
ـدا يەيدىغـ
ـن :يېنىڭـ
ـپ ئايالىمدىـ
ـە بېرىـ
ـۆرۈپ ،ئۆيۈمگـ
كـ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئاچلىقتىــن ھالســىراپ كەتكەنلىكىنــى كــۆردۈم،
دېدىــم .ئايالىــم بىــر خالتىنــى چىقــاردى .ئۇنىڭــدا ئىككــى كىلــودەك ئارپــا
ـويدۇم،
ـى سـ
ـدى .ئۆچكىنـ
ـار ئىـ
ـز بـ
ـېمىز ئۆچكىمىـ
ـر سـ
ـە بىـ
ـدى .يەنـ
ـار ئىـ
بـ
ـى
ـالدۇق ،ئۇننـ
ـا سـ
ـاپ قازانغـ
ـنى پارچىـ
ـم .گۆشـ
ـۇن قىلدىـ
ـپ ئـ
ـى تارتىـ
ئارپىنـ
ـۇلۇلالھنىڭ يېنىغا
ـەن رەسـ
ـن مـ
ـۇردۇق .ئاندىـ
ـر يۇغـ
ـۈن خېمىـ
ـش ئۈچـ
ـان يېقىـ
نـ
ماڭدىــم .ئايالىــم :رەســۇلۇلالھنىڭ يېنىــدا ئۆيۈمىــزدە زىياپــەت بــار ،دەپ
ـاق
ـۇ تامـ
ـن ،بـ
ـل قىلمىغىـ
ـدا خىجىـ
ـۇلۇلالھنىڭ ئالدىـ
ـى رەسـ
ـپ ،مېنـ
ـان قىلىـ
ئېـ
ـاالمنىڭ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـەن پەيغەمبـ
ـدى .مـ
ـدۇ ،دېـ
ـىگە يەتمەيـ
ـۇننىڭ ھەممىسـ
قوشـ
ـز
ـر ئوغلىقىمىـ
ـك بىـ
ـزدە كىچىـ
ـۇلەلالھ! ئۆيىمىـ
ـا رەسـ
ـدا :يـ
ـى ھالـ
ـا مەخپـ
قۇلۇقىغـ
ـار
ـا بـ
ـۇ ئارپـ
ـى كېلـ
ـر ئىككـ
ـالدۇق ،بىـ
ـا سـ
ـويۇپ قازانغـ
ـى سـ
ـدى ،ئۇنـ
ـار ئىـ
بـ
ـىنى ئېلىپ
ـە كىشـ
ـر نەچچـ
ـرى بىـ
ـۇردۇق ،ئۆزلىـ
ـپ يۇغـ
ـۇن قىلىـ
ـى ئـ
ـەن ئۇنـ
ئىكـ
كەلگەيــا ،دېدىــم .رەســۇلۇلالھ خۇشــال بولــۇپ پۈتــۈن قوشــۇنغا« :ئــى
ـڭ
ـۇڭالر! ئۇنىـ
ـز بولـ
ـۇ ،تىـ
ـەت تەييارالپتـ
ـر زىياپـ
ـر بىـ
ـى! جابىـ
ـدەق ئەھلـ
خەنـ
ـك
ـەن كەلگۈچىلىـ
ـاڭا« :مـ
ـن مـ
ـن كېيىـ
ـان قىلغاندىـ
ـى» دەپ ئېـ
ـە بارايلـ
ئۆيىگـ
ـا
ـڭ يېنىغـ
ـدى .ئايالىمنىـ
ـاڭالر» دېـ
ـان ياقمـ
ـى نـ
ـۈرمەڭالر ،خېمىرنـ
ـى چۈشـ
قازاننـ
ـم ،دېدىم.
ـى قىلدىـ
ـەن :ئېيتقىنىڭنـ
ـدى؟ دېدى.مـ
ـە بولـ
ـاڭا نېمـ
ـۇ :سـ
ـم ،ئـ
كەلدىـ
ـدۇم،
ـا قويـ
ـڭ ئالدىغـ
ـى ئۇنىـ
ـدى ،خېمىرنـ
ـدا كەلـ
ـۇننىڭ ئالدىـ
ـۇلۇلالھ قوشـ
رەسـ
ـن
ـدى ،ئاندىـ
ـا قىلـ
ـەپ دۇئـ
ـەت تىلـ
ـتۇردى ۋە بەرەكـ
ـى ئايالشـ
ـا تۈكرىكىنـ
ئۇنىڭغـ
قازانغىمــۇ تۈكــۈردى ۋە بەرەكــەت تىلــەپ دۇئــا قىلــدى .مــاڭا« :نــاۋاي
ئايالنــى چاقىرغىــن ،مــەن بىلــەن نــان پىشۇرســۇن ،قازاندىكــى شــورپىنى
ـى
ـەن كىشـ
ـە كەلگـ
ـدى .ئۆيگـ
ـۈرمەڭالر» دېـ
ـن چۈشـ
ـى ئوچاقتىـ
ـۇڭالر ،قازاننـ
ئۇسـ
ـاق
ـى تامـ
ـى ھەممىسـ
ـەم قىلىمەنكـ
ـەن قەسـ
ـاھ بىلـ
ـدى .ئالـ
ـى ئىـ
ـڭ كىشـ
ـر مىـ
بىـ
يــەپ تويــۇپ كېتىشــتى .قازىنىمىــز شــۇ پېتــى قاينــاپ قالــدى ،خېمىرىمىــز
ـدى[[[.
ـىرىلىپ قالـ
ـان پىشـ
ـى نـ
ـۇ پېتـ
شـ

 .2كېسەلگە شىپا بولۇش
ـەللەرگە مەلۇم
ـەزى كېسـ
ـەن بـ
ـى بىلـ
ـڭ ئىزنـ
ـاالم ئالالھنىـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
پەيغەمبـ
بولغــان ســەۋەبلەر بىلــەن دورا قىلماســتىن شــىپالىق بوالتتــى .مەســىلەن:
خەيبــەر غازىتــى بولغانــدا ھەزرىتــى ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ كــۆزى
قاتتىــق ئاغرىــپ قالغــان ئىــدى .پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنىــڭ كۆزىگــە
ـال
ـۆزى دەرھـ
ـڭ كـ
ـەن ئۇنىـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـدى ،شـ
ـا قىلـ
ـدى ۋە دۇئـ
ـۈرۈپ قويـ
تۈكـ
[[[
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ســاقىيىپ كەتتــى[[[.

 .3تاشنىڭ ساالم بېرىىش
رەســۇلۇلالھ ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەم پەيغەمبــەر بولۇشــتىن ئــاۋۋال
مەككىــدە بىــر تــاش ئۇنىڭغــا ســاالم بېرىــپ ســۆزلەيتتى .جابىــر ئىبنــى
ـاالم
ـى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـ
ـەت قىلىنىدۇكـ
ـن رىۋايـ
ـۇ ئەنھۇدىـ
ـەمۇرە رەزىيەلالھـ
سـ
ـاڭا
ـاۋۋال مـ
ـتىن ئـ
ـەر بولۇشـ
ـەن پەيغەمبـ
ـدە مـ
ـەن مەككىـ
ـەن« :مـ
ـداق دېگـ
مۇنـ
ـەن»[[[.
ـۇ تونۇيمـ
ـەن ھازىرمـ
ـنى مـ
ـۇ تاشـ
ـەن .ئـ
ـنى بىلىمـ
ـەن تاشـ
ـاالم بەرگـ
سـ

4.تائامنىڭ تەسبىھ ئېيتىىش
ـا
ـاھ تائاالغـ
ـڭ ئالـ
ـان تائامنىـ
ـدا يېيىلىۋاتقـ
ـاالمنىڭ ئالدىـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
پەيغەمبـ
ـى
ـن بىرىنـ
ـۇ ۋەقەلەردىـ
ـەن .بـ
ـاھابىالر كۆرگـ
ـەن سـ
ـى كۆپلىگـ
ـبىھ ئېيتقانلىقىنـ
تەسـ
ـدۇق»[[[.
ـان ئىـ
ـى ئاڭلىغـ
ـبىھ ئېيتىۋاتقانلىقىنـ
ـڭ تەسـ
ـان تائامنىـ
يېيىلىۋاتقـ
 .5بارماقلىرىنىڭ ئارىسىدىن سۇ چىقىىش
ســاھابە كىرامــار پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ بارماقلىرىنىــڭ ئارىســىدىن
ـۇ
ـان .بـ
ـارەت ئالغـ
ـەن ۋە تاھـ
ـۇدىن ئىچكـ
ـۇ سـ
ـەن ،ئـ
ـى كۆرگـ
ـۇ چىققانلىقىنـ
سـ
ۋەقەمــۇ بىــر نەچچــە قېتىــم بولغــان ۋە كۆپلىگــەن ســاھابىلەر بــۇ ۋەقەنــى
كۆرگەنلىكىنــى نەقىــل قىلغــان .شــۇ ۋەقەلەردىــن بىرىنــى ھەزرىتــى ئەنــەس
ـدا پەيغەمبەر
ـدۇ« :زەۋرائ دېگەن جايـ
ـەت قىلىـ
ـداق رىۋايـ
ـۇ مۇنـ
ـۇ ئەنھـ
رەزىيەلالھـ
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئالدىغــا ئىچىــدە ئــازراق ســۇ بولغــان بىــر قاچــا ئېلىــپ
كېلىنــدى .پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئــۇ قاچىنىــڭ ئىچىگــە قولىنــى ســالدى،
ـۇ
ـىلەر ئـ
ـى كىشـ
ـۇ يەردىكـ
ـى ،ئـ
ـۇ چىقتـ
ـاپ سـ
ـن بۇلدۇقـ
ـڭ بارماقلىرىدىـ
ئۇنىـ
ـان
ـارەت ئالغـ
ـۇدىن تاھـ
ـۇ سـ
ـتىن ئـ
ـادە :ئەنەسـ
ـدى» .قەتـ
ـارەت ئالـ
ـۇدىن تاھـ
سـ
ـدۇق ،دەپ
ـى ئىـ
ـۈز كىشـ
ـۇ ئۈچيـ
ـورىدىم ،ئـ
ـڭالر؟ دەپ سـ
ـى ئىدىـ
ـە كىشـ
نەچچـ
[[[
ـەن .
ـەردى ،دېگـ
ـاۋاب بـ
جـ
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 .6خورما دەرىخىنىڭ رەسۇلۇلالھتىن ئايرىلىپ قالغانلىقىغا يىغلىىش
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم جۈمــە كۈنــى خۇتبــە ئوقۇغانــدا يۆلىنىــپ
تۇرىدىغــان بىــر خورمــا دەرىخــى بولــۇپ ،ئــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن
ئايرىلىــپ قالغانلىقىغــا قايغــۇرۇپ ،ئــۈن ســېلىپ يىغــاپ كەتكــەن .ئۇنىــڭ
يىغلىغــان ئاۋازىنــى مەســجىددە بولغــان ســاھابىالرنىڭ ھەممىســى ئاڭلىغــان.
ھەزرىتــى جابىــر ئىبنــى ئابدۇلــاھ رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇمــا مۇنــداق رىۋايــەت
قىلىــدۇ :ئەنســارالردىن بىــر ئايــال پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ يېنىغــا
كېلىــپ« :يــا رەســۇلەلالھ! مېنىــڭ بىــر ياغاچچــى ئوغلــۇم بــار ،ســىلىگە
ئۈســتىدە ئولتــۇرۇش ئۈچــۈن بىــر مۇنبــەر ياســىتىپ بەرمەيمــۇ؟» دېــدى.
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم« :خالىســىڭىز شــۇنداق قىلىــڭ» دېــدى .شــۇنىڭ
بىلــەن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا بىــر مۇنبــەر ياســىتىپ بــەردى .جۈمــە
ـدى،
ـپ ئولتۇرۇۋىـ
ـە چىقىـ
ـۈن مۇنبەرگـ
ـۇش ئۈچـ
ـە ئوقـ
ـۇلۇلالھ خۇتبـ
ـى رەسـ
كۈنـ
رەســۇلۇلالھ بــۇرۇن خۇتبــە ئوقۇغانــدا يۆلىنىــپ تۇرىدىغــان ياغــاچ ئــۈن
ســېلىپ يىغــاپ پارچىلىنىــپ كەتكىلــى تــاس قالــدى .شــۇنىڭ بىلــەن
رەســۇلۇلالھ مۇنبەردىــن چۈشــۈپ ئــۇ ياغاچنــى قۇچاقــاپ ئىــدى ،خــۇددى
قاتتىــق يىغــاپ كەتكــەن بوۋاقنــى پەســەيتكەندە ئىســەدىگەندەك ئېســەدەپ
ـاپ
ـا يىغـ
ـپ قالغىنىغـ
ـتىن ئايرىلىـ
ـر ئاڭالشـ
ـۇلۇلالھ «زىكىـ
ـدى .رەسـ
ـەس بولـ
پـ
[[[
كېتىپتــۇ» دېــدى.

 .7دەرەخنىڭ بويسۇنۇىش
ـقا توغرا
ـارەت سۇندۇرۇشـ
ـەردە تاھـ
ـر يـ
ـەڭ بىـ
ـاالم تۈزلـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
پەيغەمبـ
ـان .ھەزرىتى
ـۇپ تۇرغـ
ـدا بولـ
ـا دالـ
ـپ ئۇنىڭغـ
ـر دەرەخ كېلىـ
ـدا ،بىـ
ـپ قالغانـ
كېلىـ
ـەر
ـز پەيغەمبـ
ـدۇ :بىـ
ـداق دەيـ
ـۇ مۇنـ
ـۇ ئەنھـ
ـاھ رەزىيەلالھـ
ـى ئابدۇلـ
ـر ئىبنـ
جابىـ
ـدە ،پەيغەمبەر
ـا كەلگەنـ
ـر ۋادىغـ
ـەڭ بىـ
ـۇق ،كـ
ـا چىقتـ
ـەن يولغـ
ـاالم بىلـ
ئەلەيھىسسـ
ئەلەيھىسســاالم ھاجىتىنــى راۋا قىلىــش ئۈچــۈن ماڭــدى ،مــەن بىــر چوگــۇن
ـدى،
ـا قارىـ
ـاالم ئەتراپقـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـم ،پەيغەمبـ
ـىدىن ماڭدىـ
ـپ ئارقىسـ
ـۇ ئېلىـ
سـ
ـدە ئىككى
ـڭ بىر چېتىـ
ـەت ۋادىنىـ
ـدى ،پەقـ
ـە كۆرەلمىـ
ـان ھېچنەرسـ
ـدا بولىدىغـ
دالـ
ـا
ـڭ يېنىغـ
ـى دەرەخنىـ
ـاالم ھېلىقـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـدى .پەيغەمبـ
ـار ئىـ
ـە دەرەخ بـ
دانـ
ـن»
ـدا بولغىـ
ـاڭا دالـ
ـەن مـ
ـى بىلـ
ـڭ ئىزنـ
ـۇپ« :ئالالھنىـ
ـېخىدىن تۇتـ
ـپ ،شـ
بېرىـ
دېــدى .شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇ دەرەخ خــۇددى بۇرنىدىــن ياغــاچ ئۆتكۈزگــەن
[[[ سەھىھ بۇخارى (.)1953
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ـاالم يەنە
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـدى .پەيغەمبـ
ـۇلۇلالھقا دالدا بولـ
ـپ رەسـ
ـدەك ئىگىلىـ
تۆگىـ
ـڭ ئىزنى
ـۇپ« :ئالالھنىـ
ـېخىدىن تۇتـ
ـڭ شـ
ـپ ،ئۇنىـ
ـا بېرىـ
ـڭ يېنىغـ
ـر دەرەخنىـ
بىـ
بىلــەن مــاڭا دالــدا بولغىــن» دېــدى .ئۇمــۇ بىرىنچــى دەرەخكــە ئوخشــاش
ـە
ـى بىر-بىرىگـ
ـى دەرەخنـ
ـۇلۇلالھ ئىككـ
ـن رەسـ
ـدى .ئاندىـ
ـدا بولـ
ـپ دالـ
ئىگىلىـ
يېقىنالشــتۇرۇپ« :ئالالھنىــڭ ئىزنــى بىلــەن بىرلىشــىڭالر» دېــدى .ئىككــى
[[[
ـتى.
دەرەخ بىرلەشـ

 .8كاۋاپ قىلىنغان قوينىڭ ئۆزىنىڭ زەھەرلەنگەنلىكىنى خەۋەر بېرىىش
ـدا،
ـا قويۇلغانـ
ـاالمنىڭ ئالدىغـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـوي پەيغەمبـ
ـر قـ
ـان بىـ
كاۋاپ قىلىنغـ
ـرە
ـۇ ھۇرەيـ
ـى ئەبـ
ـان .ھەزرىتـ
ـى ئېيتقـ
ـڭ زەھەرلەنگەنلىكىنـ
ـپ ئۆزىنىـ
ـا كېلىـ
تىلغـ
رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق رىۋايــەت قىلىــدۇ :خەيبــەردە بىــر يەھــۇدى
ـاالمغا
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـى پەيغەمبـ
ـر قوينـ
ـان بىـ
ـۇپ كاۋاپ قىلىنغـ
ـەر قويـ
ـال زەھـ
ئايـ
ھەدىيــە قىلــدى .پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭدىــن ئــازراق يېــدى ۋە
ـى
ـاالم« :قولۇڭالرنـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـنادا پەيغەمبـ
ـۇ ئەسـ
ـدى ،شـ
ـۇ يېـ
يېنىدىكىلەرمـ
تارتىــڭالر ،بــۇ قــوي مــاڭا ئۆزىنىــڭ زەھەرلەنگەنلىكىنــى خــەۋەر بــەردى»
دېــدى .ئەنســارالردىن بىشــر ئىبنــى بــەررائ ئىبنــى مەئــرۇر ئــۇ زەھەرلىــك
ـۇدى ئايالنى
ـاالم يەھـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـدى .پەيغەمبـ
ـەۋەبتىن ئۆلـ
ـەن سـ
ـنى يېگـ
گۆشـ
چاقىرىــپ كېلىــپ« :نېمىشــقا بۇنــداق قىلدىــڭ؟» دەپ ســورىدى .يەھۇدىــي
ـاڭا
ـۇ سـ
ـاڭ ،بـ
ـاالم بولسـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـي پەيغەمبـ
ـەن ھەقىقىـ
ـەر سـ
ـال :ئەگـ
ئايـ
ـان
ـەندىن قۇتۇلدۇرغـ
ـى سـ
ـاڭ ،خەلقنـ
ـاھ بولسـ
ـەر پادىشـ
ـدۇ ،ئەگـ
ـىر قىلمايـ
تەسـ
ـى
ـڭ قىساسـ
ـى بەررائنىـ
ـر ئىبنـ
ـاالم بىشـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـدى .پەيغەمبـ
ـەن ،دېـ
بولىمـ
[[[
ـدى.
ـال ئۆلتۈرۈلـ
ـۇ ئايـ
ـدى ،ئـ
ـنى بۇيرىـ
ـى ئۆلتۈرۈشـ
ـۇ ئايالنـ
ـۈن ئـ
ئۈچـ

 .9دۇئاسىنىڭ ئىجابەت بولۇىش
نۇرغــۇن ۋەقەلــەردە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم دۇئــا قىلغــان ۋە دۇئاســى
ـۇ
ـئۇد رەزىيەلالھـ
ـى مەسـ
ـاھ ئىبنـ
ـىلەن :ئابدۇلـ
ـان .مەسـ
ـەت بولغـ
ـال ئىجابـ
دەرھـ
ئەنھــۇ مۇنــداق رىۋايــەت قىلغــان :پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم قۇرەيشــلەرنىڭ
ـپ كەتكەنلىكىنى
ـەت قىلىـ
ـۇلمانالرغا قاتتىق ئەزىيـ
ـىپ ،مۇسـ
ـن ئېشـ
ـەك ھەددىدىـ
بـ
كــۆرۈپ« :ئــى پەرۋەردىگارىــم! قۇرەيشــكە قارشــى مــاڭا يۇســۇفنىڭ يەتتــە
يىلىــدەك يەتتــە يىــل بىلــەن يــاردەم بەرگىــن» دەپ دۇئــا قىلــدى .يەنــى
[[[ سەھىھ مۇسلىم (.)5328
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يۇســۇف ئەلەيھىسســاالمنىڭ قەۋمــى يەتتــە يىــل قۇرغاقچىلىقنىــڭ دەردىنــى
تارتقانــدەك ،قۇرەيشــلەرگىمۇ يەتتــە يىــل قۇرغاقچىلىــق بەرگىــن ،دېمەكچــى.
شــۇنىڭ بىلــەن مەككىنــى قۇرغاقچىلىــق ۋە قەھەتچىلىــك باســتى .ھەممــە
ـدى.
ـۇ يېـ
ـرە ۋە تاپالرنىمـ
ـتىخان ،تىـ
ـانالر ئۇسـ
ـدى .ئىنسـ
ـۇرۇپ تۈگىـ
ـە قـ
نەرسـ
كېيىــن ئەبــۇ ســۇفيان كېلىــپ :ئــى مۇھەممــەد! قەۋمىــڭ ھــاالك بولــدى،
ئالالھقــا دۇئــا قىلغىن،ئۇالرنىــڭ بېشــىدىكى بــۇ باالنــى كۆتۈرۈۋەتســۇن،
ـازاب
ـتىدىكى ئـ
ـڭ ئۈسـ
ـدى ،ئۇالرنىـ
ـا قىلـ
ـاالم دۇئـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـدى .پەيغەمبـ
دېـ
[[[
كۆتۈرلــۈپ كەتتــى.
ئەنــەس رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق رىۋايــەت قىلىــدۇ :بىــر يىلــى
مەدىنىــدە قۇرغاقچىلىــق يــۈز بــەردى .پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم جۈمــەدە
ـار
ـۇلەلالھ! مالـ
ـا رەسـ
ـۇرۇپ :يـ
ـن تـ
ـى ئورنىدىـ
ـر ئەرابـ
ـدا بىـ
ـە ئوقۇۋاتقانـ
خۇتبـ
ھــاالك بولــدى ،بالىــار ئــاچ قالــدى ،بىــز ئۈچــۈن ئالــاھ تائاالغــا دۇئــا
قىلســىال ،دېــدى .پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم دۇئاغــا قــول كۆتــۈردى .جېنىــم
ئىلكىــدە بولغــان ئالــاھ بىلــەن قەســەمكى ،ئاســماندا بىــر دانــە بۇلــۇت
يــوق ئىــدى .رەســۇلۇلالھ دۇئادىــن قولىنــى يىغىــپ بولغۇچىلىــك ئاســماندا
ـۇلۇلالھ مۇنبەردىــن چۈشــمەي تــۇرۇپ
تاغــدەك بۇلــۇت پەيــدا بولــدى ،رەسـ
ـۇپ
ـۆل بولـ
ـاقاللىرى ھـ
ـۇلۇلالھنىڭ سـ
ـا رەسـ
ـۆردۈم .ھەتتـ
ـى كـ
ـۇر ياققانلىقىنـ
يامغـ
ـۇر
ـە يامغـ
ـەر جۈمەغىچـ
ـا كېلـ
ـى تـ
ـڭ ئەتىسـ
ـى ،ئۇنىـ
ـى ،ئەتىسـ
ـۇ كۈنـ
ـى .ئـ
كەتتـ
ياغــدى .كېلىدىغــان جۈمــە كۈنــى ھېلىقــى ئەرابــى ئورنىدىــن تــۇرۇپ :يــا
ـى،
ـۇپ كەتتـ
ـەرق بولـ
ـۇغا غـ
ـار سـ
ـى ،مالـ
ـۈپ كەتتـ
ـەر ئۆرۈلـ
ـۇلەلالھ! ئۆيلـ
رەسـ
ـاالم
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـدى .پەيغەمبـ
ـىال ،دېـ
ـا دۇئا قىلسـ
ـاھ تائاالغـ
ـۈن ئالـ
ـز ئۈچـ
بىـ
ـا
ـەس ،ئەتراپىمىزغـ
ـتىمىزگە ئەمـ
ـم! ئۈسـ
ـى پەرۋەردىگارىـ
ـۈرۈپ« :ئـ
ـى كۆتـ
قولىنـ
ـدى.
ـارەت قىلـ
ـا ئىشـ
ـەن بۇلۇتقـ
ـى بىلـ
ـدى ۋە قولـ
ـا قىلـ
ـن» دەپ دۇئـ
ياغدۇرغىـ
شــۇنىڭ بىلــەن بۇلۇتــار ئەتراپقــا تــاراپ خــۇددى بۇلۇتــار ئوتتۇرىســىدىن
ـاي
ـر ئـ
ـاردا بىـ
ـدى .ۋادىـ
ـمان ئېچىلـ
ـن ئاسـ
ـدەك ،ئوتتۇرىدىـ
ـۇق ئەچىلغانـ
يوچـ
بويىچــە ســەل ئاقتــى .ئەتراپنىــڭ قايســى بىــر تەرىپىدىــن بىــرى كەلســە،
[[[
ياققــان مــول يامغۇردىــن ســۆز قىالتتــى.

 .10ئەرەب يېرىم ئارىلىنىڭ قايتىدىن بوستانلىق بولۇىش
ئــەرەب يېرىــم ئارىلــى ھەممىگــە مەلــۇم بولغىنىــدەك قــۇرۇق چــۆل ۋە
تاغالردىــن ئىبــارەت بولــۇپ ،ئۇنىــڭ باغۇبوســتانلىققا ئايلىنىشــىنى تەســەۋۋۇر
[[[ سەھىھ بۇخارى (.)4450

[[[ سەھىھ بۇخارى ( ،)881مۇسلىم (.)1490
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ـەت
ـن رىۋايـ
ـۇ ئەنھۇدىـ
ـرە رەزىيەلالھـ
ـۇ ھۇرەيـ
ـن ئەبـ
ـدۇ .لېكىـ
ـى بولمايـ
قىلغىلـ
ـتانلىق ۋە
ـە بوسـ
ـەرەب زېمىنىگـ
ـاالم «ئـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـتە پەيغەمبـ
ـان ھەدىسـ
قىلىنغـ
[[[
ئۆســتەڭلەر قايتىــپ كەلمۈگىچىلىــك قىيامــەت بولمايــدۇ» دېگــەن.

بۇ ھەدىستە مۇنداق مۆجىزىلىك ئىككى ھەقىقەت بار
ـى
ـى» دېگىنـ
ـەرەب زېمىنـ
ـاالمنىڭ «ئـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـى ھەقىقەت-پەيغەمبـ
بىرىنچـ
بۇگۈنكــى ســەئۇدى ئەرەبىســتاننى ئىچىگــە ئالغــان ئــەرەب يېرىــم ئارىلــى
ـتانلىق،
ـۇ بوسـ
ـدى ۋە باغـ
ـار ئىـ
ـتەڭلەر بـ
ـدا ئۆسـ
ـۇ زېمىنـ
ـۇرۇن بـ
ـۇپ ،بـ
بولـ
ياپيېشــىل ئورمانلىــق ئىــدى.
ئىككىنچــى ھەقىقەت-مىڭالرچــا يىلالردىــن بېــرى قۇرغــاق ،نــە ئۆســتەڭ
نــە بوســتاندىن ئەســەر بولمىغــان بــۇ زېمىــن يەنــە ئۆســتەڭلەر ئاقىدىغــان،
بوســتانلىق ۋە ياپيېشــىل ئورمانلىققــا ئايلىنىــدۇ.
ـر
ـەن بىـ
ـدۇ» دېگـ
ـاالمنىڭ «قايتىـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـەت پەيغەمبـ
ـى ھەقىقـ
ـۇ ئىككـ
بـ
كەلىمــە ســۆزىدىن چىقىــدۇ .بــۇ ھەقىقەتلەرنــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ
زامانىدىــن تارتىــپ يىگىرمىنچــى ئەســىرنىڭ ئاخىرىغىچــە ھېچكىــم بىلمەيتتــى.
مۇشــۇنداق بولۇشــى مۇمكىــن دەپ تەســەۋۋۇرمۇ قىلمايتتــى .يىگىرمىنچــى
ـكا
ـىدە ،ئامېرىـ
ـى سايىسـ
ـى قىلىشـ
ـڭ تەرەققـ
ـدا ئىلىم-پەننىـ
ـىرنىڭ ئاخىرلىرىـ
ئەسـ
ـىس
ـات بۆلۈملىرىدە مۇتەخەسسـ
ـتىتلەرنىڭ تەتقىقـ
ـوڭ ئۈنىۋېرسـ
ـى چـ
ۋە ياۋرۇپادىكـ
ـەرەب
ـەن ئـ
ـى بىلـ
ـق قىلىشـ
ـق تەتقىـ
ـق جاپالىـ
ـون يىللىـ
ـە ئـ
ـڭ نەچچـ
ئالىمالرنىـ
يېرىــم ئارىلىنىــڭ نەچچــە ئــون مىــڭ يىــل بــۇرۇن ئۆســتەڭلەر ئاقىدىغــان،
يــوپ يىشــىل بىــر مــاكان ئىكەنلىكــى ،ئىنســانالرنىڭ ياشــىغانلىقى ،كېيىــن
ـى
ـۇ يەرنـ
ـانالر بـ
ـەن ئىنسـ
ـى بىلـ
ـۈز بېرىشـ
ـق يـ
ـپ قۇرغاقچىلىـ
ـۇنىڭ تارتىلىـ
سـ
تاشــاپ ســۇ بــار يەرلەرگــە كەتكەنلىكــى كەشــپ قىلىنــدى.
ـىدە ھاۋا
ـى نەتىجىسـ
ـلىرىنىڭ تەتقىقاتـ
ـە مۇتەخەسسىسـ
ـى جۇغراپىيـ
ـە ھازىرقـ
يەنـ
كېلىماتىنىــڭ يىلدىــن يىلغــا ئىسســىۋاتقانلىقى نەتىجىســىدە مــۇز ئوكياندىكــى
مۇزالرنىــڭ ئاستا-ئاســتا ئېرىــپ يــەر يۈزىدىكــى ســۇنىڭ كۆپۈيىۋاتقانلىقــى،
ـۈيى مول،
ـڭ سـ
ـم ئارىلىنىـ
ـەرەب يېرىـ
ـىدە ئـ
ـپ كەلگۈسـ
ـەكىلدە داۋام قىلىـ
ـۇ شـ
بـ
ئېرىق-ئۆســتەڭلەر ئاقىدىغــان ،باغــۇ بوســتانلىققا ئايلىنىدىغانلىقــى ئىلمىــي
جەھەتتىــن ئىســپاتالندى.
بــۇ يــەردە مۇنــداق ســوئال كېلىــدۇ :بۈگۈنكىــدەك ئىلىم-پــەن ئۇياقتــا
[[[ سەھىھ مۇسلىم (.)1681
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تۇرســۇن ،ئــۆز زامانىســىدا دۇنيانىــڭ باشــقا جايلىرىدىكــى ئىلىملەردىنمــۇ
ـەپ يۈزى
ـدا مەكتـ
ـكەن ،ھاياتىـ
ـۇپ ئۆسـ
ـدە تۇغۇلـ
ـر چۆلـ
ـۇرۇپ بىـ
ـراق ،قۇپقـ
يىـ
كۆرمىگــەن ،ئوقۇش-يېزىشــنى بىلمەيدىغــان بىــر زاتنىــڭ يىلالرچــە ئوقــۇپ
ئىلىــم تەھســىل قىلغــان مۇتەخەسسىســلەرنىڭ نەچچــە ئــون يىــل تەتقىــق
ـى مۇمكىنمۇ؟
ـى بىلىشـ
ـۇ ھەقىقەتلەرنـ
ـان بـ
ـپ قىلغـ
ـن كەشـ
ـى يېڭىدىـ
ـپ تېخـ
قىلىـ
جــاۋاب :مۇمكىــن ئەمــەس .ئۇنــداق بولســا ،قانداقمــۇ «ئــەرەب زېمىنىگــە
ـدۇ» دېدى؟
ـەت بولمايـ
ـك قىيامـ
ـپ كەلمۈگىچىلىـ
ـتەڭلەر قايتىـ
ـتانلىق ۋە ئۆسـ
بوسـ
ـىمۇ
ـۇ بولسـ
ـار ،ئـ
ـر زات بـ
ـۇز بىـ
ـان يالغـ
ـى بىلىدىغـ
ـۇ ھەقىقەتلەرنـ
ـەك ،بـ
دېمـ
كائىناتنىــڭ ياراتقۇچىســى ئالــاھ تائــاالدۇر .پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بــۇ
ھەقىقەتلەرنــى پەقــەت ئالــاھ تائاالنىــڭ بىلدۈرۈشــى بىلــەن بىلگــەن ۋە
يۇقىرىدىكــى مۇبــارەك ســۆزىنى ئېيتقــان .يەنــى بــۇ ئالــاھ تائاالنىــڭ
ـپاتالش ئۈچۈن
ـى ئىسـ
ـەر ئىكەنلىكىنـ
ـەق پەيغەمبـ
ـاالمنىڭ ھـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
پەيغەمبـ
بەرگــەن مۆجىزىســىدۇر.
ـى
ـەر ناھايىتـ
ـۇنداق مۆجىزىلـ
ـلىرىدە مۇشـ
ـاالمنىڭ ھەدىسـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
پەيغەمبـ
كــۆپ .ئاتىلىرىمىزنىــڭ «ئەقىلغــا ئىشــارەت ،نادانغــا جۇۋالــدۇرۇز» دېگــەن
ســۆزىگە بىنائــەت ئەقىللىــق ئوقۇرمەنلىرىمىزگــە پەقــەت ئۆرنــەك ســۈپىتىدە
بىــر نەچچــە مۆجىزىنــى كۆرســىتىش بىلــەن ،مۆجىزىنىــڭ ھەقىقــەت
ئىكەنلىكىگــە ،ئىنكارچىالرنىــڭ دېگىنىــدەك قــۇرۇق ھىكايىلەردىــن ئىبــارەت
ئەمەســلىكىگە ئىشــارەت قىلــدۇق .ئالــاھ تائاالدىــن بىزلەرنــى ۋە ســىلەرنى
ھــەق يولــدا مۇســتەھكەم قىلىشــىنى ،ئەقىدىمىزنــى بۇزۇشــقا ئۇرۇنۇۋاتقــان
ـىنى
ـتىن ساقلىشـ
ـپ كېتىشـ
ـپ ئېزىـ
ـەتىلىرىگە ئالدىنىـ
ـەيتانالرنىڭ سەپسـ
ـي شـ
ئادىمىـ
تىلەيمىــز .ئامىــن!
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جامال مادىي

ئابدۇلئەھەد ئۇجات تەرجىمىىس

تەرجىمان ئىالۋىسى:
ھۆرمەتلىــك ئوقۇرمــەن! خەلقىمىــز ئىچىــدە ،شــۇنداقال تەشــكىالتلىرىمىز
ـە
ـۆز ۋە تەپرىقـ
ـەك سـ
ـق ،ئۆسـ
ـدا تەرەپبازلىـ
ـار قاتلىمىـ
ـۇ ياشـ
ـىدا ،بولۇپمـ
ئارىسـ
پەيــدا قىلىشــتەك ئىللەتلەرمــۇ يــوق ئەمــەس .شــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن
ـق
ـەس» ناملىـ
ـۇز ئەمـ
ـدا يالغـ
ـات قاينىمىـ
ـەن ھايـ
ـڭ «سـ
ـال مادىينىـ
ـۇر جامـ
دوكتـ
ـە
ـتۈرۈپ تەرجىمـ
ـمىنى ئۆزلەشـ
ـدار قىسـ
ـىلىلەرگە ئاالقىـ
ـى مەسـ
ـىرىنىڭ يۇقىرىقـ
ئەسـ
قىلىــپ ،ھوزۇرىڭالرغــا ســۇندۇم.
ـي
ـاراش ۋە تەنقىدىـ
ـك قـ
ـە خاراكتېرلىـ
ـان مۇھاكىمـ
ـا قويۇلغـ
ـدا ئوتتۇرىغـ
ماقالىـ
پىكىرلەرنــى توغــرا چۈشــىنىپ ،ئۆزىمىزدىكــى ئىللەتلەرنــى تۈزەتســەك،
باشــقىالرنىڭ تەنقىدىــي پىكــرى ۋە قاراشــلىرىغا توغــرا مۇئامىلــە قىلىشــنى
ئۆگەنســەك ،ئاندىــن دەۋا يولىــدا بىرلىكتــە ھەرىكــەت قىلىشــقا توســقۇنلۇق
ـى
ـول ئالغىلـ
ـۇ راۋان يـ
ـدا تېخىمـ
ـاقالنغىلى ،دەۋا يولىـ
ـن سـ
ـان ئامىلالردىـ
قىلىدىغـ
بولىدىغانلىقىغــا ئىشــىنىمەن .جامــال مادىــي مۇنــداق دەيــدۇ:
قېنى ھەممىمىز تۆۋەندىكى سوئالالر ھەققىدە ئويلىنىپ باقايلى!
	-تەرەپبازلىقتىن پۈتۈنلەي قۇتۇلۇش كېرەكمۇ؟
	-تەرەپبازلىقنىڭ ھەممىسىدىن ساقلىنىش الزىممۇ؟
	-تەرەپبازلىق نېمە ئۈچۈن ياشالردا كۆپرەك تېپىلىدۇ؟
	-تەرەپبازلىقنىڭ كۈندىلىك ھاياتىمىزغا كۆرسەتكەن تەسىرلىرى قايسىالر؟
ـەر
ـارنىڭ ھـ
ـەت ،ياشـ
ـتىكى مەقسـ
ـوئالالرنى سوراشـ
ـى سـ
ـاردىن يۇقىرىدىكـ
ياشـ
ـپ
ـە تايىنىـ
ـى قابىلىيەتكـ
ـى ،ئۆزىدىكـ
ـۇپ ياشىشـ
ـدى بولـ
ـقىالرغا بېقىنـ
ـم باشـ
دائىـ
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يېڭىلىــق ۋە ئىجادىيــەت ياراتماســلىققا ئوخشــاش ھاياتىدىكــى ئــەڭ چــوڭ
خاتالىقالرغــا كۆنــۈپ قېلىشــتىن ،مەلــۇم جامائــەت ۋە پارتىيــە ،ياكــى مەلــۇم
ـپ
ـق قىلىـ
ـە تەرەپبازلىـ
ـڭ پىكىرىگـ
ـر مەزھەپنىـ
ـەن بىـ
ـى مۇئەييـ
ـم ياكـ
ـر ئېقىـ
بىـ
ـتىن
ـتە قىلماسـ
ـى باتىللىقىنى سۈرۈشـ
ـەق ياكـ
ـش ،ھـ
ـرا دەپ تۇرۇۋېلىـ
ـڭ توغـ
مېنىـ
قارىغۇالرچــە ئەگىشىشــتىن ئاگاھالندۇرۇشــتۇر.
ـۇم
ـى مەزلـ
ـۇن ياكـ
ـم بولسـ
ـىڭ زالىـ
ـاالمنىڭ« :قېرىندىشـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
پەيغەمبـ
ـىنىۋېلىپ ،مۇئەييەن
ـا چۈشـ
ـىنى خاتـ
ـەن ھەدىسـ
ـن!» دېگـ
ـاردەم بەرگىـ
ـۇن يـ
بولسـ
ـۇپلىرىغا قارىغۇالرچە
ـە مەنسـ
ـى ئائىلـ
ـكىالتقا ،ياكـ
ـەن تەشـ
ـى مۇئەييـ
ـەخىس ياكـ
شـ
يــان بېســىش ،ســەلبىي تەرەپبازلىقنىــڭ نامايەندىســىدۇر .شــۇنىڭ ئۈچــۈن
ـداق
ـا قانـ
ـەن ،زالىمغـ
ـاردەم بېرىمـ
ـىغۇ يـ
ـاالم-،مەزلۇم بولسـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
پەيغەمبـ
يــاردەم بىرىمــەن؟ -دەپ ســورىغان كىشــىگە- ،قېرىندىشــىڭنى زۇلۇمدىــن
ـى ئارقىلىق
ـەن[[[ جاۋابـ
ـدۇ- ،دېگـ
ـڭ بولىـ
ـاردەم بەرگىنىـ
ـا يـ
ـۇڭ ئۇنىڭغـ
تۇسۇشـ
ـەن.
ـش بەرگـ
ـەنچىگە تۈزىتىـ
ـا چۈشـ
ـۇ خاتـ
بـ
مەلــۇم شەخســكە ياكــى بىــرەر جامائەتكــە ۋەياكــى بىــرەر تەشــكىالتقا
ـقا
ـەر باشـ
ـىلەر ئەگـ
ـەن كىشـ
ـۇپ كەلگـ
ـە بولـ
ـپ پائالىيەتتـ
ـپ ،ئاكتىـ
ـۈل بېرىـ
كۆڭـ
ـۇپ بولغان
ـۆزى مەنسـ
ـا ،ئـ
ـە قاقسـ
ـى چەتكـ
ـڭ پىكرىنـ
ـكىالت ۋە جامائەتلەرنىـ
تەشـ
ـا
ـەق خاتـ
ـقىالرنىڭ مۇتلـ
ـرا ،باشـ
ـەق توغـ
ـكىالتالرنىڭ مۇتلـ
ـى تەشـ
ـەت ياكـ
جامائـ
ـدۇ.
ـەك بولىـ
ـدى دېسـ
ـق قىلـ
ـىنى تەرەپبازلىـ
ـداق كىشـ
ـا ،ئۇنـ
دەپ قارىسـ
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تەرەپبازلىقنىڭ ئىپادىلىرى:
ئــۆزى مەنســۇپ بولغــان جامائــەت ،تەشــكىالت ياكــى پارتىيىنــىياكــى ئۇســتازىنى ھەددىدىــن زىيــادە ماختــاش ۋە ئۇلۇغلــۇق دەرىجىســىگە
كۆتۈرۈۋېلىــش.
 ئۆزىگــە بــاش بولغــان ياكــى كۆڭــۈل بەرگــەن كىشــىلەرنىڭ ســۆز ۋەـش.
ـي دەپ بىلىـ
ـن خالىـ
ـرا ۋە خاتالىقتىـ
ـەق توغـ
ـى مۇتلـ
ـش – ھەرىكەتلىرىنـ
ئىـ
 مەنســۇپ بولغــان جامائــەت ياكــى تەشــكىالتنى مۇتلــەق ئىقتىدارلىــق،ئىشــى مۇتلــەق ياخشــى دەپ قــاراش.
ئــۆزى مەنســۇپ بولغــان جامائــەت ياكــى تەشــكىالتنىڭ مەســئۇللىرى ۋەئەزالىرىنــى كەمچىلىكتىــن خالىــي ،خاتاالشــمايدۇ!-دەپ ئىشــىنىش.
قېنى دوستالر ،ئويالپ باقايلى! يۇقىرىدىكى چۈشەنچىلەر توغرىمۇ؟
[[[ ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.

ئەلۋەتتــە توغــرا ئەمــەس .چۈنكــى مۇقــەددەس دىنــى ،ئەزىــز خەلقــى ۋە
ئانــا ۋەتىنــى ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىۋاتقــان جامائەتلــەر ،تەشــكىالتالر ياكــى
شەخىســلەر– ھەممىســى نىيىتىگــە يارىشــا ئەجىرگــە ئېرىشــىدۇ .ئۇالرنىــڭ
ـۆرۈش
ـۆۋەن كـ
ـى تـ
ـتۈن ،بىرىنـ
ـى ئۈسـ
ـك ،بىرىنـ
ـى كىچىـ
ـوڭ ،بىرىنـ
ـى چـ
بىرىنـ
ـاۋابقا
ـىلەپ سـ
ـا ھەسسـ
ـان بولسـ
ـرا قىلغـ
ـۇالر توغـ
ـەس .ئـ
ـىمىز ئەمـ
ـڭ ئىشـ
بىزنىـ
ـن
ـە ئەجىردىـ
ـۇ يەنـ
ـەن تەقدىردىمـ
ـا كەتكـ
ـەن دەپ خاتـ
ـرا قىلىمـ
ـىدۇ ،توغـ
ئېرىشـ
مەھــرۇم قالمايــدۇ .چۈنكــى ئالالھنىــڭ رازىلىقىنــى كۆزلــەپ توغرىغــا يېتىــش
ـۇن
ـا قىلسـ
ـۇن ،خاتـ
ـرا قىلسـ
ـد توغـ
ـەتكەن مۇجتەھىـ
ـچانلىق كۆرسـ
ـۈن تىرىشـ
ئۈچـ
ـەن
ـۇالر ئومۇمـ
ـەك ئـ
ـدۇ .دېمـ
ـرۇم قالمايـ
ـاۋابتىن مەھـ
ـدا سـ
ـى ئەھۋالـ
ـەر ئىككـ
ھـ
ـىلەردۇر.
ـارەك كىشـ
ـزات مۇبـ
ـىلىققا نامـ
ياخشـ
ئەيىبلــەش ياكــى تەنقىــد قىلىشــقا تېگىشــلىك تەرەپبازلىقنىــڭ ئاالمەتلىــرى
قايســى؟
ـڭ
ـۇ ئاالمەتلەرنىـ
ـرى ۋە بـ
ـڭ ئاالمەتلىـ
ـدا تەرەپبازلىقنىـ
ـتالر! يۇقىرىـ
ـز دوسـ
ئەزىـ
ـۇق.
ـپ يەتتـ
ـى بىلىـ
ـار يوقلىقىنـ
ـزدە بـ
ئۆزىمىـ
ـكە
ـىمىز ئۈچۈن ئەيىبلەشـ
ـاقلىنىش ۋە يىراق تۇرۇشـ
ـن سـ
ـدە تەرەپبازلىقتىـ
تۆۋەنـ
تېگىشــلىك تەرەپبازلىقنىڭ ئاالمەتلىرىنــى بىلىۋااليلى:
ئەيىبلــەش ۋە ساقلىنىشــقا تېگىشــلىك تەرەپبازلىقنىــڭ ئاالمەتلىــرى
تۆۋەندىكىلەردىــن ئىبــارەت:
 ئــۆزى مەنســۇپ بولغــان جامائــەت ياكــى تەشــكىالتنى تىلغــا ئالغانــداپەقــەت ئاالھىدىلىكلىــرى ۋە گــۈزەل خىســلەتلىرىنىال بايــان قىلىــش.
ـكىالتالرنىڭ كەمچىلىكلىرىنىال
ـى تەشـ
ـان جامائەت ياكـ
ـۇپ بولمىغـ
ـۆزى مەنسـ
 ئـتىلغــا ئېلىــش ،ھــەر دائىــم ئەيىب-نۇقســانلىرىنى ئىــزدەش ،ئاالھىدىلىــك ۋە
ـلىق.
ـا ئالماسـ
ـېلىش ۋە تىلغـ
ـكە سـ
ـى كۆرمەسـ
ـى تەرەپلىرىنـ
ياخشـ
 جامائــەت ياكــى تەشــكىالت ئىچىدىكــى كىشــىلەردە ئەيىــب نۇقســانـكە
ـۈرۈش ،تۈزىتىشـ
ـە كۆتـ
ـاپ كۆككـ
ـم ماختـ
ـېلىپ دائىـ
ـكە سـ
ـىمۇ كۆرمەسـ
بولسـ
تىرىشماســلىق.
ـق
ـىلەردە ئارتۇقچىلىـ
ـان كىشـ
ـن بولمىغـ
ـان جامائەتتىـ
ـۇپ بولغـ
ـۆزى مەنسـ
 ئــەت
ـىمۇ ھۆرمـ
ـتۈن بولسـ
ـە ئۈسـ
ـم ۋە قابىلىيەتتـ
ـلىك ،ئىلىـ
ـىمۇ قەدىرلىمەسـ
بولسـ
قىلماســلىق ،ئەگــەر ئۇالردىــن ئــازراق خاتالىــق ئۆتۈلــۈپ قالســا دەرھــال
ئەتراپقــا يېيىــش ۋە يامــان كــۆۈش.
 ئەممــا ئــۆزى مەنســۇپ بولغــان جامائــەت ئەزالىرىدىــن خېلــى چــوڭـە
ـپ قارىغۇالرچـ
ـاس بولۇۋېلىـ
ـېلىش ،ئاڭلىمـ
ـكە سـ
ـىمۇ كۆرمەسـ
ـق ئۆتۈلسـ
خاتالىـ
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قوغــداش.
ـى ياكى
ـكىالتنىڭ نىزامنامىسـ
ـى تەشـ
ـەت ياكـ
ـان جامائـ
ـۇپ بولغـ
ـۆزى مەنسـ
 ئــىش.
ـى قارىغۇالرچە ئەگىشـ
ـتۈرۈپ ،ئۇالرنـ
ـى مۇقەددەسلەشـ
ـول يۇرۇقلىرىنـ
يـ
ـان
ـكىالتالردا كۆرۈلىۋاتقـ
ـەخس ۋە تەشـ
ـىم شـ
ـر قىسـ
ـزدە بىـ
ـن كۈنىمىـ
جۈملىدىـ
ئىككــى تۈرلــۈك مەســىلە مەۋجــۇت .بىــرى ،ياخشــى كــۆرۈش ياكــى يامــان
ـلىق.
ـل بواللماسـ
ـپ ،ئادىـ
ـپ قېلـ
ـقۇنلۇققا پېتىـ
ـى ئاشـ
ـىپلىققا ياكـ
ـتە پاسسـ
كۆرۈشـ
ھالبۇكــى ،دىنىمىــز بىزنــى ھەممــە ئىشــتا ئادىــل بولۇشــقا ،ھەتتــا ئــۆز
ـەق
ـدى دەپ ھـ
ـم كەلـ
ـقا ،ئاچچىقىـ
ـى بولۇشـ
ـل گۇۋاھچـ
ـىمۇ ئادىـ
ـا بولسـ
زىيىنىغـ
ۋە ئادالــەت تەرەپتــە تۇرۇشــتىن قاچماســلىققا ،خــوش بولــدۇم دەپ شــەخس
ۋە جامائەتلەرنــى باتىلغــا ئىتتىرمەســلىككە ،بىــر كىشــى بىلــەن دۈشمەنلىشــىپ
قالغــان بولســىمۇ ،ئــۇ كىشــىنىڭ مەنپەئىتــى ئۈچــۈن راســتچىل گۇۋاھلىــق
بېرىشــتىن بــاش تارتماســلىققا چاقىرىــدۇ.
بــۇ ھەقتــە ئالــاھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە مۇنــداق دەيــدۇ« :بىــرەر
قەۋمگــە بولغــان ئۆچمەنلىكىــڭالر ئۇالرغــا ئادىــل بولماســلىقىڭالرغا ســەۋەپ
بولمىســۇن ،ســىلەرنىڭ ئۇالرغــا ئۆچمــەن تــۇرۇپ ئادىــل بولۇشــۇڭالر
تەقۋادارلىققــا ئــەڭ يېقىنــدۇر .ئالالھتىــن قورقــۇڭالر ،ئالــاھ ھەقىقەتــەن
قىلمىشــىڭالدىن خــەۋەرداردۇر»[[[.
ئىككىنچىســى ،ئــۆزى مەنســۇپ بولغــان پارتىيــە ياكــى جامائەتنىــڭ
كۆرســەتمىلىرى ۋە بەلگىلىمىلىرىگــە قارىغۇالرچــە ئەگىشــىش .ۋاھالەنكــى،
جامائــەت ،تەشــكىالت ۋە پارتىيىلەردىكــى نىزامنامــە ۋە پىرىنســىپالر ،پەقــەت
ـتىلىرى بولۇپ،
ـنىڭ ۋاسـ
ـانغا يېتىشـ
ـى ياكى نىشـ
ـە ئاساسـ
ـڭ تەربىيـ
ـۇ جامائەتنىـ
شـ
ـىپالر
ـى پىرىنسـ
ـدۇ .جامائەتتىكـ
ـەن ئۆزگىرىـ
ـى بىلـ
ـڭ ئۆزگىرىشـ
ـان ۋە ماكاننىـ
زامـ
ـادان،
ـان نـ
ـل قىلىدىغـ
ـدە تەھلىـ
ـار دائىرىـ
ـىلىلەرنى تـ
ـل ،مەسـ
ـەم ئەقىـ
ـەزى كـ
بـ
مۇتەئەسســپ ،كاج ئىنســانالرنىڭ ئويلىغىنىــدەك چوقۇنىدىغــان بــۇت ياكــى
ـەزى
ـكى ،بـ
ـتۇر .ئەپسۇسـ
ـۇ ئەمەسـ
ـان غايىمـ
ـەت قىلىنغـ
ـى مەقسـ
ـە ئېشىشـ
ئەمەلگـ
كىشــىلەر ئــۆزى مەنســۇپ بولغــان جامائــەت ،تەشــكىالت ياكــى پارتىيەنىــڭ
ئابرۇيىغــا تەســىر يەتكۈزمەســلىك ئۈچــۈن شەخســلەرنىڭ ،مىللەتنىــڭ ھەتتــا
بەزىــدە دىننىــڭ مەنپەئىتىنىمــۇ قۇربــان قىلىــدۇ.

تەرەپبازلىقتىن قۇتۇلۇشنىڭ  10خىل يولى:
 .1ئالقىش ياكى تەنقىد كىشىنىڭ ئۆزىگە ئەمەس ،پىكىرىگە قارىتىلغان بولۇشى.
[[[ مائىدە سۈرىسى-8 :ئايەت.
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 .2ئۆز-ئۆزىنى تەنقىد قىلىشتا شىجائەتلىك ۋە جۈرئەتلىك بولۇش.
 .3ئۆز خاتالىقىنى ئېتىراپ قىلىش روھىنى يېتىلدۈرۈش.
 .4باشــقىالرنىڭ تەنقىدلىرىنــى كۆڭــۈل ئازادىلىكــى ۋە خۇشــاللىق بىلــەن
قوبــۇل قىلىــش.
ـىنى،
ـىتىپ قويۇشـ
ـق ۋە كەمچىلىكلىرىنى كۆرسـ
ـڭ خاتالىـ
ـقىالردىن ئۆزىنىـ
 .5باشـ
ـەپ قىلىش.
ـىنى تەلـ
ـپ تۇرۇشـ
ـىھەت قىلىـ
نەسـ
 .6باشقىالرنىڭ ئىلمىي قابىلىيىتى ۋە ئارتۇقچىلىقلىرىدىن پايدىلىنىش.
 .7قارشىلىشــىپ قالغــان ياكــى ئىختىالپلىشــىپ قالغــان كىشــىلەر ياخشــىلىق
قىلســا ئۇالرغــا رەھمــەت ئېيتىــش ۋە مىننەتتدارلىــق بىلــدۈرۈش.
ـەت
ـىلەرگە تۆھمـ
ـان كىشـ
ـىپ قالغـ
ـى ئىختىالپلىشـ
ـان ياكـ
ـىپ قالغـ
 .8قارشىلىشـ
ـش.
ـە قىلىـ
ـلىماي ،مۇداپىئـ
ـا ،ئالقىشـ
قىلىنسـ
ـا ،ئۇنى
ـۇم قىلىنسـ
ـن زۇلـ
ـقىالر تەرىپىدىـ
ـى باشـ
ـان كىشـ
ـىپ قالغـ
 .9دۈشمەنلىشـ
قوغــداش ۋە يــاردەم بېرىش.
 .10باشقىالرنىڭ مېھرى-مۇھەببىتى ۋە ئېھتىرامىغا مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش.
قېنى دوستالر ،بىز بۇالرنى ئۆزىمىزدە ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە تەييارمۇ؟
ـالغۇچىنىڭ
ـاس سـ
ـلەپ ئاسـ
ـا دەسـ
ـى ۋە تەرەپبازلىققـ
ـڭ باشالمچىسـ
تەرەپبازلىقنىـ
ـىلەر؟
ـى بىلەمسـ
ـس ئىكەنلىكىنـ
ئىبلىـ
ـېنى
ـقا سـ
ـاھ ئىبلىسـ
ـدۇ« :ئالـ
ـداق دەيـ
ـدە مۇنـ
ـان كەرىمـ
ـاال قۇرئـ
ـاھ تائـ
ئالـ
ســەجدە قىلىشــقا بۇيرىغــان چېغىمــدا نىمىشــقا ســەجدە قىلمىدىــڭ دېــدى.
ـڭ
ـن ياراتتىـ
ـى اليدىـ
ـن ،ئۇنـ
ـى ئوتتىـ
ـۇق ،مېنـ
ـن ئارتـ
ـەن ئۇنىڭدىـ
ـس مـ
ئىبلىـ
[[[
دېــدى» .
شــەيتان ئازغــان چېغىــدا تەرەپبازلىقنــى ئىنســانغا مىــراس قالدۇرغانلىقىنــى
بىلەمســىلەر؟
ـي داۋام
ـمەنلىكى ئەبەدىـ
ـڭ دۈشـ
ـمەن .ئۇنىـ
ـەددى دۈشـ
ـانغا ئەشـ
ـەيتان ئىنسـ
شـ
ـدۇ.
قىلىـ
مانــا تۆۋەندىكــى بــۇ قىسســە شــەيتاننىڭ ئىنســانغا نەقــەدەر دۈشــمەن
ئىكەنلىكىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ:
[[[ ئەئراف سۈرىسى-12 :ئايەت.

75

بىــر كۈنــى بىــر مۇئمىــن ئــادەم ،يىقىلىــپ چۈشۈشــكە ئــاز قالغــان بىــر
ـەردە
ـۇ يـ
ـپ« :بـ
ـى كېلىـ
ـر كىشـ
ـاتتىن بىـ
ـۇ .توسـ
ـدە ئولتۇرۇپتـ
ـام تۈۋىـ
ـا تـ
كونـ
ئولتۇرمــا ،بــۇ تــام يىقىلغىلــى ئارانــا قالغــان» دەپ نەســىھەت قىلىــدۇ.
مۇئمىــن ئــادەم دەرھــال قوپــۇپ كېتىــدۇ .ئارىدىــن بىــر قانچــە ســىكۇنت
ئۆتە-ئۆتمــەي تــام ئۆرۈلــۈپ چۈشــىدۇ.
مۇئمىــن كىشــى ئۆزىگــە نەســىھەت قىلغــان كىشــىگە رەھمــەت ئېيتىــدۇ ۋە
ـاۋاپ
ـەن دەپ جـ
ـەيتان» بولىمـ
ـەن شـ
ـورايدۇ« ،مـ
ـا دەپ سـ
ـم بولىـ
ـرى كىـ
ئۆزلىـ
ـمىنىم تۇرۇپ،
ـڭ دۈشـ
ـەن مېنىـ
ـەن مۇئمىن «سـ
ـن ئەجەبلەنگـ
ـدۇ– ،بۇنىڭدىـ
بېرىـ
ـورايدۇ.
ـىمنى ئوياليســەن؟» دەپ سـ
ـاق قېلىشـ
يەنــە نېمــە ئۈچــۈن مېنىــڭ سـ
ـەر
ـم ئەگـ
ـڭ ئويلىغىنىـ
ـن مېنىـ
ـم ،لېكىـ
ـىھەت قىلمىدىـ
ـاڭا نەسـ
ـەن سـ
ـەيتان« :مـ
شـ
ـڭ
ـەن .مېنىـ
ـە كىرىسـ
ـاڭ جەننەتكـ
ـپ قالسـ
ـۈپ كېتىـ
ـىۋېلىپ ئۆلـ
ـام بېسـ
ـەن تـ
سـ
ـدۇ.
ـاۋاپ بېرىـ
ـلىك!» دەپ جـ
ـە كىرگۈزمەسـ
ـېنى جەننەتكـ
ـەم سـ
ۋەزىپـ
ـەق
ـى مۇتلـ
ـى ،تەرەپبازلىقنـ
ـۈش مۇمكىنىكـ
ـكەرتىپ ئۆتـ
ـۇنى ئەسـ
ـەردە شـ
ـۇ يـ
بـ
خاتــا ياكــى مۇتلــەق توغــرا دەپ كېســىپ ،پىچىۋېتىشــكە بولمايــدۇ .بەلكــى
ماختــاش ۋە تەقدىرلەشــكە تېگىشــلىك تەرەپبازلىــق ،تەنقىــد ۋە ئەيىبلەشــكە
تېگىشــلىك تەرەپبازلىقتىــن ئىبــارەت ئىككىگــە ئايرىــپ مۇئامىلــە قىلىشــقا
توغــرا كېلىــدۇ .ماختاشــقا ۋە تەقدىرلەشــكە تېگىشــلىك بولغــان تەرەپبازلىــق
ـداش
ـى قوغـ
ـان پىكىرنـ
ـتىگە قۇرۇلغـ
ـەر ئۈسـ
ـۈك دەلىللـ
ـاغالم ۋە كۈچلـ
ـرا ،سـ
توغـ
ۋە مەيدانــى ئېنىــق بولــۇش دېگەنلىكتــۇر .ئەممــا تەنقىــد قىلىشــقا ياكــى
ئەيىبلەشــكە تېگىشــلىك تەرەپبازلىــق ئەقىــل ۋە پىكىــر يۈرگۈزمەســتىنال
ھىسســىياتقا بېرىلىشــتىن كېلىــپ چىققــان ئەســەبىيلىكتۇر.
ـى
ـى ياخشـ
ـۆز ماھىرلىرىنـ
ـارنىڭ ئـ
ـەن :ياشـ
ـداق دېگـ
ـاالر مۇنـ
ـە دانـ
ـۇ ھەقتـ
بـ
ـۇم
ـقىالرغا زۇلـ
ـڭ باشـ
ـۆز گۇرۇپلىرىنىـ
ـن ئـ
ـەس ،لېكىـ
ـق ئەمـ
ـى تەرەپبازلىـ
كۆرۈشـ
ـۇر.
ـى تەرەپبازلىقتـ
ـاردەم بېرىشـ
ـۈن يـ
ـى ئۈچـ
قىلىشـ
ياشــارنىڭ تەرەپبازلىقتىــن قۇتۇلۇشــى ناھايىتــى ئاســان .ئــۇالر يۇقىرىــدا
ـا،
ـن ساقالنسـ
ـپ ،ئۇنىڭدىـ
ـى بىلىـ
ـڭ ئاالمەتلىرىنـ
ـان تەرەپبازلىقنىـ
ـد قىلىنغـ
تەنقىـ
ـەن تەرەپبازلىقتىن
ـۇپ ئۆتكـ
ـا قويـ
ـدا ئوتتۇرىغـ
ـز يۇقىرىـ
ـەن بىرگە بىـ
ـۇنىڭ بىلـ
شـ
ـدۇ.
ـا بولىـ
ـەل قىلسـ
ـىپىغا ئەمـ
ـون پىرىنسـ
ـنىڭ ئـ
قۇتۇلۇشـ
ئالــاھ تائــاال ھەممىزنــى ھــەق يولــدا مۇســتەھكەم تۇرۇشــقا نېســپ
ـات ۋە
ـپ ،پىتنە-پاسـ
ـا قىلىـ
ـەت ئاتـ
ـل پاراسـ
ـم ۋە ئەقىـ
ـق ئىلىـ
ـۇن ،پايدىلىـ
قىلسـ
ـن
ـۆز ،ئىش-ھەرىكەتلەردىـ
ـەپ سـ
ـداق گـ
ـان ھەرقانـ
ـەۋەپ بولىدىغـ
ـە سـ
تەپرىقىگـ
يىــراق قىلســۇن! ئامىــن.
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شام دىيارىدا چاقنىغان بۈيۈك
ئۇيغۇر ئۆلىامىس ،ئەلالمە ئەىل خوتەنىي

ئابدۇلال روزىمۇھەممەت
ـى
ـە ئەلـ
ـى ،ئەلالمـ
ـۇر ئۆلىماسـ
ـۈك ئۇيغـ
ـەن بۈيـ
ـاپ ئۆتكـ
ـدا ياشـ
ـام دىيارىـ
شـ
ـى
ـە -1271يىلـ
ـدۇ) مىالدىيـ
ـي دەپ ئېلىنىـ
ـە خوتەنىـ
ـدە ئەلالمـ
ـي (تۆۋەنـ
خوتەنىـ
تۇغۇلــۇپ ،مىالدىيــە - 1317يىلــى ۋاپــات بولغــان .ئــۇ ئــۆز دەۋرىدىكــى
ئىلىــم ســاھىبلىرى ئارىســىدا بەلگىلىــك ئورۇنغــا ئىگــە ئۆلىمــا بولــۇپ،
مەشــھۇر مۇھەددىســلەر ،داڭــدار ھافىــزالر ۋە كاتتــا فەقىھلــەر قاتارىدىــن
ـۇپ
ـە مەنسـ
ـەر قەلىمىگـ
ـى ئەلالمىلـ
ـى دەۋردىكـ
ـى ئەينـ
ـان .تەرجىمىھالـ
ـورۇن ئالغـ
ئـ
تەزكىرە-قامۇســارغا پۈتۈلگــەن.
ـد
ـل ئىيـ
ـى دەقىقىـ
ـام ئىبنـ
ـن ئىمـ
ـھۇر ئۆلىماالردىـ
ـام دۇنياســىدىكى مەشـ
ئىسـ
ـام مىززىي (1256-
ـە ( ،)1241-1333ئىمـ
ـى جەمائـ
ـام ئىبنـ
( ،)1228-1302ئىمـ
ـە ()1263-1328
ـام ئىبنى تەيمىييـ
ـي ( )1266-1339ئىمـ
ـام بىرزالىـ
 ،)1342ئىمـ
ـدۇر.
ـتازنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىـ
ـر ئۇسـ
ـەن بىـ
ـي بىلـ
ـە خوتەنىـ
ـار ئەلالمـ
قاتارلىقـ
بۈيــۈك ئۆلىماالردىــن ئىمــام زەھەبىــي ( )1274-1348ۋە ئىمــام ئىبنــى
ـان
ـىل قىلغـ
ـم تەھسـ
ـدە ئىلىـ
ـە خوتەنىيـ
ـار ئەلالمـ
ـىر ( )1300-1371قاتارلىقـ
كەسـ
بولــۇپ ،ئەلالمــە خوتەنىينىــڭ شــاگرىتلىرىدۇر.
ئەلالمــە خوتەنىــي ئۇيغــۇر ئىســام تارىخىــدا بۈيۈكلــەر تۆرىدىــن ئــورۇن
ئېلىشــقا تېگىشــلىك زات بولســىمۇ ،بۈگۈنگىچــە ئۇنىــڭ ھاياتــى كۆپچىلىــك
ـدى.
ـۇپ كەلـ
ـەھىپە بولـ
ـى سـ
ـان يېڭـ
ـى ۋاراقالنمىغـ
ـە تېخـ
ـۇر ئوقۇرمەنلىرىگـ
ئۇيغـ
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بىــز بــۇ ماقالىــدە ئۇنىــڭ ھاياتىدىــن بىــر قانچــە ســەھىپە ســۇنماقچىمىز.
ئەلالمە خوتەنىينىڭ تولۇق ئىسمى ۋە تۇغۇلغان ۋاقتى
ـن
ـى بىـ
ـەن ئەلـ
ـن ئەبۇلھەسـ
ـمى ئەالئۇددىـ
ـۇق ئىسـ
ـڭ تولـ
ـە خوتەنىينىـ
ئەلالمـ
مۇھەممــەد بىــن ئابدۇلــاھ تۈركىــي خوتەنىــي شــافىئىي ســۇفىيدۇر .ئــۇ
تەخمىنــەن ھىجرىيــە -670يىلــى (مىالدىيــە -1271يىلــى) تۇغۇلغــان[[[.
«ئەالئۇددىــن» ئەلالمــە خوتەنىينىــڭ ھۆرمــەت نامــى بولــۇپ ،دىننــى
يۈكســەلدۈرگۈچى دېگــەن مەنىــدە .ئەبۇلھەســەن ئۇنىــڭ كۈنيىتــى بولــۇپ،
ئىســمى ئەلــى ،ئاتىســىنىڭ ئىســمى مۇھەممــەد ،بوۋىســىنىڭ ئىســمى
ئابدۇلالھتــۇر.
ئەلالمــە خوتەنىينىــڭ تولــۇق ئىســمىدىكى «خوتەنىــي» دېگــەن تەۋەلىــك
ـۇر)
ـۈرك (ئۇيغـ
ـن تـ
ـي» دىـ
ـى« ،تۈركىـ
ـك ئىكەنلىكـ
ـڭ خوتەنلىـ
ـن ئۇنىـ
نامىدىـ
ـن
ـۇفىي» دېگەندىـ
ـى« ،سـ
ـە تەۋەلىكـ
ـافىئىي مەزھىپىگـ
ـافىئىي»دىن شـ
ـى« ،شـ
لىقـ
بولســا تەســەۋۋۇپ ئەھلــى ئىكەنلىكــى ئايــان بولىــدۇ.
ئەلالمە خوتەنىينىڭ ئۆسۈپ يېتىلىىش ۋە ئوقۇش ھاياىت
ـق
ـۇرىيەنىڭ دەمەشـ
ـتا سـ
ـك ياشـ
ـۇپ ،كىچىـ
ـاال بولـ
ـم بـ
ـي يېتىـ
ـە خوتەنىـ
ئەلالمـ
شــەھىرىگە كۆچــۈپ كەلگــەن ۋە دەمەشــقتە كاتتــا ئۆلىمــا نەفىســۇددىن
ھەررانىينىــڭ (؟ )1298-ھەدىــس مەدرىسەســىگە ۋەخپــە قىلىۋەتكــەن ئۆيىگــە
چۈشــكەن[[[.
ـا
ـۇش ھاياتىغـ
ـەن ئوقـ
ـاش بىلـ
ـى يادىـ
ـان كەرىم»نـ
ـي «قۇرئـ
ـە خوتەنىـ
ئەلالمـ
ـۇ
ـق كىتابالرنىمـ
ـە»[[[ قاتارلىـ
ـھ»« ،ئەلمۇقەددىمـ
ـۇ «ئەتتەنبىـ
ـقان .ئـ
ـەدەم باسـ
قـ
ـلىق،
ـە تىلشۇناسـ
ـۇ يەنـ
ـەن .ئـ
ـى ئۆگەنگـ
ـى بىلىملىرىنـ
ـەرەب تىلـ
ـان .ئـ
يادىلىغـ
ـس ئىلمىگە
ـۇ ھەدىـ
ـن ئـ
ـان[[[ .كېيىـ
ـۇ يادىلىغـ
ـر كىتابالرنىمـ
ـلىققا دائىـ
نەسەبشۇناسـ
ـەن.
ـى ئۆگەنگـ
ـس ئىلمىنـ
ـاردا ھەدىـ
ـا ئالىمـ
ـپ كاتتـ
بېرىلىـ
ـى
ـى ناھايتـ
ـڭ قىرائىتـ
ـدى ،ئۇنىـ
ـك ئىـ
ـۋادار ،دىيانەتلىـ
ـا تەقـ
ـۇ كىچىكىدىنـ
ئـ
ـادەت
ـۆپ ئىبـ
ـدى ،كـ
ـەر ئىـ
ـى ،كەمتـ
ـق يازاتتـ
ـى چىرايلىـ
ـدى ،خەتنـ
ـۈزەل ئىـ
گـ
ـى.
قىالتتـ
ـدا
ـاال ۋاقتىـ
ـققە بـ
ـدۇ« :ئۇدەمەشـ
ـداق دەيـ
ـە مۇنـ
ـۇ ھەقتـ
ـي بـ
ـام زەھەبىـ
ئىمـ
[[[ ئىمام بىرزالىي« :المقتفى»-2 ،جىلد-257 ،بەت؛ ئىمام زەھەبىي« :المعجم المختص بالمحدثين»-90 ،بەت؛ ئىمام ئىبنى
ھەجەر« :الدرر الكامنة» -3جىلد-110 ،بەت.
[[[ ئىمام سەفەدىي« :الوايف بالوفيات»-9 ،جىلد-213 ،بەت.

[[[ مەنبەلەردە «ئەتتەنبىھ»« ،ئەلمۇقەددىمە» دېگەن كىتابالرنىڭ مۇئەللىپ ئىسىملىرى قەيت قىلىنمىغان« .ئەتتەنبىھ » دېگەن
كىتاب ئەبۇ ئىسھاق شىيرازىينىڭ شافىئىي فىقھىسىدە يېزىلغان كىتابى بولۇشى مۇمكىن؛ «ئەلمۇقەددىمە» ئىبنى ھاجىبنىڭ «كافىيە»
ئىسمى بىلەن مەشھۇر بولغان ئەرەب تىلى گىرامماتىكىسىغا ئائىت كىتابى بولۇشى مۇمكىن.
[[[ ئىمام بىرزالىي« :المقتفى»-2 ،جىلد-257 ،بەت.
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ـان
ـەن‹ .قۇرئـ
ـۈپ يېتىلگـ
ـا ئۆسـ
ـاغالم مۇھىتتـ
ـك ،سـ
ـۇپ ،دىيانەتلىـ
ـەن بولـ
كەلگـ
ـان ،ھەدىس
ـق كىتابالرنى يادىلىغـ
ـە› قاتارلىـ
ـھ›‹ ،ئەلمۇقەددىمـ
ـم›‹ ،ئەتتەنبىـ
كەرىـ
ئاڭلىغــان ۋە ئوقۇغــان .ئاڭلىغــان ھەدىســلىرىنىڭ كۆپىنــى تەھســىل قىلىــپ
ئۆگەنگــەن .ئۇنىــڭ قىرائىتــى چىرايلىــق ئىــدى .ئــۇ يېتىــم بــاال بولــۇپ،
كەمتــەر ۋە ئەخالقلىــق ئىــدى ،كــۆپ ئىبــادەت قىالتتــى ،ئادەمگەرچىلىكــى
ناھايىتــى كۈچلــۈك ئىــدى»[[[.

ئەلالمە خوتەنىينىڭ ئۇستازلىرى

ئەلالمــە خوتەنىــي ھەدىــس ۋە فىقھــى ئىلىملىرىنــى بېرىلىــپ ئۆگەنگــەن،
ـرى
ـىتىپ ئاخىـ
ـچانلىق كۆرسـ
ـۆپ تىرىشـ
ـەن كـ
ـاد بىلـ
ـەردە ئىجتىھـ
ـۇ ئىلىملـ
ـۇ بـ
ئـ
كۆزگــە كۆرۈنگــەن مۇھەددىــس ۋە فەقىــھ بولــۇپ يېتىشــىپ چىققــان.
ئەلالمــە خوتەنىــي ئــۆز دەۋردىكــى كاتتــا ئۆلىماالردىــن تەلىــم ئالغــان.
ئۇنىــڭ ئۇســتازلىرىدىن تۆۋەندىكىلەرنــى كۆرسىتىشــىمىز مۇمكىــن:
1.شەيىخ مەھمۇد رۇمىي (؟.)1290-
ـجىدتە
ـتازالردىن بولۇپ ،مەسـ
ـالىھ ئۇسـ
ـۋادار ،سـ
ـي تەقـ
ـۇد رۇمىـ
ـەيىخ مەھمـ
شـ
ـار ئىدى،
ـاندۇقى بـ
ـر سـ
ـىدە بىـ
ـق جامەسـ
ـڭ دەمەشـ
ـى ،ئۇنىـ
ـا ئولتۇراتتـ
ئېتىكاپتـ
ـە خوتەنىينى
ـۇ ئەلالمـ
ـى ،ئـ
ـكاپ قىالتتـ
ـۇرۇپ ئېتىـ
ـىدا ئولتـ
ـاندۇقىنىڭ قېشـ
ـۇ سـ
ئـ
ـن كېيىن
ـات بولغاندىـ
ـي ۋاپـ
ـۇد رۇمىـ
ـەيىخ مەھمـ
ـتۈرگەن[[[ .شـ
ـەپ يېتىشـ
تەربىيەلـ
ئەلالمــە خوتەنىــي ئۇنىــڭ ئورۇنباســارى بولــۇپ ،ئۇنىڭدىــن قالغــان ھېلىقــى
ســاندۇققا ئىگىدارچىلىــق قىلغان[[[.
2.ئەلالمە فەخرۇددىن ئىنب بۇخارىي ()1199-1291
ـۇ
ـۇپ ،ئـ
ـى بولـ
ـس ئالىمـ
ـا ھەدىـ
ـي كاتتـ
ـن بۇخارىـ
ـن ئىبـ
ـە فەخرۇددىـ
ئەلالمـ
ـى
ـۆز دەۋرىدىكـ
ـى ئـ
ـە كەبـ
ـى جەمائـ
ـام ئىبنـ
ـد ،ئىمـ
ـل ئىيـ
ـى دەقىقىـ
ـام ئىبنـ
ئىمـ
ـا
ـڭ كاتتـ
ـۇ دەۋرنىـ
ـى شـ
ـي كەبـ
ـام بىرزالىـ
ـي ،ئىمـ
ـام مىززىـ
ـڭ ،ئىمـ
قازىكاالنالرنىـ
ـتازىدۇر.
ـڭ ئۇسـ
ـس ۋە ھافىزلىرىنىـ
مۇھەددىـ
ئەلالمــە فەخرۇددىــن ئىبــن بۇخارىــي يەنــە ئىمــام ئىبنــى تەيمىييەنىڭمــۇ
ـە يايراپ
ـا كىرسـ
ـتازىنىڭ ھۇزۇرىغـ
ـۇ ئۇسـ
ـە بـ
ـى تەيمىييـ
ـۇپ ،ئىبنـ
ـتازى بولـ
ئۇسـ
كېتىدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن[[[ .ئىمــام ســەفەدىي ئۆزىنىــڭ «الــوايف بالوفيــات»
ـان
ـەت قىلغـ
ـس رىۋايـ
ـن ھەدىـ
ـن بۇخارىيدىـ
ـن ئىبـ
ـىرىدە ،فەخرۇددىـ
ـەن ئەسـ
دېگـ
ـە ئىمام
ـەن بىرگـ
ـار بىلـ
ـان ئالىمـ
ـر قىلىنغـ
ـدا زىكىـ
ـدا يۇقىرىـ
ـاگىرتلىرى قاتارىـ
شـ
[[[ ئىمام زەھەبىي« :املعجم املختص باملحدثني»-90 ،بەت.

[[[ ئىمام زەھەبى« :تاريخ اإلسالم» -51جىلد-392 ،بەت.
[[[ ئىمام بىرزالىي« :املقتفى»-1 ،جىلد-190 ،بەت.

[[[ ئىمام سەفەدىي« :الوايف بالوفيات»-20 ،جىلد-122 ،بەت.
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ئىبنــى تەيمىييــە ،ئەلالمــە خوتەنىيلەرنىمــۇ كۆرســەتكەن[[[.
ئىمــام زەھەبىــي ،ئىمــام ئىبنــى ھەجــەر ،ئىمــام ھىجرانىــي قاتارلىقالرمــۇ
ـەن.
ـى بىلدۈرگـ
ـاگىرتى ئىكەنلىكىنـ
ـڭ شـ
ـن بۇخارىينىـ
ـڭ ئىبـ
ـە خوتەنىينىـ
ئەلالمـ
3.ئىامم تاجۇددىن فەزارىي ()1225-1291
ئىمــام تاجۇددىــن فەزارىــي شــافىئىي فىقھىســىدا مۇجتەھىدلىــك ماقامىغــا
يەتكــەن ئۆلىمــا .ئەلالمــە خوتەنىــي بــۇ زاتتــا فىقھــى ئىلمىنــى ئۆگەنگــەن،
ئىمــام بىرزالىيمــۇ بــۇ كىشــىدە فىقھــى ئىلمىنــى ئۆگەنگــەن.

[[[

ـە
ـەرلىرىدە ئەلالمـ
ـڭ ئەسـ
ـەر ئۆزلىرىنىـ
ـى ھەجـ
ـام ئىبنـ
ـي ۋە ئىمـ
ـام زەھەبىـ
ئىمـ
خوتەنىــي ۋە ئىمــام بىرزالىيالرنىــڭ تەرجىمىھالىنــى بەرگەنــدە بۇالرنىــڭ ھــەر
ئىككىلىســىنىڭ فىقھــى ئىلمىنــى ئۆگەنگــەن ئۇســتازىنىڭ ئىمــام تاجۇددىــن
فەزارىــي ئىكەنلىكىنــى كۆرســەتكەن[[[ .شۇڭالشــقا ئىمــام بىرزالىيمــۇ ئــۆز
ـراھ
ـە ھەمـ
ـدا بىزگـ
ـۆپ ۋاقىتلىرىـ
ـڭ كـ
ـى «ھاياتىنىـ
ـە خوتەنىينـ
ـىرىدە ئەلالمـ
ئەسـ
[[[
بولغــان ھەمراھىمىــز» دېگــەن .
ئەلالمــە خوتەنىــي ئىمــام تاجۇددىــن ۋاپــات بولغاندىــن كېيىــن ئۇنىــڭ
ـداق
ـي مۇنـ
ـام زەھەبىـ
ـە ئىمـ
ـۇ ھەقتـ
ـان .بـ
ـىھابۇددىندا ئوقۇغـ
ـام شـ
ـى ئىمـ
ئوغلـ
ـڭ
ـن ۋە ئۇنىـ
ـتاز تاجۇددىـ
ـى) ئۇسـ
ـى دېمەكچـ
ـە خوتەنىينـ
ـۇ (ئەلالمـ
ـدۇ« :ئـ
دەيـ
ـەن
ـادەت بىلـ
ـم ۋە ئىبـ
ـق ئىلىـ
ـۇ داۋاملىـ
ـەن .ئـ
ـى ئۆگەنگـ
ـى ئىلمىنـ
ـدا فىقھـ
ئوغلىـ
ـدى»[[[.
ـى ئىـ
ـالىھ كىشـ
ـرەك ۋە سـ
ـەر ،زېـ
ـۇ كەمتـ
ـى .ئـ
ـغۇل بوالتتـ
مەشـ
ـار
ـز يۇقىرىقىـ
ـۇپ ،بىـ
ـتازلىرى بولـ
ـۇن ئۇسـ
ـە نۇرغـ
ـڭ يەنـ
ـە خوتەنىينىـ
ئەلالمـ
ـدۇق.
ـەن كۇپايىلەنـ
بىلـ

ئەلالمە خوتەنىينىڭ ئىلمىي مەشغۇالتلىرى ۋە شاگىرتلىرى

ـى،
ـۆھبەتلەردە بوالتتـ
ـي سـ
ـى ،ئىلمىـ
ـاب ئوقۇيتتـ
ـۆپ كىتـ
ـي كـ
ـە خوتەنىـ
ئەلالمـ
ئالىمالردىــن ھەدىــس ئاڭاليتتــى ،ھەدىســكە ئائىــت ئەســەرلەرنى يازاتتــى.
بۇالردىــن ســىرت ئــۇ يەنــە كىتــاب كۆچــۈرۈش ،كىتابالرنىــڭ ھەرخىــل
كۆچۈرۈلمــە نۇســخىلىرىدىكى خاتالىقالرنــى تۈزىتىــش ،ئۇالرنــى سېلىشــتۇرۇش
قاتارلىــق ئىشــار بىلەنمــۇ مەشــغۇل بوالتتــى .ئــۇ بــۇ ئىشــارنى ناھايىتــى
[[[ يۇقىرىقى ئەسەر-20 :جىلد-123 ،بەت.

[[[ ئىمام زەھەبىي« :ذيول العرب»-4 ،جىلد-46 ،بەت؛ ئىمام ئىبنى ھەجەر« :الدرر الكامنة»-3 ،جىلد-111 ،بەت؛ ئىمام ھىجرانىي:
«قالدة النحر»-6 ،جىلد-93 ،بەت.
[[[ ئىمام زەھەبىي« :معجم شيوخ الذهبي»-379 ،بەت؛ ئىمام ئىبنى ھەجەر« :الدرر الكامنة»-3 ،جىلد-273 ،بەت؛.
[[[ ئىمام بىرزالىي« :املقتفى»-2 ،جىلد-256 ،بەت.
[[[ ئىمام زەھەبىي« :معجم شيوخ الذهبي»-379 ،بەت.
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پۇختــا قىالتتــى.
ئەلالمــە خوتەنىينىــڭ خېتــى چىرايلىــق ئىــدى ،ئــۇ تالىپــار ئارىســىدا
ـان «التنبيــه»« ،العمــدة»« ،األربعــن النوويــة»« ،األربعــون البلدانيــة»« ،الجرجانيــة»،
ـل بولغـ
مۇتەداۋىـ
[[[
ـان  .ئۇنىڭ
ـۈرۈپ چىققـ
ـى كۆچـ
ـلىك كىتابالرنـ
ـۇن دەرسـ
ـق نۇرغـ
«األحــكام» قاتارلىـ
ـان.
ـۆپ پايدىالنغـ
ـەر كـ
ـۇل ئىلمىلـ
ـاالر ۋە تالىبـ
ـن ئۆلىمـ
ـەن كىتابلىرىدىـ
كۆچۈرگـ
ـەن
ـڭ كۆچۈرگـ
ـى ئۇنىـ
ـخىلىرىدىكى خاتالىقالرنـ
ـقا نۇسـ
ـڭ باشـ
ـىلەر كىتابالرنىـ
كىشـ
ـەن.
ـتۇرۇپ تۈزەتكـ
ـەن سېلىشـ
ـار بىلـ
ـىدىكى كىتابـ
نۇسخىسـ
ـتۈرگەن
ـڭ يېتىشـ
ـى ،ئۇنىـ
ـم بېرەتتـ
ـاگىرتالرغا تەلىـ
ـە شـ
ـي يەنـ
ـە خوتەنىـ
ئەلالمـ
شــاگىرتلىرى كــۆپ بولــۇپ ،مەشــھۇر ئۆلىماالردىــن ئىمــام زەھەبىــي ،ئىمــام
ـاگىرتلىرىدۇر.
ـڭ شـ
ـە خوتەنىينىـ
ـۇ ئەلالمـ
ـىر قاتارلىقالرمـ
ـى كەسـ
ئىبنـ

ئىمــام زەھەبىــي ئۆزىنىــڭ ئۇســتازلىرىنىڭ تەرجىمھاللىــرى بېرىلگــەن «معجــم
ـتازلىرىنىڭ تەرجىمىھالى
ـس ئۇسـ
ـىدا ۋە يەنە مۇھەددىـ
ـەن قامۇسـ
شــيوخ الذهبــي» دېگـ
ـتازلىرى
ـدا ئەلالمە خوتەنىينى ئۇسـ
ـەن «املعجــم املختــص باملحدثــن» دېگەن كىتابىـ
بېرىلگـ

قاتارىــدا زىكىر قىلغــان[[[.

ـپ
ـۇق قىلىـ
ـىدە ئوچـ
ـەن تەزكىرىسـ
ـە «تذكــرة الحفــاظ» دېگـ
ـي يەنـ
ـام زەھەبىـ
ئىمـ
مۇنــداق دېگــەن« :مــەن فەقىــھ ،مۇھەددىــس ،زاھىــد ۋە مۇبــارەك زات
ئەبۇلھەســەن ئەلــى بىــن مۇھەممــەد تۈركىــي خوتەنىــي شــافىئىيدىن ھەدىــس
ئاڭلىدىــم»[[[.
ـاگىرتى
ـان شـ
ـس ئاڭلىغـ
ـڭ ھەدىـ
ـە خوتەنىينىـ
ـي ئەلالمـ
ـام زەھەبىـ
ـەك ئىمـ
دېمـ
ھېســابلىنىدۇ.
ئىمام ئىبنى كەسىرمۇ ئەلالمە خوتەنىيگە شاگىرت ھېسابلىنىدۇ.
دوكتــور ئىبراھىــم ئەلــى ســاندۇقچى نەشــرگە تەييــارالپ ،ســەئۇدى
ئەرەبىســتاننىڭ مەدىنــە شــەھىرىدىكى «مكتبــة العلــوم والحكــم» نەشــرىياتى نەشــىر
ـىرىنىڭ -1986يىل
ـەن ئەسـ
ـىرنىڭ «املســائل الفقهية» دېگـ
ـى كەسـ
ـام ئىبنـ
ـان ئىمـ
قىلغـ
ـى
ـرگە تەييارلىغۇچـ
ـمىدىكى نەشـ
ـۆز قىسـ
ـش سـ
ـى كىرىـ
ـى باسمىسـ
ـرى بىرىنچـ
نەشـ
تەرەپتىــن بېرىلگــەن ئىمــام ئىبنــى كەســىرنىڭ تەرجىمىھالىــدا ئىمــام ئىبنــى
كەســىرنىڭ ئۇســتازلىرى قاتارىــدا ئەلالمــە خوتەنىيمــۇ كۆرســىتىلگەن[[[.
[[[ ئىمام بىرزالىي« :املقتفى»-2 ،جىلد-257 ،بەت.

[[[ ئىمام زەھەبىي« :معجم شيوخ الذهبي»-379 ،بەت؛ -379بەت؛ ئىمام زەھەبىي« :املعجم املختص باملحدثني»-110 ،بەت.
[[[ ئىمام زەھەبىي« :تذكرة الحفاظ»-4 ،جىلد-1505 ،بەت.

[[[ بۇ مەنبەدە يەنە ئىمام ئىبنى كەسىرنىڭ ئۇستازلىرى قاتارىدا يەنە بىر ئۇيغۇر ئالىمى ئىمام ،ئەلالمە يۇسۇف خوتەنىيمۇ زىكىر
قىلىنغان ،ئىمام ئىبنى كەسىرنىڭ «املسائل الفقهية» دېگەن ئەسىرىنىڭ -23ۋە -18بەتلىرىگە قارالسۇن.
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ســامىي بىــن مۇھەممــەد ســەالمە نەشــرگە تەييــارالپ ،ســەئۇدى
ـام
ـان ئىمـ
ـىر قىلغـ
ـرىياتى نەشـ
ـەھىرىدىكى «دار طيبــة» نەشـ
ـاز شـ
ـتاننىڭ رىيـ
ئەرەبىسـ
ـرى
ـل نەشـ
ـىرىنىڭ -1999يىـ
ـەن ئەسـ
ـىرنىڭ «تفســر القــرآن العظيــم» دېگـ
ـى كەسـ
ئىبنـ
ـام ئىبنى
ـەن ئىمـ
ـمىدا بېرىلگـ
ـۆز قىسـ
ـش سـ
ـد كىرىـ
ـى -1جىلـ
ـى باسمىسـ
ئىككىنچـ
كەســىرنىڭ تەرجىمىھالىدىمــۇ ئىمــام ئىبنــى كەســىرنىڭ ئۇســتازلىرى قاتارىــدا
ئەلالمــە خوتەنىيمــۇ كۆرســىتىلگەن[[[.
ـدۇ:
ـداق دەيـ
ـدە مۇنـ
ـي ھەققىـ
ـە خوتەنىـ
ـۇ ئەلالمـ
ـىر ئۆزىمـ
ـى كەسـ
ـام ئىبنـ
ئىمـ
ـى ،ئۇ
ـق يازاتتـ
ـى چىرايلىـ
ـدى ،خەتنـ
ـى ئىـ
ـل كىشـ
ـي) فازىـ
ـى خوتەنىـ
ـۇ (يەنـ
«ئـ
‹التنبيــه›‹ ،العمــدة› قاتارلىــق كىتابالرنــى كۆچۈرگــەن ئىــدى ،كىشــىلەر ئۇنىڭدىــن
مەنپەئەتلىنەتتــى ،ئۇنىــڭ بىلــەن كىتابالرنىــڭ نۇســخىللىرىنى سېلىشــتۇراتتى،
ئۇنىڭغــا تايىنىــپ كىتابالرغــا تۈزىتىــش كىرگۈزەتتــى ،كىشــىلەر ئۇنىــڭ
ـۇ
ـى ۋە مەنمـ
ـەن ئولتۇراتتـ
ـڭ بىلـ
ـپ ئۇنىـ
ـىغا كېلىـ
ـاندۇقىنىڭ قېشـ
ـى سـ
جامىدىكـ
ـى
ـە خوتەنىينـ
ـى ئەلالمـ
ـا (يەنـ
ـى) ئۇنىڭغـ
ـى دېمەكچـ
ـىر ئۆزىنـ
ـى كەسـ
ـام ئىبنـ
(ئىمـ
ـەن
ـى تۈزەتكـ
ـى خاتالىقالرنـ
ـقا كىتابالردىكـ
ـدة› ۋە باشـ
ـپ ‹العمـ
ـى) تايىنىـ
دېمەكچـ
[[[
ـم» .
ئىدىـ
دېمەك ئىمام ئىبنى كەسىرمۇ ئەلالمە خوتەنىينىڭ شاگىرتىدۇر.
ئەلالمە خوتەنىينىڭ ۋاپاىت
ئەلالمــە خوتەنىــي ھىجرىيــە -717يىلــى مۇھــەررەم ئېيىنىــڭ -6كۈنــى
دۈشــەنبە (مىالدىيــە -1317يىلــى -3ئاينىــڭ - 20كۈنــى) ســەھەردە ۋاپــات
بولغــان .ئۇنىــڭ نامىــزى شــۇ كۈنــى پېشــىن ۋاقتىــدا دەمەشــق جامەســىدە
چۈشــۈرۈلۈپ ،ســوپىالر قەبرىســتانلىقىغا دەپنــە قىلىنغــان[[[.
ـۇ
ـي بـ
ـام زەھەبىـ
ـەن .ئىمـ
ـۈپ كەتكـ
ـا ئۆلـ
ـاق ئاغرىقتـ
ـي قورسـ
ـە خوتەنىـ
ئەلالمـ
ـدا -717
ـان ھالـ
ـەھىد بولغـ
ـپ شـ
ـىقى ئاغرىـ
ـۇ قورسـ
ـدۇ :ئـ
ـداق دەيـ
ـە مۇنـ
ھەقتـ
يىلى ۋاپــات بولــدى[[[.
ـم
ـن غانىـ
ـن بىـ
ـائىر ،ئەالئۇددىـ
ـم ،شـ
ـا ئالىـ
ـاپ كاتتـ
ـە ئاتـ
ـە خوتەنىيگـ
ئەلالمـ
( )1336- 1253مەرســىيە يازغــان بولــۇپ[[[ ،ئــۇ بــۇ مەرسىيەســىدە ئەلالمــە
[[[ يۇقىرىدا كۆرسىتىلگەن مەنبەلەردە ئەلالمە خوتەنىينىڭ ئىسمى ئەبۇلھەسەن ئەلى بىن مۇھەممەد بىن ئابدۇلالھ ئەلمۇنتەزىھ دەپ
ئېلىنغان بولۇپ ،بۇ دەل ئەلالمە خوتەنىينىڭ ئۆزىدۇر .چۈنكى كىالسسىك بەزى مەنبەلەردە ئەلالمە خوتەنىينىڭ «خوتەنىي» دېگەن
تەۋەلىك ئىسمى ئىشلىتىلمەي ،ئۇنىڭ ئورنىغا «ئەلمۇنتەزىھ» دېگەن ئىسىم ئېلىنغان ئەھۋالالرمۇ بار .ئىمام ئىبنى كەسىر« :تفسري
القرآن العظيم»-1 ،جىلد-14 ،بەتكە قارالسۇن.
[[[ ئىمام ئىبنى كەسىر« :البداية والنهاية»-18 ،جىلد-170 ،بەت.
[[[ ئىمام بىرزالىي« :املقتفى»-2 ،جىلد-256 ،بەت.
[[[ ئىمام زەھەبىي« :املعجم املختص باملحدثني»-90 ،بەت.

[[[ ئىمام بىرزالىي« :املقتفى»-2 ،جىلد-256 ،بەت.
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خوتەنىينىــڭ گــۈزەل ئەخالقلىرىنــى تىلغــا ئېلىــپ مەدھىيەلىگــەن[[[.
ئەلالمە خوتەنىيگە ئالىمالرنىڭ بەرگەن باھالىرى
ئەلالمــە خوتەنىــي يىتــۈك ئالىــم ،زاھىــد ۋە تەقــۋادار كىشــى بولــۇپ،
ئۇنىڭغــا دەۋرداشــلىرى ۋە كېيىنكــى دەۋردىكــى ئالىمــار يۇقىــرى باھاالرنــى
بەرگــەن.
ـتاز
ـس ،ئۇسـ
ـل ،مۇھەددىـ
ـالىھ ،فازىـ
ـى سـ
ـە خوتەنىينـ
ـي ئەلالمـ
ـام بىرزالىـ
ئىمـ
دېگــەن ســۈپەتلەر بىلــەن ســۈپەتلىگەن .ئــۇ يەنــە مۇنــداق دېگــەن« :ئــۇ
ـي،
ـۇل بۇخارىـ
ـۇ ئىبنـ
ـدى ،ئـ
ـى ئىـ
ـك كىشـ
ـي) مەنپەئەتلىـ
ـە خوتەنىـ
ـى ئەلالمـ
(يەنـ
ـۆپ ھەدىس
ـتازلىرىمىزدىن كـ
ـر بۆلۈك ئۇسـ
ـق بىزنىڭ بىـ
ـىتىي قاتارلىـ
ـۇل ۋاسـ
ئىبنـ
ئاڭلىغــان ئىــدى ،كــۆپ كىتــاب ئوقۇغــان ئىــدى ،كىشــىلەر ئۇنىــڭ بىلــەن
بىرگــە ئاڭاليتتــى ،تىلــار ئۇنــى مەدھىيەلەشــكە بىرلىككــە كەلگەنىــدى ،ئــۇ
ـان
ـازار بەرمەيدىغـ
ـە ئـ
ـۈل ،ھېچكىمگـ
ـاك ،ئاقكۆڭـ
ـارەك ،پـ
ـالىھ ،مۇبـ
ـەر ،سـ
كەمتـ
[[[
ـدى» .
ـى ئىـ
كىشـ
ـتاز
ـام ،ئۇسـ
ـس ،ئىمـ
ـى :مۇھەددىـ
ـە خوتەنىينـ
ـي ئەلالمـ
ـاھ يافىئىـ
ـام ئابدۇلـ
ئىمـ
ـي)
ـە خوتەنىـ
ـى ئەلالمـ
ـۇ (يەنـ
ـەن :ئـ
ـداق دېگـ
ـە مۇنـ
ـۇ يەنـ
ـۈپەتلىگەن ،ئـ
دەپ سـ
تەقــۋادار ،ئېتىقادلىــق ،تەســىرچانلىقى كۈچلــۈك ،گــۈزەل خىســلەتلىرى كــۆپ
ـدى[[[.
ـى ئىـ
كىشـ
ـا بىلگۈچى،
ـس ،پۇختـ
ـھ ،مۇھەددىـ
ـى :فەقىـ
ـە خوتەنىينـ
ـي ئەلالمـ
ـام زەھەبىـ
ئىمـ
[[[
ســالىھ ،تەقــۋادار ،ئۇســتاز دەپ ســۈپەتلىگەن  .ئىمــام زەھەبىــي يەنــە
ـلەتلىرى
ـۈزەل خىسـ
ـى گـ
ـە خوتەنىينـ
ـەرلەردە ئەلالمـ
ـى ئەسـ
ـىۋەتلىك ھەرقايسـ
مۇناسـ
[[[
بىلەن ســۈپەتلىگەن .
ـۈپەتلىگەن[[[.
ـتاز دەپ سـ
ـالىھ ،ئۇسـ
ـىر ئەلالمە خوتەنىيني :سـ
ـام ئىبنى كەسـ
ئىمـ
[[[
ـۈپەتلىگەن .
ـھ دەپ سـ
ـى :زاھىد ،فەقىـ
ـى ھەجەر ئۇنـ
ـام ئىبنـ
ئىمـ
يۇقىرىقىالردىــن باشــقا ئىمــام ئىبنــى ناســىر دەمەشــقىي ،ئىمــام ســەفەدىي،
ئىمــام ئىبنــى ۋەردىــي ،ئىمــام ھىجرانىــي ھەزرەمىــي ،ئىمــام ئىبنــى ئىمــاد
[[[ بۇ شائىر ئىبنى تەيمىييە ئۈچۈنمۇ مەرسىيە يازغان ،دوكتۇر ئابدۇراھمان بىن ئابدۇجاببارنىڭ «شيخ االسالم ابن تيمية» دېگەن
ئەسىرىنىڭ -1توم-88 ،بېتىگە قارالسۇن.
[[[ ئىمام بىرزالىي« :املقتفى»-2 ،جىلد-257 ،بەت.

[[[ ئىمام ئابدۇلالھ يافىئىي« :مراة الجنان»-4 ،جىلد-193 ،بەت.
[[[ ئىمام زەھەبىي« :املعجم املختص باملحدثني»-90 ،بەت.

[[[ ئىمام زەھەبىي« :املعني يف طبقات املحدثني»-226 ،بەت؛ ئىمام زەھەبىي« :تذكرة الحفاظ»-4 ،جىلد-1505 ،بەت.
[[[ ئىمام ئىبنى كەسىر« :البداية والنهاية»-18 ،جىلد-170 ،بەت.
[[[ ئىمام ئىبنى ھەجەر« :الدرر الكامنة»-3 ،جىلد-110 ،بەت.
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ـەن
ـۈپەتلەر بىلـ
ـۈزەل سـ
ـل گـ
ـى ھەرخىـ
ـە خوتەنىينـ
ـۇ ئەلالمـ
ـق ئىمامالرمـ
قاتارلىـ
ســۈپەتلىگەن.
ئەلالمە خوتەنىينىڭ ئەسەرلىرى
ـەرلەرنى
ـت بۆلۈنمە ئەسـ
ـكە ئائىـ
ـڭ ھەدىسـ
ـە خوتەنىينىـ
ـي ئەلالمـ
ـام زەھەبىـ
ئىمـ
[[[
يازغانلىقىنــى قەيىــت قىلىــدۇ  .لېكىــن بــۇ ئەســەرلەر تارىخنىــڭ بــوران-
ـۇ
ـۇ بـ
ـپ كەلگەنمـ
ـە يېتىـ
ـى بىزگىچـ
ـۇ ياكـ
ـۇپ كەتكەنمـ
ـا بولـ
ـدا زايـ
چاپقۇنلىرىـ
ھەقتــە مەلۇماتىمىــز يــوق.
ـقا
ـتىن باشـ
ـەر يېزىشـ
ـە خوتەنىي ئەسـ
ـزدەك ئەلالمـ
ـپ ئۆتكىنىمىـ
ـدا ئېيتىـ
يۇقىرىـ
يەنــە نۇرغــۇن ئەســەرلەرنى كۆچۈرگــەن .ئۇنىــڭ ئــۆز قەلىمىگــە مەنســۇپ
كۆچۈرگــەن ئەســەرلىرىدىن ھازىرچــە بىزگــە مەلــۇم بولغىنــى :مەشــھۇر ئالىــم
ـا
ـەرنىڭ قوليازمـ
ـەن ئەسـ
ـاكىرنىڭ (« )1105-1176األربعــون البلدانيــة» دېگـ
ـى ئەسـ
ئىبنـ
ـان
ـەن يېزىلغـ
ـى بىلـ
ـۆز خېتـ
ـڭ ئـ
ـە خوتەنىينىـ
ـا ئەلالمـ
ـۇ قوليازمـ
ـىدۇر .بـ
نۇسخىسـ
بولــۇپ ،قوليازمىنىــڭ مۇقاۋىســىدا فەقىــھ ،ســالىھ ،قىرائــەت ئۇســتازى،
ـىم
ـەن ئىسـ
ـي دېگـ
ـا خوتەنىـ
ـن ئابدۇلـ
ـەد بىـ
ـن مۇھەممـ
ـى بىـ
ـەن ئەلـ
ئەبۇلھەسـ
ئوچــۇق يېزىلغــان .قوليازمىنىــڭ ئاخىرقــى بېتىگىمــۇ :بۇنــى يازغــان ئاجىــز
ـۇن)
ـاپ قويسـ
ـى توغرىـ
ـاھ ئۇنـ
ـي (ئالـ
ـەد خوتەنىـ
ـن مۇھەممـ
ـى بىـ
ـدە ئەلـ
بەنـ
دەپ يېزىلغــان.
ـام
ـى ئىمـ
ـەرنىڭ مۇئەللىپـ
ـا ئەسـ
ـۇ قوليازمـ
ـى ،بـ
ـڭ ئاالھىدىلىكـ
ـۇ قوليازمىنىـ
بـ
ـتۇرۇلغان.
ـەن سېلىشـ
ـى بىلـ
ـەن قوليازمىسـ
ـڭ كۆچۈرگـ
ـاكىرنىڭ ئۆزىنىـ
ـى ئەسـ
ئىبنـ
ئەلالمــە خوتەنىــي بــۇ قوليازمىنــى ھىجرىيــە -686يىلــى رامىزانــدا
(مىالدىيە-1287يىلــى ئۆكتەبىــر) دەمەشــىق جامەســىدە كۆچــۈرۈپ بولغــان
ـىدىن
ـەن نۇسخىسـ
ـي كۆچۈرگـ
ـام بىرزالىـ
ـەرنىڭ ئىمـ
ـا ،ئەسـ
ـۇ قوليازمـ
ـۇپ ،بـ
بولـ
كۆچۈرۈلگــەن.
بــۇ قوليازمىنىــڭ ھــەر بېتــى  17قــۇر بولــۇپ ،ھــەر قــۇردا تەخمىنــەن 9
ـار.
ـۆز بـ
سـ
بــۇ قوليازمــا  41ۋاراق بولــۇپ ،ياخشــى ســاقالنغان ،خەتلىــرى ئېنىــق.
قوليازمىــدا -13ئەســىرنىڭ خــەت ئۇســلۇبى روشــەن گەۋدىلىنىــپ تۇرىــدۇ.
بــۇ قوليازمىنىــڭ ئەســلىي نۇسخىســى ئامېرىــكا خــارۋارد ئۇنىۋېرســىتېتى
كۇتۇپخانىســىدا -587نومــۇردا ســاقلىنىۋاتىدۇ .ئۇنىــڭ كۆپەيتىلگــەن بىــر
[[[  .ئىمام زەھەبىي« :تذكرة الحفاظ»-4 ،جىلد-1505 ،بەت.
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نۇسخىســى ئىيوردانىيــە ئۇنىۋېرســىتېتىدا -31نومــۇر بىلــەن ســاقالنماقتا[[[.
ـۋان
ـۇپ ،لىـ
ـان بولـ
ـرگە تەييارلىغـ
ـەد نەشـ
ـاج مۇھەممـ
ـى ئابدۇلھـ
ـۇ قوليازمىنـ
بـ
«املكتــب االســامي» نەشــرىياتى تەرىپىدىــن -1993يىــل تۇنجــى قېتىــم نەشــر
قىلىنغــان[[[.
ئەلالمــە خوتەنىــي كۆچۈرگــەن بۇنىڭدىــن باشــقا قوليازمىــار دۇنيانىــڭ
ھەرقايســى جايلىرىدىكــى كۇتۇپخانىــاردا ياكــى شەخســىلەرنىڭ قوللىرىــدا
ســاقلىنىۋاتقان بولۇشــى مۇمكىــن.
ئاخىــردا شــۇنى ئەســكەرتىپ ئۆتىمىزكــى ،بــەزى مەنبەلــەردە ئەلالمــە
خوتەنىينىــڭ نەســەبى ۋە تەۋەلىــك ئىســىمىدا ئوخشىماســلىقالر بولــۇپ[[[،
ئىمــام ئىبنــى ناســىر دەمەشــقىي ۋە ئىمــام ئىبنــى ھەجەرلــەر ئەلالمــە
خوتەنىينىــڭ تەۋەلىــك ئىســمىنىڭ توغرىســىنىڭ «خوتەنىــي» ئىكەنلىكىنىــڭ
مۇئەييەنلەشــتۈرگەن[[[.
ئىمــام ئىبنــى ناســىر دەمەشــقىي خوتەننىــڭ قەشــقەرگە يېقىــن شــەھەر
ـى بىن
ـەبىنى ئەلـ
ـڭ نەسـ
ـە خوتەنىينىـ
ـە ئەلالمـ
ـۇ يەنـ
ـەن .ئـ
ـى بىلدۈرگـ
ئىكەنلىكىنـ
ـۇ
ـافىئىي دەپ ئالغانالرنىڭمـ
ـي شـ
ـەد خوتەنىـ
ـن مۇھەممـ
ـا بىـ
ـن ئابدۇلـ
ـەد بىـ
ئەھمـ
مەۋجۇتلۇقىنــى ،لېكىــن توغرىســىنىڭ ئەبۇلھەســەن ئەلــى بىــن مۇھەممــەد
خوتەنىــي ئىكەنلىكىنىمــۇ تىلغــا ئالغــان .ئــۇ يەنــە ئەلالمــە خوتەنىينىــڭ
ـۇنداقال
ـۆزلىگەن .شـ
ـىنى تاپقانلىقىنى سـ
ـان قوليازمىسـ
ـۇنداق يازغـ
ـەبىنى مۇشـ
نەسـ
ـىنىڭ
ـان بۇ كىشـ
ـي دەپ ئالغـ
ـەد خوتەنىـ
ـن ئەھمـ
ـى بىـ
ـەبىنى ئەلـ
ـڭ نەسـ
بەزىلەرنىـ
ـى چەتكە
ـۇش ئېھتىماللىقىنـ
ـادەم بولـ
ـقا ئـ
ـى باشـ
ـەس بەلكـ
ـي ئەمـ
ـە خوتەنىـ
ئەلالمـ
[[[
قاقمىغــان .
ـرەت قىلىپ،
ـى مەغپىـ
ـڭ گۇناھلىرىنـ
ـۈك ئالىمىمىزنىـ
ـۇ بۈيـ
ـن بـ
ـاھ تائاالدىـ
ئالـ
ـورايمىز.
ـىنى سـ
ـم ئاتا قىلىشـ
ـر ئەزىـ
ئەجىـ
پايدىالنغان مەنبەلەر:
·دوكتــور ئىبراھىــم ســاندۇقچى تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان ئىمــام
[[[
[[[

ئىمام ئىبنى ئەساكىر« :األربعون البلدانية»-9 ،ۋە -10بەتلەر.

بۇ قوليازمىنى يەنە مەشھۇر ئۇيغۇر ئالىمى مۇھەممەد ئىبراھىم خوتەنىينىڭ شاگىرتى مۇھەممەد مۇتىيئى ھافىزمۇ نەشرگە
تەييارالپ نەشر قىلدۇرغان.

[[[  .بىر قىسىم مەنبەلەردە ئەلالمە خوتەنىينىڭ «خوتەنىي» دېگەن تەۋەلىك ئىسمىنىڭ ئورنىغا «جۇبۇننىي»«،ھۇسنىي»،
«ئەلمۇنتەزىھ» دېگەندەك ئىسىمالر ئېلىنغان( .قارالسۇن :ئىمام ئىبنى كەسىر« :البداية والنهاية»-18 ،جىلد-170 ،بەت؛ ئىمام ئىبنى
ئىماد« :شذرات الذهب»-8 ،جىلد-81 ،بەت).
[[[  .ئىمام ئىبنى ھەجەر« :تبصري املنتبه» –1 ،جىلد-300 ،بەت؛ ئىمام ئىبنى ناسىرددىن دەمەشقىي« :توضيح املشتبه»-2 ،جىلد،
-210ۋە -211بەتلەر.
[[[  .ئىمام ئىبنى ناسىرۇددىن دەمەشقىينىڭ «توضيح املشتبه» دېگەن ئەسىرىنىڭ -2جىلد-210 ،ۋە -211بەتلەر.
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ـە «مكتبــة العلــوم والحكــم»
ـىرى ،مەدىنـ
ـەن ئەسـ
ـىرنىڭ «املســائل الفقهيــة» دېگـ
ـى كەسـ
ئىبنـ

ـى.
ـرى ،بىرىنچى باسمىسـ
ـل نەشـ
ـرىياتى -1986يىـ
نەشـ

·ئەبــۇ ھاجىــر مۇھەممــەد ســەئىد زەغلــۇل تەرىپىدىــن نەشــرگە
ـۋان «دار الكتــب
ـىرى ،لىـ
ـەن ئەسـ
ـڭ «ذيــول العــر» دېگـ
ـام زەھەبىينىـ
ـان ئىمـ
تەييارالنغـ
العلميــة» نەشــرىياتى -1985يىــل نەشــرى ،بىرىنچــى باسمىســى.
·مەھمــۇد ئەرنائــۇت تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان ئىمــام ئىبنــى
ـرىياتى
ـىق «دار ابــن كثــر» نەشـ
ـىرى ،دەمەشـ
ـەن ئەسـ
ـڭ «شــذرات الذهــب» دېگـ
ئىمادنىـ
-1992يىــل نەشــرى ،بىرىنچــى باسمىســى.
ـان
ـىرگە تەييارالنغـ
ـن نەشـ
ـار تەرىپىدىـ
ـد قاتارلىقـ
ـى ئەبۇزەيـ
ـور ئەلـ
·دوكتـ
ـرىياتى
ـىق «دار الفكر» نەشـ
ـىرى ،دەمەشـ
ـەفەدىينىڭ «أعيان العرص» دېگەن ئەسـ
ئىمام سـ
ـى.
ـى باسمىسـ
ـرى ،بىرىنچـ
ـل نەشـ
-1998يىـ
ـي
ـام ھىجرانىـ
ـان ئىمـ
ـىرگە تەييارالنغـ
ـن نەشـ
ـار تەرىپىدىـ
ـە قاتارلىقـ
·بوجۇمئـ
ـرىياتى -2008
ـىرى ،جىددە «دار املنهاج» نەشـ
ـڭ «قــادة النحــر» دېگەن ئەسـ
ھەزرەمىينىـ
يىــل نەشــرى ،بىرىنچى باسمىســى.
·ئەلــى مۇھەممــەد تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان ئىمــام ئىبنــى
ـرىياتى -1967
ـىر «الدار املرصية» نەشـ
ـىرى ،مىسـ
ـڭ «تبصري املنتبه» دېگەن ئەسـ
ھەجەرنىـ
يىــل نەشــرى.

·ئىمــام ئىبنــى ھەجەرنىــڭ «الــدرر الكامنــة» دېگــەن ئەســىرى ،لىــۋان «دار
ـرى.
ـرىياتى نەشـ
احيــاء الـراث العريب» نەشـ
ـام
ـان ئىمـ
ـرگە تەييارالنغـ
ـن نەشـ
ـار تەرىپىدىـ
ـۇت قاتارلىقـ
ـەد ئەرنائـ
·ئەھمـ
ســەفەدىينىڭ «الــوايف بالوفيــات» دېگــەن ئەســىرى ،لىــۋان «دار احيــاء ال ـراث العــريب»
نەشــرىياتى -2000يىــل نەشــرى ،بىرىنچــى باسمىســى.
·دوكتــور ئابدۇلــاھ تۈركىــي تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان ئىمــام
ـرىياتى
ـزە «دار هجــر» نەشـ
ـىرى ،جىـ
ـەن ئەسـ
ـىرنىڭ «البدايــة والنهايــة» دېگـ
ـى كەسـ
ئىبنـ
-1998يىــل نەشــرى ،بىرىنچــى باسمىســى.
ـان
ـرگە تەييارالنغـ
ـن نەشـ
ـي تەرىپىدىـ
ـاالم تەدمۇرىـ
ـەر ئابدۇسـ
ـور ئۆمـ
·دوكتـ
ـرىياتى
ـۋان «املكتبــة العرصية» نەشـ
ـىرى ،لىـ
ـڭ «املقتفــى» دېگەن ئەسـ
ـام بىرزالىينىـ
ئىمـ
ـى.
ـى باسمىسـ
ـرى ،بىرىنچـ
ـل نەشـ
-2006يىـ
ـان
ـرگە تەييارالنغـ
ـن نەشـ
ـي تەرىپىدىـ
ـاالم تەدمۇرىـ
ـەر ئابدۇسـ
ـور ئۆمـ
·دوكتـ
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ئىمــام زەھەبىنىــڭ «تاريــخ اإلســام» دېگــەن ئەســىرى ،لىــۋان «دار الكتــاب العــريب»
ـى.
ـى باسمىسـ
ـرى ،بىرىنچـ
ـل نەشـ
ـرىياتى -2000يىـ
نەشـ
·خەلىــل مەنســۇر تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان ،ئىمــام ئابدۇلــاھ
ـرىياتى
ـۋان «دار الكتــب العلميــة» نەشـ
ـىرى ،لىـ
ـەن ئەسـ
ـڭ «مـراة الجنــان» دېگـ
يافىئىينىـ
-1997يىــل نەشــرى ،بىرىنچــى باسمىســى.
·مۇھەممــەد نۇئەيىــم تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان ئىمــام ئىبنــى
ناســىرۇددىن دىمەشــقىينىڭ «توضيــح املشــتبه» دېگــەن ئەســىرى ،لىــۋان «مؤسســة
الرســالة» نەشرىياتى.
·مۇھەممــەد ســەئىد زەغلــۇل تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان ئىمــام
زەھەبىنىــڭ «املعــن يف طبقــات املحدثــن» دېگــەن ئەســىرى ،لىــۋان «دار الكتــب العلميــة»
ـى.
ـى باسمىسـ
ـرى ،بىرىنچـ
ـل نەشـ
ـرىياتى -1998يىـ
نەشـ
ـام
ـان ئىمـ
ـرگە تەييارالنغـ
ـن نەشـ
ـب تەرىپىدىـ
ـەد ئەلھەبىـ
ـور مۇھەممـ
·دوكتـ
زەھەبىينىــڭ «املعجــم املختــص باملحدثــن» دېگــەن ئەســىرى ،تائىــف «مكتبــة الصديــق»
ـى.
ـى باسمىسـ
ـرى ،بىرىنچـ
ـل نەشـ
ـرىياتى -1988يىـ
نەشـ
ـام
ـان ئىمـ
ـرگە تەييارالنغـ
ـن نەشـ
ـان تەرىپىدىـ
ـە ئابدۇراھمـ
ـور روھىييـ
·دوكتـ
زەھەبىينىــڭ «معجــم شــيوخ الذهبــي» دېگــەن ئەســىرى ،تائىــف «مكتبــة الصديــق»
نەشــرىياتى -1990يىــل نەشــرى ،بىرىنچــى باسمىســى.
ـام زەھەبىينىڭ
ـان ئىمـ
ـرگە تەييارالنغـ
ـن نەشـ
ـا تەرىپىدىـ
ـان يەھيـ
·ئابدۇراھمـ
«تذكــرة الحفــاظ» دېگــەن ئەســىرى ،ھىندىســتان «دائــرة املعــارف العثامنيــة» نەشــرىياتى
-1958يىــل نەشــرى.
·ئابدۇلھــاج مۇھەممــەد تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان ئىمــام ئىبنــى
ئەســاكىرنىڭ «األربعــون البلدانيــة» دېگــەن ئەســىرى ،بەيــروت «املكتــب االســامي»
نەشــرىياتى-1993 ،يىــل نەشــرى ،بىرىنچــى باسمىســى.
ـەن
ـڭ «شــيخ االســام ابــن تيميــة» دېگـ
ـن ئابدۇجاببارنىـ
ـان بىـ
ـور ئابدۇراھمـ
·دوكتـ
ـرىياتى.
ـىرى «دار العاصمة» نەشـ
ئەسـ
·ســامىي بىــن مۇھەممــەد ســەالمە تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان،
ـاز «دار طيبــة»
ـىرى ،رىيـ
ـەن ئەسـ
ـىرنىڭ «تفســر القــرآن العظيــم» دېگـ
ـى كەسـ
ـام ئىبنـ
ئىمـ
ـى.
ـى باسمىسـ
ـرى ،ئىككىنچـ
ـل نەشـ
ـىرىياتى-1999 ،يىـ
نەشـ
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ـى بىلەن
ـۆز قولـ
ـي ئـ
ـە خوتەنىـ
ئەلالمـ
قوشۇمچە:
كۆچۈرگــەن قوليازمىنىــڭ ھازىرقــى
ئەلالمــە خوتەنىــي ئــۆز قولــى
زامــان نەشــرىنىڭ -31بېتىنىــڭ
بىلــەن كۆچۈرگــەن قوليازمىنىــڭ
ســۈرىتى:
مۇقــاۋا بېتىنىــڭ ســۈرىتى:

ـى بىلەن
ـۆز قولـ
ـي ئـ
ـە خوتەنىـ
ئەلالمـ
كۆچۈرگــەن قوليازمىنىــڭ ئاخىرقــى
بېتىنىــڭ ســۈرىتى:
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