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 ژۇرنىلىرىمىــز قايتــا نەشــر قىلىنىــپ ئالتىنچــى يىلىغــا قــەدەم 
ۋە  ئاپتورلىرىمىزنىــڭ  مۆھتــەرەم  بىــز  جەريانــدا  بــۇ  قويــدى. 
شــۇنداقال  قولالپ–قۇۋۋەتلىشــى،  قىزغىــن  ئوقۇرمەنلىرىمىزنىــڭ 
بــۇ ئازغىنــە  ئىزچىــل رىغبەتلەنــدۈرۈپ تۇرۇشــى نەتىجىســىدە 

ئۇالشــتۇق.  بۈگۈنگــە  قىلىــپ  داۋام  ئەمگىكىمىزنــى 
 شــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن ژۇرنــال تەھرىــر ھەيئىتىدىكىلەرنىــڭ 
ئۆزئــارا مەســلىھەت قىلىشىشــى ۋە ئەتراپىمىزدىكــى ســەمىمىي 
ئىلىــم ھېرىســمەنلىرىنىڭ ئاكتىــپ ئــاۋاز قوشۇشــى ئارقىســىدا، ھــەر 
ســاندا بىــر نەپــەر مۇنــەۋۋەر ئاپتورنــى باھــاالپ چىقىــش ۋە ئۇالرغــا 

ــۇق.  ــى ئىپادىلەشــنى اليىــق تاپت ــاز بولســىمۇ كۆڭلىمىزن ئ
ــات نامزاتــى ســاالھىيىتىگە   ھــەر ســاندا ئىلگىرىكــى ســاندا مۇكاپ
ۋە  شــەرىپى  نــام  ئاپتورنىــڭ  نەپــەر  بىــر  بولغــان  مۇشــەررەپ 

ئېرىشــكەن مۇكاپــات سوممىســى ئېــالن قىلىنىــدۇ. 
 باھاالشقا قاتناشتۇرۇلىدىغان ئەسەرلەر: 
 1. تەتقىقات خاراكتېرىدىكى ئەسەرلەر. 

 2. ئۇيغــۇر جەمئىيىتىنىــڭ دىنىــي ۋە ئىجتىمائىــي مەســىلىلىرىگە 
ئاالقىــدار مۇھاكىمــە خاراكتېرىدىكــى ئەســەرلەر. 

 3. تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە ئەسەرلەر. 
 4. مائارىپ توغرىسىدا يېزىلغان ئەسەرلەر... 

 شــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن كــەڭ ئاپتــور قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ بىزنــى 
يۇقىرىقــى ســاھەلەر بويىچــە ئەســەر بىلــەن تەمىنلىشــىنى ئۈمىــد 

قىلىمىــز. 
ــا  ــى تۇتق ــالرنىڭ ئادىللىقن ــەن قېرىنداش ــق ئوقۇرم ــدا بارلى  ئاخىرى
قىلغــان ئاساســتا، ئەســەرلەرگە ئۆزىنىڭ باھــا ۋە پىكىرلىرىنى يېزىپ، 
يوللىشــىنى،  ئادرېســىغا  ئېلخــەت  مەخســۇس  ژۇرنىلىرىمىزنىــڭ 

ــەپ بېرىشــىنى ســورايمىز. ــال قولالپ-قۇۋۋەتل ــى پائ بىزن

كامالى ئېھتىرام بىلەن: »مەرىپەت ژۇرنىلى« تەھرىراتى
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اٍن كَُفــوٍر )38( أُِذَن لِلَِّذيــَن يَُقاتَلُــوَن ِبأَنَُّهــْم ظُلُِمــوا  ﴿إِنَّ اللَّــَه يَُداِفــُع َعــِن الَِّذيــَن َآَمُنــوا إِنَّ اللَّــَه َل يُِحــبُّ كُلَّ َخــوَّ
ــُع  ــْوَل َدفْ ــُه َولَ ــوا َربَُّنــا اللَّ ِهــْم لََقِديــٌر )39( الَِّذيــَن أُْخِرُجــوا ِمــْن ِديَاِرِهــْم ِبَغــْرِ َحــقٍّ إِلَّ أَْن يَُقولُ ــَه َعــَى نَْصِ َوإِنَّ اللَّ
نَّ اللَّــُه  َمــْت َصَواِمــُع َوِبيَــٌع َوَصلـَـَواٌت َوَمَســاِجُد يُْذكَــُر ِفيَهــا اْســُم اللَّــِه كَِثــًرا َولَيَْنــُصَ اللَّــِه النَّــاَس بَْعَضُهــْم ِببَْعــٍض لَُهدِّ
كَاَة َوأََمــُروا ِبالَْمْعــُروِف  ــاَلَة َوَآتـَـُوا الــزَّ ُه إِنَّ اللَّــَه لََقــِويٌّ َعِزيــٌز )40( الَِّذيــَن إِْن َمكَّنَّاُهــْم ِف اْلَْرِض أَقَاُمــوا الصَّ َمــْن يَْنــُصُ

َونََهــْوا َعــِن الُْمْنَكــِر َولِلَّــِه َعاِقبَــُة اْلُُمــوِر﴾ )41( 

تەرجىمىسى:

38 _ ئالــالھ )ھەقىقىــي( مۇئمىنلەرنــى چوقــۇم قوغدايــدۇ، ئالــالھ ھەرقانــداق خىيانەتچــى، 
تۇزكــور بەندىنــى ھەرگىــز دوســت تۇتمايدۇ.

ــا ئۇچرىغانلىقــى ئۈچــۈن )قارشــىلىق كۆرسىتىشــكە(  ــا زۇلۇمغ 39 _ ھۇجــۇم قىلىنغۇچىالرغ
رۇخســەت قىلىنــدى. شەكســىزكى، ئالــالھ ئۇالرغــا يــاردەم بېرىشــكە ئەلۋەتتــە قادىــردۇر.

ــن  ــۆز يۇرتلىرىدى ــال، ئ ــۇر« دېگەنلىكــى ئۈچۈن ــز ئالالھت ــەت »رەببىمى ــۇالر پەق 40 _ ئ
ــى  ــىنى بەزىس ــانالرنىڭ بەزىس ــالھ ئىنس ــەر ئال ــدى. ئەگ ــان ئى ــدەپ چىقىرىلغ ــەق ھەي ناھ
ــڭ  ــركاۋالر، يەھۇدىيالرنى ــرى، چې ــڭ ئىبادەتخانىلى ــا، راھىبالرنى ــۇپ تۇرمىس ــەن توس بىل
ــران  ــە ۋەي ــجىدلەر ئەلۋەتت ــان مەس ــۆپ يادلىنىدىغ ــى ك ــڭ نام ــرى ۋە ئالالھنى ئىبادەتخانىلى
ــا  ــالھ ئۇنىڭغ ــە ئال ــەن، ئەلۋەتت ــاردەم بېرىدىك ــا ي ــڭ دىنىغ ــى ئالالھنى ــى. كىمك قىلىناتت

ــۇر. ــۇر، غالىبت ــى كۈچلۈكت ــالھ ناھايىت ــىزكى، ئال ــدۇ. شەكس ــاردەم بېرى ي

41 _ ئالالھنىــڭ ياردىمىگــە ئېرىشــىدىغانالر شــۇنداق كىشــىلەركى، ئەگــەر بىــز ئۇالرنــى 
ــدۇ، زاكات  ــۇالر نامازنــى مۇكەممــەل ئوقۇي ــدە ئۈســتۈنلۈككە ئىگــە قىلســاق، ئ ــەر يۈزى ي
بېرىــدۇ، كىشــىلەرنى ياخشــى ئىشــالرغا بۇيرۇيــدۇ، يامــان ئىشــالردىن توســىدۇ. ئىشــالرنىڭ 

ئاقىۋىتــى ئالالھقــا مەنســۇپتۇر. 

ئالالھنىڭ ياردىمىگە ئىرىشىدىغان مۇئمىنلەر

مۇھەممەد يۈسۈپنىڭ )نەشر قىلىنىش ئالدىدىكى( »تەپسىر جەۋھەرلىرى«دىن تالالنمامۇھەممەد يۈسۈپنىڭ )نەشر قىلىنىش ئالدىدىكى( »تەپسىر جەۋھەرلىرى«دىن تالالنما
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تەپسىرى:

ــق  ــا اليى ــۇ ئىمانىغ ــپ، ش ــان ئېيتى ــا ئىم ــالھ تائاالغ ــۇكى، ئال ــەت ش ــىز ھەقىق شەكس
ياشــىغان ۋە ئەقىدىســىدە مۇســتەھكەم تۇرغــان ھەقىقىــي مۇئمىنلەرنــى ئالــالھ تائــاال چوقــۇم 
ــاقاليدۇ،  ــتلىرىدىن س ــن ۋە سۇيىقەس ــمەنلىرىنىڭ يامانلىقلىرىدى ــى دۈش ــدۇ، ئۇالرن قوغداي
ئۇالرغــا يــاردەم ۋە نۇســرەت ئاتــا قىلىــدۇ. چۈنكــى ئالــالھ تائــاال ھەقىقىــي مۇئمىنلەرنىــڭ 
مەدەتكارىــدۇر. شــۇمۇ ئېنىقكــى، ئالــالھ تائــاال ئامانەتكــە خىيانــەت قىلىدىغــان، ۋەدىســىنى 
بۇزىدىغــان، ســۆزىدە تۇرمايدىغــان، نېمــەت بەرگۈچىگــە شــۈكۈر قىلمايدىغــان، ياخشــىلىققا 
ــز  ــى ھەرگى ــدۇ، مۇنداقالرن ــي ياقتۇرماي ــى قەتئى ــل مەخلۇقالرن ــان رەزى ــۇق قىلىدىغ تۇزكورل
ــا،  ــان، بۇتالرغ ــا چوقۇنىدىغ ــاختا ئىالھالرغ ــە س ــاال يەن ــالھ تائ ــدۇ. ئال ــت تۇتماي دوس

ــدۇ. ــە ياقتۇرماي ــرىكالرنىمۇ ئەلۋەتت ــان مۇش ــق قىلىدىغ ــاپ قۇربانلى ــا ئات مازارالرغ

ئىســالم دەۋىتىنىــڭ مەككــە دەۋرىــدە، مۇســۇلمانالر ئىنتايىــن ئاجىــز، ســانى ئــاز ئىــدى، 
ــن  ــۈن قولىدى ــۇرۇش ئۈچ ــن قايت ــالم دىنىدى ــۇلمانالرنى ئىس ــرىكالر مۇس ــك مۇش مەككىلى
ــاالم  ــەر ئەلەيھىسس ــرىكالر پەيغەمب ــى، مۇش ــىنى قىالتت ــىيلىكلەرنىڭ ھەممىس ــەن ۋەھش كەلگ
ــەن  ــى بىل ــى ۋە ھەرىكىت ــەن، گاھ قول ــى بىل ــاھابىلىرىگە گاھ تىل ــڭ س ــەن ئۇنى بىل
ــۇ  ــەر ئەلەيھىسســاالمغا ب ــاھابىلەر پەيغەمب ــدە س ــا بەزى ــى. ھەتت ــى قىالتت ــۆپ ئەزىيەتلەرن ك
مۇشــرىكالرنىڭ قىلمىشــلىرىدىن شــىكايەت قىالتتــى. ئەھــۋال شــۇنداق داۋاملىشــىۋەردى. بــۇ 
ــوزەك  ــەك ب ــۇ ب ــۇلمانالرنى تېخىم ــتى، مۇس ــن ئاش ــۇ ھەددىدى ــرىكالر تېخىم ــدا مۇش ئارى
قىلىدىغــان، تېخىمــۇ خوراليدىغــان، خالىغانچــە تۇتــۇپ ئۆلتۈرۈۋېتىدىغــان دەرىجىگــە يەتتــى. 
ــتانغا  ــاۋۋال ھەبەشىس ــۇلمانالر ئ ــان مۇس ــداپ بواللمىغ ــە چى ــازاب _ ئوقۇبەتلەرگ ــۇ ئ ب
)ھازىرقــى ئېفىئوپىيەگــە(، ئاندىــن مەدىنــە مۇنــەۋۋەرە شــەھىرىگە ھىجــرەت قىلىشــقا مەجبــۇر 
ــەن  ــرى بىل ــڭ ئەم ــالھ تائاالنى ــاالممۇ ئال ــەر ئەلەيھىسس ــن پەيغەمب ــدى. ئاندى ــۇپ قال بول
مەدىنىگــە ھىجــرەت قىلىــپ كەتتــى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مەدىنىگــە بارغاندىــن كېيىــن، 
ئــۇ جايــدا مۇســۇلمانالر جامائىتىنــى بەرپــا قىلــدى. ئەممــا مەككىلىــك مۇشــرىكالر مەدىنىگــە 
ۋە ھەبەشىســتانغا كەتكــەن مۇســۇلمانالرنىڭ ئــۆي _ ۋارانلىرىنــى بــۇزۇپ تاشــالپ، مــال _ 
مۈلۈكلىرىنــى تــاالن _ تــاراج قىلىــپ، بالىچاقىلىرىنــى قاتتىــق قىيىــن _ قىســتاقالرغا ئالغىلــى 
ــەر  ــاھابىلەر پەيغەمب ــان س ــاڭالپ تۇرغ ــى ئ ــلىق ئەھۋالن ــۇ ئېچىنىش ــدە ب ــۇردى. مەدىنى ت
ــۇرۇش  ــى ئ ــا قارش ــەۋر _ زۇلۇملىرىغ ــۇ ج ــرىكالرنىڭ ب ــك مۇش ــاالمدىن مەككىلى ئەلەيھىسس
قىلىشــنى تەكــرار _ تەكــرار ئىلتىمــاس قىلغــان بولســىمۇ، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئالــالھ 
ــر ئەمــر _ پەرمــان بولمىغۇچــە ئــۇرۇش قىلمايدىغانلىقىنــى ۋە ســەۋر قىلىــش  تائاالدىــن بى
الزىملىقىنــى ئېيتاتتــى. كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە ئالالھ تائــاال پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا مەدىنىدە 
ــكە(  ــىلىق كۆرسىتىش ــۈن، )قارش ــى ئۈچ ــا ئۇچرىغانلىق ــا، زۇلۇمغ ــۇم قىلىنغۇچىالرغ »ھۇج

رۇخســەت قىلىنــدى« دېگــەن ئايەتنــى نازىــل قىلــدى.

شــۇنىڭ بىلــەن مۇســۇلمانالرنىڭ ئۆزلىرىگــە زۇلــۇم قىلغــان ۋە بىرىنچــى بولــۇپ ئــۇرۇش 
ــن رەســمىي  ــاال تەرەپتى ــالھ تائ ــۇرۇش قىلىشــى ئۈچــۈن ئال ــا قارشــى ئ ــان كاپىرالرغ ئاچق

رۇخســەت كەلگــەن بولــدى. 

 ئــۇرۇش قىلىــش ئىســالم دىنىــدا ئــەڭ ئاخىرقــى چــارە بولــۇپ، ئىســالم دىنى مەســىلىنى 
ــن  ــۇلمانالر بىكاردى ــدۇ. مۇس ــدا قويى ــى ئورۇن ــەڭ ئالدىنق ــنى ئ ــەل قىلىش ــىز ھ ئۇرۇشس
بىكارغــا ئــۇرۇش قىلىشــنى تەلــەپ قىلغــان ئەمــەس، چۈنكــى مەككىلىــك مۇشــرىكالر ئــۇ 
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جايدىكــى مۇســۇلمانالرنى ئــۆز يۇرتىدىــن قوغــالپ چىقارغــان، مــال _ مۈلۈكىنــى تــاالن _ 
تــاراج قىلغــان ۋە ئۇالرنىــڭ بالىچاقىلىرىنــى ئــەڭ ۋەھشــىي شــەكىلدە ئازابلىغــان بولــۇپ، 
ــان  ــا ئۇچرىغ ــن زۇلۇمغ ــەر تەرەپتى ــۇلمانالر ھ ــدا، مۇس ــەن ئېيتقان ــۆز بىل ــە س ــر جۈمل بى
ئىــدى. بۇنــداق ئەھۋالــدا، ئۇالرنىــڭ زۇلۇمغــا قارشــى تۇرۇشــى تامامــەن ھەقلىــق ئىــدى. 
شــۇنداقتىمۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئالــالھ تائاالنىــڭ ئەمرىنــى كۈتتــى، ســەۋر قىلــدى، 
ســاھابىلىرىنىمۇ ســەۋر قىلىشــقا بۇيرىــدى. ئاخىــرى زۇلۇمغــا قارشــىلىق كۆرسىتىشــكە ئالــالھ 
تائــاال رەســمىي رۇخســەت بــەردى. ئالــالھ تائــاال ئەلۋەتتــە مۇئمىنلەرگــە يــاردەم قىلىشــقا 
ــاال  ــالھ تائ ــن ئال ــردۇر. لېكى ــكە قادى ــە ئېرىشتۈرۈش ــى غەلىبىگ ــىزمۇ ئۇالرن ۋە ئۇرۇشس
مۇســۇلمانالرنىڭ ئىتائەتچانلىقىنــى ســىناش، ئۇالرنىــڭ ھــەق يولىــدا قــان _ تــەر ئاققــۇزۇپ 
ــىنى  ــازاۋەر بولۇش ــا س ــا مۇكاپاتلىرىغ ــڭ كاتت ــق ئاخىرەتنى ــىڭدۈرۈش ئارقىلى ــر س ئەجى
خالىغانلىقتىــن، ئۇالرنــى ئالــالھ يولىــدا جىھــاد قىلىشــقا ۋە تائــەت _ ئىبــادەت ئۈچــۈن جاپــا 
چېكىشــكە بۇيرۇغــان. ئــەڭ مۇھىمــى بــۇ ســىناق دۇنياســىدا ئالــالھ تائــاال مۇئمىنلەرنىــڭ 

ئىمانىنــى ۋە ســاداقىتىنى ســىناپ كۆرۈشــنى خالىغــان.

ئالــالھ تائــاال بــۇ مۇئمىنلەرنىــڭ ئەھۋالىنــى بايــان قىلىــپ: ﴿ئــۇالر پەقــەت »رەببىمىــز 
ئالالھتــۇر« دېگەنلىكــى ئۈچۈنــال، ئــۆز يۇرتلىرىدىــن ناھــەق ھەيــدەپ چىقىرىلغــان ئىــدى﴾ 
ــن  ــۆز يۇرتلىرىدى ــال ئ ــۇر« دېگەنلىكــى ئۈچۈن ــز ئالالھت ــۇالر »رەببىمى ــرا، ئ دېگــەن. توغ
ــالر(  ــۇ زالىم ــە: ﴿)ئ ــر ئايەتت ــىدىكى بى ــۇرج سۈرىس ــدى. ب ــان ئى ــالپ چىقىرىلغ قوغ
ــڭ  ــق، ئاســمانالرنىڭ ۋە زېمىننى ــە اليى ــب، مەدھىيەگ ــڭ غالى ــەت ئۇالرنى ــن پەق مۇئمىنلەردى
پادىشــاھلىقى ئىلكىــدە بولغــان ئالالھقــا ئىمــان ئېيتقانلىقــى ئۈچۈنــال ئــۆچ ئالغان ئىــدى.﴾]1]  

دەپ كەلگــەن.

ــەت  ــۈن رۇخس ــش ئۈچ ــۇرۇش قىلى ــە ئ ــڭ مۇئمىنلەرگ ــالھ تائاالنى ــانالر! ئال ــى ئىنس ئ
بەرگەنلىكىدىــن ۋە ئۇنىــڭ ئۇالرغــا دۈشــمەنلىرىگە قارشــى يــاردەم بېرىشــكە ۋەدە 
ــەر  ــەڭالر. ئەگ ــن ئەجەبلەنم ــا چاقىرغانلىقىدى ــى جىھادق ــۇنداقال مۇئمىنلەرن ــن، ش قىلغانلىقىدى
ئالــالھ تائــاال پەيغەمبەرلىرىنــى ۋە مۇئمىنلەرنــى زالىــم كۈچلەرگــە قارشــى ئــۇرۇش قىلىشــقا 
ــالھ  ــان، ئال ــۇم قاپلىغ ــەۋر _ زۇل ــىزلىق ۋە ج ــى يولس ــدى، دۇنيان ــا ئى ــان بولس بۇيرۇمىغ
تائاالغــا ئىبــادەت قىلىنىدىغــان ئورۇنــالر يــەر يۈزىدىــن يــوق قىلىنغــان، خىرىســتىيانالرنىڭ 
ــى كــۆپ  ــالھ تائاالن ــرى ۋە مۇســۇلمانالرنىڭ ئال ــرى، يەھۇدىيالرنىــڭ ئىبادەتخانىلى چېركاۋلى

ــى. ــان بوالتت ــان بولغ ــەن يەكس ــەر بىل ــۇرۇن ي ــجىدلىرى ئاللىب ــان مەس ــاد ئېتىدىغ ي

ئالــالھ تائــاال ئۆزىنىــڭ دىنىغــا يــاردەم بەرگەنلەرگــە ئەلۋەتتــە يــاردەم قىلىــدۇ. چۈنكــى 
ئالــالھ تائــاال ھەممىدىــن كۈچلــۈك ۋە ھەممىگــە قادىــردۇر. ھېچقانــداق بىــر كــۈچ ئۇنــى 

يېڭەلمەيــدۇ. 

ئالالھ تائاالنىڭ دىنىغا ياردەم قىلىش قانداق بولىدۇ؟ 

ئالــالھ تائاالنىــڭ دىنىغــا يــاردەم قىلىــش دېگەننىــڭ مەنىســى: ئالــالھ تائاالنىــڭ دىنىغــا 
ئەمــەل قىلىــش، ئىخــالس قىلىــش ۋە بــۇ دىنغــا ھەقىقىــي تــەۋە بولــۇش، ئالــالھ تائاالغــا 
ئەمەلىــي رەۋىشــتە ئىتائــەت، ئۇنىــڭ ئەمــر _ پەرمانلىرىنــى ئورۇنــداش، ئۇنىــڭ پەيغەمبىرىگە 

]1]  بۇرۇج سۈرىسى: 8 _ ئايەت.
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ئىتائــەت قىلىــش، ئالــالھ تائاالنىــڭ كىتابىغــا تولــۇق ئەمــەل قىلىــش، دىننــى بــار كۈچــى 
بىلــەن قوغــداش دېگەنلىكتــۇر. شــۇنداق قىلغــان ئــادەم ئالــالھ تائاالنىــڭ دىنىغــا يــاردەم 
ــۇر.  ــن بىھاجەتت ــر ۋە ھەممىدى ــە قادى ــاال ھەممىگ ــالھ تائ ــى ئال ــدۇ. چۈنك ــەن بولى بەرگ
ــتەھكەم  ــۇنداق مۇس ــى ش ــالم دىنىن ــەس. ئىس ــاج ئەم ــە موھت ــىلەرنىڭ ياردىمىگ ــۇ كىش ئ
تۇتــۇپ ماڭغــان ئادەمگــە ئالــالھ تائــاال دۇنيــا ۋە ئاخىرەتتــە چوقــۇم يــاردەم بېرىــدۇ. بــۇ 
شــەك قوبــۇل قىلمايدىغــان ھەقىقەتتــۇر. »ئــى ئىمــان ئېيتقانــالر! ســىلەر ئالالھقــا )ئۇنىــڭ 
ــدۇ،  ــاردەم بېرى ــمىنىڭالرغا قارشــى( ي ــىلەرگە )دۈش ــالھ س ــاردەم بەرســەڭالر، ئال ــا( ي دىنىغ

قەدىمىڭالرنــى )جىھــاد مەيدانىــدا( مۇســتەھكەم قىلىــدۇ«]1].

»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ بــۇ ئوچــۇق ۋە ئېنىــق بايانلىرىدىــن كېيىــن، ئۆزىمىزنىــڭ ئالــالھ 
ــى  ــۇرۇپ، قايس ــپ ت ــى بىلى ــىپ كەتكەنلىكىمىزن ــك يىراقلىش ــن قانچىلى ــڭ دىنىدى تائاالنى
يۈزىمىــز بىلەن»ئالــالھ بىزگــە يــاردەم قىلمىــدى« دىيەلەيمىــز؟ بىــز ئالــالھ تائــاال تەلــەپ 
قىلغــان شــەكىلدە مۇئمىــن بواللىدۇقمــۇ؟ بىــز راســتتىنال ئۇنىــڭ دىنىغــا يــاردەم قىلدۇقمــۇ؟ 
يــاق! بىــز پەقــەت »مۇســۇلمان«دېگەن ئىســىم بىلەنــال بــۇ دىنغــا ئۆزىمىزنــى مەنســۇپ 
ــەتمىلىرى،  ــڭ كۆرس ــان كەرىم«نى ــى، »قۇرئ ــالمنىڭ روھ ــا ئىس ــز. ئەمم ــپ كېلىۋاتىمى قىلى
ئالــالھ تائاالنىــڭ ئەمــر _ پەرمانلىــرى كۆپىنچــە ئىشــالردا كىتــاب يۈزىدىــال قالغــان. ئالــالھ 
تائاالنىــڭ »بەندىلىرىمدىــن شــۈكۈر قىلىدىغانــالر بەكمــۇ ئــاز«]2]  دېگــەن ســۆزى بىــزدە 

تولــۇق مەنىســى بىلــەن ئىپادىســىنى تاپماقتــا.

ــز مۇســۇلمانالردا رىياكارلىــق ئىللىتــى شــۇنچىلىك ئومۇملىشــىپ كەتكەنكــى، بىزنىــڭ  بى
ــارەت  ــانلىقى شــەكىلۋازلىقتىنال ئىب ــەق كــۆپ س ــڭ مۇتل ــڭ ۋە ئەمەللىرىمىزنى ئىبادەتلىرىمىزنى
ــەر  ــش دېگەنل ــش قىلى ــپ ئى ــالس ۋە قېتىرقىنى ــان. ئىخ ــپ قالغ ــىگە ئايلىنى ــر نەرس بى
ــلىك  ــقا تېگىش ــۇلمانالردا بولۇش ــي مۇس ــان. ھەقىقى ــا چۈشــۈپ قالغ ــڭ ئورنىغ ــزدە يوقنى بى
ــن  ــش ئىنتايى ــۇلمانالردىن تېپى ــى مۇس ــى زاماندىك ــلەتلەرنى ھازىرق ــەر ۋە خىس ئۆزگىچىلىكل
قىيىــن بولــۇپ قالغــان. شــۇڭا بىزنىــڭ ھالىمىــز خــاراب، تەلىيىمىــز كاج بولــۇپ كەلمەكتــە.

ئالــالھ تائاالنىــڭ ياردىمىگــە مۇيەسســەر بولغــان مۇئمىنلــەر يــەر يۈزىــدە ئۈســتۈنلۈككە 
ئىگــە قىلىنســا، ئــۇالر تۆۋەندىكــى تــۆت ئىشــنى تولۇقــى بىلــەن ئورۇندايــدۇ:

1. بــەش ۋاخ نامازنــى پۈتــۈن شــەرتلىرى ۋە قائىــدە _ تەرتىپلىرىگــە رىئايە قىلغــان ھالدا، 
ئــۆز ۋاقتىــدا مۇكەممــەل ئــادا قىلىــدۇ. چۈنكــى نامــاز ئىســالم دىنىــدا ئىماندىــن كېيىنــال 
ــەرزدۇر.  ــۈك پ ــان كۈنل ــدا تۇرىدىغ ــم ئورۇن ــەڭ مۇھى ــادەت ۋە ئ ــان بىرىنچــى ئىب بۇيرۇلغ
نامــاز بەنــدە بىلــەن ئالــالھ تائاالنىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى باغلىنىــش نۇقتىســىدۇر. ئۇ نەپســنى 
پاكاليدىغــان، روھنــى يۈكســەلدۈرىدىغان، تەرتىــپ ۋە ئىنتىزامنــى ئۆگىتىدىغــان، يامانلىقتىــن 
ــە خاراكتېرلىــك ئىبادەتتــۇر. »شەكســىزكى، نامــاز قەبىــھ ئىشــالردىن ۋە  توســىدىغان تەربىي
گۇناھالردىــن توســىدۇ.«]3]   قىسقىســى، نامــاز دىننىــڭ تۈۋرۈكــى ۋە ئىبادەتنىــڭ بېشــىدۇر.

 بەزىلــەر دېيىشــى مۇمكىــن، »ھازىــر جەمئىيىتىمىــزدە نامــاز ئوقــۇپ تۇرۇپمــۇ ئەخالقــى 
تۈزەلمىگــەن، بىرىنــى ئالدايدىغــان، بىرىگــە قــارا چاپاليدىغــان، بىرىگــە ئەزىيــەت بېرىدىغان 

]1]  مۇھەممەد سۈرىسى: 7 _ ئايەت.
]2] سەبەئ سۈرىسى: 13 _ ئايەت.

]3] ئەنكەبۇت سۈرىسى: 45 _ ئايەت.
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مۇســۇلمانالرنى كــۆپ ئۇچرىتىمىــز، ئۇالرنــى نامــاز نېمىشــقا يامــان ئىشــتىن توســالمىدى؟« 
بىــز دەيمىزكــى، نامازنــى ئوقــۇپ قويغانلىــق ھېســاب ئەمــەس، بــەش نامازغــا مەســجىدكە 
ــادا  ــى ئ ــالر نامازن ــاز ئوقۇغۇچى ــەس، نام ــاب ئەم ــق ھېس ــجىدنى تولدۇرغانلى ــپ مەس بېرى
قىلىشــتىكى مۇكەممەللىــك دەرىجىســىگە قــاراپ نامازدىــن مەنپەئــەت ئاالاليــدۇ. بەزى كىشــىلەر 
نامــاز ئوقــۇپ تۇرۇپمــۇ، بــۇ نامازدىــن قىلچــە نــەپ ئااللمايــدۇ. چۈنكــى نۇرغــۇن ئادەملەر 
ــداق  ــى قان ــۆچ ئېلىشــنى، بىرلىرىن ــداق ئ ــن قان ــڭ ھېســاباتىنى، بىراۋالردى ــۇل _ مېلىنى پ
ــدا  ــا تۇرغىنى ــى نامازغ ــان غەرەزلەرن ــان يام ــە نۇرغۇنلىغ ــى ئېلىۋېلىشــنى، يەن ــداپ پۇلىن ئال
پىالناليــدۇ، ھەتتــا ئــۇالر ئىمامنىــڭ قىرائىتىنــى ئــاڭالپ تــۇرۇپ، ئىمامنىڭ قايســى ســۈرىنى 
ئوقۇغانلىقىنــى ئاڭقىرالمــاي نامازنــى تۈگىتىــدۇ. مۇنــداق ئوقۇلغــان نامــاز كىشــىنى قانداقمــۇ 
يامــان ئىشــتىن توسالىســۇن؟ بــۇ نامــاز ئــۇ كىشــىنى نامازنىــڭ ئىچىــدە تــۇرۇپ يامــان 

خييالالردىــن توسالمىســا، نامازنىــڭ ســىرتىدا يامــان ئىشــتىن قانــداق توسالىســۇن؟!

نامازدىن مەنپەئەت ئېلىش خۇشۇئ دەرىجىسىگە قاراپ بولىدۇ 

خۇشــۇئ ― نامــازدا تۇرغانــدا، ئالــالھ تائاالنىــڭ ئۇلۇغلۇقىدىــن ۋە ھەيۋىتىدىــن ئەيمەنگەن، 
كۆڭۈلنــى نامــاز بىلەنــال بەنــد قىلغــان ۋە پۈتــۈن پىكىــر – خىيالىنــى ئالــالھ تائاالغىــال 
ــۇئ  ــۇر. خۇش ــۇرۇش دېگەنلىكت ــەن ت ــيارلىق بىل ــك ۋە ھۇش ــدا، كەمتەرلى ــلىغان ھال بېغىش
ــازدۇر.  ــۈك نام ــاز ئۆل ــان نام ــىنى ئااللمىغ ــن نېسىۋىس ــۇپ، ئۇنىڭدى ــى بول ــڭ جېن نامازنى
ــاق  ــى ئويغ ــدا ئەقل ــەت ئۇنىڭ ــى پەق ــان نېسىۋىس ــن ئالىدىغ ــڭ نامازدى ــى ھەركىمنى چۈنك
تۇرغــان قىســمى بىلەنــال چەكلىنىــدۇ. شــۇڭا ھەزرىتــى ئىبنــى ئاببــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ: 
ــە  ــە دېگــەن ۋە نېم ــەت نېم ــن پەق ــى »نامىزىڭدى ــك إلَّ َمــا َعَقلْــت ِمْنَهــا{ يەن ــَس لَــك ِمــْن َصاَلتِ }لَيْ

ــڭال ســاڭا ھېســابتۇر« دېگــەن]1] . ــۇرۇپ ئوقۇغىنى ــپ ت ــى بىلى قىلىۋاتقىنىڭن

نامــاز ئوقۇغانغــا بېرىلىدىغــان ســاۋاب »خۇشــۇئ«غا قــاراپ بولىــدۇ. نامــاز ئوقۇغانالرنىڭ 
ــۇ  ــى يېرىمدىنم ــاۋابقا ۋە بەزىس ــم س ــى يېرى ــە، بەزىس ــاۋابقا ئېرىشس ــۇق س ــى تول بەزىس
ئــاز ســاۋابقا ئېرىشــىدۇ. ئەممــا نامــازدا نېمــە ئوقۇلغــان ۋە نېمــە ئىــش قىلىنغانلىقىنىمــۇ 
ــاۋابقا ئېرىشــەلمەيدۇ.  ــداق س ــان كىشــى ھېچقان ــى چىقق ــەن پېت ــا كىرگ ــتىن ئۇنىڭغ بىلمەس
ــەر  ــۇڭا پەيغەمب ــىدۇر. ش ــەن كىش ــەرك ئەتك ــەي ت ــۇئ«نى پۈتۈنل ــۇ، »خۇش ــى ئ چۈنك
ــُعَها،  ــا، تِْس َه ــا إلّ ُعْشُ ــُه ِمْنَه ــُب لَ ــا يُْكتَ ــالة َم ــيِّ الصَّ ــَد لَيَُص ــەن: }إنَّ الَْعبْ ــداق دېگ ــاالم مۇن ئەلەيھىسس
ُثُنَهــا، ُســبعها، ُسُدســها، خُمُســها، ُربعَهــا، �ثُلُثَُهــا نصفهــا{ يەنــى »بەنــدە نامــاز ئوقۇغــان بىلــەن ئۇنىڭغــا 
يېزىلىدىغــان ســاۋاب يــا ئوندىــن بىــرى، يــا توققۇزدىــن بىــرى، يــا ســەككىزدىن بىــرى، 
يــا يەتتىدىــن بىــرى، يــا ئالتىدىــن بىــرى، يــا بەشــتىن بىــرى، يــا تۆتتىــن بىــرى، يــا 

ــدۇر«]2]. ــا يېرىمى ــرى، ي ــن بى ئۈچتى

ــادا قىلىــدۇ. زاكات مۇســۇلمانالر جەمئىيىتىــدە ئىجتىمائىــي  2. ئــۇالر زاكاتنــى تولــۇق ئ
ــادەت  ــر ئىجتىمائىــي ئىب ــم بى ھەمكارلىقنــى ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــقا تۈرتكــە بولىدىغــان مۇھى
بولــۇپ، مۇســۇلمانالر ئوتتۇرىســىدا بىرلىــك، باراۋەرلىــك ۋە ھەمكارلىقنــى بەرپــا قىلىشــنىڭ 
ــا  ــۈرۈش، ئاجىزالرغ ــە كۆت ــى بىلل ــڭ يۈكىن ــر _ بىرىنى ــىش، بى ــارا ياردەملىش ــى ئۆزئ يول
ــۇ  ــان زاكات ب ــەرز قىلىنغ ــدا پ ــۇر. ئىســالم دىنى ــلىنىدىغانلىقى ئېنىقت ــاردەم قىلىشــتىن باش ي

]1] »مجموع الفتاوى لبن تيمية« 7-توم 31-بەت.
]2] »مسند اإلمام أحمد« 31- توم 18-بەت 18894 –ھەدىس.
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ــۇر. ــۇ ئىككىنچــى چــوڭ ئىبادەتت ــۇپ، ئ ــان بول ــەن بۇيرۇلغ مەقســەت بىل

ــتىن،  ــۇق قىلماس ــتىن، تەكەببۇرل ــەت قىلماس ــا مىنن ــى ئالغۇچىغ ــى ئۇن زاكات بەرگۈچ
كۆرەڭلىمەســتىن، پەقــەت ئالــالھ تائــاال بۇيرۇغــان پەرزنــى ئــادا قىلدىــم دېگــەن ئېتىقادتــا 
بېرىــدۇ ۋە ئالغۇچىمــۇ ئۆزۈمنىــڭ تېگىشــلىك ھەققىنــى ئالدىــم دېگــەن ئېتىقادتــا ئالىــدۇ. 
شــۇنداق قىلىــپ جەمئىيەتتــە ھەركىــم ئۆزىنىــڭ ئەتراپىدىكىلەرگــە شــۇنداق يــاردەم قولىنــى 

ــەت ۋە ئىناقلىــق ئاشــىدۇ.  سۇنۇشــى ئارقىلىــق دوســتلۇق، مۇھەبب

ــن ئۆتكــەن  ــرى تەجرىبىدى ــن بې ــڭ يىلالردى ــن، مى ــڭ دىنىدى ــالھ تائاالنى  ئىنســانالر ئال
ــەن  ــى بىل ــش دەۋاس ــوق قىلى ــىزلىكنى ي ــۆرۈپ، تەڭس ــۈز ئ ــەرىئىتىدىن ي ــۇق ش نۇرل
ــە،  ــالر كەمبەغەللەرگ ــىيالىزمدا باي ــا سوتس ــۆردى. ئەمم ــپ ك ــە قىلى ــىيالىزمنى تەجرىب سوتس
كەمبەغەللــەر تېخىمــۇ كەمبەغەللەرگــە ئايالنــدى. خەلقنىــڭ پــۇل _ مېلــى ۋە ۋەتەننىــڭ بايلىقى 
ئــادەم ئۆلتۈرىدىغــان قىرغــۇچ قورالالرنــى ســېتىپ ئېلىشــقا ياكــى ياساشــقا كەتتــى. خەلــق 
ــانالر  ــن، ئىنس ــن كېيى ــۇپ بولغاندى ــۈزۈم مەغل ــتىك ت ــدى. سوتسىيالىس ــا زار بول ــر نانغ بى
ــەرىئىتىگە  ــۇق ش ــا ۋە نۇرل ــەس دىنىغ ــڭ ئۆزگەرم ــالھ تائاالنى ــزدەپ ئال ــى ئى ــش يول چىقى
قايتىشــقا باشــلىدى. شــۇڭا ھازىــر دۇنيــادا ئــادەم ســانى ئــەڭ تېــز كۆپىيىۋاتقان ۋە كىشــىلەر 
ئــەڭ قىزىقىۋاتقــان دىــن ئىســالم دىنــى بولــۇپ قالــدى. بــۇ ســەۋەبتىن دۇنيانىــڭ بارلىــق 
ــۇپ قېلىشــىدىن ئەنســىرەپ  ــا خەلقىنىــڭ ئورتــاق دىنــى بول ــۇ دىننىــڭ دۇني ــرى ب كاپىرلى
ئىســالمغا تۈرلــۈك تۆھمەتلەرنــى ئارتىــپ، مۇســۇلمان ئەمەســلەرنىڭ كۆزىگــە مۇســۇلمانالرنى 
ــدۇر،  ــاال ئۆزىنىــڭ دىنىنــى قوغدىغۇچى ــالھ تائ ــا. ئەممــا ئال ســەت كۆرسىتىشــكە ئۇرۇنماقت
ئالــالھ تائــاال ھەممىگــە قادىــردۇر، كاپىرالرنىــڭ رەزىــل پىالنلىرىنــى خــۇددى ئۆتمۈشــلەردە 

بەربــات قىلغانــدەك بەربــات قىلىشــقا ئەلۋەتتــە قادىــردۇر.

ــاال  ــالھ تائ ــىدۇ. ئال ــن توس ــرۇپ، يامانلىقتى ــىلىققا بۇي ــىلەرنى ياخش ــۇالر كىش 4.3. ئ
ــنىڭ ۋە  ــان قىلىش ــر باي ــن پىكى ــى، ئەركى ــڭ ئاساس ــۇلمانالر جەمئىيىتىنى ــنى مۇس ــۇ ئىش ب
ــم  ــى، ھەركى ــن مەلۇمك ــەن. بۇنىڭدى ــپ بېكىتك ــۇلى قىلى ــنىڭ ئۇس ــد قىلىش ــۇق تەنقى يولل
ئــۆز دەردىنىــال ئوياليدىغــان ۋە ھەممــە ئــۆز نەپســىگە چــوغ تارتىــش كويىــدا بولۇۋاتقــان 
ــەن  ــوڭ ۋە ۋەزىپىســى ھەقىقەت ــى چ ــۇلماننىڭ رول ــىدا، مۇس ــانىيەت دۇنياس ــى ئىنس بۈگۈنك
ــول  ــا ي ــدۇ، ئۇالرغ ــى يەي ــقىالرنىڭمۇ غېمىن ــەن باش ــۇلمان دېگ ــى مۇس ــردۇر. چۈنك ئېغى
ــالردىن  ــان ئىش ــپ كېلىدىغ ــايمان ئېلى ــان ۋە پۇش ــە زىي ــى ئۆزلىرىگ ــىتىدۇ، ئۇالرن كۆرس
توســىدۇ ۋە ئۇالرغــا بارچــە ياخشــى ئىشــالردا ئۈلگــە بولىــدۇ. مۇســۇلمانالر جەمئىيىتىدىكــى 
ئىنســانالرنىڭ مەســئۇلىيەتچانلىقى شــۇ دەرىجىگــە يەتكەنــدە، ئۇالرنىــڭ ئىناقلىقــى ۋە كــۈچ 
_ قۇۋۋىتــى ئاشــىدۇ. چۈنكــى كــۈچ _ قــۇۋۋەت ئىناقلىقتىــن تۇغۇلىــدۇ. دېمــەك، ئىســالم 
دىنىــدا ھەركىمگــە كۈچىنىــڭ يېتىشــىچە ۋە ئىمكانىيىتىنىــڭ يــار بېرىشــىچە ئورۇندىشــى پــەرز 
بولــۇپ بەلگىلەنگــەن »ئەمــر _ مــەرۇپ، ۋەز _ نەســىھەت« يەنــى )كىشــىلەرنى ياخشــىلىققا 
بۇيــرۇپ، يامانلىقتىــن توســۇش( ھۆرىيەتنىــڭ جاكارچىســىدۇر. چۈنكــى بــۇ ئىشــنىڭ ئــۆزى 
ــۆكۈش ۋە  ــى س ــپ، يامانلىقن ــب قىلى ــىلىقنى تەرغى ــش، ياخش ــان قىلى ــر باي ــن پىكى ئەركى
ــدەك  ــقىالر دەۋا قىلغان ــەت باش ــى ھۆرىي ــالم دىنىدىك ــدۇ. ئىس ــەززا قىلى ــنى تەق تەنقىدلەش
ــدە  ــي پىرىنســىپالر ئىچى ــۇم ئەخالقى ــەس. بەلكــى مەل ــەت ئەم قەيتســىز ۋە چەكســىز ھۆرىي
ئېلىــپ بېرىلىدىغــان ھۆرىيەتتــۇر. بــۇ خــۇددى بىــر ئائىلىدىكــى كىشــىلەرنىڭ ئــۆز ئائىلــە 
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ئەزالىرىنــى قوغدىشــى، ھىمايــە قىلىشــى، بىــر _ بىرىگــە يــول كۆرسىتىشــى، خاتالىقلىرىغــا 
ــتۇر. ــلىرىغا ئوخشاش ــق ئىش ــدۇرۇش بېرىشــى قاتارلى ئاگاھالن

ــە ئىنســانالرنىڭ ئىناقلىقــى  »ئەمــر _ مــەرۇپ، ۋەز _ نەســىھەت« ئومۇمالشــقان جەمئىيەتت
ۋە بىرلىكــى گۈللــەپ ياشــنايدۇ. بۇزغۇنچىــالر ۋە دۈشــمەنلەر ئۇالرنــى پارچىــالش غەرىزىنــى 
ئەمەلگــە ئاشۇرالماســتىن مەغلــۇپ بولىــدۇ. قاچانىكــى بىــرەر جەمئىيەتتــە، »ئەمــر _ مــەرۇپ، 
ــا ۋە  ــداق جەمئىيەتمــۇ ئاجىزلىقق ۋەز _ نەســىھەت« ئىشــلىرى ئاجىزلىشــىپ قالىدىكــەن، بۇن
زاۋاللىققــا قــاراپ يــۈز تۇتىــدۇ. ئالــالھ تائــاال ئىســرائىل ئەۋالدىنىــڭ تارىختىكــى مەشــھۇر 
دۆلىتىنىــڭ ئاجىزلىشــىپ، پارچىلىنىشــىغا تۈرتكــە بولغــان ئامىلنىــڭ ئۇالرنىڭ ئارىســىدا »ئەمر 
_ مــەرۇپ، ۋەز _ نەســىھەت«نىڭ ئەمەلدىــن قالدۇرۇلغانلىقىدىــن ئىبــارەت ئىكەنلىكىنــى ئېنىــق 
ــر _  ــالردىن بى ــان ئىش ــان يام ــرى قىلغ ــۇالر ئۆزلى ــەن: »ئ ــداق دېگ ــپ مۇن ــان قىلى باي

بىرىنــى توســمايتتى. ئۇالرنىــڭ قىلمىشــلىرى نېمىدىگــەن يامــان!«]1].

ــۇم  ــا چوق ــاردەم قىلغانالرغ ــا ي ــاال ئۆزىنىــڭ دىنىغ ــالھ تائ ــن مەلۇمكــى، ئال يۇقىرىقىالردى
ــۇق  ــى تول ــان، زاكاتن ــادا قىلىدىغ ــەل ئ ــدا مۇكەمم ــۆز ۋاقتى ــى ئ ــدۇ، نامازن ــاردەم قىلى ي
ــىدىغان،  ــالردىن توس ــان ئىش ــرۇپ، يام ــالرغا بۇي ــى ئىش ــىلەرنى ياخش ــان، كىش بېرىدىغ
ئۆزلىــرى ئۈچــۈن دۇنيــا ۋە ئاخىرەتتــە زىيــان كەلتۈرىدىغــان ئىشــالردىن يىــراق تۇرىدىغــان 
مۇئمىنلەرنــى ئەلۋەتتــە قوغدايــدۇ. قانداقــال بىــر ئۈممــەت بــۇ تــۆت ئاساســنىڭ بىرەرســىگە 
ئەھمىيــەت بەرمەيدىكــەن، ئۇنــداق ئۈممــەت ئۆزىنــى خــار ۋە زەبۇنلۇققــا ئىتتىرگــەن بولىدۇ.

ــز مۇســۇلمانالر جەمئىيەتنىــڭ راۋاج تېپىــش يولىدىكــى ئاساســلىق ئامىــل  مەلۇمكــى، بى
بولغــان مەزكــۇر تــۆت ئىشــنىڭ كۆپلىرىنــى زايــە قىلىۋەتكەنلىكىمىــز ئۈچــۈن، خورلۇققــا، 
ئېزىلىشــكە ۋە بــوزەك قىلىنىشــقا مەھكــۇم بولــدۇق، خەلقئارادىكــى ئىناۋىتىمىــز تۆۋەنلــەپ 
ــۇپ  ــدى بول ــپ، دۈشــمەنلىرىمىزگە بېقىن ــز ئازىيى ــدى، كــۈچ _ قۇدرىتىمى ــز يوقال ھەيۋىتىمى
ــەن  ــم« بىل ــان كەرى ــۈن، »قۇرئ ــىمىز ئۈچ ــەد كۆتۈرۈش ــن ق ــڭ قايتىدى ــدۇق. بىزنى قال
ــقا  ــتىن باش ــڭ ئېسىلىش ــە چى ــى مەنبەگ ــۇ ئىكك ــش ۋە ب ــەل قىلى ــا ئەم ــنىڭ روھىغ ھەدىس

ــۇر. ــز يوقت يولىمى

مۇھىم نۇقتىلىرى
1. ئالــالھ تائاالنىــڭ ھەقىقىــي مۇئمىنلەرگــە يــاردەم قىلىدىغانلىقــى ۋە ئۇالرنــى 

قوغدايدىغانلىقــى ھەقتــۇر. 
ــاال  ــالھ تائ ــۇر. ئال ــاھ خىيانەتت ــان گۇن ــان كۆرۈلىدىغ ــەڭ يام ــا ئ ــالھ تائاالغ 2. ئال

ــدۇ. ــي ياقتۇرماي ــى قەتئى خائىنالرن
ــۇلمانالرنى  ــەن مۇس ــش ۋە ئېزىلگ ــتۈن قىلى ــى ئۈس ــڭ دىنىن ــالھ تائاالنى ــاد ئال 3. جىھ

ــان. ــۈن بۇيرۇلغ ــۇزۇش ئۈچ قۇتق
4. ھــەق دىننــى چىــڭ تۇتقــان ۋە ئۇنــى قوغــداش يولىــدا كــۈرەش قىلغانالرغــا ئالــالھ 

تائــاال چوقــۇم يــاردەم بېرىــدۇ. ئالــالھ تائاالنىــڭ ۋەدىســى ئەلۋەتتــە ھەقتــۇر.
5. نامازنــى مۇكەممــەل ئوقــۇش، زاكاتنــى تولــۇق بېرىــش، كىشــىلەرنى ياخشــى ئىشــالرغا 
ــر  ــاراۋان بى ــادەت پ ــوڭ ئىب ــۆت چ ــارەت ت ــتىن ئىب ــالردىن توسۇش ــان ئىش ــرۇپ، يام بۇي

دۆلەتنىــڭ قــەد كۆتــۈرۈپ تۇرۇشــىنىڭ ئاساســلىدۇر.

]1]  مائىدە سۈرىسى: 79 _ ئايەت.
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بىزنــى نەپســىمىزگە تاشــالپ قويمــاي توغــرا يولغا ھىدايــەت قىلغــان، دۇنيــا ۋە ئاخىرەتلىك 
ــق ئىشــالردىن  ــرۇپ، زىيانلى ــق ئىشــالرغا بۇي ــەڭ پايدىلى ــېلىپ ئ ــە س ــلىرىمىزنى رەتك ئىش
ئاگاھالندۇرغــان، شــەرىئەتنىڭ بارلىــق ھۆكۈملىرىــدە ئاســانلىقنى ئاســاس قىلغــان، چەكســىز 
مېھرىبــان رەببىمىزگــە ھەمدۇســانا ۋە شــۈكۈر ئېيتىمىــز. ھاياتــى بويىچــە ئۈممىتىگە ئاســانلىق 
تىلىگــەن، ئاســانلىقنى تاللىغــان، ئاســانلىققا باشــلىغان ســۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىــز ھەزرىتــى 
ــاھابەكىراملىرىغا  ــا، س ــە تاۋابىئاتلىرىغ ــڭ ئائىل ــاالمغا، ئۇنى ــەر ئەلەيھىسس ــەد پەيغەمب مۇھەمم
ــىنى  ــم قىلىش ــدا دائى ــەق يول ــى ھ ــن بىزن ــالھ تائاالدى ــز. ئال ــاالم يولاليمى ــاالت ۋە س س

تىلەيمىــز. 

ئالــالھ تائــاال ئىســالم دىنىنــى دۇنيــا ئاخىرالشــقۇچىلىك بارلىــق ئىنســانالرنىڭ بىردىنبىــر 
ــان.  ــىغا رازى بولغ ــدا مېڭىش ــانالرنىڭ مۇشــۇ دىن ــان ۋە ئىنس ــقا تاللىغ ــى بولۇش ــەق دىن ھ
ــدۇ،  ــك قىلى ــىغا كاپالەتلى ــك بولۇش ــە بەختلى ــا ۋە ئاخىرەتت ــانالرنىڭ دۇني ــن ئىنس ــۇ دى ب
ــى  ــق ۋە ياخش ــەڭ پايدىلى ــلىرىنى ئ ــق ئىش ــي بارلى ــىي ۋە ئىجتىمائى ــانالرنىڭ خۇسۇس ئىنس
نەتىجىلەرگــە ئېلىــپ بارىدىغــان شــەكىلدە رەتكــە ســالىدۇ، شــۇنىڭدەك كېلىــپ چىقىدىغــان 
قىيىنچىلىقالرنىــڭ ئالدىنــى ئالىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئالــالھ تائــاال بــۇ دىننىــڭ يولباشــچىس 
ــەن.  ــپ ئەۋەتك ــرى« قىلى ــەت پەيغەمبى ــالمنى »رەھم ــە ئەلەيھىسس ــز مۇھەمم پەيغەمبىرىمى
ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َوَمــا أَرَْســلَْناَك إِلَّ رَْحَمــًة لِلَْعالَِمــَن﴾ »بىــز ســېنى پەقــەت پۈتكۈل 

ئالەمگــە رەھمــەت قىلىپــال ئەۋەتتــۇق.«]1] 

چەكســىز رەھمــەت ئىگىســى ئالــالھ تائــاال ئىســالم دىنىنــى ئۆزىنىــڭ رەھمــەت پەيغەمبىرى 
ــۇن،  ــلىرىدا بولس ــە ئىش ــى مۇئامىل ــۇن، مەيل ــمىدا بولس ــادەت قىس ــى ئىب ــق مەيل ئارقىلى

]1]  ئەنبىيا سۈرىسى، -107ئايەت. 

ئابدۇلئەھەد ھاپىز

ئىسالم شەرىئىتىدىكى ئاسانلىق كۆرۈنۈشلىرى
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ئومۇمــەن ھەممــە ئىشــتا بىــز ئىنســانالرنىڭ ئىھتىياجىنــى ۋە ئاجىزلىقىنــى كــۆزدە تۇتــۇپ، 
ــان،  ــى يەتمەيدىغ ــانالر قۇرب ــەن. ئىنس ــپ ئەۋەتك ــى قىلى ــانلىق دىن ــك ۋە ئاس كەڭچىلى
ئۆزلىرىگــە قىينچىلىــق تۇغدۇرىدىغــان ھېچقانــداق ئىشــقا بۇيرۇلمىغــان، شــۇنىڭدەك كۈچــى 
يەتمەيدىغــان ئىشــالردا ئۇالرغــا مەســئۇلىيەت يۈكلىمىگــەن. ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە 
 ﴾ ــْرَ َوَل يُِريــُد ِبُكــُم الُْعــْرَ ــُه ِبُكــُم الْيُ ــداق دېگــەن: ﴿يُِريــُد اللَّ ــپ مۇن ــان قىلى ــى باي ــۇ ھەقىقەتن ب

»ئالــالھ ســىلەرگە ئاســانلىقنى خااليــدۇ، تەســلىكنى خالىمايــدۇ.«]1] 

يِن ِمْن َحَرج﴾ »ئالالھ سىلەرگە دىندا بىر قىيىنچىلىق قىلمىدى.«]2]  ﴿َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم ِف الدِّ

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »ســىلەرنىڭ دىنىڭالرنىــڭ ياخشــىلىقى ئۇنىــڭ 
 [3 ئاسانلىقىدا.«]

دېمــەك، كەڭچىلىــك ۋە ئاســانلىق ئىســالم دىنىنىــڭ ئاالھىــدە خۇسۇســىيەتلىرىدىن بىــرى، 
ــك  ــڭ گەۋدىلى ــە. بۇنى ــە ئىگ ــدە ئەھمىيەتك ــەردە ئاالھى ــەرئىي ھۆكۈمل ــۇ ش ــۇ ب بولۇپم
ئەھمىيىتــى »ئىنســانالرغا ياخشــىلىق جەلــب قىلىــش ۋە يامانلىقتىن چەكلەشــكە مەركەزلىشــىدۇ. 

بۇنىــڭ ئەھمىيىتــى تۆۋەندىكــى پىرىنســىپالر ئاساســىدا نامايــەن بولىــدۇ:

1_ ئىنساننى تاقىتى يەتمەيدىغان ئېغىر كۈلپەتلەرگە زورلىماسلىق 

ــى  ــاننىڭ تاقىت ــەن ئىنس ــىدە ئومۇم ــىلىلىرىنىڭ ھەممىس ــۈم مەس ــەرىئىتى ھۆك ــالم ش ئىس
دائىرىســى ئىچىــدە بولغــان نەرســىلەرگە بۇيرۇيــدۇ. ئىنســاننىڭ تاقىتــى يەتمەيدىغــان ياكــى 
ــدۇ.  ــىلەرگە بۇيرىماي ــان نەرس ــر كېلىدىغ ــىمۇ، ئېغى ــىدە بولس ــى دائىرىس ــاننىڭ كۈچ ئىنس
مەســىلەن: ئىنســان ھــەر ۋاقىــت ئۆزىنىــڭ ئەقلىنــى توغــرا ئىشــلىتىش، نەپســىنى كونتــۇرۇل 
ــن ساقلىنىشــتەك  ــۇر خىيالالردى ــل بولمىغ ــش، شــۇنىڭدەك كۆڭلىگــە كەلگــەن ھــەر خى قىلى
ــل  ــە ھەرخى ــە ۋە ئەقلىگ ــاننىڭ كۆڭلىگ ــى ئىنس ــدۇ. چۈنك ــق قىلى ــن ئاجىزلى ئەھۋالالردى
پىكىرلــەر، ھەرخىــل يامــان ئويــالر، يامانلىــق قىلىــش ئىســتەكلىرى ۋە ۋەسۋەســەلەر كېلىــدۇ. 
ئىنســان بۇنــداق نەرســىلەرنى ھەرگىــز ئەقلىمگــە كەلتۈرمەيمــەن، ئويلىمايمــەن، دېيەلمەيــدۇ. 
ــۇرالمايدۇ.  ــن يوش ــالھ تائاالدى ــى ئال ــر ۋە ئويالرن ــان پىكى ــۇ يام ــن ب ــر تەرەپتى ــە بى يەن
ــى  ــا ھەممىن ــە بولس ــۇرۇن نېم ــەردە، ئاشكارا-يوش ــماندا ۋە ي ــاال ئاس ــالھ تائ ــى ئال چۈنك
بىلىــدۇ، ئىنســاننىڭ كۆڭلىگــە پۈككــەن ياخشــى-يامان نىيەتلىرىدىــن، ئوي-پىكىرلىرىدىــن 
ــُم  ــدۇ: ﴿يَْعلَ ــداق دەي ــالھ مۇن ــى ئال ــە جاناب ــۇ ھەقت ــەۋەرداردۇر. ب ــۇق خ ــن تول ھەممىدى
ــۇرۇن  ــى يوش ــى ۋە دىلالردىك ــڭ خىيانىتىن ــالھ كۆزلەرنى ــُدوُر﴾ »ئال ــا تُْخِفــي الصُّ ــُنِ َوَم ــَة اْلَْع َخائَِن

ــدۇ.«]4]  ــپ تۇرى ــىلەرنى بىلى نەرس

ــە  ــەڭ ئىنچىك ــۇ ئ ــدۇ؟ ئ ــان زات بىلمەم ــُر﴾ »ياراتق ــُف الَْخِب ــَو اللَِّطي ــَق َوُه ــْن َخلَ ــُم َم ﴿أََل يَْعلَ
ــەۋەرداردۇر.«]5]  ــن خ ــدۇر، ھەممىدى ــالرنى بىلگۈچى ئىش

]1]  بەقەرە سۈرىسى، -185ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 
]2]  ھەج سۈرىىس، -78ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 

]3]  ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى. ھەسەن ھەدىس. 
]4]  غافىر سۈرىسى، -19ئايەت. 
]5]  مۈلك سۈرىسى، -14ئايەت. 



14

مەرىپەت ژۇرنىلى                2021-يىللىق 1- سان 

ــڭ،  ــۈك ئوي-پىكىرلەرنى ــەر تۈرل ــە ھ ــاننىڭ ئەقلىگ ــى ئىنس ــەت، چۈنك ــر ھەقىق ــۇ بى ب
ياخشــى-يامان ھېس-تۇيغۇالرنىــڭ كېلىشــى مۇقــەررەر، ئىنســان بۇنىڭدىــن ســاقلىنالمايدۇ. 
مانــا ئــۆز بەندىلىرىنىــڭ ھــال – ئەھۋالىنــى ئــەڭ ياخشــى بىلگۈچــى مېھرىبــان ئالــالھ، 
ئىســالم شــەرىئىتىدە »قىيىنچىلىقالرنــى يوقىتىــش« پىرىنســىپى بويىچــە، كۆڭلىگــە كەلتۈرگــەن 
يامــان ئوي-پىكىــر، قىلماقچــى بولغــان يامــان ئىشــالرنى ئەمەلىــي ھەرىكىتــى، ياكــى تىلــى 
بىلــەن روياپقــا چىقارمىســا، گۇناھــكار بولمايدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن. بــۇ ھەقتــە پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ: »ھەقىقەتــەن ئالــالھ مېنىــڭ ئۈممىتىمدىــن كۆڭلىگــە كەلگەن 
ــەن  ــى بىل ــى تىل ــا ياك ــە قىلمىس ــۆزلىگەنلەرنى ئەمەلىيەتت ــە س ــەلەرنى، ئۆز-ئۆزىگ ۋەسۋەس
ئېيتمىســا، ئۇنــى كەچۈرۋەتتــى.«]1] ئالــالھ تائــاال ئۇنــى كەچۈرۋېتىــش بىلەنــال قالمىــدى، 
ــى  ــەرك ئەتكەنلىك ــتۈرمەي ت ــى ئەمەلىيلەش ــى يامانلىقالرن ــى ۋە كۆڭلىدىك ــى ئەقلىدىك بەلك
ئۈچــۈن، ئۇنىڭغــا بىــر ســاۋاب بــەردى. چۈنكــى ئــۇ قىلماقچــى بولغــان يامــان ئىشــنى 
قىلمىــدى ۋە نەپســىگە ئەگەشــمىدى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېــدى: »كىــم بىــر 
ــر  ــل بى ــا كامى ــالھ ئۇنىڭغ ــە، ئال ــى ئەمەلىيلەشتۈرمىس ــۇپ، ئۇن ــان بول ــى ئويلىغ يامانلىقن

ســاۋاب يازىــدۇ.«]2] 

ــى  ــُه﴾ »دىلىڭالردىك ــِه اللَّ ــبُْكْم ِب ــوُه يَُحاِس ــُكْم أَْو تُْخُف ــا ِف أَنُْفِس ــُدوا َم ــى ﴿َوإِْن تُبْ ــان كەرىمدىك قۇرئ
يامانلىقنــى مەيلــى ئاشــكارا قىلىــڭالر، مەيلــى يوشــۇرۇڭالر، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئالالھ ســىلەردىن 
ھېســاب ئالىــدۇ.«]3] دېگــەن ئايــەت نازىــل بولغانــدا، بــۇ ســاھابە كىرامالرغــا بــەك ئېغىــر 
كەلــدى. ئىمــام ئەھمــەد ئىبنــى ئاببــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن مۇنــداق رىۋايــەت قىلغــان: 
ــەم  ــق غ ــاھابىلىرىنى قاتتى ــاالمنىڭ س ــەر ئەلەيھىسس ــدا، پەيغەمب ــل بولغان ــەت نازى ــۇ ئاي ب
باســتى. ئــۇالر پۇت-قوللىرىــدا جــان قالمىغــان ھالەتتــە مەســجىددە توپالنــدى. پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم ئۇالرغــا: »ســىلەرگە نېمــە بولــدى؟« دېــدى. ئــۇالر: يــا رەســۇلەلالھ! بــۇ 
ئايەتكــە ئاساســەن ســۆزلىگەنلىرىمىزدىن، قىلمىشــلىرىمىزدىن ۋە كۆڭلىمىزدىكىلەردىــن ھېســاب 
ئېلىنىدىغــان بولســاق، ھــاالك بولىمىــز. چۈنكــى كۆڭلىمىزگــە كۈچىمىــز يەتمەيــدۇ، دېــدى. 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: »>ئاڭلىــدۇق، ئىتائــەت قىلــدۇق< دەڭالر، يەھۇدىالرغــا ئوخشــاش 
>ئاڭلىــدۇق، ئاســى بولــدۇق< دېمــەڭالر« دېــدى. ســاھابىالرنىڭ ھەممىســى: »ئاڭلىــدۇق، 
ئىتائــەت قىلــدۇق« دېــدى. شــۇنىڭ بىلــەن مۇنــۇ ئايەتلــەر نازىــل بولــدى: ﴿آََمــَن الرَُّســوُل ِبَا 
أُنـْـزَِل إِلَيْــِه ِمــْن َربِّــِه َوالُْمْؤِمُنــوَن كُلٌّ آََمــَن ِباللَّــِه َوَماَلئَِكِتــِه وَكُتُِبــِه َورُُســلِِه َل نَُفــرُِّق بـَـْنَ أََحــٍد ِمــْن رُُســلِِه َوقَالـُـوا َســِمْعَنا 
ــا َمــا كََســبَْت َوَعلَيَْهــا َمــا اكْتََســبَْت  ــُه نَْفًســا إِلَّ ُوْســَعَها لََه ــُف اللَّ ــَك الَْمِصــُر )285( َل يَُكلِّ َوأَطَْعَنــا ُغْفرَانَــَك َربََّنــا َوإِلَيْ
لَْنــا  َربََّنــا َل تُؤَاِخْذنـَـا إِْن نَِســيَنا أَْو أَْخطَأْنـَـا َربََّنــا َوَل تَْحِمــْل َعلَيَْنــا إِْصًا كَــاَم َحَملْتـَـُه َعــَى الَِّذيــَن ِمــْن قَبْلَِنــا َربََّنــا َوَل تَُحمِّ
ــەر  ــْوِم الَْكاِفِريــَن﴾ »پەيغەمب ــا َعــَى الَْق ــا فَانُْصْنَ ــا أَنْــَت َمْوَلنَ ــا َوارَْحْمَن ــا َواْغِفــْر لََن ــا ِبــِه َواْعــُف َعنَّ ــَة لََن َمــا َل طَاقَ
پەرۋەردىــگارى تەرىپىدىــن ئۇنىڭغــا نازىــل قىلىنغــان كىتابغــا ئىمــان كەلتــۈردى، مۆمىنلەرمــۇ 
ئىمــان كەلتــۈردى، ئۇالرنىــڭ ھەممىســى ئالالھقــا ۋە ئالالھنىــڭ پەرىشــتىلىرىگە، كىتابلىرىغــا 
ۋە پەيغەمبەرلىرىگــە ئىمــان كەلتــۈردى. )ئــۇالر( »ئالالھنىــڭ پەيغەمبەرلىرىنىــڭ ھېچبىرىنــى 
ــاي  ــان ئېيتم ــپ، بەزىســىگە ئىم ــان ئېيتى ــڭ بەزىســىگە ئىم ــى ئۇالرنى ــز )يەن ئايرىۋەتمەيمى
ــەت  ــە( ئىتائ ــدۇق ۋە )ئەمرىڭگ ــى( ئاڭلى ــز )دەۋىتىڭن ــۇالر: »بى ــدۇ. ئ ــز(« دەي قالمايمى

]1]  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى. 
]2]  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى. 

]3]  بەقەرە سۈرىىس، -284ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 
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ــېنىڭ  ــز س ــان جايىمى ــر يانىدىغ ــز، ئاخى ــى تىلەيمى ــز، مەغپىرىتىڭن ــدۇق، پەرۋەردىگارىمى قىل
دەرگاھىڭــدۇر« دەيــدۇ. ئالــالھ ھېچكىمنــى تاقىتــى يەتمەيدىغــان ئىشــقا تەكلىــپ قىلمايــدۇ. 
كىشــىنىڭ قىلغــان ياخشــىلىقى )نىــڭ ســاۋابى( ئۆزىگىــدۇر، يامانلىقــى )نىــڭ جازاســى( مــۇ 
ئۆزىگىــدۇر. )ئــۇالر( »پەرۋەردىگارىمىــز! ئەگــەر بىــز ئۇنتۇســاق ياكــى خاتاالشســاق )يەنــى 
بىــز ئۇنتــۇش ياكــى ســەۋەنلىك ســەۋەبىدىن ئەمرىڭنــى تولــۇق ئورۇنلىيالمىســاق(، بىزنــى 
ــاش،  ــە ئوخش ــە يۈكلىگىنىڭگ ــن ئىلگىرىكىلەرگ ــز! بىزدى ــن. پەرۋەردىگارىمى ــا تارتمىغى جازاغ
ــن(،  ــپ قىلمىغى ــالرغا تەكلى ــن ئىش ــى قىيى ــى بىزن ــن )يەن ــۈك يۈكلىمىگى ــر ي ــە ئېغى بىزگ
پەرۋەردىگارىمىــز! كۈچىمىــز يەتمەيدىغــان نەرســىنى بىزگــە ئارتمىغىــن، بىزنــى كەچۈرگىــن، 
ــر  ــڭ ئىگىمىزســەن، كاپى ــن، ســەن بىزنى ــم قىلغى ــن، بىزگــە رەھى ــرەت قىلغى بىزگــە مەغپى

قەۋمگــە قارشــى بىزگــە يــاردەم بەرگىــن« دەيــدۇ.«]1] 

2_ زۆرۈرىيەت چەكلەنگەن ئىشالرنى جايىز قىلىدۇ

ــى  ــەن، يەن ــدا چەكلەنگ ــال ئەھۋال ــەرىئىتدە نورم ــالم ش ــداق: ئىس ــى مۇن ــڭ مەنىس بۇنى
ھــارام قىلىنغــان ئىشــالر مەجبــۇر قالغانــدا، زۆرۈرىيــەت جەھەتتىــن جايىــز بولىــدۇ. بەلكــى 
شــۇ قېتىملىــق ئەھۋالدىــن قۇتۇلــۇپ قېلىــش ئۈچــۈن ئــۇ ئىشــنى قىلىــش پــەرز بولىــدۇ. 
ــم. شــۇنىڭ ئۈچــۈن  ــن ئاشۇرۇۋەتمەســلىك الزى ــەت مىقدارىدى ــۇ ئىشــنى زۆرۈرىي ــن ب لېكى
ــا مۇناســىۋەتلىك  ــدۇ« دېگــەن. بۇنىڭغ ــاراپ ئۆلچىلى ــا ق ــەت مىقدارغ ــاالر: »زۆرۈرىي ئۆلىم
قۇرئــان كەرىمــدە مونــۇ ئايــەت بايــان قىلىنغــان: ﴿قـُـْل َل أَِجــُد ِف َمــا أُوِحــَي إَِلَّ ُمَحرًَّمــا َعــَى طَاِعــٍم 
يَطَْعُمــُه إِلَّ أَْن يَُكــوَن َميْتـَـًة أَْو َدًمــا َمْســُفوًحا أَْو لَْحــَم ِخْنِزيــٍر فَِإنَّــُه رِْجــٌس أَْو ِفْســًقا أُِهــلَّ لَِغــْرِ اللَّــِه ِبــِه فََمــِن اْضطـُـرَّ 
َغــْرَ بـَـاٍغ َوَل َعــاٍد فـَـِإنَّ َربَّــَك َغُفــوٌر رَِحيــٌم﴾ »)ئــى پەيغەمبىرىــم!( ئېيتقىنكــى، مــاڭا ۋەھيــى قىلىنغــان 
ئەھكامــالر ئىچىــدە، ئــۆزى ئۆلــۈپ قالغــان نەرســە ياكــى ئېقىــپ چىققــان قــان ۋە ياكــى 
چوشــقا گۆشــىـ  چوشــقا گۆشــى پاســكىنىدۇرـ  ياكــى گۇنــاھ قىلىــپ ئالالھتىــن غەيرىينىــڭ 
ئىســمى ئېيتىلىــپ بوغۇزالنغــان مالدىــن باشــقا ھــەر قانــداق ئــادەم ئۈچــۈن ھــارام قىلىنغان 
يېمەكلىــك كۆرمەيمــەن. كىمكــى ئۇالردىــن )يۇقىرىقــى ھــارام قىلىنغــان نەرســىلەردىن( نائىالج 
ــدۇ(،  ــاھ بولماي ــچ گۇن ــە )ھې ــۇدەك يېس ــاقالپ قالغ ــى س ــدا ھاياتىن ــىز ھال ۋە ئىختىيارس

چۈنكــى پەرۋەردىگارىــڭ مەغپىــرەت قىلغۇچىــدۇر، )بەندىلىرىگــە( مېھرىبانــدۇر.«]2] 

ئــۆزى ئۆلــۈپ قالغــان ھايۋاننىــڭ گۆشــى، ھايۋاننــى بوغۇزلىغانــدا ئاققــان قــان، چوشــقا 
گۆشــى ۋە ئالالھتىــن باشقىســىنىڭ ئىســمى تىلغــا ئېلىنىــپ بوغۇزالنغــان ھايۋاننىــڭ گۆشــى 
ھەممىســى پاســكىنا ۋە نورمــال ھالەتتــە ئۇنــى يېيىــش ھارامــدۇر. لېكىــن يەيدىغــان نەرســە 
تاپالمىغــان، ئاچلىقتىــن ئۆلىدىغــان ھالەتكــە كەلگــەن كىشــى قانــداق قىلىــدۇ؟ بــۇ كىشــى 
ئاچلىقتىــن ئۆلســۈنمۇ؟ ياكــى ھاياتىنــى قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن يۇقىرىدىكــى ھــارام قىلىنغــان 
ــۇ ئەھۋالدىكــى كىشــىنىڭ  ــاال ب ــالھ تائ ــە ئال نەرســىلەردىن يېســۇنمۇ؟ يۇقىرىدىكــى ئايەتت
ھــارام نەرســىلەردىن ئۆلمىگۈچىلىــك، ھاياتىنــى قۇتقــۇزۇپ قالغۇچىلىــك يېســە بولىدىغانلىقىنى، 
ــكار  ــە، گۇناھ ــتىن ئۆلس ــىچە يېمەس ــان. ئەكس ــان قىلغ ــى باي ــكار بولمايدىغانلىقىن گۇناھ
بولىــدۇ. مانــا بــۇ ئىســالم شــەرىئىتىنىڭ كەڭچىلىكــى، ئىنســانالرنىڭ قىيىنچىلىقلىرىغــا رىئايــە 

]1]  بەقەرە سۈرىىس، 285 ۋە -286ئايەت. 
]2]  ئەنئام سۈرىسى، -145ئايەت. 
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قىلىدىغانلىقــى ۋە ئاســانلىقىدۇر. 

3_ ئىســالم شــەرىئىتىدە ھــارام قىلىنغان نەرســىلەر ھاالل نەرســىلەرگە 
ــبەتەن ئاز نىس

ئالــالھ تائــاال بــۇ دۇنيادىكــى جانلىق-جانســىز بارلىــق نەرســىلەرنى ئىنســانغا بىۋاســىتا 
ــەت  ــۇ نەرســىلەردىن پەق ــان. ب ــەت قىلىــش ئۈچــۈن ياراتق ــدا خىزم ياكــى ۋاســىتىلىق ھال
ــەك ۋە  ــۇڭا يېمەك-ئىچم ــان. ش ــارام قىلغ ــى ھ ــق بولغانلىرىن ــا زىيانلى ــاننىڭ ھاياتىغ ئىنس
ــان  ــارام قىلىنغ ــاق، ھ ــان بولس ــلەرگە قارايدىغ ــەت ۋە ھەدىس ــىۋەتلىك ئاي ــا مۇناس بۇنىڭغ
نەرســىلەرنىڭ ھــاالل قىلىنغــان نەرســىلەردىن نەچچــە ھەسســە ئــاز ئىكەنلىكىنــى كۆرىمىــز. 
ــالھ  ــۇر. مەســىلەن، ئال ــدا، ھــاالل چەكســىزدۇر، ھــارام چەكلىكت ــپ ئېيتقان مۇنداقچــە قىلى
ُم َولَْحــُم الِْخْنِزيــِر َوَمــا أُِهــلَّ  تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿ُحرَِّمــْت َعلَيُْكــُم الَْميْتَــُة َوالــدَّ
ــَح َعــَى النُُّصــِب  ــْم َوَمــا ُذِب ــبُُع إِلَّ َمــا ذَكَّيْتُ ــُة َوالنَِّطيَحــُة َوَمــا أَكََل السَّ ــوَذُة َوالُْمَتَدِّيَ ــِه َوالُْمْنَخِنَقــُة َوالَْمْوقُ ــِه ِب ــْرِ اللَّ لَِغ
َوأَْن تَْستَْقِســُموا ِبــاْلَزَْلِم َذلُِكــْم ِفْســٌق﴾ »ســىلەرگە ئــۆزى ئۆلــۈپ قالغــان ھايــۋان، قــان، چوشــقا 
ــان  ــپ بوغۇزالنغ ــا ئېلىنى ــى تىلغ ــڭ( نام ــى بۇتالرنى ــڭ )يەن ــن غەيرىينى ــى، ئالالھتى گۆش
ــن(  ــۋان، )ئېگىزدى ــەن ھاي ــۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگ ــۋان، ئ ــەن ھاي ــۇپ ئۆلتۈرۈلگ ــۋان، بوغ ھاي
يىقىلىــپ ئۆلگــەن ھايــۋان، )ھايۋانــالر تەرىپىدىــن( ئۈســۈپ ئۆلتۈرۈلگــەن ھايــۋان، يىرتقۇچ 
ھايۋانــالر يېرىــپ ئۆلتــۈرۈپ يېگــەن ھايــۋان )نىــڭ گۆشــىنى يېيىــش( ھــارام قىلىنــدى. 
لېكىــن )يۇقىرىقــى بــەش تۈرلــۈك ھايۋاندىــن جېنــى چىقمىغــان چاغــدا( بوغۇزلىغانلىرىــڭالر 
ھــاالل بولىــدۇ. ھەمــدە بۇتالرغــا ئېلىــپ بېرىلىــپ ئۇنىــڭ يېنىــدا بوغۇزالنغــان ھايۋانــالر 
ھــارام قىلىنــدى. ئــەزالم )يەنــى جاھىلىيــەت دەۋرىــدە پــال ئۈچــۈن ئىشــلىتىدىغان ئــۈچ 

ــەن پــال سېلىشــىڭالر ھــارام قىلىنــدى، بــۇ گۇناھتــۇر.«]1]  پارچــە ياغــاچ( بىل

بــۇ ئايەتتــە ھــارام قىلىنغــان نەرســىلەرنىڭ ھــارام قىلىنىشــىغا قارايدىغــان بولســاق، بــۇ 
نەرســىلەرنىڭ يــا ئىنســاننىڭ بەدىنىگــە زىيانلىــق ياكــى جەمئىيەتكــە زىيانلىــق ئىكەنلىكىنــى 
ــق  ــەن ئارقىلى ــى ئىلىم-پ ــى كۈنىمىزدىك ــق ئىكەنلىك ــىلەرنىڭ زىيانلى ــۇ نەرس ــز. ب كۆرىمى
ــا،  ــان بولغاچق ــىز مېھرىب ــە چەكس ــاال بەندىلىرىگ ــالھ تائ ــەك، ئال ــپاتالنغاندۇر. دېم ئىس
ــىتىلىق  ــى ۋاس ــىتە ياك ــا بىۋاس ــۈن ئۇالرغ ــداش ئۈچ ــتىن قوغ ــا ئۇچراش ــانالرنى زىيانغ ئىنس
ــانالرغا  ــدى؛ ئىنس ــارام قىل ــىلەرنىال ھ ــكىنا-نىجىس نەرس ــان پاس ــق بولغ ــە زىيانلى ھالەتت
پايدىلىــق پــاك نەرســىلەرنى ھــاالل قىلــدى. ئالــالھ تائــاال يەنــە بىــر ئايەتتــە مۇنــداق 
دەيــدۇ: ﴿َويُِحــلُّ لَُهــُم الطَّيِّبـَـاِت َويَُحــرُِّم َعلَيِْهــُم الَْخبَائـِـَث﴾ »ئۇالرغــا پــاك نەرســىلەرنى ھــاالل قىلىدۇ، 

ــدۇ.«]2]  ــارام قىلى ــىلەرنى ھ ــاك نەرس ناپ

ھەدىســلەردە ھــارام قىلىنغــان نەرســىلەرگە كەلســەك، ئىمــام ئەبــۇ داۋۇد ئەبــۇ ھۇرەيــرە 
ــداق  ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھىسس ــتە، پەيغەمب ــان ھەدىس ــەت قىلغ ــن رىۋاي ــۇ ئەنھۇدى رەزىيەلالھ
ــەن  ــرى بىل ــڭ ۋە تىرناقلى ــۇچ ھايۋاننى ــداق يىرتق ــلىق ھەرقان ــەن چىش ــەن: »مەرگ دېگ
ــارى  ــام بۇخ ــدۇر.«]3] ئىم ــش ھارام ــىنى يېيى ــڭ گۆش ــداق ئۇچارلىقنى ــان ھەرقان ئوۋاليدىغ

]1]  مائىدە سۈرىسى، -3ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 
]2]  ئەئراف سۈرىسى، -157ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 

]3]  بۇ ھەدىسنى مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان. 
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ۋە مۇســلىم رىۋايــەت قىلىنغــان يەنــە بىــر ھەدىســتە، جابىــر رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق 
دېگــەن: »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم خەيبــەر كۈنــى يەرلىــك ئىشــەكنىڭ گۆشــىنى يېيىشــنى 

ــان.« ــارام قىلغ ھ

4_ ئەسلىدە ھەممە نەرسە جائىزدۇر

يەنــى ھەممــە نەرســە ئەســلىدە ھااللــدۇر. چۈنكــى ئالــالھ تائــاال ئىنســاننى يــەر يۈزىنــى 
ــىلەرنى  ــق نەرس ــى بارلى ــۈن كائىناتتىك ــڭ ئۈچ ــان. ئۇنى ــۈن ياراتق ــدۈرۈش ئۈچ گۈللەن
ئىنســاننىڭ خىزمىتىگــە بويســۇندۇرۇپ بەرگــەن. بــۇ ھەقتــە ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: 
ــىلەر  ــىنى س ــە نەرس ــى ھەمم ــەر يۈزىدىك ــالھ ي ــا ِف اْلَرِْض َجِميًعــا﴾ »ئال ــْم َم ــَق لَُك ــِذي َخلَ ﴿ُهــَو الَّ
رِْض َجِميًعــا  ــَمَواِت َوَمــا ِف الَْ َر لَُكــْم َمــا ِف السَّ )نىــڭ پايدىلىنىشــىڭالر( ئۈچــۈن ياراتتــى... «]1] ﴿َوَســخَّ
ِمْنــُه﴾ »ئالــالھ ئاســمانالردىكى ۋە زېمىندىكــى نەرســىلەرنىڭ ھەممىســىنى )كامالــى( پەزلىدىــن 
ســىلەرگە بويســۇندۇرۇپ بــەردى... «]2] بــۇ ئايەتلەرگــە ئاساســەن مەۋجــۇدات ئالىمىدىكــى 
ــى  ــاننىڭ كائىناتتىك ــۈن ئىنس ــۇنىڭ ئۈچ ــان. ش ــۈن يارىتىلغ ــان ئۈچ ــە ئىنس ــە نەرس ھەمم
ھەممــە نەرســىدىن پايدىلىنىشــى مۇبــاھ، يەنــى جائىــزدۇر. پەقــەت ئىنســانالرنىڭ ماددىــي ۋە 
مەنىــۋى مەنپەتىنــى قوغــداش، ســاالمەتلىكىنى ئاســىراش ئاساســىدا بىــر قىســىم نەرســىلەر 
ھــارام قىلىنغــان. بــۇ تــۈر نەرســىلەرنىڭ ھــارام قىلىنىشــى پەقــەت ئالــالھ ۋەئالالھ رەســۇلى 
تەرىپىدىــن كۆرســىتىلىدۇ. بۇنىــڭ ســىرتىدا ھەرقانــداق بىــر شەخىســنىڭ ھــاالل – ھــارام 
ــىلەر  ــان نەرس ــز بولغ ــى جايى ــاھ يەن ــۇنىڭدەك مۇب ــدۇ، ش ــى بولماي ــش ھوقۇق قىلىۋېلى
ئۈســتىدە كــۆپ ســۇئال ســورماي پايدىلىنىشــى تەلــەپ قىلىنىــدۇ. بۇنىڭغــا مۇناســىۋەتلىك 
ــەر  ــتە پەيغەمب ــر ھەدىس ــان بى ــەت قىلىنغ ــن رىۋاي ــۇ ئەنھۇدى ــاس رەزىيەلالھ ــۇ ۋەقق ئەب
ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »مۇســۇلمانالرنىڭ ئىچىــدە گۇناھــى ئــەڭ ئېغىــر بولغىنــى، 
ــۇ  ــەن ئ ــوئالىغا جاۋاب ــڭ س ــورىغان، ئۇنى ــوئال س ــدە س ــە ھەققى ــان نەرس ــارام قىلىنمىغ ھ
نەرســە ھــارام قىلىنغــان كىشــىدۇر.« )يەنــى ئەگــەر ســورىمىغان بولســا، بەلكىــدە ھــارام 
قىلىنمايتتــى، ئــۇ ســورىغانلىقى ئۈچــۈن ھــارام قىلىنــدى ۋە ئىنســانالر ئۇنىڭدىــن مەھــرۇم 
بولــدى.(]3] ئەبــۇ دەردائ رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنغــان يەنــە بىــر ھەدىســتە، 
ــدۇر،  ــە ھاالل ــان نەرس ــاالل قىلغ ــدا ھ ــاال كىتابى ــالھ تائ ــاالم: »ئال ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ھــارام قىلغــان نەرســە ھارامــدۇر، بايــان قىلمىغــان نەرســە ئەپــۇ قىلىنغانــدۇر، ئالالھنىــڭ 
ــەس«  ــان ئەم ــىنى ئۇنتۇغ ــاال ھېچنەرس ــالھ تائ ــى ئال ــڭالر، چۈنك ــۇل قىلى ــى قوب ئەپۋىن
دېگەندىــن كېيىــن ﴿َوَمــا كَاَن َربُّــَك نَِســيًّا﴾ »ســېنىڭ رەببىــڭ )ھېــچ نەرســىنى( ئۇنتۇمايــدۇ.«]4]

دېمــەك، ئىســالم دىنىمىــزدا ئىنســانالر قىاللمايدىغــان ياكــى قىيىنچىلىقتــا قالىدىغــان ھېــچ 
بىــر ئىــش يــوق. ئالــالھ ھەممىمىزنــى ھــەق يولدىــن ئايرىمىســۇن. 

داۋامى كېيىنكى ساندا...	 

]1]  بەقەرە سۈرىسى، -29ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 
]2]  جاسىيە سۈرىسى، -13ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 

]3]  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. 
]4]  ھاكىم رىۋايەت قىلغان. ئەلبانى سەھىھ دېگەن. ئايەت مەريەم سۈرىىس، -64ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: تاھىرجان 
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»ئوۋچىنىڭ ئوقياسى بولسا، كىيىكنىڭ خۇداسى يوقمىكەن!«

— ئۇيغۇر خەلق ماقالى

ــىدىكى  ــل ئوتتۇرىس ــەن باتى ــەق بىل ــال ھ ــن تارتىپ ــا كەلگەندى ــى دۇنياغ ــان ئوغل ئىنس
ــپ،  ــە قىلى ــەت غەلىب ــدە ھەقىق ــتە بەزى ــۇ كۈرەش ــدى. ب ــۇپ كەل ــۇت بول ــۈرەش مەۋج ك
ئادالــەت ھۆكــۈم ســۈرۈپ، ئىنســانالر خۇشــال-خۇرام، بەخت-ســائادەت ئىچىــدە ياشىســا، 
ــپ  ــان يىغلىتى ــى ق ــپ، ئۇالرن ــوزەك قىلى ــى ب ــپ، ئاجىزالرن ــە قىلى ــالر غەلىب ــدە زالىم بەزى
كەلــدى. ئالالھنىــڭ ئىنســانالرغا قىلغــان چەكســىز ئىنئامــى ھاياتىمىزنىــڭ مىزانــى بولغــان 
قۇرئــان كەرىــم بىزگــە ھاياتىمىــزدا دۇچ كېلىدىغــان قىيىنچىلىقــالر ۋە ئۇالرنــى ھــەل قىلىــش 
چارىلىــرى، شــۇنداقال بېشــىمىزغا كەلگــەن مۇســىبەتلەرگە قانــداق مۇئامىلــە قىلىــش، دۇچــار 
ــۇرۇپ  ــداق قايت ــى قان ــۇش، ئىززىتىمىزن ــداق قوتۇل ــن قان ــازاپ ئوقۇبەتلىرىمىزدى ــان ئ بولغ
ــۇن  ــارائىتىمىزغا ئۇيغ ــڭ ش ــىنى بىزنى ــڭ خەرىتىس ــۈن ھاياتىمىزنى ــى، پۈت ــش؛ قىسقىس ئېلى
ھالەتتــە روشــەن ئايــەت، گــۈزەل ئۆرنــەك، ئىبرەتلىــك قىسســە، يول-يــورۇق، بۇيــرۇق ۋە 
تەنبىھلــەر ئارقىلىــق بىزگــە ســىزىپ كۆرســىتىپ بەرگەنىــدى. ئەپسۇســكى، ئــۇزۇن يىلالردىن 
بىــرى خىتتاينىــڭ ئېغىــر زۇلۇم-ســىتەملىرى ئاســتىدا ياشــاپ كېلىۋاتقــان خەلقىمىزقۇرئاننىــڭ 
ســەۋرگە قىلىنغــان تەرغىباتلىرىدىــن باشــقا كۆرســەتمىلىرىگە ئانچــە ئەھمىيــەت بەرمەيۋاتىدۇ ۋە 
ياكــى بــەزى كىشــىلەر كۈنســايىن كۈچىيۋاتقــان زۇلۇمــالر ســەۋەپلىك ئالالھنىــڭ ياردىمىدىــن 
ئۈمىدىنــى ئۈزگــەن بولســا، بىرقىســملىرى زۇلۇمغــا ھېچقانــداق قارشــىلىق قىلماي بېشــىمىزغا 

قۇرئان كەرىمدە تىلغا ئېلىنغان مەزلۇمالردىن قۇرئان كەرىمدە تىلغا ئېلىنغان مەزلۇمالردىن 

ئۇيغۇر خەلقىگە نەزەرئۇيغۇر خەلقىگە نەزەر

ئابدۇلال ئارمانئابدۇلال ئارمان
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كەلگــەن مۇســىبەتلەرگە ســەۋر قىلىــپ ئولتۇرســاقال، »ئوۋچىنىــڭ ئوقياســى بولســا، بىزنىڭمۇ 
ئالالھىمىــز بــار«. بىزنــى خىتتايالردىــن ئــۆزى قۇتقۇزىــدۇ دەپ بارچــە ئۈمىدنــى ئالالھقــا 
باغــالپ، ھــەر قېتىــم خىتتايــالر ئازراقــال پاالكەتكــە يولۇقســا ئۆزىنىــڭ ئىدىيەســىنىڭ توغــرا 
ئىكەنلىكىدىــن پەخىرلىنىــپ، ئالالھنىــڭ ئۇنىڭغــا يۈكلىگــەن مەجبۇرىيەتلىرىنــى ئادا قىلماســتىن 

بەخىرامــان ياشــاپ كېلىۋاتىــدۇ. 

بــۇ ماقالىــدە قۇرئاندىكــى زۇلۇمغــا ئۇچرىغانــالر ھەققىدىكــى بايانــالر ۋە ئۇالرغــا بېرىلگەن 
كۆرســەتمىلەردىن بىرقانچىســى ئۈســتىدە توختىلىمەن. 

زۇلۇم ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە

ــڭ  ــا، زالىمالرنى ــڭ ئاجىزالرغ ــى »كۈچلۈكلەرنى ــدە زۇلۇمن ــق لوغىتى ــى ئىزاھلى ئۇيغۇرتىل
مەزلۇمالرغــا، ھۆكۈمرانلىــق قىلغۇچىالرنىــڭ ھۆكۈمرانلىــق قىلىنغۇچىالرغــا ســالىدىغان جــەۋر-
ــۇم« دەپ  ــىنىپىي زۇل ــۇم، س ــي زۇل ــتىبداتلىق: مىللى ــش؛ ئىس ــىز ئېزى ــى؛ شەپقەتس جاپاس

ــدۇ. ]1] ئىزاھالي

ــش  ــۇۋال قىلى ــش، ئ ــىزلىق قىلى ــى ھەقس ــى مەنىس ــۆزىنىڭ لۇغەتتىك ــۇم« س »زۇل
ــلىقنى  ــدا قويماس ــۆز ئورنى ــىنى ئ ــر نەرس ــۇپ، بى ــك بول ــىش دېگەنلى ــن ئېش ۋە ھەددىدى
كۆرســىتىدۇ. »زۇلــۇم« ســۆزى ئىســتىالھتا كۆپلىگــەن مەنىلــەردە كېلىــدۇ، ئەممــا ھەممىســى 
ھەقىقەتتىــن بۇرۇلــۇپ ناھــەق ئىــش قىلىــش دېگــەن مەنىدىــن چىقىــپ كەتمەيدۇ. قىسقىســى، 
ــدۇر.  ــقىچە قىلىش-زۇلۇم ــى باش ــلىق ۋە ئۇن ــدا قىلماس ــنى جايى ــلىك ئىش ــقا تېگىش قىلىش
ئەممــا »زۇلــۇم« ســۆزىدىن مەســئۇلالرنىڭ قــول ئاســتىدىكىلىرىگە ۋە ھۆكۈمەتلەرنىــڭ خەلققە 
ــرى  ــڭ تۈرلى ــى زۇلۇمنى ــۇر. چۈنك ــوڭ خاتالىقت ــىنىۋېلىش چ ــال چۈش ــان زۇلۇملىرىنى قىلىدىغ
ئىنتايىــن كــۆپ بولــۇپ، ھاياتلىقنىــڭ ھەممــە ســاھەلىرىدە ۋە ئىنســانالرنىڭ كۆپىنچىســىدە 

ــدۇ.]2] ــۈپ تۇرى دېگــۈدەك كۆرۈل

ــڭ  ــىز ئىش-پائالىيەتلەرنى ــل ھەقس ــەكلى ھەرخى ــن ش ــن زۇلۇمدى ــى ئىزاھاتالردى يۇقىرىق
ــز.  ــى كۆرىۋاالاليمى ــۆزدە تۇتىلىدىغانلىقىن ك

قۇرئاندىكى زۇلۇم ئۇقۇمى 

قۇرئــان كەرىمــدە نۇرغــۇن ئايەتلــەردە ئالــالھ ئىنســانالرنى ھاالكەتكــە ئېلىــپ بارىدىغــان 
جىنايەتلەردىــن ئاگاھالندۇرغــان. جۈملىدىــن زۇلــۇم ھــەم ئالــالھ ئــەڭ كــۆپ ئاگاھالندۇرغــان 
قەبىــھ قىلمىشــالردىن بىــرى ھېســابلىنىدۇ. قۇرئــان كەرىمــدە »زۇلــۇم« ســۆزى ئوخشــىمىغان 

]1] ئۇيغۇر تىلى ئىزاھلىق لوغىتى
]2] ئۇستاز مۇھەممەد يۈسۈپنىڭ »زۇلۇم ۋە ئۇنىڭ ئىجتىمائىي ھاياتتىكى تەسىرى« ناملىق ماقالىسىدىن
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ــدا  ــەر  ئورۇن ــۇپ]1]، ھ ــان بول ــا ئېلىنغ ــدا تىلغ ــەن 289 ئورۇن ــەر بىل ــەكىل ۋە ئىپادىل ش
ئوخشــىمىغان ئۇقۇمالرنــى ئىپادىلــەپ كەلگــەن. ئۇالرنــى تۆۋەندىكىچــە ئــۈچ چــوڭ تۈرگــە 

ئايرىشــقا بولىــدۇ. 

1. ئېتىقادىي زۇلۇم:

ــېرىك  ــا ش ــۇپ، ئالالھق ــۈر بول ــان ت ــۆپ تەكرارلىنىدىغ ــەڭ ك ــدە ئ ــان كەرىم ــۇ قۇرئ ب
ــا  ــڭ بۇيرۇقلىرىغ ــش، ئۇنى ــى قىلى ــق دەۋاس ــش، ئىالھلى ــكار قىلى ــى ئىن ــۈرۈش، ئۇن كەلت
بويۇنتاۋلىــق قىلىــش ۋە ئۇنىــڭ ئىسىم-ســۈپەتلىرىگە شــەك كەلتــۈرۈش قاتارلىــق ئېتىقادىــي 
مەســىللەردىن ئىبــارەت ئىنســاننىڭ ئېغىــر ئاقىۋەتكــە، دوزاخقــا مەھكــۇم بولۇشــىغا ســەۋەپچى 
بولىدىغــان ئالــالھ بىلــەن بەنــدە ئوتتۇرســىدىكى ئەقىدىۋىــي پائالىيەتلەردىكــى زۇلــۇم كۆزدە 
ــا  ــم( ئوغلىغ ــان )ھەكى ــدا لوقم ــۆز ۋاقتى ــدۇ: )ئ ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ــدۇ. ئال تۇتۇلى
نەســىھەت قىلىــپ: »ئــى ئوغۇلچىقىــم، ئالالھقــا شــېرىك كەلتۈرمىگىــن، شــېرىك كەلتــۈرۈش 

ھەقىقەتــەن زور گۇناھتــۇر« دېــدى]2](. 

2. ئىجتىمائىي زۇلۇم:

ــىۋەتلەردە  ــارا مۇناس ــىدىكى ئۆز-ئ ــىلىك تۇرمۇش ــانالرنىڭ كىش ــۇم ئىنس ــي زۇل ئىجتىمائى
پەيــدا بولىدىغــان زۇلــۇم بولــۇپ، قۇرئــان كەرىــم ۋە ھەدىــس شــەرىفتە ئۇنىــڭ نۇرغــۇن 
ــى  ــش، ئاتا-ئانىن ــى يېۋىلى ــقىالرنىڭ ھەققىن ــىلەن، باش ــان. مەس ــان قىلىنغ ــرى باي تۈرلى
قاقشــىتىش، قولۇم-خوشــنىالرغا ئــازار بېرىــش، ئاتا-ئانىالرنىــڭ بالىلىرىغــا زۇلــۇم قىلىشــى، 
ئەرلەرنىــڭ ئايالالرغــا، ئايالالرنىــڭ ئەرلەرگــە زۇلــۇم قىلىشــى، سودا-ســېتىقتا ســاختىپەزلىك 
ــقا  ــن باش ــۈرۈش ۋە ئۇنىڭدى ــادەم ئۆلت ــەق ئ ــش، ناھ ــۇم قىلى ــا زۇل ــش، ھايۋاناتالرغ قىلى
ــى  ــي زۇلۇمن ــالر ئىجتىمائى ــدۇ. ئالىم ــۆزدە تۇتۇلى ــك ك ــل ناھەقچىلى ــى ھەرخى ھاياتىمىزدىك
ــۈش،  ــان تۆك ــەق ق ــدۇ: ناھ ــە ئايرىي ــۆت تۈرگ ــدەك ت ــا تۆۋەندىكى ــە قارىت خارەكتىرىگ
ــىنىپىي  ــش، س ــا چېقىلى ــېلىش، يۈز-ئابرويىغ ــان س ــە زىي ــال- مۈلكىگ ــقىالرنىڭ م باش

ــق.  ئايرىمىچىلى

ــامدا  ــدە، ئاخش ــى دەپ ئەتىگەن ــڭ رازىلىقىن ــدۇ: )ئالالھنى ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ئال
پەرۋەردىگارىغــا ئىبــادەت قىلىدىغانالرنــى )يېنىڭدىــن( قوغلىۋەتمىگىــن، ئۇالرنىــڭ ھېســابىدىن 
ســاڭا ھېــچ نەرســە يۈكلەنمەيــدۇ )يەنــى ئۇالرنىــڭ قىلمىشــلىرى ئۈچــۈن ســەن جاۋابكارلىققا 
ــى  ــدۇ. ئۇالرن ــە يۈكلەنمەي ــچ نەرس ــا ھې ــابىڭدىنمۇ ئۇالرغ ــېنىڭ ھېس ــەن(. س تارتىلمايس

ــۇپ قالىســەن]3](.  ــن بول قوغلىۋەتســەڭ، زالىمالردى

]1]  »موسوعة القران«. 
]2]  سۈرە لوقمان، -13ئايەت
]3]  سۈرە ئەنئام -52ئايەت
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3. سىياسىي زۇلۇم:

بۈگــۈن ئىنســانالرنىڭ ھايــات تەرتىۋىنــى ئــەڭ كــۆپ پاراكەنــدە قىلىۋاتقــان، ئاجىــزالر 
ــان،  ــەۋج ئېلىۋاتق ــوقۇش ئ ــان، ئۇرۇش-س ــوزەك قىلنىۋاتق ــن ب ــەر تەرىپىدى كۈچلۈكل
قەھەتچىلىــك، ئاچارچىلىقالرنىــڭ يــۈز بېرىشــىگە ســەۋەبچى بولۇۋاتقــان، بولۇپمــۇ 
ــى  ــۈرۈپ چىقىرىۋاتقىن ــوزەك قىلىنىشــىنى كەلت ــۆپ ئېزىلىشــى ۋە ب ــەڭ ك مۇســۇلمانالرنىڭ ئ

ــدۇر.  ــىي زۇلۇم ــۇ سىياس دەل مۇش

سىياســىي زۇلــۇم سىياســەتتىكى ناھەقچىلىــق، سىياســىي كەمســىتىش، ئادالەتســىز ســايالم، 
ــتۇرۇش،  ــەت، باس ــىي خىيان ــرى، سىياس ــق ھەرىكەتلى ــك، قىرغىنچىلى ــىي چىرىكلى سىياس
ــي  ــش ۋە ئىرقى ــە قېقى ــلىك، چەتك ــى بەرمەس ــك ھوقۇق ــىزلىك، باراۋەرلى ــىي ئادالەتس سىياس

ــدۇ]1].  ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــق قاتارلىقالرن قىرغىنچىل

ــۇپ،  ــان بول ــەكىلدە توختالغ ــىمىغان ش ــم ئوخش ــان كەرى ــدە قۇرئ ــۇم ھەققى ــۇر زۇل مەزك
ــەن  ــەڭ روش ــدە ئ ــرائىل ۋەقەلىكى ــى ئىس ــەن بەن ــەۋن بىل ــم پىرئ ــى زالى ــڭ مەزمۇن ئۇنى
ــداق دەيــدۇ: )پىرئــەۋن ۋە ئۇنىــڭ قوشــۇنى )مىســىر(  ــاال مۇن ــالھ تائ ئىپادىلەنگــەن. ئال
زېمىنىــدا زۇلــۇم قىلىــپ )ئىمــان ئېيتىشــقا( بويۇنتاۋلىــق قىلــدى. ئــۇالر ئۆزلىرىنــى بىــز 
تەرەپكــە قايتۇرۇلمايمىــز )يەنــى قىيامــەت ۋە قايتــا تىرىلىــش يــوق، ھېســاب ئېلىنىشــمۇ، 

ــدى]2](.  ــان قىل ــوق( دەپ گۇم ــا تارتىلىشــمۇ ي جازاغ

قۇرئاندىكى مەزلۇمالر: 

قۇرئــان كەرىــم بىزگــە تارىختــا ئۆتكــەن مەزلــۇم قەۋملــەر ۋە ئۇالرنىــڭ زالىمغــا قانــداق 
قارشــى تۇرغانلىقــى، ئۇالرنىــڭ ســۈپەتلىرى ۋە ئىش-ھەرىكەتلىــرى ھەققىدە نۇرغــۇن ئەمەلىي 
ــىدىكى  ــۆزلەپ بېرىش ــىلەرنى س ــۇ قىسس ــڭ ئ ــەن. قۇرئاننى ــەرھىيلەپ بەرگ ــى ش ۋەقەلىكلەرن
مەقســەت ھەق-ناھــەق كۆرۈشــىدە مەزلۇملۇققــا مەھكــۈم بولغــان مۇســۇلمانالرنىڭ يولىنــى 
ــن  ــۇ ھالەتلەردى ــز ب ــقا، بى ــارەت. شۇڭالش ــىگىنالدىن ئىب ــەن س ــۈن بەرگ ــى ئۈچ تېپىۋىلىش
قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن زۇلۇمدىــن قۇتۇلــدۇرۇش خەرىتىســىگە مۇراجىئــەت قىلشــىمىز، بىزدىــن 

بۇرۇنقىــالر ماڭغــان يولنــى ئىــزالپ مېڭىشــىمىز كېــرەك. 

مەزلۇم بەنى ئىسرائىل خەلقى:

قۇرئــان كەرىمــدە كــۆپ تىلغــا ئېلىنغــان قىسســىلەردىن بىــرى بەنــى ئىســرائىل قىسسىســى 
بولــۇپ، بــۇ قىسســىدىن مۇســۇلمانالر ھەرخىــل ســاۋاق ۋە ئىبرەتلەرنــى چىقىرااليــدۇ. بــۇ 
ــان مىللەتلەرگــە نىســبەتەن تولىمــۇ  ــا ئۇچرىغ ــا ئوخشــاش زۇلۇمغ قىسســە بولۇپمــۇ ئۇالرغ

Encyclopedia of world problems [1[
]2] سۈرە قەسەس -39ئايەت
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پايدىلىــق ۋە مەنىلىــك قىسســە ھېســابلىنىدۇ. 

ــدۇ  ــۇق چــۈش كۆرى ــى قورقۇنچل ــر كۈن ــەۋن]1] بى ــى: پىرئ قىسســىنىڭ قىســقىچە مەزمۇن
ۋە شــۇنىڭدىن كېيىــن ئىســرائىل ئەۋالدىنــى ئازابالشــقا باشــاليدۇ. ئــۇ كۆرگــەن چۈشــىدە 
بەيتــۇل مۇقەددەســتىن بىــر ئــوت چىقىپ، ئــۇ ئوتنىــڭ مىســىردىكى ئىســرائىل ئەۋالدلىرىنىڭ 
ئۆيلىرىدىــن باشــقا مىســىرلىقالرنىڭ ئۆيلىرىگــە كىرگەنلىكىنــى كۆرىــدۇ. ئــۇ چۈشــنىڭ تەبىرى 
پىرئــەۋن پادىشــاھلىقنىڭ گۇمــران بولۇشــى ئىســرائىل ئەۋالدىدىــن بىــر كىشــىنىڭ قولىــدا 
ــدا  ــداق دەپمــۇ كەلگــەن: ئۇنىــڭ يېنى ــەردە مۇن ــەزى رىۋايەتل ــدۇ. ب ــى بىلدۈرى ئىكەنلىكىن
داۋاملىــق بىللــە تۇرۇدىغــان يېقىنلىــرى ۋە ئىســرائىل ئەۋالدلىــرى ئۆزلىــرى ئۈچــۈن چــوڭ 
بىــر دۆلــەت قــۇرۇپ بېرىدىغــان بىــر كىشــىنىڭ ئۆزلىرىنىــڭ ئىچىدىــن چىقىشــىنى كۈتــۈپ 
ــەۋن ئىســرائىل  ــن باشــالپ پىرئ ــدۇ. شــۇ ۋاقىتتى ــا ســۆزلەپ بېرى ــى ئۇنىڭغ تۇرۇۋاتقانلىقن
ــان ھــەر  ــن توغۇلغ ــڭ ئىچىدى ــەي، ئۇالرنى ــى ئۆلتۈرم ــز بالىالرن ــان قى ــن تۇغۇلغ ئەۋالدىدى
قانــداق ئوغــۇل بالىنــى ئۆلتۈرۈشــكە ۋە ئىســرائىل ئەۋالدلىرىنــى ئــەڭ جاپالىــق ۋە ئــەڭ 
پــەس ئىشــالرغا سېلىشــقا بۇيرۇيــدۇ. ئەرلىرىنــى ئۆلتــۈرۈپ قىرغىــن قىلســا قىــز ئاياللىرىنــى 
ــڭ  ــۇپ زۇلۇمنى ــتىن قورق ــپ قېلىش ــن ئايرىلى ــەۋن تەختىدى ــدۇ. پىرئ ــپ خورالي ــۇل قىلى ق
شــىددىتىنى تېخىمــۇ ئاشــۇرىدۇ، سان-ساناقســىز كىشــىلەرنى ئۆلتــۈرۈپ ھەددىدىــن ئاشــىدۇ. 

 ئالالھتائــاال بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ: )شۈبھىســىزكى، پىرئــەۋن )مىســىر( زېمىنىــدا 
)زومىگەرلىكتــە( ھەددىدىــن ئاشــتى، ئاھالىســىنى بۆلەكلەرگــە بۆلــۈپ، ئۇالردىــن بىــر تائىپــە 
)يەنــى بەنــى ئىســرائىل( نى بــوزەك قىلــدى. ئۇالرنىــڭ ئوغۇللىرىنــى ئۆلتــۈرۈپ، قىزلىرىنى 
ــن  ــەن بۇزغۇنچىالردى ــەۋن ھەقىقەت ــدۇردى، پىرئ ــك قال ــۈن( تىرى ــېلىش ئۈچ ــە س )خىزمەتك

 .) [2 ئىدى]

ئوت ئورەكلىرىگە تاشالنغان مەزلۇم خەلق:

ــان  ــن تەپســىلى باي ــم ۋە ھەدىــس شــەرىف ئارقىلىــق ئىنتايى ــان كەرى بــۇ قىسســە قۇرئ
قىلىنغــان بولــۇپ، مەزلۇمالرنىــڭ زالىمغــا قارشــى مەيدانــى، مۇســتەھكەم ئىرادىســى، ســان 
جەھەتتــە ئــاز بولســىمۇ ســۇنماس روھقــا ئىگــە ئالىيجانــاپ پەزىلىتــى ھەققىــدە قىممەتلىــك 

ئۆرنەكلەرنــى نامايــەن قىلىــدۇ. 

بــۇ قىسســە توغرىســىدا ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمدە بىــر ســۈرىدە ئاالھىــدە توختالغان 
ــن  ــۇ ئەنھۇدى ــۈھەيىب رەزىيەلالھ ــەد س ــام ئەھم ــاالم ئىم ــز ئەلەيھىسس ــا، پەيغەمبىرىمى بولس

]1]  خۇددى قەيسەر دېگەن ئىسم شام بىلەن رۇمنىڭ ھەر قانداق كاپىر پادىشاھلىرىغا، كىسرا دېگەن ئىسىم پارسنىڭ پادىشاھلىرىغا، تۈبيە دېگەن 
ئىسىم يەمەنلىكلەرنىڭ كاپىر پادىشاھلىرىغا، نەجاشى دېگەن ئىسىم ھەبەشىستاننىڭ )ئېفۇفىيەنىڭ( پادىشاھلىرىغا قويۇلغان ئىسىمدەك، پىرئەۋن دېگەن 

ئىسىممۇ مىسىرنىڭ كاپىر پادىشاھىغا بېرىلگەن ئاتالغۇدۇر
]2]  سۈرە قەسەس -4ئايەت
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رىۋايــەت قىلغــان )ســېھىرگەر، راھىــب، كىچىــك بىــر بــاال ۋە ئورەككــە تاشــالنغانالرنىڭ(]1] 
ھەدىســىدە قىسســىنىڭ ئ ومۇمىــي تەپســىالتىنى ئــۇزۇن ھېكايــە قىلىــپ بىرىــدۇ. 

ــار  ــېھرىگېرى ب ــرى س ــر قې ــاھنىڭ بى ــم پادىش ــى]2]: زالى ــى خۇالسىس ــىنىڭ ئومۇم قىسس
ــى  ــڭ ۋاستىس ــر راھىپنى ــاگىرتى بى ــدۇ. ش ــۇل قىلى ــاگىرت قۇب ــە ش ــۇ ئ ۆزىگ ــۇپ، ئ بول
بىلــەن ئالالھقــا ئىمــان ئېيتىــدۇ. بــاال ئۆزىنىــڭ ئىمــان كەلتۈرگەنلىكىنــى دەپ ســالىدۇ ۋە 
پادىشــاھ راھىپنــى تېپىــپ كېلىــپ ئۇنــى ئىماندىــن يېنىشــقا زوراليــدۇ. ئــۇ رەت قىلغانــدا 
ــل ئۇســۇلالرنى  ــدە پادىشــاھ ھەرخى ــا كەلگەن ــك بالىغ ــۆۋەت كىچى ــدۇ. ن ــى ئۆلتۈرۋىتى ئۇن
ــە  ــى بويىچ ــڭ دېگىن ــرى، بالىنى ــدۇ. ئاخى ــى ئۆلتۈرەلمەي ــىمۇ بالىن ــان بولس ــىناپ باقق س
پۈتــۈن خەلقنــى مەيدانغــا توپــالپ ئۇالرنىــڭ ئالدىــدا بىســمىلالھ دەپ ئــوق ئۈزگەندىــال 
ــى  ــق ئاممىس ــۈن خەل ــەن پۈت ــى كۆرگ ــپ مەنزىرىن ــۇ ئاجايى ــدە ب ــدۇ. نەتىجى ــاال ئۆلى ب
ــا ئىمــان ئېيتىــدۇ. بۇنــى كۆرگــەن زالىــم پادىشــاھ دەرغــەزەپ بولــۇپ شــەھەرگە  ئالالھق
ــى  ــالپ قەتل ــا تاش ــۇلمانالرنى ئوتق ــان مۇس ــن يانمىغ ــۇزۇپ ئىمانىدى ــى كوالتق ئورەكلەرن
قىلىــدۇ. مۇســۇلمانالر دىنىدىــن يانمىغانچــە قىرغىــن قىلىشــىنى داۋامالشــتۇرىدۇ. كوچىــالردا 
مۇســۇلمانالرنى قىلىچتىــن ئۆتكۈزىــدۇ. مىڭالرچــە مۇســۇلمانالر قىرغىــن قىلىنىــدۇ. ئانىالرنىڭ 

ــا تاشــلىنىدۇ.  ــرى ئوتق ــۈرەك پارىلى ــدا ي ــۆز ئالدى ك

قۇرئاندىكى مەزلۇمالردىن ئۇيغۇر خەلقىگە نەزەر:

ــراپ  ــى ئۇچ ــۇر خەلق ــرى ئۇيغ ــن بى ــۇزۇن يىلالردى ــدەك، ئ ــۇم بولغىنى ــە مەل ھەممىمىزگ
كېلىۋاتقــان زۇلۇم-ســىتەم، ئازاپ-ئوقۇبەتلــەر كۈنســىرى ئېغىرالشــماقتا. خەلقىمىــز بىزدىــن 
ــن  ــا بۇنىڭدى ــى ھەتت ــە تۈرىن ــڭ ھەمم ــق زۇلۇمالرنى ــان بارلى ــالر ئۇچرىغ ــى مەزلۇم بۇرۇنق
ــى  ــدۇ. يۇقىرىدىك ــى بېىشــدىن كەچۈرۈۋاتى ــەن زۇلۇمالرن ــلى كۆرۈلمىگ ــچ مىس ــرى ھې ئىلگى
قىسســىدە بايــان قىلىنغــان بەنــى ئىســرائىل خەلقــى بــوزەك قىلىنغــان، ئاياللىــرى مەجبــۇرى 
ــالر  ــك بالى ــان، كىچى ــەر پارچىالنغ ــان، ئائىلىل ــە قېقىلغ ــېلىنغان، چەتك ــە س ــر ئەمگەكك ئىغى
ــۇ  ــان ب ــارەت بولغ ــن ئىب ــي قىرغىنچلىقتى ــى ئىرقى ــۇر خەلق ــا، ئۇيغ ــان بولس ــى قىلىنغ قەتل

ــمەكتە.  ــرى پەللىســدە تىركەش ــەڭ يۇقى ــڭ ئ زۇلۇمالرنى

ــەن  ــالر دۇچ كەلگ ــالنغان مەزلۇم ــە تاش ــىدىكى ئورەكك ــى قىسس ــال، ئىككىنج ئوخشاش
زۇلۇمالرغــا خەلقىمىــز 5-ئىيــول ئۈرۈمچــى قىرغىنچىلىقــى، ئىلىشــقۇ قەتلىئامــى ۋە ئۇنىڭدىــن 
باشــقا ۋەتىنىمىزنىــڭ ھەرقايســى رايۇنلىرىــدا يۈزبەرگــەن ئېچىنىشــلىق ئاممىــۋى شــەكىلدىكى 

ــدى.  ــا دۇچ كەل قىرغىنچىلىقالرغ

ــۆز  ــڭ ك ــەر ئانىلىرىنى ــران يىگىتل ــدى، نەۋقى ــن ئايرىۋىتىل ــەر ئاتا-ئانىلىرىدى پەرزەنتل

]1]  ياخشىالر باغچىسى
]2]  بۇ قىسسە سەھىپە ئىتىبارى بىلەن قىسقارتىپ ئېلىندى، تەپسىالتى ئۈچۈن ياخشىالر باغچىسىغا مۇراجىئەت قىلىڭ. 
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ئالدىدىــال ئېتىۋىتىلــدى. بەرنــا قىــزال خارالنــدى، ئىپپەتلىــرى دەپســەندە قىلىنــدى. گەرچــە 
بىــز ئــورەك ئىگىلىرىدىــن نەچچــە مىــڭ يىــل كېيىنكــى بىــر دەۋردە ياشــاۋاتقان بولســاقمۇ 

ــدۇ.  ــن پەرقلەنمەي ــەر بىر-بىرىدى ــەق مۇئامىلىل ــۇم ۋە ناھ ــەن زۇل دۇچ كەلگ

ــايدىغان،  ــن ئوخش ــەر تەرەپتى ــا ھ ــى ئەھۋالىمىزغ ــڭ نۆۋەتتىك ــدە بىزنى ــان كەرىم قۇرئ
بىزگــە ئوخشــاش زۇلۇمغــا ئۇچرىغــان قەۋملەرنىــڭ قىسســىلىرى تەپســىلىي باىــان قىلىنغــان. 
بۇنــى بىــر تەرەپتىــن بىزگــە قىلىنغــان رەھمــەت دەپ چۈشەنســەك، يەنــە بىــر تەرەپتىــن 
ــا قارشــى مۇســتەھكەم  ــان پوزىتسىيەســى، زالىمغ ــا تۇتق ــا قارىت ــى، زۇلۇمغ ــڭ ھايات ئۇالرنى
مەيدانــى ۋە ئۇالردىــن غالىــپ كېلىــش جەريانىدىــن ئۆرنــەك ئېلىشــىمىز، ئــۇ جەريانالردىــن 
دەرس چىقرىــپ بــۇ كۈلپەتلەردىــن قۇتۇلۇشــىمىز ئۈچــۈن ســىزىپ بېرىلگــەن يول خەرىتىســى 

دېيىــش مۇمكىــن. 

مەزلۇمالرغا يول-يورۇقالر:

قۇرئانــدا بايــان قىلىنغــان يۇقىرىقــى قىسســىلەر ۋە ئۇنىڭدىــن باشــقا ئايەتلــەردە زۇلۇمغــا 
ــىنى  ــر قانچىس ــن بى ــدە ئۇالردى ــىتىلگەن. تۆۋەن ــالر كۆرس ــول يۇرۇق ــا ي ئۇچرىغۇچىالرغ

ــدۇ.  ــا قويۇلى ئوتتۇرىغ

1. ئۆزىنى تونۇش 

ئۆزىمىزنــى، كەمچىلىكلىرىمىزنــى، ســەھۋەنلىكلىرىمىزنى قانچــە ياخشــى تونــۇپ يېتەلىســەك 
ــى  ــدە، ئۆزىمىزن ــز. نەتىجى ــى قىالاليمى ــۇنچە ياخش ــا ش ــۇنىڭغا قارىت ــى ش تەييارلىقلىرىمىزن
ــق ۋە  ــان خاتالى ــادىر قىلغ ــىپ، س ــەن يۈزلىش ــز بىل ــزدا، ئۆزىمى ــەن چېغىمى ــۇپ يەتك تون
ــەن  ــۇنىڭ بىل ــز. ش ــاراپ يۈزلىنىمى ــقا ق ــراپ قىلىش ــەھۋەنلىكلىرىمىزنى ئېت ــەن س ئۆتكۈزگ
ــن ئىزدەشــكە باشــاليمىز. ســادىر  ــش چارىســىنى ئەســلى ماھىيىتىدى ــىلىنىڭ ھــەل قىلى مەس
ــۇرۇپ  ــا تاپشــۇرۇپ ت ــى ئالالھق ــش مەنبەســىنى ئۆزىمىزن ــپ چىقى ــڭ كېلى ــان خاتالىقنى قىلغ
ــۇس  ــىلەن، يۇن ــدۇ. مەس ــن ئېچىلى ــى ئۆزلۈكىدى ــش يول ــەت ۋە چىقى ــەك، ماھىي ئىزدىس
ــە  ــەن ئۆزۈمگ ــدۇ. )م ــە بوالالي ــى نەمۇن ــەڭ ياخش ــا ئ ــى بۇنىڭغ ــاالمنىڭ دۇئاس ئەلەيھىسس
زۇلــۇم قىلغۇچىالردىــن بولــدۇم]1]( دېگــەن دۇئاســى ۋە نــۇھ ئەلەيھىسســاالمنىڭ دۇئاســىدىكى 
)رەببىــم مــەن مەغلــۇپ بولــدۇم، مــاڭا يــەردەم قىــل]2]( دەپ قىلغــان دۇئالىــرى ئۆزىنــى 
ــۇ  ــالردا تېخىم ــەش قاتارلىق ــاردەم تىل ــن ي ــش، ئالالھتى ــراپ قىلى ــى ئېت ــۇش، خاتالىقن تون

ــەن.  ــەن ئىپادىلەنگ روش

]1]  سۈرە ئەنبىيا، -87ئايەت
]2]  سۈرە قەمەر، -10ئايەت. 
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2. ئالالھتىن ياردەم سوراش

ئالــالھ تائاالنىــڭ بەنــى ئىســرائىل خەلقىگــە بەرگــەن ئاالھىــدە يوليۇرۇقلىرىدىــن بىــرى 
ــڭ  ــىمۇ، مەزلۇمنى ــىدۇر. دېمىس ــەن كۆرسەتمىس ــن]1]( دېگ ــەپ قىلغى ــاردەم تەل ــن ي )ئالالھتى
ئــەڭ چــوڭ ياردەمچىســى ئالــالھ تۇرســا ئالالھتىــن يــاردەم تىلىمــەي كىمگــە دەردىمىزنــى 

ئېيتىمىــز؟!

3. سەۋەب قىلىش

ــاي  ــە قىاللم ــدا مۇئامىل ــۇلمانالر ئۆزاليىقى ــرى مۇس ــن بى ــۇزۇن يىلالردى ــىلە ئ ــۇ مەس ب
ــالپ  ــال باغ ــى ئالالھقى ــۇلمانالر ئۈمىدن ــىم مۇس ــر قىس ــرى. بى ــىللەردىن بى ــان مەس كېلىۋاتق
ئالالھنىــڭ ياردىمىگــە ئېرشىشــتىكى ســەۋەب نەتىجــە قانۇنىيىتىنــى پۈتۈنلەي نەزەردىن ســاقىت 
قىلســا، يەنــە بەزىلىــرى ئــۆز تىرىشــچانلىقى بىلەنــال زۇلۇمدىــن قۇتۇلــۇپ كېتىدىغانلىقىغــا 
ــى  ــاالمنىڭ ئانىس ــا ئەلەيھىسس ــىدىكى مۇس ــرائىل قىسسىس ــى ئىس ــدۇ. بەن ــىنىپ يۈرۈي ئىش
ــان  ــەت قىلغ ــۈن مۇراجىئ ــدۇرۇش ئۈچ ــى قۇتۇل ــەن بوۋىقىن ــى كەلگ ــۈش نۆۋىت ئۆلتۈرۈل
)بوۋاقنــى ئــەپ چىقىــپ دەرياغــا قويۇۋەتكــەن، ئارقىدىــن قىزىنــى ئارقىســىدىن كۈزىتىشــكە 
قويۇشــى( ســەۋەبى ۋە ئالالھقــا يالــۋۇرۇپ قىلغــان دۇئاســىدا ســەۋەپ-نەتىجە مۇناســىۋىتى 

تېخىمــۇ روشــەن ئەكــس ئەتكــەن. 

4. زۇلۇمغا قارشى تەييارلىق قىلىش

 مەزلــۇم مىللەتلــەر ئــەڭ زور ئەھمىيــەت بېرىشــىگە تېگىشــلىك ئــەڭ مۇھىــم ئىشــالرنىڭ 
ــەن  ــمەنلىرىڭالر )بىل ــدۇ: )دۈش ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ــتۇر. ئال ــق قىلىش ــرى تەييارلى بى
ئــۇرۇش قىلىــش( ئۈچــۈن، قولۇڭالردىــن كېلىشــىچە قــورال كۈچى، جــەڭ ئېتى تەييــارالڭالر، 
بۇنىــڭ بىلــەن، ئالالھنىــڭ دۈشــمىنىنى، ئۆزۈڭالرنىــڭ دۈشــمىنىڭالرنى ۋە ئۇالردىــن باشــقا 
ــالھ  ــىلەرنىڭ ئال ــىلەر. س ــمەنلەرنى قورقۇتىس ــان دۈش ــالھ بىلىدىغ ــان، ئال ــىلەر بىلمەيدىغ س
يولىــدا ســەرپ قىلغىنىــڭالر مەيلــى نېمــە بولســا بولســۇن، ســىلەرگە ئۇنىــڭ ســاۋابى تولۇق 
ــۆزدە  ــق ك ــكىرى تەييارلى ــن ئەس ــى تەييارلىقتى ــۇ ئايەتتىك ــالر ب ــدۇ]2](. تەپسىرشۇناس بېرىلى
ــە زالىمغــا قارشــى ئــۇرۇش قىلىــش كۈچىگــە ئىگــە قىلىدىغــان،  تۇتۇلغاندىــن باشــقا، يەن
ــە  ــادىي كۈچك ــەت، ئىقتىس ــەن، بىلىم-مەرىپ ــانىلىدىغان ئىلىم-پ ــۈچ س ــدە ك ــۆز دەۋرى ئ

ئوخشــاش بارلىــق ســاھەلەردە تەييارلىــق قىلىشــنى كۆرســىتىدىغانلىقىنى تەكىتلەيــدۇ. 

5. ئىماندا مۇستەھكەم تۇرۇش

ــۇنچە  ــا ش ــۇرۇپ، ئالالھق ــتەھكەم ت ــق مۇس ــدا قانچىلى ــق ئىمانى ــۇم خەل ــەر مەزل  ئەگ

]1]  سۈرە ئەئ راف، -128ئايەت. 
]2]  سۈرە ئەنفال، -70ئايەت. 
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ــە  ــىدۇ. ئورەكك ــز چۈش ــۇنچىلىك تې ــە ش ــۇ خەلقك ــى ئ ــڭ ياردىم ــا ئالالھنى يېقىنلىشالىس
ــڭ  ــالنغىلىۋاتقاندا بوۋاقنى ــا تاش ــدا بالىســى ئوتق ــۆز ئالدى ــى ك ــق ئىچىدىك ــالنغان خەل تاش
زۇۋانغــا كېلىــپ ئانىســىنى مۇســتەھكەم تۇرۇشــقا رىغبەتلەندۈرىشــىدىن بــۇ نۇقتىنىــڭ تېخىمــۇ 
مۇھىملىقىنــى ھېــس قىالاليمىــز. زۇلۇمغــا پۈتــۈن كۈچى بىلــەن قارشــىلىق كۆرســىتىش، رازى 
ــلىكى  ــىلىق كۆرسەتمەس ــڭ قارش ــان خەلقنى ــا ئۇچرىغ ــرەك. شــۇنداقال زۇلۇمغ ــلىق كې بولماس
زۇلۇمنىــڭ تېخىمــۇ ئۇزۇنغــا ســوزۇلۇپ كېتىشــگە ســەۋەپ بولىدىغــان ئامىــل ھېســابلىنىدۇ، 
شۇڭالشــقا، ئەگــەر چــوڭ زىيانغــا ئېلىــپ بارمايدىغانــال بولســا، ئاداققىچــە كــۈرەش قىلىــش 
ــز  ــە شــۇنچىلىك ئاجى ــرەك. مۇســا ئەلەيھىسســاالم ۋە خەلقىنىــڭ ســان ۋە كــۈچ جەھەتت كې
ــۇ  ــىدىن ب ــتەھكەم تۇرۇش ــە مۇس ــىلىقى، ھەقت ــەتكەن قارش ــە كۆرس ــم پىرئەنگ ــۇرۇپ زالى ت

ــز.  دەرســنى چىقرااليمى

6. كېچىلىرى تەھەججۇدقا تۇرۇش

ئ الــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە مۇســا ئەلەيھىسســاالمغا ۋەھــى قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: 
ــە  ــۇ ئايەتت ــۇڭالر]1](. ب ــاز ئوق ــڭالر، نام ــاي قىلى ــان ج ــاز ئوقۇيدىغ ــى نام )ئۆيلىرىڭالرن
ــاز ئوقۇشــى،  ــا قىلىشــى، نام ــپ دۇئ ــا يېلىنىى ــرى ئالالھق ــالر كېچىلى ــدەك، مەزلۇم دىيىلگەن
روھىنــى پــاكالپ، ئۆزىنــى قىيىــن ۋەزىپىلەرگــە ھازىرلىشــى كېــرەك. بىــر ئايەتتــە ئالــالھ 
ــى  ــادەت( بولۇش ــە )ئىب ــاڭا نەپل ــدۇ: )س ــداق دەي ــاالمغا مۇن ــەر ئەلەيھىسس ــاال پەيغەمب تائ
ئۈچــۈن، كېچىنىــڭ بىــر قىســمىدا )نامــاز ئوقۇشــقا، قۇرئــان ئوقۇشــقا( ئويغانغىــن، )ئــى 
مۇھەممــەد(. شــۇنداق قىلســاڭ رەببىــڭ ســېنى مەدھىيىلىنىدىغــان بىــر ماقامغــا ئېرىشتۈرىشــى 

مۇمكىــن]2](. 

7. غەلىبە-نۇسرەتتىن ئۈمىدۋار بولۇش 

ــڭ  ــرى مەزلۇمالرنى ــن بى ــىلەر ۋە تارىختى ــۆزلىگەن قىسس ــدا س ــە قۇرئان ــالھ بىزگ  ئال
ئالالھنىــڭ ياردىمىگــە ئېرىشىشــى بىزنــى ھەرۋاقىــت ئالالھتىــن ئۈمىدىمىزنــى ئۈزمەســلىككە، 
بۇالرنىــڭ ۋاقىتلىــق قىيىنچىلىــق ئىكەنلىكــى، ئالالھنىــڭ بىزگــە قويغــان بىــر ســىنىقىدىن 
ــق  ــرەتكە اليى ــۇ نۇس ــت ش ــى ھەرۋاقى ــلىقىمىز، ئۆزىمىزن ــتىن چىقارماس ــى ئەس ئىبارەتلىكىن
ــداق  ــاال مۇن ــالھ تائ ــە ئال ــۇ ھەقت ــلىتىدۇ. ب ــى ئەس ــىمىز كېرەكلىكىن ــقا تېرشىش قىلىش
دەيــدۇ: )زالىمالرنىــڭ قىلمىشــلىرىدىن ئالالھنــى بىخــەۋەر دەپ ئويلىمىغىــن، ئالــالھ ئۇالرنــى 
جازاالشــنى )شــۇ كۈنىنىــڭ دەھشــىتىدىن( كۆزلــەر چەكچىيىــپ قالىدىغــان كۈنىگۈچــە )يەنــى 

ــدۇ]3](.  ــە( كېچىكتۈرى ــەت كۈنىگۈچ قىيام

]1]  سۈرە يۇنۇس، -87ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 
]2]  سۈرە ئىسرا، -79ئايەت. 

]3]  سۈرە ئىبراھىم، -42ئايەت. 
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8. ئۇچرىغان زۇلۇمىنى سۆزلەشتىن قاچماسلىق 

ــكەنچە  ــەكلى قەبىھلەش ــپ، ش ــرى كۆپىيى ــڭ تۈرلى ــان زۇلۇمالرنى ــۇلمانالر ئۇچراۋاتق  مۇس
ئــۇالردا ئــۆزى ئۇچراۋاتقــان زۇلۇمنــى باشــقىالرغا سۆزلەشــتىن قاچىدىغــان ياكــى سۆزلەشــتىن 
خىجىــل بولــۇپ، ئۇنــى بايــان قىلىشــنى ۋىجدانســىزلىق ھېســاباليدىغان خاتا قاراشــالر پەيدا 
ــزدە خىتاينىــڭ ناتسىســت  ــدە ھــەم كۈنىمى ــز ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرى ئىچى بولۇۋاتىــدۇ. بى
ــىزلىك،  ــنى ئەدەپس ــى سۆزلەش ــان زۇلۇمالرن ــز ئۇچراۋاتق ــدا قىز-ئاياللىرىمى ــازا الگېرلىرى ج
بىھايالىــق دەپ قارايدىغــان ناتوغــرا قــاراش تارقالماقتــا. ئەمەلىيەتتــە بەندىلىرىنىــڭ بارلىــق 
ــا  ــدە تىلغ ــان كەرىم ــى قۇرئ ــڭ ئۆزىن ــۇ نۇقتىنى ــان زات مۇش ــى بىلىدىغ ــى ياخش ئەھۋالىن
ئالغــان ۋە ئۇنىڭغــا ئاالھىــدە رۇخســەت قىلغــان. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: )زۇلۇمغــا 
ئۇچرىغۇچىدىــن باشــقا )ھــەر قانــداق كىشــىنىڭ( ئاشــكارا يامــان ســۆز قىلىشــىنى ئالــالھ 
ياقتۇرمايــدۇ )زۇلۇمغــا ئۇچرىغۇچىنىــڭ زالىمدىــن شــىكايەت قىلىشــىغا ۋە ئۇنىڭغــا دۇئايىبــەت 
قىلىشــىغا بولىــدۇ(، ئالــالھ )زۇلۇمغــا ئۇچرىغۇچىنىــڭ دۇئاســىنى( ئاڭلىغۇچىــدۇر، )زالىمنــى( 

بىلگۈچىــدۇر]1](. 

9. جامائەتلىشىش

ــۇم،  ــى مەزل ــەن مەيل ــۆپ تەكىتلىگ ــەڭ ك ــالم ئ ــز ئىس ــا دىنىمى ــىش بولس  جامائەتلىش
ــاراۋەر شــەكىلدە زۆرۈر بولغــان ئەمەللەردىــن  ــەر بولســۇن ھەممىگــە ب مەيلــى ھــۆر مىللەتل
ــزراق  ــن تې ــڭ زۇلۇمدى ــەت ئۇالرنى ــبەتەن جامائ ــا نىس ــۇ مەزلۇمالرغ ــدۇر. بولۇپم بىرى
قۇتۇلۇشــى، ئالالھنىــڭ ياردىمىگــە ئېرىشىشــىدە ئىنتايىــن مۇھىــم رول ئوينايــدۇ. پەيغەمبــەر 

ــەن.  ــار« دېگ ــەت ب ــە بەرىك ــتە: »جامائەتت ــر ھەدىس ــاالممۇ بى ئەلەيھىسس

خۇالسە:

ــر كېســەلنى ئۇنىــڭ مەنبەســى ۋە رىتســىپىنى بىلمــەي تــۇرۇپ، داۋاالش   ھەرقانــداق بى
ــەي  ــى بىلم ــى ياخش ــڭ ئەھۋالىن ــى، ئۆزىمىزنى ــۇنىڭدەك، ئۆزىمىزن ــەس. ش ــن ئەم مۇمكى
ــرا يۆنىلىشــنى تاپالىشــىمىز ئىمكانســىز.  ــن توغ ــۇ چۆلدى ــان ب ــپ قالغ ــز كىرى ــۇرۇپ، بى ت
پۈتــۈن كائىنــات ۋە ئىنســانالرنىڭ ياراتقۇچىســى بىزگــە ســىزىپ بەرگــەن يــول خەرىتىســى 
ــى  ــى ۋەياك ــر ياردەمچ ــادا ھېچبى ــۇ دۇني ــزدۇر. بولۇپم ــش يولىمى ــر چىقى ــڭ بىردىنبى بىزنى
ــەڭ  ــن ئ ــۇ زۇمالردى ــۈن ب ــۇلمانلىرى ئۈچ ــۇر مۇس ــپ ئۇيغ ــان غېرى ــرى بولمىغ قوللىغۇچىلى

ــدۇر.  ــۇش يولى ــز قۇتۇل تى

]1]  سۈرە نىسا، -148ئايەت. 

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: ئاتاۋۇلال سەئىد 
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ــان  ــنى نىش ــاھەلىرىدە كەسىپلىشىش ــم س ــۈك بىلى ــرى تۈرل ــنىڭ خاراكتې ــزدا بىلىش زامانىمى
ــەن  ــاھەلىرى بىل ــقا س ــىنىڭ باش ــم ساھەس ــر ئىلى ــۇم بى ــۇ مەل ــۇ ھەرگىزم ــىمۇ، ب قىلس
ــۇ  ــي بىلىملەرم ــە دىنى ــەتمەيدۇ. ئەمەلىيەتت ــى كۆرس ــوق دېگەنلىكن ــى ي ــداق ئاالقىس ھېچقان
ئوقۇغۇچىالردىــن ئــۆز كەســپىگە مۇناســىۋەتلىك باشــقا ئىلىــم ســاھەلىرىنىمۇ مەلــۇم نىســبەتتە 

ــدۇ.  ــەرت قىلى ــى ش ــنى ئالدىنق ئۆزلەشتۈرۈش

ئىلىم-پــەن كۈندىــن كۈنگــە تەرەققــى قىلىۋاتقــان، ئىلمىــي جــاۋاب تەلــەپ قىلىدىغــان 
ــۇر  ــپىدە چوڭق ــۆز كەس ــر دەۋردە ئ ــان بى ــا چىقىۋاتق ــىلىلەر ئوتتۇرىغ ــەن مەس تۈمەنلىگ
ــكەن  ــقان، مۇتەخەسىسلەش ــەن، تاكامۇلالش ــي يېتىلگ ــان، ھەقىقى ــە بولغ ــەنچىگە ئىگ چۈش
دىنىــي ئۆلىمــا بولــۇش ئۈچــۈن، بــۇ ســاھەدىكى بىرلەمچــى ۋە ئىككىلەمچــى بىلىملەرنــى 
پەرقلەنــدۈرۈش زۆرۈردۇر. شــۇنداقال دېققىتىنــى تارتقــان ئىشــالرنى ھــەم ســوئالالرنى قاچۇرۇپ 
ــاردەم  ــقا ي ــاننى تونۇش ــۇپ، ئىنس ــم بول ــۇ مۇھى ــى تېخىم ــزە قىلىش ــتىن مۇالھى قويماس
ــكا، ئاالقەشۇناســلىق، پىســخولوگىيە،  ــن پېداگوگى ــەن بىلىملىرىدى ــي پ ــان ئىجتىمائى بېرىدىغ
جەمئىيەتشۇناســلىق، تارىــخ، پەلســەپە، بىلىــش نەزەرىيەســى، باشــقۇرۇش ئىلمى ۋە سىياســەت 

ــدۇ.  ــىيە قىلىنى ــدە تەۋس ــا ئاالھى ــى ئوقۇغۇچىالرغ ــق پەنلەرن قاتارلى

ئىالھىيــات ئوقۇغۇچىلىــرى ئــۆز كەســىپىنى ياخشــى ئىگەللــەش بىلــەن بىرگــە، 
ــى  ــەت تىپ ــەكلى، جەمئىي ــەت ش ــۇنداقال جەمئىي ــە، ش ــق پەنلەرگ ــلىق قاتارلى جەمئىيەتشۇناس

دىنىي ئىلىملەر دىنىي ئىلىملەر 
ۋە بەشەرىيەتۋە بەشەرىيەت

 ئىلىملىرى  ئىلىملىرى 
ئاپتورى: خەباب بىن مەرۋانىل ھەمد     |    تەرجىمىدە: قارىيە مۇئمىن مەمنۇن ئاپتورى: خەباب بىن مەرۋانىل ھەمد     |    تەرجىمىدە: قارىيە مۇئمىن مەمنۇن 
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ۋە توپلۇمنىــڭ تەپەككــۇر ئادىتىگــە نەزىرىنــى ئاغدۇرۇشــى كېــرەك. ئىجتىمائىــي ئــاڭ ھــەم 
ئىجتىمائىــي ئەقىلنىــڭ بەرپــا بولۇشــىدىكى ئاشــكارا ياكــى يۇشــۇرۇن ئامىلالرنــى نەزەردىــن 
ــل  ــدان، تەھلى ــىپ، مەي ــۇنداقال پىرىنس ــەم زۆرۈر. ش ــىمۇ ھ ــلىقنى ئۆگىنىش ــاقىت قىلماس س
ــالردا  ــىۋەتلىك تېمى ــىلىلىرىگە مۇناس ــش مەس ــي ئۆزگىرى ــۇللىرى ۋە ئىجتىمائى ــش ئۇس قىلى

ــرەك.  ــى كې ــۈل بۆلۈش ــكە كۆڭ ئىزدىنىش

بــۇ يــەردە شــۇنى تەكىتلــەپ قويــۇش زۆرۈركــى، بەشــەرىيەت بىلىملىــرى بىلەن شــەرىئەت 
ئىلىملىرىنــى بىرلەشتۈرۈشــتىن مەقســەت، مەزكــۇر بىلىملەرنــى قوشــكېزەك قىلىــش ئەمــەس. 
شــۇنداقال قارىغۇالرچــە بىرلەشتۈرۈشــمۇ ئەمــەس ياكــى ئىلمانىزىــم قىممــەت قارىشــى بىلــەن 
يۇغۇرۇلغــان ئىجتىمائىــي روھتىــن ئىســالمى قىممــەت قــاراش پەيــدا قىلىــش تېخىمــۇ ئەمەس، 
ــى  ــك تەرەپلەرن ــپ، مەنپەئەتلى ــى ئايرى ــپ، توغرا-خاتان ــى ئاڭقىرى ــى پايدا-زىيانن بەلك
قوبــۇل قىلىــش، زىيانلىقلىرىنــى تاشالشــتۇر؛ دۇنيــاۋى ھادىســىلەرنى بىــر تــەرەپ قىلىشــقا 
مۇناســىۋەتلىك شــەرئىي ئىلىــم پرىپنىســىپلىرى بىلــەن غەربلەشــتۈرۈش نىيىتىــدە قوللىنىلغــان 
ــەكىللەنگەن  ــن ش ــل ئېقىمدى ــن، ھەرخى ــل دىندى ــەر خى ــى ھ ــەر ياك ــي تەدبىرل ئىجتىمائى
ــۆز- ــان ئۇســۇلالرنى ئ ــى ھــەل قىلىدىغ ــاش قېتىنچىلىقلىرىن ــاق ب ــڭ ئورت ــر جەمئىيەتنى بى
ئــارا سېلىشــتۇرۇپ تەڭپۇڭالشتۇرۇشــتىن ئىبارەتتــۇر؛ بىلىملــەر ئــارا مەلۇمــات بىرلەشــتۈرۈش 
دېگىنىمىــز بەشــەرىي ۋە ئىجتىمائىــي پەنلەرنــى توغــرا چۈشــەنچىدە ئۆزلەشــتۈرگەندىن كېيىــن، 
بــۇ پەنلەردىــن ســۈزۈپ ئالغــان جەۋھەرنــى دىنــى قىممــەت قــاراش ۋە شــەرئىي بىلىــم بىلەن 
ــاالر  ــلىق، ئۆلىم ــۈم چىقارماس ــا ھۆك ــەت خات ــتۇر، مەقس ــى قوللىنىش ــپ ئەمەل ــالھ قىلى ئىس
جەمئىيەتنــى چۈشــەنمەيدۇ، ئىدىيەســى قــاالق، دەۋرگــە بېقىــپ پەتىــۋا چىقىرالمايــدۇ دېگــەن 
قالپاققــا خاتىمــە بېرىــش ئۈچۈنــدۇر. مانــا بــۇالر مەزكــۇر بىلىملەرنىــڭ باغلىنىشــىدۇر. مانــا 

بــۇالر مەزكــۇر ئىلىملــەر ئارىســىدا مەلۇماتالرنــى بىرلەشتۈرۈشــتۇر. 

ــەن  ــەر بىل ــەرئىي ئىلىمل ــڭ ش ــەرىيەت بىلىملىرىنى ــدا، بەش ــن ئېيىتقان ــى جەھەتتى ئومۇم
مەلــۇم نۇقتىدىــن كېىسىشــىدىغان تەرەپلىــرى بــار. بــۇالر ئۆز-ئــارا ھەمكارلىــق ئورنىتىــش، 
ــىۋەتلىرىدە  ــش مۇناس ــاش باغلىنى ــقا ئ وخش ــم ئالماشتۇرۇش ــالش ۋە بىلى ــى تولۇق بىر-بىرىن

ئاالھىــدە كۆزگــە چېلىقىــدۇ. 

شۇنىســى ئېنىقكــى، بەشــەرىيەت بىلىملىــرى ئىجىتىمائــى قۇرۇلمــا ۋە ئىنســانىي ئىســتىل 
ــەر بىلــەن لىــق تولغــان. شــۇنداقتىمۇ بــۇ  ــا قىلىشــتا غەربچــە تەپەككــۇر ۋە ئىدىيەل بەرپ
بىلىملــەر بىزنــى ئىجتىمائىــي تەپەككــۇر بىلــەن ئىجتىمائىــي پەنلەرنــى مەخســۇس شــەرئىي 
ــەت  ــاپ تەبىئ ــاننىڭ س ــدۇ. ئىنس ــقا ئۈندەي ــق قىلىش ــۇرۇپ تەتقى ــىدىن ت ــەر نۇقتىس بىلىمل
ھالىتىنــى تەســۋىرلەپ بېرەلەيــدۇ، شــەرئىي ئىلىملەرنىــڭ باغلىنىــش، تەتبىقلىنىش دائىرىســىنى 

بايقاشــقا قىزىقتۇرىــدۇ. 
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ــداق  ــن قان ــى بىلىملەردى ــتا ياردەمچ ــى چىقىرىش ــي ئەھكامالرن دىنى
ــز؟ پايدىلىنااليمى

ــەر  ــۇپ، بەزىل ــل بول ــى خى ــرى دەپ ئىكك ــە بىلىملى ــرى ۋە غاي ــىتە بىلىملى ــم ۋاس بىلى
ــم  ــل بىلى ــان ئۈچىنچــى خى ــا ياردەمچــى بولىدىغ ــتا ئالىمالرغ ــى چىقىرىش ــي ئەھكامالرن دىنى
يەنــى ياردەمچــى بىلىملــەر تۈرىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان. شــەرئىي ئىلىملــەر بىلــەن ئىجتىمائى 
پەنلەرنىــڭ ئۆز-ئــارا تەســىر قىلىشىشــى نەتىجىســىدە ئالىمــالر دىنىــي ئەھكامــالردا مۇھىــت 
ــالر  ــرى ئالىم ــدۇ. ئىلگى ــۋا بېرەلەي ــتا پەتى ــان ئاساس ــش قىلغ ــارائىتنى چىقى ۋە شەرت-ش
بىلىمنــى تۈرلەرگــە ئايرىــپ خىلمۇ-خىــل ئاتالغۇالرنــى قولالنغــان. ئەلالمــە ئىبنــى رۇشــد 
ــداق  ــدە مۇن ــى ھەققى ــە ئايرىلىش ــڭ تۈرلەرگ ــدا ئىلىملەرنى ــەن كىتابى ــەت« دېگ »زۆرۈرىي
ــى  ــتە ياردەمچ ــى ئۆگىنىش ــرى ۋە بۇالرن ــەت ئىلىملى ــىتە مەقس ــەر بىۋاس ــەن: »ئىلىمل دېگ
ــن  ــۇ نۇقتىدى ــدۇ«. ب ــل بولى ــى خى ــرى دەپ ئىكك ــەت ئىلىملى ــرى مەقس ــان غەي بولىدىغ
قارىغانــدا ئىلىملــەر ئەســلىدە ۋاســىتە بىلىملــەر، ئانــا بىلىملــەر ۋە ياردەمچــى بىلىملــەر دەپ 

ــۈك بولىــدۇ.  ئــۈچ تۈرل

ھەرقايسى شەرئىي ئىلىملەردىن بىر نەچچە مىسال بېرەيلى: 

ــىلەرنى،  ــە، ھادىس ــڭ ۋەق ــەك، ئايەتلەرنى ــە كەلس ــم بىلىملىرىگ ــان كەرى ــىلەن: قۇرئ مەس
ــقا  ــز. شۇڭالش ــى بايقايمى ــل قىلىنغانلىقىن ــتا نازى ــان ئاساس ــە ئالغ ــارائىتنى نەزەرگ شەرت-ش
ــۈپ  ــە بۆل ــە، بۆلەكلەرگ ــتىن پارچە-پارچ ــل قىلىنماس ــال نازى ــر قېتىمدى ــم بى ــان كەرى قۇرئ
نازىــل قىلىنغــان. قۇرئــان كەرىمنىــڭ نازىــل قىلىنىــش ھالەتلىرىگــە مۇناســىۋەتلىك بەلگىلىــك 
ــۆز  ــەر ئ ــۇ ئايەتل ــار. ب ــان ســەۋەپلەر ب ــۈز بەرگــەن نۇرغۇنلىغ ــالردا ي شــارائىت ۋە مۇھىت
ۋاقتىــدا مەلــۇم كىشــى ۋە توپنىــڭ مەسىلىســىنى ھــەل قىلغــان بولســىمۇ، كېيىنچــە ئۈممەتتــە 
ــل  ــڭ نازى ــە ئايەتنى ــەرئىي پىرىنســىپ بويىچ ــى ش ــان. چۈنك ــا ئايالنغ ــقان قانۇنغ ئومۇمالش
ــەس،  ــلىقى ئەم ــەۋەبنىڭ خاس ــال، س ــتۈرۈۋېتىلگەن بولمىس ــەۋەپ قىسمەنلەش ــىدىكى س بولۇش

بەلكــى خىتاپنىــڭ ئومۇمىيلىقــى ئېتىبارغــا ئېلىناتتــى. 

ــش  ــپ چىقى ــى ۋە كېلى ــلەرنىڭ ئورام ــەك، ھەدىس ــە كەلس ــەرىف بىلىملىرىگ ــس ش ھەدى
ــاالمنىڭ  ــەر ئەلەيھىسس ــار. پەيغەمب ــىلىلەر ب ــان مەس ــاز بولمىغ ــدە ئ ــەۋەبلىرى ھەققى س
ھەدىســلىرى شەرت-شــارائىتنىڭ تەلــەپ، تەقەززالىرىغــا مۇناســىپتۇر. ئەھكامغــا مۇناســىۋەتلىك 
ــان  ــام قىلغ ــالھ ئىلھ ــۈن ئال ــش ئۈچ ــەرەپ قىلى ــى بىت ــي قىيىنچىلىقن ــلەر ئىجتىمائى ھەدىس
ۋەھىيــدۇر. دېمــەك، ئايــەت، ھەدىــس ھېچقاچــان ئىجتىمائىــي مۇھىتتىــن يىــراق، چــارە-
ــل  ــدا نازى ــىز ھال ــەن مۇناسىۋەتس ــىلەر بىل ــە، ھادىس ــلىك ۋەق ــقا تېگىش ــر قوللىنىش تەدبى
قىلىنغــان ئەمــەس، ئىلھــام قىلىنغانمــۇ ئەمــەس. كونىــالرداا »ھەدىــس رىۋايــەت قىلغۇچــى 
ــىرى  ــدە تەس ــلىرىنىڭ ئاالھى ــۇرت كىش ــۇ ي ــەن ش ــۇرت بىل ــتىگە ي ــنىڭ تېكىس ۋە ھەدىس
بولىــدۇ« دېگــەن گــەپ بــار بولــۇپ، ئىســناد ئىلىمىنىــڭ ھەدىــس بىلىملىــرى قاتارىدىــن 
ئــورۇن ئېلىــپ ئاالھىــدە تەســىرگە ئىگــە بولۇشــى تۈرلــۈك ۋەقەلەرنــى تەكشــۈرۈپ تەھلىــل 
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ــدۇ.  ــىپ كېتى ــەن بىرلىش ــەر بىل ــى پەنل ــتا ئىجىتمائ قىلىش

فىقھــى پەلسەپەســى، ئۇســۇل فىقھــى ئىلمىگــە كەلســەك، بــۇ ئىلىــم توغــرا تەپەككــۇر 
ــۇرۇن  ــتىن ب ــۈم چىقىرىش ــەرئىي ھۆك ــۇپ، ش ــلىق بول ــچ باغلىنىش ــەن زى ــى بىل مەنتىقىس
ئايــەت، ھەدىســنىڭ نازىــل قىلىنىشــىغا ئائىــت نۇرغــۇن تەرەپلەرنــى تەتقىــق قىلىشــقا توغــرا 
كېلىــدۇ. بۇنىڭدىــن ســىرت ئەقىــدە ئىلمــى بىلەنمــۇ بىرلىشــىدۇ، ئىجتىمائىــي ھادىســىلەردە 
يىغمــا خۇالســە چىقىرىــش ئارقىلىــق خىلمۇ-خىــل مەســىلىلەر ئۈســتىدە تەكشــۈرۈش ئېلىــپ 
بارىــدۇ، شــۇنداقال بــۇ ئىلىــم چوڭقــۇر چۈشــەنچە، تىــرەن پىكىرلــەر ئاساســىدا شــەرىئەت 
مەقســەتلىرى ئىلمــى بىلەنمــۇ بىرلىشــەلەيدۇ، »ئەســلى مەقســەت قىلىنغــان ئەمەلنىــڭ ھۆكمى 
ــەر  ــتا ھ ــۈم ئېلىش ــەرئىي ھۆك ــەن ش ــە بىنائ ــەن قائىدىگ ــدۇ« دېگ ــىتىگىمۇ تەتبىقلىنى ۋاس

قاچــان غايــە، مەقســەت، ســەۋەب، نەتىجــە ئاالھىــدە ئېتىبارغــا ئېلىنىــدۇ. 

ــلىق  ــكا، نۇتۇقشۇناس ــخولوگىيە، پېداگوگى ــم پىس ــۇ بىلى ــەك، ب ــا كەلس دەۋەت بىلىملىرىغ
ئاالقىشۇناســلىق، كىشــىلىك تەرەققىيــات، توغــرا تەپەككــۇر قىلىــش مىتودلىرى، پىــالن، اليىھە 
تــۈزۈش، تارقىتىــش ۋە تەشــۋىقاتچىلىق قاتارلىــق بىلىملــە بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەتلىكتۇر. 

ــى  ــىلىلەرنىڭ ھەممىس ــدار مەس ــە ئاالقى ــالق ۋە روھىيەتك ــە، ئەدەب-ئەخ تەلىم-تەربىي
پېداگوگىــكا ۋە پىســخولوگىيە بىلــەن باغلىنىشــلىقتۇر. چۈنكــى بــۇ يــەردە مەقســەت روھىيەتنى 
ــەت  ــە جەمئىي ــقا ئىگ ــەت قاراش ــش، يۈكســەك قىمم ــى ئىســالھ قىلى ــدۇرۇش، قەلبن ئوزۇقالن
ــى  ــرى دەۋرىمىزدىك ــات مېتودلى ــڭ تەتقىق ــەر ۋە ئۇنى ــالمىي بىلىمل ــتۇر. ئىس ــا قىلىش بەرپ

ــىۋەتلىكتۇر.  ــچ مۇناس ــەن زى ــش نەزەرىيەســى بىل بىلى

ــاھە  ــەر س ــەن، ھ ــۈپ كەتك ــاھەلەرگە بۆلۈن ــىز س ــم ساناقس ــدەك ئىلى ــز بۈگۈنكى بى
ــار  ــاھىبى ب ــات س ــر مەلۇم ــىكلوپېدىك بى ــادا ئېنس ــر دۇني ــە بى ــا ئىگ ــزدەك مەلۇماتق دېڭى
دېيەلمەيمىــز. بەلكــى بــار دەپ پــەرەز قىلغــان تەقدىردىمــۇ، ئىلمىــي ئېنســىكلوپېدىيەگە خاس 
نۇغــۇن ئىلىم-ئىرپاننــى ئۆزلەشتۈرۈشــنى تەقــەززا قىلىــدۇ. ئەمەلىيەتتــە بۇالرنــى ئىگەللــەپ 
ئەمەلىيــەت بىلــەن بىرلەشــتۈرۈپ مۇناســىپ ھۆكۈملىرىنــى يەكۈنلــەش، يەنىمــۇ ئىلگىرىلىگــەن 
ھالــدا تېخىمــۇ چوڭقــۇر چۈشــىنىش، تېخىمــۇ ئەتراپلىــق تەپەككــۇر يۈرگۈزۈشــكە باغلىــق 

بولىــدۇ، ئەلۋەتتــە. 

 شۇڭالشــقا، بىــز شــەرئىي بىلىملــەر بىلــەن بەشــەرىيەت ئىلىملىــرى ئارىســىدىكى كەســپى 
باغلىنىشــنى ۋە بىر-بىرىنــى تولۇقاليدىغانلىقىنــى بىلىشــىمىز ھازىرقى ئەڭ زۆرۈر مەســىلىلەرنىڭ 

 . ر ىدۇ بىر

ــىي،  ــانالرنىڭ سىياس ــى ئىنس ــان كىش ــىس بولغ ــلىقىدا مۇتەخەسىس ــالم قانۇنشۇناس ئىس
ئىقتىســادىي، ئىجتىمائىــي تەرەپلىرىنــى تەتقىــق قىلىدىغــان ســاھەلەردە ئىزدەنســۇن، كىمكــى 
ھەدىــس ئىلمــى بىلــەن شــۇغۇللىنىدىكەن، ھەدىــس شــەرىفتىكى ئىنســانالر ھاياتنىــڭ ھەممــە 
ســاھەلىرىدە دۇچ كېلىدىغــان مەســىلىلەرگە ئاچقــۇچ بوالاليدىغــان يولــالر ھەققىدە ئىزدەنســۇن 
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ــەل  ــىلىلەرنى ھ ــۈك مەس ــتۈرۈپ تۈرل ــا بىرلەش ــى رېئاللىقق ــارە تەدبىرلەرن ــك چ ۋە ئۈلگىلى
قىلســۇن. 

بىــز شــۇنى تەۋســىيە قىلىمىزكــى، دىنــى بىلىملــەر مۇتەخەسىســلىرى شــەرىئەت پەنلىرىنــى 
رېئاللىققــا بىرلەشــتۈرۈپ، بــۇ ئىلىملەرنىــڭ ئۆزئــارا تەســىرىنى گەۋدىلەندۈرۈشــكە ئەھمىيــەت 
ــن  ــپ، مەنىۋىيەتتى ــال ئاســاس قىلى ــڭ ئابســتراكت نەزەرىيەنى بەرســۇن. بەشــەرىي ئىلىملەرنى

يىراقلىشــىپ، پەقــەت ماددىيەتكىــال كۆڭــۈل بۆلۈشــىگە خاتىمــە بەرســۇن. 

ــىنىڭ  ــى ئۆزلەشتۈرۈش ــي پەنلەرن ــەت ۋە ئىجتىمائى ــڭ ئادىمىي ــات ئوقۇغۇچىلىرىنى ئىالھىي
ــى  مۇھىملىق

دەۋرىمىــزدە بەزىلەرنىــڭ مۇســۇلمانالر ئىلىم-پەنگــە كۆڭــۈل بۆلگــەن ۋە ئۇنــى بەلگىلىــك 
ــك  ــاپ، قابىلىيەتلى ــۇلالرنى بايق ــى ئۇس ــەڭ ياخش ــتا ئ ــي قىلدۇرۇش ــەۋىيەدە تەرەققى س
ــۇالر  ــا ئ ــان، ئەمم ــا قويغ ــى ئوتتۇرىغ ــان يولالرن ــاس كېلىدىغ ــا م ــىلەرنىڭ تەپەككۇرىغ كىش
بۇرۇنقــى دەۋرلــەردە بەشــەرىي ۋە ئىجتىمائىــي پەنلەرگــە ئانچــە كۆڭــۈل بۆلمىگــەن، ئىلىم-
پــەن بىلىملىرىگــە قىزىقىشــى دېگەنــدەك يېتەرلىــك ئەمــەس ئىــدى دېگــەن قاراشــلىرى قاپقارا 

ــۇر.  يالغانچىلىقت

ــان  ــم بولغ ــداق مۇھى ــەر قەدىمكــى كىشــىلەر ئۈچــۈن قان ــي پەنل بەشــەرىي ۋە ئىجتىمائى
بولســا ھازىرقــى ئىنســانالر ئۈچۈنمــۇ شــۇنداق مۇھىمــدۇر. بۈگۈنكــى كۈنــدە بــۇ بىلىملــەر 
ئىنســاننى تېخىمــۇ توغــرا تونــۇش ۋە ئىجتىمائىــي پەنلەرنىــڭ چەك-چېگراســىنى بەلگىلــەش 

جەھەتتــە كۈنســېرى تەرەققىــي قىلماقتــا. 

 شــۇنىڭدەك ۋەھىيمــۇ مەلــۇم شەرت-شــارائىت، ۋەزىيەتنــى چىقىــش قىلغــان ھالــدا نازىل 
ــتىن  ــەن مەۋجــۇت بولۇش ــەن ئىلىم-پ ــانىيەت بىل ــۇ ئىنس ــان كەرىمم ــدى، قۇرئ ــان ئى بولغ
ئىلگىــرى يــەر يۈزىــدە نازىــل بولغــان ئەمەس. ئــۇ نازىــل بولغانــدا بەشــەرىيەت بىلىملىرىنىڭ 
تەرەققىياتىغــا ئــاز بولمىغــان تۆھپىلەرنــى قوشــتى، ئىنســانالرنى بــۇ بىلىملەرنــى تەرەققىــي 
قىلدۇرۇشــقا چاقىــردى، پۇچەكلەشــكەن تەپەككــۇر ۋە خاتــا چۈشــەنچىلەرگە تۈزىتىــش بــەردى. 

ــن  ــەت جەھەتتى ــرى ماھىي ــي ۋە بەشــەرىيەت پەنلى ــەت، دەۋرىمىزدىكــى ئىجتىمائى دەرھەقىق
ــەت  ــالر پەق ــەت قاراش ــي قىمم ــۇپ، دىنى ــان بول ــاس قىلغ ــى ئاس ــي ئەمەلىيەتن ئىجتىمائى
ــالم  ــىپالر ئىس ــان پىرىنس ــاس قىلغ ــەر ئاس ــۇ بىلىمل ــان. ب ــاقلىنىپ قالغ ــال س نەزىرىيەدى
ــى  ــالر ئۇالرن ــۈن تالىپ ــى ئۈچ ــۇن بولمىغانلىق ــە ئۇيغ ــەرئىي ھۆكۈملەرگ ــىگە، ش ئىدىيىس
ــر  ــەر خاراكتى ــۇ بىلىمل ــۇنداقال ب ــە. ش ــۇرۇپ كەلمەكت ــى قاچ ــل ئۆزىن ــتىن ئىزچى ئۆگىنىش
ــى  ــەن يۇغۇرۇلغانلىق ــى بىل ــزم ئىدىيەس ــم ۋە ماتېرىيالى ــم، لىبېرالىزى ــن ئىلمانىزى جەھەتتى

ــا.  ــقا ئۇچرىماقت ــەۋەبىدىنمۇ رەت قىلىنىش س

مېنىڭچىمــۇ تالىپالرنىــڭ يۇقىرىقــى قاراشــلىرى ناتوغــرا ئەمــەس، ئەلۋەتتــە . بــۇ يــەردە 
چېركاۋنىــڭ دىندارلىقىنىــڭ ئەكــس تەســىرى ھەققىــدە ئىزاھــات قوشــۇپ قويماقچىمــەن. ئــۆز 
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ۋاقتىــدا چىــركاۋالر خەلققــە خىرىســتىئان ياكــى بۇتپــەرەس پوپالرنىــڭ بۇرمىلىشــىدىن خالــى 
بواللمايدىغــان دىنىــي، روھانــى ئېغىــر مەجبۇرىيەتلەرنــى يۈكلىگــەن ئىــدى. چېــركاۋ پوپلىرى 
ئۆزلىرىنىــڭ دىنىــي چۈشەنچىســىنىڭ يىتەرســىز بولغانلىقىدىــن، خاتــا قــاراش ۋە ئەھمىيەتســىز 
ــقا  ــالرغا ئارىلىشىش ــان ئىش ــاس كەلمەيدىغ ــقا م ــپ، ئارىلىشىش ــاس قىلى ــى ئاس ھۆكۈملەرن
ــى  ــى چەكلىگــەن، دىنن ــەل ئىبادەتلەرن ــان ئەم ــاال رۇخســەت قىلغ ــالھ تائ باشــلىغان، ۋە ئال
دۇنيادىــن ئايرىــش يولىنــى بەرپــا قىلىــش كويىــدا يۈرگــەن. شۇنىســى ئېنىــق بولســۇنكى، 
ــى بۇرمىلىغــان بىــرى ھېچقاچــان دۇنيانــى ئىســالھ قىاللىغــان ئەمــەس،  ــادا دىنن بــۇ دۇني
ئىنســانىيەت ھــەم دىننــى بۇرمىاليدىغانالرغــا قــۇالق ســالغانمۇ ئەمــەس. بۇنــداق كىشــىلەر 
ــتە  ــرا يۆنىلىش ــدە توغ ــىنەلمەيدۇ، ھەم ــۇق چۈش ــى تول ــي رېئاللىقن ــان ئىجتىمائى ھېچقاچ

تەتقىقاتمــۇ قىاللمايــدۇ. 

ــت  ــا زى ــى بولســۇن، دىنغ ــەرب جەمئىيىت ــى غ ــى بولســۇن ياك ــەرق جەمئىيىت ــى ش  مەيل
ۋە قارشــى تۇرىدىغــان پرىنســىپالرنى تــۈزۈپ چىقىشــقان. ئــۇالر ھەتتــا قوپاللىــق بىلــەن: 
»دىــن ئىنســانالرنىڭ ئەپيۇنىــدۇر« دېگەنىــدى. ھەمــدە بــۇ پىرىنســىپالرنى دىنىــي قىممــەت 
قاراشــالردىن يىراقالشتۇرۇشــقا ئۇرۇنــۇپ دىندىــن پۈتۈنلــەي ئايرىــپ كەلگەنىــدى. شــۇنداقال 
ئۆزلىرىنىــڭ قىممــەت قاراشــلىرىغا پەرقلىــق نەزەرىيەلەرنــى ئاســاس قىلىــپ كەلگــەن بولــۇپ، 
ــش،  ــى ئىزدىنى ــى ياك ــە تايىناتت ــي پەرەزلىرىگ ــدا ئىلمى ــا، گاھى ــە تايانس ــدا تەجرىبىگ گاھى
كۆزىتىــش، ســېزىش ۋە ئىستاتىســتىكىلىق مەلۇمــات ئانالىزىنــى ئاســاس قىالتتــى. ئــۇالر بــۇ 
ــن بىھاجــەت  ــى باســااليدۇ ھــەم ئىنســانالرنى دىندى ــڭ ئورنىن ــى دىننى ــي خىزمەتلىرىن ئىلمى

قىالاليــدۇ دەپ ئويــالپ قالغانىــدى. 

تەبىئىــي پەنلــەر ئابســتراكت بولــۇش بىلــەن بىرگــە ئىلمىــي تەجرىبــە خاراكتېرىگــە ئىگــە 
بولــۇپ، ســانائەت ئىنقىالبــى دەۋرىــدە ئىجادىيــەت ۋە يېڭىلىــق يارىتىشــتا چــوڭ سەكرەشــلەر 
ــى  ــەش ۋە مەرىپەتن ــا ئىلگىرىل ــە ماسلىشــىپ ئالغ ــۇن كىشــىلەردە دەۋرگ ــۇ نۇرغ ــدى. ب بول
قولغــا كەلتــۈرۈپ ئاقارتىــش ئېلىــپ بېرىــش، قاالقلىقتىــن قۇتۇلــۇپ ئاجىزلىــق ھاڭلىرىدىــن 
ھالقىــپ ئۆتــۈش ئىقتىدارىنــى يېتىلــدۈردى. كېيىنچــە ئــۇالر بــۇ تەرەپتىكــى مۇۋەپپەقىيــەت 
ــۇالر  ــدە ئ ــدى. ھەم ــنى ئويلى ــا تەتبىقالش ــەر تەتقىقاتىغ ــي پەنل ــى ئىجتىمائى يوللىرىن
پىســخولوگىيە، جەمئىيەتشۇناســلىق، باشــقۇرۇش ۋە ئىقتىســاد قاتارلىــق ســاھەلەردە دىننىــڭ 
ــەي ئۆچۈرمەكچــى  ــاھەرلەردىن پۈتۈنل ــۇ س ــى ب ــق روھىن ــى، ھۆكۈمرانلى ــى، نوپۇزىن ئورنىن

بولــدى. 

دەل مانــا بــۇ يــەردە بەشــەرىيەت ئىلىملىــرى روھىيەتتىــن ئ اســتا ئاســتا مەھــرۇم بولۇشــقا 
ــۈردى.  ــاش كۆت ــدا ب ــان ھال ــال ئاســاس قىلغ ــق تەرەپنى ــۇل فىزىكىلى ــۇ نوق ــلىدى . ئ باش
تۈرلــۈك ۋىجدانــى ۋە ھېسســى نەزەرىيەلــەر بىلــەن بىرگــە ئەقىلنــى تــۈۋرۈك قىلغــان پىكىــر 
ــود قىلــدى. قانداقــال بولمىســۇن، بــۇ تالىپالرنىــڭ ئىجتىمائىــي  يۈرگۈزۈشــنى ئۆزىگــە مېت

پەنلــەر ساھەســىدە ئىزدىنىشــىنى، تەتقىــق قىلىشــىنى چەكلــەپ قويمايــدۇ، ئەلۋەتتــە. 

ــۇپ  ــى ئوق ــاالمنىڭ تەرجىمىھالىن ــەر ئەلەيھىسس ــۈننەت ۋە پەيغەمب ــم، س ــان كەرى 1. قۇرئ
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ــىلەرنىڭ  ــە ھادىس ــەم ۋەق ــەرىفلەرنىڭ ھ ــس ش ــەت ۋە ھەدى ــۇن ئاي ــى، نۇرغ ــان كىش باقق
ئىنســانالرنىڭ ئىجتىمائىــي تەرەپنــى نەزەردىــن ســاقىت قىلمىغانلىقىنــى، بىــردەك ئىنســانالرنىڭ 
ــى  ــۇپ بەرگەنلىكىن ــى يورۇت ــان تەبىئىتىن ــق ئىنس ــش ئارقىلى ــاب قىلى ــە خىت تەبىئىتىگ
ــداق  ــاراش، قان ــداق ق ــا قان ــپ ئۇالرغ ــۇپ يېتى ــى تون ــي رېئاللىقىن ــدۇ، ئىجتىمائى بايقىياالي
ــۈپ  ــە كۆرۈن ــەردە كۆزگ ــەر ي ــالر ھ ــۇ ئىش ــە ب ــدۇ. گەرچ ــنى ئۆگىنەلەي ــە قىلىش مۇئامىل
تۇرســىمۇ، بايقاشــقا، تەكشــۈرۈپ تەتقىــق قىلىشــقا ۋە ئايدىڭالشتۇرۇشــقا موھتــاج. مانــا بــۇ 
جەريــان دىنىــي ئەھكامــالردا قانــداق مۇھىــم بولســا، بەشــەرىيەت بىلىملىرىدىمــۇ شــۇنداق 
مۇھىمــدۇر. چۈنكــى شــەرئىي ئەھكامــالر ئىبادەتنىــڭ تەلــەپ قىلىنغانــدەك ئىجــرا قىلىنىشــى 
ئۈچــۈن ئەمەليەتكــە باغالنغان بولىــدۇ. ئىنســانىيەتكە مۇناســىۋەتلىك ســاھەلەر مەخلۇقاتالرنىڭ 
يارىتىلىشــىدىكى ئىالھــى مەقســەت قانۇنىغــا چېتىشــلىق بولىــدۇ، تەكلىفىــي ھۆكۈملــەر بىلــەن 

ــدۇ.  ــارا ماسلىشىشــىغا ھــەم مۇناســىۋەتلىك بولى ۋەزئــى ھۆكۈملەرنىــڭ ئۆز-ئ

2. دىنىــي ســاھەدە ئوقۇۋاتقــان ئوقۇغۇچىــالر ھەرىكــەت مىزانىنــى زامانىۋىــي ۋە ئەمەلــى 
ــەر  ــۇ ئىلىمل ــان. ب ــەر تەشــكىل قىلغ ــي پەنل ــەر ئەندىزىســىنى ئاساســەن ئىجتىمائى تەجرىبىل
نوقــۇل ئەمەلــى مەرىپــەت بولۇپــال قالماســتىن، بەلكــى دۇنيــا تەرتىپــى ۋە سىســتېمىلىرىنى 
ــش  ــۇش ھاســىل قىلى ــۇر تون ــپ، چوڭق ــپ چىقى ــى قېزى ــۇ ئىلىملەرن ــدۇ. شــۇڭا ب ئىزاھالي
ــي  ــى پىكرى ــتۇر. تالىپالردىك ــۈپ ئاساس ــىدىكى ت ــۇ يۈكسىلىش ــڭ تېخىم ــي بىلىملەرنى دىنى
يۈكســىلىش مەلۇماتالرنــى يادقــا ئېلىــش بىلــەن ئەمــەس، بەلكــى توغــرا تەپەككــۇر بىلــەن 
مەلۇماتالرنــى ئومۇمنىــڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن خىزمــەت قىلدۇرالىشــى بىلــەن ئىشــقا ئاشــىدۇ. 

3. بىــر دىنىــي ئوقۇغۇچــى تەرەققىيــات، مەدەنىيــەت، ئەقلىــي ۋە ئىجتىمائىــي يۈكسىلىشــكە 
ــاس  ــا م ــۇالردا رېئاللىقق ــە ئ ــەن بىرگ ــۇنىڭ بىل ــرەك، ش ــى كې ــە قوشۇش ــي تۆھپ ھەقىقى
كېلىدىغــان ھــەل قىلىــش چارىســى، چىقىــش يولــى ۋە باشــقا تالالشــالرنى بايقــاش ئىقتىدارى 
يېتىلگــەن بولۇشــى الزىــم. جەمئىيەتنــى ئىســالھ قىلىشــتا ئۈنــۈم، ســۈپەت ۋە تەجرىبىنــى 
ــا  ــىتىلەرنى ئوتتۇرىغ ــۇل، ۋاس ــە ئۇس ــىتىكىلىققا ئىگ ــي ۋە ئېالس ــان ئەمەلى ــاس قىلغ ئاس

قويالىشــى كېــرەك. 

4. تالىپــالر جەمئىيەتنــى توغــرا چۈشــىنىپ رېئاللىقنــى ھەقىقىــي تونۇيالىشــى، بۇالردىــن 
چىققــان ئىســالھاتچىالر جەمئىيەتتىكــى پىكــرى يۈزلىنىشــنى شەكىللەندۈرەلىشــى؛ ئىجتىمائىــي 
ــر  ــەر بى ــەن ھ ــۈز بەرگ ــى تاپالىشــى؛ ي ــش چارىلىرىن ــەل قىلى ــي ھ ئۆزگىرىشــلەرگە ئەمەلى
ــرەك. ھەرقانــداق ئىجتىمائىــي  ــەن يۈزلىنەلىشــى كې ئىجتىمائىــي ئۆزگىرىشــكە دادىللىــق بىل
ئۆزگىرىــش مەلــۇم ئىجتىمائىــي پىكرنــى پەيــدا قىلىــدۇ، ئىلمىــي مېتودقــا ھاجىتى چۈشــىدۇ، 
تۇراقالشــتۇرۇلمىغان، ئىنتىزامالشــتۇرۇلمىغان، ئىلمىــي تەتقىقــات ئېلىــپ بېرىلىمىغان مەســىلىلەر 

ھامــان تەرتىپسىزلىشــىدۇ، پايدىلىنىــش قىممىتىگــە ئىگــە بواللمايــدۇ. 

ــىدىكى  ــق ئوتتۇرىس ــەن رېئاللى ــەر بىل ــئۇلىيەت ۋە مەجبۇرىيەتل ــي مەس ــالر دىنى 5. تالىپ
ــەر  ــى مۇجتەھىدل ــھ ياك ــرەك. فەقى ــۇر ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشــى كې ــۇ چوڭق ــنى تېخىم باغلىنىش
ــان  ــىپ ئۆتىدىغ ــقۇچنى بېس ــە باس ــر قانچ ــتا بى ــا تەتبىقالش ــى رېئاللىقق ــەرئىي ھۆكۈملەرن ش
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بولــۇپ، ئەمەلىيەتنــى چىقىــش قىلغــان ئاساســتا فىقھىشۇناســلىقتىكى ئۇســۇل، قائىدىلەرنــى 
ــان  ــۆزى تۇرۇۋاتق ــد ئ ــر مۇجتەھى ــن ھەربى ــۇ ۋەجىدى ــرەك. ب ــدا قوللىنىشــى كې ــۆز جايى ئ
ئىجتىمائىــي ئەمەلىيەتنــى ھەقىقــى رەۋىشــتە تونــۇپ يېتىشــىنىڭ ئىجتىھادنىــڭ تۇنجــى قەدىمى 
ئىكەنلىكىنــى بىلىشــى كېــرەك، كۈنىمىــزدە بــۇ تەرەپلەرنىــڭ تېگى-تەكتىنــى چۈشىنىشــنىڭ 
تولىمــۇ مۈشــكۈل ئىكەنلىكىنــى، ئاجايىــپ مۇرەككــەپ ھالەتكــە ئايالنغانلىقىنى ئۇنۇتماســلىقى، 
شــۇنداقال ئۆزىنــى قاچۇرماســلىقى، خىلمۇ-خىــل مېتودالرنــى قوللىنىــش ئارقىلىــق ئامــال بار 
خاتالىقتىــن ساقلىنىشــى كېــرەك. ئاندىــن كېيىــن ھــەر مىللەتنىــڭ ئۆرپ-ئادىتىنــى ئەســتايىل 
تەكشۈرۈشــى الزىــم. بىــز ئۆرپ-ئادەتنــى شــەرئىي ھۆكۈملەرنــى چىقىرىــش مەنبەســى دەپ 
ــڭ  ــەت خەلقىنى ــەر مىلل ــن ســاقلىنىپ ھ ــەر بېكىنمىچىلىكتى ــال بولســاق، مۇجتەھىدل قارايدىغان
ئۆرپ-ئادىتــى ھەققىــدە مەلۇمــات ســاھىبى بولۇشــقا ئىنتىلىشــى كېــرەك. مانــا بۇ باســقۇچنى 
ــەپ، تەقەززاســىغا  ــدە شــەرىئەتنىڭ تەل ــڭ ياردىمى ــڭ مېتودلىرىنى جەمئىيەتشۇناســلىق ۋە ئۇنى
ــات  ــي تەتقىق ــقۇچتا ئىجتىمائى ــۇ باس ــدۇ. ب ــى بولى ــىپ ئۆتكىل ــەكىلدە بېس ــۇن ش ئۇيغ

ئاساســلىق يــادرو ھېســابلىنىدۇ. 

ــان مۇھىــت، شەرت-شــارائىتنى  ــاب قىلغ ــەن ھەدىــس خىت ــەت بىل ــە ئاي ــالر يەن 6. تالىپ
ــا  ــە رېئاللىقق ــڭ بارىچ ــىنى ئامالنى ــڭ كۆرسەتمىس ــەرئىي دەلىللەرنى ــەپ، ش ــرا مۆلچەرل توغ
ــى  ــزا ئىگىلىك ــى يې ــقان ۋە ياك ــكەن، بازارالش ــۈن، سانائەتلەش ــالش ئۈچ ــرا تەتبىق توغ
ــان  ــۇ جەري ــە، ب ــرەك. ئەلۋەتت ــى كې ــى پەرقلەندۈرۈش ــى ياخش ــى جەمئىيەتلەرن خاراكتېرىدىك
ــدۇ.  ــپ بېرىلى ــە ئېلى ــىپلىرى بويىچ ــەش پىرىنس ــرا دەلىلل ــلىقىنىڭ توغ ــالم فىقھىشۇناس ئىس

ــن  ــەت جەھەتتى ــرى ماھىي ــەرىئەت ئىلىملى ــى، ش ــى كېرەكك ــۇنى بىلىش ــالر ش 7. تالىپ
ئېالســتىكىلىققا ئىگــە بولــۇپ، قۇرئــان ۋە ســۈننەت ئۆزگەرمــەس ۋەھىــي بولــۇش بىلــەن 
ــى  ــە. دۇنيادىك ــا ئىگ ــتا جانلىقلىقق ــا تەتبىقلىنىش ــچان دۇنياغ ــە ئۆزگىرىش ــا يەن ــر ۋاقىتت بى
ھەرقانــداق ئەمەلنىــڭ، ھەرقانــداق ھەرىكەتنىــڭ ئۆزىگــە خــاس شــەرئىي كۆرسەتمىســى ھــەر 
زامــان چوقــۇم تېپىلىــدۇ. بــۇ دۇنيادىكــى تۈمــەن مىــڭ خىــل ئىش-ھەرىكەتلەرگــە ئــەڭ 

ــاردۇر.  ــت تەيي ــەر ۋاقى ــەر ھ ــەن ھۆكۈمل ــن دەلىللەنگ ــەرئىي دەللىلەردى ــىپ ش مۇناس

8. تالىپــالر ئىجتىمائىــي پەنلەرنىــڭ تەتقىقــات ئەندىزىســى بويىچــە ئىمكانقــەدەر نېگىزلىــك 
تەڭشــەش ئېلىــپ بېرىــش ئۈچــۈن ئىلمىــي ۋە ئەمەلىــي ئىقتىدارغــا ئىگــە بولۇشــى، ھەمــدە 
ــرەك. شــۇنداقال، ئىســالم  ــان بولۇشــى كې ــاراپ چىقااليدىغ ــا ئىســالم نۇقتىســىدىن ق ئۇالرغ
ئۆلىمالىــرى ئارىســىدا بەشــەرىي پەنلــەر ۋە ئىجتىمائىــي تەتقىقــات ساھەســىدە ئورتــاق تونۇش 
ھاســىل قىلىــپ ھاياتــى كۈچكــە تولغــان، ئەمەلــى ئىلىــم تورىنــى بەرپــا قىلىشــى كېــرەك. 
ــىپالر ۋە  ــي پىرىنس ــلىرىنىڭ دىنى ــىتى ۋە كەچۈرمىش ــى، ئەقىل-پاراس ــقىالرنىڭ تەجرىبىس باش

قانۇنىــي ئاساســالرغا مــاس كېلىدىغانلىرىدىــن ئۈنۈملــۈك پايدىلىنىشــى كېــرەك. 

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: ئابدۇرېھىم دۆلەت
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1. پاناھلىق تىلەش ۋە ھىجرەت قىلىش تۈرلىرى

ھىجــرەت قىلىــش ياكى كۆچۈش ســەپەرلىرى ئىلمىــي، ئىقتىســادىي، تىجارىــي ۋە ئىجتىمائىي 
مەنپەئەتلەرگــە ئېرىشــىش ئۈچــۈن ياكــى ئىنســانىي ھوقۇقلىرىنــى قولغــا كەلتۈرۈشــتە يــاردەم 
تەلــەپ قىلىــش، ئەقىدىســىنى قوغــداش، سىياســىي جەھەتتىــن پاناھلىنىــش ۋە يېڭــى بىــر 

جەمئىيــەت قــۇرۇپ چىقىــش ئۈچــۈن بولىــدۇ. 

مەســىلەن، مۇســۇلمانالر مەككىــدە زۇلۇمدىــن قۇتۇلــۇش، ئەقىــدە ئەركىنلىكىگــە ئېرشــىش 
ــىتىدە  ــرالش مەقس ــزى ھازى ــەت مەركى ــى پائالىي ــۈن ئېھتىيات ــى ئۈچ ــالم دەۋىت ۋە ئىس
ــىي  ــە سىياس ــى ئېرىتىيە(گ ــتان )ھازىرق ــە ھەبەشىس ــى بويىچ ــڭ كۆرسەتمىس پەيغەمبىرىمىزنى

ــان.  ــەپ بارغ ــق تىل پاناھلى

سىياســىي ھىجــرەت قىلىــش كۆپلىگــەن كىشــىلەر ئويلىغانــدەك ۋەتــەن بىلــەن ئاالقىســىنى 
ــى،  ــدۇ. چۈنك ــىنى ئىپادىلەي ــەن سۆيگۈس ــا ۋەت ــى، ئان ــەتمەيدۇ. بەلك ــنى كۆرس ئۈزۈش
يۈكســەك نىشــانالر ئۈچــۈن ھىجــرەت قىلغــان مۇھاجىــرالر ئانــا ۋەتىنىدىــن جىســمى بىلــەن 
ئايرىلغــان بولســىمۇ قەلبــى بىلــەن ئايرىلمايــدۇ. چۈنكــى ئــۇالر ئانــا ۋەتىنىنــى ســېغىنىپ 

تۇرىــدۇ ۋە ئانــا ۋەتىنــى ئۈچــۈن ھەرىكــەت قىلىــدۇ. 

ئابدۇراھمان جامال كاشىغەرى

سىياسىي پاناھلىق ھىجرىتى ۋە ئۇيغۇرالر
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ئەقىــدە ۋ سىياســىي جەھەتتىــن پاناھلىنىــش ئۈچــۈن ھىجــرەت قىلىــش دېگــەن ئەقىدىســى 
ۋە كىملىكىنــى قوغــداش، ھەقىقــەت بايرىقىنــى يېڭىدىــن ۋەتەنگــە تىكلــەش ئۈچۈن پۇرســەت 
ــدۈرۈش،  ــى يېتىل ــۇرۇش ئېڭىن ــەت ق ــۈن دۆل ــۇش ئۈچ ــىزلىكتىن قۇتۇل ــزدەش، ۋەتەنس ئى
ــا  ــدۈرۈش، قىيىنچىلىقالرغ ــى يېتىل ــش روھىن ــان بېرى ــۈن قۇرب ــى ئۈچ ــەن سۆيگۈس ۋەت
بەرداشــلىق بېرىــش، ئۈمىــدۋار بولــۇش، نىشــان-غايىلىرى ئۈچــۈن ھەرىكــەت قىلىــش ۋە 
ــا ۋە  ــە قىلىدىغانلىقىغ ــى غەلىب ــر كۈن ــان بى ــىش، ھام ــۈن تېرىش ــىش ئۈچ ــە ئېرىش ياردەمگ
ــا  ــران بولىدىغانلىقىغ ــى ۋەي ــر كۈن ــان بى ــىمۇ، ھام ــۈك بولس ــە كۈچل ــڭ ھەرقانچ زالىمالرنى

ــۇر.  ئىشــىنىش دېمەكت

2. ھەبەشىســتاننى سىياســىي پاناھلىــق مەركىــزى ســۈپىتىدە 
تالالشــنىڭ ســەۋەبلىرى

ــدا  ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ سىياســىي پىالنى باشــتا شــۇنى ئەســكەرتىش كېرەككــى، پەيغەمب
ــپ  ــپ چىقى ــپ، قېچى ــالپ بېرى ــا تاش ــى كاپىرالرغ ــە دىيارىن ــان مەكك ــى بولغ ــا ۋەتىن ئان
ــۈپىتى  ــۇش س ــان بول ــىي ئىنس ــۇ سىياس ــى ئ ــدى، بەلك ــوق ئى ــال ي ــى ئەس ــش پىالن كېتى
بىلــەن باشــقا يەرگــە پاناھلىنىــپ تــۇرۇپ ئانــا ۋەتىنىنــى ئەركىنلىككــە ئېرىشــتۈرۈش ياكــى 
ــش  ــق مۇھاســىرە قىلى ــڭ ياردىمــى ئارقىلى ــەرەب قەبىلىلىرىنى ــم قۇرەيشــلەرنى باشــقا ئ زالى
ــەق  ــق ھ ــتۇرۇش ئارقىلى ــى سىقىش ــى مەنپەئەتلىرىن ــقا ئەللەردىك ــلەرنىڭ باش ــى قۇرەيش ياك
ھوقۇقلىرىغــا ئېرىشــمەكچى بولغــان. رەســۇلۇلالھ بــۇ ئارقىلىــق ئىســالم دىننىڭ ســاغالملىقىنى 
قوغــداش ۋە ئىســالمنى ئىنســانىيەتكە ســاپ ھالەتتــە يەتكــۈزۈش ئۈچــۈن دۆلــەت قۇرۇشــنى 

پىالنلىغــان. 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئەتراپتىكــى پۈتــۈن دۆلەتلەرگــە بىــر قاتــار قــاراپ چىققاندىــن 
كېيىــن، ھەبەشســتاننى ئىســالم دەۋىتــى ئۈچــۈن ئېھتىياتــى پائالىيــەت مەركىــزى ســۈپىتىدە 
تالــالپ چىققــان ھەمــدە ئــۇ دۆلەتنــى ماددىــي ۋە مەنىــۋى جەھەتتىــن ياردەمگە ئېرىشىشــنىڭ 
ئىســتىراتېگىيىلىك ئورنــى دەپ قارىغــان. بــۇ ســەۋەبتىن، پەيغەمبىرىمىز خەلقئارالىــق دىپلوماتىيە 
ئاالقىســىنى شــەكىللەندۈرۈپ ھىمايــە ۋە ياردەمگــە ئېرىشــىش ئۈچــۈن ئــۇ يەرگــە قابىلىيەتلىك 

شەخســلەرنى ئەلچــى ســۈپىتىدە ئەۋەتكــەن. 

ھەبەشىستاندا پاناھلىنىشنىڭ ئەھمىيىتى تۆۋەندىكىچە:

ــادى  ــىي ۋە ئېتىق ــۇلمانالرنىڭ سىياس ــى مۇس ــى )يەن ــاھىنىڭ ئادالىت ــەش پادىش -ھەب
ــان(.  ــۆزدە تۇتۇلغ ــى ك ــەر بولىدىغانلىق ــن بىخەت جەھەتتى

-ھەبەش مەملىكىتىنىڭ مەككە دىيارىنىڭ نوپۇز دائىرىسىدىن يىراقلىقى. 

-ھەبەش مەملىكىتىنىڭ رىم ۋە پارىس ئىمپېرىيەلەردىن مۇستەقىللىقى.
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-ھەبەشنىڭ تىجارەت ۋە ئىقتىسادى مەركەز ئىكەنلىكى. 

-مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن خاتىرجــەم ئېھتىياتــى پائالىيــەت مەركىــزى ھازىرالشــقا 
ئىبــارەت.  قاتارلىقالردىــن  يارايدىغانلىقــى... 

ئەگــەر بىــز ئىنســاپ قىلىدىغــان بولســاق ۋە ھەرخىــل قانۇنىــي يولالردىــن پايدىلىنىدىغــان 
بولســاق، ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن سىياســىي پائالىيەتنىــڭ مەركىــزى بولغــان تۈركىيــەدە ئۇيغــۇر 

مۇھاجىرلىــرى ئۈچــۈن بۇنىڭدىنمــۇ كــۆپ ئاالھىدىلىكلەرگــە ئېرىشــكىلى بولىــدۇ. 

3. مۇستەبىتلەر ۋە ئەركىنلىك قورقۇنچىسى

ــپ  ــپ تارقىلى ــرا ھالقى ــڭ چېگ ــك پىكرىنى ــادالىرى ۋە ئەركىنلى ــەت س ــتەبىتلەر ھەقىق مۇس
كېتىشــىدىن ئەنســىرەپ، مەككىدىكــى مۇســۇلمانالرنى قاتتىــق ئازابلىغــان، ئۇالرنــى دىندىــن 
ــۈن  ــڭ ئۈچ ــدە بۇنى ــان ھەم ــقا ئۇرۇنغ ــۇرى تېڭىش ــى مەجب ــڭ ئېتىقادىن ــدۇرۇپ ئۆزىنى يان

ــان.  ــۇللىرى قالمىغ ــان ئۇس قولالنمىغ

پەيغەمبەرىمىــز ئىســالم دەۋىتىنــى يەتكــۈزۈش ئۈچــۈن ئەركىــن مۇھىتقــا موھتــاج ئىــدى. 
بــۇ ســەۋەبتىن، مەككىــدە تــۇرۇش ۋە دەۋەت قىلىــش ئىمكانىيىتــى پەقەتــال قالمىســا، باشــقا 
بىــر دۆلەتتىــن ئېھتىياتــى پائالىيــەت مەركىــزى ھازىــرالپ قويــۇش زۆرۈر ئىــدى. شــۇڭا، ئــۇ 
ئىزدىنىــش نەتىجىســىدە، ئەتراپتىكــى دۆلەتلەرنــى بىــر قاتــار كۆزەتكەندىــن كېيىــن سىياســىي 
ــۇلمانالرنىڭ  ــىم مۇس ــر قىس ــە بى ــىنىڭ دۆلىتىگ ــاھ نەجاش ــان پادىش ــن ئايرىلمىغ ئادالەتتى
پاناھلىنىــش يوليورۇقىنــى بەرگــەن. پەيغەمبىرىمىــز بــۇ ھەقتــە: »ھەبەشســىتاندا ئادىــل بىــر 
پادىشــاھ بــار، ئــۇ پادىشــاھ ھېچكىمگــە زۇلــۇم قىلمايــدۇ، ئالــالھ ســىلەرگە ئاســانچىلىق 

ئاتــا قىلغانغــا قــەدەر شــۇ يــەردە پاناھلىنىــڭالر« دېگــەن. 

ــەت  ــىي ئادال ــاق، سىياس ــان بولس ــەن قارايدىغ ــرى بىل ــەت نەزى ــا دىقق ــۇ نۇقتىغ  ب
ــان  ــاس قىلغ ــى ئاس ــىنىڭ ئادالەتن ــان، نەجاش ــتىراتېگىيىلىك رول ئوينىغ ــتا ئىس پاناھلىنىش
ــۈزۈم  ــۇ ت ــان، ب ــراپ قىلىنغ ــىمۇ ئېتى ــۈزۈم بولمىس ــالمىي ت ــى ئىس ــەت تۈزۈم ھاكىمىي
بىلــەن مۇســۇلمانالرنىڭ مۇھىتــى ئوخشىمىســىمۇ، ئورتــاق پرىنســىپ ئاساســىدا ھەمكارلىــق 

ــان.  ــپ چىقىلغ ــلىرى تېپى ئاساس

بۇنىڭدىــن، سىياســىي پاناھلىــق تىلىگــەن دۆلەتلــەردە ئورتــاق نۇقتىالرنــى تېپىــپ چىقىــپ 
ــن  ــەن مۇمكى ــەت دېگ ــى سىياس ــدۇ. چۈنك ــى بولى ــى كۆرۈۋالغىل ــنىڭ مۇھىملىقىن پايدىلىنىش

بولغــان بارلىــق ئىمكانىيەتلەردىــن پايدىلىنىــش ماھارىتــى دېمەكتــۇر. 

شــۇڭا، سىياســىي تەشــكىالتالر ھــەر زامــان ھۆكۈمــەت ئورگانلىــرى، پارالمىنېــت ئەزالىرى، 
جانلىــق پارتىيەلــەر، داڭلىــق يازغۇچىــالر ۋە ئاكادېمىــك شەخســىلەر بىلــەن ھەرخىــل يولــالر 
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ئارقىلىــق ئىزچىــل مۇناســىۋەت ئورنىتىــپ بۇالردىــن سىياســىي كــۈرەش يولىــدا پايدىلىنىشــى 
ۋە دۈشــمەننىڭ سىياســىي كۈرەشــنى پالــەج ھالغــا چۈشــۈرۈپ يوقىتىــش پىالنىغــا تاقابىــل 

تۇرۇشــى الزىــم. 

4. دۈشمەننىڭ مۇھاجىرالرنى قايتۇرۇپ كېتىش تاكتىكىلىرى 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ يۇقىرىقــى مەقســەتلەر ئۈچــۈن بىــر بۆلــەك مۇســۇلمانالرنى 
ئادالەتنــى ئاســاس قىلغــان بىــر دۆلەتكــە كۆچــۈش قارارىنــى چىقارغانلىقى مۇســتەبىت قۇرەيش 
ــان،  ــۇلمانالر پاناھلىنااليدىغ ــى، مۇس ــان. چۈنك ــە بولغ ــر زەرب ــر بى ــۈن ئېغى ــى ئۈچ دۆلىت

كىملىكىنــى ۋە ئەقىدىســىنى ھىمايــە قىالاليدىغــان زېمىنغــا ئېرىشــەلىگەن ئىــدى. 

ــەم  ــن خاتىرج ــەل دىيارىدى ــۇلمانالرنىڭ چەتئ ــىتىخباراتى مۇس ــڭ ئىس ــش دۆلىتىنى قۇرەي
پاناھلىنىدىغــان بىــرەر جايغــا ئېرىشــىپ قالغانلىقىغــا چىدىمىغــان. چۈنكــى ئــۇالر مۇســتەبىت 
ــپ قېلىشــىدىن ۋە سىياســىي  ــىنىڭ ئېچىلى ــى بەشىرىس ــڭ ئەپت ــى ئۈچــۈن ئۆزلىرىنى بولغانلىق
مەنپەئەتىنىــڭ قولدىــن كېتىشــىدىن ئەنســىرىگەن. بــۇ ســەۋەبتىن، قۇرەيــش دۆلىتــى تاشــقى 
ئىشــالر ۋە ئىســتىخبارات ئىدارىســىنى ئىشــقا ســېلىش ئارقىلىــق مۇســۇلمانالرنىڭ مۇھاجىــرەت 
ــلىك  ــەت بەرمەس ــۇدەك پۇرس ــەم تىنغ ــا خاتىرج ــتۇرۇش ۋە ئۇالرغ ــى قااليمىقانالش ھاياتىن

ــان.  ــۇرۇپ ئەكەتمەكچــى بولغ ــن قايت ــى چەتئەلدى ئۈچــۈن، ئۇالرن

قۇرەيــش ئىســتىخباراتى بــۇ مەقســىتىگە يېتىــش ئۈچــۈن تۈرلــۈك تۆھمەتلــەر، تەشــۋىقات 
ئالدامچىلىقــى ۋە بــەزى ۋەزىرلەرنــى پۇلغــا ســېتىۋېلىش ئۇســۇلىغا تايىنىــپ، مۇھاجىرەتتىكــى 

مۇســۇلمانالرنى قايتــۇرۇپ ئەكەتمەكچــى بولغــان. 

ــتىخباراتىنىڭ  ــمەن ئىس ــەر دۈش ــان جەئف ــرى بولغ ــرەك رەھبى ــۇلمانالرنىڭ زې ــا مۇس ئەمم
ئويۇنلىرىنــى بــۇزۇپ تاشــلىغان، ئۇالرنىــڭ تۆھمەتلىرىنىــڭ يالغــان ئىكەنلىكىنى ئىســپاتلىغان، 
ــلىرىنى،  ــھ قىلمىش ــڭ قەبى ــۈن ئۇالرنى ــۈرۈش ئۈچ ــى چۈش ــمەننىڭ ئېتىبارىن ــدە دۈش ھەم
ــالمنىڭ  ــە ئىس ــەن بىرگ ــۇنىڭ بىل ــان. ش ــاش قىلغ ــتەبىتلىكىنى پ ــى ۋە مۇس رەزىللىكىن
گۈزەللىكىنــى، ئەخالقىنــى ۋە پرىنســىپلىرىنى روشــەن ئوتتۇرىغــا قويــۇپ، ئادىــل پادىشــاھنى 
قايىــل قىلغــان. ئــۇ يەنــە مۇھاجىرالرنىــڭ بــۇ يەردىكــى ھاكىمىيەتكــە مۇخالىــپ بولــۇش 
ياكــى ئۇالرنــى قىيىــن ئەھۋالغــا چۈشــۈرۈپ قويــۇش نىيىتىنىــڭ يــوق ئىكەنلىكىنــى، بەلكــى 

ــەن.  ــى ئىپادىلىگ ــىنىڭ بارلىقىن ــا ئېرىشــىش ئارزۇس ــانىي ھوقۇقق ــەت ۋە ئىنس ئادال

ــۇ  ــەردى. ئ ــپ ب ــى ئەۋەتى ــر پەيغەمبەرن ــن بى ــالھ بىزگــە ئارىمىزدى ــۇ ســۆزىدە: »ئال ئ
پەيغەمبــەر بىزنــى يېگانــە ئالالھقــا ئىبــادەت قىلىشــقا، راســتچىل بولۇشــقا، ئامانەتنــى ئــادا 
ــقا،  ــە قىلىش ــى مۇئامىل ــنىالرغا ياخش ــكە، قوش ــەت بېرىش ــا ئەھمىي ــقا، تۇغقاندارچىلىقق قىلىش
قــان تۆكىدىغــان ئىشــالردىن ساقلىنىشــقا، ھــارام ئىشــالردىن، يالغــان ســۆزدىن، يېتىمنىــڭ 
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ــا  ــقا، ئالالھق ــراق تۇرۇش ــتىن يى ــەت قىلىش ــىلەرگە تۆھم ــاك كىش ــتىن، پ ــى يەۋىلىش ھەققىن
ھېچبىــر نەرســىنى شــېرىك كەلتۈرمــەي ئىبــادەت قىلىشــقا، نامــاز ئوقۇشــقا، زاكات بېرىشــكە 
ــوزەك  ــدى، ب ــى قىيىنى ــرى بىزن ــڭ ھاكىملى ــن يۇرتىمىزنى ــردى. لېكى ــقا چاقى ۋە روزا تۇتۇش
قىلــدى، زۇلــۇم قىلــدى، ئىبــادەت قىلىــش ئەركىنلىكىمىزگــە چــەك قويــدى، بىزنــى بۇتقــا 
ئىبــادەت قىلىشــقا ۋە ھــارام ئىشــالرنى قىلىشــقا زورلىــدى. شــۇنىڭ ئۈچــۈن بىــز ئۆزلىرىنــى 
ــىلىنىڭ  ــدۇق، س ــپ كەل ــە پاناھلىنى ــىلىنىڭ دۆلەتلىرىگ ــاڭالپ، س ــاھ دەپ ئ ــل پادىش ئادى
دۆلەتلىرىــدە ياشاشــنى تاللىــدۇق ۋە ھوزۇرلىرىــدا زۇلۇمغــا ئۇچرىماســلىقنى ئۈمىــد قىلــدۇق« 

دېگــەن. 

قۇرەيــش ئىســتىخبارات خادىملىــرى بىرىنچــى مەيــدان مۇنازىرىــدە مۇھاجىــر مۇســۇلمانالر 
ئالدىــدا مەغلــۇب بولغــان بولســىمۇ، يەنىــال ۋاز كەچمىگــەن. بەلكــى ئــۇالر باشــقا تاكتىــكا 
ــۇپ  ــىگە بۇرۇل ــق ئەقىدىس ــۈچ ئىالھلى ــى ئ ــېتىلىدىغان ۋە ئەقىدىس ــا س ــپ پۇلغ قوللىنى
كەتكــەن بىــر قىســىم پوپالرنــى ئىشــقا ســالغان. ھەمــدە ئۇالرغــا ئەقىــل ئۆگىتىــپ، ئىيســا 
ــە  ــۇلمانالر نېم ــن؟ مۇس ــە دەيدىكى ــى نېم ــاھىڭالر نەجاش ــدە پادىش ــاالم ھەققى ئەلەيھىسس
ــى  ــى بۇزماقچ ــق ئارىن ــلىقى ئارقىلى ــدە ئوخشىماس ــڭالر؟ دەپ ئەقى ــوراپ بېقى ــن س دەيدىكى
بولغــان. ئۇالرنىــڭ مەقســىتى مۇســۇلمانالرنىڭ ئىيســا ئەلەيھىسســاالم ھەققىدىكــى ئالالھنىــڭ 
بەندىســى ۋە پەيغەمبــرى دەيدىغــان ئەقىدىســى بىلــەن بىــر قىســىم خرىســتىئانالرنىڭ ھەزرىتى 
ئىيســانى ئىــالھ دەپ قارايدىغــان ئەقىدىســى ئارىســىدا توقۇنــۇش پەيــدا قىلىــش ئىــدى. 

جەئفــەر ئىككىلەنمەســتىن پوپالرنىــڭ ئالدىــدا ئىســالمنىڭ ھەزرىتــى ئىيســا ئەلەيھىسســاالم 
ھەققىدىكــى پىرىنســىپىنى دادىللىــق بىلــەن ئوتتۇرىغــا قويــۇپ، ئۇنــى ئالالھنىــڭ بەندىســى، 
پەيغەمبىــرى ۋە پــاك مەريەمگــە ئالــالھ تەرىپىدىــن ئاتــا قىلىنغــان روھ دەپ تونۇشــتۇرغان. 
ــڭ  ــىپىدا چى ــدە پىرىنس ــەن ۋە ئەقى ــىپىدىن ۋاز كەچمىگ ــدە پرىنس ــەردە ئەقى ــۇ ي ــەر ب جەئف
ــادى  ــڭ ئېتىق ــاھ ئۆزىنى ــان. پادىش ــە قىلغ ــن غەلىب ــىي جەھەتتى ــق سىياس ــۇرۇش ئارقىلى ت
ــن  ــن كېيى ــى ئاڭلىغاندى ــاق نۇقتىن ــىدىكى ئورت ــادى ئارىس ــۇلمانالرنىڭ ئېتىق ــەن مۇس بىل
مۇســۇلمانالرغا: »ســىلەرگە ئامانلىــق بەردىــم، ھېچكىــم ســىلەرگە چېقىاللمايــدۇ«دەپ ئۇالرنى 

ــەن.  ــى تەكىتلىگ ــۇرۇپ بەرمەيدىغانلىقىن ــمىنىگە تاپش ــى ۋە دۈش قوغدايدىغانلىقىن

ئادىــل پادىشــاھ بــۇ ئەھۋالالردىــن كېيىــن، قۇرەيــش ئىســىتخبارات خادىملىرىنىــڭ ئېلىــپ 
كەلگەن ســوۋغا ســاالملىرىنى قايتۇرۇۋېتىشــكە بۇيرۇغــان ۋە مۇســۇلمانالرنى قوغدايدىغانلىقىنى، 

ئۇالرنــى ھەرگىزمــۇ دۈشــمىنىگە تاپشــۇرۇپ بەرمەيدىغانلىقىنــى تەكىتلىگەن. 

بــۇ جەريانــدا بىــر قىســىم پوپــالر پادىشــاھ نەجاشــىغا قارشــى ئەســكەرلەرنى كۈشــكۈرتۈپ 
ھەربــى ئۆزگىرىــش قوزغــاپ چىققــان بولســىمۇ، نەتىجــە قازىنالمىغان. نەجاشــى مۇســۇلمانالرغا 
سىياســىي جەھەتتىــن يــاردەم بەرگــەن ھەمــدە ئالالھقــا ۋە پەيغەمبرىمىزگــە ئىمــان ئېيتقــان. 

بــۇ ســەۋەبتىن، نەجاشــى پەيغەمبىرىمىــز تەرىپىدىــن ئاالھىــدە خاتىرلەنگــەن. 
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بىزمــۇ بــۇ يــەردە خىتتايالرنىــڭ 21-ئەســىردە 75 مــاددا ئارقىلىــق بارلىــق ئۇيغۇرالرغــا 
جىنايەتچــى، بۆلگۈنچى،ئەســەبىي، تېررورچــى... دېگەنــدەك قالپاقالرنــى كىيــدۈرۈش 
ــى دەپ  ــى جىنايەتچ ــە ئۇيغۇرالرن ــى، ھەمم ــالردا جازاالۋاتقانلىقىن ــت كامپى ــق فاشىس ئارقىلى
قارايدىغانلىقىنــى ۋە ئىنســان ھوقۇقىغــا قىلچــە رىئايــە قىلمايدىغانلىقىنــى ئاڭلىتىــش ئارقىلىــق 
سىياســىي كۆرۈشــىمىزنى ۋە چەتئەلدىكــى سىياســىي پائالىيــەت مەركەزلىرىمزنــى قوغدىشــىمىز 

ــم.  ــن مۇھى ئىنتايى

5. ھىجرەت قىلىشنىڭ قىممىتى ۋە ئەدەب-ئەخالقى

ئىســالم تارىخىــدا يــۈز بەرگــەن تۈرلــۈك ھىجــرەت تەجرىبىلىرىدىــن بىــر بۆلــەك قىممــەت 
قاراشــالر ۋە ئــەدەب ئەخالقالرنــى يەكۈنلىگىلــى بولىــدۇ:

1( ھىجرەت قىلىش ۋە پاناھلىنىشتىكى مەقسەت ئادالەتكە ئېرىشىش:

سىياســىي پاناھلىنىــش ھىجرىتــى ئادالەتكــە ئېرىشــىش مەقســىتىدە بولىــدۇ. پەيغەمبىرىمىــز 
ــان  ــۇم قىلمايدىغ ــڭ پادىشــاھىنى ھېچكىمگــە زۇل ــان دۆلەتنى مۇســۇلمانالر ھىجــرەت قىلىدىغ
ئادىــل پادىشــاھ دەپ ســۈپەتلىگەن. شــۇڭا، ئادالــەت ئىســالمدا مەركەزلىــك رول ئوينايــدۇ. 
بــۇ ســەۋەبتىن، ئىســالم مۇتەپەككــۇرى ئىبنــى تەيمىيــە »ئالــالھ ئادىــل دۆلەتكــە كاپىــر 
بولســىمۇ يــاردەم بېرىــدۇ، زالىــم دۆلەتكــە مۇســۇلمان بولســىمۇ يــاردەم بەرمەيــدۇ« دەپ 

يەكۈنلىگــەن. 

2( پاناھلىنىدىغان دۆلەت مۇناسىپ بولۇش:

ــم.  ــالش الزى ــى تال ــۇدەك دۆلەتن ــەل بولغ ــەن مەقســەت ھ ــى پاناھلىنىشــتىن كۈتۈلگ يەن
ــڭ  ــڭ ۋە بالىلىرىنى ــپ ئۆزىنى ــرەت قىلى ــە ھىج ــر دۆلەتك ــۇلمان بى ــر مۇس ــەر بى ئەگ
ــە  ــداق دۆلەتك ــا، ئۇن ــان بولس ــپ قويىدىغ ــى يوقىتى ــى ۋە كىملىكىن ــىنى، ئەخالقىن ئەقىدىس

ــرەك.  ــلىق كې ــرەت قىلماس ھىج

3( بىــر دۆلەتتىــن پاناھلىــق تىلىگــەن مۇســۇلمانالر ئەقىدىســى، ئەخالقــى ۋە كىملىكىنــى 
ــە  ــە رىئاي ــڭ قائىدە-تۈزۈملىرىگ ــان دۆلەتنى ــرەت قىلغ ــرى ھىج ــتا، ئۆزلى ــان ئاساس قوغدىغ

قىلىشــى ئىنتايىــن مۇھىــم. 

4( مۇھاجىــرالر پاناھالنغــان دۆلەتلەرنىــڭ ھۆكۈمەتلىــرى ۋە جەمئىيەتلىــرى بىلــەن ئاالقىنــى 
بــۇزۇپ قويىدىغــان قانۇنغــا خىــالپ قىلمىشــالردىن ساقلىنىشــى مۇھىــم. 

بىلــەن  قاراشــلىرى  قىممــەت  ئىســالمنىڭ  پاناھالنغانــدا  5(سىياســىي جەھەتتىــن 
مۇھىــم.  پايدىلىنىــش  قاراشــالردىن  قىممــەت  ئىنســانىي  ئورتاقلىشــىدىغان 
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ــپ  ــارائىتىنى يارىتى ــق ش ــۋى ئامانلى ــالرغا مەنى ــەر ۋەتەنداش ــى يېتەكچىل 6( مۇھاجىرەتتىك
ــم.  ــش ئۈچــۈن كــۆپ كــۈچ چىقىرىشــى مۇھى بېرى

6. ھىجرەتتىن ئالىدىغان ئىبرەت ۋە ساۋاقالر

1( ھىجــرەت قىلغــان يۇرتــالردا چېچىلىــپ يۈرمــەي، كىملىكىنــى قوغــداش ئۈچــۈن مۇمكىن 
ــۈك بولۇشــى  ــك ۋە ئۈنۈمل ــدە ئىشــالرنىڭ تەرتىپلى بولســا توپلىشــىپ ئولتۇراقلىشــىش ھەم
ئۈچــۈن قابىلىيەتلىــك ســاغالم تەشــكىالتتىن بىرنــى مەســئۇل قىلىــش ۋە ئۇنىــڭ ئەتراپىــدا 

توپلىنىــش روھىنــى يېتىلــدۈرۈش. 

ــەت  ــى ھۆكۈم ــى ئۆزلىرىن ــكىالتالرنىڭ ھەممىس ــى تەش ــىلەر ياك ــى كىش 2( مۇھاجىرەتتىك
ــڭ  ــتۇرۇپ، ئۆزلىرىنى ــى دەپ تونۇش ــەت ۋەكىل ــتانلىقنىڭ مىلل ــەرقى تۈركىس ــدا ش ئورگانلىرى
نەقــەدەر تەرتىپســىز ۋە چېچىالڭغــۇ بىــر مىللــەت ئىكەنلىكىنــى ئاشــكارىالپ يامــان تەســىر 
ــرى  ــەت ئورگانلى ــىۋەتلىك ھۆكۈم ــرالر مۇناس ــى مۇھاجى ــەر دۆلەتتىك ــاي، ھ ــدا قىلم پەي
بىلــەن ياخشــى مۇناســىۋەت ئورنىتااليدىغــان، ئىشــالرنى جايىــدا قىالاليدىغــان ۋە ئۇالرنىــڭ 
ئىشەنچىســىگە ئېرىشــەلىگەن ســاغالم تەشــكىالتتىن بىرنــى ۋەكىــل قىلىــپ تالــالش مۇھىــم. 

3( مۇھاجىــرەت ھاياتىــدا شــارائىت قانــداق بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر ئەقىــدە، كىملىــك ۋە 
سىياســىي پرىنســىپ قىممــەت قاراشــلىرىدا چىــڭ تــۇرۇش الزىــم. 

4( مۇھاجىرەتتىكــى ھەرقانــداق تەشــكىالت ھەرقانــداق ئېقىــم خىتتايــالر بىلــەن 
ــىپتا  ــىي پرىنس ــى سىياس ــلىكى ياك ــىپتىن ۋاز كەچمەس ــىي پرىنس ــكەندە، سىياس سۆھبەتلەش

ــم.  ــلىقى الزى ــە قىلماس مۇرەسس

5( پاناھلىــق بەرگــەن دۆلەتنىــڭ ئورگانلىــرى بىلــەن ســۆھبەت قىلغاندا ياكــى ۋەتىنىمىزنىڭ 
ــقارتىۋەتمەي  ــى قىس ــتۇرۇۋەتمەي ياك ــىلىنى مۇبالىغالش ــتۇرغاندا، مەس ــىنى تونۇش مەسىلىس

ئەينــەن ئوتتۇرىغــا قويــۇش مۇھىــم. 

6( مۇھاجىــرالر پاناھلىنىۋاتقــان دۆلەتتــە ئۆزلىرىنىــڭ سىياســىي پىرىنســىپىنى ۋە كىملىكىنــى 
قوغدىغــان ئاساســتا، شــۇ يۇرتنىــڭ قائىــدە تۈزۈملىرىگــە رىئايە قىلىشــى، ھەمــدە ئۇدۆلەتنىڭ 
ــىزلىك  ــا ھۆرمەتس ــلىقى ۋە ئۇالرغ ــالرنى قىلماس ــان ئىش ــىر يەتكۈزىدىغ ــە تەس بىخەتەرلىكىگ

قىلماســلىقى الزىــم. 

7( مۇھاجىــرەت دۆلىتىــدە مۇمكىــن بولغــان ھــەر تۈرلــۈك قانۇنىــي ۋاســىتىلەرگە تايىنىــپ 
پايدىلىنىــش يوللىرىنــى كۆپلــەپ تېپىــپ چىقىــش الزىــم.

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: ئابدۇلئەھەد ئۇجات 



43

مەرىپەت ژۇرنىلى            2021-يىللىق 1- سان 

»جامائەتلىشىڭالر، چۈنكى پادىدىن ئايرىلغان قوينى بۆرە يەپ كېتىدۇ«]1]

شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ دىنىــي ۋە مىللىــي كىملىكلىرىنىــڭ دەپســەندە قىلىنىشــى، 
ــەرقىي  ــى ھەربىرش ــپ قېلىش ــۇ ئايرىلى ــانىي ھەق_ھوقۇقلىرىدىنم ــى ئىنس ــەڭ تۈپك ــا ئ ھەتت
تۈركىســتانلىقنى قاتتىــق ئازابالۋاتقــان بولــۇپ، نۆۋەتتىكــى بــۇ ئازاب-ئوقۇبەتتىــن قۇتۇلۇش 
ــۇرۇش ۋە  ــاش قات ــۈن ب ــۈرۈش ئۈچ ــا كەلت ــائادەتنى قولغ ــى بەخت_س ــدە ئاخىرەتتىك ھەم
ــاش  ــر مۇســۇلماننىڭ ب توغرائۇســۇلدا ھەرىكــەت قىلىــش شــەرقىي تۈركىســتانلىق ھــەر بى

ــئۇلىيىتىدۇر.  ــى ۋە مەس ــان مەجبۇرىيىت ــپ بولمايدىغ تارتى

ــر  ــكىللەنگەن بى ــتا تەش ــان ئاساس ــىپى قىلغ ــەت پىرىنس ــى ھەرىك ــاغالم ئىدېئولوگىيەن س
جامائــەت بولمىغــان ئەھۋالــدا، ھەربىرىمىــز ئۆزىمىــز توغرا دەپ قارىغــان ئىدىيە، كۆزقاراشــالر 
بىلــەن تەشكىلســىز ياشاشــنىڭ ئاقىۋىتــى ناھايىتــى خەتەرلىــك بولــۇپ، بــۇ ھالىمىــز بىلــەن 
مەنمەنچىلىــك، شەخســىيەتچىلىك قاتارلىــق مەنىــۋى كېســەللەردىن قۇتۇاللمايمىــز. بــۇ ھــال 
ــى  ــەن بىزن ــتۇرۇش بىل ــى سۇسالش ــتۇرۇش، ئەقىدىمىزن ــى قۇرغاقالش ــڭ مەنىۋىيىتىمىزن بىزنى
ــي  ــدۇ_دە، ئادىمى ــدا قىلى ــق پەي ــي ئاجىزلى ــتۇرۇپ، روھى ــن يىراقالش ــڭ روھىدى دىنىمىزنى
ــىناقلىرىغا  ــڭ س ــز ۋە ئالالھنى ــل تۇرالمايمى ــلىرىغا تاقابى ــەيتانالرنىڭ ئازدۇرۇش ــي ش ۋە جىننى
ــەلمىگەننىڭ  ــە ئېرىش ــەن نەتىجىگ ــادا كۆزلىگ ــۇ دۇني ــدە ب ــز. نەتىجى ــلىق بېرەلمەيمى بەرداش

ــز.  ــپ قويىمى ــن بېرى ــك بەختىمىزنىمــۇ قولدى ئۈســتىگە، ئاخىرەتلى

]1]  ياخشىالر باغچىسى، -1070نومۇرلۇق ھەدىسنىڭ بىر قىسمى. 

مۇھەممەتئىمىن تارىم

جامائەتلىشىشنىڭ زۆرۈرىيىتى 

ۋە تەخىرسىزلىكى 
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ــا  ــەردە دىنغ ــى دەۋرل ــەك، كېيىنك ــالھات دېم ــدا، ئىس ــپ ئېيتقان ــن ئېلى ــي نۇقتىدى دىنى
ــالپ  ــن تازى ــەت ســۆز_ھەرىكەتلەرنى دىندى ــان بىدئ ــپ قالغ ــەن كىرى ــى بىل ــادەت ئۇقۇم ئىب
چىقىرىــپ، دىننــى ئەســلى ھالىتىــدە ســاقالش ۋە ســاپلىقىنى قوغــداش، شــۇنداقال دىننىــڭ 
ئاساســىي روھــى ۋە ئەقىدە-پىرىنســىپلىرىدىن چەتنىمىگــەن ئاساســتا، دەۋرگــە مــاس ھالــدا 
ــڭ  ــرى دىننى ــش ھەرىكەتلى ــالھات ۋە ئويغىنى ــۇپ، ئىس ــك بول ــش دېگەنلى ــق يارىتى يىڭىلى
ئاساســىي روھــى ۋە ئەقىدە-پىرىنســىپلىرى ئاساســىدا ئېلىــپ بېرىلىشــى كېرەككــى، ھەرگىزمۇ 
ئــۆز خاھىشــلىرىمىز بويىچــە ئېلىــپ بېرىلماســلىقى الزىــم. بۇنىــڭ ئۈچــۈن دۇنيــا ھاياتىدىكى 
ــزدە  ــىمىز، ئىش-پائالىيەتلىرىمى ــا توغرىلىش ــەن دىنىمىزغ ــدى بىل ــىمىزنى ئال ــر ئىش ھەربى
ــە  ــالىھالرنى ئۈلگ ــاھابىلەرنى ۋە سەلەف-س ــاالمنى، س ــەد ئەلەيھىسس ــچىمىز مۇھەمم يولباش
قىلىشــىمىز؛ ئىــززەت ۋە شــەرىپىمىزنى يەنىــال ســاغالم ئەقىــدە ئاساســىدا قولغــا كەلتۈرۈشــكە 

ھەرىكــەت قىلىشــىمىزالزىم. 

ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ يېتەكلىشــى بىلــەن قۇرئــان، ھەدىســنىڭ  ســاھابە كىرامــالر پەيغەمب
روھىنــى ھەقىقىــي توغــرا چۈشــىنىپ، ئــۆز ھاياتىغــا تەتبىقــالپ ياشــاپ، دۇنيــا ۋە ئاخىرەتلىك 
ئىشــلىرىدا مىسلىســىز نەتىجىلەرنــى قولغــا كەلتۈرگــەن بولــۇپ، بــۇ نەتىجىلەرنــى جامائەتنىڭ 
كۈچىدىــن ئايرىــپ قارىغىلــى بولمايــدۇ. جامائەتلىشــىپ ياشــاش پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
تۇتــۇپ ماڭغــان يوللىرىدىــن بىــر يــول بولــۇپ، مۇســۇلمانالرنىڭ دىنىــي، ئىجتىمائىــي ۋە 

سىياســىي ھاياتىــدا كــەم بولســا بولمايدىغــان زۆرۈرىيەتتــۇر. 

ھۇزەيفــە مۇنــداق دەيــدۇ: »كىشــىلەر پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن ياخشــىلىق توغرىســىدا 
سورىشــاتتى، مــەن )يامانلىقنىــڭ مــاڭا يېتىــپ قېلىشــىدىن ئەنســىرەپ( يامانلىــق توغرىســىدا 

پ: ا ر سو

— ئــى رەســۇلۇلالھ! بىــز جاھىلىيــەت ۋە يامانلىــق ئىچىــدە ئىــدۇق، ئالــالھ بىزگــە 
ــا قىلــدى، بــۇ ياخشــىلىق زامانىدىــن كېيىــن  ــارەت( بــۇ ياخشــىلىقنى ئات )ئىســالمدىن ئىب

ــەر ئەلەيھىسســاالم: ــم. پەيغەمب ــى بوالمــدۇ؟ — دېدى ــق زامان ــە يامانلى يەن

— ھەئە! — دېدى. مەن:

ــەر  ــم. پەيغەمب ــدۇ؟ — دېدى ــى بوالم ــىلىق زامان ــە ياخش ــن يەن ــن كېيى — ئۇنىڭدى
ــاالم: ئەلەيھىسس

— ھەئە، ئۇنىڭدا قىسمەن تۈتەكلىكمۇ بولىدۇ، — دېدى. مەن:

— ئۇنىڭ تۈتەكلىكى قانداق بولىدۇ؟ — دېگەن ئىدىم، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:

ــڭ  ــدۇ، شــۇنداقتىمۇ ســەن ئۇالرنى ــدا ماڭى ــن باشــقا يول ــڭ يولۇمدى — كىشــىلەر مېنى
ــەن: ــدى. م ــەرق ئېتەلەيســەن، — دې ــىلىقلىرىنى پ ياخش
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ــەر  ــم، پەيغەمب ــەن ئىدى ــدۇ؟ — دېگ ــى بوالم ــق زامان ــن يامانلى ــن كېيى — ئۇنىڭدى
ــاالم: ئەلەيھىسس

ــكەنلەرنى  ــا ئەگەش ــۇالر چاقىرىقىغ ــدۇ، ئ ــالر بولى ــە چاقىرغۇچى ــە، جەھەننەمگ — ھەئ
ــەن: ــدى. م ــاليدۇ، — دې ــە باش جەھەننەمگ

ــم،  ــەن ئىدى ــىلە، — دېگ ــۈپەتلەپ بەرس ــە س ــى بىزگ ــۇلۇلالھ! ئۇالرن ــى رەس — ئ
ــاالم: ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب

— ئــۇالر بىزنىــڭ ئىرقىمىزدىــن ۋە بىزنىــڭ تىلىمىــزدا ســۆزلەيدىغان كىشــىلەردۇر، —
دېــدى. مــەن:

— ئــۇ زامانــالر مېنىــڭ بېشــىمغا كېلىــپ قالســا، مېنــى قانــداق قىلىشــقا بۇيرۇيــال؟ — 
ــاالم: ــەم، پەيغەمبەر ئەلەيھىسس دېس

— مۇسۇلمانالر جامائىتىدىن ۋە ئۇالرنىڭ ئىمامىدىن ئايرىلمىغىن! — دېدى. مەن:

ــەر  ــم، پەيغەمب ــەن ئىدى ــىچۇ؟ — دېگ ــى بولمىس ــى ۋە ئىمام ــڭ جامائىت — ئۇالرنى
ــاالم: ئەلەيھىسس

گەرچــە ئېغىــر تۇيۇلســىمۇ ئۇالردىــن ئۆزۈڭنــى چەتكــە ئــال، ھەتتــا شــۇ ھالەتتــە 	 
ئۆلــۈپ كەتســەڭمۇ! — دېــدى.«]1]

بــۇ ھەدىســنىڭ مەزمۇنىدىــن ئىســالمىي جامائەتنىــڭ شــۇ قــەدەر زۆرۈرلىكــى، مۇســۇلمان 
كىشــىنىڭ چوقــۇم ئىســالمىي جامائــەت ئىچىــدە ياشىشــى كېرەكلىكــى، ئىســالمىي جامائىتــى 
ــپ  ــى چىقى ــنىڭ ياخشــى بولمايدىغانلىق ــەن ياشاش ــوپ بىل ــر ت ــان بى ۋە يېتەكچىســى بولمىغ
ــاي كوممۇنىســت  ــا چىقىرىشــقا خىت ــم بولغــان بــۇ ئىشــنى ۋۇجۇتق تۇرىــدۇ. شــۇنچە مۇھى
ــاقمۇ،  ــان بولس ــىز قالغ ــدە ئىمكانس ــەن ۋەتەن ــى بىل ــقۇنلۇق قىلىش ــڭ توس ھاكىمىيىتىنى
چەتئەلــدە بــۇ ئىشــنى ۋۇجۇتقــا چىقىرىــش ئىمكانىيىتــى تامامــەن مەۋجــۇت بولــۇپ، ھــەر 
ــە كەلســە،  ــپ كەســكىن ئىرادىگ ــۇپ يېتى ــى تون ــۇ ئىشــنىڭ زۆرۈرلىكىن ــر مۇســۇلمان ب بى
ــپ  ــا چىقى ــەن ئوتتۇرىغ ــەمىمىيلىك بىل ــم س ــە ئالى ــن بىرقانچ ــز ئىچىدى ــي ئالىملىرىمى دىنى
ئۆزىنــى ۋە جامائەتنــى تەربىيىلــەپ يېتىشــتۈرۈش ئۈچــۈن بــەدەل تۆلــەش )خالىــس خىزمــەت 
ــوق.  ــەك ي ــدا ش ــا چىقىدىغانلىقى ــنىڭ ۋۇجۇتق ــۇ ئىش ــا، ب ــىنى تۇرغۇزس ــش( ئىرادىس قىلى
ئەگــەر بىــز ســاغالم ئەقىــدە ئاساســىدا ئۇيۇشالىســاق، ئۆتمۈشــتە ۋە نۆۋەتتــە ھــەل بولمــاي 
كېلىۋاتقــان نۇرغــۇن مەســىلىلەرنى ھــەل قىلغىلــى، شــۇنداقال نۇرغــۇن مەقســەتلەرنى ئەمەلگــە 
ــپ بىرقانچــە  ــدە ئاساســلىق قىلى ــدۇ. تۆۋەن ــى بولى ئاشــۇرغىلى ۋە غايە-نىشــانالرغا يەتكىل

نۇقتىنــى قىســقىچە بايــان قىلىمىــز:

]1]  بۇخارى، -3606نومۇرلۇق ھەدىس. 
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جامائەتنى ئىسالم ئەقىدىسى ئاساسىدا تەربىيىلەپ يېتىشتۈرۈش
»سىلەرنىڭ ھەممىڭالر مەسئۇلىيەت ئىگىسىدۇركى، مەسئۇلىيىتىڭالردىن سورىلىسىلەر«]1]

ۋەتــەن ئىچىدىكــى چېكىدىــن ئاشــقان ۋەھشــى زۇلۇمــالر، چــەت ئەللــەردە ئۇچراۋاتقــان 
ــەرقىي  ــى ش ــەر مۇھاجىرەتتىك ــى زىددىيەتل ــۆز ئىچىمىزدىك ــتىگە ئ ــڭ ئۈس ــالر، ئۇنى خورلۇق
ــار  ــر قات ــۇالردا بى ــىتىپ، ئ ــىر كۆرس ــق تەس ــا قاتتى ــي كەيپىياتىغ ــتانلىقالرنىڭ روھى تۈركىس
پاسســىپ روھىــي ھالەتلەرنــى كەلتــۈرۈپ چىقارماقتــا. بولۇپمــۇ ياشــالردىكى روھىــي ئاجىزلىق 
ئىنتايىــن ئېغىــر بولماقتــا. بــۇ خىــل ئەھۋالالرنــى كــۆپ ســاندىكى بىلىــم ئىگىلىــرى بىلىــپ 
ــەن  ــاراش بىل ــدۇ دەپ ق ــى بولماي ــەل قىلغىل ــى ھ ــاراش ياك ــەل ق ــىمۇ، س ــەن بولس يەتك
بــۇ مەســىلىلەر تاشــلىنىپ قالماقتــا. قىلغىلــى بولمايدىغــان ۋە زۆرۈرىيىتــى يــوق ئىشــالرغا 
ئېســىلىۋېلىش، قىلغىلــى بولىدىغــان زۆرۈر ئىشــالرنى قىلغىلــى بولمايــدۇ دەپ قــاراش ياكــى 

ســەل قاراش-بۇمــۇ بىــر خىــل روھىــي ئاجىزلىقتــۇر. 

مۇھاجىرەتتىكــى شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ قىلىدىغــان ئىشــى ئىنتايىــن كــۆپ بولــۇپ، 
ــاال  ــالھ تائ ــدۇ. ئال ــلىرى بولى ــان ئىش ــان ۋە قىاللمايدىغ ــڭ قىالاليدىغ ــداق ئادەمنى ھەرقان
ــۇرۇپ  ــپ ت ــى يېتى ــدۇ، قۇدرىت ــپ قىلماي ــان ئىشــالرغا تەكلى ــى يەتمەيدىغ ئىنســاننى قۇدرىت
قىلمىغــان ئىشــالردىن ھېســاب ئالىــدۇ. ھــەر قانــداق ئىشــنىڭ جىــددى قىلىشــقا تېگىشــلىكى 
ــۆزى  ــادەم ئ ــر ئ ــۈن ھەربى ــۇنىڭ ئۈچ ــدۇ. ش ــى بولى ــىمۇ بولىدىغىن ــرەك قىلس ۋە كېيىن
ــى  ــە قىلىش ــددى مۇئامىل ــالرغا جى ــددى ئىش ــى، جى ــۇم قىلىش ــالرنى چوق ــان ئىش قىالاليدىغ
ــاالر  ــان ئۆلىم ــلىرى بولغ ــاالمنىڭ ۋارىس ــەر ئەلەيھىسس ــۇ پەيغەمب ــدۇ. بولۇپم ــرەك بولى كې
مۇشــۇنداق ھالقىلىــق پەيتتــە ئوتتۇرىغــا چىقىــپ جىــددى، زۆرۈر بولغــان مەســىلىلەرگە قارىتــا 
ئــۆز رولىنــى جــارى قىلدۇرۇشــى ئىنتايىــن زۆرۈر. نۆۋەتتــە، مۇھاجىرەتتىكــى كــۆپ ســانلىق 
ئۇيغۇرالرنىــڭ روھىــي ھالىتىــدە كۆرۈلۈۋاتقــان تەڭپۇڭســىزلىقالرغا قارىتــا ئۇالرنــى ئىســالم 
ئەقىدىســى ئاساســىدا تەربىيىلــەپ، ئۇالرنىــڭ روھىــي ھالىتىنــى تەڭشەشــمۇ جىــددى قىلىشــقا 
تېگىشــلىك ئىشــالرنىڭ قاتارىدىنــدۇر. چۈنكــى، ئىنســاننىڭ روھىــي كەيپىياتــى ياخشــىالنماي 
تــۇرۇپ، چــوڭ ئىشــالرنى ۋۇجۇتقــا چىقىرىشــى مۇمكىــن بولمايــدۇ. ئىجتىمائىــي ۋە سىياســىي 
ئىشــالردا، تەربىيىســىز بىــر تــوپ ئادەمدىــن تەربىيــە كۆرگــەن بىــر قانچــە ئادەمنىــڭ رولــى 

چــوڭ بولىــدۇ. 

شــۇنىمۇ تەكىتلــەپ قويــۇش كېرەككى، شــەرقىي تۈركىســتان مۇســۇلمانلىرى قىرىــق يىلدىن 
بېــرى دىنىــي بىلىملەرنــى ئۆگىنىــش، ۋەز-نەســىھەت ئــاڭالش ئارقىلىــق دىنىــي مەلۇماتــى 
بېيىــپ، ياخشــى-يامان، توغرا-خاتــا، ھاالل-ھارامالرنــى ئاساســەن بىلىپ يەتكەن بولســىمۇ، 
مەيلــى ئالىملىرىمىــز، مەيلــى ئــاۋام خەلقتــە بىلگەنلىرىگــە ئەمــەل قىلىــش كۈندىن-كۈنگــە 
ــي  ــن روھى ــان ئەمەللىرىدى ــى قىلغ ــان ياك ــەل قىاللمىغ ــدە ئەم ــا. نەتىجى ــل بولماقت كەمچى
ئــوزۇق ئااللمىغــان كىشــىلىرىمىز دىنىــي ئوقۇ-ئوقۇتۇشــتىن مەيۈســلىنىپ، ئۆگەتكۈســى ۋە 

]1]  بۇخارى، -2554نومۇرلۇق ھەدىسنىڭ بىر قىسمى. 
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ــى  ــڭ دەۋەتن ــى، خەلقىمىزنى ــڭ دەۋەت قىلغۇس ــان؛ دەۋەتچىلىرىمىزنى ــى كەلمەيدىغ ئۆگەنگۈس
ئاڭلىغۇســى كەلمەيدىغــان؛ مېدىيــاالردا قىلىنغــان دەۋەتلەردىــن ئاتــالپ ئۆتــۈپ كېتىدىغــان، 
يىغىلغــان ســورۇنالردا تەبلىــغ قىلماســلىقنى تەلــەپ قىلىدىغــان؛ تەبلىــغ بــار دېگەن ســورۇنغا 
ئــادەم بارمايدىغــان، پاالنــى زىيالىنىــڭ لېكسىيەســى بــار دېگــەن ســورۇنغا ئــادەم پاتمايدىغان 
ــال  ــڭ شەكىللىنىشــىدىكى ئاساســىي ســەۋەب يەنى ــل ۋەزىيەتنى ــەت شــەكىللەندى. بۇخى ۋەزىي
ــىمۇ،  ــان بولس ــۆپ بولغ ــش ۋە دەۋەت ك ــۇپ، ئۆگىتى ــن بول ــەم بولغانلىقىدى ــڭ ك تەربىيىنى

تۈرلــۈك ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىــن تەربىيــە كەمچىــل بولــۇپ كەلــدى. 

تەربىيــە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئاساســلىق تۇتــۇپ ماڭغــان يولــى بولــۇپ، قۇرئــان 
ــە  ــاھابىلەرنىڭ قەلبىگ ــق س ــە ئارقىلى ــى تەلىم_تەربىي ــەرىپنىڭ روھ ــس ش ــم ۋە ھەدى كەرى
ــەر  ــە ۋە پەيغەمب ــڭ ھۆكمىگ ــر ئايىتىنى ــڭ ھەربى ــان كەرىمنى ــۇالر قۇرئ ــىڭدۈرۈلگەچكە، ئ س
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســۆزلىرىگە ئەمــەل قىلىــپ، ھاياتىغــا تەتبىقــالپ ياشــاپ، ئەقىدە-ئېتىقــاد، 
سىياســىي، ئىجتىمائىــي جەھەتلــەردە ئىســالم تارىخىدىكــى ئــەڭ يۈكســەك پەللىنــى ياراتقــان. 

ــە  ــەن ئۈلگ ــش بىل ــاس، ئۆگىتى ــۇش ئاس ــە بول ــەن ئۈلگ ــەش بىل ــەدە يېتەكل تەربىي
كۆرســىتىپ ئىلھامالنــدۇرۇش قوشــۇمچە رول ئوينايدىغــان بولغاچقــا، جامائەتلىشــىش ئارقىلىــق 
ــقا  ــەل قىلىش ــا ئەم ــدۇ، ئوقۇغانلىرىغ ــى تەربىيىلەي ــەن ئۆزىن ــدى بىل ــۇ ئال يېتەكچىلەرم
تىرىشــىدۇ، ئاندىــن جامائەتكــە ئۈلگــە بولىــدۇ-دە، شــۇ ئاساســتا جامائەتنــى يېتەكلەيــدۇ. 

ــەر  ــا، پەيغەمب ــىنى تۇرغۇزس ــەش ئىرادىس ــى تەربىيىل ــۇلمان ئۆزىن ــر مۇس ــەك، ھەربى دېم
ــال  ــاالمغا ئىلىمدى ــەر ئەلەيھىسس ــۇ پەيغەمب ــان ئۆلىماالرم ــلىرى بولغ ــاالمنىڭ ۋارىس ئەلەيھىسس
پەيغەمبــەر  ئەخالق-پەزىلەتتىمــۇ  ۋە  ئەمەل-ئىبــادەت  قالمــاي،  قىلىــپ  ۋارىســلىق 
ــىدىن  ــەش )نەپس ــەدەل تۆل ــەش، ب ــى تەربىيىل ــپ، ئۆزىن ــە قىلى ــاالمنى ئۈلگ ئەلەيھىسس
كېچىــش(، جامائەتكــە ئۈلگــە بولۇشــتىن ئىبــارەت ســەمىمىي ئىرادىگــە كەلســە ۋە ئۇالرغــا 
ــي  ــدا ئىجابى ــڭ ھاياتى ــى ئىلىمالرنى ــدە ئەھل ــڭ ھەم ــا، جامائەتنى ــپ بارس ــە ئېلى تەربىي
ــەت  ــر جامائ ــان بى ــاق بولغ ــدۇ-دە، ئىناق-ئىتتىپ ــىل بولى ــۇش ھاس ــش ۋە بۇرۇل ئۆزگىرى

ــدۇ.  ــىپ چىقى ــۇنى يېتىش قوش

نەپسنى پاكالش
»نەپسىنى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ«]1]

 تارىخىــي ۋەقەلەردىــن ۋە زامانىمىزدىكــى رېئاللىقالردىــن كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇكــى، 
تارىختىكــى ئىمپېرىيەلەرنىــڭ ئاغدۇرۇلــۇپ كېتىشــىدىن، كۈنىمىزدىكــى كىچىك تەشــكىالتالرنىڭ 
ــڭ  ــالر قوزغىلىڭىنى ــەن قۇل ــز كەلگ ــقا ئاجى ــى باستۇرۇش ــم ئىمپېرىيەس ــىگىچە؛ رى بۆلۈنۈش

]1] سۈرە شەمس -9ئايەت. 
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مەغلــۇپ بولۇشــىدىن، كۈنىمىزدىكــى مۇســتەملىكە ۋە مۇســتەبىتلىككە قارشــى قوزغىالڭالرنىــڭ 
مەغلــۇپ بولۇشــىغىچە بولغــان ئاساســىي ســەۋەبلەرنىڭ بىــرى ئىچكــى زىددىيــەت بولــۇپ، 
بــۇ زىددىيەتلەرنــى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان ئاساســىي ئامىــل نەپســى خاھىشــتۇر. ئەگەر نەپســى 
خاھىــش ئىنســانغا ھۆكۈمــران بولۇۋالســا، ئالــالھ يولىــدا جېنىدىــن كېچەلەيدىغــان ئادەممــۇ 
نەپســى خاھىشــىدىن كېچەلمەيــدۇ-دە، چــوڭ خاتالىقالرنــى ســادىر قىلىــپ قويىــدۇ. بۇنىــڭ 
ــن  ــا تارىخىدى ــۇپ، مىســال ئېلىشــقا توغــرا كەلســە، دۇني ــى كــۆپ بول مىســاللىرى ناھايىت
ئەمــەس ئۆزىمىزنىــڭ بۇرۇنقــى ۋە يېقىنقــى زامــان تارىخىمىزدىــن، ھەتتــا زامانىمىــزدا بولــۇپ 
ئۆتكــەن بــەزى ئەھۋالالردىــن نۇرغــۇن مىســال ئېلىشــقا بولىــدۇ. دېمــەك، نەپســى خاھىــش 
ئىنســاننىڭ ئــەڭ چــوڭ دۈشــمىنىدۇركى، ئۇنىــڭ ئۈســتىدىن غالىــب كېلەلمىگــەن ئــادەم دۇنيا 
ــن  ــڭ ھۆكۈمرانلىقىدى ــدۇ. ئۇنى ــۇق قازىنالماي ــداق ئۇت ــلىرىدا ھېچقان ــك ئىش ۋە ئاخىرەتلى
قۇتۇلــۇپ، ئۇنىڭغــا غالىــب كېلىشــنىڭ بىردىنبىــر يولــى نەپســىنى پاكالشــتىن ئىبارەتتــۇر. 

ســاھابىلەرنىڭ )ئالــالھ ئۇالردىــن رازى بولســۇن( ئەقىدە-ئېتىقــاد جەھەتتــە شــۇ قــەدەر 
يۈكســەكلىككە ئىگــە بولۇشــى ۋە سىياســىي، ئىجتىمائىــي جەھەتلــەردە شــۇ قــەدەر يۇقىــرى 
نەتىجىلەرنــى قولغــا كەلتۈرەلىشــى، ئــۇالردا يېتىلگــەن ســاغالم روھ بىلــەن زىچ مۇناســىۋەتلىك 
بولــۇپ، كىشــىنىڭ روھىيىتــى قانچىكــى ســاغالم يېتىلســە، ئالــالھ بىلــەن بولغــان ئاالقىســى 
شــۇنچە كۈچىيىــدۇ، دىنىــي چۈشەنچىســى شــۇنچە چوڭقۇرلىشــىدۇ، ئەمەل-ئىبادىتــى شــۇنچە 
ــائادەتكە  ــرى بەخت_س ــىدۇ، ئاخى ــۇنچە گۈزەللىش ــى ش ــىدۇ، ئەخالق-پەزىلىت مۇكەممەللىش

ئېرىشــىدۇ. 

ــدە،  ــى كۈن ــان بۈگۈنك ــىپ كېتىۋاتق ــە يىراقلىش ــن بارغانچ ــڭ روھىدى ــۇلمانالر دىننى مۇس
ھــەر بىــر مۇســۇلمان ئــۆزى ئېتىقــاد قىلىۋاتقــان دىننىــڭ ئاساســلىرىنى تولــۇق چۈشىنىشــى 
ــى،  ــالپ ياشىش ــا تەتبىق ــك ھاياتىغ ــە كۈندىلى ــى بويىچ ــڭ كۆرسەتمىس ــى دىننى ۋە ئۇالرن
ــەلەيدىغانلىقىنى  ــائادەتكە ئېرىش ــە بەخىت-س ــن دۇنيا-ئاخىرەتت ــال ئاندى ــۇنداق قىلغاندى ش

ــى زۆرۈردۇر.  بىلىش

ــەر  ــز پەيغەمب ــى بى ــر كۈن ــدۇ: »بى ــداق دەي ــاب مۇن ــى خەتت ــەر ئىبن ــى ئۆم ھەزرىت
ئەلەيھىسســاالمنىڭ يېنىــدا ئولتۇراتتــۇق، تۇيۇقســىز يېنىمىزغــا كىيىملىــرى ئاپئــاق، 
ــق  ــەپەر قىلغانلى ــن س ــڭ تۇرقىدى ــدى. ئۇنى ــپ كەل ــى چىقى ــر كىش ــارا بى ــرى قاپق چاچلى
ئاالمىتــى كۆرۈنمەيتتــى. ھېچقايســىمىز ئۇنــى تونۇمىــدۇق. ئــۇ ئىككــى تىزىنــى پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئىككــى تىزىغــا تەگكــۈزۈپ، ئىككــى ئالقىنىنــى ئىككــى يوتىســىغا قويۇپ:

— ئــى مۇھەممــەد! مــاڭا ئىســالمنىڭ نېمــە ئىكەنلىكىنــى ئېيتىــپ بەرگىــن، — دېــدى. 
ــاالم: پەيغەمبەر ئەلەيھىسس

— ئىســالم ›بىــر ئالالھتىــن باشــقا ھېــچ ئىــالھ يــوق، مۇھەممــەد ئالالھنىــڭ ئەلچىســى< 
ــىڭ،  ــىڭ، زاكات بېرىش ــادا قىلىش ــۇق ئ ــى تول ــەرز نامازالرن ــىڭ، پ ــق بېرىش دەپ گۇۋاھلى
ــۇ  ــدى. ئ ــر بواللىســاڭ ھــەج قىلىشــىڭدۇر، — دې ــزان روزىســىنى تۇتۇشــۇڭ، قادى رامى
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كىشــى:

ــڭ 	  ــوراپ، ئۆزىنى ــۆزى س ــىنىڭ ئ ــۇ كىش ــز ئ ــدى. بى ــڭ، — دې ــت ئېيتتى راس
ــدۇق.  ــتىقلىغىنىدىن ئەجەبلەن ــڭ تەس ــە، ئۆزىنى ــاۋاب بېرىلس ــوئالىغا ج س

ئۇ كىشى يەنە: 

ــەر  ــدى. پەيغەمب ــن، — دې ــپ بەرگى ــى ئېيتى ــە ئىكەنلىكىن ــڭ نېم ــاڭا ئىماننى — م
ــاالم: ئەلەيھىسس

ــڭ  ــا، ئالالھنى ــڭ كىتابلىرىغ ــتىلىرىگە، ئالالھنى ــڭ پەرىش ــا ۋە ئالالھنى ــان ئالالھق — ئىم
ــەن  ــرى بىل ــڭ تەقدى ــڭ ئالالھنى ــىلىق ۋە يامانلىقنى ــە، ياخش ــە، قىيامەتك پەيغەمبەرلىرىگ

ــى: ــۇ كىش ــدى. ئ ــىڭدۇر، — دې ــا ئىشىنىش بولىدىغانلىقىغ

— راست ئېيتتىڭ، — دېدى. ئاندىن ئۇ كىشى يەنە:

دېــدى.   — بەرگىــن،  ئېيتىــپ  ئىكەنلىكىنــى  نېمــە  ئېھســاننىڭ  مــاڭا   —
الم: يھىسســا لە ئە ر مبە يغە پە

ــادەت 	  ــدەك ئىب ــۆرۈپ تۇرۇۋاتقان ــى ك ــالھ تائاالن ــۇددى ئال ــا خ ــالھ تائاالغ ئال
قىلىشــىڭدۇر. گەرچــە ســەن ئالالھنــى كۆرمىســەڭمۇ، ئالــالھ ســېنى كــۆرۈپ تۇرىــدۇ، — 

ــدى...  دې

ــۇرۇپ  ــر ھازاغىچــە ت ــەن بى ــى. م ــپ كەتت ــۇپ چىقى ــۇ كىشــى بۇرۇل ــن ئ ــن كېيى ئاندى
ــاالم: ــەر ئەلەيھىسس ــەن. پەيغەمب قاپتىم

— ئى ئۆمەر! سوئال سورىغۇچىنىڭ كىملىكىنى بىلەمسەن؟ — دېدى. مەن:

ــەر  ــم. پەيغەمب ــدۇر، — دېدى ــدان بىلگۈچى ــۇلى ئوب ــڭ رەس ــالھ ۋە ئالالھنى — ئال
ــاالم: ئەلەيھىسس

ئــۇ جىبرىئىــل بولىــدۇ. ئــۇ ســىلەرگە دىنىڭالرنىــڭ ئاساســلىرىنى تەلىــم بەرگىلــى 	 
كەلگــەن، — دېــدى.«]1]

ــە  ــدەك بىرقانچ ــن تۆۋەندىكى ــى ۋە مەزمۇنىدى ــش جەريان ــان قىلىنى ــنىڭ باي ــۇ ھەدىس ب
ــز: ــۇپ يېتىمى ــى تون نۇقتىن

ــاھابىلەرگە  ــپ، س ــىياقىدا كېلى ــادەم س ــاالمنىڭ ئ ــل ئەلەيھىسس ــن: جىبرىئى بىرىنچىدى
كۆرۈنــۈپ تــۇرۇپ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىلــەن دىئالــوگ قــۇرۇش ئارقىلىــق ھەدىســنىڭ 

]1] مۇسلىم، -8نومۇرلۇق ھەدىسنىڭ بىر قىسمى. 
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بــۇ شــەكىلدە بايــان قىلىنىشــىدىن بــۇ ھەدىســنىڭ مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن ئىنتايىــن مۇھىــم 
بىــر تەلىمــات ئىكەنلىكىنــى تونــۇپ يېتىمىــز. چۈنكــى، جىبرىئىــل ئەلەيھىسســاالم پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمغا بىــر قانچــە قېتىــم كۆرۈنگەندىــن باشــقا ســاھابىلەرگە كۆرۈنــۈپ باقمىغــان. 

ئىككىنچىدىــن، ھەدىســنىڭ مەزمۇنــى ۋە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھەزرىتــى ئۆمەرگــە: 
»ئــۇ جىبرىئىــل بولىــدۇ. ئــۇ ســىلەرگە دىنىڭالرنىــڭ ئاساســلىرىنى تەلىــم بەرگىلــى كەلگەن« 
دېگــەن ســۆزىدىن، دىنىمىزنىــڭ ئىســالم، ئىمــان ۋە ئېھســاندىن ئىبــارەت ئــۈچ ئاساســتىن 

تەركىــپ تاپقانلىقىنــى تونــۇپ يېتىمىــز. 

ئۈچىنچىدىــن، »ئىســالم«نىڭ مۇســۇلمان بولۇشــنىڭ ئالدىنقــى شــەرتى بولغــان شــاھادەت 
ســۆزى ۋە مۇســۇلمان بولغــان كىشــىنىڭ ئەمــەل قىلىشــى كېــرەك )پــەرز( بولغــان ئەھكامــالر 
ــان  ــى زۆرۈر بولغ ــىنىڭ ئىشىنىش ــان كىش ــۇلمان بولغ ــڭ مۇس ــى، »ئىمان«نى ئىكەنلىكىن
ــى  ــق ئەمەل_ئىبادەتلىرىن ــان بارلى ــڭ قىلغ ــان«نىڭ بەندىنى ــى، »ئېھس ــەر ئىكەنلىكىن ئەقىدىل
ــىنى  ــڭ ئوتتۇرىس ــەن ئالالھنى ــدە بىل ــدە بەن ــل ھەم ــۋى ئامى ــان مەنى ــا يەتكۈزىدىغ ئالالھق
ــڭ  ــەن ئىماننى ــالم بىل ــۇنداقال ئىس ــى، ش ــتە ئىكەنلىكىن ــۋى رىش ــان مەنى ــالپ تۇرىدىغ باغ
ــز.  ــۇپ يېتىمى ــى تون ــە يېتىدىغانلىقىن ــى ۋە كامالەتك ــق قۇۋۋەتلىنىدىغانلىق ــان ئارقىلى ئېھس

ــش  ــى ئۆگىنى ــى ئىلمىن ــالم«نى فىقھ ــى، »ئىس ــىمىز كېرەكك ــۇپ يېتىش ــۇنىمۇ تون ش
ئارقىلىــق بىلىــپ يېتىــش مۇمكىــن، »ئىمان«نــى ئەقىــدە ئىلمىنــى]1] ئۆگىنىــش ئارقىلىــق 
ــىدىكى  ــڭ ئوتتۇرىس ــەن ئالالھنى ــدە بىل ــان« بەن ــا »ئېھس ــن. ئەمم ــش مۇمكى ــپ يېتى بىلى
ــي  ــىۋەتلىك روھى ــىغا مۇناس ــڭ پاكلىنىش ــڭ روھىيىتىنى ــدە بەندىنى ــش ھەم ــۋى باغلىنى مەنى
ــا  ــن ئالالھق ــۋى جەھەتتى ــق مەنى ــاكالش ئارقىلى ــى پ ــى ئۈچــۈن، روھىيەتن ــەت بولغانلىق ھال

ــن.  ــىمىز مۇمكى باغلىنالىش

دېمــەك، نەپســنى، روھىيەتنــى پــاكالش »ئېھســان«نى ئەمەلىيلەشتۈرۈشــتىكى مۇھىــم بىــر 
ۋاســىتە بولــۇپ، روھنــى پاكلىمــاي تــۇرۇپ ئالالھقــا يېقىنالشــقىلى بولمايــدۇ. ئېھســاندىن 
ئايرىلغــان ھەرقانــداق ئەمەل_ئىبــادەت ئالالھنىــڭ دەرگاھىغــا ئۆرلىمەيــدۇ. چۈنكــى، ئالــالھ 
بىلــەن بەندىنىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەت شــەكلەن ھەرىكــەت مۇناســىۋىتى بولماســتىن، 
بەلكــى مەنىــۋى مۇناســىۋەت بولغانلىقــى ئۈچــۈن، قىلغــان بارلىــق ئەمەل_ئىبادەتلىرىمىزنىــڭ 
ــى  ــەن رەبب ــانالر بىل ــدۇ. »ئىنس ــرەك بولى ــى كې ــا باغلىنىش ــن ئالالھق ــي جەھەتتى روھى
ئوتتۇرىســىدىكى ئاالقىنىــڭ ئۈزۈلــۈپ قېلىشــى دېمــەك، ئىنســانالرنىڭ كۆڭلىــدە پەرىشــانلىق، 
ــى  ــاش كۆتۈرۈش ــڭ ب ــارىدا پاراكەندىچىلىكنى ــۈل يەرش ــق ۋە پۈتك ــە قااليمىقانچىلى جەمىيەتت

دېمەكتــۇر.«]2]

نەپســنى، روھىيەتنــى پــاكالش پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇھىــم ۋەزىپىلىرىدىــن بولۇپ، 

]1]  دەلىل-ئىسپاتالر ئاساسىدا دىنىي ئەقىدىلەرنىڭ ھەقىقىتىنى بايان قىلىپ بېرىش ۋە ئۇنىڭ ھەققىدە تاشالنغان شەك-شۈبھىلەرگە رەددىيە 
بېرىش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغان ئىلىم. »يېگانە ياراتقۇچى«، -796بەت. 

]2] سەييىد قۇتۇپ. 
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ــى  ــك نېمىتىن ــپ ئەۋەتكەنلى ــەر قىلى ــاالمنى پەيغەمب ــەر ئەلەيھىسس ــاال پەيغەمب ــالھ تائ ئال
ــنى  ــنى ۋە ئوقۇش ــى يېزىش ــىزالرغا )يەن ــالھ ساۋاتس ــدۇ: »ئال ــداق دەي ــلىتىپ مۇن ئەس
ئۇقمايدىغــان ئەرەبلەرگــە( ئۇالرنىــڭ ئىچىدىــن بىــر پەيغەمبەرنــى ئەۋەتتــى، ئــۇ ئۇالرغــا 
ــا  ــدۇ، ئۇالرغ ــاك قىلى ــن( پ ــى )گۇناھالردى ــدۇ، ئۇالرن ــۇپ بېرى ــى ئوق ــان ئايەتلىرىن قۇرئ
ــدۇ،  ــۈننىتىنى( ئۆگىتى ــڭ س ــى پەيغەمبەرنى ــى )يەن ــى( ۋە ھېكمەتن ــى قۇرئانن ــى )يەن كىتابن

ــىمۇ. «]1] ــا بولس ــۇق گۇمراھلىقت ــرى ئوچ ــۇالر ئىلگى ــە ئ گەرچ

ــڭ  ــان ئۆلىماالرنى ــلىرى بولغ ــاالمنىڭ ۋارىس ــەر ئەلەيھىسس ــدە پەيغەمب ــى كۈن بۈگۈنك
ــى  ــۇ ياخش ــى، جامائەتنىڭم ــى يېتەكلىش ــۇپ ئۇالرن ــە بول ــي ئۈلگ ــۆزى ئەمەلى ــە ئ جامائەتك
ئىشــالردا بىر_بىرىگــە ئۈلگــە بولۇشــى، ياخشــىلىقنى بىر_بىرىگــە تەۋســىيە قىلىشــى ۋە بىــر_ 
ــال  ــى رېئ ــەن روھىيەتن ــى بىل ــدۇرۇپ تۇرۇش ــارا ئاگاھالن ــۇپ ئۆزئ ــئۇل بول ــە مەس بىرىگ

ــدۇ.  ــى بولى ــىتىگە يەتكىل ــاكالش مەقس ــىمىزنى پ ــق نەپس ــۇرۇش ئارقىلى ــا چېنىقت ھاياتت

قېرىنداشلىق بەرپا قىلىش
»مۆمىنلەر ھەقىقەتەن قېرىنداشتۇر«]2]

ــق  ــۇزۇن يىللى ــان، ئ ــۇلمانالر ئۇرۇق_تۇقق ــتانلىق مۇس ــەرقىي تۈركىس ــى ش مۇھاجىرەتتىك
ــى  ــڭ ھەرقايس ــىماقتا. ۋەتىنىمىزنى ــەردە ياش ــەت ئەلل ــپ، چ ــن ئايرىلى ــۇرت جامائىتىدى ي
ــقاندىن  ــەن تونۇش ــرى بىل ــمى بىر_بى ــر قىس ــاز بى ــڭ ئ ــەن مۇھاجىرالرنى ــن كەلگ جايلىرىدى
ــدە تونۇشــقان يېڭــى  ــەن تونۇشــمايدۇ ياكــى چەتئەل ــرى بىل ــرى بىر_بى ســىرت، كۆپىنچىلى
ــا  ــدۇ. ھەتت ــالردىن بواللمايۋاتى ــن قېرىنداش ــەن يېقى ــرى بىل ــۇپ، بىر_بى ــالردىن بول تونۇش
كوچىــالردا ئۇچراشــقاندا ساالملىشــالمايۋاتقان ئەھۋالالرمــۇ مەۋجــۇت. بۇ ئەھۋال شــەكىللىنىش 
ــۇپ،  ــە بول ــر پاجىئ ــر بى ــن ئېغى ــۇر جەمئىيىتىگــە نىســبەتەن ئىنتايى ــان ئۇيغ ــدا تۇرغ ئالدى
ــىدا  ــرالر ئارىس ــتانلىق مۇھاجى ــەرقىي تۈركىس ــپ، ش ــى تۈزىتى ــار ئەھۋالالرن ــل ناچ ــۇ خى ب
قېرىنداشــلىق بەرپــا قىلمىغانــدا، ئۇيغــۇر جەمئىيىتىنــى ســاغالم تەرەققــى قىلدۇرۇشــمۇ، چــوڭ 

ــدۇ.  ــن بولماي ــا چىقىرىشــمۇ مۇمكى ئىشــالرنى ۋۇجۇتق

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مەدىنىگــە ھىجــرەت قىلىــپ كەلگەندىــن كېيىــن بىرىنچــى بولۇپ 
مەســجىد ســالغان ۋە مەســجىدنى مەركــەز قىلىــپ مۇھاجىــر ۋە ئەنســارىالر )ئالــالھ ئۇالردىــن 
رازى بولســۇن( نــى بىــر يەرگــە توپلىغــان ھەمــدە »ســىلەرنىڭ بىرىــڭالر ئۆزىگــە ياخشــى 
ــدۇ«]3]  ــن بواللماي ــل مۆمى ــە كامى ــى كۆرمىگىچ ــىغىمۇ ياخش ــىنى قېرىندىش ــەن نەرس كۆرگ
ــن  ــۇالر ئارىســىدا ئىنتايى ــق ئ ــى قەلبلەرگــە ســىڭدۈرۈش ئارقىلى دېگــەن يېتەكچــى ئىدىيەن
ــلىقنىڭ  ــۇ قېرىنداش ــۇنداقال، ش ــان. ش ــا قىلغ ــلىقنى بەرپ ــىز قېرىنداش ــۈك ۋە مىسلىس كۈچل
ــەر  ــى، ئەگ ــى ئېنىقك ــەن. شۇنىس ــا كەلتۈرگ ــى قولغ ــۇمۇل نەتىجىلەرن ــىدە ئالەمش تۈرتكىس

]1]  سۈرە جۈمە -2ئايەت. 
]2]  سۈرە ھوجۇرات -10ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 

]3] بۇخارى، -13نومۇرلۇق ھەدىس. 
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ســاھابىلەر )ئالــالھ ئۇالردىــن رازى بولســۇن( ئوتتۇرىســىدا شــۇ قــەدەر ســۆيگۈ_مۇھەببەت 
ــەر قولغــا  ــا نەتىجىل ئۈســتىگە قۇرۇلغــان قېرىنداشــلىق بولمىغــان بولســا ئىــدى، ئــۇ كاتت

كەلمىگــەن بوالتتــى. 

ئەبــۇ ھۇرەيــرە رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنىشــىچە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
مۇنــداق دېگــەن: »گۇمانخورلۇقتىــن ســاقلىنىڭالر، چۈنكــى گۇمانخورلــۇق ســۆزلەرنىڭ ئــەڭ 
يالغىنىــدۇر. كىشــىلەرنىڭ ئەيبىنــى ئىزدىمــەڭالر، تىــڭ تىــڭالپ يۈرمــەڭالر، نەپســانىيەتچىلىك 
قىلمــاڭالر، ھەســەت قىلىشــماڭالر، ئــاداۋەت قىلىشــماڭالر، مــاي تارتىــپ يۈرۈشــمەڭالر، ئــى 
ــۇلماننىڭ  ــۇلمان مۇس ــاڭالر. «]1] ۋە »مۇس ــۇپ ياش ــداش بول ــرى! قېرىن ــڭ بەندىلى ئالالھنى
قېرىندىشــىدۇر، مۇســۇلمان قېرىندىشــىغا زۇلــۇم قىلمايــدۇ ۋە ئۇنــى كەمســىتمەيدۇ. بېشــىغا 
كــۈن چۈشــكەندە ياردەمســىز قالدۇرمايــدۇ، تەقۋالىــق مانــا بــۇ يــەردە«، دەپ كۆكرىكىگــە 
ــان  ــان گۇم ــى ھەدىســتىن مۇســۇلمانالرنىڭ يام ــان. ]2] ئالدىنق ــم ئىشــارەت قىلغ ــۈچ قېتى ئ
ــان  ــىپ يۈرىدىغ ــۈر قارىش ــە تەت ــزدەپ، بىر-بىرىگ ــر ئى ــتىدىن كى ــاق ئاس ــپ، تىرن قىلى
ــىنىڭ  ــۇپ ياشىش ــداش بول ــۇپ، قېرىن ــى بول ــن خال ــان ئىللەتلەردى ــالق، يام ــار ئەخ ناچ
ــەن  ــرى بىل ــن بولســا مۇســۇلمانالرنىڭ بىر-بى الزىملىقىنى؛ئىككىنچــى ھەدىســنىڭ مەزمۇنىدى
ــە  ــار مۇئامىل ــە ناچ ــىلەر بىر-بىرىگ ــان كىش ــداش بولغ ــى، قېرىن ــداش ئىكەنلىكىن قېرىن
قىلىدىغــان كىشــىلەر ئەمــەس، بىر-بىرىگــە مېھرى-مۇھەببــەت بىلــەن مۇئامىلــە قىلىدىغــان 
ــەس،  ــەت شــەكلىي مۇناســىۋەتال ئەم ــي قېرىنداشــلىقنىڭ پەق ــى، ھەقىقى كىشــىلەر ئىكەنلىكىن
بىر-بىرىگــە بولغــان قەلــب سۆيگۈســى ۋە مېھرى-مۇھەببــەت ئىكەنلىكىنــى كۆرۈۋاالاليمىــز. 

ــز  ــدە خەلقىمى ــى كۈن ــبەتەن ھازىرق ــۇلمانالرغا نىس ــتانلىق مۇس ــەرقىي تۈركىس ــەك، ش دېم
ــۇ  ــەر ب ــۇپ، ئەگ ــىلە بول ــر مەس ــىز بى ــش تەخىرس ــا قىلى ــلىقنى بەرپ ــىدا قېرىنداش ئارىس
ــن  ــرى يېقى ــدا ھــەل قىلىنمىســا، شــەرقىي تۈركىســتانلىق مۇســۇلمانالر ئۆزلى مەســىلە ۋاقتى
ــۇرت_ ــال ي ــرى بىلەن ــڭ يۇرتلۇقلى ــى ئۆزىنى ــاش ياك ــەن ياش ــىلىرى بىل ــىدىغان كىش تونۇش
يۇرتالرغــا بۆلۈنــۈپ ياشــاش ياكــى ئوخشــاش پىكىردىكــى بىرقانچــە كىشــىلەر گــۇرۇھ بولۇپ 
ياشــاش نەتىجىســىدە تەپرىقىچىلىــك، يۇرتۋازلىــق، گۇرۇھۋازلىقتىــن ئىبــارەت يامان خاھىشــالر 
ئوتتۇرىغــا چىقىــپ، مۇكەممــەل شــەكىللىنىپ بواللمىغــان ئۇيغــۇر جەمئىيىتىنىــڭ يىمىرىلىشــىنى 
كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ. شــۇنداقال سىياســىي ۋە ئىجتىمائىــي ئىشــالرغا چــوڭ زىيانالرنــى ئېلىپ 
كېلىــدۇ. خەلقىمىزنىــڭ روھىــي ھالىتــى بۇزۇلــۇپ، ئەقىدە-ئېتىقادىمــۇ بارا_بارا سۇسلىشــىپ، 
ئاخىرەتلىــك بەخت_ســائادىتىنىمۇ قولدىــن بېرىــپ قويــۇش ئېھتىماللىقــى يۇقىــرى بولىــدۇ. 
ــان،  ــۈرۈپ چىقىرىدىغ ــىنى كەلت ــڭ يىمىرىلىش ــۇر جامائىتىنى ــالر ئۇيغ ــى،بۇ ئەھۋال قىسقىس
ــۇپ،  ــالر بول ــىتىدىغان خاھىش ــىر كۆرس ــەلبىي تەس ــائادىتىگىمۇ س ــك بەخت-س ئاخىرەتلى
ــدۇ.  ــۇرۇپ، مۇھاجىرەتتىكــى باشــقا كېســەللەرنى ســاقايتقىلى بولماي ــەي ت ــى تۈگەتم بۇالرن
ــا  ــى قولغ ــقا نەتىجىلەرن ــى ۋە باش ــڭ جەمئىيەتلىشىش ــى خەلقىمىزنى ــۇنداقال مۇھاجىرەتتىك ش
ــلىقنى  ــىدا قېرىنداش ــز ئارىس ــە خەلقىمى ــەك، نۆۋەتت ــدۇ. دېم ــن بولماي ــى مۇمكى كەلتۈرەلىش

]1]  مۇسلىم، -2563نومۇرلۇق ھەدىس. 
]2] ياخشالر باغچىسى، -235نومۇرلۇق ھەدىسنىڭ بىر قىسمى. 
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بەرپــا قىلىــش ئىنتايىــن زۆرۈر بولــۇپ، بۇنىــڭ ئۈچــۈن دىنىمىزنىــڭ كۆرســەتمىلىرىنى تۇتقا، 
ســاھابىلەرنىڭ ھاياتىنــى ئۈلگــە قىلغــان دىنىــي يېتەكچىلەرنىــڭ ئەتراپىغــا زىــچ ئۇيۇشــۇپ، 
ــز  ــال، خەلقىمى ــرا يېتەكلىگەندى ــن توغ ــي جەھەتلەردى ــاد ۋە ئەخالقى ــى ئەقىدە-ئېتىق جامائەتن

ــا قىلىــش مەقســىتىگە يەتكىلــى بولىــدۇ.  ئارىســىدا قېرىنداشــلىقنى بەرپ

ــنىڭ  ــان بۆلۈنۈش ــپ چىقىدىغ ــەۋەبلىك كېلى ــى س ــر ئىختىالپ پىكى
ــش ــى ئېلى ئالدىن

»ئىختىالپ قىلىشماڭالر، سىلەردىن ئىلگىرىكىلەر ئىختىالپ قىلىشىپ ھاالك بولغان«]1]

ــدە ۋە  ــدە، ۋەتەن ــڭ ئىچى ــتانلىق مۇھاجىرالرنى ــەرقىي تۈركىس ــاۋاتقان ش ــەدە ياش  تۈركىي
چەتئەلنىــڭ ھەرقايســى جايلىرىــدا ئىلىــم تەھســىل قىلغــان ھەرخىــل پىكىردىكــى ئالىمــالر، 
ــۆز  ــل ك ــەر خى ــەن ھ ــن كەلگ ــى جايلىرىدى ــڭ ھەرقايس ــڭ ۋە ۋەتىنىمىزنى ــالر، دۇنيانى تالىپ
ــدە ۋە باشــقا تۈپكــى  ــڭ ئەقى ــۇپ، بۇالرنى ــەر بول ــاۋام خەلقل ــەر ۋە ئ قاراشــتىكى جامائەتل
ــاش  ــڭ ئوخش ــىغان جايلىرىنى ــان ۋە ياش ــىمۇ، ئوقۇغ ــى بولس ــر بىرلىك ــىلىلەردە پىكى مەس
بولماســلىقى ســەۋەبلىك، يــۈز بېرىۋاتقــان مەۋجــۇت مەســىلىلەرگە نىســبەتەن كۆز قاراشــلىرىمۇ 
پەرقلىــق بولــۇپ، كــۆز قارىشــىنىڭ ئوخشــاش بولماســلىق تۈپەيلــى ھــەر خىــل ئىختىالپــالر، 
زىددىيەتلــەر، بىر_بىرىگــە تەھدىــت قىلىشــالر، ھەتتــا ئۇرۇش-جېدەللــەر ئوتتۇرىغــا چىقماقتا. 
ئەقەللىســى بىــر رايونــدا ياشــايدىغان، بىــر مەســجىدتە نامــاز ئوقۇيدىغــان كىشــىلەرمۇ كــۆز 
قارىشــى تۈپەيلىدىــن بىر_بىرىگــە قىزغىــن مۇئامىلىــدە بواللمــاي، بىر_بىرىگــە يانچــە، قىرچــە 
ــلىقىمىزغا  ــڭ قېرىنداش ــلىقى بىزنى ــنىڭ ئوخشىماس ــۆز قاراش ــە. پىكىر_ك ــىپ يۈرمەكت تېگىش
تەســىر يەتكۈزگەندىــن ســىرت، بىزنــى ئۆزئــارا دۈشمەنلىشــىش گىرداۋىغــا ئېلىــپ بارماقتــا. 
ــان  ــپ بارىدىغ ــكە ئېلى ــىش بۆلۈنۈش ــدەك، ئىختىالپلىش ــتە دېيىلگەن ــى ھەدىس يۇقىرىدىك
ــا ۋە ئاخىرەتلىــك  ــدى ئېلىنمىســا، دۇني ــۇپ، بۇنىــڭ ئال ــن خەتەرلىــك ئەھــۋال بول ئىنتايى
ــىتىدۇ.  ــىر كۆرس ــەلبىي تەس ــىمىزگە س ــا كەلتۈرىش ــى قولغ ــوڭ نەتىجىلەرن ــلىرىمىزدا چ ئىش
شــۇنداقال، ۋەتىنىمىــز ئــازات بولغــان تەقدىردىمــۇ ئىنتىقــام ئالىدىغــان دۈشــمەن بىــر تەرەپتە 
قىلىــپ، ئۆزئــارا ئۇرۇش_جېدەلدىــن خالىــي بولغىلــى بولمايــدۇ. بــۇ پاجىئەنىــڭ ئالدىنــى 
ئېلىشــنىڭ ئاساســىي يولــى جامائەتلىشــىش ئارقىلىــق قېرىنداشــلىرىمىزنى قۇرئــان، ھەدىســنىڭ 
روھــى ۋە ئەھلــى ســۈننىي جامائىتىنىــڭ پىكىــر ئېقىمــى بويىچــە تەربىيىلــەپ يېتىشتۈرۈشــتىن 
ئىبــارەت بولــۇپ، بــۇ ئارقىلىــق دۇنيــا ۋە ئاخىرەتلىــك ئىشــلىرىمىزنىڭ ئىجابىــي يوســۇندا 
ــپ  ــەۋەبلىك كېلى ــى س ــر ئىختىالپ ــى پىكى ــى، ئارىمىزدىك ــا كەلتۈرگىل ــىنى قولغ داۋاملىشىش
ــى  ــى ۋە ئالدىن ــى تۈگەتكىل ــەت ۋە ئۇرۇش_جېدەللەرن ــان زىددىي ــان ۋە كېلىــپ چىقىدىغ چىقق

ئالغىلــى بولىــدۇ. 

قىسقىســى، بىرىنچىدىــن، جامائەتنى ئىســالم ئەقىدىســى ئاساســىدا تەربىيىلەپ يېتىشــتۈرۈپ، 
ــن،  ــرەك. ئىككىنچىدى ــش كې ــى ئېلى ــۋى كېســەللەرنى داۋاالش ۋە ئالدىن ــان مەنى كۆرۈلۈۋاتق

]1]  بۇخارى، -3476نومۇرلۇق ھەدىسنىڭ بىرقىسمى. 
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پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســۈننىتى بويىچــە روھىيەتنــى پاكالپ ئېھســاندىن ئىبــارەت كاتتا 
ماقامغــا يېتىــش ئارقىلىــق روھىــي جەھەتتىــن ئالالھقــا باغلىنىــپ، بارلىــق ئىبادەتلىرىمىزنىــڭ 
ــاالمنىڭ  ــەر ئەلەيھىسس ــن، پەيغەمب ــرەك. ئۈچىنچىدى ــرالش كې ــۇل ھازى ــىغا ئ ــۇل بولۇش قوب
ــڭ  ــالم چەمبىرىكىنى ــق ئىس ــتۈرۈش ئارقىلى ــۇلمانالرنى جامائەتلەش ــە مۇس ــۈننىتى بويىچ س
ئىچىگــە توپــالپ، بىر_بىــرى بىلــەن ھەقىقىــي قېرىنداشــالردىن قىلىــپ يېتىشــتۈرۈش كېــرەك. 
تۆتىنچىدىــن، دەۋرىمىزدىكــى ھەرخىــل پىكىــر ئېقىملىرىدىــن قايمۇقــۇپ، قايســى پىكىرگــە 
ئەگىشــىش، قايســى مەيدانــدا تۇرۇشــنى بىلەلمەيۋاتقــان بىــر تۈركــۈم كىشــىلەرنى قۇرئــان، 
ســۈننەتنىڭ كۆرسەتمىســى بويىچــە توغــرا يېتەكلــەپ، پىكىــر ئىختىالپــى ســەۋەبلىك كېلىــپ 
چىقىۋاتقــان بۆلۈنۈشــنىڭ ئالدىنــى ئېلىش-جامائەتلىشىشــنىڭ ئاساســى مەقســىتىدىن ئىبارەتتۇر. 

ئىالھىــي ۋەھىــي ھەمــدە كائىناتتىكــى شەكســىز ھەقىقەتلــەر كۆرســىتىپ تۇرۇپتۇكــى، بــۇ 
دۇنيــا ئاخىرلىشــىپ ئاخىرەتتىكــى مەڭگۈلــۈك ھايــات باشــلىنىدۇ ۋە داۋام قىلىــدۇ. دۇنيانىــڭ 
قاچــان ئاخىرلىشىشــى مەلــۇم بولمىســىمۇ، ھــەر ئىنســاننىڭ بــۇ دۇنيادىكــى ھاياتىنىــڭ 100 
يىلنىــڭ ئالدى_كەينىــدە ئاخىرلىشــىدىغانلىقى ھەممىگــە ئايانــدۇر. ئــادەم بالىســى بــۇ دۇنيــادا 
گوياكــى بىــر يۇرتقــا ســەپەر قىلىــپ ئىشــلىرى تۈگىگەندىــن كېيىــن ئــۆز يۇرتىغــا قايتىــپ 
كېتىدىغــان مۇســاپىر كەبــى دۇنيــا ھاياتىنــى ئاخىرالشــتۇرۇپ ئاخىــرەت ھاياتىغــا قايتىــدۇ. 
ــدە  ــۇق ئىچى ــى خار_زەبۇنل ــدە ياك ــا بەخت_ســائادەت ئىچى ــادا ي ــۇ دۇني ــادەم بالىســى ب ئ
ياشــاپ دۇنيــا ھاياتىنــى ئاخىرالشــتۇرىدۇ، يــا ئاخىرەتكــە ســالىھ ئەمەل-ئىبادەتلــەر بىلــەن 
بېرىــپ ســائادەتمەنلەردىن بولىــدۇ ياكــى گۇناھ_مەئ ســىيەتلەر بىلــەن بېرىــپ بەختســىزلەردىن 
ــۇپ  ــى تۇت ــى-يامان بولۇش ــڭ ياخش ــرەت ھاياتىنى ــا ۋە ئاخى ــاننىڭ دۇني ــدۇ. ئىنس بولى
ماڭغــان يولــى ۋە قانــداق ئەمەل-ئىبادەتلەرنــى قىلغىنىغــا يارىشــا بولىــدۇ. ئــادەم بالىســى 
دۇنيــا ۋە ئاخىرەتتــە بەخت_ســائادەتلىك بولۇشــى ئۈچــۈن ســاغالم ئەقىــدە، توغــرا غايــە-
ــى  ــدۇ. ســاغالم ئىدېئولوگىيىن ــرەك بولى ــەن ياشىشــى كې نىشــان ۋە توغراســۆز_ھەرىكەت بىل
ئاســاس قىلغــان غايە-نىشــانى بولمىغــان، شــۇ غايە-نىشــان ئاساســىدا قەلبــى بىر_بىرىگــە 
ــڭ  ــر مىللەتنى ــى بى ــز كەب ــان بى ــى بولمىغ ــەت كۈچ ــكەن جامائ ــدا بىرلەش ــقان ھال تۇتاش
ھېچنىمىســى بولمايــدۇ. چوڭ-چــوڭ ئىشــالرنى ۋۇجۇتقــا چىقىرالمايــدۇ. كۆزلىگەن مەقســەت، 
نىشــانلىرىغا يېتەلمەيــدۇ. بــۇ خىــل توپلــۇم ئۆزىنىــڭ قۇيرۇقىنــى ئــۆزى تــاالپ، كۈچىنىــڭ 
ئاساســىي قىســمىنى دۇنيا-ئاخىرەتتىكــى بەخت_ســائادىتى ئۈچــۈن ئەمــەس، ئــۆز ئىچىدىكــى 
تاالش_تارتىــش، ئۇرۇش_جېدەللەرگــە قارىتىــپ، كۈچىنــى خورىتىــدۇ، ۋاقتىنــى زايــا قىلىــدۇ. 
مۇســتەقىل دۆلىتــى بولغــان تەقدىردىمــۇ، مۇســتەقىللىقنىمۇ تۇتــۇپ تۇرالمايــدۇ ياكــى ئىچكى 
ــە شــۇ  زىددىيــەت پاتقىقىغــا پېتىــپ قالىــدۇ. تەشــكىللەنمەكچى بولغــان بــۇ جامائــەت ئەن
كۆزىمىزگــە كۆرۈنــۈپ تۇرغــان ســەلبىي ئەھۋالالرنــى كــۆزدە تۇتــۇپ، شــەرقىي تۈركىســتان 
مۇســۇلمانلىرىنى ســاغالم ئىدېئولوگىيــە، توغــرا غايە-نىشــان ئاساســىدا بىرلەشــتۈرۈپ، دۇنيــا 
ــۇن  ــر قوش ــتەھكەم بى ــان مۇس ــۈرەش قىلىدىغ ــۈن ك ــائادىتى ئۈچ ــك بەخت_س ۋە ئاخىرەتلى

يېتىشتۈرۈشــنى نىشــان قىلىــدۇ. 

ــا  ــان، ماكانغ ــداق زام ــا، ھەرقان ــرا تەتبىقالنس ــەر توغ ــى ئەگ ــنىڭ روھ ــان، ھەدىس قۇرئ
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مــاس كېلىــدۇ ھەمــدە ئــۆز قىممىتىنــى نامايــەن قىلىــدۇ. تاكــى قىيامەتكىچــە ئــۆز قىممىتىنى 
ــەر  ــان ھ ــۇپ ماڭغ ــول تۇت ــە ي ــى بويىچ ــنىڭ كۆرسەتمىس ــان، ھەدىس ــدۇ. قۇرئ يوقاتماي
ــز  ــىدۇكى ھەرگى ــائادەتكە ئېرىش ــە بەخت-س ــەت دۇنيا-ئاخىرەتت ــەخس ۋە جامائ ــداق ش قان
خــار بولمايــدۇ. بۇنىــڭ ئۈچــۈن قۇرئــان، ھەدىســنى ئۆگىنىــش ۋە ھاياتىمىزغــا تەتبىقــالپ 

ــدۇ.  ياشاشــقا توغــرا كېلى

دېمــەك، ھەربىــر شــەخس دىنىــي ھاياتىــدا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا ھەقىقىي ۋارىســلىق 
قىلىدىغــان دىنىــي يېتەكچىلەرنــى ئاساســىي گــەۋدە قىلغــان ئىســالمىي جامائەتكــە مۇھتــاج 
بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ يېتەكچىلىكىــدە توغــرا يېتەكلەنگــەن جامائــەت ئەزالىرى قۇرئان، ھەدىســنى 
ھاياتىغــا تەتبىقــالپ ياشــايدىغان، ئىســالم چەمبىرىكــى ئىچىــدە قەلبــى بىر-بىرىگــە باغالنغان، 
توغــرا ئاڭ-چۈشــەنچىگە ئىگــە بولغــان، ھەمــدە شــۇ چۈشــەنچە ئاساســىدا غايە-نىشــانلىرى 
تۇرغۇزۇلغــان، ئۆزىنىــڭ قايســى مەيــدان ۋە قايســى يولــدا ئىكەنلىكىنــى، ئۆلــۈپ كەتســە 
ــۇپ  ــى بىلىــپ ياشــايدىغان كىشــىلەردىن بول ــۈپ كېتىدىغانلىقىن قايســى يــول ئۈســتىدە ئۆل
يېتىشــىپ چىقىدۇكــى، يىپــى ئۈزۈلگــەن لەگلەكتــەك شــامال قايســى تەرەپكــە چىقســا شــۇ 
تەرەپكــە ئۇچىدىغــان نىشانســىز، غايىســىز، روھــى چۈشــكۈن، قەلبــى قۇرغــاق كىشــىلەردىن 
بولمايــدۇ. ئــۇالر دۇنيــادا كۆڭلــى ئەمىــن تاپقــان ھالــدا مەنىلىــك، لەززەتلىــك بىــر ھاياتتــا 
ياشىســا، ئاخىرەتتىمــۇ ئىنشــائالالھ ئالالھنىــڭ رەھمىتــى بىلەن بەخت-ســائادەتكە ئېرىشــىدۇ. 

شــۇنىمۇ ئەســكەرتىپ ئۆتــۈش الزىمكــى، ئىالھىــي قانۇنىيــەت ۋە تارىخىــي تەجرىبىلەرگــە 
ئاساســالنغاندا زالىــم ھاكىمىيــەت چوقــۇم ھــاالك بولىــدۇ. ۋەتىنىمىــز قايســى يــول بىلــەن 
بولمىســۇن چوقــۇم ئــازات بولىــدۇ. ئەممــا ۋەتەننىــڭ ئازاتلىقــى بىــر پۈتــۈن ھۆرلۈكتىــن 
ــپ  ــە ئېلى ــق )ۋەتەنگ ــق ۋە ھازىرلى ــزدە تەييارلى ــۈن بى ــڭ ئۈچ ــدۇ. بۇنى ــرەك بەرمەي دې
كىرگىــدەك دەســمايە( بولۇشــى الزىــم. ئەگــەر بىــز ھازىــر ئويغانمىســاق، ئۆزىمىزنــى ئــازات 
ۋەتەننىــڭ قاراڭغــۇ زىندانلىرىــدا كۆرگەنــدە ئاندىــن ئويغىنىشــىمىز مۇمكىــن، بۇنىڭ مىســالى 

ســاماندەك تۇرۇپتــۇ. 

قىسقىســى، بىزنىــڭ نۆۋەتتىكــى رېئاللىقىمىز جامائەتلىشىشــنىڭ بەكمــۇ زۆرۈرلىكىنــى تەقەززا 
قىلىۋاتقــان بولــۇپ، ئاساســى يــوق ھەرخىــل باھانە-ســەۋەبلەرنى كۆرســىتىپ، بــۇ ئىشــقا 
ســەل قــاراپ ئۆتــۈپ كېتىــپ قالســاق، )ئالــالھ ئــۆز پاناھىــدا ساقلىســۇنكى( تارىخىــي بىر 
خاتالىقنىــڭ شــاھىتلىرىدىن بولــۇپ قالىمىــز ۋە ئۇنىــڭ مەســئۇلىيىتىدىن قېچىــپ قۇتۇاللمايمىز. 

ئالــالھ ھەممىمىزنــى نەپســىگە قــۇل ئەمــەس ھۆكۈمــران بوالاليدىغــان، بىلگىنىگــە ئەمــەل 
ــىيەتچىلىكتىن،  ــن، شەخس ــۇلمانالردىن قىلســۇن! مەنمەنچىلىكتى ــىرەتلىك مۇس ــان، بەس قىلىدىغ

يۇرتۋازلىقتىــن ساقلىســۇن!  

بۇ ماقالىنىڭ مەسئ ۇل مۇھەررىرى: ئوبۇلقاسىم ئەھمەدى
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بــۇ تېمىــدا قولۇمغا قەلــەم ئېلىشــتا ناھايىتــى ئىككىلەندىــم. بەلكىــم كۆپىنچــە ئوقۇرمەنلەر 
بۇنىــڭ ئىككىلەنگــۈدەك نــەرى بــار دەپ ئويلىشــى مۇمكىــن. بۇنىڭــدا ئاساســلىق مۇنــداق 

ــەۋەب بار:  ــى س ئىكك

ــۈن  ــش ئۈچ ــەم تەۋرىتى ــدە قەل ــى ھەققى ــالمدىكى ئورن ــاھەنىڭ ئىس ــرەر س ــۇم بى 1. مەل
ــرەك دەپ  ــى كې ــىلەر بولۇش ــە كىش ــىغا ئىگ ــم قۇرۇلمىس ــا بىلى ــق ۋە پۇخت ــۇم ئەتراپلى چوق

ــم.  قارىدى

ــى دەپ  ــقان تىجارەتچ ــۈدەك پىش ــەم تەۋرەتك ــدا قەل ــۇ تېمى ــى ب ــەن ئۆزۈمن 2. م
قارىمايمــەن، يەنــە كېلىــپ ۋەتــەن ســىرتىدىكى مــەن بىلىدىغــان قېرىنداشــالرنىڭ ئىچىــدە 
شــىركەتلەردە خىزمــەت قىلىۋاتقانــالر ۋە ھەرقايســى ســاھەلەردە ئىلىــم تەھســىل قىلىۋاتقانــالر 
ــە  ــۇغۇللىنىۋاتقانالر ئانچ ــەن ش ــارەت بىل ــتەقىل تىج ــدۇ، مۇس ــالماقنى ئىگەللەي ــرەك س كۆپ
ــدە  ــاش ۋە تەجرىبى ــن ي ــى مەندى ــۇ كۆپىنچىس ــارەت قىلىۋاتقانالرنىڭم ــەس. تىج ــۆپ ئەم ك
كــۆپ ئۈســتۈن، شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ ئالدىــدا ئاقســاقاللىق قىلىشــنى تــازا خــوپ 

ــم.  كۆرمىدى

ــاقلىغان  ــۆپ س ــىنى ك ــا چىقىش ــڭ ۋۇجۇتق ــر ماقالىنى ــە مۇپەسســەل بى ــۇنداق، بۇھەقت ش
بولســاممۇ، ئەممــا يۇقىرىقىــدەك ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىــن ئــۆزۈم تۇتــۇش قىلىشــقا جۈرئــەت 
ــال  ــى قىلىپ ــىنىڭ گېپىن ــوق نەرس ــن »ي ــالردىن كېيى ــۇزاق ساقالش ــم. ئ ــان ئىدى قىاللمىغ
ئولتۇرغاندىــن، بــار قىلىشــنىڭ ئېپىنــى قىلغــان ئــەۋزەل« دەپ قارىدىــم-دە، قولۇمغــا قەلــەم 

ئالدىــم. 

سودا-تىجارەتنىڭ ئىسالمدىكى ئورنىسودا-تىجارەتنىڭ ئىسالمدىكى ئورنى
 ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى

ئابدۇمىجىت مۇھەممەتئىمىن
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ــەس  ــۇ ئەرزىم ــان ب ــۆرەپ چىقق ــا س ــەن ئوتتۇرىغ ــك بىل ــڭ قاپيۈرەكلى ــم، مېنى ئۈمىدى
ــم ئەھلىلىرىنىــڭ ۋە مۇشــۇ ســاھەدىكى تەجرىبىلىــك ســەركىلەرنىڭ  ــم پىشــقان ئىلى يازمىلىرى
دىققىتىگــە نائىــل بولســا ۋە ئــۇالر »ئەســلى مۇنداقــراق يازاتتــۇق« دەپ ئۆزىنىــڭ ئىلىــم 
داســتىخىنىنى يايســا، تەجرىبــە دۇردانىلىرىنــى ئوتتۇرىغــا چاچســا... ئەلۋەتتــە مــەن، ســىز 

ــۇق!  ــان بوالتت ــەت ئالغ ــن كــۆپ مەنپەئ ــز بۇنىڭدى ۋە ھەممىمى

تېمىغا كىرىش:

ــال  ــى بۇرۇن ــدا خېل ــە قارىغان ــقا خەلقلەرگ ــا باش ــودا-تىجارەت يولىغ ــۇرالر س ــز ئۇيغ بى
قــەدەم قويغــان. شــۇ ســەۋەبتىن ســودا-تىجارەت بىزنىــڭ مىللىــي خاســلىقىمىزنىڭ روشــەن 
بەلگىلىرىدىــن بىرىگــە، شــۇنداقال ئۇيغــۇر ئەنئەنىــۋى مەدەنىيىتىــڭ بىــر قىســمىغا ئايلىنىــپ 
ــالر  ــۇزاق زامان ــى ئ ــڭ ناھايىت ــاق بىزنى ــان بولس ــە قارايدىغ ــي مەنبەلەرگ ــەن. تارىخ كەتك
ئىلگىرىــال تىجــارەت ۋە سودا-ســېتىق بىلــەن شــۇغۇلالنغان ۋە ››قاشتېشــى يولــى‹‹، ››يىپەك 
ــان،  ــى قالدۇرغ ــودا ئىزلىرىن ــەس س ــارايالردا ئۆچم ــەڭ – س ــى ئۆت ــى‹‹ بويلىرىدىك يول
ــدە  ــە ئاالھى ــودا پائالىيەتلىرىگ ــقى س ــى ۋە تاش ــەردە ئىچك ــي دەۋرل ــى تارىخى ھەرقايس
ئەھمىيــەت بەرگــەن، يىــراق ئەللــەر بىلــەن بولغــان ســودا ئاالقىســى ۋە كارۋان ســودىلىرىنى 
قانــات يايدۇرغــان بىــر خەلــق ئىكەنلىكىمىــز كۆزىمىزگــە چىلىقىــدۇ. مــەن كىچىــك ۋاقتىمــدا 
يۇرتىمىزنىــڭ ھەرقايســى ناھىيە-يېــزا يــول بۆلەكلىرىــدە لەڭگــەر دەپ ئاتىلىدىغــان كەنــت 
ۋە مەھەللىلــەر بــار ئىكــەن. ھەممىمىزگــە مەلــۇم بولغىنىــدەك لەڭگــەر قەدىمــدە كارۋانــالر، 
ســودىگەرلەر ۋە ھــەر ســاھەدىكى يولۇچىــالر چۈشــۈپ ئۆتىدىغــان ئۆتەڭلەرنــى كۆرســىتەتتى. 
ــەردە ياشــىغۇچىالرنىڭ ســودا- ــەر شــۇ ي ــا قىلىنغــان لەڭگەرل دېمــەك، يول-يولالرغــا بەرپ
ســېتىق بىلــەن شــۇغۇلالنغانلىقىنى، ســودا-تىجارەت مەدەنىيىتىنىــڭ قەدىمىــي ئاساســقا ئىگــە 
ئىكەنلىكىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن بىــز قىلچــە ئىككىلەنمەســتىن ھــەر بىــر 
ئۇيغــۇردا مەلــۇم نىســبەتتە تىجــارەت ھۆجەيرىســى بــار، دېيەلەيمىــز. كونىالردىمــۇ »كۆرگەن 

كۆرگەننــى قىــالر، كۆرمىگــەن نېمىنــى قىــالر« دەيدىغــان بىــر ســۆز بــار ئەمەســمۇ! 

ــتىن،  ــال بولماس ــك ئېھتىياجى ــۇل تىرىكچىلى ــېتىق نوق ــارەت ۋە سودا-س ــلىدە تىج ئەس
بەلكــى شــەخىس ۋە جەمئىيەتنىــڭ گۈللىنىشــىنى ۋە تەرەققىياتىنــى ئالغــا ئىتتىرىدىغــان مۇھىــم 
ئامىلالرنىــڭ بىــرى ھېســابلىنىدۇ. ئــەڭ ئەقەللىيســى تىجــارەت ئادەمگــە غــورۇر ۋە روھىــي 

يۈكســەكلىك ئاتــا قىلىدىغانلىقــى ھەممىگــە ئايــان. 

ــىرى  ــا ئەس ــڭ بىباھ ــپ ئۆزىنى ــاس ھاجى ــۈپ خ ــوپ يۈس ــۇر، پەيالس ــۇغ مۇتەپەكك ئۇل
ــەن: ــداق دېگ ــپ مۇن ــدە توختىلى ــەر ھەققى ــودىگەر ۋە تىجارەتچىل ــە س »قۇتادغۇبىلىك«ت

ئۇالردا بولۇر بۇ جاھان ئارزۇسى، 
خەلق كۆركى سەرخىل جىمى ياخشىسى. 
مەشرىقتىن مەغرىبكە يۈرۈپ ئايلىنۇر، 

تىلەگىڭ نە ئەرسە ساڭا كەلتۈرۈر.]1]

]1]  »قۇتادغۇبىلىك« -4423-4422بېيىتلەر. )ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنىستىتۇتى نەشرى( 
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ــى  ــى ۋە ئۇالرن ــۇغۇلالنغانالرنى مەدھىيەلىش ــەن ش ــارەت بىل ــڭ تىج ــەك، خەلقىمىزنى دېم
ياخشــىلىق ۋە بەرىكــەت ئەلچىســى دەپ قارىشــى تىجارەتنىــڭ خەلقىمىــز ئىچىــدە بۇرۇندىنــال 

ــدۇ.  ــل بوالالي ــا دەلى ــر كەســىپ بولغانلىقىغ ــق بى ئېتىبارلىــق ۋە ئىپتىخارلى

يۇقىرىــدا ھەربىــر ئۇيغــۇردا مۇئەييــەن دەرىجىــدە تىجــارەت ھۆجەيرىســى بولىــدۇ، دېگەن 
ــقا  ــاقىت قىلىش ــن س ــىمىزدا نەزەردى ــىپ ئېيتىش ــۆزنى كېس ــۇ س ــى ب ــۈم خاراكتېرىدىك ھۆك
ــقا  ــى باش ــۇرالر ئەتراپتىك ــدە ئۇيغ ــۇكى، قەدىم ــرى ش ــە بى ــن يەن ــان پاكىتالردى بولمايدىغ
ــە  ــۇ تېخــى ھېلىغىچ ــۇ ئاتالغ ــان. ب ــەن ئاتالغ ــۆزى بىل ــارت« س ــن »س ــەر تەرىپىدى خەلقل
ــۇد  ــم مەھم ــۇناس، ئالى ــۇغ تىلش ــۆزىنى ئۇل ــارت« س ــار. »س ــدا ب ــىلەرنىڭ ئېغىزى كىش

ــان.  ــى دەپ ئىزاھلىغ ــودىگەر، تىجارەتچ ــى«دا س ــالر دىۋان ــى تىل ــىغەرى »تۈرك كاش

ــەن  ــن كەلتۈرۈلگ ــدا »قۇتادغۇبىلىك«تى ــەر يۇقىرى ــودىگەر ۋە تىجارەتچىل ــدە س قەدىم
نەقىلدىكىــدەك كىشــىلەرنىڭ ئېھتىياجىنــى قانــدۇرۇش ۋە يىراقنــى يېقىــن قىلىشــتەك 
ــڭ تەخىرســىز  ــدە دەۋرىمىزنى ــەن مەدھىيەلەنگــەن بولســا، بۈگۈنكــى كۈن ئاالھىدىلىكــى بىل
تەلەپلىرىنــى ھــەل قىلغۇچىــالر ۋە ئىشســىزالرنى ئىشــقا ئورۇنالشــتۇرغۇچىالر؛ ئــەڭ مۇھىمــى 
ــان  ــى تەشــكىل قىلىدىغ ــارەت مۇكەممــەل ھاياتلىقن ــەن ۋە ئىقتىســادتىن ئىب ــم پ ــن، ئىلى دى

ــق.  ــكە اليى ــالر دەپ مەدھىيەلىنىش ــەت قىلغۇچى ــە كاپال ــنىڭ بىرىگ ــۈچ ئاساس ــم ئ مۇھى

مېنىڭچــە ھازىــر ئىقتىســادنىڭ قانچىلىــك مۇھىــم ئىكەنلىكىنــى تەكىتلــەپ ئولتــۇرۇش، گويا 
ئالدىمىزغــا بىــر پروفېسســورنى ئولتۇرغۇزۇۋېلىــپ بىردىــن ئونغىچــە ساناشــنى ئۆگەتكەنــدەكال 
كۈلكىلىــك بىــر ئىــش. ئىقتىســادنىڭ قانچىلىــك مۇھىملىقىنــى چۈشىنىشــتە ئۆزىمىزنىــڭ ھالىغا 

ۋە ئەتراپىمىزغــا ئەقىــل كۆزىمىــز بىلــەن قارىســاقال كۇپايــە. 

بىــز ھاياتنــى گويــا ئــۈچ پۇتلــۇق داڭقــان دېســەك، دىــن، ئىلىم-پــەن ۋە ئىقتىســاد 
ــدۇر.  ــى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىدىغــان پۇتلىرى ئۇنىــڭ تەڭپۇڭلۇقىن

بىــز ھاياتنــى گويــا بىــر قــۇش دەپ پــەرەز قىلســاق، دىــن ئۇنىــڭ يۈرىكــى، ئىلىــم-
پــەن ئۇنىــڭ مېڭىســى، ئىقتىســاد ئۇنىــڭ قانىتىدۇر. 

ــاق،  ــەل قارىس ــە س ــى بىرىگ ــنىڭ قايس ــاس ئاساس ــۈچ ئايرىلم ــۇر ئ ــز مەزك ــاۋادا بى ن
تەبىئىيكــى ھاياتلىقنىــڭ مۇۋازىنىتىنــى كاپالەتكــە ئىگــە قىلغىلــى بولمايــدۇ. يۈرەكســىز قــۇش 
ــدۇ،  ــى بولماي ــچ ئەھمىيىت ــنىڭ ھې ــان قۇش ــۇت بولغ ــىز مەۋج ــدۇ، مېڭىس ــۇت بولماي مەۋج
ــۈچ ئاساســنىڭ  ــۇر ئ ــەك، مەزك ــدۇ. دېم ــەم بولى ــا ي ــان يىرتقۇچالرغ ــۇش ھام قاناتســىز ق

ــدۇ.  ــۈز تۇتى ــە ي ــق ھاالكەتك ــان ھاياتلى ــىبىرىدىن ئايرىلغ قايس

شــۇنداق، ئۆلىمــا، ئىلىم-پــەن ئالىمــى ۋە تىجارەتچىلــەر بىــر قەۋمنىــڭ مەۋجۇتلۇقىــدا 
يادرولــۇق رول ئوينايدىغــان كىشــلەردۇر. نــاۋادا بىــر ئــادەم ئــۆزى ئۆلىمــا بولســا، ئىلىــم-
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ــدا  ــچ بولمىغان ــتۇرااليدىغان، ھې ــقا ئورۇنالش ــىزالرنى ئىش ــا، ئىشس ــكەن بولس ــدە يېتىش پەن
ئۆزىنىــڭ ھاجەتلىرىدىــن چىقااليدىغــان تىجارىتــى بولســا... بــۇ گويــا »ئالتــۇن ئۈزۈككــە 
ــالردا بــۇ ئــۈچ  ياقــۇت كــۆز قويغانــدەك« ئېســىل ئىــش بولىــدۇ. ئەممــا كۆپىنچــە ھال
ئاساســنىڭ بىــر ئادەمــدە مۇجەسســەملەنمىكى بەســى مۈشــكۈل بولىــدۇ. چۈنكــى ئادەمنىــڭ 
ئۆمــرى چەكلىــك، يەنــە كېلىــپ ھــەر ســاھەنىڭ ئۆزىگــە خــاس ۋاقىــت ۋە زېھىــن تەلىپــى 
ــە  ــز يەتس ــىغا ئىمكانىيىتىمى ــنىڭ قايس ــۈچ ئاساس ــۇر ئ ــۇنداقتىمۇ مەزك ــن ش ــدۇ. لېكى بولى
شــۇ ســاھەدە بىــر كىشــىلىك مەســئۇلىيەتنى ئۈســتىمىزگە ئېلىــش دىــن، ۋەتــەن، مىللــەت 

ــزدۇر.  ئالدىدىكــى مۇقــەددەس بۇرچىمى

ــەت،  ــر قىســىم ئاي ــى توغرىســىدىكى بى ســودا-تىجارەتنىڭ پەزىلىت
ــس ۋە ئەســەرلەر ھەدى

ــا  ــن( زېمىنغ ــن كېيى ــغ بولغىنىڭالردى ــن پارى ــى نامازدى ــدا )يەن ــۇپ بولغان ــاز ئوقۇل »نام
ــەپ  ــن تەل ــڭ پەزلىدى ــۇپ(، ئالالھنى ــەن بول ــغۇالتىڭالر بىل ــۆز مەش ــى ئ ــپ )يەن تارىلى

ــڭالر...«]1] قىلى

ئىمــام بەغەۋىــي مەزكــۇر ئايەتنىــڭ تەپســىرىدە »ئالالھنىــڭ پەزلى«نــى ســودا-تىجارەت 
ۋە مەئىيشــەت دەپ تەپســىر قىلغــان. 

ــجىدنىڭ  ــدا مەس ــن قايتقان ــە نامىزىدى ــۇ جۈم ــۇ ئەنھ ــك رەزىيەلالھ ــى مالى ــەراك ئىبن ئ
ــا بويســۇنۇپ،  ــەن ســېنىڭ بۇيرۇقۇڭغ ــم، م ــى پەرۋەردىگارى ــاپ »ئ ــدە توخت ئىشــىك تۈۋى
پــەرز نامازنــى ئۆتــەپ بولــدۇم ۋە تارقىدىــم، مــاڭا ئــۆز پەزلىڭدىــن رىزىــق بەرگىــن، ســەن 

ئــەڭ ياخشــى رىزىــق بەرگۈچىســەن« دەيتتــى.]2] 

»... بەزىلــەر ئالالھنىــڭ پەزلىنــى تىلــەپ )يەنــى تىجــارەت قىلىــپ( ســەپەر قىلىــدۇ يەنــە 
بەزىلــەر ئالالھنىــڭ يولىــدا جىھاد قىلىــدۇ.«]3]

مەزكــۇر ئايەتتــە ئالالھنىــڭ پەزلىنــى تىلــەپ )يەنــى تىجــارەت قىلىــپ( ســەپەر قىلغــان 
ــدۇ.  ــا ئېلىنى ــدا تىلغ ــل ھال ــادەم پاراللى ــان ئ ــاد قىلغ ــدا جىھ ــالھ يولى ــەن ئال ــادەم بىل ئ
ئىمــام ئىبنــى كەســىر بــۇ ئايەتنىــڭ تەپســىرىدە »ئالالھنىــڭ پەزلى«نــى ھۈنــەر – كەســىپ 
ــالمدىكى  ــڭ ئىس ــەت تىجارەتنى ــۇ ئاي ــۇيۇتىي ب ــام س ــىرلەيدۇ. ئىم ــارەت دەپ تەپس ۋە تىج

ــدۇ.]4]  ــا ئىشــارەت دەپ قاراي ئورنىغ

»ئــى مۇئمىنلــەر! بىر-بىرىڭالرنىــڭ ماللىرىنــى ناھــەق يــول بىلــەن يەۋالمــاڭالر، ئىككــى 

]1]  سۈرە جۇمۇئە -10ئايەتنىڭ بىر قىسمى
]2]  تەپسىر ئىبنى كەسىر

]3]  سۈرە مۇزەممل -20ئايەتنىڭ بىر قىسمى
]4]  تەپسىر قاسىمى
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تــەرەپ رازى بولۇشــۇپ قىلىشــقان سودا-ســېتىق ئارقىلىــق ئېرىشــىلگەن نەرســە بۇنىڭدىــن 
مۇستەســنا«.]1]

»... ئالــالھ سودا-ســېتىقنى ھــاالل قىلــدى، جازانىنــى )بەدەلســىز بولغانلىقــى، شەخســكە 
ۋە جەمئىيەتكــە زىيانلىــق بولغانلىقــى ئۈچــۈن( ھــارام قىلــدى«.]2] 

ــاق  ــە تام ــىال ئەلۋەتت ــڭ ھەممىس ــەن پەيغەمبەرلەرنى ــرى ئەۋەتك ــەندىن ئىلگى ــز س »بى
ــى.«]3] ــپ يۈرەتت ــازارالردا مېڭى ــى، ب يەيتت

رافىــئ ئىبنــى خەدىــج رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ رىۋايــەت قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: »پەيغەمبــەر 
ــۇغ دەپ  ــەڭ ئۇل ــىپ ئ ــە كەس ــرى نېم ــڭ پەيغەمبى ــي ئالالھنى ــاالمدىن ئى ئەلەيھىسس
ســورىلىۋېدى، ئــۇ: بىراۋنىــڭ ئــۆز قولــى بىلــەن ئىشــلىگىنى ۋە دۇرۇســلۇق بىلــەن قىلغــان 

ــەن.]4]  ــاۋاب بەرگ ــودا-تىجارىتى« دەپ ج س

مىقــدام ئىبنــى مەئدىيكەرىــب رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇنــداق 
دېگەنلىكىنــى رىۋايــەت قىلىــدۇ: »بىــراۋ يېگــەن تاماقنىــڭ ئــەڭ ياخشىســى ئــۆزى ئىشــلەپ 

يېگىنىــدۇر. ئالالھنىــڭ پەيغەمبىــرى داۋۇد ئەلەيھىسســاالم ئــۆزى ئىشــلەپ يەيتتــى«.]5]

ــەر  ــى، پەيغەمب ــەت قىلىنىدۇك ــن رىۋاي ــۇ ئەنھۇدى ــەۋام رەزىيەلالھ ــى ئ ــر ئىبن زۇبەيى
ــپ  ــپ بېرى ــڭ ئارغامچىســىنى ئېلى ــداق دېگــەن: »ســىلەرنىڭ بىرىڭالرنى ئەلەيھىسســاالم مۇن
ــر يــۈدۈم ئوتــۇن ئەكىلىــپ ســېتىش ئارقىلىــق ئۆزىنىــڭ ئىززىتىنــى ســاقالپ قالغىنــى،  بى
ــىدۇر«.]6]  ــن ياخش ــوراپ يۈرگىنىدى ــىلەردىن س ــق كىش ــلىكى نائېنى ــڭ بېرىش-بەرمەس ئۇنى

ــەك  ــەن ئەمگ ــى بىل ــۆز قول ــاالم ئ ــزدەك، داۋۇد ئەلەيھىسس ــپ ئۆتكىنىمى ــدا ئېيتى يۇقىرى
ــق  ــاالم ياغاچچىلى ــا ئەلەيھىسس ــى، زەكەرىي ــۇش كەچۈرەتت ــپ تۇرم ــك( قىلى )تۆمۈرچىلى
قىالتتــى، مۇســا ئەلەيھىسســاالم شــۇئەيىب ئەلەيھىسســاالمنىڭ قويلىرىنــى ئــون يىــل باققــان. 
پەيغەمبىرىمىــز مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم پەيغەمبەرلىكتىــن بــۇرۇن قويمــۇ باققــان ۋە شــام 

ــان.  ــۇ قىلغ ــە ئارىســىدا تىجارەتم ــەن مەكك بىل

ــەر  ــدە پەيغەمب ــە كەلگەن ــۇ مەدىنىگ ــۇ ئەنھ ــەۋف رەزىيەلالھ ــى ئ ــان ئىبن ئابدۇراھم
ئەلەيھىسســاالم ئۇنــى ســەئىد ئىبنــى رەبىئىــل ئەنســارى بىلــەن قېرىنــداش قىلىــپ قويــدى. 
ــۇ  ــەۋف رەزىيەلالھ ــى ئ ــان ئىبن ــۇ ئابدۇراھم ــدى، ئ ــى ئى ــاي كىش ــى ب ــەئىد ناھايىت س
ئەنھۇغــا: »ســاڭا ماللىرىمنىــڭ يېرىمىنــى بېــرەي ۋە تويۇڭنــى قىلىــپ قويــاي« دېۋىــدى، 
ــى  ــۇن، مېن ــەت بەرس ــا بەرىك ــەڭ ۋە مېلىڭغ ــالھ ئائىل ــەۋف: »ئال ــى ئ ــان ئىبن ئابدۇراھم

]1]  سۈرە نىسا -29ئايەتنىڭ بىر قىسمى
]2]  سۈرە بەقەرە -275ئايەتنىڭ بىر قىسىمى 
]3]  سۈرە فۇرقان -20ئايەتنىڭ بىر قىسمى 
]4]  ئىمام ئەھمەد مۇسنەدتە رىۋايەت قىلغان
]5]  تىرمىزى رىۋايەت قىلغان سەھىھ ھەدىس

]6]  بۇخارى رىۋايىتى
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بازارغــا باشــالپ قويغىــن دېــدى. )ئــۇ بازارغــا بېرىــپ( )مەلــۇم مىقــداردا( پايــدا بىلــەن 
ــدى«.]1] ــپ كەل قايتى

ــۇ  ــەۋف رەزىيەلالھ ــى ئ ــان ئىبن ــاق، ئابدۇراھم ــان بولس ــكە قارايدىغ ــى ھەدىس يۇقىرىق
ئەنھۇنىــڭ ئۆزىنــى باشــقىالرغا مۇھتــاج بولــۇپ ياشاشــتىن پــاك تۇتقانلىقىنــى كۆرەلەيمىــز. 
ــۇش  ــلەپ تۇرم ــەن ئىش ــى بىل ــۆز قول ــاقالپ، ئ ــى س ــى ۋە ئىپپىتىن ــڭ ئىززىتىن ــۇ ئۆزىنى ئ
كەچۈرۈشــنى تالــالپ، تىجــارەت يولىغــا قــەدەم قويۇۋېــدى، ئالــالھ ئۇنىڭغــا بەرىكــەت ئاتــا 
قىلــدى. ئۇنىڭغــا تىجارەتنىــڭ خىلمۇ-خىــل يوللىرىنــى مۇيەسســەر قىلــدى. ئــۆزى ئىشــلەپ 

تــوي قىلــدى ۋە مەدىنىنىــڭ داڭلىــق بايلىرىدىــن بىــرى بولــۇپ قالــدى. 

ــەرك  ــى ت ــدۇ: »بازارن ــداق دېگــەن دەي ــاڭا مۇن ــە م ــۇ قىالب ــۇب سىخىســتانىي ئەب ئەيي
ئەتمــە، شۈبھىســىزكى بىراۋنىــڭ ئــۆزى ئىشــلەپ باشــقىالردىن بىھاجــەت بولۇشــى ئىپپىتىنــى 

ــۇر«.]2] قوغدىغانلىقت

ئەلــى ئىبنــى فۇزەيىــل مۇنــداق دەيــدۇ: »دادام بىــر كۈنــى ئىبنــى مۇبارەككــە »ئۆزلىرى 
ــاندىن  ــىلى خۇراس ــن س ــال، لېكى ــقا ئۈندەي ــان بولۇش ــقا، قانائەتچ ــد بولۇش ــى زاھى بىزن
ھەرەمگــە مــال كەلتــۈرۈپ ســاتىال... بــۇ قانــداق گــەپ ئــۆزى؟!« دەپ ســورىۋېدى، ئىبنى 
ــاقالش،  ــى س ــڭ ئىززىتىمن ــىم، ئۆزۈمنى ــداق قىلىش ــڭ بۇن ــل مېنى ــى فۇزەيى ــارەك: »ئ مۇب
ــلەپ  ــۆزۈم ئىش ــەن ئ ــدۇر. م ــداش ئۈچۈن ــى قوغ ــش، ئىپپىتىمن ــى قىلى ــڭ قەدرىمن ئۆزۈمنى

تېپىــپ، شــۇ ئارقىلىــق ئالالھقــا تائەت-ئىبــادەت قىلىمــەن« دېــدى«.]3]

ــەر  ــى، پەيغەمب ــەت قىلىنىدۇك ــن رىۋاي ــۇ ئەنھۇدى ــاب رەزىيەلالھ ــى خەتت ــەر ئىبن  ئۆم
ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »ئەگــەر ســىلەر ئالالھقــا ھەقىقىــي رەۋىشــتە تەۋەككــۇل 
ــەن  ــق بەرگ ــدەك رىزى ــالرغا بەرگەن ــىلەرگە قۇش ــە س ــالھ ئەلۋەتت ــاڭالر، ئال ــان بولس قىلغ
بوالتتــى. قۇشــالر ئەتىگەنــدە ئــاچ چىقىــپ، كەچتــە قورســاقلىرى تويغــان ھالــدا قايتىــپ 

ــدۇ«.]4] كېلى

ــەڭ ياخشــى كۆرســەتمە دەپ  ــاالر تەۋەككــۇل توغرىســىدىكى ئ ــۇر ھەدىســنى ئۆلىم مەزك
قارىغــان. قۇشــالر ئالالھقــا تەۋەككــۇل قىلىــپ، ئۇۋىلىرىدىــن چىققانلىقــى ئۈچــۈن ئالــالھ 
ــا  ــڭ تەۋەككۇلىغ ــق ئۇالرنى ــۇزۇش ئارقىلى ــاقلىرىنى تويغ ــپ، قورس ــق بېرى ــا رىزى ئۇالرغ
يارىشــا مۇكاپاتلىغــان. نــاۋادا ھېــچ ئىشــقا ئىرەنشــىمەي، ئورنىدىــن قىمىرلىمايــال ئالالھقــا 
تەۋەككــۇل قىلــدۇق دېيىــش ئىســالمدىكى تەۋەككــۇل ئۇقۇمىغــا ئۇيغــۇن كەلســە ئىــدى، 
ــەر  ــەن ئىبارىل ــش« دېگ ــپ كېلى ــش« ۋە »قايتى ــىدىن چىقى ــتىكى »ئۇۋىس ــۇر ھەدىس مەزك
ئارتۇقچــە بولغــان بوالتتــى. بــۇ ھەدىســتە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىزگــە تەۋەككۇلنىــڭ 

]1]  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
]2]  »ئىھيائۇ ئۇلۇمۇددىن«. 

]3]  »باغداد تارىخى« )خەتىب باغدادى(. 
]4]  ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى. 
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ــزدەپ  ــق ئى ــى رىزى ــى، يەن ــش ئىكەنلىكىن ــن چىقى ــەن ئۆيدى ــى ئەتىگ ــى يول ــەڭ ياخش ئ
ــەن.  ــىتىپ بەرگ ــى كۆرس ــش ئىكەنلىكىن ــەت قىلى ھەرىك

بىــر كۈنــى زەيــد ئىبنــى مۇســلىمە كۆچــەت تىكىۋاتاتتــى، ئۆمــەر رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ 
ــول،  ــەت ب ــىلەردىن بىھاج ــلەپ( كىش ــۆزۈڭ ئىش ــڭ، )ئ ــى قىلدى ــەك ياخش ــا »ب ئۇنىڭغ
ــەن.  ــار« دېگ ــقا پايدىســى ب ــى ساقالش ــى قەدرىڭن ــىلەر ئالدىدىك ــقا، كىش ــى ساقالش دىنىڭن

ــپ  ــالردا ئايلىنى ــۇپ يۇرت-يۇرت ــاھابىلىرى كارۋان بول ــاالمنىڭ س ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ــا دېڭىــز ســودىلىرى بىلەنمــۇ شــۇغۇلالنغان، ئــۇالر خورمىزارلىقــالردا  ســودا قىلغــان، ھەتت

ــان.  ــۇ قىلغ ئەمگەكم

ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا مۇنــداق دەيــدۇ: »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســاھابىلىرى 
ئۆزلىــرى ئىشــلەيتتى«.]1] 

شــۇنداق، بارلىــق ســاھابىلەرنىڭ ئوخشــىمىغان ســاھەلەردە ئىش-ئەمگەكلىــرى بــار ئىدى. 
ئەنســارالر خورمىلىــق باغــالردا ۋە ئېتىــزالردا ئىشــلەيتتى، مۇھاجىــرالر ســودا-تىجارەت بىلەن 

شــۇغۇللىناتتى. چــوڭ ســاھابىلەرنىڭمۇ ھەممىســى تىجــارەت بىلــەن شــۇغۇلالنغانالر ئىدى. 

ئەبــۇ بەكــرى ســىددىق رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ خەلىپىلىككــە تەينلەنگــەن ۋاقتىــدا مۇنــداق 
ــڭ  ــق ئائىلەمنى ــم ئارقىلى ــە تىجارىتى ــەن ھازىرغىچ ــىلەر، م ــڭالر بىلىس ــەن: »ھەممى دېگ
تۇرمۇشــىنى قامدايتتىــم، ئەمــدى بــۇ ۋەزىپىگــە تەيىنلەندىــم، بۇندىــن كېيىــن ئائىلــەم بــۇ 

ــدۇ«.]2]  ــەت قىلى ــۈن خىزم ــۇلمانالر ئۈچ ــدۇ ۋە مۇس ــن( يەي ــى بەيتۇلمالدى ــن )يەن مالدى

ــۇ  ــىددىق رەزىيەلالھ ــرى س ــۇ بەك ــى، ئەب ــقا بولىدۇك ــن كۆرۈۋېلىش ــۇ رىۋايەتتى ــا ب مان
ئەنھــۇ ئۆزىنىــڭ تىجارىتىدىــن ئىپتىخارالنغــان ۋە ۋەزىپىگــە تەينلىنىــش مۇناســىۋىتى بىلــەن 
تىجارىتىنــى توختىتىــپ قويغانلىقىغــا ئــۆزرە بايــان قىلغــان، شــۇنداقال ئەپسۇســالنغان. بــۇ 
ــۇلمان  ــى مۇس ــلىق ياك ــە قىيالماس ــۇ پايدا-مەنپەئەتك ــنى ھەرگىزم ــى ئەپسۇسلىنىش يەردىك
ــەن  ــارەت بىل ــى تىج ــەس، بەلك ــىدىن ئەم ــالش نۇقتىس ــي چاغ ــىنى ئاددى ــىنىڭ ئىش ئاممىس
خىالپەتنــى تــەڭ ئېلىــپ مېڭىــش ئىمكانىيىتىنىــڭ يوقلىقىغا، شــۇنداقال مۇســۇلمان ئاممىســىنىڭ 

ــرەك.]3]  ــا ئەپسۇســالنغان دەپ چۈشــىنىش كې ــن مائــاش ئالغانلىقىغ ــاق مۈلكىدى ئورت

ــە بايــان قىلىنىشــىچە، ئەبــۇ بەكــرى ســىددىق رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ  ــە بىــر رىۋايەتت يەن

]1]  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى. 
]2]  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى. 

]3]  بۇ يەردە تىلغا ئېلىشقا تېگىشىلىك مۇھىم بىر مەسىلە بار، يەنى ئەل جامائەتنىڭ خىزمىتىنى قىلىۋاتقانالر ۋە ئۆزىنى دىنىي خىزمەتلەرگە 
ئاتىغانالر كۆپىنچە ۋاقىتالردا تىجارەت ياكى ھۈنەر-سانائەتكە ۋاقىت چىقىرالماي قالىدىغان ئەھۋالالر مەۋجۇت، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بىر 

قىسمى باشقىالرنىڭ ياردىمىگە تايىنىپ قالىدىغان، ئومۇمنىڭ مۈلكىدىن سەرپ قىلىشقا ھاجەت بولۇپ قالىدىغان ئەھۋالالر بار. بۇ ھالەتلەرنى خاتا 
دېيەلمەيمىز ئەلۋەتتە. ئەمما ئۇالرنىڭ بىر ئۆمۈر ياردەمگە تايىنىپ ياشاشنى نىشان قىلىۋېلىشى ۋە ئومۇمنىڭ مۈلكىنى بىر كىشىلىك ئېھتىياجىدىن 

ئارتۇق بۇزۇپ-چېچىشى، ياردەم ئېلىپ تۇرۇپ ھەشەمەتلىك تۇرمۇشقا بېرىلىشى، ئېھتىياج ئىگىلىرىگە ياردەم بېرىشكە توغرا كەلگەندە، ياردەم تەلەپ 
قىلغۇچىالرنىڭ ئەمەلىي ئېھتىياجى ۋە تەخىرسىز زۆرۈرىيەتلىرىنى نەزەرگە ئالماي، بەلكى ئۇالرنىڭ ئۆزى ۋە ئۆزى تەۋە گۇرۇپقا بولغان يىراق-

يېقىنلىقىنى، شۇالرغا بولغان قاراش، مەيدانلىرىنى ئاساس قىلىۋالىدىغان پوزىتسىيەلىرى تەنقىدلىنىشكە تېگىشلىك. 
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ــر  ــان. بى ــا بېرىــپ ســودا قىلغ ــى ئەتىگــەن بازارغ ــن كېيىنمــۇ ھــەر كۈن ــە بولغاندى خەلىپ
كۈنــى ئۆمــەر رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ ۋە ئەبــۇ ئۇبەيــدە ئىبنــى جــەرراھ رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ 
ئۇنــى ئۇچرىتىــپ قېلىــپ »ســەن مۇســۇلمانالرنىڭ خەلىپىســى تــۇرۇپ، يەنــە ســودا قىلىــپ 
ــا  ــۇ »ئۇنداقت ــۇ ئەنھ ــىددىق رەزىيەلالھ ــرى س ــۇ بەك ــورىغاندا، ئەب ــەن« دەپ س يۈرەمس
ئائىلەمنىــڭ تۇرمۇشــىنى قانــداق قىلىمــەن« دېگــەن. ئــۇالر »ئۇنداقتــا ســاڭا بىــر نەرســە 

بېرىــش كېــرەك ئىكــەن« دېيىشــكەن. 

ئەبــۇ قىالبــە بىــر ئادەمگــە مۇنــداق دېگــەن: »مــاڭا ســېنىڭ رىزىــق تەلــەپ قىلىــپ 
ــى  ــپ ئولتۇرغىنىڭن ــا كىرى ــر بۇلۇڭىغ ــجىدنىڭ بى ــۆرۈش، مەس ــى ك ــلەۋاتقان ھالىتىڭن ئىش

ــدۇ«.  ــۆيۈملۈكراق بىلىنى ــۇ س كۆرگەندىنم

ئىمــام غەززالــى مۇنــداق دەيــدۇ: »شــەرىئەتتە باشــقىالردىن تىلــەپ يېيىــش ۋە باشــقىالرغا 
يۆلىنىــپ ياشــاش تەنقىتلىنىــدۇ، ئاتا-ئانىســىدىن كــۆپ مــال – دۇنيــا مىــراس قالمىغــان 
ــاالل  ــڭ ھ ــن ئۇالرنى ــالھ، ئاندى ــاۋۋال ئال ــى ئ ــن قۇتۇلدۇرىدىغىن ــى نامراتلىقتى ئادەملەرن

ــەن شۇغۇللىنىشــىدۇر«.  كەســىپ ۋە تىجــارەت بىل

تىجــارەت ۋە ســودىنىڭ ئەھمىيىتــى توغرىســىدا يۇقىرىقىالردىــن باشــقا يەنــە نۇرغۇنلىغــان 
ئەســەر ۋە رىۋايەتلــەر مەۋجــۇت. بــۇ رىۋايەتلەرنىــڭ ئــەڭ مەشــھۇرى ئۆمــەر رەزىيەلالھــۇ 
ئەنھۇنىــڭ مۇنــۇ ســۆزىدۇر: »ســىلەرنىڭ بىرىــڭالر >ئــى ئالــالھ مــاڭا رىزىــق بــەر< دەپ 
)دۇئــاال قىلىــپ(، رىزىــق تەلــەپ قىلىشــتىن توختىۋالمىســۇن. شــۇنى بىلىڭالركى، ئاســماندىن 

ئالتۇن-كۆمــۈش ياغمايــدۇ«.]1] 

ــى  ــق ياك ــە دۇنيالى ــەن ن ــدۇ: »م ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئەنھ ــئۇد رەزىيەلالھ ــى مەس ئىبن
ــەن«.  ــەت ياقتۇرمايم ــى پەق ــكار يۈرگەنلەرن ــاي، بى ــغۇل بولم ــالرغا مەش ــك ئىش ئاخىرەتلى

ــى  ــتىخانلىرىدۇر. كىمك ــڭ داس ــازارالر ئالالھنى ــى: »ب ــداق دەيتت ــەلەپلەر مۇن ــەزى س ب
ــدۇ«.  ــىنى ئالى ــا نېسىۋىس ــر بولس ــتىخانغا ھازى داس

ئۆمــەر رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ مۇنــداق دېگەنلىكــى رىۋايــەت قىلىنىــدۇ: »مــاڭا ئالــالھ 
ــپ،  ــان كېزى ــۈم ـ جاھ ــۆيۈملۈك ئۆل ــەڭ س ــا ئ ــتىن قالس ــپ ئۆلۈش ــاد قىلى ــدا جىھ يولى
ئالالھنىــڭ پەزلىنــى تىلــەپ )يەنــى تىجــارەت قىلىــپ( كېتىۋاتقــان ھالىتىمدىكــى ئۆلۈمدۇر«. 

ئىبنــى ئۆمــەر رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇمادىــن رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
ــەر،  ــى پەيغەمبەرل ــەت كۈن ــى قىيام ــدار تىجارەتچ ــتچىل، ئامانەت ــەن: »راس ــداق دېگ مۇن

ــدۇ«.]2] ــىر قىلىنى ــە ھەش ــەن بىرگ ــەھىدلەر بىل ــىددىقالر ۋە ش س

ــڭ  ــالمدىكى ئورنىنى ــڭ ئىس ــلەر تىجارەتنى ــەت ۋە ھەدىس ــەن ئاي ــدا كەلتۈرگ ــز يۇقىرى بى

]1]  »ئىھيائۇ ئۇلۇمۇددىن«. 
]2]  تىرمىزى رىۋايەت قىلغان، كۆپىنچە مۇھەددىسلەر زەئىپ دەپ قارىغان. 
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ــەن.  ــك دەپ قارايم ــتە يېتەرلى ــەپ بېرىش ــى ئىپادىل ــەك ئىكەنلىكىن ــەدەر يۈكس نەق

ــە  ــارەت ئەدەپ-قائىدىلىرىگ ــەتكەن تىج ــەرىئەت كۆرس ــادەم ش ــەر ئ ــىزكى، ھ شۈبھىس
ئەمــەل قىلغــان ئاساســتا ئۆزىنىــڭ ئىقتىــدارى ۋە ئەمەلىــي شــارائىتىغا قارىتــا تىرىشــچانلىق 
ــا  ــز زاي ــچانلىقىنى ھەرگى ــدۇ، تىرىش ــەت بېرى ــۇم بەرىك ــا چوق ــالھ ئۇنىڭغ ــە، ئال كۆرسەتس

ــرەك.  ــىمىز كې ــن ئىشىنىش ــن قەلبىمىزدى ــا چى ــدۇ. بۇنىڭغ قىلىۋەتمەي

رىزىــق پۈتۈنلــەي دىپلــوم، ئۇنــۋان ياكــى ئاللىقانداقتــۇر ئاتاقالرغا، شــۇنداقال مەخســۇس 
ئوقــۇپ كادىــر بولــۇپ، ھۆكۈمەتتىــن ئالىدىغــان مائاشــقا باغالنغــان ئەمــەس. دۇنيادىكــى 
ئىقتىســادمەن، زەردارالرنىــڭ تارىخىنــى ۋاراقــالپ باقىدىغان بولســاق، كۆپىنچىســىنىڭ ھېچقانچە 
ســاۋادى يــوق كىشــىلەر ئىكەنلىكىنــى ھەيرانلىــق ئىلكىــدە بايقايمىــز، چۈنكــى ئالالھنىــڭ 
قانۇنىيىتــى تىرىشــقانالرنىڭ تىرىشــچانلىقىنى زايــا قىلىۋەتمەســلىكتۇر. ئالــالھ تائــاال قۇرئــان 
كەرىمــدە مۇنــداق دەيــدۇ: »ئىنســان پەقــەت ئۆزىنىــڭ ئىشــلىگەن ئىشــىنىڭ نەتىجىســىنى 

كۆرىــدۇ«.]1]

ــى  ــى – مەرھەمىتىن ــڭ پەزل ــپ، ئالالھنى ــۇل قىلى ــا تەۋەكك ــز ئالالھق ــە بى ئەمەلىيەتت
كۆزلــەپ ھــاالل رىزىــق يولىغــا قــەدەم قويىدىغانــال بولســاق، پۇرســەتلەر ئۇنچــە كەمچىلمــۇ 
ــى  ــاش ياك ــەتنى بايق ــۇت پۇرس ــڭ مەۋج ــەت بىزنى ــىلە پەق ــى مەس ــۇ يەردىك ــەس. ب ئەم
بايقىيالماســلىقىمىزدا، شــۇنىڭدەك پۇرســەتكە تۇتقــان پوزىتســىيىمىزدە. كونىــالردا »ئــۆردەك 
ــى  ــى قايس ــز مەيل ــار. بى ــەت ب ــر ھېكم ــان بى ــول« دەيدىغ ــدە ب ــڭ پېيى ــەڭ غازنى يېس
ــى- ــىمىز، يېڭ ــل ئىزدىنىش ــاھەيىمىزدە ئىزچى ــۆز س ــۇم ئ ــايلى، چوق ــەدەم باس ــاھەگە ق س
ــز  ــۇپ تۇرىشــىمىز، ئۆزىمى ــدا خــەۋەردار بول يىڭــى ئۇچــۇر ۋە مەلۇماتالردىــن ۋاقتى-ۋاقتى
ــدە  ــى ھەققى ــرى ۋە كەلگۈس ــى، ھازى ــاھەنىڭ ئۆتمۈش ــان س ــى بولغ ــان ۋە قىلماقچ قىلىۋاتق

ــرەك.  ــىمىز كې ــىل قىلىش ــۇش ھاس ــەنچە ۋە تون ــەن چۈش ــزدا مۇئەيي كاللىمى

تىجارەتچىلەر بىلىشكە تېگىشلىك بىر قانچە مۇھىم نۇقتىالر:

1. نىيەتنى خالىس قىلىش. 

ھەرقانــداق بىــر ئىــش مەلــۇم مۇددىئــا ۋە ئارقــا كۆرۈنــۈش بىلــەن ۋۇجۇتقــا چىقىــدۇ. 
بىــز تىجارەتكــە قــەدەم تاشــلىغان ۋاقتىمىزدىمــۇ چوقــۇم كۆڭلىمىزگــە ئوخشــىمىغان نىيــەت 
ــەتلىرىمىز  ــەت ۋە مەقس ــۇ نىي ــى مۇش ــز. كۆڭلىمىزدىك ــەن بولىمى ــەتلەرنى پۈكك ۋە مەقس
تىجارىتىمىزنىــڭ كېيىنكــى ئىســتىقبالى ۋە راۋاجىغــا، شــۇنداقال ئۇنىــڭ بەرىكىتىگــە ئاالھىــدە 
ــەن  ــە پۈكك ــى كۆڭلىگ ــە كەلتۈرۈدىغىن ــى ھەرىكەتك ــى ئادەمن ــىتىدۇ. چۈنك ــىر كۆرس تەس
ــال  ــدەك مەنپەئەتنى ــە يەتكى ــەت ئۆزىمىزگ ــن پەق ــز تىجارەتتى ــاۋادا بى ــدۇ. ن ــرى بولى غايىلى
كۆزلــەپ قــەدەم باســقان بولســاق، تىرىشــچانلىقلىرىمىزمۇ شــۇنىڭغا يارىشــا بولىــدۇ. نــاۋادا 
ئــەڭ ئــاۋۋال ئۆزىمىزنــى ھاجەتمەنلىكتىــن قۇتۇلــدۇرۇش، ئاندىــن ئەتراپىمىزدىكــى قــەۋم-

]1]  سۈرە نەجم، -39ئايەت. 
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قېرىنداشــلىرىمىزغا يار-يۆلەكتــە بولــۇش... قاتارلىقالرنــى نىيــەت قىلغان بولســاق، شــۇنىڭغا 
ــدۇ.  يارىشــا تىرىشــچانلىق كۆرســىتىمىز، ئالالھنىــڭ بەرىكىتىمــۇ شــۇنىڭغا يارىشــا بولى

ــداق  ــاالمنىڭ مۇن ــەر ئەلەيھىسس ــۇ پەيغەمب ــۇ ئەنھ ــۇدرى رەزىيەلالھ ــەئىد خ ــۇ س ئەب
دېگەنلىكىنــى رىۋايــەت قىلىــدۇ: »كىمكــى )باشــقىالردىن بىــر نەرســە سوراشــتىن( ئۆزىنــى 
ســاقلىغان بولســا، ئالــالھ ئۇنىــڭ ئىززىتىنــى ســاقالپ قالىــدۇ، كىمكــى )ئــۆزى تىرىشــىپ 
ئىشــلەش ئارقىلىــق( باشــقىالرغا بىھاجــەت بولماســلىقنى ئىســتىگەن بولســا، ئالــالھ ئۇنــى 

ــدۇ(.]1] ــاي قىلى ــى ب ــدۇ )يەن ــەت قىلى ــقىالردىن بېھاج باش

ســەھىل ئىبنــى ســەئىد رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق دەيــدۇ: »جىبىرىئىــل ئەلەيھىسســاالم 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ قېشــىغا كېلىــپ >ئــى مۇھەممــەد، ســەن خالىغانچە ياشــا بەرىبىر 
ــى  ــان ئايرىلىســەن، خالىغىنىڭن ــان كىشــىلەرنى ياخشــى كــۆر، ھام ــات بولىســەن، خالىغ ۋاپ
قىــل، ئۇنىــڭ ھېســابىنى بېرىســەن< دېــدى ۋە يەنــە >ئــى مۇھەممــەد، مۇئمىننىــڭ شــەرىپى 
كېچىــدە نامازغــا تــۇرۇش بىلــەن بولىــدۇ، ئۇنىــڭ ئىززىتــى )ھااللدىــن ئىشــلەپ( باشــقىالرغا 

ھاجەتمــەن بولــۇپ قېلىشــتىن ســاقلىنىش بىلــەن بولىــدۇ< دېــدى.]2]

2. جۈرئەتلىك بولۇش

جۈرئــەت تىجارەتچىــدە كــەم بولســا بولمايدىغــان مۇھىــم ئامىلالرنىــڭ بىــرى. مەلــۇم بىــر 
ــرى  ــق ئىمكانىيەتلى ــان بارلى ــن كېلىدىغ ــان تىجارەتچــى قولىدى ــاھەگە كىرىشــمەكچى بولغ س
بىلــەن شــۇ ئىشــنى ئەتراپلىــق كۆزىتىــش، مۇناســىۋەتلىك كىشــىلەردىن مەســلىھەت ســوراش، 
بــازار تەكشــۈرۈش... قاتارلىــق مۇھىــم باســقۇچالرنى بېســىپ بولغاندىــن كېيىــن، ئالالھقــا 
ــۈز  ــى يۈزدە-ي ــادا ئاقىۋىت ــرەك. دۇني ــى كې ــۇش قىلىش ــال تۇت ــپ دەرھ ــۇل قىلى تەۋەكك
ئايدىــڭ تىجــارەت مەۋجــۇت ئەمــەس. ھەرقانــداق تىجارەتتــە مەلــۇم جەھەتتىــن پايدا-زىيان 
ــەدەم باســقۇچالرنى تامامــالپ  ــدەك زۆرۈر ق ــا ئېلىنغان ــدا تىلغ ــدۇ. يۇقىرى ــى بولى ئېھتىماللىق
ــاس  ــە خ ــلىق... تىجارەتچىگ ــەت قىاللماس ــش، جۈرئ ــپ تۇرۇۋېلى ــە ئىككىلىنى ــۇ يەن بولۇپم

ســۈپەت بولمايــال قالماســتىن، بەلكــى ئالالھقــا قىلىنغــان يامــان گۇمــان ھېســابلىنىدۇ. 

بىــر ھەدىــس قۇدســىيدا ئالــالھ تائــاال تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: »بەنــدەم مېنــى قانــداق 
ئويلىســا مــەن ئۇنىڭغــا شــۇنداق مۇئامىلــە قىلىمــەن...«]3] بــۇ ھەدىــس قۇدســىينىڭ روھى 
ــپ،  ــدۋار، ئاكتى ــم ئۈمى ــىدا دائى ــەر ئىش ــۇلمانالر ھ ــن – مۇس ــدا، مۇئمى ــە بولغان بويىچ
ــدۋار  ــن ئۈمى ــر ئىشــىدا ئالالھتى ــەر بى ــم. ھ ــى ساقلىشــى الزى ــي كەيپىياتن جۇشــقۇن روھى
ــدە  ــڭ ئىلكى ــەت ئۇنى ــە، بەرىك ــى غەلىب ــڭ ھامىيس ــى ئۇالرنى ــرەك. چۈنك ــى كې بولۇش
ــان  ــان ياخشــى گۇم ــا قىلىنغ ــى، ئالالھق ــلىقىمىز كېرەكك ــۇنى ئۇنتۇماس ــۇر. ش ــان زاتت بولغ
ۋە ئۈمىدلەرمــۇ چوقــۇم ســاپ نىيــەت ۋە ياخشــى ئەمەللەرگــە ياندىشــىپ كېلىشــى كېــرەك. 

]1]  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى. 
]2]  ھاكىم »مۇستەدرەك«تە رىۋايەت قىلغان. 

]3]  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى. 



66

مەرىپەت ژۇرنىلى                2021-يىللىق 1- سان 

ــن باشــقا  ــۇرۇق خــام خىيالدى ــەر ق ــان ۋە ئۈمىدل ــداق بولمىســا، ياخشــى گۇم ــاۋادا ئۇن ن
نەرســە بولمــاي قالىــدۇ. 

ــى  ــدە ياك ــەدەم كەلتۈرگەن ــە ق ــرەر تىجارەتك ــالپ بى ــن باش ــۇرالردا بۇرۇندى ــز ئۇيغ بى
ــا  ــان، غىرىپ-غۇرۋاالرغ ــاي بېرىدىغ ــە چ ــدا، يۇرت-جامائەتك ــاراي ئاچقان ــرەر دۇكان-س بى
نەرســە-كېرەك تارقىتىدىغــان ياخشــى بىــر ئــادەت بــار. مانــا بــۇ ئىشــلىرىمىزمۇ باشــلىغان 
ــر  ــەن بى ــەل بىل ــى ئەم ــنىڭ ياخش ــد قىلىش ــەت ئۈمى ــن بەرىك ــە ئالالھتى تىجارىتىمىزگ

ــىدۇر.  ــال كۆرۈنۈش ــكەن رېئ گەۋدىلەش

بىــزدە »تەۋەككــۇل دەرياســىغا ســالغىن كېمــە، مەيلــى چۆكســۈن مەيلــى ئاقســۇن ســەن 
ــا  ــز بويىغ ــە دېڭى ــار. ئەلۋەتت ــۆزى ب ــالر س ــر ئاتى ــەن بى ــە« دېگ ــەم يېم ــن غ ئۇنىڭدى
كەلمــەي تــۇرۇپ، كېمىنــى دېڭىزغــا ســالماي تــۇرۇپ يىلالرچــە قارشــى قىرغاقنىــڭ چۈشــىنى 
كۆرســەكمۇ، بەرىبىــر چۈشــىمىز چــۈش پېتىچــە قېلىۋېرىــدۇ. توختىمــاي مەســلىھەت قىلىــپ، 
ئەممــا ھېــچ ئىشــقا تۇتــۇش قىلمــاي يۈرىدىغــان ئادەملــەر ئەمەلىيەتتــە ئالالھقــا ھەقىقــى 
رەۋىشــتە تەۋەككــۇل قىاللمىغــان، ئالالھقــا بولغــان ئىشەنچىســى تــازا يېتەرلىــك بولمىغــان 
كىشــىلەردۇر. ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە مۇنــداق دەيــدۇ: »... ئىشــتا ئــۇالر بىلــەن 
ــۇل  ــا تەۋەكك ــاڭ، ئالالھق ــەل باغلىس ــقا ب ــر ئىش ــن( بى ــكەندىن كېيى ــكىن؛ )كېڭەش كېڭەش

قىلغىــن. ئالــالھ ھەقىقەتــەن تەۋەككــۇل قىلغۇچىالرنــى دوســت تۇتىــدۇ«.]1]

3. باشلىماقچى بولغان ساھەنى چۈشىنىش

باشــقىالرنىڭ قىلىۋاتقــان ئىشــلىرىغا، تېپىۋاتقــان پايدىلىرىغــا قاراپــال ئالدىراپ-ســالدىراپ 
ــالردا  ــلىماقچى بولغان ــارەت باش ــى تىج ــمەن يېڭ ــۇش قىس ــمەكچى بول ــاھەگە كىرىش ــۇ س ش

كۆرۈلىدىغــان بىــر خاتالىقتــۇر. 

ــي  ــڭ تەبىئى ــەن ئۆزىمىزنى ــدى بىل ــاق، ئال ــمەكچى بولس ــاھەگە كىرىش ــرەر س ــز بى بى
ئاالھىدىلىكىمىــز ۋە قىزىقىشــىمىزغا مــاس كېلىدىغــان تىجــارەت تۈرىنــى تاللىشــىمىز؛ بــازار 
تەكشــۈرۈپ، ئــۆز مەھســۇالتىمىزنىڭ ئىســتېمال ئېھتىياجىنــى مۆلچەرلىشــىمىز كېــرەك. شــۇنى 
ئېســىمىزدىن چىقىرىــپ قويماســلىقىمىز كېرەككى، باشــقا ئادەملــەر يۈرۈشــتۈرەلىگەن تىجارەتنىڭ 
ــز  ــز ئۆزىمى ــدۇ. بى ــى بولماي ــۆددە قىلغىل ــىگە ھ ــۈپ كېتىش ــال يۈرۈش ــۇ ئوخشاش بىزدىم
مۇســتەقىل ئاالھىدىلىــك، مۇســتەقىل خۇي-مىجەزگــە ئىگــە ئــادەم بولــۇش ســۈپىتىمىز بىلەن 

ســودا – تىجارەتتــە ھەددىدىــن زىيــادە تەقلىدچىلىــك يولىغــا كېرىۋالمىغىنىمىــز تــۈزۈك. 

بــازار ئىگىلەشــتە ئۆزىمىــز تاللىغــان ســاھە ياكــى شــۇنىڭغا يېقىنــراق بىــرەر ســاھەدىكى 
شــىركەت، كان-كارخانــا ۋە ياكــى دۇكانــالردا ئەمەلىــي ئىشــلەپ، تەجرىبــە ئۆگىنىــش ئــەڭ 

]1]  سۈرە ئال ئىمران، -159ئايەت. 
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ئاقىالنــە تالــالش. شــۇ نەرســە ئېســىمىزدە بولســۇنكى، ھازىــر پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
دەۋرىدىكــى ســاھابىلەردەك ئېلكىدىكىنــى باشــقىالرغا ئۆتۈنــۈپ بېرەلەيدىغــان كىشــىلەر قەتئىي 

ئۇچرىمايــدۇ دەپ كېســىپ ئېيتالمىســاقمۇ، ئەممــا كــۆپ ئۇچرىمايدىغانلىقــى ھەقىقــەت. 

ــىگە  ــول كۆرسىتىش ــلىھەتىگە ۋە ي ــقىالرنىڭ مەس ــتا باش ــە ئىش ــۈن ھەمم ــۇنىڭ ئۈچ ش

ــالرغا  ــى ئىش ــقىالرنى ياخش ــە باش ــەس. گەرچ ــۇل ئەم ــق ئۇس ــازا مۇۋاپى ــش ت تايىنىۋېلى

باشــالپ قويۇشــنىڭ، ســەمىمىي نەســىھەت ۋە كۆرســەتمە بېرىشــنىڭ قانچىلىــك ئۇلــۇغ ئىــش 

ئىكەنلىكىنــى ھەممىمىــز بىلســەكمۇ، ئەممــا رېئــال نۇقتىدىــن قارايدىغان بولســاق، ئىقتىســادقا 

ــىرلىرىنى  ــرى ۋە س ــڭ مەخپىيەتلىكلى ــپىنىڭ ۋە تىجارىتىنى ــۆز كەس مۇناســىۋەتلىك ئىشــالردا ئ

بىزگــە ئېيتىــپ بېرىدىغانــالر ئاساســەن چىقمايــدۇ. ئېيتىــپ بەرگــەن تەقدىردىمــۇ ئــۇ پەقــەت 

شــۇ ئادەمنىــڭال كەچۈرمىشــى بولغاچقــا، بىزگــە ۋە بىزنىــڭ ئەمەلىــي شــارائىتىمىزغا قانچىلىــك 

ــقىالردىن  ــۈن باش ــۇنىڭ ئۈچ ــدۇ. ش ــى بولماي ــە دېگىل ــر نەرس ــى بى ــدۇ، بۇن ــاس كېلى م

مەســلىھەت ئېلىــش، ســوراش ۋە سۈرۈشــتۈرۈش بىلەنــال بولــدى قىلمــاي، ئۆزىمىــز ئەمەلىــي 

ئىشــلەپ بېقىــش، باشــقىالرنىڭ مەســلىھەت، كۆرســەتمىلىرى ۋە ئــۆز تەجرىبىلىرىمىزنــى يېزىپ 

خۇالســە چىقىرىــپ بېقىــش تولىمــۇ زۆرۈر. ئۇنىڭدىنمــۇ مۇھىــم بولغىنــى ســەمىمىيلىك بىلــەن 

ــز،  ــەدەن قۇرۇلمىمى ــز، ب ــي كۈچىمى ــارائىتىمىز، ماددى ــادىي ش ــي ئىقتىس ــڭ ئەمەلى ئۆزىمىزنى

ــڭ  ــاۋاتقان جەمئىيەتنى ــز، ياش ــت كۈچىمى ــا ئىممۇنى ــە قارىت ــز، رىقابەتك ــي قۇۋۋىتىمى روھى

ــىجىل  ــڭ س ــلىنىش ئەھۋالىنى ــۇل ئايرىۋاش ــڭ پ ــۇ دۆلەتنى ــلىكى، ش ــى ئەمەس ــم ياك مۇقى

ــان- ــار بېرىدىغ ــە ي ــارائىتنىڭ غايىمىزگ ــت ۋە ش ــى ۋاقى ــلىكى، ئېلكىمىزدىك ــى ئەمەس ياك

بەرمەيدىغانلىقــى... قاتارلىــق تەرەپلەرنىمــۇ ئەســتايىدىل ئويلىشىشــىمىز كېــرەك. 

ــلىك  ــقا تېگىش ــالر ھازىرالش ــلىماقچى بولغان ــارەت باش ــى تىج ــە يېڭ »قۇتادغۇبىلىك«ت
ــان: ــان قىلىنغ ــەر باي ــداق بېيىتل ــۈپىتىدە مۇن ــمى س ــر قىس ــەرتلەرنىڭ بى ش

»ئۇ بىلسۇن تىجارەت يولىنى ھامان،
ئۇنى گەر بىلەلمەس تاپالماس ھايان. 

پۈتۈن مال – تاۋارنى ئۇ بىلمەك كېرەك،
باھالىق، باھاسىزنى ئۇقماق كېرەك. 
باھانى ئۇ بىلسۇن ۋە ئالدانمىسۇن،

ئېلىپ مال، ساتاردا زىيان تارتمىسۇن!«]1]

]1]  »قۇتادغۇبىلىك« --2803-2802-2801بېيىتلەر. )ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنىستىتۇتى نەشرى(. 
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4. ئىستىخارە قىلىش

بىــز ئىســتىخارەنى تۆتىنچــى باســقۇچ ســۈپىتىدە تىلغــا ئالــدۇق. چۈنكــى ئىســتىخارەنىڭ 
مەنىســى تالــالپ بېرىشــنى ئالالھتىــن تەلــەپ قىلىــش دېمەكتــۇر. بىــز ئىســتىخارەنى كاللمىزغا 
غىل-پــال كەلگــەن خىيالالرغــا ئاساســلىنىپال ئەمــەس، بەلكــى يۇقىرىقــى ئــۈچ باســقۇچنى 
تامامــالپ بولغاندىــن كېيىــن قىلىشــىمىز كېــرەك. ئىســتىخارە خىيــال باســقۇچىدا ئەمــەس، 
ــدا،  ــان ھال ــق بولمىغ ــي تەييارلى ــي ۋە مەنىۋى ــدۇ. ماددى ــرادە باســقۇچىدا قىلىنى بەلكــى ئى
ــى ۋە  ــتىخارەنىڭ ھېكمىت ــۈرۈش، ئىس ــپ ي ــتىخارە قىلى ــقا ئىس ــەر ئىش ــەن ھ ــا كەلگ خىيالىغ

مەنىســىنى چۈشــەنمىگەنلىكتۇر. 

ــان(  ــەپ قىلىدىغ ــۇل تەل ــرادە ۋە تەۋەكك ــاھابىلىرىگە )ئى ــاالم س ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ــەن. ــنى ئۆگەتك ــتىخارە قىلىش ــالردا ئىس ــق ئىش بارلى

5. سودا – سېتىقلىرىدا ئالالھقا تەقۋادارلىق قىلىش 

ــىدىال  ــەر دائىرىس ــە ئىبادەتل ــر قانچ ــق بى ــاز، روزا... قاتارلى ــزدە نام ــق بى تەقۋادارلى
ــالر  ــېتىم... قاتارلىق ــە، ئېلىم-س ــىلەر مۇئامىل ــە كىش ــۇپ، كۆپىنچ ــەن بول ــىنىپ كېلىنگ چۈش
ــرە  ــۇ ھۇرەي ــدۇ. ئەب ــۇ باقماي ــىدا ئويلىنىپم ــىۋىتى توغرىس ــڭ مۇناس ــەن تەقۋادارلىقنى بىل
رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق دەيــدۇ: »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن ›بىراۋنىــڭ جەننەتكــە 
كىرىشــىگە ئــەڭ بــەك ســەۋەب بولىدىغــان ئىــش قايســى؟‹ دەپ ســورالغاندا، ›تەقۋادارلىــق 
ۋە گــۈزەل ئەخــالق‹ دەپ جــاۋاب بەرگــەن«. ]1] دېمــەك، گــۈزەل ئەخــالق يەنــى كىشــىلەر 
ــە، ئېلىــم – بېرىملەردىكــى ســەمىمىيەت تەقۋادارلىــق بىلــەن  ئارىســىدىكى گــۈزەل مۇئامىل
پاراللىــل ئورۇنغــا قويۇلغــان. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ســودا – تىجــارەت بىلــەن شــۇغۇلالنغۇچىالر 
ــەمىمىيىتى ۋە  ــتچىللىقى، س ــڭ راس ــىۋاتقاندا ئ ۆزىنى ــە قىلىش ــەن مۇئامىل ــدارالر بىل خىرى
ــاڭ  ــزدە »بولمىس ــرەك. بى ــى كې ــق قىلىش ــا تەقۋادارلى ــەن ئالالھق ــى بىل ــۈزەل ئەخالق گ
ئىللىــق چىــراي، ئاچمىغىــن دۇكان-ســاراي« دېگــەن ھېكمــەت بــار. ئەمەلىيەتتــە تىجــارەت 
ــقىالر  ــدۇر. باش ــەت مەيدانى ــدا سىياس ــن ئېيتقان ــۇم مەنىدى ــى مەل ــودا مەيدان ــورۇنى، س س
ــە قىلىشىشــنى بىلمىگــەن، دىئالوگلىشىشــنى بىلمىگــەن سىياســەتچى  ــداق مۇئامىل ــەن قان بىل
سىياســەت سەھنىســىدە غالىپالردىــن بواللمىغانــدەك، خىرىدارلىرىغــا قانــداق مۇئامىلە قىلىشــنى، 
قانــداق تەبەسســۇم قىلىشــنى بىلمىگــەن تىجارەتچــى ئــۇزاق ئۆتمــەي تىجارەتنى توختىتىشــقا 

مەجبــۇر بولىــدۇ. 

 داۋامى كېيىنكى ساندا... 	 

 بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: مۇھەممەد يۈسۈپ

]1]  ئەلبانى »ھەسەن« دەپ باھالىغان ھەدىس. 
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ئىنســاننىڭ قىممىتــى ھىممىتــى بىلــەن ئاشــىدۇ. چۈنكــى ھىممــەت يۈكســەكلىكنىڭ ئــەڭ 
يۇقىــرى ئۆلچىمىــدۇر. بــۇ ئادەتتــە باشــقىالرنىڭ ســائادىتى ئۈچــۈن ئۆزىنىــڭ ســائادىتى ۋە 
شەخســى ئــارزۇ – تەلەپلىرىنــى قۇربــان قىلىشــتەك يۈكســەك روھ ۋە تەۋرەنمــەس ئىرادىگــە 

ئىگــە ھىممــەت ســاھىبقىرانلىرىنىڭ قىممــەت قارىشــىدۇر. 

 ئــۆز خەلقىنىــڭ ھۆرىيىتىنــى ۋە ئۇالرنىــڭ دۇرۇس ئەقىــدە ۋە ســاغالم ئىمانىنــى 
ــەرىپىدىن ۋاز  ــان – ش ــى ۋە ش ــززەت – ھۆرمىت ــڭ ئى ــدا ئۆزىنى ــش يولى ــداپ قېلى قوغ
كېچىــش، ھەتتــا ھۆركىــرەپ، چــوڭ ســۆزلەش كېــرەك بولغاندىمــۇ غەزىۋىنــى بېســىۋېلىپ، 
ئاچچىقىنــى يۇتۇۋېلىشــتەك ئالــى پىداكارلىــق روھىنــى، ئادەتتــە ھەممــە ئادەمدىــن كۈتكىلــى 
ــدا قاندىــن، يىرىڭدىــن دەرياالرنــى  بولمايــدۇ. بــۇ پەقــەت ئــۆز ئىرادىســىگە خىــالپ ھال
ــەم  ــدە ھ ــانغا يەتكەن ــپ، نىش ــاالمەتكە چىقى ــاھىلى س ــك، س ــار ۋە ئىرادىلى ــكە تەيي كېچىش
ــدا ئېگىلىــپ،  ــۇغ ياراتقۇچىســى رەببىنىــڭ ئىلتىپاتــى بىلىــپ، ئۇنىــڭ ئالدى ــى ئۇل نەتىجىن
شــۈكۈر سەجدىســىگە بــاش قويىدىغــان، ســۆزى، ھەتتــا تېنىقــى زىكىــر – تەســبىھ بىلــەن 
ــر  ــداق بى ــان، ھەرقان ــز بىلىدىغ ــتۈن ۋە ئېزى ــن ئۈس ــنى ئۆزىدى ــەر شەخس ــان، ھ ئۆتىدىغ
مۇۋەپپەقىيىتــى ســەۋەبلىك ئالقىشــاليدىغان كىشــىلەرنى ئۆزىگــە پۇتالشــتۇرۇۋالماي، رەببىگــە 
بولغــان بەندىچىلىــك ئىرادىســىنى تېخىمــۇ كۈچلەندۈرىدىغــان، ئوتتۇرىــدا قالغــان ھەرقانــداق 
ــى مەســئۇل ۋە  ــۇرۇن شــۇ ئىشــتىن ئۆزىن ــن ب ئىشــنىڭ پېشــىنى قويۇۋەتمــەي، ھەممىدى

ــە  ــەن مۇرەسس ــى بىل ــداق كىش ــتا ھېچقان ــى قوغداش ــان، ھەقىقەتن ــكار بىلىدىغ جاۋاب
قىلمايدىغــان، ئەممــا ھەقىقەتنــى قوغداشــقا ياردەمگــە كەلگــەن ھەممــە ئادەمگــە ھۆرمەتتــە 

تاھىرجان تاھىرجان 

ئاتالنغان روھالرئاتالنغان روھالر
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ــۇپ،  ــى بۇزۇل ــان، بىرلىك ــرى بۇزۇلغ ــپ، پىالنلى ــىلىرى يېقىلى ــان... مۇئەسسەس تۇرىدىغ
كــۈچ – قۇۋۋىتــى قالمىغــان تەقدىردىمــۇ ھــەم پەۋقۇلئاددەئىشــەنچكە تولغــان ئۈمىدلىــك؛ 
ــداق  ــەر قان ــەر، ھ ــەم كەمت ــدا ھ ــان چېغى ــەرۋاز قىلغ ــەردە پ ــپ، پەلەكل ــن قاناتلىنى يېڭىدى
ــۇرۇپ،  ــپ ت ــى بىلى ــەس ئىكەنلىكىن ــز – پ ــڭ ئېگى ــق ۋە يولىنى ــڭ جاپالى ــەق دەۋانى ھ
ئۇنىڭغــا قۇچــاق ئاچىدىغــان دەرىجىــدە ئاقىــل ۋە ســەزگۈر، ئــۇ يولــدا ئۆلــۈم پەنجىســىگە 
ــڭ  ــان روھالرنى ــۇر ئاتالنغ ــدە جەس ــان دەرىجى ــۇپ قالمايدىغ ــۇ، قورق ــان تەقدىردىم قامالغ

ــدۇر.  ــى ئىدېئالى ــى ۋە ئال ھىممىت

ئاتالنغــان روھــالر – ئــۇالر ئۆزلىــرى ئىشــىنىپ، يولىغــا بــاش قويغــان دەۋانىــڭ قــارا 
سەۋداســى، نۆۋىتــى كەلگەنــدە جــان ۋە جانانلىرىنــى پىــدا قىالاليدىغــان دەرىجىــدە ۋاپــادار، 
بېشــىغا كەلگــەن ھەرقانــداق جاپــا – مۇشــەققەتلەرگە بــاش قاتــۇرۇپ كەتمەيدىغــان دەرىجىدە 
كۆڭــۈل ئەرلىرىــدۇر. چۈنكــى ھــەر قانــداق بىــر يولنىــڭ كەيــپ – ساپاســى بولغىنىــدەك، 
زەخمــەت ۋە جاپاســى بولىــدۇ. بولۇپمــۇ بــۇ يــول ئەبەدىيــەت ۋە چەكســىزلىككە باغالنغــان 
ئۇلــۇغ يولــدۇر. شــۇنداق، ھــەر قانــداق خۇشــاللىق يولــى ئېگىــز – پــەس ۋە جاپالىــق 
ــائادەتمۇ  ــىز س ــاللىق ۋە سۇڭس ــان خۇش ــىزلىككە باغالنغ ــدەك چەكس ــدەك، بۇنىڭ بولغىنى
يولدىــن تېپىۋالىدىغــان ياكــى ئالتــۇن كۆمۈشــتەك يەردىــن قېزىۋالغىلــى بولىدىغــان ماددىــي 
ــڭ  ــا ۋە تاغ-داۋانالرنى ــان چۇق ــن بولغ ــش قىيى ــائادەت چىقى ــەر س ــەس. ھ ــە ئەم نەرس
ــدە.  ــى بېكىتى ــڭ ئاخىرق ــۇزۇن يولالرنى ــەققەتلىك ئ ــاللىق مۇش ــەر خۇش ــىدا ۋە ھ ئارقىس
مىســىر ئەزىــزى بولــۇش ئۈچــۈن، باشــتا قۇدۇققــا تاشــلىنىش، ئەســىرگە ئوخشــاش قــۇل 
ــان  ــەرت بولىدىغ ــلىنىش ش ــا تاش ــدەك زىندانالرغ ــر جىنايەتچى ــېتىلىش، ئېغى ــدا س بازارلىرى
ــى  ــى بۇالرن ــدۇ ياك ــى يەتمەي ــڭ چام ــچ كىمنى ــكە ھې ــى ئۆزگەرتىش ــە بۇن ــا، ئەلۋەتت بولس
ياشــىماي مەقســەتكە يېتىمــەن دېگىلــى تېخىمــۇ بولمايــدۇ. چۈنكــى ھېكمــەت قولــى ئاچقــان 
يولنــى ھېــچ كىــم ئۆزگەرتەلمەيــدۇ. ئۇنــى ئۆزگەرتىمــەن دېيىــش، شــەيئىلەرنىڭ ماھىيىتىنــى 

ئۆزگەرتىشــكە ئۇرۇنغانلىــق بىلــەن تــەڭ بولىــدۇ. 

 تاغــدەك توپلىشــىۋالغان بۇلۇتالرغــا، تولغــاق ئازابــى چېكىۋاتقــان ئانىالرغــا، چارىپــاي، 
ــلىك  ــڭ مۇھەندىس ــا، ئۆمۈچۈكنى ــال – ئەھۋالىغ ــڭ ھ ــۇرت – قوڭغۇزالرنى ــق ۋە ق ئۇچارلى
ســەنئىتىگە، چۈمۈلىنىــڭ ئۈزلۈكســىز ھەرىكىتىگــە نــەزەر ســالغىنىمىزدا، ســۈننەتۇلالھ يەنــى 
جانابــى ئالالھنىــڭ ئەشــيا ۋە ھادىســىلەرنىڭ ماھىيىتىــدە قويغــان قانــۇن ۋە سىســتېمىالرنىڭ 
جانلىــق ۋە جانســىز پۈتــۈن شــەيئىلەر ئۈچــۈن ئوخشــاش جەرىيــان قىلىدىغانلىقىنــى كۆرىمىز. 
شــۇنىڭ ئۈچــۈن ســائادەت كۆزلــەپ، ئەركىنلىككــە ئاتالنغــان روھــالر، ســەۋدالىنىپ، يولىغــا 
بــاش قويغــان دەۋاســى ئۈچــۈن ئالالھنىــڭ قانۇنىيىتى بويىچــە بــەدەل تۆلىمــەي، پىداكارلىق 

كۆرســەتمەي، قۇربــان بەرمــەي داۋان ئاشــالمايدىغانلىقىنى بىلىــپ يېتىشــى كېــرەك. 

ــات  ــى قاتمۇ-ق ــات يولىن ــان ۋە ھاي ــۈن يارىتىلغ ــەققەت ئۈچ ــا – مۇش ــان، جاپ ئىنس
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قىيىنچىلىــق ۋە غــەم – قايغــۇ قاپلىغــان جاپــاكار بىــر يولچىــدۇر. ئۇنىــڭ مەنزىلى ســاالمىتى 
پەقــەت شــۇ قىيىنچىلىقالرغــا قارشــى ئېلىــپ بارغــان مۇجادىلىســىگە باغلىقتــۇر. كاشــىكى، بــۇ 
ھەقىقەتنــى ھەممىمىــز روھىمىزغــا ســىڭدۈرۈپ، بىــر قانچــە ئەســىردىن بېــرى يەلكىمىزنــى 
ــدا  ــپ، اليىقى ــى ئاتلىنى ــىتەملەرگە قارش ــەن زۇلۇم-س ــۇپ كەلگ ــى مۇج بېســىپ، يۈرىكىمىزن

جاســارەت كۆرســىتەلىگەن بولســاق! 

روھىــي تاكامۇللۇقــى بىلــەن پۈتۈنلەشــكەن ئاتالنغــان روھالرغــا نىســبەتەن دەۋا يولىــدا 
دېڭىــز – ئوكيانالردىــن ئۆتــۈپ، تــاغ – داۋانالردىــن ئېشــىش، خــۇددى تىــك تۆپىدىــن 
ــى  ــدۇ. چۈنك ــز بولى ــدەك راۋان ۋە تې ــنىڭ دومىلىغىنى ــالق تاش ــەن يۇمى ــۇپ بېرىلگ قوي
ــا  ــۇالر دۇني ــۇڭىمۇ ئ ــەك. ش ــى يۈكس ــرا، غايىس ــى توغ ــق، يول ــانى ئېنى ــڭ نىش ئۇالرنى
مىقياســىدا يــۈز بەرگــەن ھــەر قانــداق سىياســىي ئۆزگىرىــش ۋە ئىجتىمائىــي ھادىســىلەرنى 
ــول  ــە ي ــدا ن ــۇالر دەۋا يولى ــۈن ئ ــۇنىڭ ئۈچ ــدۇ. ش ــەزگۈر كېلى ــۇ س ــتە تولىم چۈشىنىش
ــەم  ــۇ – ئەل ــە ۋە قايغ ــەم – ئەندىش ــقىالردەك غ ــەدە باش ــدۇ، ن ــس قىلى ــەققىتى ھې مۇش
ئىچىــدە ياشــايدۇ. ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ نەدىــن كەلگەنلىكىنــى نېمىشــقا كەلگەنلىكىنــى نەگــە 
كېتىدىغانلىقىنــى تولــۇق چۈشــۈنىپ يەتكــەن روھــى يۈكســەك ئەرلــەردۇر. ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ 
ــدا تامامــەن جانابــى ئالالھنىــڭ لۇتفــى – ئىنايىتىگــە  پۈتــۈن ئىشــى ۋە ھېــس تۇيغۇلىرى
ســېغىنىدۇ، قــۇرۇق ئۈمىــد بىلــەن پەللىگــە چىقىــش، كەلگۈســىنىڭ خــام خىياللىــرى بىلــەن 

ــىمايدۇ.  ــەن ياش داۋان ئېشــىش ئارزۇســى بىل

شــۇنداق ھەقىقىــي ئاتالنغــان روھــالر كېــرەك بولغانــدا، دۇنيــا ھاياتىغــا پــەرۋا قىلمــاي 
ــداق  ــدا ھــەر قان ــدۇ. كۆڭــۈل بەرگــەن دەۋاســى يولى ــرەت ئالىمىگــە يۈرۈشــنى بىلى ئاخى
جاپــا – مۇشــەققەت تاپــا – تەنــە ۋە ماالمەتكــە پــەرۋا قىلمايــدۇ. چۈنكــى ئــۇالر پىشــقان 
ــرادە تىكلىگــەن دەۋا ئەرلىــرى ۋە ئاتالنغــان  مۆمىــن ۋە تاۋالنغــان مۇســۇلمان بولۇشــقا ئى

روھــالردۇر. 

دەۋا يولىغــا ئاتالنغــان روھالرنىــڭ يەنــە بىــر ئۆزگىچىلىكــى، دۇنيــا ۋە دۇنياغــا ئاالقىــدار 
ــدۇ. دەۋاســى ئۈچــۈن  ــر مەســىلىنى ئۆزىنىــڭ ئاساســلىق غايىســى قىلىۋالماي ــدق بى ھەرقان
ــان  ــۇر بولمىغ ــكە مەجب ــى، بېرىش ــىلەرغۇ مەيل ــان نەرس ــرەك بولغ ــى كې ــان قىلىش قۇرب
ــەددەس  ــڭ مۇق ــك ئۇالرنى ــۇ ئاالھىدىلى ــا ب ــدۇ. مان ــن ۋاز كېچەلەي ــىلەرنىڭمۇ مېھرىدى نەرس

ــىدۇر.  ــڭ نامايەندىس ــا ئاتالنغانلىقىنى دەۋا يولىغ

ــەت قاتارلىــق پۈتــۈن ئىنســانىيەتنىڭ ئورتــاق قىممــەت  ئەســلىدە، دىــن، ۋەتــەن، مىلل
ــراپ ۋە  ــىبەتلەرنىڭ ئىزتى ــر مۇس ــدەك ئېغى ــان بۈگۈنكى ــەندە قىلىنىۋاتق ــلىرى دەپس قاراش
ئاچچىقىنــى ھەقىقىــي مەنىــدە ۋىجدانلىرىــدا ھېــس قىاللىغانــالر، قەلبــى ئويغــاق بىــر قىســىم 
يۈكســەك روھالردۇركــى، ئىشــىنىپ كۆڭــۈل بەرگــەن ئۇلــۇغ دەۋاســى ۋە يۈكســەك ئېدىئالــى 
ئۈچــۈن خۇشــاللىق بىلــەن ھاياتىنــى ۋە ماقــام – مەنســەپلىرىنى پىــدا قىالاليــدۇ. ھېــس 
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ــۆزلىگەن  ــۆپ الپ س ــدا ك ــا ئېغىزى ــق نامىغ ــەك، پىداكارلى ــانالرغا كەلس ــىز ئىنس – تۇيغۇس
ــدۇ.  ــەن، الپلىرىنىــڭ ئارقىســىدا تۇرالماي بىل

ــاالم  ــەر ئەلەيھىسس ــا پەيغەمب ــى ۋاقىتت ــۇددى ئەين ــى خ ــڭ تەلىپ ــى ۋەزىيىتمىزنى نۆۋەتتىك
مەككــە مۇشــرىكلىرىغا قارشــى، »ئــوڭ قولۇمغــا كۈننــى، ســول قولۇمغــا ئاينــى تۇتقۇزغــان 
تەقدىردىمــۇ بــۇ دەۋادىــن ئەســال ۋاز كەچمەيمــەن« دېگىنىــدەك، كۆڭــۈل بەرگــەن دەۋاســى 
ــە  ــون نەچچ ــان، ئ ــا قويااليدىغ ــاداقەتمەنلىكىنى ئوتتۇرىغ ــەن س ــق بىل ــۈن، دادىللى ئۈچ
ــەت  ــە رەھم ــالپ، ئالەملەرگ ــى يالىڭاچ ــۈر قېلىچلىرىن ــپ، ئۆتك ــپ كېلى ــن تاللىنى قەبىلىدى
بولــۇپ ئەۋەتىلگــەن پەيغەمبىرىمىزنىــڭ جېنىغــا زامىــن بولــۇش قەســتىدە،مۇبارەك ئۆيىنىــڭ 
ــۇرۇپ،  ــپ ت ــى بىلى ــان ئەلپازىن ــرىكالرنىڭ يام ــان مۇش ــە تۇرۋاتق ــە نۆۋەتت ــدا كېچ ئەتراپى
پەيغەمبىرمىزنىــڭ ئورنىــدا بىخىرامــان ئۇخلىيالغــان شــاجائەت ســۇلتانى ھەزرىتــى ئەلىيــدەك 
دەۋاســى ئۈچــۈن جېنىنــى ئاتىيااليدىغــان، پەيغەمبــەر، ئىمــان، قۇرئــان ۋە ئۇنــى قوغــداش 
يولىغــا بــاش قويــۇش نېمىتــى ئاتــا قىلغــان جانابــى ھــەق تائاالغــا شــۈكۈر سەجدىســىدىن 
بــاش كۆتۈرمەيدىغــان، دەۋا يولىــدا قولغــا كەلتۈرگــەن چــوڭ – كىچىــك ھەرقانــداق بىــر 
ئۇتــۇق ۋە مۇۋەپپەقىيىتىگــە مەغرۇرالنمايدىغــان، ئەكســىچە بۇنــى جانابــى ئالالھنىــڭ لۇتپــى 
– ئىنايىتــى بىلىــپ، داۋاملىــق ئالدىغــا قــاراپ ئىلگىرىلەيدىغــان، »قولغــا كەلتۈرگەنلىرىنــى 
ــى –  ــا ئەھل ــى، ھەتت ــار – يوق ــان، ب ــم بىلىدىغ ــى مۇھى ــڭ رازىلىقىن ــەس، ئالالھنى ئەم
ئەۋالدىدىــن ئايرىلىــپ قالغــان تەقدىردىمــۇ ســەۋرچانلىق بىلــەن مۇئامىلــە قىلىشــنى بىلىدىغان 

ئالــى روھ ۋە پىشــقان ئىمــان ئەرلىرىنىــڭ كۆپلــەپ يېتىلىشــىدۇر. 

ــاالمنىڭ  ــۇب ئەلەيھىسس ــى ئەيي ــە ھەزرىت ــك ئۈلگ ــەڭ نەمۇنىلى ــە ئ ــىلىدە بىزگ ــۇ مەس ب
تەۋەككۇلچانلىقتىكــى  ۋە  ســەۋىرچانلىقىنى  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  ئەييــۇب  ئەھۋالىــدۇر. 
ئۈســتۈنلۈكىنى ئــۇ زاتنىــڭ پەقەتــال بىمارلىــق ئەھۋالىغــا قارىتىۋېلىشــقا بولمايــدۇ، بەلكــى 
ئــۇ زاتنىــڭ ھاياتىنــى بىــر پۈتــۈن نەزەرگــە ئېلىــپ، ئۆرنــەك ئېلىشــقا توغــرا كېلىــدۇ. 
ــان  ــەن ئىمتىھ ــىبەتلەر بىل ــۈك باال-مۇس ــاالمنى تۈرل ــۇب ئەلەيھىسس ــالھ ئەيي ــى ئال جاناب
ــۆرە  ــڭ ب ــارۋا ماللىرىنى ــۈن چ ــى پۈت ــر كۈن ــاالم بى ــۇب ئەلەيھىسس ــدى. ئەيي ــان ئى قىلغ
ــڭ  ــى ئېكىنزارلىقلىرىنى ــر كۈن ــقا بى ــى، باش ــار قىلىنغانلىقىن ــن تام ــالر تەرىپىدى – قوزغۇن
ــر  ــن بى ــچ بىرىدى ــڭ ھې ــدە، بۇالرنى ــى كۆرگىنى ــاالك بولغانلىقىن ــالردا ھ ــوران – چاپقۇن ب
ــا:  ــدە ئايالىغ ــلىمىيەت ئىچى ــر تەس ــەن بى ــىچەرەببىغا تامام ــدەك، ئەكس ــىكايەتتە بولمىغىنى ش
ــدى،  ــى ئى ــڭ ئامانىت ــە رەببىمىزنى ــۈك بىزگ ــال – مۈل ــۇ م ــا! ب ــم قىلم ــى يېرى »كۆڭلىڭن
ئۇنــى يەنەرەببىمىــز ئــۆزى قايتۇرۇۋالــدى« دېگەنتــى. يەنــە بىــر كۈنــى، بىــر قېتىملىــق 
ــڭ  ــدە، ئۇنى ــرى كەلگەن ــك خەۋى ــڭ ئۆلگەنلى ــاال – چاقىلىرىنى ــا ب ــەر تەۋرەشــتە، ئۇنىڭغ ي
كۆزلىــرى ئاتىلىــق شــەپقىتى بىلــەن نەملەنگــەن بولســىمۇ، يەنــە ئــۇ تولــۇق بىــر ســەۋر 
ۋە تەســلىمىيەت تويغۇســى بىلــەن : »بىزگــە پەرزەنــت ئامانــەت قىلىــپ، ئۇالرنــى ئــۆزى 

ــى.  ــۇن« دېگەنت ــاناالر بولس ــدۇ – س ــا ھەم ــۇرۇۋالغان رەببىمىزغ تاپش



73

مەرىپەت ژۇرنىلى            2021-يىللىق 1- سان 

ئــۇ زاتقــا ھــەر قېتىــم بىــر مۇســىبەت كەلگەنــدە شــەيتان ئۇنىــڭ يېنىغــا كېلىــپ، »ســەن 
ــن  ــاڭمۇ، لېكى ــەن بولس ــە ئاتىۋەتك ــى رەببىڭگ ــپ، ئۆزۈڭن ــادەت قىلى ــاي ئەمەل-ئىب تىنم
ــدى،  ــران قىل ــى ۋەي ــدى، مــال – مۈلكۈڭن ــى ئال رەببىــڭ ســېنىڭ پەرزەنتلىرىڭنىــڭ جېنىن
ــۇق  ــۇنداق تۇرۇغل ــدۇ، ش ــرالپ كېتىۋاتى ــۇ ئېغى ــى تېخىم ــەر كۈن ــىلىڭ ھ ــۇ كېس بولۇپم
يەنــە ســەن ئۇنىڭغــا ئىبــادەت قىالمســەن؟« دەپ، ئــۇ زاتنــى ئىســيانغا دەۋەت قىالتتــى. 
ئەييــۇب ئەلەيھىسســاالم بولســا، شــەيتاننىڭ بــۇ ئىغۋاگــەر ســۆزلىرىگە پىســەنت قىلمىغــان 
ھالــدا ســەۋرچانلىقىنى تېخىمــۇ ئاشــۇرۇپ، ئالالھتىــن كەلگــەن ھــەر قانــداق مۇســىبەت ۋە 
باال-قازاالرنــى خۇشــاللىق بىلــەن قارشــى ئاالتتــى ۋە: »ئالالھقــا چەكســىز ھەمدۇ-ســاناالر 
ــدى«  ــۆزى ئال ــە ئ ــى، يەن ــۆزى بەرگەنت ــۇ زات ئ ــىنى ئ ــڭ ھەممىس ــۇنكى، ئۇالرنى بولس

دەيتتــى. 

ــا ئىشــلىرىدا قــول ئىلكىدىكــى نەرســىلەرگە بــۇ چۈشــەنچە بىلــەن  ــا ئىنســان، دۇني مان
مۇئامىلــە قىلىشــنى بىلىشــى زۆرۈر؛ مەلــۇم ســەۋەبلىك مــال – مۈلكىدىــن ئايرىلىــپ قالغانــدا 
ھەزرىتــى ئەييــۇب ئەلەيھىسســاالمدەك پوزىتســىيەدە بولۇشــنىبىلگەن كىشــىنىڭ قەلبــى راھــەت 
ــان  ــا بولغ ــدۇ، بەلكىدەرەببىغ ــىزلىنىپ كەتمەي ــپ، ئۈمىتس ــە قىلى ــەم – ئەندىش ــدۇ. غ بولى
بەندىچىلىكىنــى تېخىمــۇ كۈچلەنــدۈرۈپ، ئــۇ زاتنىــڭ مەرھىمىتىگــە ئىلتىجــا قىلىــدۇ. مانــا 
بــۇ ھەقىقىــي مۆمىننىــڭ مــال – مۈلۈككــە قارىتــا تۇتقــان يولىــدۇر. دۇنيانــى تــەرك ئېتىش 
دېگەنلىــك، مــال – مۈلــۈك ئىگىســى بولماســلىق دېگەنلىــك ئەمــەس. ئۇنــداق بولســىدى، 
قۇرئــان كەرىمــدە ئېلىــم – ســېتىم ھــاالل، جازانــە ھــارام قىلىنمىغــان بوالتتــى، ھەمــدە 
ئىســالم شــەرىئىتىدە تىجــارەت ۋە پۇل-مۇئامىلىگــە ئاالقىــدار مەخســۇس قانــۇن ئوتتۇرىغــا 
ــەر  ــدا، مۆمىنل ــە بولغان ــى بويىچ ــڭ روھ ــالم دىنىنى ــلىدە ئىس ــى. ئەس ــۇ بوالتت قويۇلمىغانم
ــا  ــپ، دۇني ــۇق يېتىلى ــەر ســاھەدە تول ــۆپ ئىشلىشــى، ھ ــۇ ك ــدا تېخىم باشــقىالرغا قارىغان
ئىقتىســادىنى ئىــدارە قىلىشــى كېــرەك. نورمــال ئەھۋالــدا بىــر مۆمىــن قارۇندىنمــۇ ئېشــىپ 
بــاي بولۇشــى، ھەتتــا دۇنيانىــڭ پۈتــۈن راھاۋىتىدىــن بەھرىمــەن بولــۇش ئىمكانىيىتىگــە 
ئىگــە بولۇشــى مۇمكىــن، بۇنىڭــدا بىــر چەكلىمــە يــوق. لېكىــن، كېــرەك بولغانــدا ئالــالھ 
يولىــدا پــۇل – مــال خەجلىمەســلىك، دىنــى، ۋەتىنــى ۋە خەلقىنىــڭ بېشــىغا كۈن چۈشــكەندە 
ــش،  ــقىالرنى ئېزى ــىدا باش ــداش ئاساس ــۆز مەنپەئەتىنىقوغ ــۇنىڭدەك ئ ــلىق، ش ــم قىلماس چىقى

خــورالش، ھەتتــا زۇلــۇم قىلىــش ۋاسىتىســى قىلىۋېلىــش قەتئىــي چەكلىنىــدۇ. 

ــدە  ــك تىكلىگەن ــك تىكلىشــى زۆرۈر، ئىگىلى ــادا تىرىشــىپ ئىگىلى ــلىدە ئىنســان دۇني ئەس
ئۇنــى كەســپىي جەھەتتىــن ياخشــى كۆرۈشــى، قەلبــى جەھەتتىــن تــەرك ئېتىشــى تېخىمــۇ 
ــرەك  ــن كې ــا، ئاندى ــەكىلدە تەڭپۇڭالشتۇرالىس ــۇ ش ــى ب ــان دۇنيان ــى ئىنس زۆرۈر. قاچانك

ــىلەلەيدۇ.  ــدە يۈكس ــان دەرىجى ــم قىالاليدىغ ــدا چىقى ــالھ يولى ــى ئال ــدا ئۇن بولغان

ھەقىقىــي ئاتالنغــان روھــالر دەۋا يولىــدا كۆرســەتكەن پىداكارلىقــى ئۈچــۈن باشــقىالردىن 
ئالقىــش كۈتمەســلىكى، ھەتتــا ئاخىرەتتىكــى مۇكاپاتنىمــۇ خىيــال قىلمــاي خالىــس ئالــالھ 
ــرەك. ئىخالســنىڭ ئــەڭ چــوڭ  ئۈچــۈن ھەرىكــەت قىلىــش مىزانىنــى ئاســاس قىلىشــى كې
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مەرتىۋىلىرىنىــڭ قاتارىدىــن، ئەگــەر بىــر ئىنســان ئەمــەل – ئىبادىتىنــى، ھەتتــا ئالالھنىــڭ 
كەلىمىســىنى ئۈســتۈن قىلىــش يولىدىكــى مۇجادىلىســىنى، دەرد – ئەلــەم، غەم-قايغۇســىنى ۋە 
تۇرمىــالردا قىيىــن – قىســتاقالردا قېلىشــىنى پەقــەت جەننەتكــە كىرىشــىنىڭ كاپالەتچىســى دەپ 
بىلســە، ئــۇ كىشــى ئېرىشــىمەن دەپ زىيــان تارتىــپ قېلىشــى مۇمكىــن. ئاتالنغــان روھــالر 
ھــەر قانــداق ئىــش – ئەمــەل ۋە ھەرىكەتلىرىنــى ۋە بېشــىغا كەلگــەن پۈتــۈن دەرد – ئەلەم 
ۋە غــەم – قايغۇلىرىنــى جەننەتكــە كىرىشــنىڭ كاپالەتچىســى ئەمــەس، ئالالھنىــڭ رازىلىقىغــا 
ــا  ــڭ باالغ ــە مى ــى بويىچ ــەت ئۆلچىم ــۇ مۇۋازىن ــرەك. ب ــى كې ــى بىلىش ــنىڭ يول ئېرىشىش
ــڭ  ــىغا كەلگەنلەرنى ــدا بېش ــالھ يولى ــالر ئال ــان روھ ــۇ، ئاتالنغ ــان تەقدىردىم ــەال بولغ مۇبت
ھەممىســىگە قاتلىنىــدۇ. ھېــچ قانــداق بىــر ئۇتــۇق ياكــى بىــر مۇســىبەتنى ئەســال جەننەتكە 
كىرىشــنىڭ بىردىــن بىــر دەسمىيســى قىلىۋالمايــدۇ. تائــەت – ئىبادىتــى، جاپا – مۇشــەققىتى 
ۋە دەرد ئەلىمىنــى دۇنيالىــق ياكــى ئاخىرەتلىــك مەھســۇالتى قاتارىــدا كۆرمەيــدۇ. بەلكــى، 
دەيدۇكــى، »مــەن ئالالھنىــڭ يولىــدا، بــۇ يولــدا ئالــالھ مېنــى ئىمتىھــان قىلىــدۇ، مــال 
بىلــەن، جــان بىلــەن، ئەھلــى – ئــەۋالد ۋە قورقۇنــچ بىلــەن ســىنايدۇ بــۇ ھەقتــە جانابــى 
ئالــالھ مۇنــداق دېگــەن: »بىــز ســىلەرنى بىرئــاز قورقۇنــچ بىلــەن، بىرئــاز قەھەتچىلىــك 
بىلــەن ۋە ماللىرىڭالرغــا، جانلىرىڭالرغــا، بالىلىرىڭالرغــا، زىرائەتلىرىڭالرغــا يېتىدىغــان زىيــان 
– زەخمــەت بىلــەن چوقــۇم ســىنايمىز«]1] بــۇ ســەۋەبلىك بىــز ھــەر قانــداق بىــر ياخشــى 
ئىشــنى قىلمايلــى ياكــى بىــر مۇســىبەت ۋە جاپــا – مۇشــەققەتكە دۇچــار بولمايلــى، ھەممىنى 
ئالالھتىــن بىلىــپ، ئالالھنىــڭ رازىلىقىنــى كۆزلەشــتىن باشــقا غايــە – نىشــانىمىز بولماســلىقى 
ــەن  ــز بىل ــىمىز ۋە مۇۋەپپىقىيەتلىرىمى ــى ئىش ــر ياخش ــداق بى ــەر قان ــۇنىڭدەك ھ ــم، ش الزى
ــى  ــڭ رازىلىقىن ــەق تائاالنى ــى ھ ــتا جاناب ــە ئىش ــى ھەمم ــلىكىمىز بەلك ــپ كەتمەس پەخىرلىنى

چىقىــش قىلىشــنىڭ زۆرۈرلۈكىنىچۈشــىنىپ يېتىشــىمىز كېــرەك«. 

ــزات  ــا نام ــانە قۇللۇقق ــر خالىس ــۇنداق بى ــا ش ــەق تائاالغ ــى ھ ــان جاناب ــرا، ئىنس توغ
بولۇشــى كېرەككــى، بــۇ دۇنيالىــق ھاياتىمــدا پەقەتــال ســېنىڭ رازىلىقىڭنــى تەلــەپ قىلىمەن، 
ســاڭا ســادىق بىــر قــۇل بولۇشــتىن باشــقا غايــەم يــوق دېيەلىشــى؛ قىسقىســى، پەيغەمبــەر 
ــا،  ــۈن بولس ــالھ ئۈچ ــادەم ئال ــداق ئ ــىدە: »ھەرقان ــر ھەدىس ــڭ بى ــاالم ئۆزىنى ئەلەيھىسس
ئالالھمــۇ ئــۇ كىشــى ئۈچــۈن بولىــدۇ« دېگــەن ســۆزىنىڭ روھىنــى ئۆزىگــە سىڭدۈرىشــى 

كېــرەك. 

ئەنــە ئاشــۇالر، »پەقەتــال ئالــالھ ئۈچــۈن ئاتالنغــان روھــالر« نىــڭ ســۈپىتى ۋە ئۆزگىچە 
ــە  ــە ئىگ ــى كاپالەتك ــڭ ئامانلىق ــاالمىتى ئىمانىنى ــڭ س ــەر مىللىتىمىزنى ــدۇر. ئەگ ئاالھىدىلىكى
بولســا، بۇنىڭدىــن مىــڭ قات ئېغىــر مۇشــەققەتكە دۇچــار بولســىمۇ، ئۇالرنــى قورقۇتالمايدۇ. 
چۈنكــى ئىنســان ئالالھنىــڭ رازىلىقىغــا ئېرىشــىش يولىــدا، ماددىــي – مەنىــۋى راھــەت – 
پاراغىتىدىــن قانچىلىــك پىداكارلىــق قىاللســىا، شــۇنچىلىك ئالالھقــا يېقىــن بولىــدۇ، قوللىرىنى 
كۆتــۈرۈپ قانچىلىــك نىيــازدا بولســا، راھمــان تائاالنىــڭ رەھمىتــى ۋە ئىنايىتىگــە شــۇنچىلىك 

ئېرىشــىدۇ. مانــا بــۇ ئۇالرنىــڭ بىردىــن بىــر دەردى ۋە قايغــۇ – ئەلىمىــدۇر.

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: ئاتاۋۇلال سەئ ىد

]1] سۈرە بەقەرە، 155 – ئايەت. 
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ــر  ــەر بى ــى ھ ــەت بەلك ــى جەمئىي ــەر قايس ــىدۇر، ھ ــى ۋە ئاساس ــڭ كۈچ ــالر جەمئىيەتنى ياش
ئۈممەتنىــڭ ياخشىلىنىشــى ياشــالرنىڭ ياخشىلىنىشــىغا قاراشــلىقتۇر. ياشــالر ياخشــىالنغاندىن كېيىــن 
ــى  ــڭ تەندىك ــى قەلىبنى ــى ئورن ــالرنىڭ ئۈممەتتىك ــدۇ. ياش ــق يوقاي ــى بۇزغۇنچىلى جەمئىيەتتىك
ئورنىغــا ئوخشــايدۇ، قەلــب تۈزەلســە پۈتــۈن بــەدەن تۈزۈلىــدۇ، شــۇنىڭدەك يــاش بۇزۇلســا ۋە 
يولدىــن چىقســا پۈتــۈن جەمئىيەتكــە ئەكــس تەســىرى بولىــدۇ. جەمئىيەتتــە ياشــالرنىڭ لىنىيەســىنى 
ــى  ــان، بەلك ــى خورىتىدىغ ــان، كۈچ-قۇۋىتىن ــقۇنلۇق قىلىدىغ ــە توس ــان، خىزمىتىگ بۇرۇۋېتىدىغ
ــالرغا ۋە  ــالغۇالر ياش ــۇ توس ــار، ب ــالغۇالر ب ــان توس ــىنى ئۆزگەرتىۋېتىدىغ ــۆز قارىش ــڭ ك ئۇالرنى
جەمئىيەتكــە ســەلبىي تەســىر ئېلىــپ كېلىــدۇ. بىــز مەقســەت قىلىۋاتقــان توســالغۇالر ياشــالردىكى 
ــە  ــالغۇ دەپ ئىككىگ ــىرتقى توس ــى ۋە س ــالغۇالر ئىچك ــۇ توس ــدۇر. ب ــش ئامىللىرى ــپ كېتى ئېزى
ــاقالپ  ــالھ س ــۇپ، ئال ــۆپ بول ــن ك ــرى ئىنتايى ــەۋەب ۋە مەنبەلى ــڭ س ــەم ئۇنى ــەن، ھ بۆلۈنگ
قالمىســا ئــادەم ئــۇ ســەۋەبلەرنىڭ بىرىدىــن قۇتۇلســا، يەنــە بىرىنىــڭ تۇزىقىغــا چۈشــۈپ قالىــدۇ. 

ــە: ــلىقلىرى تۆۋەندىكىچ ــەڭ ئاساس ــەۋەبلەرنىڭ ئ ــۇ س ب

1. بىكارچىلىق 

ــتە  ــر ھەدىس ــان بى ــەت قىلغ ــن رىۋاي ــۇ ئەنھۇدى ــاس رەزىيەلالھ ــى ئابب ــارې ئىبن ــام بۇخ ئىم
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن »كۆپىنچــە كىشــىلەر قەدرىگــە يەتمەيۋاتقــان ئىككــى 
ــاالم  ــەر ئەلەيھىسس ــۇر.«]1] پەيغەمب ــوش ۋاقىتت ــاقلىق ۋە ب ــەن س ــىمۇ ت ــۇ بولس ــار، ئ ــەت ب نېم
بــوش ۋاقىــت دۇنيــا ۋە ئاخىرەتلىــك مەنپەئەتلىــك ئىشــالردا ئىشلىتىلســە نېمــەت بولىدىغانلىقىنــى، 
ئەممــا ياشــالر بــوش ۋاقىتنــى پۇرســەت بىلمىگەنــدە نېمەتتىــن ئازابقــا ۋە ئىنئامدىــن مۇســىبەتكە 

]1]  صحيح البخاري )8/88(   -6412نۇمۇرلۇق ھەدىس. 

 ئابدۇۋارىس روزى ئابدۇۋارىس روزى

ياشالردىكى ئېزىپ ياشالردىكى ئېزىپ كېتىشنىڭكېتىشنىڭ
  ئاساسلىقئاساسلىق  سەۋەبلىرىسەۋەبلىرى
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ئايلىنىــپ ياشــالرنى شــەيتانالرنىڭ قولىدىكــى ئويۇنچۇققــا ئايالنــدۇرۇپ قۇيىدىغــان قورقۇنچلــۇق 
بىــر كۆلەڭگــە بولىدىغانلىقىنــى بايــان قىلــدى. 

 شــەك شۈبھىســىزكى، ياشــلىق، بــوش ۋاقىــت ۋە بايلىــق ئۈنۈملــۈك ئىشلىتىلمىســە، ئىنســاننى 
قاتتىــق بۇزىــدۇ. غــەرب پىســىخولوگ ئالىملىــرى ياشــالرنىڭ بىــكار تەلەپلىكــى، يــۈز بېرىۋاتقــان 
ــوش  ــالر ب ــان ۋە ياش ــى بايقىغ ــرى ئىكەنلىكىن ــەۋەبلىرىدىن بى ــوڭ س ــەڭ چ ــڭ ئ جىنايەتلەرنى
ــالر  ــەھۋانىي ئوي-خىيال ــەر، ش ــۇ ۋە پىكىرل ــۇزۇق تۇيغ ــا ب ــۇز قالس ــۆزى يالغ ــدا ئ ۋاقىتلىرى
كېلىۋالىدىغانلىقىنــى شــۇنىڭ بىلــەن خىيــال ۋە ھاۋايــى ھەۋەســنىڭ دولقۇنــى ئالدىدىكــى يــاش، 
خىياللىرىنــى ئەمەلىيلەشــتۈرۈش ئۈچــۈن ھەرىكــەت قىلىــپ نۇرغــۇن چەكلەنگــەن ئىشــالرنى قىلىــپ 

ــان.  ــا قويغ ــالىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغ س

ــلىرى  ــا ياش ــۈن دۇني ــى پۈت ــتىن، بەلك ــىلە بولماس ــان مەس ــلىرىال ئۇچراۋاتق ــەرب ياش ــۇ غ ب
ئورتــاق بولغــان بىــر مەســىلىدۇر. شــۇنىڭ ئۈچــۈن رەســۇلۇلالھ ئالدىراشــلىقتىن بــۇرۇن بــوش 
ۋاقىتنــى، قېرىلىقتىــن بــۇرۇن ياشــلىقنى، كېســەل بولۇشــتىن بــۇرۇن ســاقلىقنى، ئۆلۈمدىــن بــۇرۇن 

ھاياتنــى پۇرســەت بىلىشــنى تەۋســىيە قىالتتــى. 

ئابدۇلــالھ ئىبنــى مەســئۇد رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ »يــا دۇنيالىقــى يــا ئاخىرەتلىكــى ئۈچــۈن بىــر 
ئىــش قىلمايدىغــان بىــكار ئادەمنــى كۆرســەم ئاچچىقىــم كېلىــدۇ« دەيتتــى. 

2. ئائىلىدىكى چۇۋالچاقلىق 

 ئائىلــە بولســا، ياشــالرنىڭ قورغانىدۇر. ياشــالرنىڭ دۇرۇســت ۋە مۇكەممــەل بولۇشــىدا ئائىلىنىڭ 
ــا- ــابلىنىدۇ. ئات ــە ھېس ــپ ئۈلگ ــدا ئاكتى ــنىڭ روھى ــا ياش ــوڭ. ئاتا-ئان ــن چ ــىرى ئىنتايى تەس
ئانــا قانــداق ئادەتلەندۈرســە بــاال شــۇنداق ئادەتلىنىــدۇ؛ قانــداق ئۈگەتســە شــۇنداق ئۆگىنىــدۇ. 
ئاتا-ئانىســى ياخشــى بولســا بــاال ياخشــى؛ ناچــار بولســا ناچــار بولىــدۇ. شــائىرنىڭ ســۆزىدە 
كەلگەنــدەك: »ياشــالرنىڭ ئۆســۈپ يېتىلىشــى ئاتىســىنىڭ ئادەتلەندۈرگىنــى بويىچــە بولىــدۇ«. 

ئائىلىدىكــى چۇۋالچاقلىــق ياشــالرنىڭ يولدىــن چىقىشــىغا تۈرتكــە بولىدىغــان ئــەڭ چــوڭ ئامىل 
ھېســابلىنىدۇ. بىــر يىگىــت ياكــى قىــز دائىــم ئاتا-ئانىســى سوقۇشــقان ھالىتىــدە، دادىســىنى بىــر 
تەرەپتــە ئانىســىنى بىــر تەرەپتــە كۆرۈشــى ياكــى دادىســىنىڭ ئۆيگــە ۋە بالىلىرىنىــڭ تەربىيەســىگە 
كۆڭــۈل بۆلمەيدىغانلىقىنــى كۆرۈشــى، شــۇ بالىــدا روھىــي چۈشــكۈنلۈك پەيــدا قىلىــدۇ. بۇنــداق 
چۈشــكۈنلۈكتە ئۆســكەن يــاش كىچىــك جەمئىيىتــى بولغــان ئائىلىســىنى ئۇنتــۇش ئۈچــۈن ھــاراق 
ئىچىــش زەھەرلىــك چېكىملىكلەرگــە خۇمــار بولۇشــتەك يامــان ئىشــالرغا يۈزلىنىــدۇ. ئائىلىســىدە 
تاپالمىغــان مېھرى-مۇھەببەتنــى ســىرتتىن تاپماقچــى بولــۇپ دوســت ئىزدەيــدۇ. ياشــنىڭ ياخشــى 

ياكــى ناچــار بولۇشــىدا مۇشــۇ دوســتالرنىڭ ئاالھىــدە تەســىرى بــار. 

 شەكســىزكى دوســتلۇق ئىجتىمائىــي ھاجەتلــەر قاتارىدىــن بولــۇپ، ھــەر بىــر ئىنســان ئۇنىڭغــا 
ــپ چۈشــەنگەن  موھتاجــدۇر. چۈنكــى دوســتلۇق ئىنســان ئۈزىنىــڭ ئەتراپىدىكــى ئىشــالرنى بىلى
كۈندىــن باشــالپال روھىغــا ســىڭىپ يىلتىــز تارتىــپ كەتكــەن بىــر ئېھتىياجــدۇر. شــۇنىڭ ئۈچــۈن 
رەســۇلۇلالھ دوســت-يارەنلەرنى تالــالش ھەققىــدە يــول يــورۇق كۆرســىتىپ مۇنــداق دېگەنىــدى 
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ــىدىغان  ــۆرەك باس ــەن ك ــى بىل ــاتىدىغان كىش ــار س ــالى ئىپ ــتنىڭ مىس ــار دوس ــى ۋە ناچ »ياخش
كىشــىنىڭ مىســالىغا ئوخشــايدۇ. ئىپــار ســاتىدىغان كىشــى يــا ئىپاردىــن ســاڭا ســوغا قىلىــدۇ ياكــى 
ــۆرەك باســىدىغان  ــا ك ــن خۇشــپۇراق ھېــس قىلىســەن؛ ئەمم ــى ئۇنىڭدى ســەن سېتىۋالســەن ياك
ــس  ــۇراق ھې ــق پ ــن سېس ــى ئۇنىڭدى ــدۇ ياك ــى كۆيدۈرى ــا كىيىمىڭن ــۇ ي ــەك، ئ ــىگە كەلس كىش

قىلىســەن«)]1]( 

ــى  ــارتىدۇ، پىكرىڭن ــى ياش ــىنىڭ قەلبىڭن ــۇ س ــاڭ ئ ــراھ بولس ــىگە ھەم ــەك، ياخشــى كىش دېم
نۇرالندۇرىــدۇ، ئەيىپلىرىڭنــى كۆرســىتىپ قويىــدۇ، ئىبــادەت قىلىشــىڭغا يــاردەم قىلىــدۇ ۋە ســىنى 
ياخشــى كىشــىلەر بىلــەن تونۇشــتۇرىدۇ. ياخشــى ھەمــراھ ســاڭا ئالالھنــى ئەســلىتىدۇ، ســەن بــار 
ياكــى يــوق يېرىڭــدە ســېنى قوغدايــدۇ، ئابرۇيىڭنــى ســاقاليدۇ. ياخشــىالر توپالشــقان ســورۇنالرغا 
ــى  ــۈن ياخش ــۇنىڭ ئۈچ ــىدۇ، ش ــك چۈش ــايدۇ، خاتىرجەملى ــتىلەر قورش ــدۇ، پەرىش ــەت ياغى رەھم
ھەمراھالرنــى چىــڭ تۇتقىــن، كۆزۈڭنــى ئۇالردىــن ئايرىمىغىــن، چۈنكــى ئــۇالر ئىشــەنچلىكتۇر. 

ــدۇ، ئەيىپلىرىڭنــى   يامــان دوســتتىن قاتتىــق ھــەزەر ئەيلىگىــن، چۈنكــى ئــۇ دىنىڭنــى بۇزى
ــان  ــق ئىشــىڭنى ســەت كۆرســىتىدۇ، ســېنى يام ــق، چىرايلى يوشــۇرۇپ ســەت ئىشــىڭنى چىرايلى
ــالرغا  ــك ئىش ــاھ ۋە ھاالكەتلى ــتۇرىدۇ، گۇن ــن يىراقالش ــدۇ، پەزىلەتتى ــپ بارى ــالرغا ئېلى ئىش
ــۇ ســېنى رەســۋالىققا ۋە  ــار. ئ ــان گــەپ ب ــراھ ســۆرەيدۇ« دەيدىغ ــدۇ. »ھەم ــەت قىلغۇزى جۈرئ
نومۇسســىزلىققا باشــاليدۇ. بــۇ يــەردە ســېنىڭ ھــاراق، تاماكىغــا ياكــى زەھەرلىــك ئىچىملىكلەرگــە 
خۇمــار بولۇشــىڭال خەتەرلىــك ئەمــەس، بەلكــى ئازغــۇن ئېتىقــاد، بــۇزۇق پىكىرلەرگــە چۈشــۈپ 
قېلىشــىڭ ئۇنىڭدىــن بــەك خەتەرلىكتــۇر. چۈنكــى ئەقىدىســى بــۇزۇق ئــادەم ئىســالم شــوئارلىرىنى 
ــدۇ،  ــى تارتماي ــىيەتتىن ئۆزىن ــدۇ، گۇناھ-مەئس ــە ئىلمەي ــى كۆزىگ ــەدەپ ئەخالقىن ــۈزەل ئ ۋە گ
ــان  ــىتىدۇ. يام ــپ كۆرس ــل قىلى ــى باتى ــدۇ، ھەقن ــى بولماي ــەت قويغىل ــىنىپ ئامان ــا ئىش ئۇنىڭغ
ــى داۋام  ــا ئوخشــاش بۇزغۇنچىلىق ــەزا بولماســتىن ئوتتىكــى چوغق ــر ئ ــەچ بى ــال پال دوســت پەقەت

ــەزادۇر.  ــر ئ ــان زەھەرلەنگــەن بى قىلىدىغ

 بىــر ئەســەردە »يامــان ھەمراھتىــن ســاقالن، چۈنكــى ســەن ئۇنىــڭ بىلــەن تونۇلىســەن« دەپ 
 . ن لگە كە

بىــر شــېئىردا كەلگەنــدەك »ئىنســاننىڭ ئــۆزى توغرىلىــق ســورىماي يېقىنلىرىدىــن ســورا، ھــەر 
ــول،  ــراھ ب ــىلىرىغا ھەم ــاڭ ياخش ــدە بولس ــڭ ئىچى ــر قەۋمنى ــىدۇ. بى ــا ئەگىش ــى يېقىنلىرىغ كىش

ناچارغــا ھەمــراھ بولمــا، ناچارغــا ھەمــراھ بولســاڭ ئۇنىــڭ بىلــەن كېتىــپ قالىســەن«]2]. 

3. سەلبىي ئۇچۇرالر

چــوڭ بولســۇن، كىچىــك بولســۇن، پۈتــۈن كىشــىلەرنىڭ ئەقىللىرىــدە تەشــۋىقاتنىڭ ســەلبىي 
تەســىرى بــار. تەشــۋىقات كــۆز بىلــەن كۆرۈلىدىغــان، قــۇالق بىلــەن ئاڭلىنىدىغان ئىككــى تۈرلۈك 
بولــۇپ، ئىككىلــى تــۈرى ياشــالرنىڭ تۇيغۇلىرىغــا تەســىر كۆرســىتىدۇ ۋە ئەقىللىرىنــى بۇلغايــدۇ. 
ئــۇ خىتــاب بىلــەن ھېس-تۇيغــۇالر ئۇرغــۇپ روھنىــڭ ئىچكــى قىســىملىرى قوزغىلىــپ، ياشــنىڭ 

]1]  صحيح البخاري )7/96( --5534نۇمۇرلۇق ھەدىس. 
]2]  جاھىلىيەت شائىرى ئەدى ئىبنى زەيد ئەلئىيادى
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شەخســىيىتىگە تەســىر كۆرســىتىدىغان ســەلبىي ئۆرنەكلەرنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. ھەتتــا كۆپىنچــە 
ــلۇبتا  ــان ئۇس ــى تارتق ــەن، كۆڭل ــى كۆرگ ــۆزى ياخش ــىيىتىنى، ئ ــى ۋە شەخس ــالر مەدەنىيىت ياش
ــۈن  ــالر ئۈچ ــۇپ، ياش ــورال بول ــلىق ق ــى بىس ــۋىقات ئىكك ــلىدى. تەش ــكە باش شەكىللەندۈرۈش
ــن.  ــىمىزمۇ مۇمكى ــرى دېيەلىىش ــن بى ــش ئامىللىرىدى ــپ كېتى ــىمىزمۇ، ئېزى ــك دېيەلىش مەنپەئەتلى
رېئاللىققــا قارايدىغــان بولســاق تەشــۋىقات ۋاســىتىلىرى تارقىتىۋاتقــان كارتــون فىلىمدىــن باشــالپ 
ــان  ــىلىي چىقىۋاتق ــىدىكى تەپس ــە ھەممىس ــۇق فىلىملىرىگىچ ــى قورقۇنچل ــا ياك ــڭ ژاندارم چەتئەلنى
ــتىلىي ۋە  ــلىرىمىزنىڭ ئىس ــرى ياش ــق جىنايەتلى ــەر، ئوغرىلى ــك ئىچىملىكل ــا، زەھەرلى ــا، زىن تاڭس

ــە ئېزىــپ كېتىــش ســەۋەبلىرىدىندۇر.  پىكرىــي جەھەتت

4. مۇھىت

مۇھىتنىــڭ ئىنســانغا ئاالھىــدە تەســىرى بولغانلىقــى ئۈچــۈن »ئىنســان مۇھىتنىــڭ ئوغالنىــدۇر« 
 . ن ېيىلگە د

 ئەگــەر ياشــالر ئەخــالق ۋە پەزىلــەت بىلــەن پەخىرلىنىدىغــان مۇھىتتــا تەربىيەلەنســە، ئەخــالق-
پەزىلــەت بىلــەن پەخىرلىنىدىغــان بولىــدۇ. ئەگــەر ئەخالقىــي ۋە پىكرىــي جەھەتتىــن زەھەرلەنگــەن 

بىــر مۇھىتتــا تەربىيەلەنســە ئۇمــۇ شــۇنداق بولىــدۇ. 

ــەن  ــداق دېگ ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھىسس ــىتىدۇ. پەيغەمب ــىر كۆرس ــەم تەس ــىرلىنىدۇ ھ ــان تەس ئىنس
ــي  ــى يەھۇدى ــۇ بالىن ــى ئ ــا ئانىس ــدۇ، ئات ــەن تۇغۇلى ــەت بىل ــاغالم تەبىئ ــاال س ــر ب ــەر بى »ھ
قىلىــدۇ ياكــى خىرىســتىيان ياكــى مەجۇســىي قىلىــدۇ.«]1] ئىنســان روھــى ياخشــىلىق ۋە يامانلىقنــى 
قوبــۇل قىلىــدۇ، روھنىــڭ تۈزۈلــۈش ۋە بۇزۇلــۇش خۇسۇســىيىتى بــار، مۇھىــت شــۇنىڭ بىرىنــى 
ئاسانالشــتۇرىدۇ ياكــى قىيىنالشــتۇرىدۇ. ئەخــالق زىرائەتكــە ئوخشــايدۇ، زىرائــەت باغــۋەن قانچىكى 
پەرۋىــش قىلغانســىرى ياخشــى مېــۋە بەرگىنىــدەك، ئەخالقمــۇ كۆڭــۈل بۆلگەنســىرى گۈزەللىشــىدۇ. 

ــەڭ  ــى ئ ــاپ قېلىش ــا ياش ــان مۇھىتت ــكۈنلۈك قاپلىغ ــى چۈش ــتىلى ۋە روھىن ــالرنىڭ ئىس  ياش
ــۇن،  ــى بولس ــا مۇھىت ــى كوچ ــۇن ياك ــۆي بولس ــت ئ ــۇ مۇھى ــى ئ ــتۇر. مەيل ــك ئىش خەتەرلى
ھەممىســى تەســىر قىلىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن تەربىيەچــى ئالىمــالر: ئىنســانغا ئۆســمۈر ۋاقتىدىــن 
باشــالپ ئــاۋۋال ئۆيــدە، كېيىــن مەكتەپتــە ۋە كوچىــدا ياخشــى مۇھىــت ھازىــر بولۇشــى كېــرەك 
دېگــەن. چۈنكــى ئىنســان ئارىالشــقان نەرســىلەر بىلــەن چوقــۇم تەســىرلىنىدۇ. ئــۆي، مەكتــەپ 
ۋە كوچــا دېگــەن ئىنســان ھاياتىنىــڭ كــۆپ قىســمىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. مۇشــۇ ئورۇنــالر 
ــپ كېتىشــىگە ســەۋەپ  ــۇالر ياشــالرنىڭ ئېزى ــا ب ــدۇ. مان ــا ئىنســان ياخشــى بولى ياخشــى بولس

ــالردۇر.  ــر قىســىم ئامىل ــان بى بولۇۋاتق

ئاگاھالنــدۇرۇش ۋە ھــەل قىلىشــقا يۈزلىنىــش ئۈچــۈن بــۇ تىمىنــى ئەســكەرتتۇق، ياشــلىرىمىز 
ۋە تەربىيەچــى ئۇســتازلىرىمىز دىققــەت قىلغــاي. ئالالھتىــن بىزگــە ۋە قېرىنداشــلىرىمىزغا ســاقلىق 
ۋە ئامانلىــق تىلەيمىــز. دۇئايىمىزنىــڭ ئاخىــرى ئالەملەرنىــڭ رەببــى ئالالھقــا ھەمــدە ئېيتىشــتۇر. 

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: ئابدۇلئەھەد ھافىز

]1]  صحيح البخاري )2/94(-1358نۇمۇرلۇق ھەدىس
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﴿قـُـْل إِن كَاَن آبَاُؤكـُـْم َوأَبَْناُؤكـُـْم َوإِْخَوانُُكــْم َوأَْزَواُجُكــْم َوَعِشــرَتُُكْم َوأَْمــَواٌل اقَْتَفْتُُموَهــا َوتَِجــارٌَة تَْخَشــْوَن كََســاَدَها 

ــَن اللَّــِه َورَُســولِِه َوِجَهــاٍد ِف َســِبيلِِه فََتَبَُّصــوا َحتَّــٰى يـَـأِْتَ اللَّــُه ِبأَْمــرِِه ۗ َواللَّــُه َل يَْهــِدي  َوَمَســاكُِن تَرَْضْونََهــا أََحــبَّ إِلَيُْكــم مِّ

الَْقــْوَم الَْفاِســِقن﴾]1] 

ئالــالھ تائــاال بــۇ يــەردە ئادەملــەر ياخشــى كۆرىدىغــان نەرســىلەردىن مۇھىمــراق ســەككىز 

نەرســىنى]2] زىكىــر قىلىــپ، خــۇدا يولىــدا غــازات قىلىشــنى ۋە ئىماننــى ئۇالردىــن ئارتــۇق 

ۋە ئــەۋزەل دەپ بايــان قىلــدى.

ــىلەرنىڭ  ــەر س ــاالم، ئەگ ــەر ئەلەيھىسس ــەد پەيغەمب ــەي مۇھەمم ــن! ئ ــى: »ئېيتقى  يەن

ــۇرۇق- ــڭالر، ئ ــڭالر، خاتۇنلىرى ــان بۇرادەرلىرى ــر تۇغق ــڭالر، بى ــاڭالر، ئوغۇللىرى ئات

تۇغقانلىرىــڭالر، كەســىپ قىلىــپ تاپقــان ماللىرىــڭالر، كاســات بولــۇپ كېتىشــىدىن قورقىدىغان 

ــن  ــڭالر ســىلەرگە خۇدادى ــان جــاي ۋە ھويال-ئىمارەتلىرى ــڭالر، ياخشــى كۆرىدىغ تىجارەتلىرى

ۋە ئۇنىــڭ پەيغەمبىرىدىــن ۋە ئۇنىــڭ يولىــدا كاپىــرالر بىلــەن جــەڭ قىلىشــتىن ياخشــىراق 

ــى  ــۆز ئەمرىن ــاال ئ ــدە تائ ــى خۇداۋەن ــۈڭالر، تاك ــىلەر كۈت ــا، س ــۆيۈملۈكرەك بولس ۋە س

ــەي.«  ــازاب ئەۋەتك ــىلەرگە ئ ــەي ۋە س كەلتۈرگ

]1]  سۈرە تەۋبە، 24– ئايەت. − ت. 
]2]  بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان سەككىز نەرسە مەزكۇر ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان بولۇپ ئۇالر: ئاتا– ئانىالر؛ پەرزەنىتلەر؛ قېرىنداشالر؛ ئايالالر؛ ئۇرۇق 

– تۇغقانالر؛ مال – دۇنيا؛ تىجارەت؛ ئۆي-ئىمارەتلەر. − ت. 

ھۆكمى ئىالھىي

ئاپتورى: ئەلالمە شەمسىدىن دامولالم     |     تەييارلىغۇچى: ئەركىن تالىپ
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ئالــالھ تائــاال ئۆزىنىــڭ تائىتىدىــن چىققــان فاســىقالرنى مەنپەئەتلىــك ياخشــى ئىشــالرغا 
ــەت قىلمايــدۇ«.]1] ھىداي

مانــا بــۇ بولســا ئاشــۇنداق خۇدانىــڭ تائىتىدىــن چىققــان ۋە ئۆزىنىــڭ مال-مۈلۈكلىرىنى، 

بەلكــى قىز-ئوغــۇل پەرزەنــت، ئائىلــە، ئاتا-بــاال، خاتۇن،تۇغقــان ۋە قەۋم-قېرىنداشــلىرىنى 

ــەرپ  ــدا س ــۇدا يولى ــپ، خ ــىراق بىلى ــتىن ياخش ــاد قىلىش ــازات ۋە جىھ ــدا غ ــۇدا يولى خ

ئەتمەكتىــن ئايــاپ، بېخىللىــق قىلغانالرغــا قاتتىــق قورقۇنچلــۇق بىــر ئاگاھالندۇرۇشــدۇركى، 

بــۇالر مەزكــۇر نەرســىلەرنى ياخشــى كــۆرۈپ، خۇدانىــڭ ئەمرىگــە مۇخالىپەتچىلىــك قىلىــپ 

غازاتتىــن قېچىــش، جــان ۋە مېلىنــى ئايــاش بىلــەن تامامــەن زايــە بولىــدۇ. ۋە ئۆزلىرىنىــڭ 

ئىســالھ بولۇشــى، ئۇتــۇق قازىنىشــى، نىجاتلىقــى ۋە ســائادەتلىرىگە يــول تاپمايــدۇ. 

قۇرئــان كەرىمــدە »ئىتتىھــاد« يەنــى بىرلىككــە خااليىقنــى تەرغىــب قىلىدىغــان ئايەتلــەر 

ــى  ــەۋم مادامىك ــر ق ــەت ۋە ھەربى ــر ئۈمم ــۈن ھەربى ــڭ ئۈچ ــدۇر. ئۇنى ــۆپ تەكرارالنغان ك

ــىپ  ــەك نېس ــۈن كۆرم ــى ك ــائادەت ۋە ياخش ــا س ــە، ئۇالرغ ــۇپ بىرلەشمىس ــاق بول ئىتتىپ

ــدۇ.  بولماي

ــەن چىقىشىشــى ۋە ئۈلپەتچىلىــك ھاســىل  ــرى بىل بىرلىــك دېگــەن كۆڭۈللەرنىــڭ بىر-بى

ــە  ــۆزنىڭ ئانچ ــان س ــەن قىلغ ــز بىل ــماي ئېغى ــۈل تېپىش ــدۇ. كۆڭ ــال بولى ــى بىلەن قىلىش

ــدۇ.  ــارى بولماي ئېتىب

ــا،  ــە بولس ــەتلەر ئۆزگ ــقا، مەقس ــەر باش ــان تەرەپل ــەر تەلپۈنىدىغ ــان كۆڭۈلل ــەر قاچ ھ

ــق  ــك ۋە تىنچلى ــە خاتىرجەملى ــدۇ ۋە ھېچكىمگ ــك يۈزلىنى ــە پاراكەندىلى ــە ئۈممەتك ئەلۋەتت

نېســىپ بولمايــدۇ. ئەنــە كــۆز ئالدىمىزدىكــى ۋەقەلــەر ئۇنىڭغــا دەلىلــدۇر. شۇڭالشــقا ئىمان 

ۋە خــۇدا يولىــدا كاپىــرالر بىلــەن غــازات قىلىشــنىڭ بــۇ قەدىرلىــك ۋە ئارزۇلــۇق بولغــان 

ــە  ــڭ بىرلىكىگ ــى-بارلىق ئۈممەتنى ــۆيۈملۈكرەك بولۇش ــەۋزەل ۋە س ــىدىن ئ ــەككىز نەرس س

ئاســاس ۋە ســەۋەب بولــۇر ئىــدى. ئۇنىــڭ ئەكســىچە ســەككىز نەرســىنى جىھادتىــن ياخشــى 

كــۆرۈش ئۈممەتنىــڭ بىر-بىرىدىــن ئۈزۈلــۈپ، تارىلىــپ كېتىشــىگە ســەۋەب بولــۇر ئىــدى. 

بــۇ بىرلىــك ۋە »ئىتتىھــاد« پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســاھابىلىرىدىمۇ زىيادىســى بىلــەن 

مەۋجــۇت ئىــدى. ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئالــالھ تائــاال دەيدۇكــى: ﴿لََقــْد نََصَكـُـُم اللَّــُه ِف َمَواِطــَن كَِثــرٍَة 

]1]  بۇ ئايەتنىڭ تەرجىمىسى ئەلالمە مۇھەممەد سالىھ دامولال ھاجىم تەرجىمە قىلغان قۇرئان كەرىمنىڭ ئۇيغۇرچە تەرجىمىسىدە مۇنداق ئېلىنغان: 
»ئېيتقىنكى، ئەگەر سىلەرنىڭ ئاتاڭالر، ئوغوللىرىڭالر، قېرىندىشىڭالر، خوتۇنلىرىڭالر، ئۇرۇق-تۇغقانلىرىڭالر، تاپقان پۇل-ماللىرىڭالر، ئاقماي قېلىشىدىن 

قورققان تىجارىتىڭالر، ياخشى كۆرىدىغان ئۆيلىرىڭالر سىلەر ئۈچۈن ئالالھتىن، ئالالھنىڭ پەيغەمبىرىدىن ۋە ئالالھنىڭ يولىدا جىھاد قىلىشتىنمۇ 
سۆيۈملۈك بولسا، ئۇ ھالدا سىلەر تاكى ئالالھنىڭ ئەمرى كەلگۈچە كۈتۈڭالر، ئالالھ پاسىق قەۋىمنى ھىدايەت قىلمايدۇ«. −ئەلالمە مۇھەممەد 

سالىھ دامولال ھاجىم: »قۇرئان كەرىم ئۇيغۇرچە تەرجىمىسى«، سۈرە تەۋبە، -24ئايەتكە قاراڭ. − ت. 
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ْدِبِريــَن﴾ ]1].  َويـَـْوَم ُحَنــْنٍ إِْذ أَْعَجبَتُْكــْم كَْثَتُُكــْم فَلـَـْم تُْغــِن َعنُكــْم َشــيْئًا َوَضاقـَـْت َعلَيُْكــُم اْلَرُْض ِبـَـا رَُحبَــْت �ـُـمَّ َولَّيْتـُـم مُّ

»قەســەمكى، نۇســرەت ۋە يــاردەم قىلــدى خــۇدا ســىلەرگە، ئــەي مۇئمىنلــەر! كــۆپ جــەڭ 

ئورۇنلىرىــدا«]2] مەســىلەن: بــەدردە، قۇرەيزە-نەزىــر جېڭىــدە، ھۇدەيبىيــەدە، خەيبــەردە ۋە 

مەككــە فەتىــھ بولغــان كۈنىــدە. 

ــن  ــەن، ئۇنىڭدى ــا يەتك ــۇز قېتىمغ ــون توقق ــرى ئ ــاالمنىڭ غازاتلى ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب

ســەككىزىگە ئــۆزى چىقىــپ بىۋاســىتە جــەڭ قىلغــان. ئەممــا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 

غازاتلىــرى ۋە ئەۋەتكــەن قوشــۇنلىرى-ئۈچتىن كــەم دۈشــمەن تەرەپكــە ئەۋەتكەن ئەســكىرىي 

ــى  ــكىرى ھەممىس ــەن ئەس ــە ئەۋەتك ــۇق ئۈچيۈز-تۆتيۈزگىچ ــن ئارت ــرى، ئۈچتى ئەترەتلى

سەكســەندۇر]3]. بــۇ يــەردە]4] ئۇالردىــن بىرىنــى زىكىــر قىلىپتۇركــى، ئــۇ ھۇنەيىــن دېگــەن 

ــەرىفنىڭ  ــف ش ــەن تائى ــە بىل ــە مۇكەررەم ــەن مەكك ــن دېگ ــىدۇر. ھۇنەيى ــى ئۇرۇش جايدىك

ــدۇ.  ــول كېلى ــەن ي ــن سەكس ــە مۇكەررەمەدى ــى، مەكك ــر جىلغىدۇرك ــىدىكى بى ئارىس

 ئالــالھ تائــاال بــۇ ئايــەت بىلــەن بىزلەرگــە بىلدۈرىدۇركــى، ھــەر ئورۇنــدا مۇئمىنلەرنىڭ 

نۇســرەت ۋە ياردىمىگــە خــۇدا ئــۆزى ئىگــە بولىــدۇ. ھــەر كىشــىگە خــۇدا ئــۆزى نۇســرەت 

بەرســە ھېــچ دۈشــمەن ئۇنىڭغــا غالىــب بواللمايــدۇ. 

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: فارۇق مۇھتەرەم

]1]  سۈرە تەۋبە -25ئايەت. − ت. 
]2]  بۇ ئايەتنىڭ تەرجىمىسى ئەلالمە مۇھەممەد سالىھ دامولال ھاجىم تەرجىمە قىلغان قۇرئان كەرىمنىڭ ئۇيغۇرچە تەرجىمىسىدە مۇنداق ئېلىنغان: 
»ئالالھ سىلەرگە نۇرغۇن جەڭ مەيدانلىرىدا ۋە ھۈنەين كۈنىدە ھەقىقەتەن ياردەم بەردى«. −ئەلالمە مۇھەممەد سالىھ دامولال ھاجىم: »قۇرئان 

كەرىم ئۇيغۇرچە تەرجىمىسى«، سۈرە تەۋبە، -25ئايەتكە قاراڭ. − ت. 
]3]  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزى قاتناشقان جەڭلىرى، ئەۋەتكەن قوشۇنلىرىنىڭ سانى ھەققىدە ئاپتور ئېيتقاندەك ۋە ئۇنىڭدىمۇ پەرقلىق 

ھەرخىل كۆز قاراشالر مەۋجۇت. − ت. 
]4]  يۇقىرىقى ئايەتتە دېمەكچى. − ت. 

ماقالە ئاپتۇرى ئەلالمە شەمسىدىن تۇردى دامولالم -1874يىلى ئاتۇشنىڭ تۆكۈل كەنتىدە تۇغۇلغان، ئۇ قەشقەر ۋە بۇخاراالردىكى يۇقىرى بىلىم 
يۇرتلىرىدا ئىلىم تەھسىل قىلىپ كاتتا ئالىم بولۇپ يېتىشكەن، ئۇ -1905يىلدىن تارتىپ قەشقەر خانلىق مەدرىسەسىدە مۇدەررىسلىك قىلىپ كۆپ 
تالىپالرنى يېتىشتۈرگەن. -1929يىلى ھەج سەپىرىدە ھىندىستان، ئەرەبىستاندىكى ئاتاقلىق ئۆلىماالر بىلەن ئىلمىي سۆھبەتلەردە بولۇپ ئۇالرنىڭ 
ھۆرمىتىگە ئېرىشكەن. ئەلالمە شەمسىدىن دامولالم »شەرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيتى« ئەۋقاف مىنىستىرلىكىنىڭ نازىرى بولغان. ئۇ ئۇيغۇر، 

ئەرەب، پارس تىللىرىدا كۆپ شېئىرالرنى ۋە ئىلمىي ئەسەرلەرنى يازغان. »مۇھىمماتۇز زەۋجەيىن« ناملىق ئەسەر مۇشۇ زاتنىڭ ئەسىرىدۇر، 
ئەلالمە شەمسىدىن دامولالم -1934يىلى ۋاپات بولغان. − ئەلالمە ئابدۇلھەكىم مەخسۇمھاجى: »تەجەللىي مۇجەللىي«، 11– بەت؛ مىرئەھمەت 

سېيىت، يالقۇن روزى: »مەمتىلى ئەپەندى«، -184-183بەتلەرگە قاراڭ، −ت. 
مەنبە: »شەرقىي تۈركىستان ھاياتى« ناملىق گېزىتىنىڭ 1933-يىلى 2-ئۆكتەبىر دۈشەنبە كۈنىدىكى 7– سانى.
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تەرجىمە قىلغۇچىدىن ئىالۋە:

ــى  ــن 1898-يىل ــزا تەرىپىدى ــەد رەشــىد رى ــم مۇھەمم ــا ئالى ــۈك ئىســالھاتچى، كاتت بۈي
تەســىس قىلىنغاندىــن باشــالپ تاكــى 1940-يىلغىچــە قاھىــرەدە ئــەرەب تىلىــدا چىقىرىلغــان 
ئۇنىۋېرســال ئايلىــق ژۇرنال-»مەنــار« ژۇرنىلــى ئىســالم دۇنياســىدا ئاالھىــدە شــۆھرەتكە 
ئىگــە بولــۇپ، بــۇ ژۇرنالنىــڭ 1933-يىلــى دېكابىردىكــى ســانىغا دۆلــەت ئاتىســى، ئەلالمە 
ــى«  ــان »شــەرقىي تۈركىســتان ئىنقىالب ــڭ ئەرەبچــە يازغ ــال ھاجىمنى شــەھىد ســابىت دامول

ناملىــق ماقالىســى بېرىلگــەن

ــلىنىش  ــى باش ــتان ئىنقىالب ــەرقىي تۈركىس ــان ش ــى قوزغالغ ــدا 1931-يىل ــۇ ماقالى ب
ــلىنىش- ــڭ باش ــرى، ئىنقىالبنى ــان زۇلۇملى ــە قىلغ ــڭ خەلقىمىزگ ــىدىكى خىتايالرنى ھارپىس
راۋاجلىنىــش جەريانلىــرى ۋە تۇڭگانالرنىــڭ خەلقىمىزگــە قىلغــان خىيانەتلىرىدىــن ئىبــارەت بىر 

ــان. ــان قىلىنغ ــقىچە باي ــەر قىس ــى ۋەقەلىكل ــار تارىخ قات

بــۇ ماقالىدىكــى بىــر قىســىم يېڭــى ئۇچــۇرالر مەلــۇم تەتقىقــات قىممىتىگــە ئىگــە، ماقالــە 
ئىــالۋە قىســمىدا بېرىلگــەن: ئەلالمــە شــەھىد ســابىت دامولــال ھاجىمنىــڭ مۇھەممــەد رەشــد 
ــى  ــتاندا يېڭ ــەرقىي تۈركىس ــن ش ــالپ، ئۇنىڭدى ــۇپ يول ــم مەكت ــە قېتى ــر قانچ ــا بى رىزاغ
قۇرۇلغــان ھۆكۈمەتكــە »ئىســالمىي ئاساســىي قانــۇن« تــۈزۈپ بېرىشــنى تەلــەپ قىلىشــى 
ــتى  ــڭ دوس ــىد رىزانى ــەد رەش ــدۇ. مۇھەمم ــەت تارتى ــۇر دىقق ــقا ئۇچ ــىدىكى قىس توغرىس
ئەلالمــە شــەھىد ســابىت دامولــال ھاجىمنــى مۇئەييەنلەشــتۈرۈپ تىلغــا ئالغــان تەۋســىپلىرى 

ــدۇ. بولســا كىشــىنى ئىپتىخارالندۇرى

شەرقىي تۈركىستان ئىنقىالبىشەرقىي تۈركىستان ئىنقىالبى

ئەلالمە شەھىد سابىت دامولال ھاجىم   |  تەرجىمە قىلغۇچى: ئابدۇلالھ روزىمۇھەممەد   
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بــۇ ماقالــە ئەينــى دەۋردىكــى بىــر قىســىم ۋەقەلەرنىــڭ بىۋاســىتە رولچىســىنىڭ قەلىمىگــە 
ــە  ــە ئىگ ــىقىلىق قىممەتك ــي ۋەس ــم تارىخى ــال ۋە مۇھى ــول ماتېرىي ــى ق ــۇپ بىرىنچ مەنس
ــا  ــۇر تىلىغ ــى ئەســلىي ئەرەبچــە نۇسخىســىدىن ئۇيغ ــۇ ماقالىن ــز ب ــى ئۈچــۈن بى بولغانلىق

ــدۇق.  تەرجىمــە قىل

ماقالىنىــڭ تەرجىمــە نۇسخىســىغا مۇناســىۋەتلىك ئوقۇرمەنلەرنىــڭ ۋاقىپلىنىشــى زۆرۈر بولغان 
تۆۋەندىكىــدەك بىــر قانچــە نۇقتىــالر مەۋجۇت: 

ــم  ــۈك ئالى ــالۋە بۈي ــان ئى ــە ئېلىنغ ــاق ][ ئىچىگ ــك تىرن ــىدىكى تى ــڭ بېش 1. ماقالىنى
ــدۇر. ــان ئىالۋى ــە يېزىلغ ــن ماقالىگ ــزا تەرىپىدى ــىد رى ــەد رەش مۇھەمم

2. ماقالىنىــڭ ئاســاس قىســمىدىكى »غازىــي مۇھەممــەد نىيــاز، رەئىــس، مەزكــۇر رەئىــس، 
مەزكــۇر غازىــي« دەپ ئېلىنغــان كىشــى خوجانىيــاز ھاجىمنــى كۆرســىتىدۇ. ئەســلىي ئەرەبچــە 

ــۇنداق ئېلىنغان. ــىدا ش نۇسخىس

3. ماقالىنىــڭ ئاســاس قىســىمىدىكى يــاالڭ تىرنــاق ) ( ئىچىگــە ئېلىنغــان مىالدىيــە يىــل، 
ــن بېرىلگــەن. چۈنكــى ئەســلىي  ــە تەرىپىدى ــرى، ۋە تولۇقلىمــا ســۆزلەر كەمىن ــاي، كۈنلى ئ
ئەرەبچــە ماقالىــدە يىل-تارىــخ ھىجرىيــە كالېنــدارى بويىچــە ئېلىنغــان ۋە بــەزى جايالردىكــى 
جۈملىلــەر ناھايىتــى ئىخچامالنغــان ســەۋەبلىك يــاالڭ تىرنــاق ئىچىگــە تولۇقلىمــا ســۆزلەرنى 

قىستۇرۇشــقا توغــرا كەلــدى.

4. ماقالىنىــڭ ئىزاھــات قىســمىدىكى ئىزاھالرنىــڭ ھەممىســى »مەنــار« ژۇرنىلــى 
تەرىپىدىــن بېرىلگــەن بولــۇپ، بــۇ ئىزاھــالر ئەينــەن تەرجىمــە قىلىنىــپ، ئەســلىدىكىدەك 
ماقالىنىــڭ ئىزاھــات قىســىمىدا بېرىلــدى، كەمىنــە− تەرجىمــان تەرىپىدىــن ئىزاھات قىســمىغا 

ــدى. ــالر بېرىلمى ــداق ئىزاھ ھېچقان

5. ماقالىــدە بــەزى مۇھىــم شەخســلەرنىڭ ئىســىملىرى بېرىلمــەي كىنايــە قىلىــپ ئۆتۈلگەن 
ــان، تەپســىالتالر بېرىلمىگــەن،  ــال قويۇلغ ــەر قىســقىچە ئىشــارە قىلىپ ــق ۋەقەل ۋە ئاالقىدارلى
بــۇ ھەقتىكــى تەپســىالتالر ئۈچــۈن ئوقۇرمەنلەرنىــڭ مۇناســىۋەتلىك تارىخىــي ماتېرىيالالرغــا 

مۇراجىئــەت قىلىشــىنى ھاۋالــە قىلىمىــز.

شەرقىي تۈركىستان ئىنقىالبى

ــن  ــالب ئەركانلىرىدى ــڭ ئىنقى ــا مۇجاھىدالرنى ــۇ يازم ــا ئەۋەتىلگــەن ب ــار« ژۇرنىلىغ ]»مەن
ــڭ −  ــابىت ئابدۇلباقىنى ــەيىخ س ــم، ش ــۋادار ئالى ــتاز، تەق ــتىمىز، ئۇس ــان دوس ــرى بولغ بى

ــە مەنســۇبتۇر .  ــا قىلســۇن − قەلىمىگ ــۇۋەت ئات ــا كۈچ-ق ــالھ ئۇنىڭغ ئال

ئــۇ بــۇ يازمــا بىلــەن بىرگــە ئىلگىرىكــى مەكتۇپىنــى مۇئەييەنلەشــتۈرۈپ، بىزگــە ئايرىــم 
ــى  ــى ھۆكۈمىت ــڭ يېڭ ــن ئۇالرنى ــدا بىزدى ــۇپ، ئۇنىڭ ــان بول ــۇپ يوللىغ ــر مەكت ــە بى يەن
ــائالالھ  ــان. ئىنش ــەپ قىلغ ــنى تەل ــۈزۈپ بېرىش ــۇن« ت ــىي قان ــۈن »ئىســالمىي ئاساس ئۈچ

ــز.[ ــدا تــۈزۈپ بەرمەكچىمى ــات يېقىن پ
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ئالالھنىڭ نامى بىلەن باشاليمەن

 ئالــالھ تائاالغــا ھەمــدۇ ئېيتىمىــز، ئالالھنىــڭ ھەبىيبــى مۇســتەفا ئەلەيھىسســاالمغا دۇرۇت 
ــپ،  ــەق قىلى ــى ھ ــاال ھەقن ــالھ تائ ــى ئال ــىمۇ چوقۇمك ــان كۆرس ــرالر يام ــز، كاپى ئوقۇيمى

باتىلنــى تارمــار قىلىــدۇ.

ئۇلــۇغ ئالىــم، ئۇســتاز، ئۆلىمــاالر رەئىســى، ئېســىل، فازىــل، شــەيىخ مۇھەممــەد رەشــىد 
رىــزا ھەزرەتلىرىگــە :

بىــز ۋە جىمــى مۇســۇلمانالر مەنپەئەتــى ئۈچــۈن ئالــالھ ئۇنىــڭ ئۆمرىنــى ئــۇزۇن قىلىــپ 
ــۇن، ئامىن! بەرس

ــي  ــن، ئالى ــە ســۇنىغىنىمدىن كېيى ــن ھەدىي ــن، ســاالم غۇنچىلىرىدى ــەت ئۈنچىلىرىدى ھۆرم
ــام ھەزرەتلىرىگــە شــۇنى خــەۋەر قىلىمەنكــى: ماق

 ئۇلــۇغ ۋەتىنىمىــز )شــەرقىي تۈركىســتان( ئەللىــك ســەككىز يىلدىــن بېــرى قــارا نىيــەت 
ــىرگە  ــېلىنىپ ئەس ــەنلىرى س ــۇق كويزا-كىش ــىدە خار-زەبۇنل ــڭ تۈرمىس ــر زالىمالرنى كاپى

چۈشــكەن ئىــدى.

ــقۇرغاندەك  ــى باش ــن قۇلىن ــى خوجايى ــتان ئاھالىلىرىن ــەرقىي تۈركىس ــالر ش ــر زالىم كاپى
باشــقۇراتتى، بەلكــى ئۇالرنىــڭ نەزىرىــدە ئــۇالر ھەرقانــداق خاردىنمــۇ خــار، ھەرقانــداق 

ــابلىناتتى. ــۇن ھېس ــۇ زەب زەبۇندىنم

ئــۇالر شــەرقىي تۈركىســتان ئاھالىلىرىگــە ھــەر خىــل پاســاتچىلىقالرنى ۋە ھــەر تۈرلــۈك 
ــى، شــۇ دەرىجىگــە يەتكەنكــى، كاپىرالرنىــڭ  ــادە قىالتت ــن زىي زۇلۇم-ســىتەملەرنى ھەددىدى
زۇلمــى تۈپەيلىدىــن ئۇالرنىــڭ قوللىرىــدا ئۆزلىــرى ئىگــە بوالاليدىغــان بىــر نەرســە قالمىغان 
ــدى.  ــدەك ئى ــڭ قۇلى ــى ئۇالرنى ــتان ئاھالىس ــەرقىي تۈركىس ــق ش ــۇددى بارلى ــدى. خ ئى

ئۇالرنىــڭ ماللىرىنــى ئۆزلىرىنىــڭ ماللىرىــدەك خالىغانچــە تەســەررۇپ قىالتتــى.

ــادە  ــن زىي ــدە ھەددىدى ــە بەزى ــا، يەن ــى بۇلىۋالس ــڭ ماللىرىن ــدە ئۇالرنى ــالر بەزى زالىم
ــى. ــى ئۇراتت ــەت ئەربابلىرىن ــى. جامائ ــراج ئاالتت ــاج]1] ۋە خى ــۇق ب ئارت

ــان  ــۈرۈپ قالغ ــازراق كېچىكت ــلىرىنى ئ ــان ئىش ــڭ بۇيرۇغ ــە ئۇالرنى ــقا يەن ــن باش ئۇندى
كىچىــك بالىالرنىمــۇ ئــۇرۇپ باشــلىرىنى يېرېۋىتەتتــى. پېقىرالرنــى ئــازراق كېچىكىپ قېلىشــى 

ســەۋەبلىك شــەھەر-يېزا بازارلىرىــدا ســازايى قىالتتــى.

 ئــۇزۇن كېچىككەنــدە قانــداق بولماقچىــدى؟ ئــۇ چاغــدا ئۇالردىــن بىرلىــرى پېقىرالرنــى 
كىشــەنلەپ تۈرمىگــە ســواليتتى.

]1] باج: ھەمزەلىك ئوقۇلىدۇ، يەڭگىللىتىپ ئەلىف بىلەنمۇ ئوقۇلىدۇ، كۆپلىك شەكلى »ابواج«، ئۇ قوي-ئۇالغالردىن ئېلىنىدىغان سېلىق ۋە 
باراۋەر بېرىش يولى دېگەن مەنىلەرنى كۆرسىتىدۇ،− مەنار ژۇرنىلى. 
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ــالر  ــۇ زۇلۇم ــدە ب ــن شــۇرېن( دەۋرى ــن جاڭجــۈن )جى ــۇ جى ــە بولۇپم ــۇر مۇددەتت مەزك
ــن  ــى ھەددىدى ــۇ ناھايىت ــدى، ئ ــۇ ئۈرۈمچــى شــەھىرىنىڭ ۋالىيســى ئى ــدى، ئ ــقان ئى ئاش

ــدى. ــان ئى ــۇم قىلغ ــىز زۇل ــالرغا چىدىغۇس ــقانكى ۋەتەنداش ئاش

ــەرقىي  ــقان ش ــى توش ــن تاقىت ــن كېيى ــى]1] ئىچكەندى ــن زەھەرلەرن ــىناق جاملىرىدى س
ــى(  ــە 1931-يىل ــى )مىالدىي ــە 1349 – يىل ــن ھىجرىي ــڭ ئىچىدى ــتان ئاھالىلىرىنى تۈركىس
قۇمۇللــۇق باتــۇر، قەھرىمــان، ئىنقىــالب رەئىســى غــازى مۇھەممــەد نىيــاز ھاجــى چىقتــى.

ئۇ خالىس نىيەت بىلەن ئالالھ يولىدا كاپىرالرغا جىھاد ئاچتى.

ــي  ــى تەرەققى ــالم مىللىتىن ــش، ئىس ــتۈن قىلى ــىنى ئۈس ــۈك كەلىمىس ــڭ بۈي ــۇ ئالالھنى ئ
ــى  ــز ۋەتىنىن ــش ۋە ئەزى ــازاد قىلى ــۇلمانالرنى ئ ــان مۇس ــىرگە ئېلىنغ ــدۇرۇش، ئەس قىل
ــۇرۇق- ــى ۋە ئ ــى، مېلىن ــدا جېنىن ــۇ يول ــۈن، ب ــۇزۇش ئۈچ ــن قۇتق ــڭ قولىدى زالىمالرنى
تۇغقانلىرىنــى ئاتىــدى، ئاخىــرى ئىككــى يېرىــم يىــل مۇددەتتــە قۇمۇللۇقالرنــى كاپىرالرنىــڭ 

ــازدى. ــن قۇتق قولىدى

ئــۇ ئالالھنىــڭ نۇســرىتى بىلــەن مىڭالرچــە زالىــم كاپىرالرنــى ئۆلتــۈردى. بــۇ مۇددەتتــە 
ئالالھتىــن باشــقا ئۇنىڭغــا ھېــچ بىــر يــاردەم بەرگۈچــى يــوق ئىــدى.

تۇڭگان پىرقىسىدىن]2] ياردەم بەرگۈچىلەر تۈگۈل بىرەرسىنىڭ قارىسىمۇ كۆرۈنمەيتتى.

رەئىــس غازىــي ئۆزىنىــڭ ۋە بارلىــق مۇســۇلمانالرنىڭ دۈشــمىنى بولغــان كاپىــرالر بىلــەن 
قۇمۇلــدا ئېلىــپ بېرىلغــان جەڭــدە، ئالالھنىــڭ ياردىمــى بىلــەن قۇمۇلنــى فەتىــھ قىلىــپ، 
بىــكار بولغاندىــن كېيىــن، تۇرپــان تەرەپتىــن ھىجرىيــە 1351-يىلــى رامىزاننىــڭ 15-كۈنىدە 
)1933-يىلــى 13-يانــۋار( »بىــز تۇرپــان كاپىرلىرىنــى ھــاالك قىلىــپ تۇرپاننــى ســاق-
ــتى.  ــارا تەبرىكلەش ــۇالر ئۆزئ ــدى .ئ ــەۋەر كەل ــەن خ ــدۇق« دېگ ــا ئال ــاالمەت قولىمىزغ س
ــڭ كــۆپ  ــۇر غازىينى ــى. مەزك ــدە ئۇخالۋاتاتت ــان ئۆيلىرى ــالر بەخىرام ــۇ كەمگىچــە تۇڭگان ب
ســانلىق كاپىــرالر ئۈســتىدىن غەلىبــە قىلغانلىــق خەۋىــرى تارقالغانــدا، شــۇ چاغــدا ئۇنىــڭ 
ــچ،  ــازراق قىلى ــق، ئ ــوق مىلتى ــى ي ــا ئالغۇچىلىك ــەت قاتارغ ــدا پەق ــكەرلىرىنىڭ قولى ئەس
ــپ  ــۇ؟ بىلى ــۇ، خاتام ــەۋەر توغرىم ــۇ خ ــدى،− ب ــار ئى ــالرال ب ــۇ قاتارلىق ــاق، جوت ئورغ

بېقىشــقا مەلــۇم بىــر تــۇڭگان كەلــدى. 

ئــۇ ھەقىقىــي ئەھۋالنــى كۆرگەندىــن كېيىــن ئاقســاقىلىنىڭ قېشــىغا قايتىــپ بــۇ خەۋەرنــى 
ــز  ــپ: »بى ــۇالر كېلى ــى، ئ ــكەرلىرىنى ئەۋەتت ــۈك ئەس ــر بۆل ــاقىلى بى ــۈزدى، ئاقس يەتك
كاپىرالرنــى ئۆلتــۈرۈپ يۇرتۇڭالرنــى فەتىــھ قىلىشــقا يــاردەم بېرىمىــز« دېگەنــدە،− رەئىس: 
»بولىــدۇ« دەپ جــاۋاب بــەردى، شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇالر رەئىــس غازىينىــڭ ئەســكەرلىرىگە 

]1]  بۇ جاي ئەسلىي قوليازمىدا مۇشۇنداقكەن، بىر گەپ چۈشۈپ قالغان بولسا كېرەك، »ئىنقىالب رەئىسى« دېگەن سۆز »چىقتى« دېگەن 
پېئىلنىڭ ئىگىسىدۇر.

]2]  تۇڭگان پىرقىسى− تېگى-تەكىدىن چىن مۇسۇلمانالر جامائىتى بولۇپ، ئۇالر تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىغا ياردەم بەرمىگەن. 
چۈنكى ئۇالرنىڭ ئەخالقى بۇزۇلغانلىقى ئۈچۈن ۋەتەنپەرۋەرلىكنى ئىسالمىي قېرىنداشلىقتىن ئۈستۈن كۆرىدۇ ۋە شەخسىي مەنپەئەتلىرىنى 

ۋەتەنپەرۋەرلىكىدىنمۇ يۇقىرى ئورۇنغا قويىدۇ. 
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قوشــۇلدى، ئۇالرنىــڭ ســانى 36 ئىــدى.

ئــۇالر چىقىــپ كەتكەندىــن كېيىــن مەزكــۇر غازىينىــڭ ئەســكەرلىرى تۇرپــان ئاھالىلىــرى 
ــى  ــڭ 27 – كۈن ــى رامىزاننى ــۇ يىل ــۇالر ش ــدى، ئ ــەھەرگە ماڭ ــىپ قاراش ــەن بىرلىش بىل
)1933-يىلــى 25- يانــۋار( ئۇلــۇغ ئالالھنىــڭ ياردىمــى بىلــەن قاراشــەھەرنى فەتىــھ قىلىپ 
غەنىيمــەت ئالــدى. ئاندىــن ئــۇالر شــەۋۋالنىڭ بىرىنچــى كۈنــى )1933-يىلــى 29-يانــۋار( 
كــورال شــەھىرىنى فەتىــھ قىلــدى، بۈگــۈر شــەھىرىمۇ ھــەم مەزكــۇر غازىينىــڭ باشــقۇرۇش 

دائىرىســىگە كىــردى.

بۈگــۈر بۈگۈرلــۈك كاتتــا بىــر كىشــىنىڭ كــۈچ چىقىرىشــى بىلــەن فەتىــھ قىلىنغــان ئىدى، 
ــى  ــق غەنىيمەتلەرن ــن، بارلى ــن كېيى ــپ بولغاندى ــھ قىلى ــى فەتى ــدار كىشــى بۈگۈرن ــۇ دىن ب
بىــر ئورۇنغــا جۇغــالپ، قاراشــەھەر تەرەپتىــن كەلمەكچــى بولغــان بىــر باشــلىقنى كۈتــۈپ 

تــۇردى.

ئاشــۇ كۈنلــەردە قــارا شــەھەر پۇقرالىرىنىــڭ ئەمىــرى بىــر تــۇڭگان ئىــدى، غازىــي ئۇنىڭ 
ــەن  ــە تەيىنلىگ ــى ئەمىرلىكك ــپ، ئۇن ــد قىلى ــىنى ئۈمى ــا كۆيۈنۈش ــەھەر پۇقرالىرىغ ــارا ش ق

ئىــدى. 

بىرقانچــە كۈنلــەر ئۆتكەندىــن كېيىــن )قــارا شــەھەردىن بۈگۈرگــە كېلىــپ، غەنىيمەتلەرنــى 
بىــر تــەرەپ قىلىشــى( كۈتىلىۋاتقــان ھېلىقــى تــۇڭگان ئەمەلــدار )بۈگۈرگــە( كەلــدى.

ئــۇ ئالالھتىــن قورقمايدىغــان، مال-دۇنياغــا ئىنتايىــن ھېرىســمەن بولغاچقــا غەنىيمەتلەرنىڭ 
بىــر يەرگــە توپــالپ قويۇلغانلىقىنــى كــۆرۈپ، غەنىيمەتلەرنىــڭ ھەممىســىنى قــارا شــەھەردىكى 

ئۆيىگــە ئەۋەتىۋەتتى.ئازراقمــۇ بىــر نەرســىنى مەزكــۇر غازىيغا تاپشــۇرمىدى.

ئاندىــن ئــۇ مەزكــۇر فەتىــھ قىلغۇچىنىــڭ )بۈگۈرنــى فەتىــھ قىلغــان كىشــىنى دېمەكچــى( 
مەزكــۇر غازىيغــا غەنىيمەتنىــڭ خەۋىرىنــى يەتكــۈزۈپ قويۇشــىدىن قورقــۇپ، ئۇنــى ناھــەق 

ئۆلتۈرۈۋەتتــى. 

ئۇ ئالالھقا، ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە مۇئمىنلەرگە خىيانەت قىلدى.

 بولۇۋاتقــان فەتىھلەرنىــڭ خەۋەرلىــرى ئاڭلىنىــپ، ھەرقايســى شــەھەر-يېزىالردىكى زۇلۇمغا 
ئۇچرىغۇچــى كىشــىلەرنىڭ ھەممىســى كاپىــرالر بىلــەن جــەڭ قىلىــپ، ئۆزلىرىنــى زالىمالرنىــڭ 

قولىدىــن قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن ھەرىكەتكــە ئۆتۈشــكە باشــلىدى.

ــرالر  ــپ كاپى ــە كىرى ــرى كەينىگ ــان ۋە ئۆزلى ــاش بولىدىغ ــە ب ــۇالر ئۆزلىرىگ ــن ئ  لېكى
ــى. ــىنى كۈتت ــنىڭ كېلىش ــر باش ــان بى ــۇرۇش قىلىدىغ ــەن ئ بىل

ــەھەر،  ــىلەن: قاراش ــە مەس ــەر تەرەپلەرگ ــى ھ ــۇڭگان جامائىت ــۇر ت ــەردە مەزك ــۇ كۈنل ب
ــدى . ــەن ئى ــۈپ كەتك ــەھەرلەرگە بۆلۈن ــدەك ش ــورال دېگەن ــان، ك تۇرپ

 ئــۇالر مەزكــۇر غازىينىــڭ كــۆز ئوڭىــدا تــۇرۇش ۋە ئۇنىــڭ ئىزنــى بىلــەن )يۈرۈشــكە( 
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چىقىشــتىن بــاش تارتىــپ، بەزىســى كۇچــار تەرەپكــە كەتتــى. شــۇ ۋاقىتتــا مەزكــۇر غازىــي 
ــە رازى بولمىســىمۇ،  ــي ئەمەلىيەتت ــدى، غازى ــان ئى ــە رازى بولمىغ ــۇ ھەرىكىتىگ ــڭ ب ئۇالرنى
ــەن ئۇرۇشــىۋاتقانلىقى ۋە ئۇنىــڭ  ــرالر بىل لېكىــن ئــۇ ئۇالرنىــڭ قانداقــال بولمىســۇن كاپى

دۈشــمەنلىرىنى يوقىتىۋاتقانلىقــى ئۈچــۈن ئۇالرغــا گــەپ قىلمايتــى.

غازىــي ئۇالرنىــڭ كىرگەنــال شــەھەرلەردىكى پۇقراالرغــا قىلغــان زۇلۇملىرىنــى ۋە ئىچىدىكــى 
ــان ئىدى. ــاتچىلىقلىرىنى تۇيمىغ پىسقى-پاس

كۇچــار شــەھەر ئاھالىلىــرى ۋە كەلگۈنــدى تۇڭگانــالر بولــۇپ كــۆپ كىشــىلەر بىرلىشــىپ 
ھىجرىيــە 1351-يىلــى شــەۋۋال ئېيىنىــڭ 24-كۈنــى )مىالدىيــە 1933-يىلــى 21-فېــۋرال( 

كۇچارنــى فەتىــھ قىلــدى.

ــە  ــپ، غەنىيمەتك ــە ئېلىۋېلى ــىنى ئۆزلىرىگ ــڭ ھەممىس ــكەرلىرى غەنىيمەتنى ــۇڭگان ئەس ت
ــدى. ــادىر قىل ــالرنى س ــق قىلمىش ــىقلىق قاتارلى ــش، پاس ــەت قىلى خىيان

ــكەرلەرنى  ــۆپ ئەس ــن ك ــن كېيى ــھ قىلىنغاندى ــەھىرى فەتى ــان ش ــي تۇرپ ــۇر غازى مەزك
ــدى.  ــىرىگە ئال ــق مۇھاس ــى قاتتى ــدۇرۇپ، ئۈرۈمچىن ــۈرۈش قىل ــەھىرىگە ي ــى ش ئۈرۈمچ

ــڭ  ــە مى ــڭ نەچچ ــە ئۆزىنى ــۇڭ تەرەپك ــى گۇچ ــى ۋالىيس ــىدا ئۈرۈمچ ــىرە ئەسناس مۇھاس
ــى. ــپ كەتت ــەن قېچى ــۇنى بىل قوش

ــۈلھى  ــۇپ، س ــۇزۇپ قوي ــى ئولتۇرغ ــكىرى قوماندانىن ــر ئەس ــا بى ــڭ ئورنىغ ــۇ ئۆزىنى ئ
ــى.  ــىرىنى كۈچەيتت ــاي، مۇھاس ــۇل قىلم ــى قوب ــڭ تەلىپىن ــي ئۇنى ــدى، غازى ــەپ قىل تەل

كېيىــن غازىــي بىــر قىســىم ئەســكەرلىرىنى مــورى، جىمىســار، گۇچــۇڭ قاتارلىــق يۇرتالرنى 
فەتىــھ قىلىشــقا ماڭغــۇزدى، بــۇ ئــۈچ يــۇرت كاپىرالرنىــڭ باشــقۇرۇش ئاســتىدا ئىدى. 

تۇڭگانالرنىــڭ باشــلىقىمۇ ھــەم ئۆزىنىــڭ ئەســكەرلىرىنى ئاشــۇ شــەھەرلەرنى فەتىھ قىلىشــقا 
ــدى،  ــاد قىل ــق جىھ ــەن قاتتى ــرالر بىل ــدى، ئىككــى قىســىم بىرلىشــىپ كاپى ئەۋەتكــەن ئى

ئاخىــرى ئــۇالر بىرلىكتــە ئــۇرۇش قايناملىرىغــا چۆكــۈپ بــۇ يۇرتالرنــى فەتىــھ قىلــدى.

 ئاندىــن غەنىيمەتلــەر جۇغالنــدى، تــۇڭگان قىســىملىرى كاپىرالردىــن غەنىيمــەت ئالغــان 
ئــۇرۇش قوراللىــرى، مىلتىقــالر ۋە باشــقا خەزىنىلەرنىــڭ ھەممىنــى ئېلىــپ، بىــر كېچىدىــال 
باشــلىقىنىڭ قېشــىغا كەتتــى. غازىينىــڭ ئەســكەرلىرىگە مىلتىــق ۋە غەنىيمەتلەردىــن ھېچنەرســە 

بەرمىــدى.

ــۇالر  ــدى، ئ ــەت قىل ــە خىيان ــە ۋە مۇئمىنلەرگ ــڭ پەيغەمبىرىگ ــا، ئۇنى ــۇالر ئالالھق  ئ
ــدى. ــە بۆلمى ــى بويىچ ــۈننەت ھۆكم ــان، س ــى قۇرئ غەنىيمەتن

ــكەرلىرىگە:  ــڭ ئەس ــۇپ، غازىينى ــپ بول ــىنى قىلى ــەن قىلمىش ــەرىئەتتىن چەتنىگ ــۇالر ش  ئ
ــى  ــۇز ئۈرۈمچ ــۆزۈڭالر يالغ ــالپ ئ ــن باش ــز، ھازىردى ــا چىقمايمى ــى غازىتىغ ــز ئۈرۈمچ »بى
كاپىرلىــرى بىلــەن ئۇرۇشــۇڭالر. ئۆزۈڭالرنىــڭ قولۇڭالردىكــى قورالــالر بىلــەن ئۈرۈمچىنــى 
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ــدى. ــۆزنى دې ــۇ س ــاي ب ــۇس قىلم ــۇالر نوم ــدى. ئ ــڭالر« دې ــھ قىلى فەتى

قېنــى دەپ بېرىــڭالر ئــەي مۇســۇلمان قېرىنداشــالر! بۇ ئىســالمنىڭ شــوئارىمۇ؟ بــۇ نۇرلۇق 
شــەرىئەتنىڭ ھۆكمىمــۇ؟ ياكــى بــۇ ئىنســانىيەتنىڭ يولىمــۇ؟ ياكــى بــۇ ئىنســانپەرۋەرلىكمۇ؟ 

يــاق، ھەرگىزمــۇ ئۇنــداق ئەمەس .

ــڭ  ــۆرۈپ ۋە ئۇالرنى ــى ك ــان خىيانەتلىرىن ــا قىلغ ــۈچ يۇرتت ــۇ ئ ــڭ ئاش ــي ئۇالرنى غازى
فەتىــھ قىلغــان شــەھەرلىرىدىكى قىلغــان زۇلــۇم، تاجاۋۇزچىلىــق ۋە پاســاتچىلىقلىرىنى ئــاڭالپ 

ــن ئەمەســلىكىنى جەزملەشــتۈردى. ــاق ئۆتۈشــنىڭ مۇمكى ــەن ئىتتىپ ئــۇالر بىل

رەئىــس غازىــي ئۇالرنىــڭ قىلغانلىرىغــا ســەۋر قىلســىمۇ، لېكىــن ئۇنىــڭ ئــۇالر بىلــەن 
بىــر گەپكــە كېلىشــى مۇمكىــن ئەمەســتى، چۈنكــى ئــۇالر ھاۋايى-ھــەۋەس يولىغــا ماڭغــان، 

ئالالھنىــڭ كىتابىنــى ئارقىســىغا چــۆرۈپ تاشــلىغان خائىــن مۇناپىقــالردۇر. 

ئەگــەر ئۇنــداق بولمىســا قانداقمــۇ بىــر مۇۋەھھىــد مۇســۇلمان ئەســال دۇرۇس بولمايدىغان 
مادارانــى كاپىرالرغــا قىلىــپ، مۇســۇلمانالر بىلــەن دۈشمەنلىشىشــنى دۇرۇس ســانايدۇ ۋە يەنــە 
تــۇڭگان قىســىملىرى ھــەر قېتىــم ئــۇرۇش قاينىمىغــا كىرگىنىــدە دەرھالــال خىتــاي تەرەپكــە 
ئۆتــۈپ كېتىــپ، ئــۇالر بىلــەن ئاپــاق – چاپــاق بولــۇپ كېتىــدۇ ۋە مۇســۇلمانالرغا قارشــى 
ئــوق ئاتىــدۇ، ئىلگىــرى ياركەنــت شــەھىرىدە قىلغىنىــدەكال ئىســالم ئەســكەرلىرىگە ئۆلــۈم 

قەدەھلىرىدىــن )زەھــەر( يۇتقۇزىــدۇ.

ــان  ــۇالق ئاڭلىمىغ ــەن، ق ــۆز كۆرمىگ ــا ك ــەھىرىدە پۇقراالرغ ــقەر ش ــۇالر قەش ــۇ ئ ھازىرم
ھەرتۈرلــۈك زۇلــۇم- ســىتەملەرنى قىلماقتــا، شــۇنداقكى ئــۇالر مۇســۇلمانالرنى ئۆلتــۈرۈپ، 

ــا.  ماللىرىنــى بــۇالپ، ئۆيلىرىنــى كۆيــدۈرۈپ، دىيارلىرىنــى خــاراب قىلماقت

ــپ  ــەن ئېلى ــى بىل ــڭ قول ــرى تۇڭگانالرنى ــۇ پاســاتچىلىقالر ئىلگى ــان ب ــان قىلغ ــەن باي م
ــدۇر. ــن بىرى ــڭ مىڭدى ــان زۇلۇمالرنى ــپ بېرىلىۋاتق ــۇ ئېلى ــان ۋە ھازىرم بېرىلغ

 »ئالالھ ئىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا قادىردۇر.«]1]
ئالالھ بىزنىڭ سۆزىمىزگە گۇۋاھتۇر. ۋەسساالم.

ئىستىقالل مەھكىمىسىنىڭ رەئىسى: شەيىخ سابىت ئىبنى ئابدۇلباقى.
ھىجرىيە 1352-يىلى رەجەپنىڭ 15-كۈنى/ مىالدىيە 1933-يىلى 4-نويابىر

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: فارۇق مۇھتەرەم

]1]  يۈسۈف سۈرىسى 21- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
ماقالە مەنبەسى: مەنار ژۇرنىلىنىڭ 1352-يىلى رامىزان )1933-يىلى 31-دېكابىر( دىكى سانى، 33 – توپالم 8-قىسىم، 621- بەت.
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1
2021

يېڭى چىققان كىتابالر 

دۆلهتنىــڭ  ئابدۇرېھىــم  يازغۇچــى  يــاش 
يېتهكچىلىكىــده چىقىرىلىشــقا باشــالنغان «نادىــر 100 
كىتــاب» تۈرىدىكــى كىتابــالر ئوقۇرمهنلــهر بىلــهن يــۈز 

كۆرۈشۈشكه باشلىدى. 
بىــر - بىرىدىــن ئېســىل بۇ ئهســهرلهر ئىســتانبۇلدىكى 
ســىلهرنى  كىتابخانلىرىــدا  ئۇيغــۇر  قايســى  ھــهر 

جاماەئتلىشىش توغرىسىدا 

دىنىي ىئلىملهر ۋه بهشهرىي ىئلىملهر 

سودا – تىجارهتنىڭ ىئسالمدىكى وئرنى 

ياشالرنىڭ ېئزىپ كېتىشىدىكى سهۋهبلهر 

قۇرئاندىكى مهزلۇمالر 
ۋه ئۇيغۇرالر 

قۇرئاندىكى مهزلۇمالر 
ۋه ئۇيغۇرالر  كىتاب ئۇچۇرى 

دوكتــۇر ئابدۇرېھىــم دۆلــەت  پىالنلىشــىدا » 100 
نادىــر كىتــاب« تۈرىنىــڭ تۇجنــى تۈركۈمدىكــى 6 

كىتــاب )7 پارچــە( رەمسىــي نەشــىر قىلىنــدى. 
ئىســتانبۇلدىكى ھــەر قايســى ئۇيغــۇر كىتاخبانىلىرىدا 

. سېتىلىدۇ


