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  نهشرىیاتتىن
   

كى بــۇ كىتــاپ ســىزگه ئىــسالم دىنــى  ھۆرمهتلىــك كىتاپخــان، قــۇلىڭىزدى
ھهققىـده ئىلگىـرى تهسـهۋۋۇر قىلىـپ باقمىغـان يېڭـى بىلىملهرنـى تهقــدىم        

ئىـــــسالم دىنىنىـــــڭ بۇنـــــداق ئاجايىبـــــاتلىرى، كـــــارامهتلىرى،  . قىلىـــــدۇ
مــۆجىزىلىرى، بۈگــۈنكى ئىلىــم ـ پهننىــڭ يېڭــى تهتقىقــات نهتىجىلىــرى          

ــدا ھهيرانلىــق  قۇرئــانى كهرىمــده مۇجهســسهم ئىكهنلىكــى نامــايهن بو   لغىنى
 دېــگهن  …“! ئىــسالم دىنــى ئهســلىده مۇنــداق ئىكهنــده    …ھه، ”: ئىلكىــده

ئىـسالم دىنىنىـڭ    .  ھـالىتىڭىزنى يوشـۇرالماي قالىـسىز      -تهئهججۇپلۇق روھـى  
ئۆملۇك ئىدىيىسى، كىشىلىك ھوقـۇق تهشهببۇسـى، ئـادهملهرنى ئىنـسانالرغا           

ۈگــۈنكى مهدهنىــيهت خــاس ئهخالققــا ئۈندهيــدىغان ئۆلىجانــاپ چــاقىرىقلىرى ب 
دۇنياســــــىمۇ يېــــــتهلمىگهن بىــــــر يۈكــــــسهكلىكته بولــــــۇپ، ئىلگىــــــرى  
مهھهللىڭىزدىكــى يــاكى شــهھىرىڭىزدىكى مــوللىالردىن ھــېچ ئاڭلىمىغــان   

سىز ئىلگىرى ئاڭلىغاندهك ئىسالم دىنـى بىـلهن پهن قـارمۇ ـ     . تهرهپلهر باردۇر
نلىقى، نهچـچه   قارشى بولماي، بهلكى پهنگه تهتقىقـات تېمىلىرىنـى سـۇنىۋاتقا         

 ئـــورۇن ئالغـــان ھهقىقهتلهرنىـــڭ  مىـــڭ يىلـــدىن بېـــرى ھهق دىـــن ئىچىـــده 
 پهن تهتقىقـــاتى بىـــلهن ئىـــسپاتلىنىۋاتقانلىقى ســـىزنى - بۈگـــۈنكى ئىلىـــم

ھهيــران قالدۇرماســمۇ؟ ئهســتايىدىل ئوقــۇپ كــۆرۈڭ، ئــالالھ ســىزگه ھىــدايهت  
زگه كـۈچ ـ   ئاتـا قىلـسۇن، دىلىڭىـز ئىمـان نـۇرى بىـلهن يورۇسـۇن، ئهقىـده سـى         

 !قۇۋۋهت بهخش ئهتسۇن، ئامىن
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 تهقرىز
  

ــۇنىڭدەك       ــكىالتنىڭ شـ ــى تهشـ ــر سىیاسـ ــاكى بىـ ــارتىیه یـ ــر پـ ــداق بىـ ھهرقانـ
ھهرقانــداق مهســـلهك ۋە باشـــقا ئىــدىئولوگىیىگه مهنـــسۇپ یـــول ـ ئېقىمالرنىڭمـــۇ      

ــدۇ     ــسىپى بولى ــى، پىرىن ــشا نىزام ــۆزىگه یارى ــسالم دىنىــدىن    . ئ ــۇنداق، ئى ــۇددى ش خ
ــۇ ب  ــارەت ب ــشا   ئىب ــۆزىگه یارى ــۇ ئ ــۈك دىننىڭم ــگهن (ۈی ــدىن بهلگىلهن ــالالھ تهرىپى ) ئ

ھهركىمنىــــڭ ئـــۆز خاھىـــشى بـــویىچه بــــۇرمىالپ    . نىـــزام ۋە پىرىنـــسىپلىرى بـــار   
  .پایدىلىنىۋېرىدىغان، ئویۇنچۇق قىلىۋالىدىغان ھهققى یوق

ئىــسالم دىنــى روھــانى دىــن بولماســتىن، بهلكــى ئىبــادەت، تىجــارەت، ســانائهت،     
ــاكى     سىیاســهت، كائ ــارلىقالردىن ت ــات قات ــدىكى تهتقىق ــالهم ھهققى ــات ۋە ئ ــات، ھای ىن

ئاخىرەتكىچه ھهممه بىلىملهرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان بولـۇپ، ئىنـسانىیهتنى دۇنیـا ۋە           
ئاخىرەتته خـار ۋە زەبۇنلـۇقتىن، ئـازاپ ـ ئوقـۇبهتتىن، ئېـزىش ـ ئېزىلىـشتىن، قۇللـۇق          

اقالپ جىـــسمانى ۋە روھـــى ۋە ســـۈرگۈنلۈكتىن، گـــاڭگىراش ۋە چۈشـــكۈنلۈكتىن ســـ
شـــۇنداقال پۈتـــۈن دۇنیـــادا یاخـــشىلىقنى ئومۇمالشـــتۇرۇش  . كېـــسهللهردىن ئاســـرایدۇ

بىـلهن بىرلىــك ـ باراۋەرلىــك، ئىنــاق ـ ئىتتىپــاقلىق ۋە ئهدلــى ـ ئــادالهتنى تهشــهببۇس         
ــى   . قىلىـــدۇ بـــۇ غایىلهرنىـــڭ ئىـــشقا ئېشىـــشىى ئالـــدى بىـــلهن بىزنىـــڭ دىنىمىزنـ

  .ئهمهل قىلىشىمىزغا باغلىقچۈشۈنىشىمىزگه، ئاندىن 
شــهرقى تۈركىــستان مۇســۇلمانلىرى ئىــسالم دىنىــدا تــۇرۇپ، قۇلىــدا ھهق كىتــاپ  

تـۇرۇپ نـېمه ئۈچـۈن قۇللۇققـا چۈشـۈپ قالـدى؟ بـۇ، بهزىـلهر چۈشـهنگهندەك            ) قۇرئان(
ــۈفرى ۋە     ــاكى ئۆزىمىزنىـــڭ كـ ــاقىۋىتىمۇ؟ یـ ــدا بولغانلىقىمىزنىـــڭ ئـ ــسالم دىنىـ ئىـ

“ دىنىمىـز ئىـسالم، بىـز مۇسـۇلمان    ”هتكه چىرمىلىـپ قېلىـپ،   نىفاققا، ئىللهت ۋە بىدئ 
دېگىنىمىـــز بىـــلهن، ئهمهلىیهتـــته تـــوغرا دىنـــى ئهقىدىـــدىن چهتـــنهپ ئازغۇنلۇققـــا  
پاتقىنىمىزنىڭ ئاقىۋېتىمۇ؟ جىھاد نـېمه؟ ئـۇ قانـداق پهرز؟ مانـا بـۇالر ھهققىـدە تـوغرا           

الالھنىـــڭ پىكىــرگه یېــتهكلهش ئۈچــۈن كوممونىـــستالر ئىمكــان بهرمىگهچــكه، ئ     
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ئىجــرا قىلىـــشتىن ســـۆز ئـــېچىش  . پهرزلىــرى ۋە بویرۇقلىرىـــدىن غهپلهتـــته قالـــدۇق 
دېـمهك، ئۇزۇنـدىن بېـرى بىزنىـڭ مهزلـۇم خهلقىمىـزگه ئىـسالم             . تېخىمۇ تهس بولدى  

دىنىنىڭ ئاساسـى مـاھىیىتىنى، بولۇپمـۇ جىھادنىـڭ بىـزگه نىـسبهتهن ئهڭ زۆرۈر پهرز            
اپنىـــڭ بولمىغـــانلىقى ناھــــایىتى زور   ئىكهنلىكىنـــى چۈشـــهندۈرىدىغان بىــــر كىت  

. بۇنداق بىـر كىتاپنىـڭ بولىـشى بولـسا خهلقىمىزنىـڭ ئارزۇسـى ئىـدى         . بوشلۇق ئىدى 
مۇئهللىــــپ ئهبــــۇ پــــامىر ھهققــــۇلى خهلقنىــــڭ مۇشــــۇ ئىھتىیــــاجىنى قانــــدۇرۇش  

نـاملىق  “ جهننهتنىـڭ ئـاچقۇچى   ”مهخسىدىدە، ئالالھ رىزالىقـى ئۈچـۈن قـۇلىڭىزدىكى         
مهن بــۇ كىتــاپنى باشــتىن ـ    . پ مۇشــۇ بوشــلۇقنى تولــدۇردى كىتــاپنى یېزىــپ چىقىــ 

  .ئاخىرى كۆرۈپ چىقتىم ۋە مهقبۇل كۆردۈم
بۇ كىتاپ جىھادنى ئاسـاس قىلىـپال قالماسـتىن، یهنه نۇرغـۇن تـارىخى سـاۋاقالرنى           

  یهكۈنلىگهن؛
ــان ۋە     ــۇپ، قۇرئــ ــشهنچىلىك بولــ ــایىتى ئىــ ــرى ناھــ ــڭ دەلىللىــ ــۇ كىتاپنىــ بــ

  ھهدىسلهرنى ئاساس قىلغان؛
ــارىخىي       ــرى ۋە تـ ــى ئىلىـــم ـ پهن نهتىجىلىـ دىنىمىزنىـــڭ ھهق ۋە ئىلمىلىكىنـ

  پاكىتالر ئاساسىدا ئىسپات قىلغان؛
كىتــاپ ئىخچــام ۋە ئاممىبــاپ یېزىلغــان بولــۇپ، قۇرئــان ۋە ھهدىــسلهر ئــارقىلىق   

  ئىسالم دىنىنىڭ تۈپ ئاساسى ئهھكاملىرىنى چۈشهندۈرۈشتىمۇ قولالنما بوالالیدۇ؛
هیــــپىگه مۇۋاپىـــق، زېرىكتۈرمهیــــدىغان، ھهم دىنــــى، ھهم  كىتاپخانالرنىـــڭ ك 

ــق       ــا مۇۋاپىـ ــق ۋە زىیالىالرغـ ــاۋام خهلـ ــان، ئـ ــگه ئالغـ ــۆز ئىچىـ ــى ئـ ــى بىلىملهرنـ پهننـ
ــۇپ، ئۇیغــۇر مۇســۇلمانلىرىنىڭ ھهر بىرىنىــڭ     كېلىــدىغان ئىــشهنچىلىك كىتــاپ بول

  .ئائىلىسىدە بولۇشقا تېگىشلىك قۇرال دەپ قارایمهن
ــ  ــۇ    مۇئهللىپنىــڭ شــۇنچه رىی ــپ ئۈســتىدىكى ب ــالىق ئىزدىنى ــپ، جاپ ازەت چېكى

ــسهت ـ             ــسۇن، مهق ــا قىل ــر ئات ــۆپ ئهجى ــالالھ ك ــا ئ ــادا قىلغىنىغ ــى ئ ــۈك ۋەزىپىن بۈی
  !مۇددىئۆلىرىغا یهتكۈزسۇن، ئامىن

بـۇ كىتــاپنى ئوقـۇپ ئهمهل قىلغــان ھهربىـر كىتاپخــان قېرىندىـشىمىزنى ئــالالھ     
  !نىشان ۋە غایىلىرىگه یهتكۈزگهي، ئامىن
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 مۇقهددىمه
  

ــلهن     ــان ئالالھنىــــڭ ئىــــسمى بىــ ناھــــایىتى شــــهپقهتلىك ۋە مىھرىبــ
  ):باشالیمهن(

ئالالھقـا ھهمـدۇ ئېیـتىمهن،    . جىمى ھهمدۇ ـ ساناالر ئالالھقا خاستۇر 
ھــى ۋەســهللهمگه، ئــائىله ـ   پهیغهمبىرىمىـز مــۇھهممهد ســهللهلالھۇ ئهلهی 

  .تاۋاباتلىرىغا ۋە ساھابىلىرىگه ئېھتىراملىرىمنى بىلدۈرىمهن
ھۆرمهتلىك كىتاپخان، سىز مهزكـۈر كىتـاپنى قولىڭىزغـا ئـالغىنىڭىزدا          

دېگهن نامى سىزنى قىزىقتۇرۇشى مۈمكىن، ئهمما، بۇ » جهننهتنىڭ ئاچقۇچى«
ــاچقۇچ” ــا ئ  “ ئ ــۆزى ئهمهس، بهلكــى كىتاپت ــڭ ئ ــۈرۈلگهن  كىتاپنى ــرى س ىلگى

بــۇ .  ئهقىــدە ئىكهنلىكىنــى چۈشۈنۈشــىڭىزنى ئۈمىــد قىلىــمهن —ئىــدىئال 
 ئالالھنىڭ سۆزى، ھهق دىننىڭ ھۆكمىگه تولـۇق ئهمهل         —ئهقىدە نېمه؟ بۇ    

ھـــېچكىم ھــېچكىمگه جهنـــنهت ۋەدە  . قىلىــش توغرىـــسىدىكى ئىدىئالــدۇر  
دېمهكچىمهنكـى،  . ۇرپهقهت ئـالالھ تائـاال بۇنىڭغـا قـادىرد    . قىاللمایدۇ، ئهلۋەتته 

ــڭ ئاچقۇچىغــــا      ــشكهنلىكىڭىز جهننهتنىــ ــا ئېرىــ ــۇ كىتاپقــ ــىزنىڭ بــ ســ
ئېرىشكهنلىكىڭىز ئهمهس، ئهگهر سىز كىتاپتا ئىلگىرى سۈرۈلگهن ئىدىیىگه   

یهنى كىتابىمىز ئارقىلىق (ئىشهنسىڭىز، شۇ ئهقىدىدە مۇستهھكهم تۇرسىڭىز 
ئالالھنىـڭ  ) ىلـسىڭىز سىزگه یهتكهن ھهققه ــ ئالالھنىڭ ئهمرىگه ئىتائهت ق     

. ۋەدىسى ھهقتۇر؛ جهننهتنىڭ ئاچقۇچىغا ئېرىـشهلهیدىغانلىقىڭىزمۇ راسـتتۇر       
. پهقهت، ئۆزىڭىزنىڭ ئهقىدىسى، ئىتىقادقا بولغان سـاداقىتىڭىزگه بـاغلىقتۇر   

نىڭ مۇنۇ ھهدىسى سـۈزىمىزنىڭ  ) سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم(رەسۇلۇلالھ  
  .دەلىلىدۇر

لـسۇن، یېقىنـدا بولـسۇن، ئـالالھ یولىـدا جىھـاد            كاپىرالر یىراقتا بو  ”
 ۋە پهرزەنتلىرىنى  بىر ئوبدان ئائىلىسىنى ’  پىتنه قىلغۇچىالرنىڭ.  قىلىڭالر

ئالالھنىڭ دىنىغا .  دېگهندەك سۆزلىرىگه قۇالق سالماڭالر‘ تاشالپ كېتىپتۇ
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. مهھكهم ئېسىلىڭالر، ئۆیۈڭالردا بولسۇن، سهپهردە بولسۇن جىھاد قىلىڭالر
یهنى (ھ یولىدا قىلىنغان جىھاد ــ جهننهتنىڭ چوڭ بىر دەرۋازىسىدۇر    ئالال

ئـالالھ  ).  قـادىر ئـاچقۇچ     جىھاد جهننهتنىڭ چوڭ بىـر دەرۋازىـسىنى ئېچىـشقا        
ــدۇ، غهم    ــلهن مۇكۆپاتالی ــنهت بى ــدىلىرىنى شــۇ جهن ئۆزىنىــڭ یاخــشى بهن

  .)»ئهبۇ ئهھمهد«، »مۇسنهد شهرىف«(“ ئهندىشىدىن خاتىرجهم قىلىدۇ
قانداق نهرسه؟ “ ئهقىدە”نى جهننهتنىڭ ئاچقۇچىغا ئېرىشتۈرىدىغان     بىز

ــسى        ــڭ ۋەزىپى ــۇ كىتاپنى ــن؟ ب ــداق دى ــى قان ــسالم دىن ــۇ؟ ئى ــاد دېگهنچ جىھ
  . مۇشۇ سۇئالالرغا جاۋاپ بېرىشتۇر) ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن(

شائىر تهۋپىقنىڭ “ لىمالراگهتمهس بىزلهرگه ھهق كاالمنى بىلگهن ئۆئ”
 ـ یىللىرىدا یۈكـسهك ئىـسیانكارلىق روھ     20ۇشۇ ئهسىرنىڭ بۇ مىسرالىرى م

نىـــڭ چىـــركىن ئهخالقـــى پـــاش  “ لىمالرائـــ”بىـــلهن ئوتتۇرىغـــا قویۇلـــۇپ، 
بۇنـدىن باشــقا تـارىخى یىـپ ئۇچىلىرىــدىن مهلـۇم بولــدىكى،     . قىلىنغانىـدى 

خېلــى ئــۇزۇن بىــر زامــانالر ئىلگىرىــدىن » لىمالراھهق كـاالمنى بىلــگهن ئــ «
بىلـگهن یولـۇڭنى ئاتاڭغـا    ”.  ھهقنـى یهتكـۈزمهس بولىۋالغـان   باشالپال ئاۋامغـا  

دېگهن سودىگهرلهرگه خـاس خـاراكتېر بىـلهن، ئالالھنىـڭ كـاالمىنى             “ ئېیتما
  : ئالالھنىڭ.  تىجارەت مېلىغا، جان بېقىشنىڭ دەسمایىسىگه ئایالندۇرىۋالغان

قۇرئاننى بىرىنچى بولۇپ ئىنكار قىلغۇچى بولماڭالر، ئایهتلىرىمنى ”
زان باھادا سېتىۋەتمهڭالر، ماڭىال تهقۋادارلىق قىلىڭالر، ھهقنى باتىلغا   ئهر

)  ھهقىقهتنى ئۆزۈڭالر ئویدۇرۇپ چىقارغان نهرسىگه یهنى ئالالھ نازىل قىلغان(
كىشىلهرنى یاخشى … ئارالشتۇرماڭالر، ھهقنى بىلىپ تۇرۇپ یوشۇرماڭالر،  

 ) ئــایهتلهر-44~41“ قهرەبه”ســۈرە (…“ ئىــشقا بــویرۇپ ئــإزۈڭالرنى ئۇنتۇمــسىلهر؟ 
ئهنه شۇ سـهۋەپتىن خهلقىمىزنىـڭ      ! دېگهن ئاگاھالندۇرۇشىنى ئۇنتۇپ قالغان   

ئالالھنىڭ توغرا یولىدىن،   . ئهقىدىسى مىسلىسىز دەرىجىدە بۇزۇلۇپ كهتكهن    
 ئـالالھ   –پارالق ئىـسالم ئهقىدىـسىدىن چهتنىگهنلىكىمىزنىـڭ نهتىجىـسى          

  .بىزنى جازالىدى، بىز خارلىققا قالدۇق
كىمكى ھىدایهت تاپىدىكهن ئۆزى ئۈچۈن ھىدایهت تاپقـان بولىـدۇ،          ”

) مۇھهممهد( سهن .  زىدىكهن، ئۆزىنىڭ زىیىنى ئۈچۈن ئازغان بولىدۇاكىمكى ئ
  .) ئایهت-41“ زۇمهر”سۈرە (“ ئۇالرغا ھامى ئهمهسمهن

  :ئاالالھ تائاال تهكرار یهنه شۇنداق دەیدۇ
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. ر تهرىپىدىن ھهق دىن كهلدىسىلهرگه پهرۋەردىگارىڭال! ئى ئىنسانالر”
كىمكى ھىدایهت تاپىدىكهن ئۆزىنىڭ پایدىسى ئۈچۈن ھىدایهت تاپقان بولىدۇ، 

مهن سىلهرگه ھامى .  زىدىكهن ئۆزىنىڭ زىیىنى ئۈچۈن ئازغان بولىدۇاكىمكى ئ
ــایهت-108“ یۇنــۇس”ســۈرە (“ ئهمهســمهن ــازغىنىمىز  . ) ئ شــۇنداق، ھهق یولــدىن ئ

چهیلهنــدى، ۋەتهن مــۇنقهرز بولــدى، بــایلىقىمىز  ئۈچــۈن مىللهتنىــڭ غــۇرۇرى 
. بىــــز نــــامراتلىق، قاشــــشاقلىق پاتقىقىغــــا پېتىــــپ قالــــدۇق. تاالنــــدى

كوممونىستالر ۋەتىنىمىزگه بېسىپ كىرگهندىن كېیىن بولـسا ئهقىـدىنىڭ         
نادانالشـتۇرۇش، ئهقىدىـدىن    . بۇزۇقچىلىقىدىن تېخىمۇ ئۈنۈملۈك پایدىالندى   

الش ۋە ئــاخىرى پۈتــۈنلهي یــوق قىلىــۋېتىش  تېخىمــۇ چهتلهشــتۈرۈش، پــارچى
بۇنىڭ نهتىجىسىدە .  سىیاسىتى ئۈچۈن مۇناپىق موللىالرنى یاردەمگه چاقىردى

ئالالھنىڭ ھهق دىنى، پۈتۈن كائىناتنىڭ ھهرىكهت مىزانى بولغان كاالمۇلالھ 
. تولۇقى بىلهن خهلقىمىزگه یېتىش ئىمكانىیىتىدىن پۈتۈنلهي مهھرۇم بولدى

نلىشىۋاتقان خهلـق تـارىخىنى، ئهسـلىنى ئۇنتـۇدى، مۇسـۇلمان           كۈنسېرى نادا 
دېگهننىـــــڭ ئـــــالالھتىن باشـــــقا ھېچقانـــــداق مهخلۇققـــــا تهســـــلىم      

  . بولمایدىغانلىقىدىن ئىبارەت بۇ تۈپ ئاالھىدىلىكنى یوقۇتۇپ قویدى
  :قۇرئان كهرىمدە شۇنداق دېیىلىدۇ

هنـى  ی(ھهر قانداق بىر قهۋىم ئۆزىنىـڭ ئهھـۋالىنى ئـۆزگهرتمىگىچه          ”
) ئالالھنىڭ بهرگهن نېمهتلىرىگه تۇزكورلۇك قىلىپ گۇناھالرغـا چـۆممىگىچه      

ــدۇ   ــۋالىنى ئۆزگهرتمهی ــڭ ئهھ ــالالھ ئۇالرنى ــېمهت،  (ئ یهنــى ئۇالرغــا بهرگهن ن
ئالالھ بىر قهۋىمنى ، ) خاتىرجهملىك ۋە ئىززەت ـ ھۆرمهتنى ئېلىپ تاشلىمایدۇ
مایدۇ، ئۇالرغا ئـازاپنى  ھاالك قىلماقچى بولسا، ئۇنىڭغا قارشى تۇرغىلى بول 
  .) ئایهت-11“  رەئىد”سۈرە (“  دەپئى قىلىدىغان ئالالھتىن باشقا ئىگىمۇ بولمایدۇ

  : ـ ئایهتتىمۇ ئۇچۇرىتىمىز53“ ئهنفال”ئالالھنىڭ بۇ ۋەدىسىنى سۈرە 
ــاھ بىــلهن  (بىــرەر قهۋىــم ئۆزلىرىنىــڭ ھــالىتىنى    ” ) كــۇپرى ۋە گۇن

  .“مىتىنى ئۆزگهرتىۋەتمهیدۇئۆزگهرتمىگىچه ئالالھ ئۇالرغا بهرگهن نې
خــۇددى یۇقــۇرىقى ۋەدىــلهردە دېیىلگهنــدەك، بىــز بۈگــۈنكى قىــسمهتكه   
مــۇپتىال بولــدۇق ــــ ئــالالھ بىزنىــڭ بېــشىمىزغا خــارلىقنى یاغــدۇرۇپ زۇلــۇم  
قىلغىنـى یــوق، ئهكــسىچه بىــز كـۈپرى ۋە گۇنــاھ بىــلهن ئــۆزىمىزگه ئــۆزىمىز   

پىردەك قېقىنـدى ـ سـوقۇندى    خارلىقنى تېرىۋالـدۇق؛ ئـۆز ۋەتىنىمىـزدە مۇسـا    



 13 

بولــدۇق؛ قــولىمىزدا ئــالتۇن تــاۋاق تۇتقــان ھالــدا تىلهمچىلىــك قىلىــدىغان  
  .ئهھۋالدا قالدۇق

  بىز مۇشۇنداق خار ۋە زەبۇن یاشىغان خهلقمىدۇق؟
بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدىكى تارىم ۋادىسى ئىنسانىیهت مهدەنىیىتىنىڭ ئهڭ 

دۇنیـا  ”: مېرىكا ئالىمى مورگـان بۇ ھهقته ئا . قهدىمقى بۆشۈكلىرىدىن بىرىدۇر  
مهدەنىیىتىنىـڭ ئـالتۇن ئــاچقۇچى تـارىم ۋادىـسىغا كۆمــۈلگهن، قاچـانكى بــۇ      

. دېگهنىــدى “ ئــاچقۇچ تېپىلــسا دۇنیــا مهدەنىیىتىنىــڭ ســىرى ئېچىلىــدۇ     
كېیىنكى یىلالردىكى ئارخىئولوگىیىلىك قېزىشالر نهتىجىسى بـۇ نـوقتىنى        

 ـ یىلـى   1979: مهسـىلهن . هكـته تېخىمۇ كۈچلۈك ئاساسـالر بىـلهن تهمىنلىم  
كۆنچى دەریاسىنىڭ تـۆۋەن ئېقىمىـدىكى قهدىمـى كىـروران دۆلىـتىگه خـاس              
قهبرىلهردىن تېپىلغان مومیا قىلىنغان جهسـهتلهر ۋە جهسـهت بىـلهن بىلـله             

ــۇمالر، بۇغــداي دانلىــرى،    ــسانىیهت … تېپىلغــان یۇڭــدىن توقۇلغــان بوی ئىن
ــارىخىنى یهنه مىــڭ یىلــالپ ئى  ــرى ســۈرىۋەتتى مهدەنىــیهت ت ــرى . لگى ئىلگى

قهدىمقى مىسىر، بابىل، ھىندىستان، خىتـاي مهدەنىیهتلىـرى ئهڭ قهدىمقـى      
مهدەنىیهت سانىلىپ كهلگهن بولۇپ، یىل دەۋرى بهش مىڭ یىل دەپ زىكـرى        
قىلىناتتى، ئهمـدىلىكته یۇقۇرىـدا تىلغـا ئېلىنغـان قهبـرىلهردىن تېپىلغـان             

 یىـل ئىكهنلىكــى مهلـۇم بولــۇپ،   6400مهدەنىـیهت ئىزلىرىنىـڭ یىــل دەۋرى   
دېـمهك، ئهجـداتلىرىمىز شـۇ چـاغالردىال یۇڭــدىن     . دۇنیـانى ھهیـران قالـدۇردى   

. رەخت توقۇشنى بىلگهن، بۇغداي تېرىش بىلهن شوغۇلالنغان ئىنسانالر ئىدى
دەپ داۋراڭ “ بىزنىـڭ كهشـپىیاتىمىز  ”بۇنىڭدىن باشـقا خىتـایالر ھـازىرغىچه      

 خىتـایالر ئۆزلىرىنىـڭ دېـمهك ئۈچـۈن دۇنیـا           قىلىپ كهلگهن مىخ مهتبهئهنى   
 ـ   1992ئــۇالر . جامـائهتچىلىكىگه ھېچقانــداق مــاددى ئىــسپاتكۆرسىتهلمهیدۇ 

یىلى بىرلهشكهن مىللهتلهر تهشكىالتى ئىلىم ـ پهن كومىتېتىغا دۇنخۋاڭـدا   
سۈپىتىدەكۆرسهتكهن ئالته دانه مىـخ مهتـبهئه ھهرىپـى ئهمهلىیهتـته         “ پاكىت”

 ئىكهنلىكـى، ئـۇزۇن یىلالردىــن بېـرى خىتـایالر بـۇ مــاددى      ئۇیغـۇر ھهرپلىـرى  
ــك  ــسپاتالرنى ئاشـ ــڭ       ائىـ ــهرىپىنى ئۆزىنىـ ــان ـ شـ ــپىیات شـ رىلىماي، كهشـ

. لدىدا شهرمهندە بولـدى اقىلىۋالغانلىقى مهلۇم بولۇپ، دۇنیا جامائهتچىلىكى ئ  
تۇرپان بىزەكلىك ئهتراپى ۋە یىـپهك یـولى بویلىرىـدىكى باشـقا شـهھهرلهردىن       

ــا ــڭ  تېپىلغ ــل دەۋرى خىتایالرنى ــڭ یى ــۇرا  ”ن قهغهز بویۇمالرنى ــى ئوتت قهغهزن
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دەپ داۋراڭ قىلىـپ   “ تۈزلهڭلىكتىكى سهیلۇن دېگهن كىشى كهشپ قىلغان     
باي ناھىیىـسىنىڭ قىزىـل   .  یىل بۇرۇندۇر400یۈرگهن یىلالردىن توپ ـ توغرا  

)  ـ نومۇرلـۇق رەسـىمدە   104(مىڭ ئۆي غارلىرىدىكى تـام سـۈرەتلىرى ئىچىـدە    
ــۇن       ــرى نۇرغ ــۇپ، ئىلگى ــۋىرلهنگهن بول ــادەم تهس ــر ئ ــان بى ــستۇك تاقىغ گالى
تۈركئولوگالر بۇ رەسىمدىكى ھازىرقى زامان یاۋرۇپا پاسونىغا یـېقىن قىیـاپهتته    

ــاراپ   ــا قـ ــىملىرىنى  ”كېیىـــنگهن ئادەمنىـــڭ تۇرقىغـ ــام رەسـ ــۆي تـ مىـــڭ ئـ
ــۈمكىن  ــزانتىیىلىكلهر ســىزغان بولىــشى م ــرى  “ ۋى دېــگهن قاراشــنى ئىلگى

) مهدەنىیىتىنى(ئهمما ئۆمۈر بۇیى تۈركلهر تارىخىنى . شكه ئۇرۇنغان ئىدىسۈرۈ
لىمى ۋون گابائىن خانىم بۇ قاراشـنى ئاغـدۇرۇپ        اتهتقىق قىلغان گېرمانىیه ئ   

بۇخىـــل كېـــیىم، بۇخىـــل مهدەنىیهتنـــى تـــۈركلهر بارلىققـــا  ”: تاشـــلىدى ۋە
) الغاستۇقگ( ‘  گالغا ئاستۇق’سۆزى تۈرك تىلىدىكى ‘ گالىستۇك’كهلتۈرگهن؛ 

دېـگهن  “ دېگهن سۆزنىڭ یاۋرۇپا تىللىرىدىكى بۇزۇلغان ئاھاڭ تهرجىمىسىدۇر      
تـارىخىي پـاكىتالر شـۇنى ئۇقتۇرىـدۇكى، بىزنىـڭ          . قاراشنى ئىلگىرى سـۈردى   

ئهجداتلىرىمىز دۆلهت قۇرغان، مۇنتىزىم ئارمىیه قۇرغان، كېیىمىنى دەزمالالپ 
هت دۇنیاسىدىكى خېلـى كـۆپ      كېیىشنى بىلگهن زامانالردا بۈگۈنكى مهدەنىی    

مىللهتـلهر تارقــاق بهگلىــك ھالىتىــدە، تۇرمــۇش جهھهتتىكــى مهدەنىیىتىمــۇ  
  …ئىنتایىن قاالق ھالهتته تۇراتتى 

تهپـــسىلى تـــارىخى پـــاكىتالرنى كهلتـــۈرۈش كىتابىمىزنىـــڭ ئاساســـى  
مهخسىدى بولمىغانلىقى ئۈچـۈن، قېرىنداشـلىرىمىزنى تـارىخ كىتـاپلىرىنى         

قىلىـش بىـلهن چهكلىنىمىـز، چـۇنكى، ئهسـلىنى ئۇنتـۇش       ئوقۇشقا تهۋسىیه  
  .بىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىتىمىزدەك قىسمهتلهرگه ئېلىپ بارىدۇ

ئهنه شــۇنداق پــارالق مهدەنىــیهتكه ئىــگه خهلقىمىــز قاچانــدىن باشــالپ  
قاالقلىق، خارلىق ــ مىللى قۇللۇققا قهدەم باستى؟ بۇنىڭغا بىز دادىل ھالـدا         

اشالنغان جاھالهتلىك قـارا تـارىخنى بـاش جىنـایهتچى          ئاپپاق خوجا دەۋرىدىن ب   
ــز ــدئهدلهر    . دېیهلهیمى ــا بى ــڭ ئېتىقادىمىزغ ــن باشــالپ بىزنى ــۇ دەۋردى ئهنه ش
ــتى ــته     . ئارىالشـ ــان، ئهمهلىیهتـ ــا چىقىرىلغـ ــلهن ئوتتۇرىغـ ــون بىـ ــي تـ دىنىـ

كىتابۇلالھقا زىت بولغان قىلىقالر مىللـى خـاراكتېرىمىزنى بـۇزدى، ئهقىـدە            
 ئاپپاق خوجا بولسا خىتایالردىن یاردەم سوراپ، ئهڭ دەسلهپ      .ئىزىدىن چىقتى 

. دۇر“ مۇنـاپىقالر پىـرى  ”خىتاي قوشۇنلىرىنى ۋەتىنىمىزگه باشالپ كىـرگهن       
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شۇنداق بولسىمۇ بۇ دەۋردىكى دۆلهت یهنىال مىللى دۈلهت سۈپىتىنى ساقالپ 
لېكىن ئهقىـدىنىڭ مىسلىـسىز دەرىجىـدە بۇزۇلىـشى، ئېتىقادقـا         . قالغانىدى

ساختىلىق ئارىلىشىشى، ئالالھقا شـىرىك كهلتۈرۈشـنىڭ ئهۋج ئېلىـشىدىن        
بۇزۇلغان ئاڭ تۈپهیلى مىللى كىملىك تۇیغۇمىز زور دەرىجىدە ئاجىزلىـشىپ       

ئۆزىنىڭ كىملىكىنى تونىمىغان مىللهت ناھـایىتى ئاسـانال مـۇنقهرز     . كهتتى
تچىلىـك،  ئىسالم دىنى تـۈپ پىرىنـسىپ جهھهتـتىن جامائه   . ، ئهلۋەتته .بولىدۇ

ئهمما بـۇ دەۋردە ئىـسالم ئىدىیىـسىگه        . ئۆملۈك قارىشىنى تهشهببۇس قىلىدۇ   
لدى؛ دىنىمىزدا ئالالھتىن باشـقا ھهرقانـداق       ازىت بولغان شهخسىیهت ئهۋج ئ    

مهخلۇقتىن مهدەت تىلهش مۇشرىكلىك سانىالتتى، بۇ دەۋردە بولسا ئالالھقـا          
الر “ پىـر ”ۋە “  شهخـسىلهر ئۇلـۇغ ”، “ئۇلۇغ قهبـرىلهر ”شىرىك ھالدا ئاتالمىش    

ئېتىقادىمىزدىكى مهڭگۈ بىر مهنبهگه تهلپۈنۈش، بىـر مهركهزنـى      . پهیدا بولدى 
ئالالھقا، پهیغهمبهرگه، ئۆزىمىزدىن بولغـان ئهمىـرگه     (دەۋر قىلىش ئهقىدىسى    

ــائه ئېڭــى   ــۇن  ) ئىتــائهت قىلىــشتهك تهشــكىللىك جام نىــڭ ئهكــسىچه نۇرغ
ــشاق  ــۈ ”لهر، “ مهركهز”ئۇش ــك تهلپ ــوقتىلىرىكىچى ــا،  “ نمه ن ــدا بولغاچق پهی

ئىنسانالر ئېڭىدا ئاسـانال بۆلۈنـۈش كهیپىیـاتى، ھهركىتىـدە چېچىالڭغۇلـۇق،         
  .خاراكتېرىدە شهخسىیهتچىلىك باش كۆتهردى

ــولمىش ئانىالرنىــڭ     ــۇنجى ئۇســتازى ب ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئهۋالدالرنىــڭ ت
) یـات ئىـسالمغا   (مهسچىتته ناماز ئوقۇشى، بىلىـم ئېلىـشى چهكلىنىـدىغان          

غهلىته ئادەتنىڭ تۈپهیلىـدىن ئـانىالر دىنـى تهرغىبـات ئـاڭالش پۇرسـىتىدىن              
مهھــرۇم بولغاچقــا، ئــانىالر ئاڭــسىزالشتى، ئاڭــسىز ئانىالرنىــڭ تهربىیىــسىدە  

ئهسلىدە مهسچىتلىرىمىزدە خاس جایالر ئایرىلغـان     . بالىالرمۇ ئاڭسىز ئۆستى  
ېرەكىـدى، بـۇ ئهۋالدالرنىـڭ    بولىشى، ئایالالرمۇ جامائهت بولۇپ ناماز ئوقۇشى ك  

ــدىغان ئىــش ئىــدى    ــدا كهلتۈرى بۇخىــل . تهربىیىــسى ئۈچــۈن مىسلىــسىز پای
گهرچه بۇ خاتا پۈتۈنلهي ئاپپاق غوجا (چهكلهش قۇرئان ۋە ھهدىسته دەلىلسىزدۇر 

دەۋرىنىڭ جىنایىتى بولمىسىمۇ، بۇ خىل پایدىسىز پهتىۋاالر بۇ دەۋردە تېخىمۇ       
  ).قۇۋەتلهندۈرۈلدى

رمهس بـــولغىنىمىز ئۈچـــۈن، جىھادنىـــڭ پهرزلىكىنـــى     ھهقنـــى كـــۆ 
. خاتىرىمىزدىن كۆترىۋەتتۇق، جىھادنىڭ پهزىلهتلىرىـدىن غهپلهتـته قالـدۇق        
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پىرالرنى قورقۇتىدىغان بۇ اجىھاد چۈشهنچىسىنىڭ سۇنىشى بىلهن، ئهسلىدە ك
  .نهرسه ئۆزىمىزنى قورقۇتىدىغان نهرسىگه ئایلىنىپ قالدى

ــالهتته   ــۇ ھ ــایالر     ـ یى  1759ئهنه ش ــز خىت ــتىم ۋەتىنىمى ــۇنجى قې ــى ت ل
تهرىپىدىن ئىستىال قىلىنىپ، خهلق قۇللۇققا مهھكۈم بولدى، پىـشانىمىزغا       

مـۇنقهرزلىكتىن كېـیىن خهلقىمىـز ئهسـلى ۋە     . نۇمۇس تامغىسى بېـسىلدى   
نهسلى، دىنى ھهم تىلى یات بولغان دۈشمهنگه قۇل بولۇشنى قۇبۇل قىاللماي 

ئالالھقا (ان بولسىمۇ، ئهقىدىنىڭ بۇزۇقلىغى سانسىز قېتىم قوزغىالڭ قىلغ  
) بولغـان ئىــشهنچ تۇیغۇســىنىڭ مۇسـتهھكهم ۋە تهۋرەنــمهس بواللمىغــانلىقى  

ــر نىــشان ئۈســتىدە     ــسهت، بى ــر مهق ــۈپهیلى، نىیهتنىــڭ بى ــدا (ت ــالالھ یولى ) ئ
بىـــرلىككه كېلهلمىگهنلىكـــى، ئۆملـــۈك قارىـــشى ئورنىـــدا ئهۋج ئالغـــان       

دىلىنىشى ئۈچـۈن ئوبـدان یوچـۇق بولـۇپ         شهخسىیهتچىلىك دۈشمهننىڭ پای  
ــۈردە ) جىھــادلىرىمىز(بهرگهنلىكــى ئۈچــۈن، ئىنقىالپلىرىمىــز   پاجىئهلىــك ت

تاكى یاقۇپبهگ دەۋرىگه قهدەر سانسىز قۇربان بهرگهن بولساقمۇ . مهغلۇپ بولدى
ــسىدىكى    ــالمچىالر ئارىـ ــهلمهي، باشـ ــته پۈتۈشـ ــاكىمىیهت تىكلهشـ یېڭـــى ھـ

ــسىیهتچىلىكتىن كېلىــپ چىق  ــان مهن مهنلىــك، مهن مهنلىكــتىن   شهخ ق
مۇقهررەر ھالدا تۇغۇلىدىغان بىر بىرىنى ئورىغا ئىتتىرىش خاھىشلىرى، ھهتتا         
بىــر مــۆمىن قېرىندىــشىدىن دۈشــمهننى ئىللىــق كۆرىــدىغان گاڭــسا روھــى 
ــۇۋەپپهق      ــشقا م ــۇرۇپ چىقى ــۈن مىللــى دۆلهت ق ــر پۈت ــۈپهیلى، بى ــالهتلهر ت ھ

ازىالنماستىنال ئىچكـى غهۋغـاالر كېلىـپ    تاشقى دۈشمهن پاكىزە ت  . بواللمىدى
چىقىپ، یهنه قۇللۇققا چۈشۈشكه تاس قالغان بىر چاغدا، خهیرىیهت ، یاقۇپبهگ 
بۇ چۇۋالچاق یهرلىك ھاكىمىیهتلهرنىڭ ھهممىسىنى بىرلهشتۈرۈپ، بىـرقهدەر    

ئــۆزىلىرىمىز پۈتۈشــهلمهي، قوقــان . مــۇكهممهل ھــاكىمىیهت قــۇرۇپ چىقتــى
ادەم بىلهن كهلگهن یاقۇپبهگنىڭ ھـاكىمىیهت بېـشىغا   خانلىقىدىن ئازغىنه ئ 

ــگه  –چىقىــــشى   مهزھهپچىلىكــــته، شهخــــسىیهتچىلىكته قایــــسى دەرىجىــ
بۇالرنىـڭ ھهممىـسى ئىـسالم      . كۆرسىتىپ بېرىدۇ  یهتكهنلىكىمىزنى ئېنىق 

بىـر ئهمىـرگه بـوي سـۇنۇش ئىـسالم ئهقىدىـسىنىڭ بىـر             ! ئهقىدىسىگه یاتتۇر 
ھهربىـر ئـادەم ئهمىـر بولغۇسـى كېلىـدىغان       بىـراق،   . مۇھىم مهزمـونى ئىـدى    

  . گۈزەل ئهقىدە ئورنىغا دەسسىۋالغان–شهخسىیهتچىلىك 
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 یىـل ئـۈزۈپ   14یاقۇپبهگ ھـاكىمىیىتى بىزنىـڭ قۇللـۇق تـارىخىمىزنى        
بــۇ . ئانــدىن خىتــاي جــالالتلىرى یهنه ئىــستىال ھهركىتــى باشــلىدى . قویــدى

ــى چاررۇســسىیه جاھانگىرلىكىنىــ   ــشى، تاجــاۋۇزچىلىق ھهركىت ڭ كۈشكۈرتى
پىتـان  ائوتتۇرا ئاسىیا گوبىرناتورى گېنېـرال كائوفماننىـڭ بـۇیرىقى بىـلهن ك            

كوروپاتكىننىــڭ ۋەتىنىمىزنــى زىیــارەت قىلىــش ۋە یــاقۇپبهگ بىــلهن چېگــرا  
ــاراتالرنى     ــى ئاخب ــسىدا كېلىــپ توپلىغــان ھهرب كېلىــشىمى قىلىــش باھانى

. ە یــۈز بهرگهنىــدىخىتایالرغــا ســېتىپ، ئۇنىڭغــا مهدەت بېرىــشى نهتىجىــسىد
ــك دۆلهت    ــهرقتىكى قۇدرەتلىــ ــاكىمىیىتى شــ ــاقۇپبهگ ھــ ــى دەۋردە یــ ئهینــ

بۇ قۇدرەتلىك دۆلهتنىڭ شۇنچه تېزال مۇنقهرز بولىشىنى یهنىال . ھىساپلىناتتى
چــۇنكى، ئهینــى زامانــدا ”. ئهقىـدىنىڭ بۇزۇقلىقىــدىن دېیىــشكه ھهقلىقمىـز  

ــسىدە    ــسۇن دائىرى ــان، توخ ــۇلمان ئهســ  30تۇرپ ــڭ مۇس ــڭ  مى كىرى، تۇرپاننى
  ①“ یىل یهتكۈدەك زاپاس ئاشلىق بارىدى30ئامبارلىرىدا بۇ ئهسكهرلهرگه 

كوروپاتكىن شۇ چاغـدىكى خهلقىمىزنىـڭ مىللـى خاراكتېرىـدىكى          . ن.ئا
ــۈچ نوقتىغــا یىغىنچــاقالپ،   ــاجىزلىقنى ئ ــدا » قهشــقهرىیه«ئ ــاملىق كىتابى ن

هبىلىكى، بــــۇ ئادەملهرنىـــڭ تهلــــۋىلهرچه دىنــــى ئهســــ ”: شـــۇنداق یازىــــدۇ 
 بــۇ دۆلهتــته تــا بۈگــۈنگىچه داۋام قىلىــپ  –ســاختىپهزلىكى، مهزھهپچىلىكــى 

كۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى، .  “ كېلىۋاتقان یېڭى بهخىتسىزلىكلهرنىڭ تۈپ نېگىزىدۇر
بىزنىڭ تارىخىي دۈشمىنىمىز بىزنىڭ ئاجىزلىقلىرىمىزغا ئۇستا دوختۇردەك   

هپ كهتكىنىمىـز ئۈچـۈن   بىز ئهقىدە ئوقىـدىن چهتـن     . دىئاگنوز قویۇپ چىققان  
نورمال ۋە توغرا دىنـى ئېتىقـاد ئورنىغـا دىـن تونىغـا ئورۇنىۋالغـان سـاراڭلىق،            
بهدەۋىیلىك، قىسقىسى ئهقىل قوبۇل قىلغۇسىز بىدئهدلهر یهر ئالغان؛ تـوغرا           
ــادەملهر   دىنـــى ئهقىـــدىنىڭ یېتهكچىلىكـــى بولمىغـــانلىقى تۈپهیلىـــدىن ئـ

اختا قىلىدىغان، ئالالھنىڭ ئهمىرىنى ئالالھتىن قورقمایدىغان، بىر بىرىگه س
ئىجرا قىلىشتىمۇ ساختا قىلىدىغان، ھېچبىر ئىشنى توغرا ۋە خالىس نىیهت         
ــانخور،     ــشهنمهیدىغان گۇم ــشىغا ئى ــر قېرىندى ــېچ بى ــدىغان، ھ ــلهن قىلمای بى

                                            
ــایرامىنىڭ    ① ــا س ــدى «مولالمۇس ــارىخىي ھهمى ــىرىن » ت ــاملىق ئهس ــرىگه  ن ــاخىرقى بهتلى ىڭ ئ

  . ئا—قارالسۇن 
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لدىــدا ناھــایىتى ئىشهنچىــسىز ھالغــا كهلــگهن؛  اشــۇنداقال ئۆزىمــۇ باشــقىالر ئ
دېــگهن ئهقىــدىگه “ مــى مــۆمىنلهر قېرىنــداشجى” ئىــسالم ئهقىدىــسىدىكى 

بـۇ ئىللهتـلهر    . خىالپ ھالدا مهزھهپچىلهرگه، یۇرتۋازالرغا ئایلىنىپ قالغانىـدى      
ــدى    ــدىلىق ئى ــۈن پای ــمهنلىرىمىز ئۈچ ــڭ دۈش ــاتكىن  . بىزنى ــۇ كوروپ یهنه ش

قهشقهرىیهلىكلهردە ۋەتهنپهرۋەرلىك تۇیغۇسى ”: دە شۇنداق یازىدۇ» قهشقهرىیه«
ئۇالر كۆز ئالدىدىكى بىردەملىـك خاتىرجهملىـك ئۈچـۈن         … ز،  ئىنتایىن ئاجى 

مانـا بـۇ بىزنىـڭ    . …“تارىخى دۈشمىنىگه خىـزمهت قىلىـشقىمۇ رازى بولىـدۇ      
دېـگهن ئاتـا    “ ۋەتهن سۆیمهك ئىماننىـڭ جۈملىـسىدىندۇر     ”. رەسۋالىقىمىزدۇر

ســۆزلىرىنىڭ روھــى بــویىچه، بىــزدە ۋەتهنپهرۋەرلىــك تۇیغۇســىنىڭ ئــاجىزالپ  
ــسىدۇر   كهتكهنلى ــهن ئىپادىــ ــڭ رۇشــ ــدىمىزنىڭ ئاجىزلىقىنىــ ــى ئهقىــ . كــ

یهنى دۈشمهنگه قارشى جىھـاد   –لدىمىزدىكى بىردەملىك قىیىنچىلىق    اكۆزئ
پۇل ـ مال چىقىم بولۇش، :  مهسىلهن–قىلىش، جىھادنىڭ قىیىنچىلىقلىرى 

یـارىلىنىش، ھهتتــا قۇربـان بېــرىش قاتارلىقالرغـا بهرداشــلىق بېرىـپ، ئۇنىــڭ     
بــۇ دۇنیــادا ھۆرلــۈك، ئــۇ دۇنیــادا (ېلىــدىغان نۈســرەت ۋە ئهجــر ئارقىــسىدىن ك

نى كۈتۈشكه تاقىتىمىزنىڭ بولمىغانلىقى، ئهپـلهپ ـ سـهپلهپ بىـر     ) جهننهت
ئالالھنىـڭ  ”كۈننى ئۆتكۈزىۋالـساق شـۇنىڭغا گـول بولىـدىغان، بـۇنى تېخـى             

تىۋالىدىغان ئاجىزلىقلىرىمىز  ادەپ چىرایلىق ئ  “ بهرگىنىگه شۈكرى قىلىش  
  .ڭ ئهمهلىیهتته دىندىن چىققانلىقىمىزنى ئىسپاتالیتتىبىزنى

جىھادقا ئهمىر قىلىش، مۇشهققهتلىك ئىشالرغا (بىز سىلهرنى ئهلۋەتته ”
ــلهن   ــش بى ــپ قىلى ــىلهرنىڭ ئىچىڭالردىــن    ) تهكلى ــاكى س ســىنایمىز، ت

) جىھادنىـڭ مۇشـهققهتلىرىگه  (جىھاد قىلغۇچىالرنى ۋە ) ئالالھنىڭ یولىدا (
“ هرنى بىلگهنگه، سىرىڭالردىن ۋاقىپ بولغانغا قهدەرچىداشلىق بهرگۈچىل

  .)ئایهت-31“ مۇھهممهد”سۈرە (
ــدۇق     ــىناقلىرىدىن ئۆتهلمى ــڭ س ــز ئالالھنى ــهنكى بى بىردەملىــك . روش

بۇ دۇنیا ( خاتىرجهملىكنى، كۆز ئالدىمىزدىكى راھهتنى دەپ ئاخىرەتنى ئۇنتۇش 
 ئالالھنىڭ ئهمرىگه )ئۈچۈن ئېیتقاندا ئهۋالدالرنىڭ كهلگۈسىنى ئویلىماسلىق

. الرغا خىزمهت قىلىش روشهن گۇمراھلىق بوالتتى، ئهلۋەتتهكاپىرقارشى ھالدا 
مۆمىنلهر پهقهت ئالالھتىن شاپائهت ۋە یاردەم تىلىـشى كېرەككـى، مهخلۇققـا      

ئالالھنىڭ نىمهتلىرىگه قىلغان تۇزكـورلىقىمىز   . لهنمهسلىكى كېرەكىدى ۆی
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ئهمهلىیهتـته بىـز كـۇپرى    . ىزغا كهلتـۈردى تۈپهیلى ئالالھ بۇ خارلىقنى بېـشىم  
بهنـــدىلهرنىڭ بۇنـــداق .  ئـــۆزىمىزگه زۇلــۇم قىلـــدۇق -قىلىــش بىـــلهن ئـــۆز 

  :دە ئاللىقاچان ئوتتۇرىغا قویۇلغانىدى“ قۇرئانى كهرىم”قىلمىشلىرى 
پهرۋەردىگارىمىز، بىز ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز زۇلۇم قىلدۇق، ئهگهر سهن     ”

سۈرە ( “  قۇم زىیان تارتقۇچىالردىن بولىمىزبىزگه مهغپىرەت قىلمىساڭ، بىز چو
  .) ئایهت- 23“ ئهئراف”

شۇنداق، ئېتىقادى سۇسلىشىپ كهتكهن خهلق بۇ سىناققا بهرداشـلىق        
 كاپىر –ئالالھنىڭ دىنىنى قوغداش، ۋەتهننى قۇتقۇزۇپ قېلىش        . بېرەلمىدى

ئىـــسالم (باالســـىدىن كوللىكتىـــپ قۇتۇلـــۇش ئىدىیىـــسى بولمىغـــانلىقى 
ــسىدى ــشىپ   ئهقىدىــ ــسى ئاجىزلىــ ــك ئىدىیىــ ــۈك، جامائهتچىلىــ كى ئۆملــ
ئۈچۈن، ھهربىر ئادەم ئۆزىنىال ئویالپ، ھهربىـر شـهخس ئـۆزىنىال      ) كهتكهنلىكى

ئىستىالغا دۈچ كهلگهن دۆلهتـته، قۇللۇققـا دۈچ        . كویىغا چۈشتى “ قۇتقۇزۇش”
كېلىۋاتقان مىللهتته قانداقتۇر شهخسىي قۇتۇلۇشـنىڭ بولمایـدىغانلىقىنى،        

ۋە ئازاتلىقنىڭ دۆلهتكه، مىللهتكه ئورتاق ئىكهنلىكىنى، یـا ئومـۇمى          ھۆرلۈك  
ــۈك قۇتۇلۇشـــال     ــۇمى یۈزلـ ــا ئومـ ــۇش؛ یـ ــاكى یوقۇلـ ــۇل بولـــۇش یـ یۈزلـــۈك قـ
بولىدىغانلىقىنى چۈشهنگىدەك ھالى بولمىغان بۇ خهلق جىھاد قىلىـشتىن         

ئىمانى كامىل بولمىغان ئهمىرلهرنىڭ بىر قىسمى ۋەتهننى     . ئۆزىنى قاچۇردى 
قوقاندىن كهلگهنلهرنىڭ (بهزىلىرى، . ایغا قوش قولالپ تۇتۇشقا كىرىشتىخىت

راھهت سۈرگهندە ھازىر بولۇپ، خهتهر كهلگهندە خهلقنـى، تـۇپراقنى    ) ھهممىسى
ئاھ، .  خهلقنى تهشكىللهیدىغان ئادەمنىڭ تایىنى بولمىدى. تاشالپ قېچىشتى
ــېلىش ”خىتــایالر … !بهخىتــسىز خهلــق ــدا توشــقان ئ ئاجایىــپ تهك “ ھارۇۋى

ھىلىگهرلىكى بىلهن ئالدامچىلىق سىیاسهتلىرىنى یۈرگۈزگهچكه، ئهقىدىسى 
 نېمه؟ مۆمىن نىـمه؟ ئىلغـا قىاللمـاس بولـۇپ قالغـان      كاپىربوشاپ كهتكهن،   

ــشىراقكهن ”: خهلـــق ــایالر بهگلهردىـــن یاخـ ــا “ خىتـ دېگهنـــدەك ئېزىتقۇلۇققـ
گىمــۇ خهلــق  بــۇ ھالــدا جىھــاد قىلمــاقچى بولغــان ئــایرىم بهگلهر  .ئالدانــدى

یاقۇپبهگنىـڭ قالـدۇق قوشـۇنلىرىدا     . تهرىپىدىن كۈچلۈك قـولالش بولمىـدى     
ھهقىقى جىھاد ئېڭى، ئالالھ ئۈچۈن ئۆزىنى بېغىشالش روھـى بولمىغـانلىقى     
ئۈچۈن، مهنسهپ تاماسىدىكى ئایرىم بهگلهرنىڭ زورى بىلهن تـوپىنى سـاقالپ     

قــان، جهڭگــۇۋارلىقى تۇرىۋاتـسىمۇ، ئهمهلىیهتــته مهنىــۋى ئىشهنچىـسىنى یوقات  



 20 

نهتىجىـــدە  . بـــۇ ھالـــدا ئالالھنىـــڭ یـــاردىمىمۇ بولمـــایتتى     ! ســـۇنغانىدى 
خىتـایالر پۈتـۈن   ! … قۇللۇق بىـزگه یۈزلهنـدى     –شهرمهندىلهرچه مهغلۇبىیهت   

ۋەتىنىمىزنــى ئىــشغال قىلغانــدىن كېــیىن ئالــدامچىلىق چۈمپهردىــسىنى   
ــۈردە قهتلىئــام باشــلىدى   ــۇزا. ئېچىــپ تاشــالپ، دەھــشهتلىك ت ق قهدىمقــى ئ

نى ھېچقاچـان ئاشـكارا   ) تۈركلهر(تارىختىن بېرى تۈرك دۈشمىنى بولغان، بىز       
ــۇزاق      ــكهن، ئ ــسىدىگه یهت ــال مهخ ــله بىلهن ــېڭهلمىگهن، ھى ــدا ی جهڭ مهیدانى
ئۆتمۈشته ئهجداتلىرىمىزنىڭ زەربىـسىدىن قورقـۇپ سـهددىچىن سـېپىلىنى           

ــدا قىلچىلىـــك مهرتلىـــك تۇی   ــان، ۋۇجۇدىـ ــور بولغـ ــقا مهجبـ ــى، سوقۇشـ غۇسـ
ــلىق    ــۇنالرچه یارىماسـ ــایالر خوتـ ــان خىتـ  –خىجىللىـــق تۇیغۇســـى بولمىغـ

نامهرتلىــك بىــلهن، مــۇنقهرزلىككه چۈشــكهن خهلقنــى، قــۇرالىنى تاشــلىغان،  
 –ئىلگىـرى  . قارشىلىقنى توختاتقـان خهلقنـى رەھىمـسىز قىـرغىن قىلـدى        

  ـ یىلىدىكى دەسلهپكى ئىستىالدىمۇ ئۇالر قارشىلىق توختىغان، خهلق1759
. قۇرالنى تاشلىغان ئهھۋالدا ئهنه شۇنداق نۇمۇسسىز نامهرتلىكنى قىلغانىدى  

 مىلیونغىچه 5  –2.5 بۇ ئىككى قېتىملىق قهتلىئامدا ـــ ھهر بىر قېتىمىدا    
خىتـایالر  . خهلق قىرىۋېتىلگهنلىكى تارىخچىالر تهرىپىـدىن مـۆلچهرلهنمهكته       

ىقىپ قىرغىن قىلىـشقا  رە ـ یوشۇرۇن تۇتقۇن قىلىپ ئاچ ائۆي ـ ئۆیدىن ئاشك 
ئادەتلهنگهن بولۇپ،ئۆلگهنلهرنى كۆرۈپ تۇرىدىغان باشـقا شـاھىد بولمىغاچقـا،     

خىتایالر مۇشۇ كۈندىمۇ ھهر (خهلقنىڭ غهزەپ ئوتىدىن ساقلىنىپ كهلمهكته  
 مىڭ قهدەر قېرىندىـشىمىزنى  300یىلى جازا الگىرلىرىدا، مهخپى تۈرمىلهردە    

ــا  ــنى داۋام قىلماقتـ ــىلىقنىڭ   خى). ئۆلتۈرۈشـ ــۇلى قارشـ ــۇ ئۇسـ ــڭ بـ تایالرنىـ
شاالڭلىتىش ئارقىلىق، قارشىلىق ) ئاھالىنى(یىلتىزىنى تۈگىتىش، خهلقنى 

قىلغۇچىالرنىڭ كۈچىنى ئاجىزلىتىـپ، مهڭگـۈ بـاش كۆترەلمهیـدىغان كـۈچ            
بۈگـۈنكى كۈندىكىـسى بولـسا     (نىسبىتىنى ساقالشـنى مهقـسهت قىلغانـدۇر        

بىزدەك ئاز نوپۇسلۇق مىللهتـكه  ). پۈتۈنلهي یوق قىلىشنى مهقسهت قىلغان   
نىسبهتهن ئېیتقاندا یۇقۇرىدا زىكرى كهچـكهن ئىككـى قېتىملىـق قهتلىئـام            

چــۇنكى ئــۈچ یىــل داۋام قىلغــان    . كىــشىنى چۈچۈتكىــدەك چــوڭ ســاندۇر   
لىرىـدىن بىرمىلیـونى   “ پىـدائى قىـسىم   ”كورىیهدىكى ئۇرۇشتا خىتایالرنىڭ    

ىــستالرنىڭ مهخـسهتلىك ھالــدا  ئـۆلگهن؛ ئىككىنچـى دۇنیــا ئۇرۇشـىدىكى نات   
سـابىق  .  مىلیـونى ئـۆلگهن    6قىرغىن قىلىشى ئارقىـسىدىمۇ یهھـۇدىالردىن       
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بۇ ئۇرۇشالردا زامانىۋى قىرغۇچى … یوگۇسالۋىیهدىن بىر مىلیون ئادەم ئۆلگهن
 مىلیـون  5قۇرالالر ئىـشلىتىلگهنلىكىنى نهزەرگه ئالـساق، بىـز ئۈچـۈن ئاشـۇ        

ــلهن ب   ــۇش بىـ ــان بولـ ــۇق سـ ــى   قورقۇنۇچلـ ــر ھهقىقهتنـ ــۇنداق بىـ ــرگه، شـ ىـ
زراق قۇربـان بېرىـدۇ ۋە   اھهر قاچان قارشىلىق قىلغـۇچى ئـ     ”: چۈشهندۈرىدۇكى

ــدۇ ۋە      ــان بېرى ــۇنغۇچى كــۆپ قۇرب ــوي س ــدۇ؛ ب ــاقالپ قالى مهنپهئهتلىرىنــى س
  “!ھهممىدىن قۇرۇق قالىدۇ

ھهربىـر چـوڭ ـ    . ھازىرقى زاماندىمۇ خىتایالر ئوخشاش ۋاسىته قولالنماقتـا 
زغىالڭالرنىـڭ ھهممىـسىدە خىتـایالر ئـاۋال یۇمـشاق ۋاســتىالرنى      كىچىـك قو 

ــك بىــلهن       ــدۇ، غهزەپ ئــوتىنى ھارامزەدىلى ــشلىتىپ ئالــدامچىلىق قىلى ئى
. ئاندىن ۋەدىسىگه خىالپلىق قىلغان ھالدا قىرغىنچىلىق باشالیدۇ. ئۆچۈرىدۇ
 الرنىڭ ۋەدىسىدە قانچىلىك تۇرىدىغانلىقىنى ئالالھنىڭ كاالمى ئوچۇقكاپىر

  :كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇ
مۇشرىكالر ۋەدىسىگه قانداقمۇ ۋاپا قىلسۇن؟ ئهگهر ئۇالر سـىلهرنىڭ      ”

ئۈستۈڭالردىن غهلىبه قىلسا، سىلهرنىڭ توغراڭالردا نه تۇققانچىلىققا، نه        
سىلهرنى ئېغىزلىرىدا خوش قىلىدۇ، دىللىرىدا . ئهھدىگه رىئایه قىلمایدۇ  

زىدا چىرایلىق سۆزلىگىنى بىلهن یهنى ئاغ(خاھلىمایدۇ ) ۋەدىسىدە تۇرۇشنى(
“ ئۇالرنىڭ تولىسى پاسـىقالردۇر   ). كۆڭۈللىرى ئاداۋەت، نىپاق بىلهن تولغان    

  .) ئایهت- 8“ تۆۋبه”سۈرە (
لېكىن، تهۋھىد، ئهقىدىدىن ئاللىقاچان چهتنهپ، شىرىك ئهقىدىلهر بىلهن 
چىرمىلىپ قالغان خهلق ئالالھنىڭ توغرا یولىنى نهدىن بىلـسۇن؟ شـۇنىڭ          

بۇ تارىخ ھهمىشه تهكرارلىنىپ تۇرىـدۇ، ھـازىرغىچه        . اقىۋىتىدە زىیان تارتىمىز  ئ
بىــز خىتایالرنىــڭ ۋەدىــسىدە تۇرمایــدىغانلىقىنى ئۇنتــۇپ  . تهكرارلىنىۋاتىــدۇ

بىراق، ئهقىدىنىڭ بۇلغانغانلىقى تـۈپهیلى،  . قالىمىزمۇ؟ یاق، ئېسىمىزدە بار 
ىش ئېھتىمالىنى تاما   مۇشرىكلىك بىلهن خىتایالرنىڭ شاپائهت قىلىپ قېل     

“ ھهر قېتىم ئۇنداق بولىـۋەرمهس، بـۇ قېـتىم رەھىـم قىلىـپ قـاالر       ”قىلىپ،  
ھـالبۇكى، بـۇ ئۈمىـد ئـالالھتىن كـۈتكهن ئۈمىـد        . دېگهن خام تامـادا بـولىمىز     

دىن كۈتۈلگهن ئۈمىد بولغانلىقى كاپىربولماستىن، مهخلۇقتىن، یهنه كېلىپ 
سى نېمه بولماقچى؟ بىز ھازىر دۇنیادا بۇنىڭ جازا! ئۈچۈن رۇشهن گۇمراھلىقتۇر

ــز    ــاۋاتقان خهلقمى ــامرات یاش ــۇن، ئهڭ ن ــار، ئهڭ زەب ــۇل  . ئهڭ خ ــداق ق ھېچقان
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بۇالرنىڭ .  بولغۇچى بىر مىللهت بىزدىن بهتتهر خورلۇق تارتمىغان ۋە تارتمایدۇ
كىتاۋىمىز مانا شۇ مهسىلىلهر    . ھهممىسىنى بىز ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز قىلدۇق    

ئىسالم دىنى دېگهن زادى قانـداق دىـن؟ ئۇنىـڭ     . زە یۈرگۈزىدۇ ئۈستىدە مۇالھى 
 ئهڭ تۈپ ئىدىیىسى نېمه؟ جىھاد دېگهن نېمه؟ بۇالرغا –ئهڭ تۈپ تهشهببۇسى 

  . جاۋاپ بېرىش بۇ كىتاپنىڭ ئاساسى مهقسىدى
لىرىمىزدا ئالالھنىـڭ   “ لىمائ”یوقۇرىدا زىكرى قىلغىنىمىزدەك بىزنىڭ     

ىگه ئایالندۇرىۋېلىش خاھىـشى بولغـانلىقى     كاالمىنى جان بېقىش دەسمایىس   
ئۈچــۈن، ھــازىرغىچه ئىــسالم دىنىمىزنىــڭ ئهھكــاملىرى تولــۇق تهرغىــپ       
قىلىنمىدى، چۈشهندۈرۈلمىدى، ئىـسالم دىنىمىزنىـڭ پـارالق سـهلتهنهتلىك       

بۇ تۈپهیلى بىز یوق قىلىنىش خهۋىپىگه دۈچ .  ئهلگه تونۇتۇلمىدى   ھهقىقىتى
  :ابىدا شۇنداق دېیىلىدۇئالالھنىڭ كىت. كهلمهكتىمىز

ئۇچۇرىغان زۇلۇمغا قارشى تۇراالیدىغانالرغا ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدىكى ”… 
  .) ئایهت- 39“ شۇرا”سۈرە (“ ساۋاپ تېخىمۇ یاخشىدۇر، تېخىمۇ باقىدۇر

یهنــى زۇلۇمغــا ئۇچــۇراپ تــۇرۇپ قارشــى  (بۇنىــڭ ئهكــسىچه بولغانــدىچۇ؟ 
ئـۇ دۇنیـادا دوزاخ تهییارلىنىـدۇ،    بـۇ دۇنیـادا شـهرمهندە قۇللـۇق،      ) تۇرالمىسىچۇ؟

» كۆرەشـلىرىم « مۇشۇ ئهسـىردىكى چـوڭ ئىـستىالچى گىتلېـر          . دېگهن سۆز 
بىر مىلـلهت ئۇرۇشـتىكى قىرغىنچىلىـق    ”: ناملىق كىتابىدا مۇنداق یازغان   

كۆرسـىتىش كۈچىـدىن مهھـرۇم       تۈپهیلى تۈگهپ كهتمهیدۇ، بهلكى قارشىلىق    
 –الالھنىڭ كاالمىدىكى راست ۋەدە ئ. “بولۇش تۈپهیلى نهسلى قۇرۇپ كېتىدۇ

ــانۇنىیىتى   ــادەم تهرىپىــدىن   –دۇنیانىــڭ مــۇتلهق ق  بىــر غهیــرى دىنــدىكى ئ
چۈشۈنىلگهنۇ، بۇ ھهقىقهت بىزگه دىنىمىز ئارقىلىق ئاللىقاچان بىلدۈرۈلگهن 

شۇڭا بۈگۈن نهسىلىمىز قۇرۇش    . تۇرۇقلۇق بىز ئۇنى چۈشهنمهي غهپلهتتىمىز    
 قۇتۇلۇش یولى بارمۇ ـ یوقمۇ؟ ئهگهر بىز ئالالھقـا،   .خهۋپىگه دۈچ كهلمهكتىمىز

ــى      ــاك ۋە ھهقىق ــادىمىز پ ــساق، ئېتىق ــكهم ئېسىل ــا مهھ ــڭ كاالمىغ ئالالھنى
ــۇدۇر     ــۋەتته ش ــولى ئهل ــۇش ی ــسا، قۇتۇل ــدىغان بول ــۇم  . بولى ــزگه مهل ھهممىمى

بولغىنىدەك دۇنیادىكى ئهڭ قۇدرەتلىك ئارمىیه ھىساپالنغان سابىق سوۋېت      
 ئارمىیىسى ئهڭ ئىلغار قۇرالالر، یۇقۇرى تېخنىكا، ئۈسـتۈن        ئىتتىپاقى قىزىل 

. ئهســكىرى كـــۈچكه ئىــگه بولـــسىمۇ ئافغانىــستاننى بـــوي ســـۇندۇرالمىدى   
تېخنىكىسى قاالق، قۇرال ـ یاراقلىرى ئاددى ۋە یېتهرسىز، مهدەنىیىتى تـۆۋەن،   
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الر ئىقتىسادى ناچار، نوپۇسى ئاز، ئارقا سهپ یاردىمى بولمىغان ئافغانىستانلىق
نېمه ئۈچۈن غهلىبه قىلـدى؟ بىـر مىلیونغـا یهتمهیـدىغان چـېچهنلهر قانـداق                

!  شۈبىھـسىزكى، ئۆلـۈم یـولى   –غهلىبه قازاندى؟ دۈشمهنگه سـۈكۈت قىلىـش        
شـهرەپ  ! غهلىـبه یـولى   ! دۈشمهنگه قارشى جىھاد قىلىش ئالالھ بویرىغان یول      

پ ئهنه شـــۇ مهنىـــۋى قـــۇۋەت دۈشـــمهننى بېـــسى ! جهنـــنهت یولىـــدۇر! یـــولى
بىز دۈشمىنىمىزنىڭ نوپۇسى كۆپ، قۇراللىرى ! چۈشىدىغان ئاساسى ئامىلدۇر

چـۇنكى  . بـۇ یوقۇلۇشـنى تهن ئىلىـشتۇر     ! خىل دەپ قورقساق مۇشرىكلىكتۇر   
ــالالھتىن قورقــۇش كېــرەك    ــوغرا كهلــسه پهقهت بىــر ئ ! مــۆمىنلهر قورقــۇش ت

ز بىلهن رۇسالر چېچهنلهرگه قارىغاندا نوپۇسى كۆپ، بى: سېلىشتۇرۇپ كۆرەیلى
مهسـىلهن، رۇسـالر   ! خىتایالرنىڭ نوپۇس نىسبىتىدىن تېخىمۇ زور تهتۈر رەقهم     

 دىن توغرا كېلىشى مۈمكىن؛ بىر مىلیـارت      200ھهربىر چېچهنگه تهخمىنهن    
 مىلیون 10خىتاي بىزگه قانچىدىن توغرا كېلهر؟ ئهگهر بىزنىڭ نوپۇسىمىزنى 

ــدىمۇ  ــدۇ 100دېگهن ــوغرا كېلى ــته ئهممــا بىــز ئهم.  دىــن ت ــون 30هلىیهت  مىلی
 دىـن تـوغرا   30ئۇ ھالـدا دۈشـمهن ھهربىـر شـهرقى تۈركىـستانلىققا           . خهلقمىز
بۇ ساننى چېچهنىستان بىلهن رۇسسىیهنىڭ كۈچ سېلىشتۇرمىسىغا . كېلىدۇ

روبىرو قىلساق خېجىللىقتىن یۈزىمىز قىزارماسمۇ؟ ئۇنىڭ ئۈستىگه خىتایالر 
ــ     ــى كــۈچى ۋە ئىن ــسى، ھهرب ــات سهۋىیى ــى جهھهتــلهردە  تهرەققىی سانى ساپاس

  . رۇسالردىن ئاسمان ـ زېمىن پهرق بىلهن تۆۋەن تۇرىدۇ
كۆرۈنــۈپ تــۇرۇپتىكى، باھانىلىرىمىزنىــڭ ھهممىــسى ئاساســسىز، پهقهت 
ئېتىقادنىڭ سۇسلىشىپ كېتىـشى، ساختىلىـشىپ كېتىـشى، ئهقىـدىنىڭ          

  :رەسۇلۇلالھ شۇنداق دېگهن. زەئىپلىگى ئهڭ مۇھىم سهۋەپتۇر
 دىننىڭ ، هر ئىسالمدا چهكلهنگهن نهرسىلهرگه ئهگهشسهڭالرئهگهر سىل” 

ــان     ــاراڭالردا قىلىۋاتق ــۆز ئ ــسهڭالر، ئ ــله ئىشلهت ــاي ھى ــى تۇتم ھهقىقىتىن
یـاكى شـۇنىڭدەك باشـقا جاھانـدارچىلىق      (دېھقانچىلىق ۋە تىجارىتىڭالرغـا     

رازى بولۇپ یۈرىۋەرسهڭالر ھهم جىھاد قىلىشتىن باش تارتساڭالر، ) یولۇڭالرغا
ــا ــدۇ  ئ ــۈرۈپ قویى ــارلىقنى كهلت ــتۈڭلهرگه خ ــىلهرنىڭ ئۈس ــىلهر . لالھ س س

ئهبۇ « ( “   ئالالھ خارلىقنى كۆترىۋەتمهیدۇ ئۆزۈڭالرنىڭ دىنىڭالرنى تاپمىغىچه
  .)»داۋۇد
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ئهقىدە زەئىپلىگى تۈپهیلى خىتایالرنىڭ ھۇجۇم قىلىشى ئۈچۈن ئـاجىز         
نئى ھالــدا خىتــایالر ھــازىر بىــزگه ســۇ : مهســىلهن. ھــالقىلىرىمىز كــۆپهیگهن

زەھهرلىك چېكىملىك تارقىتىش ئارقىلىق یوقۇتۇش، كېرەكسىز قىلىۋېتىش 
ــۇنئى   ــسهللىكلهرنىمۇ ســ ــشلىتىۋاتىدۇ، یۇقۇملــــۇق كېــ تاكتىكىــــسى ئىــ
یېتىشتۈرۈلگهن ۋىرۇس ۋە باكتېرىیىلهر ئارقىلىق خهلقىمىزگه تارقىتىۋاتىدۇ    

دىدىن ئىبارەت ئهقى). بۇ كېسهللىكلهر ئېرىسىیهتكه ئایلىنىدىغان كېسهللهر(
مهنىــۋى قورغانــدىن چىقىــپ كهتكىنىمىــز ئۈچــۈن بــۇ زىیانكهشــلىكلهردىن   

ــسىزمىز  ــشقا ئامالـ ــا    . ساقلىنىـ ــۇ توزاققـ ــلىرىمىز بـ ــۇن یاشـ ــڭ نۇرغـ بىزنىـ
ئهگهر ئۇالردا ھهقىقى ئىسالم ئهقىدىـسى بولـسىدى، زەھهرلىـك      . دەسسىمهكته

ۇنكى ئىسالم چ. چېكىملىك چهكمىگهن بوالتتى، ھهتتا تاماكىمۇ چهكمهیتتى
ــدىكى    دىنىــدا ــانلىق بولغــان نهرســىلهر، ئىــسىراپچىلىق تۈرى  ئىنــسانغا زىی

نهرسىلهر ھارام دىیىلىدۇ، چهكلىنىدۇ، بۇ بىرى؛ ئىككىنچىسى، نـامراتچىلىق   
باھانىسىدا بىر مۇنچه خوتـۇن ـ قىزلىرىمىـز خىتـایالر بىـلهن نىكاھالنماقتـا،       

ىن مهھـرۇم بولغـانلىقى     بىرمۇنچىلىرى بولـسا مىللـى كىملىـك تۇیغۇسـىد        
ئۈچۈن خىتـایالر   ) دىنى ئهقىدىسىدىن سۆز ئېچىش تېخىمۇ مۈمكىن ئهمهس      (

بىلهن نىكاھالنماقتا؛ یهنه بىر مۇنچىلىرىنى خىتایالر یۇقۇرى مائاش یهمچۈكى 
  ئـۇالرنى نـېمه رەسـۋا ئىـشالرغا    . بىلهن ئالداپ ئىچكى خىتایغا ئهپكېتىۋاتىـدۇ    

ــ   ــانكى، مان ــا ئای ــشى ئالالھق ــۇش   سېلى ــى یوقۇت ــسى مىلل ــڭ ھهممى ا بۇالرنى
ــدۇر ــڭ،     . یوللىرى ــشمۇ بىزنى ــسهللىك تارقىتى ــۇق كې ــدا یۇقۇمل ــۇنئى ھال س

خىتایالرغا ماسلىـشىش مۇناسـىۋېتىدە بولغـانلىقىمىز تۈپهیلىـدىن ئهمهلـگه       
ئهگهر بىـزدە ئهقىـدە سـاپ بولىـدىغان بولـسا خىتایالرغـا قارشـى             . ئاشۇرۇلماقتا

ئـۇ ھالـدا خىتایالرنىـڭ یوقۇتـۇش        .  سـاقلىناتتى  مادارىسىز ۋە ئۆڭمهس نهپرەت   
ۋاھالهنكى، بۇ . پىالنلىرىنىڭ ئورۇنلىنىشى ئۈچۈن زور توسالغۇ بولغان بوالتتى

  .نهپرەت چىن ئىسالم ئهقىدىسى ئاساسىدىن ئایرىاللمایدۇ
ھىــس قىلىــش تهس ئهمهســكى، ھهقىقىــي ئىــسالم ئهقىدىــسى بولغــان 

ىمۇ خىتایالر بىلهن نىكاھالنمایتتى؛ یهنه بولسا شۇ ئایالالر نامراتلىقتىن ئۆلس
بىرلىرى روھى زەئىپلىك بىلهن خىتایالرنى ئۇلۇغ ساناش تۇیغۇسـىدا بولـۇش          
ــهتكه    ــا نىجاسـ ــوالتتى، ئهكـــسىچه ئۇالرغـ ــا تهگمىـــگهن بـ نهتىجىـــسىدە ئۇالرغـ
قارىغانــدەك یىــرگىنىش بىــلهن قــارایتتى؛ كېیىنكىلىــرى جىــسمىنى پۇلغــا  
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نى تهرك ئېتىپ، ئـالالھ     “ خىزمهت”ىپ بارىدىغان   ساتىدىغان، یوقۇلۇشقا ئېل  
ئـــۈچىنچى، ئىچىملىـــك بىزنىـــڭ   . ۋەدە قىلغـــان جهننهتنـــى كـــۆزلهیتتى  

یاشلىرىمىزنى كېرەكتىن چىقىرىۋاتقان یهنه بىر زەھهر بولـۇپ، خىتایالرنىـڭ        
ئىچىملىكنى نوقۇل ھالدا ئىقتىسادى قىممهت یارىتىدىغان تـاۋار بولۇشـتىن        

ــا باشــقا سىیاســى مهقــسهت  ــدىلىنىۋاتقانلىقى ئاشــكارا بولماقت .  ئۈچۈنمــۇ پای
خىتایالر مهلۇم بىر جایدا ھاراق ئوبروتىنىڭ ئاز ـ كۆپلىكىگه قاراپ بۇ جایدىكى 

كۆرسىتىش ئېھتىمالىنىڭ چـوڭ ـ    خهلقنىڭ دىنىي كهیپىیاتىغا، قارشىلىق
. كىچىكلىكىگه باھا بېرىـشىدىكهن ھهم شـۇنىڭغا یارىـشا تهدبىـر تۈزىـدىكهن            

ــى ــوبروت      : لهنمهس ــۆپ ئ ــایىتى ك ــاراق ناھ ــلىدە ھ ــهھهردە ئهس ــر ش ــۇم بى مهل
بـــۇ ھـــال خىتـــایالرنى . بولىـــدىكهن، كېـــیىن ئـــوبروت تـــۆۋەنلهپ كېتىپتـــۇ

زالپ كهتتى؟ ئۇالر ھاراقنى اھاراق ئىچىدىغانالر نېمه ئۈچۈن ئ”. چۆچۈتىۋەتكهن
ــلىدى؟    ــشنى باش ــېمه ئى ــدى ن ــالپ ئهم ــۇالھىزە ۋە   “ تاش ــدا م ــگهن مهزمۇن دې

ــشۈ ــانتهكـ ــچىدكه  . رۈش ئېلىـــپ بارغـ ــالرنىڭ مهسـ ــۇن یاشـ ــدە نۇرغـ نهتىجىـ
ئۇالر دەرھـال بۇنىـڭ ئالـدىنى       . قاتنایدىغان بولۇپ قالغانلىقىنى ئېنىقلىغان   

ئېلىش، ئۇالرنى قایتىدىن تۇیۇق یولغـا بۇرىـۋېتىش ئۈچـۈن تهدبىـر تۈزۈشـكه،             
بۇنىڭــدىن ســىز . مۇنــاپىقالرنى، جاسۇســالرنى ئىــشقا سېلىــشقا كىرىــشكهن 

ىنـى چۈشــهندىڭىز؟ كۆرۈنـۈپ تــۇرۇپتىكى، ئالالھنىــڭ دىنـى بىــز ئۈچــۈن    نېم
  .ھهقىقهتهنمۇ مهنىۋى قورغاندۇر

خۇالسهكاالم، ئهنه شۇ مهنىۋى قورغاندىن، ئىشهنچىلىك قوغدىغۇچىدىن       
ئایرىلىپ قالغان خهلقىمىزنى قایتىدىن بۇ قۇدرەتلىك قۇرالغا ئىگه قىلىـش         

ئۆلۈمـدىن بـۇرۇن   ”. ىكى پهرزدۇرئۈچۈن كىم نېمىنـى بىلـسه شـۇنى یهتكـۈزم         
ئالالھنىــڭ كــاالمىنى بىلىــپ تــۇرۇپ . كېــرەك“ ھایاتنىــڭ قهدرىنــى بىلىــش

كهمىنه مۇئهللىپ مهدرىسه ئهھلى ئهمهس،     . خهلققه یهتكۈزمهسلىك گۇناھتۇر  
شۇنداق بولسىمۇ، ئۆزىگه مهلۇم بولغان ھهقىقهتنـى ئهلـگه بىلدۈرۈشـنى قهرز             

ــۈك، ئهممــا  . لــدىاا قهلهم ئلىغــوبىلىــپ چــوڭ یۈرەكلىــك بىــلهن ق  تېمــا بۈی
. لدىـدا ئۆزرۈلىكتـۇر  امۇئهللىپنىڭ ساۋادى ئىنتایىن تۆۋەن، شۇڭا كىتاپخانالر ئ  

ئهگهر بىلىمنىڭ كهملىكىنى باھـانه قىلىـپ، ئـۆزىگه مهلـۇم بولغـان ھهقنـى        
چــۇنكى . ئهلــگه بىلدۈرمىــسه ئىــدى، تهبىئىكــى مۇنــاپىق، گۇناھكــار بــوالتتى 

ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پهیغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىڭالر، ! رئى، مۆمىنله”: ئالالھ
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 -  20“  ئهنفال”سۈرە (“ ئاڭالپ تۇرۇپ ئۇنىڭدىن یۈز ئۆرىمهڭالر) قۇرئاننى(سىلهر 
ئۇنى ئاڭالپ تۇرۇپ یهتكۈزمهسـلىك ئۇنىڭـدىن یـۈز    .  دەپ ئاگاھالندۇرغان )ئایهت

مېنىڭ ” :  دېگهنشۇنداق ) ۋ. ئه.س(رەسۇلۇلالھ . ئۆرىگهنلىك بۇالتتى، ئهلۋەتته
یاخشى )  چوقۇمكى( جېنىم ئىلكىدە بولغان ئالالھ بىلهن قهسهمكى، سىلهر 

شـۇنداق قىلمىغىـنىڭالر   (ئىشقا بویرۇپ یامان ئىشتىن توسایسىلهر یاكى  
پۈتـۈن  (ئانـدىن كېـیىن سـىلهر       . ئالالھ سىلهرگه ئازاپ ئهكىلىدۇ   ) تۈپهیلى

  .)»تىرمىزى«( “مایدۇدۇئا قىلساڭالرمۇ ئىجابهت قىلىن) ئۆمۈرۈڭالر بویى
دېمهك، كىمىكى ئالالھنىڭ ھهق دىنىدىن بىر قهترە بىلىـدىكهن، ئـۇنى       
خهلققه یهتكۈزۈشكه، ئۇالرنى یاخشىلىققا دەۋەت قىلىپ یامانلىقتىن توسۇشقا 

) ۋ. ئه.س(رەسـۇلۇلالھ   . دۇر“مۆمىن مۆمىننىـڭ ئهینىكـى    ”چۇنكى،  . قهرزدۇر
  :شۇنداق ئاگاھالندۇرغان

وقیارىمنىڭ ئاستىدا، خارلىق ۋە مهھكۇملۇق مېنىڭ رىزقىم ئ” 
  .)»بۇخارى«(“ مېنىڭ بویرۇقىمغا بوي سۇنمىغانالرغادۇر

ئـالالھتىن قورقـۇش تۇیغۇســى بولغـان مـۆمىن ئهلــۋەتته بـۇ بــویرۇقالرنى      
  :چۇنكى. ئېتىبارسىز تاشالپ قویۇشقا جۈرئهت قىاللمایدۇ

پىق قاتارىدا ئهگهر بىر كىشى جىھادقا تهرغىپ قىلمىسا ئۇ كىشى مۇنا”
  .)»مۇسلىم«(“ ئۆلۈپ كېتىدۇ

بۇ كىتاپتا سىیاسـى كېڭهشـتىن ۋەیـاكى سـاقچى ئىدارىـسىدىن مائـاش        
لىدىغان مۇناپىق موللىالرنىڭ بۇرمىالپ چۈشهندۈرۈشلىرىدىن ساقلىنىش      ائ

دىن ۋە »  قۇرئانى كهرىم«ئۈچۈن، نوقتىئى نهزەرلىرىمىزنىڭ دەلىلى سۈپىتىدە 
، »تىرمىــزى«، »مۇسـلىم «، »بۇخــارى «–ى پلىرئهڭ نوپۇزلـۇق ھهدىــس كىتـا  

مهزھهپـــكه تهۋە .  دىـــن نهقىـــل ئېلىنـــدى–» ئىبنـــى مـــاجه«، »ئهبـــۇ داۋۇد«
ــاد كىتاپلىرىغــــا مــــۇراجهت قىلىنمىــــدى  . كىتاپالرغــــا، فىقھــــى، ئىجتىھــ

كىتاپخانلىرىمىزنىـڭ ئاساســهن ئهرەپـچه بىلمهیــدىغانلىقىنى نهزەردە تۇتــۇپ،   
ئهرەپــچه . سلهرنىڭ تهرجىمىـسىال ئېلىنـدى  نهقىـل ئېلىنغـان ئـایهت ۋە ھهدىـ    

بىلىدىغانالرنىڭ ئهسلى نۇسخىسىغا سېلىشتۇرۇپ پایدىلىنىشى، شـۇنداقال        
دەلىللهرنــى یالغانغــا چىقىرىــپ، دۈشــمهننىڭ پایدىــسىغا پهتىــۋا بېرىــدىغان 

ــا     ــۈن ئایهتلهرنىــڭ ئاخىرىغ ــېلىش ئۈچ ــدىنى ئ ــاق (پىتنىچىلهرنىــڭ ئال تىرن
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  ھهدىــسلهر ئاخىرىغــا. ۇرلىرى ئىــالۋە قىلىنــدىســۈرە ۋە ئــایهت نومــ) ئىچىــگه
  .قایسى ھهدىس كىتابىدىن ئېلىنغانلىقى ئىزاھالندى) تىرناق ئىچىگه(

بـۇ كىتــاپ مۇئهللىپنىـڭ دىنــى سـاھهدە قىلىۋاتقــان تـۇنجى ئهمگىگــى     
بولغانلىقى ئۈچۈن “ ئۇستا كۆرمىگهن شاگىرت“بولغانلىقى، ئۇنىڭ ئۈستىگه 
ئازمــاس ئـالالھ، ئــازغۇن  . ســلىقى تهبىئـى ھالـدۇر  خاتـالىقالردىن خـالى بواللما  

ھهدىـسلهرنىڭ  . بهندىسىنىڭ نىیىتىدىكىنى روشهن كۆرۈپ تۇرىـدۇ، ئهلـۋەتته        
تهرجىمىسىگه یاردەم بهرگهن قىممهتلىك مۇجاھىـد ئىنىلىـرىم ئهبـۇ خالىـد،            

  .ئابدۇلفهتتاھالرغا ۋە ئهنۋەر ئهبۇ ئوسمانغا ئالالھتىن كاتتا ئهجىر تىلهیمهن
ــالالھ  ــاي،  ئـ ــتهھكهم قىلغـ ــان ئىـــشىمدا مۇسـ ــیهت قىلغـ نىـ

زېھنىمنى روشهن قىلغاي، ئالالھنىڭ كاالمى ھازىرغىچه تولۇقى بىلهن        
یهتمىــگهن ۋەتهنداشــلىرىمغا بىلگهنلىرىمنــى یهتكۈزۈشــكه نېــسىپ     

ئازغــــان ھهم ئازغــــانلىقى ســــهۋەپلىك خارلىققــــا قالغــــان ! قىلغــــاي
ى مۇســتهھكهم خهلقىمىزنــى ئــالالھ ھىــدایهت قىلغــاي، ئهقىدىــسىن    

ــدۈرگهي  ــان  ! قىلغــاي، ئىمــانىنى كۈچلهن ــكه پاتق ــۇرى زۇلمهت ئىــسالم ن
ــدۇرغاي ــان،  ! دىللىرىنـــى نۇرالنـ ــلهن قهلبـــى یۇرىغـ ــۇرى بىـ ئىـــسالم نـ

 –مۇستهھكهم ئهقىدىدىن قۇۋۋەت تاپقـان خهلـق، ئـالالھ بویرىغـان پهرز         
ــپ  ــا ئاتلىنىـ ــۆرۈپ    200 ،جىھادقـ ــارلىقنى چـ ــۇس ۋە خـ ــق نومـ  یىللىـ

ــۇئهللىپنى ئهڭ ئ شــۇ! تاشــلىغاي ــا م ــارەك غازاتت ــدىغان  ا مۇب ــدا بارى لدى
پىداكارالردىن قىلغاي، جىھاد ئهمهلىیىتىدىن قېنى بىلهن گۈزەل تارىخ        
یېزىپ چىقىشقا، تېخىمۇ كۆپ پایدىلىق كىتاپالرنى یېزىپ چىقىـشقا         
مۇیهسسهر قىلغاي ۋە ئاخىرى شاھادەت شـهربىتىنى ئىچىـشكه نىـسىپ     

 پۈتكـۈل مـۆمىنلهرگه بىرلىـك،       –رالنغان ئهلـگه    ئالالھتائاال خا ! قىلغاي
ئۆملــۈك، نــۇر ۋە ئۈمىــد، جــۈرئهت ۋە ســاباتلىق، پىــداكارلىق ۋە نۈســرەت 

  !ئاتاقىلغاي، ئامىن
ئى ئالالھ، بىزنىڭ سهندىن باشقا پاناھىمىز یوق، ھىماتىمىز  

یوق، ھهممه ئىشىمىزغا ئۆزەڭ غهمخور بول، بىـزگه ئاسـانلىق یارىتىـپ           
 جــۈرئهت ئاتــا قىــل، غهیــرەت ئاتــا قىــل، ئۆلۈمــدىن       بهرگىــن، بىــزگه 

  !قورقمایدىغان روھ ئاتا قىل، ئامىن
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  بىرىنچى باب

  ئىسالم ئهقىدىسى توغرىسىدا
  

  ئهقىدە دېگهن نېمه؟
ئهقىـدە ـــــ ئىنــسانالرنىڭ مهلــۇم بىرخىــل غــایىگه، ئىــدىئالغا، نىــشان ـ     

  .مهقسهتكه بولغان ساداقىتى، تهۋرەنمهي باغلىنىشىدۇر
  داق بولسا، ئىسالم ئهقىدىسى دېگهن نېمه؟ئۇن

ــیىلگهن تهۋرەنــمهس ســاداقهتنىڭ ئىــسالم دىنىغــا    ئىــسالم (یۇقۇرىــدا دې
ــشىدۇر ) دىنىنىــڭ پهرز ۋە ســۈننهتلىرىگه ــا بولغــان  . ئائىــت بولى ــر ئالالھق بى

ئېتىقادتـا قىلـچه تهۋرەنمهســلىك، تىـل بىــلهن ئىقـرار قىلىــش، دىـل بىــلهن      
 ئىـسالم   –هرىكهت ئـارقىلىق ئىـسپات قىلىـش        ئېتىراپ قىلىش، شۇنداقال ھ   

ئهگهر بىـر ئـادەم ئىـسالمدا بویرۇلغـان پهرزلهردىـن بهزىلىرىنــى      . ئهقىدىـسىدۇر 
قىلىپ، بهزىلىرىنى قىلمىـسا بـۇنى تـوغرا ئهقىـدە یـاكى مـۇكهممهل ئهقىـدە          

  .ئهڭ توغرا ئهقىدە تهقۋادارلىقتا ئىپادىلىنىدۇ. دېگىلى بولمایدۇ
توغرا ئهقىدە ئهھلى بولماق ئۈچـۈن قىلىـشقا   ه؟ تهقۋادارلىق دېگهن نېم  

تېگىــشلىك پهرز ئهمهلــلهر قایــسىالر؟ قىلماســلىققا تېگىــشلىك ئىــشالر      
قایسىالر؟ بۇالر ھهققىدە ئىمكانىیهتنىڭ بارىچه تهپسىلى توختىلىـپ، جـاۋاپ          

  .بېرىشكه تىرىشىمىز
  ئىبادەت

  بىزنىـــڭ ناھــــایىتى نۇرغـــۇن ئـــادەملىرىمىز ئىلگىــــرى    –ئىبـــادەت  
ــرقهدەر كهڭ     چ ــى بىـ ــال ئهمهس، بهلكـ ــاز ئوقۇشـ ــال نامـ ــهنگىنىدەك پهقهتـ ۈشـ

 ئالالھنىـــڭ –ئىبـــادەت . لىـــدىغان ئۇقۇمـــدۇرامهزمـــونالرنى ئـــۆز ئىچىـــگه ئ
  .ئىنسانالرنى یارىتىشتا كۆزلىگهن مۇددئاسىغا ئۇیغۇن سۆز ۋە ئىش ھهرىكهتتۇر
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ۈچۈن كونكرېتراق قىلىپ ئېیتقاندا، ئالالھ بهندىلهرنى ئىبادەت قىلىش ئ
  :بۇنى بىز قۇرئاندىكى ئوچۇق بایانالردىن بىلهلهیمىز. یاراتقان

“ جىنالر ۋە ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن یاراتتىم”
  .) ئایهت- 56“ زارىیات”سۈرە (

  :ھهدىسى رەسۇلۇلالھتىنمۇ دەلىل كهلتۈرۈش مۈمكىن
بهندىلهرنىڭ  – بىر ھهققى   ـ  ئالالھ تائاالنىڭ بهندىلهردىكى بىردىن     ”

، » بۇخارى« ( “ ئالالھ تائاالغا ھېچنهرسىنى شىرىك كهلتۈرمهي ئىبادەت قىلىشىدۇر
  .)»مۇسلىم«

لېكىن شـۇنى ئهسـتىن چىقارماسـلىق كېرەككـى، ئـالالھ بهنـدىلهرنىڭ             
  :بۇنىڭغىمۇ ئوچۇق دەلىللهر بار. ئىبادىتىگه مۇھتاج ئهمهس

ــى ” ــاال ئهھلـ ــسىزكى، ئالالھتائـ ــدىنشۈبىھـ ۇالرنىـــڭ یهنـــى ئ (جاھانـ
  .) ئایهت- 97“ ئال ئىمران”سۈرە (“ بىھاجهتتۇر) ئىبادىتىدىن

ــا   ) ئــى مــۇھهممهد(” ــمه ئالالھق ــردۇر، ھهم ــالالھ بى ــۇ ئ ــى، ئ ئېیتقىنك
  .) ئایهت-1“ ئىخالس”سۈرە (“ مۇھتاجدۇر

دېمهك، ئالالھ ئۆزى یاراتقان شـهیئىلهرگه ئهمهس، بهلكـى پۈتـۈن كائىنـات           
  .ئالالھقا مۇھتاجدۇر

  شالر ئىبادەت ھىساپلىنىدۇ؟قانداق ئى
ئالالھتائاال تهرىپىدىن قوبۇل كۆرۈلىدىغان سۆز ۋە ئىش ـ شۈبھىسىزكى 

نامـــاز، دۇئــا، ئـــالالھ رىزاســى ئۈچـــۈن   : مهســىلهن . ھهرىكهتــلهر ئىبـــادەتتۇر 
قىلىنىدىغان قۇربانلىق ۋە ئالالھنىڭ دىنىنى ئهزىز قىلىش یولىدىكى سۆز ـ  

ىرىغا پۇل سـهرپ قىلىـش ۋە بـۇ ئىـشالرغا         جىھاد، یاخشىلىق یولل  (ھهركهتلهر  
  :قۇرئانى كهرىمدە بۇ توغرۇلۇق شۇنداق دېیىلىدۇ. قاتارلىقالر) دەۋەت قىلىش

ئېیتقىنكى، مېنىڭ نامىزىم، قۇربانلىقىم، ھایاتىم ۋە ) ئى مۇھهممهد(”
ئالهملهرنىـڭ  ) دۇنیـادا قىلغـان یاخـشىلىقلىرىم ۋە ئىبـادەتلىرىم        (ماماتىم  

  .) ئایهت-162“ ئهنئام”سۈرە (“ ھ ئۈچۈندۇرپهرۋەردىگارى ئالال
  :ھهدىسلىرىدە شۇنداق دەیدۇ) ۋ. ئه.س(رەسۇلۇلالھ 

بهندىلىرىم ئۆزلىرى ئۈستىگه پهرز قىلىپ ’: ئالالھتائاال مۇنداق دېدى”
بېكىتىلگهن ئىبادەتتىن باشقا ھهرقانداق یاخشى نهرسه بىلهنمۇ ماڭا یېقىن 

  ).»بۇخارى«(‘ “بواللمایدۇ
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  ولسا قانداق قىلغاندا توغرا ئىبادەت ھىساپلىنىدۇ؟ئۇنداق ب
ئالالھ تائاال ۋە ئۇنىـڭ پهیغهمبىرىنىـڭ ھـۆكمى ۋە كۆرسـىتىپ بهرگىنـى           

ھهرخىــل مهزھهپــلهرگه .  ھهقىقىــي ئىبــادەتتۇر–بــۇیىچه قىلىنغــان ئىبــادەت 
بۆلۈنۈپ، قۇرئـان ۋە ھهدىـسكه ئۇیغـۇن بولمىغـان مهزمـۇن ۋە شـهكىل بىـلهن               

ــان ســۆز ـ      ــساپالنمایدۇ  قىلىنغ ــلهر ئىبــادەت ھى بولۇپمــۇ بىزنىــڭ  . ھهركهت
ــاردا      ــۇھىم قات ــدەك م ــا پهرزلهرنىــڭ بىرى ــى گوی ــزدە دىنىــي مهزھهپن ۋەتىنىمى

دېگهن سـۇئال  “ دىنىڭ نېمه؟”سانىۋېلىش خاھىشى ئىنتایىن ئېغىر بولۇپ،     
. دەپ سوراشنى بارابهر ئورۇنغـا قویىـدۇ  “ قایسى مهزھهپتىن؟”بىلهن بىر قاتاردا  

شىئه یـاكى  (مهزھهپكه تهۋە بولۇش ” باقایلىكى، قۇرئاندا یاكى ھهدىسته   سوراپ
ـــــ  ) مهزھىبىـدە بولـۇش   … سۈننى ـــــ ئىمـام شـافىئى یـاكى ئىمـام ھهنىـفه،           

  : دېگهن گهپ بارمىكهن؟ ئهكسىچه قۇرئان كهرىمدە“ مۆمىنلىكنىڭ شهرتى
قه ئۆز  پىرقه بولۇپ، ھهر پىرـسىلهر دىندا ئىختىالپ قىلىشىپ، پىرقه ”

ــى بىــلهن خوشــاللىنىدىغانالردىن    ــاڭالر(دىن ــۈرە (“ )بولم  ) ئــایهت-32“ رۇم”س
ــیىلگهن ــشى كېرەككــى، پهیغهمبىرىمىــز      . دې ــه ســهمىمىزدە بولى شــۇ نهرس
ھایات ۋاقتىدا ئىسالم دىنىدا قانداقتۇر مهزھهپ مهۋجۇت      ) ۋ. ئه.س(رەسۇلۇلالھ  

نىڭ )  ۋ.  ئه. س( بىرىمىز ئهمهس ئىدى، قۇرئاندا كۆرسىتىلگهن بۇیىچه ۋە پهیغهم
ھېلىمۇ مهزھهپكه تهئهللۇق كىتاپالرنى . قىلغىنى بویىچه ئىبادەت قىلىناتتى

ــشقا       ــساق نېمىـ ــاس قىلـ ــسنى ئاسـ ــان ۋە ھهدىـ ــاي، قۇرئـ ــزان قىلىۋالمـ مىـ
ــسى     ــمهنگه پایدىـ ــى دۈشـ ــزگه ئهمهس، بهلكـ ــڭ بىـ ــدىكهن؟ مهزھهپنىـ بولمایـ

ــاپىق مـــولل   ــایالر ئالـــدامچى، مۇنـ ــانلىقى ئۈچـــۈن خىتـ ــارقىلىق بولغـ ىالر ئـ
توغرا یولنى تهشـهببۇس قىلغـۇچىالر چهتـكه        . مهزھهپچىلىكنى كۈچهیتمهكته 

خهلقــارادىمۇ مۇســۇلمانالرنىڭ . قېقىلماقتــا، ئاۋامغــا ســهت كۆرســىتىلمهكته 
“ كـالال سوقۇشـتۇرۇش   ”مهزھهپچىلىكىدىن پایـدىلىنىپ جاھـانگىر دۆلهتـلهر        

اتالر پارتىیىــسى رۇســسىیىنىڭ ئهركىــن دېمــوكر. تاكتىكىــسى یۈرگــۈزمهكته
نـاملىق كىتابىـدا ئوچـۇق ـ     » رۇسسىیىنىڭ تهقـدىرى «داھىسى ژېرنوۋىسكى 

جهنوپ (رە ھالدا چار پادىشاسى پېتىرنىڭ توڭلىماس پورتقا ئىگه بولۇش          ائاشك
غایىـسىنى ئىـشقا ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن بـۇ رایونـدىكى        ) تهرەپته دېڭىزغا چىقىـش   
نىڭ دىنـى  ) ان، ئىران ۋە ئىراق ئافغانىستان، پاكىست (مۇسۇلمان ئهللىرى ــــ    

مهزھهپ زىدىیىتىنى كوچىالش ئـارقىلىق یوچـۇق تېپىـشنى ۋە ئـۇالر بىـلهن            
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ئایهتته . مۇسۇلمان تۈركلهرنى سوقۇشقا سېلىش تهسهۋۋۇرىنى ئوتتۇرىغا قویىدۇ
  : شۇنداق ئاگاھالندۇرۇلىدۇ

ئى، مـۆمىنلهر، ئالالھقـا ئىبـادەت قىلىڭـالر، پهیغهمـبهرگه ئىتـائهت             ”
“ بىكار قىلىۋەتمهڭالر)  كۈفرى، نىپاق ۋە رىیا بىلهن(ڭالر، ئهمىلىڭالرنى قىلى

  .) ئایهت-33“ مۇھهممهد”سۈرە (
  :ھهدىستىمۇ بۇ ھهقته بایانالر بار

ھهر قانداق ئادەم بىزنىڭ بویرىقىمىز بولمىغان ھهرقانداق ئىـشنى         ”
  .)»مۇسلىم«(“ مهقبۇل ئهمهس) ئالالھنىڭ دەرگاھىدا(قىلسا 

ه، پىرقىلهرگه بۆلۈنۈش كىمنىڭ بویرۇقى بىلهن بولغانلىقىنى مهزھهپلهرگ
ــۇلۇلالھنىڭ      ــانمۇ؟ رەس ــلهن بولغ ــویرىقى بى ــڭ ب ــۆرەیلى، ئالالھنى ــویالپ ك ئ

  :بویرىقى بىلهن بولغانمۇ؟ ئالالھنىڭ بۇ خىتابىنى ئېسىمىزدە تۇتایلى
مهھكهم )  یهنى ئالالھنىڭ دىنىغا( ھهممىڭالر ئالالھنىڭ ئارغامچىسىغا ”

یهنى سـىلهردىن ئىلگىـرى یهھـۇدىالر ۋە ناسـاراالر     (ڭالر، ئایرىلماڭالر   یېپىشى
ئالالھنىڭ سىلهرگه ).  ئىختىالپ قىلىشقاندەك، دىندا ئىختىالپ قىلىشماڭالر

بهرگهن نىممىتىنى ئهسلهڭالر، ئۆز ۋاقتىدا سىلهر ئۆزئارا دۈشمهن ئىدىڭالر، 
لهن ئۆزئارا قېرىنداش ئالالھنىڭ نىممىتى بى.  ئالالھ دىلىڭالرنى بىرلهشتۈردى

  .) ئایهت-103“ ئهنفال”سۈرە (…“ بولدۇڭالر 
ئىبـــادەت ئـــالالھتىن قورققـــان ۋە رەھمىتىنـــى ئۈمىـــد قىلغـــان ھالـــدا  

  .قىلىنىشى كېرەك
ئالالھنىڭ ئۇلۇغلىقىدىن سۈر (ئۇالر نامازلىرىدا ) شۇنداق مۆمىنلهركى(”

 -2“ ۇئمىنــۇنم”ســۈرە (“ ئهیمىنىــپ تۇرغــۇچىالردۇر) بېــسىپ كهتكهنلىكىــدىن
  .)ئایهت

ئىبادەت قىلىۋاتقان ۋاقتتا ھهممه شهیتانى ئـوي ـ خىیـالالرنى چىقىرىـپ     
لدىـدا تـۇرۇپ ھېـساپ    اتاشالپ، پۈتۈن ئېسى ـ یادى بىـلهن، گویـا ئالالھنىـڭ ئ     

غـا  ) تهسـهۋۋۇر (بېرىۋاتقاندەك، ئالالھ بىزنـى كـۆرۈپ تۇرىۋاتقانـدەك ھىـسىیات           
بـۇ  . دېیىلىـدۇ “ ئىھـسان ”دەتتىكى  ئىبـا –چۆمگهن ھالـدا ئىبـادەت قىلىـش     

. ئىبـادەت قىلىـش مۆمىنلهرنىـڭ بىـر سـۈپىتىدۇر      ) ئىھـسان بىـلهن   (یوسۇندا  
، قورقـۇپ ) ئازابىـدىن (پهرۋەردىگارىنىـڭ   ) مۆمىنلهر(ئۇالر  ”: قۇرئانى كهرىمدە 
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 ) ئـایهت -16“ سـهجدە ”سـۈرە  (“ ئۈمىد قىلىپ ئۇنىڭغا دۇئا قىلىـدۇ   ) رەھمىتىنى(
  :یهنه. دەپ كۆرسىتىلگهن

ئالالھ سېنى نامازغا قوپقىنىڭدا كـۆرۈپ تۇرىـدۇ، نامـاز ئوقۇغـۇچىالر            ”
) سهجدىگه بارغانلىق، رۇكۇغا بارغانلىق ۋە قىیامـدا تۇرغـانلىق    (ئارىسىدىكى  

  . دەپ ئاگاھالندۇرىدۇ) ئایهت-219“ شۇئهرا”سۈرە (“ ھهركىتىڭنى كۆرۈپ تۇرىدۇ
  :شۇنداق دېیىلىدۇھهدىسلىرىدە ) ۋ. ئه.س(ئىھسان ھهققىدە رەسۇلۇلالھ 

قورقـۇپ ۋە ئۈمىـد   (ئىھسان دېگهن، ئالالھ سـېنى كـۆرۈپ تۇرغانـدەك        ”
گهرچه سهن ئالالھنى كۆرمىسهڭمۇ ئالالھ .  ئىبادەت قىلىش دېمهكتۇر)  قىلىپ

  .)»مۇسلىم«(“ سېنى كۆرۈپ تۇرىدۇ
  :مۆمىنلهرنىڭ سۈپهتلىرى ھهققىدە قۇرئان كهرىمدە شۇنداق ئایهتلهر بار

كىشىلهركى،ئالالھ یاد ئېتىلـسه، ئۇالرنىـڭ دىللىـرى        ئۇالر شۇنداق   ”
ئۆزلىرىگه یهتكهن ئهرزىـیهتلهرگه سـهۋر قىلىـدۇ، نامـاز          ،  )تىترەیدۇ(قورقۇپ  

ــز رىزىــق قىلىــپ بهرگهن نهرســىلهردىن   ــا بى ــدۇ، ئۇالرغ یاخــشىلىق (ئۆتهی
 . ) ئایهت-35“ ھهج”سۈرە (“ بېرىدۇ) یوللىرىغا

ا قورقۇنــۇچ پهیـدا بولىــدىغان،  پهقهت ئـالالھ یـاد ئېتىلــسه دىللىرىـد   ”
 پهرۋەردىگارىغا   ئالالھنىڭ ئایهتلىرى تىالۋەت قىلىنسا ئىمانى كۈچۈیىدىغان،

مۇكهممهل (ئۇالر  . مۆمىنلهردۇر) كامىل(تهۋەككۈل قىلىدىغان كىشىلهرال    
خۇدا (  مالدىن ـناماز ئوقۇیدۇ، بىز ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بهرگهن پۇل ) رەۋىشته
 -4~  2“  ئهنفال” سۈرە ( “  ... ئهنه شۇالر ھهقىقى مۆمىنلهردۇر، . ىدۇسهرپ قىل) یولىدا
  .)ئاایهتلهر
ھىساپ بېرىش ( سهدىقه بېرىدىغان، ئهمما پهرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا ”
قایتىپ بارىدىغانلىقىدىن دىللىرى قورقۇپ تۇرىدىغان كىشىلهر، ئهنه )  ئۈچۈن

یاخـشى ئىـشالرنى   رىغۇچىالردۇر، ئالـدى شۇالر یاخشى ئىـشالرنى قىلىـشقا     
 -61~60“ مۇئمىنـۇن ”سـۈرە   (“ لدىدا قىلىشقا تىرىشقۇچىالردۇر  ائ) باشقىالرنىڭ(

  .)ئایهتلهر
ئۇالر نامـازنى ئـادا قىلىـدۇ، زاكـات بېرىـدۇ ۋە            ) شۇنداق مۆمىنلهركى (”

  .) ئایهت-3“ نهمىل”سۈرە (“ ئاخىرەتكه جهزمهن ئىشىنىدۇ
بىرگه بولغان مۆمىنلهر مۇھهممهد ئالالھنىڭ رەسۇلىدۇر، ئۇنىڭ بىلهن ”

كۇففارالرغا قاتتىقتۇر، ئۆزئارا كۆیۈمچاندۇر، ئۇالرنى رۇكـۇ قىلغـان، سـهجدە        
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ئۇالر ئالالھنىڭ پهزلىنى ۋە رازىلىقىنى تىلهیـدۇ،     . قىلغان ھالدا كۆرىسهن  
ئۇالرنىڭ یۈزلىرىدە سهجدىنىڭ ئهسىرىدىن نىشانالر بار، ئهنه شۇ ئۇالرنىڭ 

شـاخ  ) ئۇالر(رنىڭ ئىنجىلدىكى سۈپىتى بولسا   تهۋراتتىكى سۈپىتىدۇر، ئۇال  
چىقارغان، كۈچلىنىپ چوڭایغان، ئاندىن ئـۆز غـولى بىـلهن ئـۆرە تۇرغـان،              
بولۇقلىقى ۋە كۆركهم كۆرىنىشى بىلهن دېھقانالرنى مهمنۇن قىلغان بىر       

كۇففارالرنى )  مۆمىنلهرنى مۇنداق زىرائهتكه ئوخشىتىش(زىرائهتكه ئوخشایدۇ، 
ۈندۇر، ئالالھ ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئىمان ئېیتقان ۋە یاخشى خاپا قىلىش ئۈچ

 -29“  فهتىھ” سۈرە( “  ئهمهللهرنى قىلغانالرغا مهغپىرەت ۋە كاتتا ئهجىر ۋەدە قىلدى
  .)ئایهت

دېــمهك، ھهقىقىــي مــۆمىن . بــۇالر تهقــۋادار مۆمىنلهرنىــڭ ســۈپهتلىرىدۇر 
  . ستهھكهمدۇرمۇ) ئالالھنىڭ بىرلىكىگه بولغان ئهقىدىدە(تهۋھىد ئهقىدىدە 

 ئـالالھنى بىـر دەپ بىلىـش،        –تهۋھىـد   دېـگهن نـېمه؟     تهۋھىـد   ئۇنداقتا  
ئـالالھ  . ئالالھنى كائىناتنىڭ یىگانه یاراتقۇچىسى ۋە ئىگىسى دەپ بىلىشتۇر       

) ھېچبىــر كۈچنىــڭ یاردىمىــسىز(قىلغــان ئىــشلىرىنى ئــۆزى یهكــكه ھالــدا  
تهۋھىـدى  ــــ  قىلغانلىقىغا چىن دىلىـدىن ئىـشىنىش ۋە ئىتـائهت قىلىـش ـ       

بارلىق نهرسىلهرنى ئالالھ ۋۇجۇتقا كهلتۈردى : مهسىلهن. دېیىلىدۇرۇبۇبىیهت  
ــ  ــل ق ــسانالر    اۋە بىرخى ــش؛ ئىن ــتۇردى، دەپ بىلى ــىدا ئورۇنالش نۇنىیهت ئاساس

الرغـا ھهیـران قـېلىش    “ ئاجایىـپ ـ غارایىـپ    ”تهرىپىدىن كهشىپ قىلىنغـان  
ــاقلىنىش،   ئهكــــسىچه بىــــلهن مۇشــــرىكلىق گۇنــــاھى ئۆتكۈزۈشــــتىن ســ

كهشپىیاتچىنىڭ ئهقىللىـق بېـشىنى، كهشـپىیات ئۈچـۈن الزىـم بولىـدىغان         
یاراتقان ئالالھقـا ھهمـد ئېیتىـشىمىز،       ) ئهسلى خام ئهشیاسىنى  (شهیئىلهرنى  

قىلىدىغانلىقىنى “ كهشىپ”لىمغا ئالالھ ئىلھام ئارقىلىق بىلدۈرگهننىال  ائ
ــىمىز كېـــرەك  ــۈنكى كۈنـــدە مۇشـــ . ئهقلىمىـــزگه كهلتۈرۈشـ ــته بۈگـ ۇ جهھهتـ

ئالالھنىـڭ  . مۇشرىكلىق گۇناھى سادىر قىلىش ئهھۋالى ناھایىتى ئېغىـردۇر       
تهك ۋۇجــۇت یــاراتقۇچى، ھهممىنىــڭ ئىگىــسى ئىكهنلىكىنــى ئېــسىمىزدىن 
ــدا ئالالھقــا شــىرىك كهلتــۈرىمىز، ئالالھنىــڭ    چىقىرىــپ، ئىختىیارســىز ھال

بــۇ . ماقتایــاراتقۇچى ئىكهنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلمایــدىغانالرنىڭ ســانى ئاشــ 
جهھهتته بۈگۈنكى كۈنـدە ئـۆزىنى مۇسـۇلمان دەپ ئاتایـدىغانالرنىڭ تهۋھىـدى       
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رۇبۇبىیهت جهھهتتىكى سۈپىتى ئىپتىدائى ئىسالم دەۋرىدىكى مۇشرىكالرنىڭ 
  .سۈپىتىدىنمۇ ناچارلىشىپ كهتتى

یامغۇر ( ئېیتقىنكى، سىلهرگه ئاسماندىن ) مۇشرىكالرغا! ئى مۇھهممهد(”
كىم رىزىق بېرىدۇ؟ سىلهرنىڭ ئاڭالش )  گىیا ئۈندۈرۈپ( ن زېمىندى) یاغدۇرۇپ

ۋە كۆرۈش قابىلىیىتىڭالرنى كىم باشقۇرىدۇ؟ تېرىك شهیئىلهرنى ئۆلـۈك        
ئىشلىرىنى كىـم ئىـدارە   ) خاالیىقنىـڭ (شهیئىلهردىن كىم پهیدا قىلىدۇ؟  

  .) ئایهت-31“ یۇنۇس”سۈرە (“ دەیدۇ‘ ئالالھ’): بۇالرغا جاۋابهن(قىلىدۇ؟ ئۇالر 
ۇددى یۇقـۇرىقى ئـایهتته دېیىلگهنــدەك ئىپتىـدائى ئىـسالم دەۋرىــدىكى     خـ 

ھهممىنـى ئالالھنىـڭ یاراتقـانلىقىنى      ) ئهبۇ جهھىـل قاتـارلىقالر    (مۇشرىكالر  
ــته ئهقىدىــسى مۇســتهھكهم  (ئېتىــراپ قىالتتــى  تهۋھىــدى رۇبــۇبىیهت جهھهت

 شىرىك) تهۋھىدى ئۇلۇھىیهت جهھهتته  (پهقهت ئىبادەت مهسىلىسىدە    ). ئىدى
ۋاھــالهنكى، یۇقــۇرىقى ســۇئالالر بۈگــۈنكى مۇســۇلمانالردىن  . ئهقىدىــدە ئىــدى

  .دەپ جاۋاپ بېرەلهیدىغانلىرى ئازدۇر“  ئالالھ”سورالسا ھېچ ئىككىلهنمهستىن 
 -دۇئا، قۇربانلىق، نهزىر (ھهممه ئىبادەتلهرنى پهقهت ئالالھ تائاالغا قىلىش 
قــى ئۈچــۈن، ئالالھنىــڭ چىــراق ۋە باشــقىالرنىڭ ھهممىــسىنى ئــالالھ رىزالى

ئایهتته شـۇنداق  . دېمهكتۇر“ تهۋھىدى ئۇلۇھىیهت” –) نامىنى ئاتاپ قىلىش 
ئۇندىن باشقا ھېچ مهبۇد . سىلهرنىڭ ئىالھىڭالر بىر ئىالھتۇر ”: دېیىلىدۇ

سۈرە (“ یوقتۇر، ئۇ ناھایىتى شهپقهتلىكتۇر، ناھایىتى مىھرىباندۇر     ) بهرھهق(
  .) ئایهت-163“ بهقهرە”

 ماشایىخالرغا قۇربانلىق قىلىش، نهزىر قىلىـش،   -ىزدىكى مازار   لېكىن، ب 
قاتــارلىقالر تهۋھىــدى ئۇلــۇھىیهت نوقتىــسىدىن خاتــابولۇپ، “ یــاغ پــۇرىتىش”

“ پىر” الر، “ ئۇلۇغ”بۇخىل قهبرىلهردىكى . مۇشرىكلىككه خاس قىلمىشالردۇر
  .الرغا ئۈمىد باغالش ئهمهلىیهتته ئالالھقا شىرىك كهلتۈرۈشتۇر

ر ئالالھنى قویۇپ ئىبادەت قىلغـان بـۇتالر سـىلهرگه ئوخـشاش         سىله”
راستچىل بولساڭالر ئۇالرغا ) ئۇالرنى ئىالھ  دېگهن داۋایىڭالردا(مهخلۇقالردۇر 

“ ئهئراف” سۈرە ( “  یىڭالرنى ئىجابهت قىلىپ باقسۇنادۇئا  قىلىپ بېقىڭالر، دۇئ
  .) ئایهت-194

: لىمىزنى قویۇپ باقایلىائیۇقۇرىقى ئالالھنىڭ خىتابىغا ئاساسهن بىز سۇ
لىرىڭالرغا دۇئا قىلىپ “ پىر”لىرىڭالرغا، “ ئۇلۇغ”قېنى سىلهر قهبرىلهردىكى 
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دا مۇنـداق  “ ئایتهلكۈرسـى ”یىڭالرنى ئىجـابهت قىالمـدۇ؟      ابېقىڭالر، ئـۇالر دۇئـ    
  :دېیىلىدۇ

بىر ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ یوقتـۇر؛ ئـالالھ ھهمىـشه تېرىكتـۇر،       ”
ىلىپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئۇ مۈگـۈدەپ قالمایـدۇ، ئـۇنى ئۇیقـۇ         ھهممىنى ئىدارە ق  

دۇر؛ )  مۈلكى( باسمایدۇ؛ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھهممه نهرسه ئالالھنىڭ 
ئالالھنىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ شـاپائهت قىاللىـسۇن؟ ئـالالھ ئۇالرنىـڭ            

یهنى ئۇالر ئۈچۈن ئـاخىرەتته    (كهینىدىكى  ،  )یهنى دۇنیادا قىلغان  (لدىدىكى  ائ
ئىـشالرنىڭ ھهممىـسىنى بىلىـپ تۇرىـدۇ؛ ئـۇالر ئالالھنىـڭ         ) ییارالنغانته

ــدىن  ــالالھ(مهلۇماتىـ ــىلهردىن  ) ئـ ــان نهرسـ ــنى خالىغـ ــا بىلدۈرۈشـ ئۇالرغـ
باشــقا ھــېچ ) پهیغهمبهرلهرنىــڭ تىلــى ئــارقىلىق بىلــدۈرگهن نهرســىلهردىن(

ز ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئإ)  مهلۇماتى( نهرسىنى بىلمهیدۇ، ئالالھنىڭ كۇرسى 
ئۇ   .ئاسمان ـ زېمىننى ساقالش ئۇنىڭغا ئېغىر كهلمهیدۇ . ئىچىگه ئۆلىدۇ

  .) ئایهت-255“ بهقهرە”سۈرە ( “یۇقۇرى مهرتىۋىلىكتۇر، ھهممىدىن ئۇلۇغدۇر
“ جـان بـېقىش یـولى   ”لىرىمىز بۇ  “ ئالىم”ئالالھنىڭ كاالمىنى بىلگهن    

ىغا ئۇیغۇن ئۈچۈن ھهمىشه ئۆز نهپسى ـ خاھىش“ قوغداش”نى مونوپول قىلىپ 
ھالـدا پهتىـۋا چىقىرىـدۇ، شـۇنداق تهبلىـغ قىلىـدۇ، بىـدئهت ئـادەتلهرنى پهیـدا          

یۇقـۇرىقى  ). كوممونىست جهمىیىتى بۇنداقالر ئۈچۈن سورۇن بېرىدۇ     (قىلىدۇ  
زراق ئویالپ كۆرسىال ھهمـمه     ائ) تهپهككۈر ئىقتىدارى نورمال ئادەملهر   (ئایهتنى  

ە زېمىندىكى ھهممه نهرسه ئالالھنىڭ ئاسمانالردىكى ۋ” ئىش ئایان بولىدۇكى، 
“ ئالالھنىڭ رۇخسىتىسىز ھېچكىم شاپائهت قىاللمایدۇ”تۇرسا، “ )مۈلكى(

ــرىلهردىن،    ــا، قهب ــان تۇرس ــر”غ ــاددى    “ پى ــشاشال ئ ــۆزىمىزگه ئوخ ــن ۋە ئ الردى
ئىنــسانالردىن شــاپائهت ھهم یــاردەم تىــلهش بۇتقــا چوقۇنغانغــا ئوخــشاشال       

. ى، بۇ روشهن مۇشرىكلىق، گۇمراھلىقتۇرمۇشرىكلىك ئهمهسمۇ؟ شۈبھىسىزك
لىـرى  “ پىر”بىزنىڭ ئادىتىمىزدە ھهر كهسىپ، ھهر ساھهنىڭ ئایرىم ـ ئایرىم  

بولىدۇ،  دەپ قارىلىدۇ ۋە شۇ پىـرالردىن مهدەت تىـلهش دۇئاسـى بىـلهن ئىـش               
بۇالرنىڭ ھهممىسى خاتا ئىكهنلىكىنى یۇقۇرىدا ئایهتلهر ئارقىلىق . باشلىنىدۇ

ئالالھ ھىدایهت ئاتا قىلغان ئادەملهر ئۈچۈن بۇالرنى چۈشىنىش . ئىسپاتلىدۇق
ــیىن   ــیىن (تهس ئهمهس، چۈشــهنگهندىن كې ــدىن كې ــل  ) ھهق یهتكهن ــۇ خى ب

  .ئادەتلهرنى داۋامالشتۇرۇش ئېغىر گۇناھ، ئهلۋەتته
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نىـڭ پایدىــسى شـۇكى، ئــاخىرەتته   ) ئـالالھنى بىــر دەپ بىلىـش  (تهۋھىـد  
تېـپىش ۋە  ) توغرا یول(بۇ دۇنیادا ھىدایهت  ئالالھنىڭ غهزىپىدىن ساقلىنىش،    

  :خۇالسه شۇكى. گۇناھتىن ساقلىنىش
ئازاپتىن ئهمىن بولۇش ــــ ئىمان ئېیتقان، ئىمانغا مۇشـرىكلىكنى      ”

سـۈرە  (“ ئارالشتۇرمىغان ئادەملهرگه مهنسۈپتۇر، ئۇالر ھىدایهت تاپقۇچىالردۇر     
  .) ئایهت-82“ ئهنئام”

ئهگهر ئۇ ئالالھقا شـىرىك  ، )شۇكى( بهندىلهرنىڭ ئالالھتىكى ھهققى ”
  .)»مۇسلىم«، »بۇخارى«( “كهلتۈرمىگهن بولسا ئۇ بهندىگه ئازاپ قىلىنمایدۇ
  ئهمهل قوبۇل بولۇشنىڭ شهرتلىرى قایسىالر؟

ئالالھقـــا كامىـــل ئىمـــان كهلتـــۈرۈش ۋە تهۋھىـــدنى مۇســـتهھكهملهش،  
، ئۇنىڭغا ئهمهلنىڭ خالىس ئالالھ ئۈچۈنال بولىشى(ئىخالس . ئىخالسمهنلىك

ئېلىــپ كهلــگهن ) ۋ.ئه.س( رەســۇلۇلالھ –) زىراقمۇ رىیــا ئارالشتۇرماســلىقائــ
چــۇنكى قۇرئانــدا مۇنــداق . شــهرىئهتكه ئۇیغــۇن بولغــان ئهمهللهرنــى قىلىــش 

  :دېیىلگهن
پهیغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر، پهیغهمبهر چهكلىگهن نهرسىدىن ” 

  .) ئایهت-7“ ھهشىر”سۈرە (“ چهكلىنىڭالر
  :هدىسته مۇنداق دېیىلگهنھ
ھهرقانداق ئادەم بویرىقىمىز بولمىغان ئىشنى قىلسا ھهرگىزمۇ قوبۇل ”

  .)»مۇسلىم«(“قىلىنمایدۇ
دېــمهك، ئالالھنىــڭ نهزىرىــدىكى ئهڭ چــوڭ گۇنــاھ ئالالھقــا شــىرىك       

  :تۆۋەندىكى ھهدىس بۇ نوقتىنى تېخىمۇ ئېنىق چۈشهندۈرىدۇ. كهلتۈرۈشتۇر
ئهگهر بهندەم پۈتۈن كائىناتنى توشقۇزغىدەك گۇناھ ’ :  ئالالھ مۇنداق دېدى” 

كهلسىمۇ، ماڭا شـىرىك كهلتـۈرمىگهن بولـسىال مهنمـۇ          ) لدىمغاائ(بىلهن  
‘ “ لدىغا كائىناتنى توشقۇزغىدەك مهغپىرەت بىلهن چىقىمهنابهندەمنىڭ ئ

  .)»بۇخارى«ھهدىس قۇددۇسى ـــــ (
 چـوڭ گۇنـاھ   خهلقىمىزنىڭ كۆپچىلىكى ئالالھقا شىرىك كهلتۈرۈشـنىڭ   

بولۇشــىنى بىلــسىمۇ، لــېكىن ئۇالرنىــڭ چۈشهنچىــسىدىكى شــىرىك ئهقىــدە 
“ مهبۇد” پهقهتال بۇتقا چوقۇنۇش ۋە شۇنىڭدەك باشقا دىنالردىكى خىلمۇ ـ خىل 

ــارەت   ــتىنال ئىب ــڭ  . قىلىۋېلىنغــان نهرســىلهرگه چوقۇنۇش ــته بىزنى ئهمهلىیهت
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كه ئایلىنىـپ كهتـكهن   ئادەت(تۇرمۇشىمىزدىمۇ شىرىك كهلتۈرىدىغان ئادەتلهر     
  .ناھایىتى كۆپتۇر) شىرىك ئهقىدە ئامىللىرى

  :قۇرئاندا شۇنداق دېیىلىدۇ
ئالالھقــا ئىبــادەت قىلىڭـــالر، ئۇنىڭغــا ھـــېچ نهرســىنى شـــىرىك     ”

  .)ئایهت-36“ نىسا”سۈرە (“ كهلتۈرمهڭالر
شــۇنىڭغا دىقــقهت قىالیلىكــى، ئــایهتته كۆرســىتىلگهن مهزمــۇن بــویىچه  

“ ھـېچ نهرسـىنى  ”ئـایهتتىكى  .  بىلهنـال چهكلهنمهیـدۇ  شىرىكلىك پهقهت بۇت  
 باشقا ھېچ قانداق نهرسـىنى، مهیلـى چـوڭ، مهیلـى كىچىـك،      –دېگهن ئىبارە   

مهیلـى جــانلىق، مهیلـى جانــسىز ھـېچ بىــر شـهیئىنى شــىرىك كهلتۈرۈشــكه     
  .بولمایدىغانلىقىنى ئېنىق كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇ

ــانالردىن    ــدا بولمىغـ ــۈكلهردىن ۋە یېنىـ ــى (ئۆلـ ــان  یهنـ ــدا بولمىغـ یېنىـ
ــرىكلهردىن ــلهش  ) تېـ ــاردەم تىـ ــلهش  (یـ ــارقىلىق مهدەت تىـ ــا ئـ ــوڭ ) دۇئـ چـ
  :قۇرئانى كهرىمدە بۇ توغرۇلۇق شۇنداق دېیىلگهن. شىرىكلىكتۇر

 زىیـان كهلتۈرەلمهیـدىغان نهرسـىلهرگه    -ئالالھنى قویۇپ سـاڭا پایـدا     ”
زۇلۇم   )ئۆزەڭگه(ئىبادەت قىلمىغىن، ئهگهر ئۇالرغا ئىبادەت قىلساڭ چوقۇم 

  .)ئایهت-106“ یۇنۇس”سۈرە (“ قىلغۇچىالردىن بولىسهن
  :ھهدىس رەسۇلۇلالھتىمۇ شۇنداق دېیىلگهن

باشقا نهرسـىلهرگه دۇئـا   ) ئالالھقا شىرىك كهلتۈرۈپ(ھهر قانداق ئادەم   ”
  .)»بۇخارى«(“قىلسا جهھهننهمگه كىرىدۇ

هقهتـال  كهلىمىسىگه قاراپ بهزىلهر ئـۇنى پ “ ئىبادەت”یۇقۇرىقى ئایهتتىكى   
ــدىغان     ” ــا قىلىنى ــگهن مهبۇدلىرىغ ــۇدا دەپ بىل ــۆزلىرى خ ــانىالردا ئ ئىبادەتخ

بىــز نامــازنى كهبىــگه قــاراپ    ”: دەپ ئویلىــشى مــۈمكىن ۋە “ بهنــدىچىلىك
دەپ ئـویالپ، بۇنىـڭ بىـلهن    “ ئوقۇیمىز، دېـمهك، ئالالھقـا ئىبـادەت قىلىمىـز      

ىـۋىنىش،  قهبـرىگه ت (بىزنىڭ تۇرمۇشىمىزغا سـىڭگهن شـىرىك ئهقىـدىلهرنى       
ــن،  ــر”روھالردى ــارلىقالرنى   “ پى ــا قىلىــش قات ــلهپ دۇئ ــن مهدەت تى ــۇ ) الردى ئ

ــدىغان ئىــشالر دەپ چۈشىنىــشى ھهم چۈشهندۈرۈشــى    كــاتىگورىیىگه كىرمهی
  .مۈمكىن

ــادەتتۇر” ــامۇ ئىبـ ــمهد«(“ دۇئـ ــسكه )»تىرمىـــزى«، »ئىمـــام ئهھـ ــگهن ھهدىـ  دېـ
ــارقى   ــا ئـ ــىلهرگه  دۇئـ ــقا نهرسـ ــالالھتىن باشـ ــالنغاندا ئـ ــا ئاساسـ لىق ئىلتىجـ
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ئهمهلىیهتته ھېچنىمىگه قادىر بۇاللمایـدىغان     (قىلىشالرنىڭ شۇ نهرسىلهرگه    
  .ئىبادەت قىلىش بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتالیمىز) جانسىز نهرسىلهرگه

ۋە یېنىدا بولمىغان تېرىكلهردىن دۇئـا      ) روھالردىن(دېمهك، ئۆلۈكلهردىن   
  :دىكى“ ىھهفات”سۈرە ! ئارقىلىق یاردەم تىلهش مۇشرىكلىكتۇر

“ ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ۋە سهندىنال یـاردەم تىلهیمىـز      ) رەببىمىز(”
ئهگهر . دېگهن ئـایهت سـۆزلىرىمىزنىڭ دەلىلـى، جهۋھىـرى ھهم خۇالسىـسىدۇر        

ــازىرە تهلهپ    ئالالھنىــڭ ســۆزىنى راســت ۋە ھهق دەپ ئېتىــراپ قىلــساق، مۇن
! ه بولمهیــدۇقىلمایــدۇكى، ئــالالھتىن باشــقا ھېچنهرســىدىن مهدەت تىلهشــك

ئهگهر بىرنهرسه سـورىماقچى  ”: بىزگه شۇنداق بویرۇیدۇ) ۋ. ئه.س(رەسۇلۇلالھ  
“ ! بولساڭ ئالالھتىن سورا، ئهگهر یاردەم تىلىمهكچى بولساڭ ئالالھتىن تىله

  .)»تىرمىزى«(
یـاردەم بهرگـۈدەك   ) ئالالھنىـڭ ئىزنـى بىـلهن    (ئهگهر ھایات كىـشىلهرنىڭ     

ــاردەم سور  ــسا ی ــدۇ ئىمكــانىیىتى بول ــشقا  . اشــقا بولى ــا قۇلچىلىــق قىلى ئهمم
! چۇنكى ئىنسانالرنىڭ قـۇلچىلىقى ئىنـسانغا ئهمهس، ئالالھقىـدۇر        . بولمایدۇ

ــۇق       ( ــسانغا قۇلل ــى، ئىن ــشى كېرەكك ــالالھقىال یېلىنىــپ ـ یالۋۇرى ــى، ئ یهن
بـۇ ھهقتىمـۇ ئېنىـق دەلىـل ئالالھنىـڭ كاالمىـدىن          !). قىلماسلىقى كېرەك 

  :تېپىلىدۇ
ــۇ ”…  ــالالھنى قوی ــرئ ــلىقتهك  -پ بى ــۇدا قىلىۋالماس ــى خ  بىرىمىزن

ئهمهل ) یهنـى، بىرخىـل ئهقىـدىگه   (ھهممىمىزگه ئورتاق بولغان بىر سۆزگه     
  .) ئایهت-64“ ئال ئىمران”سۈرە (“ قىالیلى، دېگىن

  ئالالھتىن باشقىغا ئاتاپ قۇربانلىق قىلىشقا بوالمدۇ؟
سـۈرە  (“ پهرۋەردىگارىڭ ئۈچۈن ناماز ئوقـۇغىن ۋە قۇربـانلىق قىلغىـن          ”

  .) ئایهت-2“ كهۋسهر”
) نامىغا(ئالالھنىڭ سۆزى بىزگه شۇنى ئۇقتۇرىدۇكى، ئالالھتىن باشقىغا     

  .ئاتاپ مال بوغۇزالشقا بولمایدۇ
  :ھهدىسته بۇ نوقتا تېخىمۇ ئوچۇق بایان قىلىنىدۇ

ئاتاپ بوغۇزلىغانالر ) روھقا ۋە باشقىالرغا(ئالالھتىن باشقىنىڭ نامىغا ”
  . )»مۇسلىم«(“  لهنهتلهنسۇنئالالھ تهرىپىدىن
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لېكىن شۇ نهرسه سهمىمىزدە بولىشى كېرەككـى، ئـالالھ بهنـدىلىرىنىڭ       
  : ئىبادىتىگه بىھاجهت بولغاندەك، قۇربانلىقىغىمۇ بىھاجهتتۇر

شـۈكرى  (ھهر ئۈممهت ئالالھ ئۇالرغا رىزق قىلىپ بهرگهن چارۋىالرنى  ”
ىڭ ئىسمىنى ئېیتسۇن، ئالالھن)  قىلىش یۈزىسىدىن قۇربانلىق قىلغانلىرىدا

شـلىرى ۋە  ۆئالالھقا ئۇالرنىـڭ گ … دەپ ئۇالرغا قۇربانلىقنى بهلگىلىدۇق، 
قــانلىرى یېتىــپ بارمایـــدۇ، ئالالھقــا یېتىــدىغىنى پهقهت ســـىلهرنىڭ     

  .) ئایهتلهر-37~34” ھهج”سۈرە (“ ...تهقۋادارلىقىڭالردۇر
  قهبىرلهرنى تاۋاپ قىلىشقا بوالمدۇ؟

ــۇلۇلالھ  ــڭ ۋە رەس ــقا   ئالالھنى ــۇلالھتىن باش ــى، بهیت ــۆزى دەلىلك نىڭ س
  .ھهرقانداق نهرسىنى تاۋاپ قىلىشقا بولمایدۇ

  . ) ئایهت-29“ ھهج”سۈرە (“ نى تاۋاپ قىلسۇن) بهیتىلالھ(قهدىمىي بهیت ”
ۋە ) ئایالنسا(ھهرقانداق ئادەم بهیتۇلالھنى یهتته قېتىم تاۋاپ قىلسا        ”

دەرىجىگه (ئازاد قىلغاندەك ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇسا خۇددى بىر قۇلنى 
  .)»ئىبنى ماجه«(“ )ئېرىشىدۇ

ئالالھنىڭ ئهمرى، رەسۇلۇلالھنىڭ یهتكۈزگهن ھهق دىنى بـۇ ئىـشالردىن     
“ مـۇقهددەس ”قهبـرىلهر،   “ ئۇلـۇغ ”چهكلهۋاتقان تۇرسا، ئهمما بىز ئاللىقانـداق       

تىلىپ قالغان دەرەخلهرگه تىۋىنىـپ یۈرسـهك، بىزنىـڭ ئهقىـدىمىز ئهسـلى          ائ
ىن چهتنهپ كهتكهن بوالمدۇ ـ یـوق؟ ھهربىـر ۋەتهندىـشىمىز ئویلىنىـپ      ئوقىد

مىللـى تۇیغـۇ    (ۋەتىنىمىـزدە ئاپپـاق خوجـا مـازىرى         . كۆرۈشكه تېگىشلىكتۇر 
، ئوداخــان پادىــشاھىم، ئــالتۇنلۇقۇم، )ئېتىبـارى بىلهنمــۇ لهنهتــكه الیىــق مــازار 

پهرەز قىلىۋېلىنغان قاتارلىق قهبرىلهر، قانداقتۇر تۇرپاندا دەپ ...  جایىپهچچهم، 
قاتارلىق جـایالر تـاۋاپ قىلىنىـپ، ئالالھقـا چـوڭ شـىرىك             “ ئهسھابۇلكهھف”

كهلتۈرۈلىۋاتىدۇ، ئۇنـدىن باشـقا جاڭگـالالر، تـاغ ئـارىلىرى قاتـارلىق خىلـۋەت               
  .جایالردىكى یالغۇز دەرەخلهرمۇ تۈرلۈك تۇغ ـ ئهلهملهر بىلهن بېزەلمهكته

  كمى نېمه؟ئىسالم دىنىمىزدا جادۇگهرلىكنىڭ ھۆ
بــــۇ ســــۇئالالرنىڭ جــــاۋابىنىمۇ قۇرئــــانى كهرىــــم ۋە رەســــۇلۇلالھنىڭ  

  :ھهدىسلىرىدىن تاپاالیمىز
سۈرە ( “  لېكىن شهیتانالر كىشىلهرگه سېھىر ئۆگىتىپ كاپىر بولدى...”

  .) ئایهت-102“ بهقهرە”
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ھاالكهتكه ئېلىـپ بارىـدىغان یهتـته خىـل نهرسـىدىن        ) ئىنسانالرنى(”
ــاقلىنىڭالر ــۇالر. س ــك،   :ب ــۈرۈش ۋە جادۇگهرلى ــىرىك كهلت ــا ش “ ... ئالالھق

  .)»مۇسلىم«(
ــاالیمىزكى    ــىدا كهســكىن جاك ــلهر ئاساس ــۇرىقى دەلىل ــك : یۇق جادۇگهرلى

الرنىـڭ غهیىپـتىن    ) داخـان (سـېھىرگهر   ! كاپىرلىقتۇر) ۋە ئىشىنىش (قىلىش  
. سۆزلهشلىرى ۋە ئۇنىڭ ھىكایىالردەك جهریانلىرى پۈتـۈنلهي ئالـدامچىلىقتۇر      

، “ تېپىشلىرى”  پالچىالرنىڭ ئوغۇرالنغان ۋە یۈتۈپ كهتكهن نهرسىلهرنى رەمچى،
  :چۇنكى.  مۇشرىكلىكتۇر–ھهم ئۇنىڭغا ئىشىنىش 

“ ئالالھتىن بۆلهك ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكىلهر غهیىپنى بىلمهیدۇ”
  .) ئایهت-65“ نهمىل”سۈرە (

ــشى، پاســكىنا   ” ــال ســېلىش شــهیتاننىڭ ئى ــلهن پ ــوقلىرى بى ــال ئ پ
قالردۇر، بهخىتكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن شهیتاننىڭ ئىشىدىن یىراق قىلى

  .) ئایهت-90“ مائىدە”سۈرە (“ بولۇڭالر
  ئالالھتىن باشقىالر ئۈچۈن نهزىر قىلىش جائىزمۇ؟

مهیلـى ئـۇ   (نهزىر ئالالھ ئۈچـۈنال بولـسا دۇرۇس، باشـقا ھهرقانـداق كىـشى        
. نغان بولسا دۇرۇس ئهمهسگه ئاتاپ قىلى) ھهرقانچه ئۇلۇغ ئادەم بولۇپ كهتسۇن

ئالالھقا ئاتالغان نهزىر كىملهرگه بېرىلسه  دۇرۇس بولىدۇ؟ زاكات ئوبېكتلرىغا 
زاكات ئوبېكتلىرى كىملهر؟ مانا بـۇ ئـایهت بىـزگه ئېنىـق      . بېرىلىشى كېرەك 
  :مهلۇمات بېرىدۇ

زاكات پهقهت پېقىرالرغا، مىسكىنلهرگه، زاكات خادىملىرىغا، دىللىرىنى ”
 مایىل قىلىش كۆزدە تۇتۇلغانالرغـا، قـۇلالرنى ئـازات قىلىـشقا،            ئىسالمغا

بۇ ئالالھنىڭ .  گه بېرىلىدۇ  ①قهرزدارالرغا، ئالالھنىڭ یولىغا، ئىبن سهبىللهر
  .) ئایهت-60“ تۆۋبه”سۈرە (…“ بهلگىلىمىسىدۇر، 

نامىدا قازانالر ئېسىلىپ تۇرىدۇ، ھهركىم “ نهزىر”ئهمما ھازىر ۋەتىنىمىزدە 
ــڭ م ــادەملىرىنى  ئۆزىنى ــرى ئىچىــدىكى   –ۇئامىلىــدار ئ  مۇناســىۋەت چهمبى

ــادەملهرنى، یۇرتداشــلىرىنى چاقىرىــدۇ   ــۇ ئهمهلىیهتــته نهزىــر نامىــدىكى    . ئ ب
                                            

  . پۇلـمېلى بىلهن ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان مۇساپىرالر–ئىبنى سهبىللهر   ①
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كهلگۈچىلهر ۋاقتىنىـڭ زایـا بولىـشىدىن    ! مېھماندارچىلىق بولۇپ، بىدئهتتۇر  
نـى  “ ئادەمگهرچىلىـك ” پهقهت رەسـمىیهت، ئاتـالمىش   –نارازى بولغـان ھالـدا      

نـى  “ ئادەمگهرچىلىـك ”چـۈنكى بۇنـداق سـورۇنالر      (دىلهش ئۈچۈنال بارىدۇ    ئىپا
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىر ۋاق قوساق ). ۆلچهمگه ئایلىنىپ قالغان ئبىلدۈرىدىغان

بهرگــۈچى “ نهزىــر”. تویغۇزىۋېلىــشقا مۇھتــاج ئادەملهرنىــڭ بولىــشى ناتــایىن 
ىرىلغان ئـادەم  ئىقتىسادى جهھهتتىن خېلى چىقىمدار بولىدۇ ـ یۇ، ئهمما چاق  

بولغاچقا، ھېچكىم رازى بولغىدەك ) داغ ـ دۇغا، دەب ـ دەبه قىلىش ئۈچۈن(پ ۆك
. بۇ یهرگه مېڭىپ كهلگهن قهدەم ھهققىگه الیىق ئهمىلى نهپ یوق    . ئىش یوق 

ــر ئــوبېكتلىرى       ــسى نهزى ــرى، چاقىرىلغانالرنىــڭ ھهممى ــان یې ــۇ یام تېخىم
غهلىـته  (دىدە كهلگهنمـۇ ئهمهس  بولمىغاچقا، ئۇالر بۇ یهرگه یهپ تویۇش مهقسى      

شۇڭا ئاشۇ بىـر نهچـچه كاپـام ئاشـمۇ رەسـمىیهت یۈزىـسىدىن               !). ئالدامچىلىق
یېمهكلىكلهرنىــڭ بۇزۇلــۇش، چهیلىنىــشى . داســتىخانغا كېلىــدۇ ـ كېتىــدۇ   

دېــگهن ئىــسالم پىرىنــسىپىغا “ ئىــسراپ ھــارام”. یۇقــۇرى پهللىــگه چىقىــدۇ
 –“ نهزىـر ”ۇپال قالمـاي، بـۇ ئاتـالمىش        ئاساسالنغاندىمۇ بۇ قىلىقالر ھارام بولـ     

نهزىر ئوبېكتلىرىغا تهگمهي، ئېھتىیاجسىز ئادەملهرگه ئارتۇقچه، پهقهتال ئۆزىنى 
كۆرسىتىش ئۈچۈن بېرىلگهنلىكى، ھهم بۇ نهزىرلهردە ئالالھنىڭ كاالمى پـۇل           

! بېرىپ ئوقۇتۇلىدىغانلىقى قاتارلىق جهھهتلهردىنمۇ توغرا قىلىق ئهمهسـتۇر       
لىرى قوبـــۇل بولـــۇپ، ئۆلگۈچىنىـــڭ ئـــازابى اموللىالرنىـــڭ دۇئـــگویـــا شـــۇ (

  !).یېنىكلىشىگه دەلىلى باردەك
لهردە ئاشــقان تاماقالرنىــڭ داســتىخانغا قایتــا “ نهزىــر”ئۇنـدىن باشــقا، بــۇ  

بولۇپ كېلىشى، ئومۇمهن ئادەم كۆپ، تازىلىق مهسىلىسىگه ئۇقهدەر      “ یېڭى”
ۇقۇملـۇق كېـسهللىكلهرنىڭ    دىققهت قىلىش كاپالهتكه ئىـگه بولمىغاچقـا، ی       

دەل مۇشـۇنداق تۇرمـۇش   (تارقىلىشى ئۈچۈنمۇ بهك قوالي پۇرسهت یارىتىلىدۇ       
ــایالر ئـــارىمىزدا یۇقۇملـــۇق   ئادەتلىرىمىزنىـــڭ ئاالھىـــدىلىكىگه كـــۆرە خىتـ

بۇ ھالدىن ھهسـرەتلهنگهن    !). كېسهللىك ۋىروسلىرىنى ئۈنۈملۈك تارقاتماقتا   
 بىـدئهت،  – بىـدئهتلهرنى  –ئـادەتلهرنى  بـۇ ئـۆرپ ـ    (ئاتالمىش زىیـالىلىرىمىز  

) ھهتتا ھارام قىلىقالرنى ئىسالم دىنىغا خاس ئهمهللهر دەپ خاتـا تونىۋالغاچقـا   
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دىن ھهقىقهتهنمۇ خهلقنى زەھهرلهیـدىغان مهنىـۋى ئهپىیـۈنكهن ھهم مـاددى             ”
 دە، كوممونىـستالرنىڭ دىنغـا قارشـى تهشـۋىقاتىغا          -دەپ ئویالیدۇ “ زەھهركهن

شـۇنى سـهمىڭىزگه    . ئىـشىنىپ قالىـدۇ   ) ەلىلنـى كۆرگهنـدەك   گویا ئهمهلـى د   (
سـېلىپ قویـایلىكى، ھۆرمهتلىـك قېرىنــداش، سـىزگه یارىمایۋاتقـان، ئىلمــى      
بولمىغــان، قــاالقلىق، خۇراپــات بولــۇپ، ئىنــسانالر ئۈچــۈن زىیــانلىق بولغــان  
قىلىقالر، ئادەتلهر، قاراشـالرنىڭ ھهممىـسى دىنـدا چهكلهنـگهن نهرسـىلهردۇر،        

ئىـــــسالم دىنىنىـــــڭ بهنـــــدىلهرنىڭ پایدىـــــسى ئۈچــــــۈن     ! ۇربىـــــدئهتت 
 ئالالھنىـــڭ ھهق ۋەدىـــسىنى –چۈشـــۈرۈلگهنلىكىدىن ئىبـــارەت مـــاھىیهت 

ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ ـ دە، بۇنىڭغا مۇخالىپ ئىش ـ ھهرىكهتلهرنى دىنغا خىالپ،    
چۇنكى ئهمهلىیهتتىمۇ، ئىسالم دىنى چاكىنىلىقتىن ! دەپ دادىل ئېیتىۋېرىڭ

الردەك ئۇیدۇرمىمۇ ئهمهس، ئهمهلى تۇرمۇشقا ماس كهلمهیدىغان پاك، باتىل دىن
ھهقىقهتهنمـۇ پۈتـۈن    . ئـۇ ئىلمىـي، مـۇتلهق ھهقىقهتتـۇر       . غهلىتىلىكمۇ یـوق  

ــقا       ــى بولۇش ــكهت مىزان ــات ۋە ھهرى ــسانىیهتنىڭ ھای ــۈن ئىن ــڭ ۋە پۈت دۇنیانى
لىقىڭىزدىن بىر ئاز چۈشۈپ، گال “ ئۇلۇغ”ئهگهر شۇبھلهنسىڭىز، . مۇناسىپتۇر

ــشىپ        ــۆرپ ـ ئادەتلهرنىــڭ ئارلى ــسى موللىالرنىــڭ چۈشهندۈرۈشــى ۋە ئ ئاۋارى
بىلهن قانائهتلهنمهستىن، ئۆزىڭىز “ دىن”كېتىشىدىن غهلىته ھالغا كهلگهن   

  !بىۋاسته ئۈگىنىپ بېقىڭ، چوڭقۇرراق چۆكۈپ بېقىڭ
ــى      ــسالم دىنىمىزنـ ــۇغ ئىـ ــستلىرى ئۇلـ ــاي كوممونىـ ــسىمۇ خىتـ دېمىـ

ىق موللىالرغــا رىغــبهت بېرىــپ، بىــدئهتلهر  پۈچهكلهشــتۈرۈش ئۈچــۈن، مۇنــاپ
ئارقىــدىن ئــۇالر ئهقىلــغه ئۇیغــۇن بولمىغــان غهلىتىلىكلهرنــى . ئارالشــتۇرىدۇ

دەپ چۈشـــهندۈرۈش بىـــلهن، ئۆزلىرىنىـــڭ دىنغـــا قارشـــى “ ئىـــسالم دىنـــى”
نۇرغۇن ئادەملىرىمىز بۇنداق . تهییارالیدۇ“ پوالتتهك پاكىت”تهشۋىقاتى ئۈچۈن 
ئىـسالم دىنـى   ” دىندا چهكلهنگهن ئىشالرنى ،اتنى ۋە باشقا  بىدئهتلهرنى، خۇراپ 

ــكهن  ــۇ ئىـ ــگهن مۇشـ ــستالرنىڭ  “ دېـ ــا، كوممونىـ ــۇپ قالغاچقـ ــا تونـ دەپ خاتـ
  .ئازدۇرۇشىغا ئاسانال ئىشىنىپ كېتىدۇ ـ دە، دەھرىلىك یولىغا ماڭىدۇ

: قورچاق مىللى ئىشالر كوممىتېتى مۇدىرى ئىسمایىل ئهھمهدنىـڭ    
 ئىگىز كۆتۇرۈپ، ماركىسىزىملىق مىللهت قارىشى،      ۋەتهنپهرۋەرلىك تۇغىنى ”
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ــۇرایلى  ــشىدا چىـــڭ تـ ــلهر  “ دىـــن قارىـ ــۇ گهپـ ــسىدىكى مۇنـ ــاملىق ماقالىـ نـ
ــپالس    ــاقچى بولىۋاتقـــان ئىـ كوممونىـــستالرنىڭ دىنىمىزنـــى قانـــداق بۇزمـ

ــدۇ   ــىتىپ بېرى ــهن كۆرس ــى روش ــویىچه   ”: نىیىتىن ــانۇن ب ــشالرنى ق ــى ئى دىن
ىــستىك جهمىــیهتكه ماسلىشىــشقا   دىننــى سوتسىیال...  باشــقۇرۇش الزىــم 

بهزى جــایالردا خۇسۇســى دىنــى مهكــتهپلهر قۇرۇلــۇپ،  ...  یېــتهكلهش كېــرەك،
سوتسىیالىـــــــــستىك جهمىـــــــــیهت بىـــــــــلهن سىغىـــــــــشالمایدىغان    

ئـۇالر دىننـى   ! مانـا قـارا نىـیهت     !  مانـا بىمهنىلىـك     ①“...نهرسىلهرتارقىتىلغان
پـوزىنى ئىنكــار  بـۇ دىننىـڭ ھهممىنــى ئىـدارە قىلىـش نو    ! باشـقۇرماقچىمىش 

ــش ــتهكلىمهكچىمىش! قىلىـ ــارەت ! یېـ ــان ھاقـ ــا قىلىنغـ ــۇ دىنغـ ــۈن ! بـ پۈتـ
ئىنسانىیهتنىڭ ھهركىتىگه یېتهكچىلىك قىلىدىغان مىزان بولغـان دىننـى         

یۇقۇرقىالردىن شۇ مۇددىئا ! مىش“ یېتهكلىمهكچى”خىتاي كوممونىستلىرى 
، “یېـتهكلهپ ”اق  ئایانكى، ئۇالر ساتقىن موللىالر یاردىمىدە دىننى ئهنه شـۇند        

، خىتاینى یامان كۆرمهیدىغان، قۇللۇقنى ئار “ماسالشتۇرۇپ”سوتسىیالىزىمغا 
  .سانىمایدىغان غهلىته بىرخىل شهكىلگه كهلتۈرمهكچى

  شىپا بولىدۇ، كۆز تهگمهیدۇ، دەپ بىر نىمىلهرنى ئېسىۋېلىشقا بوالمدۇ؟
ــۇلۇلالھتا نــې       ــسى رەس ــدا ۋە ھهدى ــته ئالالھنىــڭ كىتابى ــۇ ھهق ــز ب مه بى

  :دېیىلگهنلىكىنى كۆرۈپ باقساقال ھهممه ئىش ئایدىڭ بولىدۇ
ئهگهر ئالالھ ساڭا بىرەر كـۈلپهت یهتكۈزسـه، ئـۇنى ئـالالھتىن باشـقا             ”

  .) ئایهت-17“ ئهنئام”سۈرە (“ ھېچكىم كۆترىۋىتهلمهیدۇ
) روھىـي جهھهتـتىن  (پهقهت سـېنى  ) بىـر نېمىلهرنـى ئېـسىۋېلىش   (ئۇ  ”

ئهگهر سهن شۇ ھالهتته ئۆلۈپ ، )نېرى بول(اشال سهن ئۇنى ت. ئاجىزالشتۇرىدۇ
  . )»ھاكىم زەھبى«(كهتسهڭ چوقۇمكى نىجاتلىققا ئېرىشهلمهیسهن 

ھهر قانداق كىشى تۇمار ئاسسا جهزمهنكى ئالالھقا شىرىك كهلتۈرگهن ”
  . )»ئىمام ئهھمهد«(“ بولىدۇ

                                            
  .ـ سانىدىن5 ـ یىللىق 1997ناملىق كوممۇنىست ژۇرنىلىنىڭ » ئىزدىنىش«  ①
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 بۇنىڭدىن مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز كۆرۈپ تۇرۇپتىكى، كۆز تهگمهیدۇ،
ــۆرە ھۇشــۇقى ۋە باشــقىالرنى      ــاق، ب ــۆز مۇنچ ــار، ك ــدۇ دەپ، تۇم ــامهت كهلتۈرى ئ
ئېــسىۋالىدىغان، یېنىــدا ســـاقالیدىغانالر، ئــۆي ۋە باشـــقا مۈلــۈكلهرگه كـــۆز     

ئېــسىپ قویىــدىغان ) بــاش ســۆڭىكى(تهگمىــسۇن دەپ ھــایۋان ئىــسكىلىتى 
ھنىڭ ئهگهر بۇنىڭغا قارشىالر بولسا ئالال! قىلىقالرنى قىلىش مۇشرىكلىكتۇر

  !كىتابىدىن دەلىل كهلتۈرۈپ بىزنى قایىل قىلسۇن
  ئىسالمغا زىت قانۇنالرغا ئهمهل قىلىشنىڭ ھۆكمى نېمه؟

ــارقىلىق جــاۋاپ     ــۇ ســۇئالغىمۇ ئالالھنىــڭ كــاالمى ۋە ھهدىــسلهر ئ بىــز ب
  :بېرىمىز

كىملهركى ئالالھ نازىل قىلغان ئایهتلهر بویىچه ھۆكۈم قىلمایدىكهن، ”
  .) ئایهت-44“ مائىدە”سۈرە (“ ئۇالر كاپىرالردۇر

قاچانكى ئالالھنىڭ كىتابى بىلهن ھۆكۈم قىلمىسا ۋە ئالالھ نازىـل    ”
ئۈستۈن بىلمىـسه ئـالالھ ئۇالرنىـڭ ئارىـسىغا        ) باشقىالردىن(قىلغانالرنى  

  .)»ئىبنى ماجه«(“ سېلىپ قویىدۇ) ئاداۋەت(ئىختىالپ 
ــز ئالالھن    ــڭ بىلهرمهنلىرىمىـ ــدۇكى، بىزنىـ ــشقا بولىـ ــڭ ۋە كۆرۈۋېلىـ ىـ

. نىڭ بۇ ھهقتىكى ھۆكمىنى بىـزگه یهتكـۈزگىنى یـوق         ) ۋ. ئه.س(رەسۇلۇلالھ  
ــاي    ــاالمىنى بـــۇرمىالپ، خىتـ ــوللىالر ئالالھنىـــڭ كـ ئهكـــسىچه مۇنـــاپىق مـ
كوممونىـستلىرىنىڭ قانۇنلىرىغــا ئهمهل قىلىــشنىڭ ۋاجىپلىقــى ھهققىــدە  

دۈرۈپ بىزنى خىتـاي قۇللۇقىغـا رازى بولىـدىغان قىلىـش، كۆنـ           . پهتىۋا بېرىدۇ 
تېخىمۇ ھهق گهپنى قىلغاندا ئۇالر بىرگىنه ئىـت        . بېرىش ئۈچۈن تىرىشماقتا  

جېنىنى بېقىش ئۈچـۈن ئالالھنىـڭ دىنىنـى، مـۆمىنلهرنى، پۈتـۈن دۆلهتنـى،              
ــغ قىلغــۇچى،   . مىللهتنــى ئهرزان ســاتماقتا  ــوغرا تهبلى ئالالھنىــڭ دىنىنــى ت

گىنى ئۈچۈن ھهق   ئالالھتىن قورقدىغان ئاز ساندىكى موللىالر ھهقنى یهتكۈز      
تهك پهسكهشلهردىن “ ئۆلۈكتىن پهیشهمبىلىك تىلهش”تهلهپ قىلمایدىغان، 

بولمىغـــــان، زاكـــــات یېیىـــــشتىن نومـــــۇس قىلىـــــدىغان، قىسقىـــــسى،  
كوممۇنىستالرنىڭ كهتمىنىنى چاپمىغاچقا مۇناپىقالرنىڭ سېتىشى بىـلهن       

ىالنـسا  شۈبھىسىزكى، ئهگهر بىزنىڭ ئهقىـدىمىز توغر . تۈرمىلهردە چىرىمهكته 



 45 

 خهلــق –ئىــدى، مۇنــاپىقالر بــازار تاپالمىغــان، ھهقىقىــي بىلىــم ئىگىلىــرى  
  .پهرزەنتلىرى ئهل ئىچىدە قوغدالغان بوالتتى

تىپىغـا  “ چوڭ شـىرىك ”یوقۇرىدا بایان قىلىنغان خاتا ئىش ـ  ھهرىكهتلهر  
چـوڭ شـىرىكنىڭ زىیـانلىرى شـۇكى، بـۇ دۇنیـادا تـوغرا          . مهنسۈپ گۇناھالردۇر 

ىپ، قایمۇقىدۇ، ئۇ دۇنیادا جهھهننهمـدە مهڭگـۈ قېلىـشقا سـهۋەپ          یولدىن چىق 
  !بولىدۇ
كىمكى ئالالھقا شىرىك كهلتۈرىدىكهن، ئالالھ ئۇنىڭغا جهننهتنى ھارام ”

یهنـى  (زالىمالرغـا ھېچبىـر مهدەتكـار       . ئۇنىڭ جـایى دوزاخ بولىـدۇ     . قىلىدۇ
  .) ئایهت-72“ مائىدە”سۈرە (“ بولمایدۇ) ئالالھنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرغۇچى

ئالالھقا باشقىالرنى شىرىك كهلتۈرگهن ھالدا ئالالھقا مۇالقات بولغانالر ”
  .)»مۇسلىم«(“ دوزاققا كىرىدۇ

  .یوقۇرىقى ئایهت ۋە ھهدىس چوڭ شىرىك ھهققىدىكى ئوچۇق ھۆكۈمدۇر
یهنه شۇنداق مهتۇالرچه بىرخىـل ئـادەت بـاركى، تۇغمىغـان ئایالغـا پـاالنى               

ى ئىچىــرىش؛ ئــامىتى، ســاالمهتلىكى، بــاي بولىــشى ئهۋلىیانىــڭ دېمىدىــسىن
ــالالھ بهرگهن    ئۈچــۈن ئــاللىكىملهرگه یېلىنىــپ  تۇمــار پۈتكــۈزۈش، ئانــدىن ئ

پاالنىنىـڭ دۇئاسـى بىـلهن    ...) بالىنى، پۇل ـ مالنى، ساالمهتلىكنى، (نىمهتنى 
رېزىـق  . بولدى، پۇستانىنىڭ دېمىدىسى بىـلهن بولـدى دېیىـشمۇ شـىرىكتۇر          

ىماسلىقتهك بۇنداق یۈزسىزلىك قۇرئانى كهرىمدە مۇنداق بایان بهرگۈچىنى تۇن
  :قىلىنغان

، ) ئىلتىجا قىلىدۇ( ئىنسانغا بىرەر مۇسىبهت یهتسه بىزگه دۇئا قىلىپ ”
بۇ ’ :  ئاندىن ئۇنىڭغا مهرھهمهت قىلىپ بىرەر نىمىتىمىزنى ئاتا قىلساق، ئۇ

ــ  ــا ئ ــېمهت ماڭ ــدىن ۆن ــدىن،ر  (ز ئىلمىم ــدىن، ئهمگىكىم ــى پهزلىم ىزق یهن
 -49“ زۇمهر”سـۈرە   (“ دەیـدۇ ‘ كهلـدى ) تېپىشنىڭ یوللىرىنى بىلگهنلىكىمدىن  

  .)ئایهت
یهنه شۇنىمۇ قوشۇمچه قىلىپ قویۇش كېرەككى، ئهگهر بىر ئادەم یاخـشى         

یهنـى، یاخـشى    (ئهمهللهرنى كۆپ قىلغـان، ئهممـا شـىرىك كهلتـۈرگهن بولـسا             
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، ئۇنىڭ ) گهن بولسائهمهل قىلىش بىلهن شىرىك كهلتۈرۈشنى ئارىالش قىلىۋەر
  :ئهمىلى نۆلگه تهڭ

شىرىك كهلتۈرسه ئىدى، ئۇالرنىڭ   ) یهنى شۇ پهیغهمبهرلهر  (ئهگهر ئۇالر   ”
 -88“  ئهنئام” سۈرە ( “  قىلغان یاخشى ئهمهللىرى ئهلۋەتته بىكار بولۇپ كېتهتتى

  .)ئایهت
مهن ھهممىدىنمۇ شىرىككه ھاجىتى یوق ’: ئالالھ تائاال مۇنداق دېدى”

بىر زاتتۇرمهن، ھهر قانداق ئادەم ماڭا ) ىھاجهت، یهككه ـ یىگانهشىرىكتىن ب(
شىرىك قىلىدىكهن مهن ئۇ ئادەمنى )  ماڭا(قىلغان ئهمهللىرىدە باشقىالرنى 

ئۇنداق ئادەمنى (ئاشۇ شىرىك كهلتۈرگهن نهرسىسى بىلهن بىلله قویىمهن 
  .)»مۇسلىم«(“ )تونىمایمهن

  :ئهمدى كىچىك شىرىك ھهققىدە توختۇلىمىز
  كىچىك شىرىك دېگهن نېمه؟

قىلغان یاخشى ئىش، سۆز ھهركهتلىرىنى كىـشىلهرگه كۆرسـىتىش،    (رىیا  
.  كىچىــك شــىرىكتۇر–) مــاختىنىش ئۈچــۈن قىلىــش، خــالىس بولماســلىق 

  :ئالالھنىڭ كىتابىدا شۇنداق دېیىلىدۇ
یهنى، ( كىمكى پهرۋەردىگارىغا مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد قىلىدىكهن ... ”

یاخـشى ئىـش قىلـسۇن،      ،  )د قىلىـپ، ئازابىـدىن قورقىـدىكهن      ساۋاپنى ئۈمىـ  
سۈرە ( “  پهرۋەردىگارىغا قىلىدىغان ئىبادەتكه ھېچكىمنى شىرىك كهلتۈرمىسۇن

  .) ئایهت-110“ كهھف”
ئىچىدە سىلهرنىڭ ئۈستۈڭلهرگه ) كىچىك شىرىك(شۆبھسىزكى، مهن ”

  .)»ئىمام ئهھمهد«(“ رىیانىڭ كېلىپ قېلىشىدىن بهك ئهنسىرەیمهن
رىیاكارلىق بىزدىكى ئهڭ ئېغىر ۋە ئهڭ كهڭ ئومۇمالشقان گۇناھالرنىـڭ     

  :مۇتلهق كۆپچۈلۈك نامازخانالر خۇددى ئایهتته. بىرىدۇر
ــۇالر ” ــانهتلىرىنى(ئ ــسانالردىن ) خىی ــۇپ (ئىن ــۇرىدۇ، ) خېجىــل بول یوش

ــالالھتىن  ــۇرمایدۇ ) خېجىـــل بولـــۇپ(ئـ ــسا”ســـۈرە (…“ یوشـ ــایهت-108“ نىـ  ) ئـ
ــالال  ــدەك، ئ ــقا   دېیىلگهن ــاكى باش ــسىدىن ۋە ی ــۇپ ئهمهس، قوشنى ھتىن قورق

دەپ قالمىــسۇن، دەپــال نامــاز “ نامــاز ئوقۇمایــدىكهن”بىرســىدىن ھېیىقىــپ، 
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كۆڭلىدە ساپ ئهقىدە بولغان، ئالالھتىن (شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن . ئوقۇیدۇ
) قورققان ھالدا ئهمهس، رىیاكارلىق بىلهن ناماز ئوقۇیدىغان بولغانلىقى ئۈچۈن

ھېلىال . سچىدنىڭ بوسۇغىسىدىن پۇتىنى ئاالر ـ ئالمایال گۇناھنى باشالیدۇ مه
ئومـۇزىنى ئومۇزىغـا، ھۇشـۇقىنى ھۇشـۇقىغا     ”ئۆزى بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ  

ــدۈرۇپ ــهۋەپلهر بىــلهن     “ تهگ ــگهن س ــشىنى ئهرزىمى ــان قېرىندى ــاز ئوقىغ نام
ۆترۈلـۈپ  ئـۆز قهۋىمىـگه قارىتـا مىھرىبـانلىق ك      . رەنجىتىدۇ، مـاالمهت قىلىـدۇ    

دوستلۇقتا، )  ئۆزئارا( مۆمىنلهر ” بۇ .  كهتكهن، كۆڭۈللىرىمىز تارلىشىپ كهتكهن
دېگهن ھهدىسنىڭ “ مىھىر ـ  شهپقهتته، مۇالیىملىقتا بىر تهنگه ئوخشایدۇ 

یاخشىلىق یوللىرىغا پۇل ـ : یهنه باشقا ئهمهللهر، مهسىلهن...  روھىغا خىالپتۇر
پۈتۈن . شۇرۇن بېرىشنى خاھلىمایدۇ مال سهرپ قىلىش جهھهتتىمۇ ھهرگىز یو     

بۇمـۇ  . ئهل ـ جامائهتكه جاكارالپ بېرىشكه، نام ـ ئـابروي قازىنىـشقا خۇشـتاردۇر      
بۇ ھهقته كېیىنكى باپالردا تهپسىلى (ئىسالم ئهقىدىسىگه خىالپ قىلمىشتۇر 

  ).توختۇلىمىز
ئالالھنىڭ ئىسمىدىن باشقا نهرسىنىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلىشقا        

  بوالمدۇ؟
ۇرمۇشىمىزدا قهسهم مهسىلىـسى دائىـم كۆرۈلـۈپ تۇرىـدۇ ۋە دائىـم خاتـا            ت
…“ تۇز تۇرۇپتۇ”، )…“نان ئۇرسۇن”یاكى (…“ كۈن تۇرۇپتۇ، نان تۇرۇپتۇ”ھالدا 

. دېگهندەك بولمىغۇر سۆزلهرنى ئىشلىتىمىز) …“تۇزغا سىیىپ بېرەي”یاكى (
ه قۇرئانى كهرىم بۇ ھهقت. نىڭ بىر تۈرىدۇر“ كىچىك شىرىك”بۇ خاتا، شۇنداقال 

  :ۋە ھهدىسنىڭ ھۈكمى شۇنداق
سۈرە ( “  پهرۋەردىگارىم بىلهن قهسهمكى، سىلهر چوقۇم تىرىلدۈرۈلىسىلهر”

  .) ئایهت-7“ تهغابۇن”
ھهرقانداق ئادەم ئالالھتىن غهیرىنىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلسا ئالالھقا ” 

  .)»ئىمام ئهھمهد«(“شىرىك كهلتۈرگهن بولىدۇ
لماقچى بولسا ئالالھنىڭ نامى بىـلهن قهسـهم        بىر كىشى قهسهم قى   ”

  .)»مۇسلىم«، »بۇخارى«(“ قىلسۇن یاكى شۈك تۇرسۇن
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ئالالھقائىلتىجا قىلىش، ئالالھقا یىغالش، دۇئا قىلىش قاتارلىق ئىشالردا 
  ئاالالھ بىلهن بىزنىڭ ئارىمىزدا ۋاسىته بولىشى كېرەكمۇ؟

الر، “ مازار”لىۋاتقان  ۋاسته بولسىمۇ بولىدۇ، بىراق بىز ۋاسىته قىلىپ كې       
دېگهنـدەكلهر ئهمهس، ئـالالھ بىـلهن      “ تۇمار، كۆز مۇنچاق  ”لهر،  “ یالغۇز دەرەخ ”

  :بىزنىڭ ئارىمىزدا ۋاسىته بوالالیدىغان نهرسىلهر پهقهت مۇنۇالر
  ئالالھنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى ۋە سۈپهتلىرى؛. 1
 .ئۆزىمىز قىلغان یاخشى ئهمهللهر. 2
شۇ گۈزەل  ئىسىملىرى (ئالالھنى . رى بارئالالھنىڭ گۈزەل ئىسىملى”
  .) ئایهت-80“ ئهئراف”سۈرە (“ ئاتاڭالر) بىلهن
دىن )  نىڭ ئازابى( ئى مۆمىنلهر، مهقسهتكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ئالالھ ”

) تائهت ـ ئىبادەت قىلىش، گۇناھتىن ساقلىنىش بىـلهن  (قورقۇڭالر، ئالالھقا 
  .) ئایهت-35“ مائىدە”سۈرە (“ یېقىنچىلىق قىلىڭالر

  :ھهدىسلهردە بۇ ھهقتىكى بایانالر تېخىمۇ كۆپ
سهندىن )  نىڭ ھۆرمىتى بىلهن(سېنىڭ بارلىق ئىسمىڭ ) ئى رەببىم(”

  .)»مۇسلىم«(“سورایمهن
“ یـاردەم قىـل  ) سـهجدىنى كـۆپ قىلىـشىم بىـلهن    (مېنىـڭ پایـدامغا   ”

  .)»بۇخارى«(
خـشى  خۇالسه شـۇكى، ئالالھنىـڭ گـۈزەل ئىـسىملىرى ۋە ئۆزىمىزنىـڭ یا        

ئهمهللىرىال ئالالھ بىـلهن بىزنىـڭ ئـارىمىزدا یېقىنلىـق ھاسـىل قىلغـۇچى            
بۇندىن باشقا، قهبىرلهرنـى، ئىنـساننى ۋە باشـقا نهرسـىلهرنى           . ۋاسىته بوالالیدۇ 

ــادۇر  ــىته قىلىــش خات ــۇنداق    . ۋاس ــدە ش ــانى كهرىم ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ــۇنكى ئ چ
  :بىلدۈرگهن

ــهندىن مهن توغرۇلـــۇق ” ــدىلىرىم سـ ــسا مېنىـــڭ بهنـ ئۇالرغـــا (سورىـ
یهنى ئۇالرنىـڭ ئهھـۋالىنى،   (مهن ھهقىقهتهن ئۇالرغا یېقىنمهن  ) ئېیتقىنكى

  .) ئایهت-186“ بهقهرە”سۈرە (“ )سۆزلىرىنى بىلىپ تۇرىمهن
  :ھهدىسته شۇنداق دېیىلگهن
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نـى  ) زات(شۈبھىسىزكى، سىلهر ئاڭالیدىغان، سىلهرگه یېقىن بولغان    
  .)»مۇسلىم«(“چاقىرىۋاتىسىلهر

ك، ئالالھ بىـزگه ناھـایىتى یېقىنـدۇر، ھهمـمه ئهھـۋالىمىزنى كـۆرۈپ        دېمه
تۇرغۇچىدۇر، ئاۋازىمىزنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ئۇنداقكهن یهنه باشقا نهرسىلهرنى 

  .ۋاسىته قىلىشقا تامامهن ھاجهت یوقتۇر
ھایاتالردىن بهزى كىشىلهرنى بهك ئۇلۇغالپ، زىیادە ماختاپ قۇلچىلىق 

  قىلىش توغرىمۇ؟
ــ ــۆپ   بۇخىلـ ــقان، كـ ــایىتى ئومۇمالشـ ــزدە ناھـ ــۇ ۋەتىنىمىـ دىكى ئهھۋالمـ

ھهربىـر یـۇرت، ھهر مهھهللىنىـڭ بىـردىن         : مهسـىلهن . ئۇچرایدىغان ئهھۋالدۇر 
بىرەر دامولال، قارى یـاكى قارىھـاجىمنى شـۇنداق         . ئاقساقىلى بولىدۇ “ ئۇلۇغ”

 ئۇلـۇغالیمىزكى، پۈتــۈن بىـر جامــائه ئـۆرە ـ تــۆپه بولـۇپ ئــورنىمىزدىن تــۇرۇپ      
. قول قوشـتۇرۇپ، بېـشىمىزنى تـۆۋەن قىلىـپ تـۇرىمىز          . ھۆرمهت بىلدۈرىمىز 

ھهتتـا بۇنـداق   . بۇندىن باشقا، ئهمهلدارالرغا ئهنه شۇنداق قۇلچىلىق قىلىمىـز     
ــۇغ” ــ        “ ئۇل ــائىله ـ ئهپرادى ــا، ئ ــاال ـ چاق ــڭ ب ــادىتى  دىالرنى ــیىقىش ئ نىمۇ ھې

“  شــۇجىجــاڭ”، “ۋاڭ شــۇجى”بــۇ ئــادەتلهر تهرەققــى قىلىــپ . شــهكىللهندى
ــى    ــشقا بېرىــپ یهتت ــق قىلى ــۇغالش ۋە قۇلچىلى ــایالرنى ئۇل ــدەك خىت . دېگهن

چــوڭالردىكى بـــۇ ھــالنى كـــۆرۈپ ئۆســكهن كېیىنكـــى ئهۋالدتــا تهبىئىكـــى     
ئهمما ئىسالم . خىتایالردىن تهپ تارتىش، قورقۇش پسىخىكىسى شهكىللهندى

یـول  ئهخالقى بۇنىـڭ ئهكـسىچه بولـۇپ، بىـر ئـادەم جامـائهتكه سـاالم بېـرىش،              
بــۇ . قاتـارلىق ئهخــالق پىرىنـسىپى بـار   ...  یۈرگـۈچى تۇرغانغـا ســاالم قىلىـش،   

! دائىرىدە خىتایالرغـا قـول قوشـتۇرۇپ تـۇرۇش دەیـدىغان مهزمـۇن ئهسـال یـوق          
ئىسالم دىنىنىڭ ھهقىقىي ماھىیىتىنى چۈشهنمهیدىغان جان باقار مـوللىالر      

ــق بولــس       ــپ، ئورنىــدىن تۇرمىغــان، ئۇالغلى ــۈرمهت تامــا قىلى ا ئۇالغــدىن ھ
ئۇالرغا ئېھتىرام بىلدۈرگۈسى یوقالرمـۇ  . چۈشمىگهنلهرنى قارغاش ئادىتىمۇ بار 

. دەپ قورقۇپ، زورۇقۇپ ھۆرمهت بىلدۈرىدۇ“ قارغىۋەتسه بېشىمغا باال كېلىدۇ”
دىنىي چۈشهنچه كـام بولغـانلىقتىن، بـاال ـ قـازا بېرىـشته بهنـدىلهرنىڭ قـادىر         

  .ئهمهسلىكىنى ئویالپ یهتمىگهن
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ئهمهلىیهتته خاتا ھهم سۇنئى، زورۇقۇش    (“ ھۆرمهت”الر مانا شۇ    “ ئۇلۇغ”بۇ  
بىلهن خۇدىنى یوقۇتۇپ، ئالالھنىـڭ كـاالمىنى    ) “ھۆرمهت”مهھسۇلى بولغان   

ئۆزىنىـڭ پایدىـسى ئۈچـۈن ۋە       . خاھىشى بـویىچه چۈشـهندۈرىدىغان بولىۋالـدى      
ورۇنالردا رە سا ئاشك–خىتاي خوجایىنلىرىنىڭ تهلىپى بویىچه تهبلىغ قىلىش    

مانا مۇشۇنداق ئوچۇق گۇمراھلىق بىزنىڭ خارلىققا . ئادەتكه ئایلىنىپ كهتتى
بۇنداق ئادەملهر خهلقنىڭ نادانلىق    . قېلىشىمىزدىكى سهۋەپلهرنىڭ بىرىدۇر  

تۈپهیلى، قـارغۇالرچه بىلـدۈرىۋاتقان ھۆرمهتلىرىـدىن مهسـت بولـۇپ ئېـسىنى             
“ سهم مېنىڭ راست بولىۋېرىدۇنېمه دې”ۋە .  بىلمهس دەرىجىگه بېرىپ یهتكهن

ــا ئالالھنىــڭ ئــایهتلىرىنى ئۆزگهرتىــۋېتىش دەرىجىــسىگىچه    دەپ قــاراپ، ھهتت
ئىسالم دىنىـدىكى باراۋەرلىـك چۈشهنچىـسى بۇخىـل         . بېرىپ یهتكهنلهرمۇ بار  

، بهزىلىـرى   “ئۇلـۇغ ”ئىـسالمدا بهزى ئىنـسانالر      . ئادەت بىلهن كېلىـشهلمهیدۇ   
  !دەیدىغان سهپسهته یوق“ پهست”

ــۇھهممهد (” ــى م مهن پهقهت ســىلهرگه ئوخــشا بىــر   ’ئېیتقىنكــى، ) ئ
 -110“ كهھف” سۈرە (‘ “ ئىنسانمهن، سىلهرنىڭ ئىالھىڭالر یالغۇز بىر ئىالھتۇر

  .)ئایهت
ماختىغاندەك مېنـى ئاشـۇرۇپ ماختىمـاڭالر،       ) بهك(ناساراالر ئىسانى   ”

ــدەدۇرمهن ــر بهن ــسى ۋە ) مېنــى(. شۈبھىــسىزكى مهن بى ئالالھنىــڭ بهندى
  .)»بۇخارى«(“ئهلچىسى دەپ ئاتاڭالر

  !ئۇ ئادەملهر رەسۇلۇلالھتىنغۇ ئۇلۇغ ئهمهستۇر؟
ھهقىقهتهن ئهڭ تهقۋادار بولغـانلىرىڭالر ئالالھنىـڭ دەرگاھىـدا ئهڭ          ”

یهنـى كىـشىلهرنىڭ بىـر ـ بىرىـدىن ئـارتۇق       (ھۆرمهتلىك ھىساپلىنىسىلهر 
-13“ ھۇجـۇرات ”سـۈرە   ( “)بولىشى نهسهپ بىلهن ئهمهس، تهقۋادارلىق بىلهن بولىدۇ      

  .)ئایهت
  !مانا بۇ ئالالھنىڭ باھاالش مىزانىدۇر

ــه  ” ــگهن نهرس ــس (مهن ئهكهل ــان، ھهدى ــسى ـ     ) قۇرئ ــڭ نهپى گه ئۆزىنى
  . )»بۇخارى«(“خاھىشىنى بویسۇندۇرمىغىچه ھېچكىم ھهقىقى مۆمىن ئهمهس
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بولىۋالغانالرنى بۇ مىزان بىلهن ئۆلچىسهك تایىنى مهلۇم بولىدۇ، “ ئۇلۇغ”
  .ۋەتتهئهل

  دوستلۇق قانداق كونكرېت مهناغا ئىگه؟) ئىسالمدىكى(
 چىـن دوسـتلۇق، سـاپ     –ئىسالمدا تهشهببۇس قىلىنىدىغان دوسـتلۇق      

ئىنسانى دوسـتلۇق ۋە ئۆزئـارا یاردەملهشـمهك ۋە مىھرىبـانلىقنى یهتكـۈزمهك             
  :قۇرئانى كهرىمدە شۇنداق دېیىلىدۇ. دېمهكتۇر

ئـۆز ئـارا   ( ـ بىـرى بىـلهن دوسـتتۇر     مۆمىن ئهرلهر، مۆمىن ئایالالر بىر”
  .) ئایهت-71“ تۆۋبه”سۈرە (“ )یاردەمچىدۇر

  : ھهدىسى رەسۇلۇلالھتا شۇنداق دېیىلىدۇ
بىر بىناغا ئوخشایدۇكى، ئـۇ بىنـا بىـر    ) نىـسبهتهن (مۆمىن مۆمىنگه  ”

  .)»مۇسلىم«(“)شۇ ئارقىلىق مۇستهھكهم بولىدۇ(بىرىنى تىرەپ تۇرىدۇ 
ستلۇقتا، مىھرى ـ شهپقهتته، مۇالیىملىقتا بىـر   دو) ئۆزئارا(مۆمىنلهر ”

تهندەك، ئۇ تهندىن بىر ئهزا ئاغرىسا قالغان ئهزاالرمۇ شۇ ئهزا بىـلهن بىلـله         
  .)»مۇسلىم«، »بۇخارى«(“سوۋۇپ تهڭ ئاغرىیدۇ-قىزىپ

ئهممــا بهزى قــارىالر، مــوللىالر ئالالھنىــڭ كــاالمىنى بــۇرمىالپ، ئىــسالم  
 كوممونىستلىرىنىڭ سۇنئى ھالدا بارلىققـا  ئهقىدىسىگه خىالپ ھالدا خىتاي  

ئاتـالمىش  ) تهبىئىي قانۇنىیهتلهرگه خىالپ بولغـان  (كهلتۈرۈشكه ئۇرۇنىۋاتقان   
“ ئــــارقىلىق”ئۇقــــۇمىنى قۇرئــــان ئــــایهتلىرى “ مىللهتـــلهر ئىتتىپــــاقى ”

  .شهرھىلهشكه ئۇرۇنماقتا
سىلهردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىـدىكهن، ئۇمـۇ ئهنه شـۇالردىن        ”

  .) ئایهت-51“ مائىدە”سۈرە (“ سانىلىدۇ) رالردىنكاپى(
تىلىرىڭالر، قېرىنداشلىرىڭالر ئىماندىن كۈپرىنى ائهگهر ئ!  ئى مۆمىنلهر” 

ئۇالرنى دوست تۇتماڭالر، ئىچىڭالردىن )  كۇپرىدا مهھكهم تۇرسا(ئارتۇق كۆرسه 
یهنـى، ئۇالرغـا    (كىملهركى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكهن ئـۇالر زالىمالردىنـدۇر         

خشاش مۇشرىكتۇر، چۇنكى مۇشرىكلىككه رازى بولغـان ئـادەممۇ مۇشـرىك            ئو
  .) ئایهت-23“ تۆۋبه”سۈرە (“ )ھىساپلىنىدۇ
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) یـــاكى مۇشـــرىك(شــۇنىڭغا دىقـــقهت قىلىـــش زۆرۈركـــى، ئهگهر كـــاپىر  
قېرىندىــشىمىز، ھهتتــا دادىمىــز بولغــان تهقــدىردىمۇ ئۇنىڭــدىن ئــادا ـ جــۇدا    

  . ئوتتۇرىغا قویۇلغانبولىشىمىز كېرەكلىكى كهسكىن تۈردە
مۆمىنلهر مۆمىنلهرنى قویۇپ كاپىرالرنى دوست تۇتمىسۇن، كىمكى ”

ئال ”سۈرە  (“ شۇنداق قىلىدىكهن، ئۇ ئالالھنىڭ دوستلىقىغا ئېرىشهلمهیدۇ     
  .) ئایهت-28“ ئىمران
سىرداش )  یهنى مۇناپىقالرنى( ئۆزەڭالردىن بولمىغانالرنى ! ئى مۆمىنلهر”

ىلهرگه بۇزغۇنچىلىق قىلىشتا بوشـاڭلىق قىلىـپ       قىلىۋالماڭالر، ئۇالر س  
ئۇالر سىلهرنىڭ مۇشهققهتته قېلىشىڭالرنى ئارزۇ قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ . قالمایدۇ

دۈشمهنلىكى ئېغىزلىرىدىن مهلـۇم بولـۇپ تۇرىـدۇ، ئۇالرنىـڭ دىللىرىـدا            
سىلهر )  ئى مۆمىنلهر جامائهسى( …  یۇشۇرۇنغان دۈشمهنلىكى تېخىمۇ چوڭقۇر 

ئـال  ”سـۈرە   (…“  تۇتىسىلهر، ئۇالر سىلهرنى دوسـت تۇتمایـدۇ         ئۇالرنى دوست 
  .) ئایهت-118“ ئىمران
مۇشـرىك بىـلهن   (ھهرقانداق ئادەم مۇشرىك بىـلهن بىـر یهردە بولـسا       ”

) ئهسلى مۇسۇلمان بولسىمۇ( ۋە ئۇنىڭ بىلهن بىلله تۇرسا شۇ ئادەم ) ئارىالشسا
  .)»ئهبۇ داۋۇد«(“ مۇشرىك بىلهن ئوخشاش

  .ىللهر قاراشلىرىمىزنى قۇۋەتلهشكه یېتهرلىكتۇریوقۇرىقى دەل
قۇرئان ۋە ھهدىسكه ئهمهل قىلىش قانداق چۈشىنىلىۋاتىدۇ؟ قانچىلىك 

  ئهمهل قىلىنىلىۋاتىدۇ؟ بۇنىڭ ھۆكمى نېمه؟
مېڭىـشى ئۈچــۈن  ) ئهگىــشىپ( بـارلىق مهخلۇقاتنىــڭ یـاقالپ   –قۇرئـان  

  .پۈتۈن كائىناتنىڭ ھهرىكهت مىزانىدۇر. چۈشۈرۈلگهندۇر
پهرۋەردىگارىڭالر تهرىپىدىن سىلهرگه نازىل قىلىنغان ) ئى ئىنسانالر(”

  .) ئایهت-3“ ئهئراف”سۈرە (“ ئهگىشىڭالر) قۇرئانغا(كىتاپقا 
پهیغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر، پهیغهمبهر چهكلىگهن نهرسىدىن ” 

  .) ئایهت-7“ ھهشىر”سۈرە (“ چهكلىنىڭالر
ڭالر، ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىڭالر ۋە ئۇنى جان قۇرئاننى ئوقۇ) ئى ئىنسانالر(”

  . )»ئىمام ئهھمهد«(“بېقىشنىڭ ۋاستىسى قىلىۋالماڭالر
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سىلهر مېنىڭ یولۇمنى ۋە ھىدایهتكه ئېرىشكهن خهلقلهرنىڭ یولىنى ”
  .)»ئىمام ئهھمهد«(“تۇتۇڭالر ھهم ئۇنىڭغا مۇستهھكهم ئېسىلىڭالر

دىسكه ئهمهل قىلىـش تـوغرا     ئهمما بىزدە قۇرئان ۋە ھه    . مانابۇالر ھۆكۈمدۇر 
ئهگهر جـان كېتىـدىغان،   . ئاسان بولسا ئهمهل قىلىۋاتىمىز  . چۈشۈنىلمهیۋاتىدۇ

مال كېتىدىغان بولـسا قـۇلىقىمىزنى یۇپـۇرۇپ، بىلمىگهنـگه، ئاڭلىمىغانغـا            
دەسمایه كهتمهیدىغان بولسا، كـۆپ زىیـان بولمایـدىغان بولـسا،         . سېلىۋالىمىز

بۇالرنىـڭ ئـاقىبىتى   . قىلىمىـز “ ئهمهل”ھالـدا  ئېغىر كهلمىسه رىیا ئـارىالش    
. نېمه بولىدىغانلىقىنى یوقۇرىدا ئایهتلهر ئارقىلىق دەلىللهپ كۆرسهتكهنىدۇق

لـېكىن بىــز ئــالالھتىن ئهمهس، خىتــاي ھۆكۈمىتىــدىن قورقىــدىغان بولــۇپ  
  .قالدۇق

بىزنىڭ كامىـل بولغـان ئىـسالم دىنىمىـز بـار تۇرسـىمۇ، خـۇددى ئۇنىـڭ          
ــاردەك  ــسى ب ــۆزىمىزچه چالى ــاقچى” ئ ــان  “ تولۇقلىم ــدا بولمىغ ــولىمىز، دىن ب

ــۈگىمهس . نهرســىلهرنى قوشــىۋالىمىز، ئانــدىن ئىخــتىالپ قىلىــشىمىز   ــۇ ت ب
 پىرقىلهرگه، مهزھهپلهرگه  بۆلۈپ، دۈشـمهنلىرىمىز       -ئىختىالپالر بىزنى پىرقه  

ئهممـا بىـز بـۇ    . ئۈچۈن تېپىلغۇسىز یاخـشى پۇرسـهتلهرنى یارىتىـپ بهرمهكـته       
پالرنى ئالالھنىڭ كاالمى ۋە ھهدىسى رەسـۇلۇلالھنى ئاسـاس قىلىـپ         ئىختىال

ھهل قىلىــش ئورنىغــا ئاللىقانــداق مهزھهپ باشــچىلرىنىڭ كىتــاپلىرىنى،     
كېیىنكى زامانالردا ئىجتىھاتچىالر تهرىپىـدىن یېزىلغـان كىتـاپالرنى ئاسـاس      

ھ بۇ ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسـى روھىغـا خىـالپ بولغاچقـا، ئـالال            . قىلىۋالىمىز
ئهگهر .  ) » ئىبنى ماجه« ( “ سېلىپ قویغان) ئاداۋەت(ئارىمىزغا ئىختىالپ ”بىزنىڭ 

  .بىز ئالالھنىڭ دىنىغا قایتمىساق بۇ ئىختىالپ تۈگىمهیدۇ
ئهگهر سىلهر ئىسالمدا چهكلهنگن نهرسىلهرگه ئهگهشسهڭالر، دىننىڭ ”

 ئالالھ سىلهرنىڭ ئۈستۈڭلهرگه…  ھهقىقىتىنى تۇتماي ھىله ئىشلهتسهڭالر، 
سىلهر ئۆزەڭالرنىڭ دىنىڭالنى تاپمىغىچه ئالالھ .  خارلىقنى كهلتۈرۈپ قویىدۇ
  .)»ئهبۇ داۋۇد«(“ .خارلىقنى كۆتۈرۈۋەتمهیدۇ

ھــازىر بهزى شــهھهرلهردە ئىبــادەت شــهكلى ۋە ئۇســۇلى ھهققىــدە تــاالش ـ     
. تارتىش كۈچىیىپ قانلىق ۋەقهلهرنىڭ تۇغۇلۇشىغا قهدەر بېرىـپ یېتىۋاتىـدۇ    
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ــاالش ـ تارتىــشنى    شۇنىــسى شــهرمه ــداق ت ســۈرە : مهســىلهن(ندىلىككى، بۇن
دېیىشكه “ ئامىن“دىن كېیىن ئۈنلۈك ئامىن دېیىش یاكى مهخپى “ فاتىھه”

ــشالرنى  ــشاش ئىــ ــېڭهش ”) ئوخــ ــى كــ ــلهپ،  “ سىیاســ ــایالر بهلگىــ ته خىتــ
قۇلىمىزدا قۇرئـان، ھهدىـسلهر بـار تۇرسـا        . قویىۋاتىدۇ“ ئایرىپ”جېدىلىمىزنى  

لساقال ھهممه ئىش ھهل بولىـدىغان تۇرسـا، یهنه نېمىنـى           شۇالرغا مۇراجهت قى  
ــدا    ــاكى دىن ــېمه ئۈچــۈن تالىــشىمىز؟ ی چــاال قالغــان، جــاۋاپ  ”تالىــشىمىز؟ ن

  !مىڭ مهرته یاق! مهسىلىلهرگه دۈچ كېلىۋاتامدۇق؟ یاق“ تېپىلمایدىغان
 ) ئـایهت  -3“ مائىـدە ”سـۈرە   (“ بۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم    ”

 دېنىمىزنىڭ مۇكهممهل بۇلۇپ بولغانلىقىنى، ئاللىكىملهرنىڭ دېگهن ئایهت
ــۇق    ــكه تولـ ــوقلىقىنى چۈشهندۈرۈشـ ــاجهت یـ ــىغا ھـ ــۇمچىالرنى قوشۇشـ قوشـ

  یهتمهمدۇ؟
ئهگهر سىلهر بىر نهرسىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر بۇ توغرىدا    ”

 ئالالھقا ۋە پهیغهمبهرگه مۇراجهت قلڭالر، ئهگهر سلهر ئالالھقا ۋە ئـاخىرەت          
یهنى ئالالھنىڭ كىتابىغا ۋە (ئىشىندىغان بولساڭالر بۇ ) ھهقىقىي(كۈنىگه 

سلهر ئۈچۈن پایدىلىقتۇر، نهتىجه )  پهیغهمبهرنىڭ سۈننىتىگه مۇراجهت قىلىش
  .) ئایهت-59“ نىسا”سۈرە (“ ئىتىبارى بىلهن گۈزەلدۇر

  بىدئهت دىگهن نېمه؟ سۈننهت دېگهنچۇ؟
ه باشـــقا ئـــادەملهر تهرىپىـــدىن قۇرئـــان كهرىـــم ۋە ھهدىـــسته یـــوق نهرســـ

تهرك ئهتسه ئهنه ) بىرىنى بولسىمۇ(قوشىۋېلىنسا یاكى دىندىكى بویرۇقالرنى    
  .دېیىلىدۇ“ دىندىكى بىدئهت”شۇ 

ئۇالرنىڭ ئالالھ رۇخسهت قىلمىغان نهرسىلهرنى دىن قىلىپ بېكىتكهن ” 
  .) ئایهت-21“ شۇرا”سۈرە (“ بارمۇ؟) ئىالھلىرى(مهبۇدلىرى 

 ئادەم بىزنىڭ ھۆكۈملىرىمىزدە دىننىڭ جۈملىـسىدىن       ھهر قانداق ”
، »بۇخـارى «(“بولمىغان نهرسىلهرنى پهیدا قىلسا ھهرگىز قوبـۇل قىلىنمایـدۇ        

  .)»مۇسلىم«
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قۇرئان، ھهدىـسته بولمىغـان، دىنـدا یېڭـى پهیـدا      (ھهرقانداق یېڭىلىق  ”
ــلهر ــازغۇنلۇق  ) بولغـــان ئهمهلـ ــداق ئـ ــازغۇنلۇقتۇر، ھهرقانـ ــایى (ئـ نىـــڭ جـ

  .)»ئىمام ئهھمهد«(“ )مدۇرجهھهننه
بىــزدە بىــدئهت قىلىقالرنىــڭ كۆپلىگىــدىن ئــۇالرنى تولــۇق ساناشــنىڭ  

ئوقۇلىۋاتقان نامـازدىن  ) رىیا بىلهن(بىزدىكى شهكلهن   . مۈمكىنچىلىكى یوق 
ــۇرىۋەتكهن     ــانچىۋاال ئاش ــسهكمۇ ئ ــدئهت دې باشــقا ئىــشالرنىڭ ھهممىــسىال بى

رىدە قۇرئان ئوقۇش، ئۆلگهنلهرگه تهركىدۇنیاچىلىق، قهب: مهسىلهن. بولمایمىز
نامىدىكى مىھماندارچىلىق، یىگىت “ نهزىر”ئاتاپ قۇرئان ئوقۇتۇش، ئاتالمىش 

ــتكه   ــز تهرەپنىـــڭ یىگىـ ــدا قىـ ــر”تویىـ ــوي ـ     “ مهھىـ ــقا، تـ بېرىـــشى ۋە باشـ
  ...تۆكۈنلىرىمىزدىكى غهلىته ئادەتلهر

. تتۇرسۈننهنىڭ سۆز ۋە ئىش ھهركىتى ) ۋ. ئه. س(رەسۇلۇلالھ   –سۈننهت 
نىڭ سۆزىگه ئهمهل قىلىش، ئۇ قىلغان ھهركهتنـى شـۇ   ) ۋ. ئه. س(رەسۇلۇلالھ  

  .بویىچه قىلىش سۈننهتكه ئهمهل قىلغانلىقتۇر
  :تهركىدۇنیاچىلىققا ئالالھنىڭ ھۆكمى مۇنداق

ــاك نهرســىلهرنى  ) ئــى مــۆمىنلهر(” ــاالل قىلغــان پ ــالالھ ســىلهرگه ھ ئ
ــاڭالر، ) تهركىـــدۇنیا بولـــۇش یۈزىـــسىدىن ئۆزەڭالرغـــا( ــارام قىلمـ ــالالھ (ھـ ئـ

چهكتىن ئاشماڭالر، ئالالھ چهكتىن ئاشقۇچىالرنى ھهقىقهتهن ) بهلگىلىگهن
  .) ئایهت-87“ مائىدە”سۈرە (“ دوست تۇتمایدۇ

  :قهبرىدە قۇرئان ئوقۇشنىڭ ھۆكمى
سىلهر ئۆیۈڭالردىمۇ ناماز ئوقۇپ ”: مۇندااق دېگهن) ۋ. ئه. س(رەسۇلۇلالھ 

  .“هبرىستانلىققا ئایالندۇرىۋالماڭالرتۇرۇڭالر، ئۆیۈڭالرنى ق
ــان      ــدا قۇرئ ــداق جای ــاي، بۇن ــدىغان ج ــاز ئوقۇلمای ــستان نام ــمهك، قهبرى دې

  .ئوقۇشقا بولمایدىغانلىقى روشهندۇر
  :ئۆلگهنلهرگه ئاتاپ قۇرئان ئوقۇتۇش ھهققىدە

ئالالھنىڭ كاالمىنى پۇلغا سودا قىلىش یولى بىلهن بولىـدىغان بىـدئهت      
چىنىــــڭ ئــــازابىنى یېنىكلىتىــــپ، ســــاۋابىنى    قىلىــــق بولــــۇپ، ئۆلگۈ 

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه بـۇ ۋاسـىته مـولال ـ       . یۈكسهلتىدىغان ۋاسـته قىلىۋېلىنغـان  
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  یهنه بىـر ۋاسـتىنى ۋاسـته        –قارىالرغا ھاۋاله قىلىنىـدىغان بولغاچقـا ۋاسـىته         
ئالـدىنقى سـهھىپىلىرىمىزدە ۋاسـىته      . قىلىدۇ، یهنى ئىككى قـات ۋاسـىتهدۇر      

ــدە توختالغان ــدئهت     ھهققى ــرىكلىك ھهم بى ــهن مۇش ــۇ رۇش ــمهك، ب ــدۇق، دې ى
مهسىلىـسىنى  “ قۇرئان ئوقـۇش ”بهزىلهر بهلكىم بۇ یهردىكى  ! قىلىقالردىندۇر

. قىلىـپ تـۇرۇپ قاراشـلىرىمىزغا ھۇجـۇم قىـالر      “ مـۇداپىئه كۈنلـۈگى   ”ئۆزىگه  
ــان ئوقـــۇش” ــاۋاپلىق ۋە ئ“ قۇرئـ ــڭ سـ ــدىن  انىـ ــاپ ئىـــش ئىكهنلىكىـ لىجانـ

ــز دەۋات  ــدىلىنىپ، بى ــسهتتىكى    پای ــته مهق ــان غهلى ــز دەۋاتق ــان ســورۇن ۋە بى ق
شۇنى نهزەردىـن سـاقىت قىلمـایلىكى، بـۇ یهردە          . بىدئهتنى یېپىشقا بولمایدۇ  

گۇناھنى ”ئاللىكىمگه ئاتاش ھهم   (“ مهقسهت”مهسىلىسى،  “ ۋاسته قىلىش ”
قا “ ساۋاپلىق ئىش”، شۇنداقال بۇ )دەپ غهیىپتىن قارار بېرىش“ یېنىكلىتىدۇ
تېخىمۇ مۇھىمى، قۇرئانى . مهسىلىسى مهۋجۇتتۇر) ھهق ئېلىش(ھهق تۆلهش 

كهرىم ئۆلگهنلهرگه ئهمهس، ھایاتالرنىڭ ئهگىشىپ مېڭىشى ئۈچۈن، ھایاتالرغا 
  !یول كۆرسىتىش ئۈچۈن چۈشۈرۈلگهندۇر

  . نهزىر ھهققىدە ئالدىنقى سهھىپىللىرىمىزدە توختالغانىدۇق
ى، ئىسالم دىنىـدا پهقهت  توي ـ تۆكۈنلىرىمىز ھهققىدە شۇنى ئېیتىمىزك 

نىكاھالنغۇچى یىگىـت ئایالغـا مهھىـر بېرىـشى كېرەكلىكـى بهلگىلهنـگهن             
نىـڭ جهمهتىـگه، نىكـاھالنغۇچى یىگىـت     ) قىـز (بولۇپ، نىكاھالنغۇچى ئایال  

  !نىڭ ئۆزى ۋە جهمهتىگه مهھىر بهلگىلهنمىگهن) ئهر(
ىقالر، ئۇالرنىڭ قاتارل... خهتنه تویى،: باشقا نۇرغۇن بىدئهتلهر بار، مهسىلهن

ھهممىــسىگه جــاۋاپ بېــرىش ئۈچــۈن مهخــسۇس بىــر كىتــاپ یېزىــشقا تــوغرا   
ــانى كهرىمنــى     ــته بىــز ۋەتهنداشــلىرىمىزغا قۇرئ ــۇ ھهق ــۆز (كېلىــدۇ، شــۇڭا ب ئ

ئهستایدىل ئوقۇپ كۆرۈشىنى، ھهمىشه ) زوۋانىمىزدا تهرجىمىسى بولغاندىكىن
س قىلىـپ سـۆزلهپ   مـولال ـ قارىالرنىـڭ ئـۆز نهپـسىنى ئاسـا      “ نـان كۈچـۈگى  ”

  .بېرىشىگىال قاراپ ئولتۇرماسلىقنى تهۋىسىیه قىلىش بىلهن چهكلىنىمىز
  مۇسۇلمانالر قانداق قىلغاندا غهلىبىگه ئېرىشىدۇ؟

نىڭ ) ۋ. ئه. س(مۇسۇلمانالر قاچان ئالالھنىڭ كىتابىغا ۋە رەسۇل ئهكرەم   
كى سۈننىتىگه تولۇق ۋە تـوغرا ئهگهشـسه، ئىجـرا قىلـسا، ھهرخىـل شـهكىلدى             
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یهنــى ئىــسالم چهكلىــگهن بــارلىق گۇنــاھالردىن  (شــىرىكتىن یىــراق بولــسا 
) ساقالنسا ۋە ئىسالم بویرىغان ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى باش تارتمـاي قىلـسا         

مۇسۇلمانالر تهبىئى ھالدا بىر ئویۇلتاشقا ئایلىنىدۇكى، بـۇ تاشـقا چېقىلغـان           
 ئېتىلـسا دۈشـمهننى   دۈشمهن ئۆزى پارە ـ پارە بولىدۇ، ئهگهر بۇ تاش دۈشـمهنگه  

ئهگهر بىـز جىـسمىمىزدا یهر ئالغـان بىـدئهت مىكروپالرنـى      . یهنچىپ تاشالیدۇ 
یوقۇتۇپ، ئهقىدىمىزنى كۈچلهندۈرسهك، ئالالھ نېمىگه بویرىغان بولسا شۇنى        

غـــا یهنه ئـــۆزىمىزچه “ كامىـــل بولغـــان دىـــن”بىجانــدىل ئىجـــرا قىلـــساق،  
نىـڭ یـولى    ) ۋ. ئه. س(ەسۇلۇلالھ  لهرنى كىرگۈزۈپ ئاۋارە بولماي، ر    “ تۈزىتىش”

بىــلهن ماڭــساق ھېچقانــداق بىــر كــۈچ بىزنــى یوقۇتالمایــدۇ، قورقۇتالمایــدۇ،   
 –یېڭهلمهیدۇ، خۇددى كىرىش سۆزىمىزدە مىسال قىلىپ ئۆتكهنلىرىمىزدىن 

ھــــازىرقى كۈنــــدە خىتــــایالر بىزنىــــڭ نهســــىلىمىزنى قۇرۇتــــۇش یولىــــدا  
ۇنئى پهیدا قىلىنغان یوق قىلىـش  پایدىلىنىۋاتقان، زەھهرخهندىلىك بىلهن س 

ئـوت ئۈسـتىگه   ”زراق بار بولغان ۋە ئۇنى خىتایالر     ائامىللىرى یاكى ئهسلىدە ئ   
ھىلىسى ئىشلىتىپ ئهۋج ئالدۇرىۋاتقان زىیـانلىق ئىـشالرنىڭ      “ یاغ چېچىش 

ئهگهر بىز ھهقىقىي   . ھهممىسى ئىسالم دىنىدا گۇناھ سانىلىدىغان ئىشالردۇر     
اق خىتاینىڭ بۇ یوق قىلىش ۋاسىتىلىرى كېرەككه ئىمانىمىز بىلهن یاشىس

… زەھهرلىك چېكىملىـك، ئىچىملىـك، زىنـا،      : مهسىلهن. كهلمىگهن بوالتتى 
  :قاتارلىقالرنىڭ ھارام سانىلىدىغانلىقى ھهممىگه ئایاندۇر

یهنـى چوقۇنـۇش    (ھاراق ئىچىش، قىمار ئویناش، بۇتالر      ! ئى مۆمىنلهر ”
ۇش، پال ئوقلىرى بىلهن پـال سـېلىش     غا چوقۇن ) ئۈچۈن تىكلهنگهن تاشالر  

بهخىتكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچـۈن  . شهیتاننىڭ ئىشى، پاسكىنا قىلىقالردۇر   
شهیتان ـ ھـاراق، قىمـار ئـارقىلىق     . شهیتاننىڭ ئىشىدىن یىراق بولۇڭالر

ئاراڭالردا دۈشمهنلىك، ئاداۋەت تۇغدۇرماقچى، سىلهرنى نامازدىن ۋە ئالالھنى یاد 
ــماقچى ب  ــشتىن توس ــدى  ئېتى ــىلهر ئهم ــدۇ، س ــاردىن (ولى ــاراقتىن، قىم ) ھ

  .) ئایهت-91“ مائىدە”سۈرە (“ یانمامسىلهر؟
  :خىتایالر بىلهن نىكاھلىنىشنىڭمۇ ھۆكمى ئېنىقتۇر
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ــۇالرنى   ) ئــى مۇســۇلمانالر(” ــۇچه ئ ــان ئېیتمىغ ــالالر ئىم ــرىك ئای مۇش
ھۆسـىن ـــ  جامـال ۋە مېلـى       (مۇشرىك ئایال   ) ھۆر(ھىڭالرغا ئالماڭالر،   انىك
سىلهرنى مهپتـۇن قىلغـان تهقـدىردىمۇ، مـۆمىن دېـدەك ئهلـۋەتته            ) ىلهنب

مۇشرىك ئهرلهر ئىمان ئېیتمۇغىچه مۆمىن ئایالالرنى . ئۇنىڭدىن ئارتۇقتۇر
مۇشـرىك ئهر سـىلهرنى مهپتـۇن قىلغـان     ) رۆھـ (ئۇالرغا یاتلىق قىلماڭالر،  

  . )  ئایهت-221“  ەبهقهر” سۈرە (“  تهقدىردىمۇ مۆمىن قۇل ئهلۋەتته ئۇنىڭدىن ئارتۇقتۇر
ھازىر ئهخالقى بۇزۇقچىلىقىمىز تۈپهیلى بىزگه ئهیدىز كېسىلى تارقىلىپ 

ئهگهر بىـزدە دىنـى     . كىرمهكته، بۇنىڭدىن باشقا جىنىسى كېسهللهرمۇ ئېغىر     
ئهقىدە كۈچلۈك بولغـان بولـسا بـۇ ھـاالكهت یولىغـا مېڭىـشتىن سـاقلىنىپ           

ىدىكى ھۆكۈممـۇ ناھـایىتى    چۇنكى دىنىمىزدا زىنـا توغرىـس     . قالغان بوالتتۇق 
  .ئېنىق ھهم كهسكىندۇر

 خىتایالرنىڭ نهسىلىمىزنى قۇرۇتۇشتا    –سىیاسىتى  “ پىالنلىق تۇغۇت ”
ــدۇر  ــدىلىنىۋاتقان ئهڭ ئۈنۈملــۈك یولى ــسىم   . پای ــر قى ــى زور بى بىزنىــڭ خېل

سهپسهتىـسىگه ئىـشىنىپ یـاكى كۆنۈكـۈپ،        “ سۈپهتلىك بـاال  ”ئادەملىرىمىز  
ــل یوقۇت   ــدىن بــۇ خى ــماقتا ئۆزلىكى بهزىلىــرى نــامراتچىلىق  . ۇشــقا ماسالش

ــسادى جهھهتــتىن       ــانه ئېلىــپ ئىقتى ــشىدىن، خىتاینىــڭ جېرىم بېسىۋېلى
ــۇ ســىرتماققا كــ  بۇمــۇ ئالالھقــا ! نمهكتهۆئاجىزالشتۇرىۋېتىــشتىن قورقــۇپ، ب
  .بولغان ئىشهنچىنىڭ یوقلىقى یاكى سۇسلىقىدىندۇر

ىز ئۇالرغا ۋە سىلهرگه نامراتلىقتىن قورقۇپ باالڭالرنى ئۆلتۈرمهڭالر، ب”
  .) ئایهت-151“ ئهنئام”سۈرە (“ رىزىق بېرىمىز

كهمبهغهللىكتىن قورقۇپ بالىلىرىڭالرنى ئۆلتۈرمهڭالر، ئۇالرنىڭ ۋە ”
سىلهرنىڭ رىسقىڭالرنى بىز بېرىمىز، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ھهقىقهتهنمۇ چوڭ 

  .) ئایهت-31“ بهنى ئىسرائىل”سۈرە (“ گۇناھتۇر
ىتــایالر بىزنىــڭ ئارىمىزغــا ئىچكــى ئــاداۋەت تېرىــپ،  بۇنىڭــدىن باشــقا خ

ئـــۇالر بـــۇ زىـــدىیهتتىن . مهزھهپچىلىـــك ۋە یۇرتـــۋازلىقنى ئهۋج ئالـــدۇرىۋەتتى
پایـــدىلىنىپ ھۆكـــۈمرانلىقىنى داۋام ئهتتـــۈرۈش ۋە مۇستهھكهملهشــــنىڭ    

ئهگهر یۇرتالر ئـارا زىـدىیهتلهر پهسـىیپ قالغىـدەك بولـسا          . ئاساسىنى یاراتماقتا 
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ارقىلىق یهنه جىــدەل تېرىــپ، ئىككــى یــۇرت ئارىــسىدا قــانلىق  جاسۇســالر ئــ
ــتۇرۇپ،       ــاداۋەتنى چوڭقۇرالش ــارقىلىق ئ ــۇ ئ ــدۇ ۋە ب ــدا قىلىۋاتى ــى پهی ۋەقهلهرن

ئهپسۇسكى، بىز ھهممىگه قادىر ئالالھتىن،     . زىدىیهتنى یىلتىز تارتقۇزىۋاتىدۇ  
 مهنىۋى تۈۋرۈكىمىز ھهم قوغدىغۇچىمىز بولغـان ھهق دىنـدىن ئۇزاقلىـشىپ      
ــمهنگه      ــاپ، دۈش ــا ئۇســۇل ئوین ــۈن دۈشــمهننىڭ دېپىغ ــز ئۈچ كهتكهنلىكىمى

بۇ ھهقته  . قارىتىلىدىغان ئۆچ ۋە ئاداۋەتنى ئۆز قېرىندىشىمىزغا قارىتىۋاتىمىز      
 مۆمىنلهرنىڭ دوستلۇق مۇناسىۋىتى توغرۇلۇق یوقۇرىدا یېتهرلىك دەلىللهر –

  .كهلتۈرۈلگهنىدى
یـاردەم بهرسـهڭالر،   ) نىڭ دىنىغـا ئالالھ(ئى مۆمىنلهر، سىلهر ئالالھقا  ”

ئۇرۇش ( قهدىمىڭالرنى .  یاردەم بېرىدۇ)  دۈشمىنىڭالرغا قارشى(ئالالھ سىلهرگه 
  .) ئایهت-7“ مۇھهممهد”سۈرە (“ بهرقارار قىلىدۇ) مهیدانلىرىدا

ئالالھنىـڭ ۋەدىـسىدىن گۇمانلىنىـدىغانالر      . مانا بۇ ئالالھنىـڭ ۋەدىـسى     
  . پایدىسى ئۈچۈن چۈشۈرۈلگهندۇربارمۇ؟ ئىسالم دىنى ئىنسانالرنىڭ

ئۇنىڭدا ئىنسانالرغا زىیانلىق، ئىنسانالرغا ماالل كېلىدىغان ھېچقانداق 
ئهگهر كىمكى ئىسالم ! ئىنساننى قىینایدىغان ھۆكۈممۇ یوق. تهركىپ یوق

دىنىنىڭ پهرز، سۈننهتلىرىگه ئهمهل قىلىدىكهن، ئۇ یوقۇرىدا كۆرسىتىلگهن 
گهر زىیانلىق تهركىپلهر بار دەپ تونۇیدىغانالر بولسا ئه. زىیانالرغا ئۇچرىمایدۇ

ئهگهر بىر ئادەم یولدىن ئاداشقان بولسا ئۇنى ! دەلىل كهلتۈرۈپ باقسۇن
شۇڭا . ئازغانمىز. بىز ئهنه شۇ ھالدىمىز. كىچىك بالىالرمۇ كولدۇرلىتاالیدۇ

نىڭ توغرا یولنى ــــ ئالالھ. خىتایالر بىزنى خالىغان سهنىمىگه دەسسهتمهكته
  !دىنىنى تېپىۋاالیلى
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  ئىككىنچى باپ

  ئىسالم دىنى ـــــ مۆجىزە ۋە ئىلىم
  

  .قۇرئانى كهرىم ئالالھنىڭ كاالمىدۇر
، ناسـاراالر ۋە ماتىرىیالىـستالر قۇرئـانى    ①ر دىنسىزالر، یهھـۇدىیالر، ماسـونال   
تهرىپىدىن یېزىلغان دەپ بۆھتان ) س ئه ۋ(كهرىمنى ۋەھىي ئهمهس، مۇھهممهد

بۇ داۋاالرنىڭ . ىلهن ئالالھنىڭ كاالمى ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلىدۇ قىلىش ب 
قۇرئانغا چاپلىغـان   ) 1: نهقهدەر ھهقسىزلىكىنى ئۈچ جهھهتتىن ئىسپاتالیمىز    

ئهسىرلهردىن كېیىن توغرا ئىكهنلىكى ئىسپاتالنغان ئىلمى  ) 2بۆھتانلىرى؛  
قۇرئانى )  3ى؛  یىلدىن بېرى مهۋجۇتلىق1400ھهقىقهتلهرنىڭ قۇرئانى كهرىمدە 

كهرىمنىـڭ كومپیــۇتېر ئـارقىلىق تهتقىــق قىلىـنىش بىــلهن چۈشــۈنىلگهن    
  .بىرمۇنچه سىرلىق مۇجىزاتلىرى

دىـن بىـلهن پهن   ”  ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن دەۋرىمىزگىچه غهرپـته    -17
. دېگهن قاراش بارىـدى “ بىر ـ بىرىگه قارمۇ ـ قارشى، ھېچ زامان كېلىشهلمهیدۇ  

كوممونىـــستالرنىڭ رىئاكــــسىئون تهشــــۋىقاتى داۋام  ۋەتىنىمىـــزدە بولــــسا  
دېـگهن قـاراش بۈگـۈنگىچه    “ دىـن بىـلهن پهن قـارمۇ ـ قارشـى      ” قىلىۋاتقاچقـا  
 یىلتىـــزى یهھۇدىلىـــك، غـــولى يبۇخىـــل قاراشـــنىڭ تـــارىخى. ســـاقالنماقتا

 دىن بىلهن ئهمهس، ئىالھى –بۇ مهنىدىن ئېیتقاندا پهن    ! كوممونىستلىقتۇر

                                            
تىپىـدىكى بىـر خىـل مهخپىـي تهشـكىالت بولـۇپ،       » مهخپىـي قېرىنداشـلىق  « بـۇ  –ماسـون    ①

ىي یهھــۇدىي ھــاكىمىیىتى قــۇرۇش غایىــسى ئۈچــۈن خىــزمهت قىلىــدىغان، دۇنیانىــڭ ئهڭ  دۇنیــاۋ
  .تارىخى ئۈزۇن تهشكىالتىدۇر
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 بۇرمىالنغـان تهۋرات ۋە ئىنجىـل بىـلهن    –زىۋېتىلگهن  دەستۇرلۇق سۈپىتى بۇ  
  .قارمۇ ـ قارشىدۇر

بىـــلهن پهننىــڭ كۆرىـــشى  “ )یهھۇدىلىـــك ۋە خىرىــستىیانلىق (دىــن  ”
قۇیاش مهركهزمۇ یاكى یهر مهركهزمۇ؟ دېگهن مهسىلىدىكى       ① كوسمولوگىیىدە

ۆزدە بۇرمىالنغان تهۋرات كـ (تهۋراتنىڭ . تاالش ـ تارتىش سۈپىتىدە ئىپادىلهندى 
دەیــدىغان  “ یهر مهركهز”بــۇ ھهقتىكــى قارىــشى شــۇ زامانــدىكى     ) تۇتىلىــدۇ

 ئهسـىردە مۇسـبهت بىلىملهرنىــڭ   -16پهقهت . كوسـمولوگىیه مـودېلى ئىــدى  
دۇنیاغا  ②ئهمهسلىكىنى كوپىرنىك“ مهركهز”یۈكسىلىشى بىلهن یهرشارىنىڭ 

  .بۇ قاراشنى قۇۋەتلىدى ③تېلىسكوپنىڭ ئىجاتچىسى گالىلى. جاكالىدى
. بۇ بایقاشالر كوپىرنىكنى ۋە گالىلىنى چىركاۋغا قارشـى قىلىـپ قویـدى      

گــالىلى قاراشــلىرىدىن . ھهتتــا چىركــاۋ گــالىلىنى ئۆلــۈمگه ھۆكــۈم قىلــدى 
. بىـلهن تامامالنـدى   “ غهلىبىـسى ”بۇ داۋا چىركاۋنىڭ    . تېنىشقا مهجبورالندى 

  .ئهمما بۇ ۋەقه چىركاۋنىڭ خهلق نهزىرىدىن چۈشۈشىگه سهۋەپ بولدى
ئارىـسىدىكى زىـدىیهت یهنىـال تهۋرات بىـلهن بـاغلىق           “ دىـن ”پهن بىلهن   

ــشىنى     ــارى یې ــڭ یهر ش ــۇپ، تهۋراتنى ــشىغا    7~6بول ــگهن قارى ــل دې ــڭ یى  مى
ھالبۇكى، ئىسپاتالرغا كۆرە بۈگۈنكى ئىلىم ـ پهن دۇنیانىڭ . مۇناسىۋەتلىكتۇر

ىدىیهت ئهمهلىیهت شۇكى، ز  .  مىلیارت یىل دەپ قوبۇل قىلماقتا     4.5یېشىنى  
پهن بىـلهن دىـن ئارىـسىدا ئهمهس، ئىالھـى ۋەھـى ئاالھىـدىلىكىنى یوقاتقــان       

  .تهۋرات ۋە ئىنجىل ئارىسىدا داۋام قىلماقتا
ــان بىــلهن پهن ئارىــسىغا قــستۇرۇشقا     ــدىیهت ئۇزۇنــدىن بېــرى قۇرئ ــۇ زى ب
ئۇرۇنۇلغان بولسىمۇ، دېیىلىۋاتقانلىرى ئىلمى ئاساسالردىن ناھـایىتى ئـۇزاق        

ھهرھالدا بۇ ئۇرۇنۇشالر دىننىڭ    . مىسى پهرەزدىن نېرىغا بارالمىدى   بولۇپ، ھهم 
ــاتتىق ئىــشهنگهن       ــلهن كېلىــشهلمهیدىغانلىقىغا ق ــر زامــان پهن بى ھېچبى

                                            
  . ئالهمنىڭ تۈزىلىشىنى تهتقىق قىلىدىغان پهن–كوسموئولوگىیه   ①
  .نى كهشپ قىلغان»قویاش سىستېمىسى« پولشا ئاسترونومىیه ئالىمى، –كوپىرنىك  ②
  .زىكى ۋە ئاسترونومىیه ئالىمى، تېلىسكوپنى كهشپ قىلغان ئىتالىیه فى–گالىلى   ③
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بـۇ قاراشـالر   . ماتېرىیالىستالرنىڭ نۇمۇسسىز مهیدانىنى ئۈستۈن قىاللمىـدى   
  :ئاساسهن مۇنۇالر

ــشى     ــڭ یارىتىلى ــان ئالهمنى ــا قویۇلغ ــدا ئوتتۇرىغ ــمولوگىیه(قۇرئان ) كوس
  :لىدۇاھهققىدە بولۇپ، بۇ ئۈچ بۆھتاننى ئۆز ئىچىگه ئ

  مىش؛»  قارىشى ئىلگىرى سۈرۈلگهن›یهر مهركهز‹قۇرئاندا «. 1
  مىش؛»  دېگهن سهپسهته یهر ئالغان›ئالهم تۇرغۇن ھالدا‹قۇرئاندا «. 2
   مىش؛» لىقى ئهقىلغه سىغماس›ئالتى كۈندە یارىتىلغان‹ئالهمنىڭ «. 3

  :ى ئۈچ نوقتىدىكى بۆھتانغا بىر ـ بىرلهپ رەددىیه بېرىمىزیۇقۇرىق
  
  ھهققىدە“ یهر مهركهز قارىشى”ئالهمنىڭ یارىتىلىشىدا  ) 1
  
 دەپ بۆھتان قىلىشتا » قارىشى ئىلگىرى سۈرۈلگهن›یهر مهركهز‹قۇرئاندا «

  :ماتىرىیالىستالر ئىسپات سۈپىتىدە ئىككى ئایهت كۆرسىتىدۇ
  : ئایهت-29“ بهقهرە”سۈرە 

ئانـدىن  . الالھ یهر یۈزىدىكى ھهممه نهرسىنى سىلهر ئۈچۈن یـاراتتى       ئ”
. ئاسماننى یارىتىشقا یۈزلىنىپ، ئۇنى قۇسۇرسىز یهتته ئاسمان قىلىپ یاراتتى 

. .“.  
  : ئایهتلهر-12~11“ فۇسسلهت”سۈرە 

یۈزلهندى، ھالبۇكى، ئۇ تۇمان ھالىتىدە ) یارىتىشقا(ئاندىن ئاسماننى ”
ئىختىیـارى یـاكى ئىختىیارسـىز ھالــدا    ‹: زىمىنغـا ئىـدى، ئاسـمان بىـلهن    

ئالالھ یهتته  .  دېدى ›ئىختىیارى كهلدۇق ‹: ئىككىلىسى.  دېدى ›كېلىڭالر
. ھهر ئاسماننىڭ ئىشىنى ئۆزىگه بىلدۈردى. ئاسماننى ئىككى كۈندە یاراتتى

  “. . .ئهڭ تۆۋەنكى ئاسماننى یۇلتۇزالر بىلهن زىننهتلىدۇق ۋە قوغدىدۇق 
ــۇ ئـــایهتلهرگ  ه قـــاراپ، ئالهمنىـــڭ یارىتىلىـــشىدا ئـــاۋال یهر، ئانـــدىن     بـ

ــپ      ــمان قىلىــ ــته ئاســ ــماننىڭ یهتــ ــدا ئاســ ــتىدىكىلهر، ئهڭ ئاخىرىــ ئۈســ
“ یهرنى مهركهز قىلغان ئالهمنىڭ یارىتىلىش سهپسهتىسى”یارىتىلغانلىقىنى 

  .دەپ ئهیپلىمهكچى بولىدۇ
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قارشـى   قۇرئان بىلهن پهننىڭ بىر بىرىگه قـارمۇ ـ   –بۇخىل رەتكه تىزىش 
لـېكىن بـۇ   . ئىكهنلىكىگه ئىشهنگهن ماتىرىیالىستالرنىڭ رەتـكه تىزىـشىدۇر     

ئایهتلهردە یهرنىـڭ كائىنـاتتىن بـۇرۇن یارىتىلغـانلىقى ھهققىـدە ھېچقانـداق            
ئـایهتته زىكـرى كهچـكهن ئاسـمان یهر شـارىنى قاپـساپ تۇرغـان               . ئىشارەت یوق 

  ئاتموسفېرا مهناسىنى بېرىشى مۈمكىن ئهمهسمىكهن؟
  :تنىڭ داۋامىدائایه

ئاندىن ئاسماننى یارىتىشقا یۈزلىنىپ، ئاسماننى یهتـته قىلىـپ     ”… 
دېــمهك، كائىناتنىــڭ یارىتىلىــشى ئهمهس، یهتــته قــات . دېــیىلگهن“ یــاراتتى

ــڭ      ــۇپ، ئۇنىـ ــشى بولـ ــىنىڭ یارىتىلىـ ــارى ئاتموسفېراسـ ــالهتتىكى یهر شـ ھـ
ىــسىمۇ دېم. یارىتىلىــشى ھهقىقهتهنمــۇ یهرنىــڭ یارىتىلىــشىدىن كېیىنــدۇر 

بۈگــۈنكى ئىلىــم ـ پهن بىــزگه ئاتموســفېرانىڭ تهبىقىــلهرگه ئایرىلىــشى یهر    
. یۈزىنىــڭ شهكىللىنىــشىدىن كېــیىن بولغانلىقىــدىن مهلۇمــات بېرىــدۇ     

ئاتموسفېرانىڭ ئىسـسىقلىق دېرىجىـسىگه قارىتـا قهۋەتـلهرگه بۆلۈنىـشى بـۇ        
  :شهكىلدە

  تىروپوسفېر؛. 1
  ستروفوسفېر؛. 2
  مېزوسفېر؛. 3
  فېر؛تېرموس.4
  چېتېروسفېر؛.5
  ئېكسوسفېر؛.6
  .سهییارىالر ئارا بوشلۇق. 7

كهلىمىسىنىڭ یهر شارى ئاتموسفېراسـى     “ ئاسمان”بۇ ئایهتته دېیىلگهن    
 -32نىـڭ  “ ئهنبىیـا ” سـۈرە  –ئىكهنلىكىنى قۇۋەتلهیدىغان باشقا بىر دەلىـل   

 كهلىمىسى قوللىنىلىش بىلهن بىـرگه    “ ئاسمان”ئۆیىتىدە بولۇپ، بۇ ئایهتته     
  :سۈپىتىدە تهسۋەرلهنگهن“ قوغدىغۇچى ئۆگزە”بىرخىل 

  .“. . .گزە قىلدۇق ۆئاسماننى بىز بىخهتهر ئ”
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ئاتموسفېرا قهۋىتى مىڭ كېلـومېتر قېلىنلىقتىكـى یۇمـشاق بىرخىـل          
قهۋەت ھهر كۈنى ئۇزاق كۆكتىن چۈشىدىغان “ پوستالق”دۇر، بۇ ) تېرە(پوست 

 یهر شــارىلىقالرنى –قارشــى بىــز ئۇشــشاق مېتىئورىــت ۋە زىیــانلىق نۇرالرغــا 
 ئاتموسـفېرانى بىلدۈرىـدىغان     –“ بىـخهتهر ئـۆگزە   ”مانا بۇ   . قوغداپ كهلمهكته 

  ).تېخىمۇ توغرىسىنى بىلگۈچى ئالالھ(ئىشارەتتۇر 
دىـن  “ ئاسـمان ”نىـڭ   “ یهر”بۇ ئىككى ئـایهتكه قاراشـتا ماتىرىیالىـستالر         

بى دەپ چۈشهندۈرۈشكه بۇرۇن تىلغا ئېلىنغانلىقىنى ئۇنىڭ یارىتىلىش تهرتى
 یـارىتىلىش   –بایان قىلىنىش تهرتىبى    . بۇنىڭ ھېچ ئاساسى یوقتۇر   . ئۇرۇنىدۇ

كهلىمىـسى  “ ئاسـمان ”ئۇنـداق بولىـدىغان بولـسا       . تهرتىبىنى بىلدۈرەلمهیدۇ 
ــۇرۇن تىلغــا ئېلىنغــان ئایهتلهرنىــڭ ســانى تېخىمــۇ   “ یهر” كهلىمىــسىدىن ب

بــۇ ...  ئــایهت،-29“ بهقهرە” ســۈرە  ئــایهت،-4“ تاھــا”ســۈرە : مهســىلهن. كۆپتــۇر
“ نازىئات” سۈرە :  یهنه. دىن بۇرۇن تىلغا ئېلىنغان“ یهر ”–“ ئاسمان”ئایهتلهردە 

 ئـایهت،   -54“ ئهئـراف ” ئایهتلهر، سـۈرە     -6~5“ شهمس” ئایهتلهر، سۈرە    -30~27
 ئـایهت،   -5“ زۇمهر” ئـایهت، سـۈرە      -4“ سـهجدە ” ئایهت، سۈرە    -3“ یۇنۇس”سۈرە  
  . ئایهت قاتارلىقالر-7“ ھۇد”سۈرە 
  سهپسهتىسى“ ئالهمنىڭ تۇرغۇن ھالدا یارىتىلغانلىقى”) 2

ــۇ قاراشـــنىڭ یىلتىزىمـــۇ تهۋراتتـــۇر       ــا بۆھتـــان قىلىنغـــان بـ . قۇرئانغـ
، نىیوتــون، ھهتتــا ئېینــشتیننىڭ بىــر زامــانالر بــاش )Ptolemis(پتولېمــایىس

ــان  ــۇق”ئۇرغ ــ   “ تۇرغۇنل ــېچ تېپىلمای ــدىن ھ ــسى قۇرئان ــارىتىلىش مودى . دۇی
ئهكسىچه قۇرئاندا ئالهمنىڭ یارىتىلىشى ھهققىـدە ھهرىكهتلىـك ۋە داۋاملىـق       

ئىلگىـرى ئــۇالر  . كېڭىیىۋاتقـان بىـر قۇرۇلـۇش سـۈپىتىدە بایـان قىلىنغانـدۇر      
بۇنىـڭ  (بۆھتانلىرىغا ئایهتلهرنى مىـسال قىلىـپ ئىـسپاتالشقا ئۇرۇنغانىـدى          

. ارىالش ھالدا كۆرۈلىدۇرەددىیىسى تۆۋەندىكى قىسىمالردا باشقا ئىسپاتالرغا ئ   
  ).ئىسالم دىنىنىڭ ئىلمىیلىكىنى ئىسپات قىلغۇچى ئون دەلىلگه قاراڭ

  د ە  یارىتىلغانلىقىغا ئۇالرنىڭ گۇمانى) ئهییام(ئالهم ئالته كۈن ) 3
  :بۇ قاراشقا ئىسپات قىلىنغان ئایهتلهر
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دە   ) ئهییام( رەببىمىز ئۇ ئالالھتۇركى، ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئالته كۈن ”
  .“یاراتتى

“ )كـــۈن (یـــوم ”كهلىمىـــسى  “ ئهییـــام”بـــۇ ئـــایهتته قوللىنىلغـــان   
“ كــۈن”كهلىمىــسىنىڭ كهڭ مهنىــدە “ یــوم”. كهلىمىــسىنىڭ كۆپلىكىــدۇر

كهلىمىـسى ئهرەپچىـدە ھهم     “ ئهییام”سۈپىتىدە قوللىنىلىشىنىڭ ئهكسىچه،    
نى مهنىـسى “ ئېنىقـسىز بىـر زامـانالر     ”، ھهمـدە    “ئۇزۇن زامان ”، ھهم   “كۈنلهر”

ســۈرە : مهســىلهن. بــۇ مهزمۇنــدا قوللىنىلغــان ئــایهتلهرمۇ مهۋجۇتتــۇر. بېرىــدۇ
  : ئایهت-5“ سهجدە”

ئاندىن ئۇ ئىشالر ئۇزۇنلىقى سـىلهر سـاناۋاتقان مىـڭ یىلـدەك بىـر              ”
  .“...كۈندە

ــارىج”یهنه ســۈرە  ــایهتته-4“ مائ ــۇزۇنلىقى ”:  ئ ــڭ ئ ــل 50ئۇنى ــڭ یى  مى
  .“كېلىدۇ

ىـدە ئوخـشىمىغان ۋاقتنـى مهزمـۇن         قۇیاش سىستېمىسى ئىچ   –“ كۈن”
چۈشهنچىـسى مېركـۇرى   “ كـۈن ” سـائهت بولغـان   24یهر شارى ئۈچۈن  . قىلىدۇ
یهنــى مېركــۇرى ئــۆز ئــوقى ئهتراپىنــى بىــر  ( ســائهتتۇر 24× 88=2112ئۈچــۈن 

ئـۇ ھالـدا   ).   یهر شارى كۈنى ۋاقت سـهرپ قىلىـدۇ  88قېتىم ئایلىنىش ئۈچۈن    
دەپ چۈشهنمهك “  ئالته كۈن”ىنى ئاددىال كهلىمىس“ ئهییام”ئایهتته دېیىلگهن 
ــۇر ــۇرۇنقى   . تهنتهكلىكتــ ــشىدىن بــ ــسىنىڭ یارىتىلىــ ــاش سىستېمىــ قۇیــ

 سـائهتلىك   24كهلىمىسىنى  “ كۈن”یارىتىلىشالر ھهققىدە سۆز كېتىۋاتقاندا     
چــۇنكى (یهر شـارى كــۈنى دەپ چۈشـىنىش تــوغرا بولمایـدىغانلىقى رۇشــهندۇر    

ئهمدىال یارىتىلىدىغان تۇرسا، قانداقمۇ یهر   ئۆلچهم بولىدىغانغا یهر شارى تېخى      
  ). یوق نهرسىنى ئۆلچهم قىلغىلى بولسۇن؟–شارى كۈنىنى 

ــسىز   ا یىلنىــڭ ئ1400 ــسانالرنىڭ بىلىــشى ئىمكان ــدا یاشــىغان ئىن لدى
بولغان ئىلمى ھهقىقهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان قۇرئانى كهرىم ھهقىقهتهنمـۇ           

 بولىــدىغان دەلىللهردىــن ئــوننى ئالالھنىــڭ كــاالمى ئىكهنلىكىــگه ئىــسپات
  :مىسال كهلتۈرىمىز

  قۇیاش ۋە ئاي ئارىسىدىكى پهرق. 1
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قۇرئانى كهرىمدە قۇیاش ۋە ئاي توغرۇلـۇق بایـان قىلىنغىنىـدا ئاالھىـدە              
ئىپادىلهش ۋاستىسى قوللىنىلغان بولـۇپ، بۇنىڭـدىكى ئىلمـى ھهقىقهتـلهر            

  : ئایهت-5“ یۇنۇس”سۈرە .  یىل بۇرۇنال مۇقىمالشتۇرۇلغان1400
  .“ئالالھ قۇیاشنى نۇر چاچقۇچى، ئاینى یورۇق قىلىپ یاراتتى”

پهقهت قاراڭغۇنىـڭ   “ یـۇرۇق ”نۇر چاچقۇچىدا قىزىقلىـق ۋە ئـوت بولىـدۇ،          
ئهمهلىیهتتىمۇ . ئهكسى بولغان، نۇر چاچقۇچىدىن یورۇق ئالغان مهنانى بېرىدۇ
  .ۇرىدۇ، خاالسئاي نۇر مهنبهسى ئهمهس، پهقهت قۇیاشتىن ئالغان نۇرنى قایت

  دۇنیا قۇتۇپالردا یاپىالقتۇر. 2
  : ئایهت- 41“ رەئىد”سۈرە 

  .“یهرنى ئهتراپىدىن تارایتىپ بېرىۋاتقانلىقىمىزنى ئۇالر كۆرمهمدۇ؟”
یهر شــارى چهمــبهر شــهكىللىك ئهمهس، ئېللىــپىس شــهكىللىك بولــۇپ، 

ــدۇر  ــۇردا دۆمبهل ــاپىالق، ئېكۋات ــۇپالردا ی ــۈپ چىق . قۇت ىــشى ئېكۋاتورنىــڭ بۆرت
ــایهتته . قۇتۇپالرنىــڭ یاپىالقلىقىــدىن ئالغــا ســۈرۈلگهن نهتىجىــدۇر  ــدا ئ ئۇھال

بـــۇ . قۇتـــۇپالردۇر“ ئهتـــراپ”دەپ كۆرســـىتىلگهن “ تارایتىـــپ بېرىـــۋاتىمىز”
ــۇ     ــشى بـ ــهكلىدە قوللىنىلىـ ــان شـ ــازىرقى زامـ ــڭ ھـ ــدىكى پېئىلنىـ جۈملىـ
یاپىالقلىـــشىش ھادىسىـــسىنىڭ یهر شـــارى ھهركىتـــى بىـــلهن بىـــرگه داۋام  

ھهقىقهتهنمۇ ئۆز ئوقى ئهتىراپىدا ئایلىنىـدىغان   . ىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ قىل
  ! رۈلمهكتهۈبارلىق جىسىمالرغا ئوخشاش یهر شارى ئېكۋاتورىمۇ بارغانسىرى كۆت

  قۇیاش سىستېمىسىنىڭ یولى. 3
  : ئایهت-38“ یاسىن”سۈرە 

بۇ غالىـپ، ھهممىنـى     . كۈن بهلگىلهنگهن جایغا قاراپ سهیر قىلىدۇ     ”
بـۇ  . دېـیىلگهن “ ۈچى ئالالھنىڭ ئالدىن ـ ئاال بهلگىلىگهن ئىـشىدۇر  بىلگ

ــاراپ     ــا قــ ــر جایغــ ــگهن بىــ ــۈن بهلگىلهنــ ــۆزى ئۈچــ ــنىڭ ئــ ــایهتته قۇیاشــ ئــ
ــان   ــان قىلىنغـ ــدىغانلىقى بایـ ــانىمىزدىكى ئاســـترونومىیه  . ئىلگىرلهیـ زامـ

ــسىنىڭ بوشــلۇقتىكى       ــۆرە، قۇیــاش سىستېمى ــڭ تهتقىقاتىغــا ك ئىلىمىنى
 ۋېگـا یۇلتۇزىغـا یـېقىن       –قۇیـاش   : هندۈرىلىۋاتىدۇماسلىشىشى یاخشى چۈشـ   
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بـــۇ . بولغــان ھېركـــۇل بۇرچىـــدىكى بىـــر نوقتىغــا قـــاراپ ئىلگىـــرلىمهكته  
  . كېلومېتردۇر19ھهركهتنىڭ سېكونتلۇق تېزلىكى 

  دۇنیانىڭ یۇمىالقلىقى. 4
  : ئایهت-37“ یاسىن”سۈرە 

بىــر ئــاالمهت كېچىــدىن   ) ئالالھنىــڭ قــۇدرىتىنى كۆرســىتىدىغان  (”
ارەتكى، ئۇنىڭدىن كۈندۈزنى سویىۋالىمىز ـ دە، ئۇالر ناگاھان قـاراڭغۇدا   ئىب

  .“قالىدۇ
ــان   ــایهتته قوللىنىلغ ــۇ ئ ــهلىخ”ب ــایۋان  “ س ــدا ھ ــسى ئهرەپ تىلى كهلىمى

یهنى، ئاستا ـ ئاستا سویماق  ①تېرىسىنى سویۇپ چىقارماق مهنىسىدە كېلىدۇ
ــانلىقى بىلىنىــپ تۇر    ــسهت قىلىنغ ــهندۈرۈش مهق ــسىنى چۈش ــدۇمهنى ــۇ . ى ب

ئهگهر یهر تـۈز  . یهرنىڭ یۇمۇالق بولىشىنى تهقهززار قىلىـدۇ “ تهدرىجى سویۇش ”
بىـر مهیــدان شـهكلىدە بولــسا ئىـدى، كــېچه ھهم كۈنـدۈز بىــردىنال بىلىنىــپ     

  .تۇراتتى
  : ئایهتته شۇنداق دېیىلىدۇ-5“ زۇمهر”سۈرە 

ئالالھ تائاال كېچىنىـڭ ئۈسـتىگه كۈنـدۈزنى، كۈنـدۈزنىڭ ئۈسـتىگه            ”
ــدۇ  كېچى ــى ئورای ــېچىگه    (ن ــدۈزنى ك ــدۇ ۋە كۈن ــدۈزگه كىرگۈزى ــى كۈن كېچىن

  .“)كىرگۈزىدۇ
قۇرئانى كهرىمنىڭ بىر ئاالھىـدىلىكى شـۇكى، قوللىنىلغـان سـۆزلهملهر          

“ تهكـــۋىر”بـــۇ ئـــایهتته قوللىنىلغـــان . ئىنتـــایىن ئهســـتایدىل تالالنغانـــدۇر
هرسىگه یهنه بىر ن“ یۇمىالق”بۇ سۆز ئهرەپچىدە . كهلىمىسى شۇالرنىڭ بىرىدۇر

 ئاستا -تهك ئاستا “ سهلىخ”بىر نهرسىنى ئورىماق، دىگهن مهنادا كېلىدۇ ـ دە،  
داۋامالشقان بىر ئىشنى چۈشهندۈرگهنلىكتىن، یهرنىڭ یۇمۇالقلىقىغا ئىـشارە    

  .قىلىنىدۇ
 -98~97“ ئهئـراف ”یهر شارىنىڭ یۇمۇالقلىقىغا یهنه بىر ئىـشارەت سـۈرە    

  :ئایهتلهردە كۆرۈلىدۇ
                                            

  .مهنىسىدە تهرجىمه قىلىنغان“ ئایرىماق”قۇرئانى كهرىمنىڭ ئۇیغۇرچه تهرجىمىسىدە   ①
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ــهھهر”… ــۆزلىرىگه  شـ ــڭ ئـ ــڭ ئازابىمىزنىـ ــسى بىزنىـ لهرنىڭ ئاھالىـ
ئۇخالۋاتقانلىرىدا كېلىشىدىن قورقمامدۇ؟ شهھهرلهرنىڭ )  غهپلهتته(كېچىسى

ئاھالىسى بىزنىڭ ئازابىمىزنىڭ چۈش ۋاقتىدا ــــ ئۇالر ئویناپ تۇرغانلىرىدا 
  .“كېلىشىدىن قورقمامدۇ؟

 كهلگهنـدە دۇنیانىـڭ     ئهمـرى ) ئازاپ ھهققىدىكى (بۇ ئایهتلهردە ئالالھنىڭ    
بــۇ دۇنیانىــڭ یۇمــۇالقلىقى . بىــر یېرىــدە كــېچه، بىــر یېرىــدە كۈنــدۈز بولىــدۇ 

بـۇ مىـسالالردا دىقـقهت قىلىـشقا        . توغرىسىدىكى تېخىمۇ ئېنىق ئىـشارەتتۇر    
 یىلنىـڭ  1400 –تېگىشلىك بىـر نوقتـا شـۇكى، قۇرئـان نازىـل بولغـان دەۋر            

ــ ــسانالرغا دۇنیان –دىكى دەۋر ئالدى ــق   دىكــى ئىن ــڭ ئېنى ىــڭ یۇمۇالقلىقىنى
چـۇنكى، ئـۇ دەۋىـردە دۇنیانىـڭ یۇمـۇالقلىقىنى ئـۆزلىرى            . دېیىلمهسلىكىدۇر

ئىسپاتلىمىغانلىقى، ئۈچۈن قوبۇل قىاللماسلىقى، قۇرئاننىڭ توغرىلىقىدىن 
  .گۇمانلىنىشى مۈمكىنىدى

  كېچىنىڭ یارىتىلىشى. 5
  : ئایهت-86“ نهمىل”سۈرە 

تاپسۇن دەپ ) راھهت(رنى قوینىدا ئارام بىز ئۇال! ئۇالر كۆرمىدىمىكىنه ”
ھهقىقهتهنمۇ بۇنىڭدا ئىمان .  كېچىنى یاراتتۇق، كۆرۈشلىرى ئۈچۈن كۈندۈزنى

  ①“...ئېیتىدىغان بىر قهۋىم ئۈچۈن شهكسىز ئاالمهتلهر بار
ئىنسانالر كۈنىمىزگىچه . دەپ كهلگهن“ كېچىنى یاراتتۇق”ئایهت كهرىمدە 

ــاراڭغۇلۇقتۇر، ھازىرلىنىــپ بولۇنغــان   زادى شــۇنداق، بولىــدىغا–كــېچه ” ن ق
دېـگهن  !) یهنى، قۇیـاش پاتقانـدىكىن تهبىئـى قـاراڭغۇ بولىـدۇ ـ دە      (“ تهرتىپتۇر

قاراش بىلهن، ئالالھنىڭ بـۇ ئهمرىـدىكى تهتقىقـات قىممىتىنـى چۈشـهنمهي            
ئاسـمان  (قـاراڭغۇ ئۆڭكـۈرلهر     ”ھالبۇكى، ئالهمنىڭ یارىتىلىشىدا    . كهلگهنىدى
غان بولسا كېچىمۇ، كۈنـدۈزمۇ ئـانچه پهرقـسىز ھالـدا غهلىـته         بولمى“ )غارلىرى

بـــۇ قـــاراڭغۇ ئۆڭكـــۈرلهر . بىرخىـــل یورۇقلـــۇق ئىـــشغالىدا قالغـــان بـــوالتتى
                                            

ئۇالرغـا كېچىنـى ئـارام    ”: قۇرئـانى كهرىمنىـڭ ئۇیغـۇرچه تهرجىمىـسى بـۇ شـهكىلدە ئېلىنغـان         ①
ــدۈزن) ۋاقىــت(ئالىــدىغان  ــاتلىق یولىــدا ھهرىكهتلىــنىش ئۈچــۈن (ى قىلغــانلىقىمىزنى، كۈن ) ھای

  .“...یورۇق قىلغانلىقىمىزنى ئۇالر ئۇقمامدۇ؟ 
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خۇسۇسـىیىتى بىـلهن نــۇرالنى یۇتـۇپ كېچىنىـڭ مــۇكهممهل     ´مـاگىنىتلىق  
  .بولىشىغا ئىمكان بېرىدۇ

  ئوربىتاالر. 6
  : ئایهت-40“ یاسىن”سۈرە 

ىشىۋېلىشى، كېچىنىڭ كۈندۈزدىن ئېشىپ كېتىشى كۈننىڭ ئایغا یېت” 
  .“مۇمكىن ئهمهس، ھهر بىرى پهلهكته ئۈزۈپ یۈرىدۇ

  : ئایهت-33“ ئهنبىیا”سۈرە 
ئۇالرنىڭ ھهربىرى .  ئالالھ كېچىنى ۋە كۈندۈزنى، كۈننى ۋە ئاینى یاراتتى”

  .“پهلهكته سهیر قىلىدۇ
ــۇنداق  ــۇ شـ ــدا ھهر  . ھهقىقهتهنمـ ــلۇق مېخانىزىمىـ ــۈنكى بوشـ ــر بۈگـ بىـ

جىسىمنىڭ بىـر ئوربىتىـسى بولىـدىغانلىقى ۋە ھهربىرىنىـڭ ئارىـسىدا بىـر              
  .ئوربىتا تهڭلىمىسىنىڭ بولىدىغانلىقى ئىسپاتالنماقتا

  دېڭىزالرنىڭ ئارلىشىپ كهتمهسلىكى. 7
ئوخشىمىغان دېڭىزالرنىڭ بىـر بىرلىـرىگه قوشـۇلۇپ تۇرغـان ھالـدا بىـر             

ھهربىـر  . قۇلـۇپ كهتمهیـدۇ   مهزگىلدىن كېیىن پهرقلىق خۇسۇسـىیهتلىرى یو     
. بولىـدۇ ... دېڭىزنىڭ ئۆزىگه خاس قۇیۇقلىقى، ئىسـسىقلىقى، تـۇز مىقـدارى،         

ــزالر قوشــۇلۇپ تۇرســىمۇ     تهتقىقــاتالر نهتىجىــسى شــۇنى كۆرســهتتىكى، دېڭى
ئاتالنتىـك ئوكىیـان    : مهسـىلهن . ئۆزىنىڭ خاس ئاالھىـدىلىكىنى یوقاتمایـدۇ     

ق ئوتتـۇرا دېڭىـز بىـلهن قوشــۇلۇپ    بوغـۇزى ئــارقىلى ) گىبرالتـار (جهبىلتـارىق  
  . تۇرسىمۇ، ھهر ئىككىسى ئۆزىگه خاس ئاالھىدىلىكىنى ساقالپ كهلمهكته

ــان     ــشىپ كهتمهســلىككه ســهۋەپ بولغ بۇخىــل قوشــۇلۇپ تۇرۇپمــۇ ئارلى
 ســۇیۇقلۇقالردىكى –بــۇ . قــانۇنىیهت پهقهت دەۋرىمىــزدىال چۈشــهندۈرۈلمهكته

ئىككــى ســۇیۇقلۇقنى بىــر ـ   ھهرىكهتتىكــى . دۇر“ تاشــقى چــېكىش قــانۇنى”
بىرىـدىن ئایرىــپ تۇرغـان بــۇ توسـالغۇ ســۇیۇقلۇقالرنىڭ مالېكۇلىلىرىــدىكى    

بۇ سـهۋەپتىن   . كوھېریۇن قۇۋۋىتىنىڭ ئوخشىماسلىقىدىن مهیدانغا كهلگهن    
 1400بۇ ھهقتىكى چۈشهنچه . ئىككى سۇیۇقلۇق ئۆز ئاالھىدىلىكىنى ساقالیدۇ

  .یىلدىن بېرى قۇرئانى كهرىمدە باردۇر



 70 

  :  ئایهت-53“ فۇرقان”سۈرە 
بىرى تاتلىق، بىرى تۇزلۇق بولغـان ئىككـى   ) قۇدرىتى بىلهن(ئالالھ  ”

  .“دېڭىزنى قویىۋەتتى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا پهردە توسما بهرپا قىلدى
  : ئایهت-20~19“ رەھمان”سۈرە 

ئۇ ئىككى دېڭىزنى ئاققۇزدى، ئۇالر ئۇچۇرىشىدۇ، ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا    ”
  .“ بىر ـ بىرىگه قوشۇلۇپ كهتمهیدۇتوسما بولۇپ،

  ھهربىر شهیئى جۈپ یارىتىلغاندۇر. 8
سـۈرە  (“ ئویالپ ئىبرەت ئالسۇن دەپ ھهربىر شهیئىنى جۈپ یاراتتۇق        ”

  ). ئایهت-49“ زارىیات”
  : ئایهت-36“ یاسىن”سۈرە 

ئالالھ پاكتۇر، ئۇ پۈتۈن شهیئىلهرنى جۈپ یاراتتى، زېمىنـدىن ئۈنـۈپ    ”
نىڭ، ئۇالرنىـڭ ئۆزلىرىنىـڭ ۋە ئـۇالر بىلمهیـدىغان         چىقىدىغان نهرسـىلهر  

  .“نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ جۈپتى بار
  : ئایهت-3“ رەئىد”سۈرە 

 ئىككى جىنىسلىق –مېۋىلهرنىڭ ھهربىر تۈرىنى ئهركهك ـ چىشى  ”
  .“قىلىپ یاراتتى

بىلىم دۇنیاسى ئهسىرلهردىن كېیىن ئېلېكترون ۋە ئاتومالردا مۇسپهت ۋە 
ئىنــسان ۋە ھــایۋانالردا . ر ھهققىــدە بایــان قىلىــشقا باشــلىدى مهنفــى قۇتــۇپال

لىكنىـڭ ئۆسـۈملۈكلهردىمۇ بولىـدىغانلىقى    “ ئهركهك ـ چىـشى  ”بولىـدىغان  
“ پـارىته ”ئهڭ مـۇھىمى بۈگـۈن زامـانىۋى فىزىكىنىـڭ          . یېڭىال مهلـۇم بولـدى    

 ماددا ۋە ئانتى ماددىنىڭ جـۈپ  –“ پارىته”. قانۇنىنىڭ كهشىپ قىلىنىشىدۇر 
قۇرئانى كهرىم بۇالرنى خهۋەر قىلىش بىلهنـال قالمـاي، بىلىـم      . ىلىشىدۇریارىت

بىزگه یېپ ـ یېڭى تهتقىقات ساھهلىرىنى . دۇنیاسىغا چىراق یېقىپ بهرمهكته
  .سۇنماقتا

  ئۆلچهم بىلهن یاغدۇرىلىدۇ–یامغۇر . 9
 -11“  زۇخرۇف” سۈرە ( “  ۆلچهم بىلهن یامغۇر یاغدۇردىئئالالھ بۇلۇتتىن ”
  ).ئایهت
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الر یهر شـارىغا چۈشـكهن ئومـۇمى یـامغۇرنى ھىـساپالپ      ئـالىم ەۋرىمىـزدە  د
 توننــا 17ئاســماندىن یهرشــارىغا ھهر ســېكونتتا . چىقىــشقا مــۇۋەپپهق بولــدى

بۇ رەقهم .  تىرلىیون توننا یامغۇر چۈشمهكته536بىر یىلدا   . یامغۇر چۈشمهكته 
ــدىغان ئ       ــۆپ بولى ــاز یــاكى ك ــدىن ئ ــۇقىم بولماقتــا، بۇن ــى م هھــۋال ھهر یىل

  .كۆرۈلگىنى یوق
  ئانا قارنىدىكى ئۈچ قاراڭغۇلۇق. 10

جاننىڭ ئۈچ قاراڭغۇلۇق رایونىدا مهیدانغا كېلىدىغانلىقى ئىرىـسىیهت        
بۇنىڭغا ئىـشارەت قىلىنغـان ئـایهت    . گېنى ئىلىمىنىڭ یېڭى نهتىجىلىرىدۇر  

  : ئایهتتۇر-6“ زۇمهر”سۈرە 
تىن یهنه بىـر ھـالهتكه   ئالالھ سىلهرنى ئاناڭالرنىڭ قارنىدا بىر ھالهت   ”

  .“تهرەققى قىلدۇرۇپ ئۈچ قاراڭغۇلۇق ئىچىدە یارىتىدۇ
قۇرئانى كهرىمنىڭ بىر مۆجىزىسى شـۇكى، ئۇنىڭـدا سـان سىستېمىـسى      
ــلهن      ــۇۋەپپهقىیهت بىـ ــدە مـ ــمهس دەرىجىـ ــدىن كهلـ ــساننىڭ قۇلىـ ــر ئىنـ بىـ

سانىنى چۆرىدىگهن ھالدىكى قۇرۇلمىسى، “ 19”قۇرئاننىڭ . تۈزۈلگهنلىكىدۇر
نىڭ ئىچكى ئۇیغۇنلىقىدىن قارىغاندا بۇ سىـستېمىنىڭ بىـر ئىنـساننىڭ           بۇ

قولىدىن كېلىش ئېھتىمالى قانچىلىكتۇر؟ دېـگهن سـۇئالغا كومپیۇتېرنىـڭ       
 نـۆل   ماھىیهتته جاۋاپ بۇ .ئېھتىمالدۇر پىرسهنت1026×1/6.26 :بهرگهن جاۋابى 

   .دېمهكتۇر
  نىشىتهكرارلى قانۇنىیهتلىك سۆزلهرنىڭ ۋە مۆجىزىسى “19”

  .ھهرپتۇر 19 “... بىسمىلالھ” بولغان جۈملىسى باشلىنىش قۇرئاننىڭ
 ئـالتىگه  نىـڭ  19 سـان  بـۇ  بولـۇپ،  تاپقـان  تهركىـپ  سـۈرىدىن  114 قۇرئان

  ).6 × 19 = 114( كۆپهیتىلمىسىدۇر
ــ بهش دەســلهپكى سۈرىــسىنىڭ “ئهلهق” – ســۈرە دەســلهپكى ئهڭ  یىتىائ
  .تاپقان تهركىپ سۆزدىن 19 جهمئى
 تۆرتكه  نىڭ  19  بۇ  بولۇپ، تاپقان تهركىپ ھهرىپتىن 76 ۋەھىي لهپكىدەس بۇ

  ).76 = 4 × 19( كۆپهیتىلمىسىدۇر
  .ئایهتتۇر 19 جهمئى “ئهلهق” سۈرە ۋەھىي تۇنجى
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ــسى “ئهلهق” ــى سۈرىـ ــۇر 285 جهمئـ ــۇ .ھهرىپتـ ــان بـ ــڭ 19 سـ  كه 15 نىـ
  ).15×19=285( كۆپهیتىلمىسىدۇر

  .تۇرھهرپ 19 یىتىائ باش ۋەھىینىڭ ئاخىرقى
 19 جهمئــى یىتىائــ بهش باشــتىكى نىــڭ “ئهلهق” ســۈرە دەســلهپكى ئهڭ
  ).1× 19( تاپقان تهركىپ سۆزدىن

 سـۆزدۇر  38 یىتىائ توققۇز باشتىكى نىڭ “قهلهم” سۈرە ۋەھىي ئىككىنچى
)19 ×2.(  

 دۇر،سۆز 57 یىتىائ 10 باشتىكى نىڭ “مۇزەممىل” سۈرە ۋەھىي ئۈچىنچى
  ).57=19×3( تهڭدۇر مىسىگهكۆپهیتىل كه 3 نىڭ 19 سان بۇ

 دېـگهن  “19” یىتىـدە ائ -30 نىـڭ  “مۇددەسـسىر ” سـۈرە  ۋەھىـي  تۆرتىنچى
  .تارتىلغاندۇر دىققهت سانغا

 ساندىن دېگهن “19” ئېلىنغان تىلغا قۇرئاندا ئاساسهن نۆۋىتىگه ۋەھھىي
  .بولغان نازىل “...بىسمىلالھ” ھهرپلىك 19 كېیىن

 قانۇنىیهتلىك قۇرئاندا پۈتۈن سۆزنىڭ ھهربىر ئىچىدىكى “... بىسمىلالھ”
  :كۆپهیتمىلىرىدۇر نىڭ 19 سانى تهكرارلىنىش

  ).1 ×19( قېتىم 19 سۆزى “ئىسىم”
  ).142 ×19( قېتىم 2698 سۆزى “ئالالھ”
  ).كۆپهیتمىسى كه 3 نىڭ 19( قېتىم 57 سۆزى “راھمان”

 گه 8 نىڭ19 بولۇپ، 152 سانى ئومۇمى كۆپهیتكۈچىلهرنىڭ
  .تهڭ كۆپهیتمىسىگه

***  
 بىـــلهن ئۇقـــۇملىرى ئىپـــادىلىگهن ســـۆزلهرنىڭ بهزى كهرىمـــدە قۇرئـــانى
  :بار باغلىنىش بىر مۇكهممهل ئارىسىدا سانى تهكرارلىنىش

  ).ئاي 12 یىلدىكى بىر( قېتىم 12 كهلىمىسى “ئاي”
  ).كۈن 7 ھهپتىدىكى بىر( قېتىم یهتته تهبىرى “ئاسمان یهتته”
  ).سانى كۈن لنىڭیى بىر( قېتىم 365 كهلىمىسى “كۈن”
  ).كۈن 30 ئایدىكى بىر( قېتىم 30 كهلىمىسى “كۈنلهر”
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 قۇرئـانى  كېـیىن  مىسالالردىن بۇ كۆرسىتىلگهن قىسمى بىر ئاز ناھایىتى
  :قىلىمىز بایان مۆجىزىسىنى بىر باشقا كهرىمنىڭ

  سىرى نىڭ “تۆمۈر” قۇرئاندا
 بۇ  . بىرى  ئېلېمېنتنىڭ تۆرت تېپىلىدىغان كۆپ ئهڭ شارىدىن یهر – تۆمۈر
 ھىموم  ھایاتىدا  ئىنسان بىلهن كهڭلىگى دائىرىسىنىڭ قوللىنىش ئېلېمېنت

 تۆمــۈر ئىــشلىتىلىدىغان كــۆپ  بــۇنچه تهرىپىــدىن ئىنــسانالر .تۇتىــدۇ ئــورۇن
 تۆمۈرنىــــڭ ئهممــــا .توختالغــــان یهردە بهش كهرىمــــدە قۇرئــــانى توغرىــــسىدا

  :ئىچىدىدۇر ىسىسۈر “ھهدىد” ئایهت خاس قىلغان بایان ئاالھىدىلىكلىرىنى
 تۆمۈردە  ئالغان،  ئىچىگه  ئۆز  قۇۋۋەتنى  ـ  كۈچ  تۆمۈر   ، ①چۇشۈردۇق  تۆمۈرنى” 

  .“بار مهنپهئهتلهر نۇرغۇن ئۈچۈن ئىنسانالر
ــۈرە ــد” سـ ــڭ “ھهدىـ ــسىدۇر -57 قۇرئاننىـ ــۇ .سۈرىـ ــان بـ ــڭ – سـ  تۆمۈرنىـ

  .ئېغىرلىقىدۇر ئاتوم بىرىنىڭ ئىزوتوپلىرىدىن
 –  سان بۇ بولۇپ، سۈرە -58 سانىغاندا نئاخىرىدى قۇرئاننىڭ “ھهدىد” سۈرە
  .ئېغىرلىقىدۇر ئاتوم ئىزوتوپىنىڭ بىر باشقا تۆمۈرنىڭ

 بـۇ  بولـۇپ،  ئېلىنغـان  تىلغا قېتىم  26 “ئالالھ” ئارىسىدا ئایهتلهر -26~1
 تهرتىــپ جهدۋىلىــدىكى دەۋرى مېنــدېلېیېۋ( نومۇرىــدۇر ئــاتوم تۆمۈرنىــڭ ســان
   ).بویىچه
   .دېمهكتۇر ۈرتۆم تىلىدا ئهرەپ “ھهدىد”
  ).نومۇرى رەت ئاتۇوم( دۇر 26 ھىسابى ئهبجهد نىڭ “ھهدىد”
  ).ئېغىرلىقى ئاتوم( دۇر 57 ھىسابى ئهبجهد نىڭ “ئهلھهدىد”

ــدە لىكــى “چۈشــۈرۈلگهن” تۆمۈرنىــڭ ئهمــدى ــز نهچــچه بىــر ھهققى  ئېغى
  :قىلىمىز مۇالھىزە

  چۈشۈرۈلگهن؟ قهیهردىن بولسا “چۈشۈرۈلگهن تۆمۈر”

                                            
بـۇ   (.مهنىـسىدە تهرجىـمه قىلىنغـان   “ یـاراتتۇق ”قۇرئانى كهرىمنىـڭ ئۇیغـۇرچه تهرجىمىـسىدە      ①

  )تهرجىمه ماھىیهتلىك خاتاغا ئېلىپ بارىدۇ
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ــۈر، ئىئونالشـــقان مهرته كـــۆپ ىدىكىماسسىـــس قۇیـــاش  كالتـــسىي، تۆمـ
 ئېلېكترونالرنىـڭ  ۋە پروتـون  باشـقا  ئۇنـدىن  كۆرۈنۈشلىرى، الرنىڭ ...ماگنىي،

 تىلىـدىغان ائ دەپ “شـامىلى  قۇیـاش ” بولىدىغان پهیدا تۇرۇشىدىن چېچىلىپ
 ئـۆز  تهجـرىبىلهردە  كۈنـدىلىك  باغلىقلىقى چهمبهرچهس بىلهن یهر ئېقىمنىڭ
 –  زەررىلهردىن  كىچىك  ئهڭ یهردىكى ھهركىتىنىڭ قۇیاش تاپماقتا؛ ئىپادىسىنى

 “ تۇغقانچىلىق” قۇیاشنىڭ بىلهن شارى یهر ئېتىشىمۇ ئهكىس ئېلېكترونالردا
 چــوغ قىزىــق دەۋرلهردە دەســلهپكى شــارىنىڭ یهر .ئىــسپاتالیدۇ مۇناســىۋىتىنى
 ریه ھېلىمــۇ ســوۋۇغانلىقى كېیىــنچه ۋە بولغــانلىقى ئىبــارەت ماسسىــسىدىن

 قویـاش  ۋە ئـاي  یهرشارى، – ھال بۇ .مهلۇم الۋادىن تۇرىۋاتقان مهۋجۇت مهركىزىدە
 دېـگهن  بولغان پهیدا ماددىسىدىن قۇیاش سهییارىلهر باشقا سىستېمىسىدىكى

ــدۇ ئاســـاس پهرەزگه ــۇنداق بۇنىڭـــدىن .بولىـ ــىلكى، خۇالســـه شـ ــۈر” ھاسـ  تۆمـ
   .رۈلگهنچۈشۈ قۇیاشتىن سۈپىتىدە چوغ پارچه بىر ئۇ ،“چۈشۈرۈلگهن

 نهزەرىیىـــسىمۇ ①Big Bang ئىلىمىــدىكى  كائىنـــات زامـــان ھــازىرقى 
 سهییارىالرنىڭ( بولغانلىقىنى پهیدا نهتىجىسىدە پارتالش قاتتىق كائىناتنىڭ

 پـــارتالش بولۇشـــلىرى ئۇزاقلىقتـــا ئوخـــشىمىغان چوڭلۇقتـــا، ئوخـــشىمىغان
 . قىلماقتا قهیت )ئىكهنلىكى ھالىتىدە “چېچىندىالر” بولىدىغان نهتىجىسىدە

 ۋۇجۇتقـا ”–بـویرۇق  بىـر  ئهلـۋەتته  بولـۇش  ھاسىل بىلهن پارتالش بىرال بۇنداق
 ھهمراھىنىڭ GOBE .تۇرىدۇ بىلىنىپ ئىكهنلىكى نهتىجىسى نىڭ – ②“!كهل
 یىـل  مىلیـارد  15 خهرىتىـسى  رادىئاتـسىیه  یوللىغان بوشلۇقىدىن ئالهم ئۇزاق
 بولغــانلىقىنى پهیــدا هنبىنــائ ئهمىــرىگه “!كهل ۋۇجۇتقــا” كائىناتنىــڭ ئــاۋال

 ھالىدا رادىئاتسىیه ساداسى ئهكس شاۋقۇنىنىڭ بولۇش پهیدا بۇ .ئىسپاتلىماقتا
 . ئىدى  رادىئاتسىیه  توسالغۇسىز ئېنىق، دەرىجىدە شۇ دولقۇن مىكرو ۋە ئۇقۇلغان

 بـۇ  GEORGE    SMOOT باشـلىقى  گۇرۇپپىـسى  تهتقىقـات  ئۈسـتىدىكى  تېمـا  بۇ

                                            
①  Big Bang) ھهققىدىكى یېڭى نهزىرىیه ئالهمنىڭ پهیدا بولىشى –) چوڭ پارتالش. 
ــۇپ، بهزى          ② ــۇیرۇق بول ــي ب ــان ئىالھى ــا ئالغ ــتىم تىلغ ــۆپ قې ــالالھ ك ــدە ئ ــانى كهرىم ــۇ قۇرئ ب

  .دەپ ئېلىنغان» !بول«تهرجىمىلهردە 
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ــى ــۆرۈپ خهرىتىلهرن ــۇ” :ك ــرىگهمه ب ــسىرى نزى ــالالھنى قارىغان ــدەك ئ  كۆرگهن
 بۇ  بولسا پرىماسك ژوئېل ئۇنىۋېرسىتېتىدىن سانتاگرۇز .دېگهن “!بولىۋاتىمهن
 دەپ )دەلىلـى  بارلىقىنىـڭ  ئالالھنىڭ( “ God’s Handwring”:خهرىتىلهرنى
 مىلیارد بولىدۇكى، ھاسىل تهسهۋۋۇر بىر رۇشهن شۇنداق بۇالردىن ...تهرىپلىدى

 بىـر  چۈشـكهن  كـۆكتىن  چېچېلىـپ  پارتىالشـتا  كاتتا شۇ ئهنه قهددەممۇ یىلالر
 باشـقا  بۇنـدىن  !دە-ئىكهن شارىمىز یهر بىزنىڭ چېچىندا ھالهتتىكى چوغ پارچه

 تېخىمــۇ بــۇنى ئىكهنلىكــى تۆمــۈر تهركىۋىنىڭمــۇ ئاساســى مىتىئورىتالرنىــڭ
  .تۇرماقتا تهستىقالپ

ــا” ــویرۇقى “!كهل ۋۇجۇتق ــدە ب ــڭ ھهققى ــداكىت ئالالھنى ــدىكى ابى  تۆۋەن
  :بېقىڭ ئایهتلهرگه

 ۋۇجۇتقا  ئىشنى  بىر  . قىلغۇچىدۇر  بار  قتىنوی  زېمىنى  ۋە  ئاسمانالر  ئالالھ” 
 سۈرە(   “ كېلىدۇ  ۋۇجۇتقا  ئۇ  دە،  ـ  دەیدۇ  › كهل  ۋۇجۇتقا‹   قىلسا ئىرادە كهلتۈرۈشنى

  .)ئایهت -117 “بهقهرە”
 ىشنىڭئ  بىرەر  . یارىتىدۇ  شۇنداق  خاھلىغىنىنى ئالالھ« :پهرىشته ”…
 سۈرە(   »“ كېلىدۇ  ۋۇجۇتقا  ئۇ  دە،  ـ  دەیدۇ  › كهل  ۋۇجۇتقا‹ قىلسا ئىرادە بولىشىنى

  .)ئایهت -47 “ئىمران ئال”
 ۋۇجۇتقا‹   ئۇنىڭغا  بولساق كهلتۈرمهكچى ۋۇجۇتقا شهیئىنى بىرەر بىز”

  .)ئایهت -40 “نهھىل” سۈرە( “كېلىدۇ ۋۇجۇتقا ئۇ دە، ـ دەیمىز ›كهل
 › كهل  ۋۇجۇتقا‹   ئۇنىڭغا  قىلسا  ئىرادە  ) رىتىشنىیا(   شهیئىنى  بىرەر  ئالالھ” 

  .)ئایهت -82 “یاسىن” سۈرە( “كېلىدۇ ۋۇجۇتقا ئۇ دە، ـ دەیدۇ
 ) قىلىشنى(   ئىشنى  بىرەر  ئۇ  . قادىر  ئۆلتۈرۈشكه ۋە تىرىلدۈرۈشكه ئالالھ”
 سـۈرە ( “كېلىدۇ ۋۇجۇتقا ئۇ دە، ـ دەیدۇ ›كهل ۋۇجۇتقا‹ ئۇنىڭغا قىلسا، ئىرادە

  .)هتئای -68 “غافىر”
 یهنه بولـۇپ،  مىـسال  بىـرنهچچه  مۆجىزىلىرىـدىن  كهرىـم  قۇرئـانى  بۇالر مانا
  :چهكلىنىمىز بىلهن قىلىش ھاۋاله دىققهتكه ئایهتنى ئىككى

 ئىنسانالرنىڭ لېكىن ۋە یوق شهك ئۇنىڭدا كېلىدۇ، چوقۇم قىیامهت”
  .)ئایهت -59 “غافىر” سۈرە( “ئىشهنمهیدۇ )بۇنىڭغا( تولىسى
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 الرئالىم نۇرغۇن ئۈستىدە ھهقىقهت قىلىنغان ھۆكۈم ىنكهسك ئایهتته بۇ
 كۈچ قانداق ئۇنى بوالرمۇ؟ گۇمران راستىنال شارى یهر .بارماقتا ئېلىپ تهتقىقات
ــادەملهرنى نۇرغــــۇن ئهســــىرىمىزدە ســــۇئالالر بــــۇ قىلىــــۋېتهر؟ گــــۇمران  ئــ

 یازغـان  دامـاس  ناسـترا  یاشىغان فرانسىیىدە ئهسىردە -16 .ئىككىلهندۈرمهكته
 تهتقىقاتالرنىڭ  ھهققىدىكى  “قىیامهت” داستان سىرلىق ناملىق »ىشارەتلهرب«

 تاكى  ئهسىردىن -16 كىتاپ بىشارەت سىرلىق بۇ .قالدى ئایلىنىپ مهركىزىگه
 زور بولىـدىغان  ئىچىـدە  یىـل  500 كهم ئـاز  بولغان ئاخىرغىچه ئهسىرنىڭ مۇشۇ

 بـۇ  ئهسـىردە  مۇشۇ پ،بولۇ بهرگهن بىشارەت قىیامهتتىن ئاخىرىدا ۋە ۋەقهلهردىن
 بۇ چۇنكى( كۆتۈرۈلدى دولقۇنغا یوقۇرى قىزغىنلىقى قىلىش تهتقىق كىتاپنى
 ئهسىرمىش، بولىدىغان قىیامهت ئهسىر بۇ بولغاندا بویىچه دېیىلگىنى كىتاپتا
 یىللىق 30~20 الرئالىم بهزى ).بوالرمىش ئاخىرىدا ئهسىرنىڭ مۇشۇ قىیامهت
 بولىـدىغانلىقىنى  چوقـۇم  قىیامهتنىـڭ  قىلىـپ  سـهرپ  ئىـشقا  مۇشۇ ئۆمرىنى
 بــار كهرىمـدە  قۇرئـانى  بېـرى  یىلـدىن  1400 بـۇ  ۋاھـالهنكى،  .جاكالىـدى  دۇنیاغـا 
 بىلهن  توغرىلىق لىك 99 % ھازىرغىچه بىشارەتلىرى داماسنىڭ ناسترا .گهپتۇر
 ئاللىقاچان ھهممىسى بۇالرنىڭ .قىلىنماقتا قهیت بولغانلىقى شۇنداق راست

  .بارىدۇ ئۈستىدە ھهقىقهت بىر جاكاالنغان
ــۇم راســتلىقىنى )قۇرئاننىــڭ( ئۇنىــڭ كېــیىن مــۇددەتتىن بىــر”  چوق

  .)ئایهت - 88 “ساد” سۈرە( “بىلىسىلهر
 نامـایهن  ئالدىـدا  كـۆز  ھهممىمىزنىڭ بۈگۈن ھهقىقهت دېیىلگهن ئایهتته بۇ

 ھهقىقهتنــــى بــــۇ ســــېلىپ ئىــــشقا كومپیــــۇتېرالرنى الرئــــالىم .بولماقتــــا
   .ئىسپاتالۋاتىدۇ
  بىشارەتلهر ئائىد گه )ۋ .ئه .س( مۇھهممهد ھهزرىتى
 قۇرئـان  ھهقىـقهتهن ” :ئۆیىتىـدە  -196 “شۇئهرا” سۈرە كهرىمنىڭ قۇرئانى

  .دېیىلگهن “ئېلىنغان تىلغا كىتاپلىرىدىمۇ ئىلگىركىلهرنىڭ
 ھۆكۈم  ) بۇرۇن  یىل  2500( ئهسىردە -6 بۇرۇنقى مىالدىدىن شۇنداق، خۇددى
 ئالهملهرگه”   دا  » ئاۋېستا  – زېند« كىتابى مۇقهددەس ڭدىنىنى زەردۇشت سۈرگهن
  .یېزىلغان كېلىدىغانلىقى دۈشمىنىنىڭ بۇت بىر بولغان “رەخمهت
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  بىشارەتلهر تېكىستلىرىدىكى مۇقهددەس ئىران قهدىمقى
 دىنـى  قهدىمىـي  ئهڭ دۇنیانىـڭ  كېیىنكـى  دىنىـدىن  ھىند – دىنى ئىران

 ئىككـى  ناملىق »ئاۋېستا – زېند« ۋە »دېساتىر« یازمىلىرى مۇقهددەس .ئىدى
 دىنىغـا  ئىـسالم  نومۇرىـدا  -14 نىڭ »دېساتىر« بۇالردىن .توپالنغاندۇر  مهنبهدە
 نىـڭ  )ۋ.ئه .س( پهیغهمبىرىمىـز  ۋە ئېلىنىـدۇ  تىلغـا  پىرىنـسىپالر  بهزى ئائىت

  :قىلىنىدۇ بایان ئۇچى یىپ دائىر كېلىدىغانلىقىغا
 نۇر  بىر  ئهرەبىستاندا  ىگهندەتۆۋەنل سهۋىیىسى ئهخالق ئىرانلىقالرنىڭ”

 شهیئىـسىنى  ھهر ۋە دىنىنى تهختىنى، ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى تۇغۇلىدۇ،
 ۋە )قىلىنىـدۇ  ئىـشارە  كهبىـگه ( قىلىنغانىدى بهرپا بىنا بىر .لدۈرىدۇ یۈكسه
 ئۇنىڭغا  خهلق .بارىدى بۇتالر نۇرغۇن تاشلىنىدىغان ئېلىپ ئىچىدە ئۇنىڭ

خ ۋە تــائۇس  ئىــران، هشــكۈچىلىرىئهگ .قىلىــدۇ ئىبــادەت یۈزلىنىـپ   بهلىــ
 كىشىلىرى  بىلىملىك  نۇرغۇن  ئىراننىڭ ۋە قىلىدۇ ئىشغاال شهھهرلىرىنى

  .“... قوشۇلىدۇ ئهگهشكۈچىلىرىگه ئۇنىڭ
ــدىكى ــۇرالردىن یوقۇرىـ ــۇم قـ ــدەك، مهلـ ــىرلهردىن بولغىنىـ ــیىن ئهسـ  كېـ

 ىـدە دەرىج یوقـۇرى  پهیغهمبىـرى  ئۇلـۇغ  ئۇنىـڭ  ۋە قۇیاشى ئىسالم تۇغۇلىدىغان
  .قىلىنغاندۇر تهرىپ بىلهن شهكىل بىر ئوچۇق
 “13 – یاشـت ” قىـسىملىرىدىن  بولغـان  مهۋجـۇت  ھېلىمـۇ  كىتاپنىڭ بۇ
 ۋە ئېلىنىـدۇ  تىلغـا  قېـتىم  بىـر  یهنه ھهقىقهتـلهر  ئهینـى  بۆلۈمىـدە  -129 نىڭ

 تىلغـا  دەپ “رەھمهتتـۇر  ئـالهملهرگه  ۋە ھهركىمـگه ” زاتنـى  چاقىدىغان بۇتالرنى
 ئالهمىن  رەھمهتۇل”   ئىسمى  بىر پهیغهمبىرىمىزنىڭ ولغىنىدەكب مهلۇم .لىدۇائ
  .تۇر “)رەھمهت ئالهملهرگه(

  بىشارەتلهر تېكىستلىرىدىكى مۇقهددەس ھىند
 قاتارلىق »8~5 – شالۇك« ۋە »8 – ئهدھىیا« ،»8 – قائىد« ،»8 – پارۇ«
 شۇنداق ھهققىدە )ۋ .ئه .س( پهیغهمبىرىمىز تېكىستلىرىدە مۇقهددەس ھىند
  :بار انالربای

ــرى” ــلهن ھهمراھلى ــرلىكته بى ــر بى ــك چهت بى ــدا چهت( دۆلهتلى  تىلى
 ئۇنىڭ  . بولىدۇ  مۇھهممهد  ئىسمى ۋە كېلىدۇ تهربىیىچى روھى )سۆزلهیدىغان
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گ ۋە پانكاكۋایا راجا كېیىن كېلىشىدىن  ئۇنىڭغا  ... یۇیۇنىدۇ  دەریالىرىدا گان
 ئۆلكىسىنىڭ  هرەپئ  ئىپتىخارى،  بالىلىرىنىڭ ئىنسان سهن، ئهي :دېیىلىدۇ

  .①“... توپلىدىڭ كۈچ بىر بۈیۈك ئۈچۈن ئۆلتۈرمهك شهیتاننى تېنچلىقى،
 بایان  ئهینهن  ئىسمىنىڭ خاس پهیغهمبىرىمىزنىڭ ئىپادىلهردە یۇقۇرىدىكى

 بالىلىرىنىـڭ  ئىنـسان ” قـۇرالدىكى  شۇ .قوزغایدۇ دىققهتنى بهكمۇ قىلىنىشى
 دېـگهن  “ئـالهم  ـــ  فهخـرى ” ڭپهیغهمبىرىمىزنىـ  بولسا ئاتالغۇسى “ئىپتىخارى
  . ئوخشاشتۇر بىلهن ئىسمى

ــۇددا ــاكیامۇن( بـ ــڭ )سـ ــدىن ئۆزىنىـ ــیىن ئۆلۈمىـ ــا كېـ ــهرەپ دۇنیاغـ  شـ
 ئىـسمى  تىلىـدا  )پـالى ( Pali .توختالغـان  ھهققىـدە  كىـشى  بىـر  كهلتۈرىدىغان

 سـۈپىتىدە “ئارېمىـدا ” بولسا بېرماچىدا ،“مائىترېیا” سانسكرتچىدا ،“ماتتېیا”
 ئىنـسانالرنى  بولـۇپ،  كۆڭۈللـۈك  یاخشى ۋە مۇالیىم كىشى بۇ ئېلىنغان تىلغا
 مهلۇمـاتالردا  بـۇ  بېـرىلگهن  بـۇرۇن  یىلـالر  ئۇزۇن بۇندىن .چاقىراتتى یولغا توغرا
 خــۇددى .دېمهكتــۇر “رەھــمهت” مهنىــسى ئىــسىمالرنىڭ بــۇ ئېلىنغــان تىلغــا

  :ئایهتته -107 “ئهنبىیا” سۈرە كهرىم قۇرئانى شۇنداق،
  .دېیىلگهن “ئهۋەتتۇق قىلىپ رەھمهت هرگهئالهمل سېنى بىز”

  :دېیىلگهن شۇنداق بىرىدە یازمىالرنىڭ یوقۇرقى
ــۇددا” ــۇنداق ب ــدى ش ــا مهن’ :دې ــگهن دۇنیاغ ــۇنجى كهل ــۇددا ت ــول( ب  ی

 دۇنیاغا  زاماندا  بىر  مهلۇم  . ئهمهسمهن  ئاخىرقىسىمۇ ئهمهسمهن، )كۆرسهتكۈچى
 پهۋقۇلئاددە  جهھهتته  ىلىشق  ئىدارە  ۋە  یورۇق  ـ  ئوچۇق  ئۇمۇ  . كېلىدۇ  كىشى  بىر

ــابىلىیىتى ــان ق ــدۇر بولغ ــۇ .بىرى ــ ســىزلهرگه مهن ئ ــان گهتمهكچىۆئ  بولغ
  .‘“...گىتىدۇۆئ ھهقىقهتنى ئهبهدىیلىك

  :سورىدى )ئىسمى كىشى( ئاناندا”
  بىلىنىدۇ؟ قانداق ئۇ”
  :بهردى جاۋاپ بۇددا”

                                            
①     (Athor veda, kanda 20, Sukta 127, Montra 3) ـــــ ئهسلى مهنبهدىكى 

  .ئىزاھ
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  .“بىلىنىدۇ بولۇپ )رەھمهت( مائىترېیا ئۇ”
 ئـۇ  كېلىـدىغان  كهلگۈسىدە تېكىستلهردە ىكىیېزىقىد سانسكرت ۋە پالى

 .كهلـگهن  شهكلىدە “مېتتا” ۋە “ماخا” ،“ماخۇ” ئىسىملىرى كىشىنىڭ ئۇلۇغ
 كېیىنكىـسى  “ئایددىڭالتقۇچى ئۇلۇغ” ئىككىسى ئالدىنقى ئىسىمالردىن بۇ

 ئىككىــــسىال ھهر بــــۇالردىن .كېلىــــدۇ مهنىــــسىدە “ئىنایهتلىــــك” بولــــسا
ــقهت ئىــشقىلىپ، .دۇرســۈپهتلىرى پهیغهەمبىرىمىزنىــڭ ــسا دىق  باشــقا قىلىن

 ئىـسمىنى  خـاس  پهیغهمبىرىمىزنىـڭ  ئۇچرایـدىغان  تېكىـستلهردە  مۇقهددەس
 كهلىمهلىرىـدىن  “مېتتـا ” ۋە “ماخا” ئىسمىنىڭ “مۇخامهت” كۆرسىتىدىغان

  .①بولىدۇ كۆرىۋالغىلى ئېنىق تاپقانلىقىنى تهشكىل
 ئۇچرایـدىغان  ىئىـسم  نىڭ )ۋ .ئه .س( مۇھهممهد ئىنجىلىدا سبارنابا

  :ئایهتلهر
 بىـر  توپالنغان ئىزنىكته كېیىن یىلچه 300 دىن )س .ئه( ئىیسا ھهزىرىتى

 یېزىلغان شهكىلدە پهرقلىق بىرىدىن ـ بىر ھهممىسى قهدەر چاغقا شۇ ھهیئهت
 ئارىـسىدىن  بۇالرنىـڭ  ۋە چهكلىـدى  ئوقۇلۇشـىنى  سىنىڭ 396 ئىنجىلالردىن

 جازالىنىـدىغانلىقى  قـاتتىق  نالرنىـڭ ئوقۇغا ئىنجىلىنـى  سبارنابـا  خۇسۇسهن
 ماركوسنىڭ یاردەمچىلىرىدىن ئىسانىڭ ھهزرىتى ئىنجىل بۇ .قىلىندى ئېالن

 ساۋاقدىشى پاۋلوسنىڭ زاماندا ئهینى .یېزىلغاندۇر تهرىپىدىن سبارنابا جىیهنى
 . ئىبرانىچهدۇر ئىنجىلى بولۇپ، ئۆلتۈرۈلگهن یىلى -63 مىالدى سبارنابا بولغان

 باشـقا  قارىمـاي،  بولىشىغا بۇرمىالنغان نۇسخىسى كهلگهن یېتىپ كۈنىمىزگه
 كىرستقا  نه  ئىالھلىقى، نه نىڭ )س .ئه( ئىسا ھهزرىتى ئهكسىچه ئىنجىلالرنىڭ
  . كۆرۈلمهیدۇ  ئىپادە  ھېچبىر  مۇناسىۋەتلىك  بۇالرغا  یېزىلمىغان،  مىخالنغانلىقى

 كونگېرسـى  كائامېرى كۈتۈپخانىسىدا، مىللى ۋېنا ھازىر ئىنجىلى سبارنابا
 ھـــازىرغىچه لـــېكىن، .ســـاقالنماقتا مۇزىیىـــدا بېرىتـــانىیه ۋە كۈتۈپخانىـــسىدا
ــېچكىمگه ــىتىلمهیۋاتىدۇ، ھـ ــاتچىالر كۆرسـ ــۈن تهتقىقـ ــان ئۈچـ ــۇپ پىنھـ  تۇتـ

                                            
①  Delhi 1983. Muhammed in Parsi, Hindo and Budhist Scriptuers New   ــــــ

  .ئهسلى مهنبهنىڭ ئىزاھى
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 ھالـدا  یوشـۇرۇن  ئابـدۇرەھىمنىڭ  گېنىرال پاكىستانلىق پهقهت .كېلىنىۋاتىدۇ
 ئىنجىلى سبارنابا گهنچۈشۈرۈل قولغا بىلهن ئېلىشى سۈرەتكه لېنتىغا مىكرو

 ۋەقفى  “  Pakistan Begum Aisha Bawan”  قىلىنىپ تهرجىمه ئېنگىلىزچه
 ئـــاخىرقى .ئۇقتۇرۇلغانىـــدى دۇنیاغـــا پۈتـــۈن قىلىنىـــپ نهشـــىر تهرىپىـــدىن
 یوق  ۋە  تۇتۇلغانلىقى یوشۇرۇن ئۈچۈن نېمه ئىنجىلنىڭ بۇ كېیىن ئىزاھالردىن

ــانلىقى قىلىۋېتىــشكه ــىنىلدى ئۇرۇنۇلغ ــڭئ .چۈش ــۇن ىنجىلنى ــدە نۇرغ  یېرى
 ۋە  قىلىنغان  مهلۇم بۇرۇنال ناھایىتى كېلىدىغانلىقى نىڭ )ۋ .ئه .س( پهیغهمبهر
 چۈشـهنچىلهر  بۇرمىالنمىغان ھهرخىل باشقا ئوخشاش بىلهن ئېتىقادى ئىسالم

  .بار
 ئایهتلىرىدە ۋە لىرىدە )سۈرە( بۆلۈم نۇرغۇن ناھایىتى ئىنجىلىنىڭ سبارنابا
ــاتهمۇل ــا ھـ ــۈپىتىدە ئهنبىیـ ــز سـ ــۇھهممهد پهیغهمبهرىمىـ ــڭ )ۋ .ئه .س( مـ  نىـ

ــۈپهتلىرى ــرى ئىـــسىملىرى ۋە سـ ــۇھهممهد” .قىلىنىـــدۇ زىكـ  ئىـــسمى “مـ
  :ئۇچرایدۇ ئایهتلىرىدە ۋە )سۈرە( بۆلۈم شۇ ئىنجىلنىڭ

  ئایهت؛ -8 )بۆلۈم( سۈرە -35
  ئایهت؛ -9 )بۆلۈم( سۈرە -43
  ئایهتلهر؛ -23 ۋە -21 ،-10 ،-4 )بۆلۈم( سۈرە -54
ــۈم( ســۈرە -55  -37 ،-36 ،-35 ،-34 ،-24 ،-23 ،-18 ،-16 ،-8 ،-7 ،-4 )بۆل
  ئایهتلهر؛
  ئایهتلهر؛ -4 ۋە -3 )بۆلۈم( سۈرە -56
  ئایهت؛ -22 )بۆلۈم( سۈرە -58
  ئایهتلهر؛ -4~3 )بۆلۈم( سۈرە -90
  ئایهتلهر؛ -18 ،-15 ،-14 ،-7 )بۆلۈم( سۈرە -97

  ئایهت؛ -17 )بۆلۈم( سۈرە -112
   ئایهتلهر؛ -18 ۋە -14 ،-12 ،-9 )بۆلۈم( سۈرە -136
  ئایهتلهر؛ -6 ۋە -4 ،-1 )بۆلۈم( سۈرە -137
  ئایهت؛ -24 )بۆلۈم( سۈرە -158
  ئایهت؛ -7 )بۆلۈم( سۈرە -176
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  ئایهت؛ -7 )بۆلۈم( سۈرە -190
  .ئایهت -8 )بۆلۈم( سۈرە -195

 كهلىمىسى “مهسسىیهن” كېلىدىغان مهنىسىدە “مۇھهممهد” ئىبرانىچه
  :ئۇچرایدۇ ئایهتلهردە شۇ ئىنجىلىدا رنابابا

  ئایهتلهر؛ -13 ۋە -10 ،-1 )سۈرە( بۆلۈم -82
  ئایهت؛ -25 )سۈرە( بۆلۈم -83
  ئایهت؛ -6 )سۈرە( بۆلۈم -86

  ئایهت؛ -18 )سۈرە( بۆلۈم -112
  ئایهت؛ -6 )سۈرە( بۆلۈم -192
  .ئایهت -11 )سۈرە( بۆلۈم -206

  :قىلىدۇ ئىشارە پهیغهمبىرىمىزگه مۇبىشارەتلهر تۆۋەندىكى باشقا بۇندىن
 ،-23 ،-18 بۆلـۈم  -55 ؛“راسـۇله ” ئـایهتلهردە  -37 ۋە -16 ،-7 ،-4 بۆلۈم -55

  ؛“راسۇلۇلالھ” :ئایهتلهردە -36 ۋە -35 ،-24
 “ھهبىبـۇلالھ  مۇھهممهد” :ئایهتته -59 ؛“یاھاللى” :ئایهتته -20 بۆلۈم -56

  .قاتارلىقالر
ــا ــدىكى سباربان ــ -72 ئىنجىلى ــایهتته -24 ۈمبۆل ــسا ھهزرىتــى ئ  )س .ئه( ئى

ــڭ” :دېــگهن شــۇنداق بىلــدۈرۈپ كېلىــشىنى پهیغهمبىرىمىزنىــڭ  ئالالھنى
 مهرھهمهت  ۋە  رەھمهت  ئىالھى  كېلىشى ئۇنىڭ .“كېلىدۇ یېقىندا پهیغهمبىرى

  .قىلغان بایان بولىدىغانلىقىنى
 نىـڭ ھهق جانابى ئایهتلىرىدە -31 ۋە -30 بۆلۈم -40 ئىنجىلىنىڭ سبارنابا

 “ ئهۋەتىمهن  پهیغهمبهر  ئهۋالدىڭدىن  سېنىڭ”  :خىتابهن ئهلهیھىسساالمغا مۇسا
  .قىلىنغان قهیت دېگهنلىكى

 نهســىلىدىن داۋۇد ئایهتلىرىــدە -7 بۆلــۈم -208 ۋە ئــایهت -16 بۆلــۈم -141
ــسمائىل ئهمهس، ــىلىدىن ئىـ ــۇھهممهد نهسـ ــسىملىك مـ ــر ئىـ ــڭ بىـ  نهبىنىـ

ــۈم -190 .بىلـــدۈرۈلگهن ئهۋەتىلىـــدىغانلىقى ــایهتتىمۇ -5 بۆلـ ــسمائىل ئـ  ئىـ
 ئىكهنلىكــى تىـسى ائ نهسـهپ  نىـڭ  )ۋ .ئه .س( مـۇھهممهد  ئهلهیھىسـساالمنىڭ 

  .قىلىنغان قهیت
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 ھهزرىتى كائىناتنىڭ ئایهتلىرىدە -24 ۋە -16 بۆلۈم -39 ئىنجىلى سبارنابا
 باربانا .بىلدۈرۈلگهن یارىتىلغانلىقى ئۈچۈن ھۆرمىتى نىڭ )ۋ.ئه.س( مۇھهممهد
 “ مهسىھ  ئهي،”   ئۆزىنى كېلىپ غائالدى ئهلهیھىسساالم ئىسا ھهزرىتى دەئىنجىلى

– مهســىھ ھهقىقــى ئهمهســمهن، مهســىھ مهن” :قارىتــا چاقىرىــشىغا دەپ  
 قهیت دېگهنلىكى “دۇر )ۋ.ئه.س( مۇھهممهد پهیغهمبهر ئاخىرقى كېلىدىغان
 یاغـا دۇن مـۇئهللىم،  ئهي،” :ئهیسا ھهزرىتى ).ئایهت -12 بۆلۈم - 96( قىلىنىدۇ

 سۇئالغا  دېگهن  “ كىم؟ زات ئۇ بېرىلىۋاتقان خهۋەر خوش كېلىدىغانلىقىدىن
 ۋە “رەسـۇلىلالھتۇر  مـۇھهممهد ” :دېـگهن  شۇنداق بېرىپ جاۋاپ بۆلۈمدە -97

  :قىلغان داۋام شۇنداق
 زاماندا كهلگهن ئۇ .كېلىدۇ كېیىن زامانىڭىزدىن سىزنىڭ رەسۇل بۇ”

 ئىنـسانالرغا  ئـالالھ  زامـان  ئۇ شۇڭا بولىدۇ، بۇرمىالنغان سۆزلىرىم مېنىڭ
 بۇلۇت  ئاق  بىر دائىم ئۈستىدە بېشى ئۇنىڭ .ۋەتىدۇهئ مهسىھنى ئېچىنىپ

 زەربىگه  چوقۇنغۇچىالرنى  بۇتقا  . چاقىدۇ بۇتالرنى بولىدۇ، كۈچلۈك ئۇ .بولىدۇ
   .)ئایهت -7 بۆلۈم -163( “ئۇچرىتىدۇ

 . ئۇلۇغالیدۇ  ۇنىئ ۋە تونۇیدۇ ئالالھنى ئىنسانالر بىلهن سهۋەبى ئۇنىڭ”
 رەددىیه  سۆزلىگهنلهرگه  ئىكهنلىكىمنى مهۋجۇدات باشقا ئىنساندىن مېنىڭ
  .)بۆلۈم -72( “بېرىدۇ

ــا ــڭ سبارنابـ ــدە -44 ئىنجىلىنىـ ــز بېتىـ ــڭ )ۋ.ئه.س( پهیغهمبىرىمىـ  نىـ
  :قىلىنغان بایان شۇنداق ئىكهنلىكى پهیغهمبىرى رەھمهت ۋە تهسهللىچى

 مهخلۇقاتقـا  پۈتـۈن  رەسـۇلى  ھنىـڭ ئالال ئـۇ  .سـۆزلهۋاتىمهن  سىلهرگه”
 ۋە  ئىشقى  ئالالھنىڭ  قۇدرەتلىك،  ھىكمهتلىك،  تهسهللىچى،  دانا،  ئۇ  . رەھمهتتۇر
 ۋە  رەھمهت  . روھلۇقتۇر یۇمشاق ۋە چهبدەس تولغان، قهلبى بىلهن قورقۇنچى

 تۇیغۇسى سهۋر ۋە نازاكهت یۇمشاق، باغرى ئادالهت، روھى، سۆیهرلىك یاردەم
  .“دەۋرىدۇر سائادەت دەۋرى كهلگهن دۇنیاغا ئۇنىڭ .ۇقىلىد ھهرىكهت بىلهن
  :دېیىلىدۇ شۇنداق یهنه
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 مۇمكىن  ئۇالشماق  خىزمىتىگه پهیغهمبهرنىڭ مۇھهممهد ئۈچۈن مهن”
 . كېلىدۇ  دۇنیاغا  كېیىن  مهندىن  یارىتىلغان،  ئاۋال  مهندىن  ئۇ  چۇنكى ئهمهس،

  .)ئایهت -15 بۆلۈم -42( “قالىدۇ ئهبهدىیلىك دىنى
 ۋاقه بىـر  ئـۆتكهن  یهردە بـۇ  شـۇكى،  نوقتا بىر تېگىشلىك لىشقاقى دىققهت
  .قىلىنغان بایان توغرا ۋە ئۇچۇق ۋاقهلهر كهلگۈسى ئهمهس، ھىكایه ھهققىدىكى

  بىشارەتلهر تابلىتلىرىدىكى ئهبال
 تــــۈركىیه،  “پادىــــشاھلىقى  ئهبــــال” ئىــــگه  تارىخقــــا  یىللىــــق 4500

 جهنوبىغىچه شهھىرىنىڭ شام سۈرىیىنىڭ ۋە بىرقىسمى مىسسۇپوتامىیهنىڭ
   .ئىدى پادىشاھلىق بىر كهڭ ئاالغان ئىچىگه ئۆز یهرنى بىر بولغان
 قېزىشالردا ئارخىئولوگىیىلىك بېرىلغان ئېلىپ یىلى -1975 جایالردا بۇ

 ھۈججهتلهر تارىخى زور تاپقان تهركىپ تابلىتتىن یېزىقلىق ئویما دانه مىڭ 20
 ئىتالىیـان  – مۇتهخهسسىـسى  یېزىق كېیىن ۋاقتتىن مهلۇم .كهلدى مهیدانغا
 ئۇسـۇلىنى  ئوقـۇش  یېزىقالرنـى  تابلىتالردىكى بۇ پىتتناتو گىوۋاننى پروفىسور

  .كهلدى دۈچ ئىزاھالرغا ئهجهپلىنهرلىك ناھایىتى ۋە تاپتى
 یېـزىقالردا  تـابلىتالردىكى  بـۇ  ئائىـت  یىلالرغـا  -2500 بـۇرۇنقى  مىالدىدن

 شهخسلهردىن موھىم ئىسمىدىكى داۋۇد ۋە ئىسمائىل ،“)ئىبراھىم( ئابراھام”
 . بىلدۈرۈلگهن  ئاتلىرى  یهر قاتارلىق گومۇرا ۋە “)سهدۇم( سودۇم” .بېرىلگهن بایان
 قىلىنغان ھاالك قهۋىمى لۇت قىلىنغان بایان كهرىمدە قۇرئانى گومۇرا ۋە سهدۇم
  .ئىسمىدۇر یهرنىڭ

 ھهققىدە  ىشتهپهر بىر ئاتلىق مىكائىل بىرىدە تابلىتالردىن باشقا بۇالردىن
ــان ــۇ .یېزىلغ ــانى بۇم ــدە قۇرئ ــسمى كهرىم ــا ئى ــان تىلغ ــۆرت ئېلىنغ ــوڭ ت  چ

  .بىرىدۇر پهرىشتىنىڭ
 یهنه قىلىنىـشىدىن  ۋەھىـي  غـا  )س .ئه( مۇسا تهۋراتنىڭ تابلىتلىرى ئهبال

 ئۇچراش  تهسىرىگه تهۋراتنىڭ بولىدۇكى، مهلۇم شۇ بۇالردىن .بۇرۇندۇر یىل مىڭ
 ھهق بىر زامان ئۇ ئىزاھالر ۋە ئىسىم بۇ بلىتالردىكىتا بۇ بولمىغان ئېھتىمالى
  .ئسپاتالیدۇ ئۈنۈملۈك ئهڭ بولغانلىقىنى دىننىڭ
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 ئهمــدى لــېكىن، .مــۈمكىن كهلتۈرۈشــىمىز مىڭــالپ پــاكىتالرنى بۇنــداق
ــسقارتىپ، گهپنـــى ــانلىقالر، قىـ ــدىن جـ ــسانالرنىڭ جۈملىـ ــارىتىلىش ئىنـ  یـ

 ـ  تاالش ئارىسىدىكى ھۆكمى دىن بىلهن ماتېرىیالىستالر ھهققىدە مهسىلىسى
 ئۈسـتىدە  مهسىلىـسى  »قىلىـش  تهرەققـى  تهدرىجـى  ۋە یـارىتىلىش « – تارتىش

  .توختىلىمىز
 نهزىرىیىـسى  تهرەققىیـات  تهدرىجـى  سـۈرىۋاتقان  ئىلگىرى ماتېرىیالىستالر

 ئىچىـدىكى  پىالنـى  بۈیـۈك  ئهڭ یهھۇدىالرنىڭ فورماتسىیىسىنى، ئاڭ یهھۇدى
 بولـۇپ،  قىلغـان  ئاسـاس  ئېھتىیـاجىنى  ئاشـۇرۇش  ئىـشقا  غـایىلىرىنى  ئاداققى
 نىـشانىنىڭ  یېیىش دىنىنى یهھۇدى كېیىن یوقۇلۇشىدىن دىنالرنىڭ بارلىق

 .تهۋراتتـۇر  مهنبهسـى  ئهسـلى  غایىنىـڭ  بـۇ  .بىرىـدۇر  قهدەملىرىدىن دەسلهپكى
ــازىرقى ــان ھـ ــرى زامـ ــى پهنلىـ ــڭ تهدرىجـ ــسىزلىقىنى، تهرەققىیاتنىـ  ئىمكانـ

 تهسـادىپىلىكنىڭ  بولمىغـان  یېتهرلىك سهۋەبى ىشىدابول پهیدا جانلىقالرنىڭ
ــدىغانلىقىنى، ــڭ بولمای ــان تۈرلهرنى ــدىغانلىقىنى ھېچقاچ  ئىلمــى ئۆزگهرمهی

 ھهقـته  بـۇ  .ئىـسپاتلىماقتا  ئارقىلىق دەلىللهر ئىلمى قىلغۇسىز رەت یۇسۇندا،
ــالىم پهن ــا لىرىئ ــى ئىلمــى قویغــان ئوتتۇرىغ ــ ســهھىپه دەلىللهرن ــهھىپه ـ  س

 مهلۇمـات  قىـسقىچه  بولمىغاچقا، ۋەزىپىسى ئاساسى ابىمىزنىڭكىت كۆچۈرۈش
  .چهكلىنىمىز بىلهن بېرىش

ــڭ ــالمىش دارۋىننى ــات تهدرىجــى« ئات ــسىنى »تهرەققىی ــسپات نهزەرىیى  ئى
 ئۈچـۈن  دۇنیـا  تاشـقى  ئىسكىلىتى قۇش سۇنئى چىققان یاساپ ئۈچۈن قىلىش
 ئاســتىدا ىھۆكــۈمرانلىق كوممونىــستالر ۋەتىنىمىــزدىال پهقهت ئهمهس، ســىر

 ســاختىپهزلىكنىڭ بـۇ  بولمىغاچقـا  ئهركىنلىكـى  ئاخبـارات  ھـۆرىیىتى،  پىكىـر 
  !كهلمهكته قىلىپ جارى رولىنى ئالدامچىلىق چوۋۇلماي، مېزى

 یاشایدىغان قۇرۇقلۇقتا پۈتۈنلهي پاقىدىن ئایلىنىش، پاقىغا بېلىقتىن …
 یـــاتتهرەققى تهدرىجـــى »دەلىــل « دېگهنـــدەك  ...ئـــایلىنىش، ئۆمۈلىگــۈچىگه 

 – بېلىـق  بۇنىڭـدىكى  .بىرىـدۇر  نىـڭ  »دەلىلـى  چـوڭ  ئـۈچ « نهزىرىیىـسىنىڭ 
)Crossopterigian( ــاكى ــاڭ ی ــۈك یالپ ــق ئۈزگۈچل ــڭ )coelacanth( بېلى  نى

 خىـل  بۇ ئۇالر بولۇپ، ئىسكىلىتى ئایالنغان تاشقا یىللىق مىلیون 400~340
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 ۈلىگۈچىئۆم »قىلىپ تهرەققى تهدرىجى« یهنى( كهتتى قۇرۇپ نهسلى بېلىقنى
 -1939 بېلىـق  بۇ .بىلجىرلىغانىدى دەپ )كهتتى ئایلىنىپ جانلىقالرغا باشقا
 بهك  دارۋىنچىالرنى  تۇتۇلۇپ، ئهتراپىدىن ئارىلى ماداغاسقار ھالهتته جانلىق یىلى
 شـۇنداق  ژورنـال  بىـر  چىقىدىغان ئامېرىكىدا .قویدى چۈشۈرۈپ ئهھۋالغا ئوسال
 الر )coelacanth( بېلىـق  ئۈزگۈچلـۈك  اڭیالپـ  بـویىچه  یىلـالر  مىلیون« :یازىدۇ
 تهرەققىیاتنىـڭ  تهدرىجـى  .كهلمهكـته  سـاقالپ  قۇرۇلمىسىنى ۋە شهكىل ئهینى
ــا بىرســى ســىرلىرىدىن چــوڭ ئهڭ ــۇالردىن .①»ئىــدى شــۇ مان  -1955 باشــقا ب

  .تۇتۇلدى بېلىق خىل بۇ قېتىم 50 یهنه یىلىغىچه
 تهرەققىیاتىـدا  رىجـى تهد ھایۋانالرنىـڭ  دەلىلى ئىككىنچى دارۋىنچىالرنىڭ

ــالرغا ئۆمۈلىگــــۈچىلهردىن« ــایلىنىش قۇشــ ــا »ئــ ــارىچى« تــ ــۈپىتىدە »ئــ  ســ
 یىللىق مىلیون 135 نىڭ)Archaeopteryx( ئاركیوپىترېكس كۆرسىتىلگهن
 مېـزى  نىڭمـۇ  »دەلىـل « بـۇ  تېپىلىپ، بایېرنىدىن یىلى -1877 ئىسكىلىتى
  .چۇۋۇلدى

 تاپــانلىق ئىــت چوڭلىقىــدىكى ئىــت« ى »دەلىــل« ئــۈچىنچى ئۇالرنىــڭ
 بویلۇق  ئىگىز  بۈگۈنكىدەك  ۋە تۇۋاقلىق توم قىلىپ تهرەققى تهدرىجى ئاتالرنىڭ

 كىچىك گه »ئۆزگىرىشى تۈر« بۇنداق كۈندە بۈگۈنكى بولۇپ، »ئایلىنىشى ئاتقا
  !...كېرەك ئىشهنمىسه بالىالرمۇ

ــڭ ــدا تهدرىجــى ھایۋانالرنى ــارىلىق« تهرەققىیاتى ــر ئ ــاكى( »دەۋى ــارىچى ی  ئ
 ئاتــالمىش تهرەققىیاتىــدىمۇ تهدرىجــى ئىنــسانالرنىڭ بولغىنىــدەك، )جــانلىق

 تىـــدىغانائ الپ بولغانلىقىـــدىن ئــارىچى  ئىبـــارەت ئادەمـــدىن مایمۇنــسىمان 
ــنچىالر ــدىن دارۋى ــان ئافرىقى ــون 2.6~1.8 تېپىلغ ــق مىلی  ئاتــالمىش یىللى

ــادىمى ئافرىقــا« ـــ ئاۋۇســترالوفىتېكۇس( »ئ  بــاش نىــڭ )Australopithecus ــ
 مۇ  » ئادىمى  پېكىن«   ۋە »ئادىمى یاۋا« .یۈرۈشكهنىدى قىلىپ دەلىل كىنىسۆڭى

                                            
①  acques Millot “the Coelacanth” Scientific American, Vol. 193 (December 

  .ــــ ئهسلى مهنبهنىڭ ئىزاھى (1955
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 سـاختىلىقى،  بۇالرنىـڭ  .ئىـدى  جۈملىـسىدىن  لهرنىـڭ  »دەلىل« ئاتالمىش بۇ
 قۇراشـــتۇرۇلغانلىقى، ســـۈڭىكىدىن جانلىقالرنىـــڭ ھهرخىـــل بهزىلىرىنىـــڭ
 بولـۇپ  چىـشى  چوشـقىنىڭ  یاۋا ئېنىقالشالردا كېیىنكى چىشى بهزىلىرىنىڭ

 پـــال ــــ غىـــل قىلىـــپ »دەلىـــل« نىـــڭ »ئـــادىمى پـــېكىن« ققـــانلىقى؛چى
 دارۋىنچىالرنىــڭ شــۇ یهنه ئۈچــۈن چانماســلىقى ســاختىلىقى كۆرســىتىلىپال

 توختۇلــۇش تهپــسىلى توغرىــسىدا یوقۇتىــۋېتىلگهنلىكى تهرىپىــدىن ئــۆزلىرى
ــسىز ــسانالرنىڭ پهقهت، .ھاجهتـــ ــلهپكى ئىنـــ ــداتى دەســـ ــۈپىتىدە ئهجـــ  ســـ

 مىڭ  200  تىنمۇ )ئاۋۇسترالوفىتېكۇس(  Australopithecus كۆرسىتىلىۋاتقان
 تۇرققا ـ تهققى ۋە مىڭىگه چوڭ ئوخشاش ئادەملهرگه بۈگۈنكى ئهینى بۇرۇن یىل
ــگه ــادىمى )SKULL( ســكۇلل 1470« بولغــان ئى  ســۆڭهكنىڭ بــاش بــۇ ۋە »ئ

ــسیه دارۋىنچىالرنىــڭ تېپىلىــشى ــلهن یهر نهزەرىیىــسىنى ئىۋولۇت  یهكــسان بى
 مىــسال قهتــرە بىــرنهچچه ئېــنىقلىمىالردىن دائىــر نلىقىغاتاشــلىغا قىلىــپ
  :كۇپایىلىنىمىز بىلهن بېرىش
»1470 Skull یىلى رىچارد لېیكىي          ـ1972– »ئادىمى)Richard 

Leakey ( تهرىپىدىن كېنىیهنىڭ تۇركانا ئهتراپىدىكى رۇدولف كۆلى بویىدىن
ىكى تهخمىن بىر باش سۆڭىكى ۋە شۇ باش سۆڭهككه تهۋەل. تېپىلدى

 مىڭ یىل 800 مىلیون 2یېشى . قىلىنغان پاچاق سۆڭىكىدىن ئىبارەتتۇر
  .دەپ پهرەز قىلىنماقتا

خاراكتېرلىق بۇ ) Homosapiens( مىلیون یىللىق خوموساپىېنس 2.8
یا «: باش سۆڭىكى ھهققىدە مهشھۇر ئانتروپولوگ رىچارد لېیكېي شۇنداق دېدى

اكى ئىنسان ھهققىدىكى بۇرۇنقى بۇ باش سۈڭىكىدىن ۋاز كېچىشىمىز ی
بۇ ئىنسانالرنىڭ . تېئورىلىرىمىزدىن ۋاز كېچىشىمىزگه توغرا كېلىدۇ

باش سۆڭهكنىڭ .  نىڭ ھېچقایسىسىغا ئوخشىمایدۇ›دەسلهپكى مودېللىرى‹
ئىنسان ‹مېڭىگه ئىگه بولىشى دەسلهپكى ) چوڭ(چوڭ ھهجىمدىكى 
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 بهلگىلىك بىر رەت  نىڭ تهرەققىیات باسقۇچىغا قارىتا›ئىسكىلىتلىرى
  ». ①تهرتىپ بىلهن تىزىلىشىنى یوققا چىقارماقتا

بــۇ تېــپىلمىالر ھهققىــدە لېیكېــي ۋە تهتقىقاتنىــڭ یهنه بىــر مهســئولى «
شۇ ئانـدا قـۇلىمىزدا بۇنـدىن    ”: شۇنداق دېدى) Glynn Isaac(گلىنن ئىساك 

هي  مىلیون یىل ئاۋال شهرقى ئافرىقىدا یاشىغان، چوڭ مېڭىلىك، پۈتـۈنل   2.5
تىپىنىــڭ ) Homo(ئـۆرە ھالـدىكى ئىككـى ئایـاق بىــلهن یـۈرگهن بىـر خومـو        

ــترالوپىتېكۇس  ــۇت    Australopithecusئاۋۇسـ ــى دەۋردە مهۋجـ ــلهن ئهینـ بىـ
بـۇ بىلىمـلهر قارشىـسىدا      . بولغانلىقىنى سۆزلهشكه یېتهرلىك دەلىل تۇرۇپتۇ    

مىـــزدىن چىقىرىـــپ ‘ ئهجـــدات تىزىمــى ’تهبىئىكــى، ئاۋۇســـترالوپىتېكۇس  
  » .②لىنىدۇتاش

»1470 Skull «   ــڭ ــارد لېیكېینىــ ــان رىچــ ــۆڭىكىنى تاپقــ ــاش ســ  بــ
ــۈرگهن     ــرى ســ ــنچىالر ئىلگىــ ــۆڭىكى دارۋىــ ــاش ســ ــدەك، بــ ئىپادىلىگىنىــ

 قارىـــشىنى ئاســـتىن ـ ئۈســـتۇن     »ئىنـــسانالرنىڭ تهدرىجـــى تهرەققىیـــاتى«
  .قىلىۋەتتى

بۇ باش سۆڭىكى ئېۋۇلۇتسىیهچىلهرنىڭ قارىشىچه ئىنسانىیهتنىڭ ئهڭ      «
 مىلیـون یىللىـق، مـېڭه ھهجىمـى       2.6~1.8تىسى دەپ تونۇلغـان،     ا ئ قهدىمى
500cc   بولغـانAustralopithecus    مىــڭ یىــل 200الردىـن ئهڭ ئــاز بولغانـدا 

باش سۆڭىكى كۆرۈنۈش ئىتىبارى بىلهن . چوڭدۇر 300ccبۇرۇن، مېڭه ھهجىمى 
  ».بۈگۈنكى ئىنسان باش سۆڭىكىدىن ھېچ پهرقسىز

تىسى دەپ تونىلىۋاتقان، ئهمما مایمۇن     اپكى ئ ئىنسانالرنىڭ ئهڭ دەسله  «
الر یاشـىغان دەۋرلهردىـن    Australopithecusئاالھىدىلىكى بىلىنىپ تۇرغـان  

تېخىمـــۇ قهدىمقـــى زامـــانالردا ئىنـــسانالرنىڭ یاشـــىغانلىقى بىـــزگه شـــۇنى 
ئىنسانالر تهدرىجى تهرەققىیـاتنى باشـتىن كهچـۈرۈپ بۈگـۈنكى          : چۈشهندۈرىدۇ

                                            
①  Leakey R.E. National Geographic Vol. 143 s. 198 (1973)     ـــ ئهسـلى مهنبهدىكـى

  .ئىزاھ
  .لدىنقى ئىزاھقا قاراڭ ــــ ئائا  ②
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مهس، ئهكسىچه ھایات سهھنىـسىدە باشـتىنال شـۇ ھـالهتته     ھالهتكه كهلگهن ئه 
  ».پهیدا بولغان

ــرى « ــم خهۋەرلى ــان   ) Science News (»بىلى ــېالن قىلىنغ ــدا ئ ژورنىلى
»Skull1470«      ئادىمىگه مۇناسـىۋەتلىك ماقـالىالردىن نهقىلـلهر كهلتۈرسـهك 

  :مهسىلىنى ئوچۇقراق كۆرۈۋېلىشقا پایدىسى تېگىشى مۈمكىن
 سۆڭىكىنىڭ پۈتۈن شهكلى ھـازىرقى زامـان ئـادىمىنى     لېیكېي، بۇ باش  «

نىڭكىدەك بۆرتـۈپ چىققـان قاپـاق ۋە     Homo Eretusئهسلىتىدىغانلىقىنى، 
  ».توم سۆڭهك خاراكتىرىنىڭ بۇ ئىسكىلىتتا تېپىلمایدىغانلىقىنى بىلدۈردى

تېخى نام بېرىلمىگهن ئىسكىلىتقا قوشۇمچه بولۇپ، یهنه ئىككى ئایاق «
بۇ ئىسكىلىتالر ئىنسانالرنىڭ ئىككى ئایاق . دىسۆڭىكىمۇ تېپىل

 مىلیون یىل 2.5ئۈستىدىكى ھهرىكهتلىرىنى ھهیران قاالرلىق بىر ھالهتته 
  ».بۇرۇنال باشلىغانلىقىنى كۆرسهتمهكته

ئىنىـــــستىتۇتىنىڭ فىزىكىلىـــــق   ) Smithsonian(سمىتـــــسونىان «
ته شـۇالرنى  بـۇ ھهقـ  ) M. J. Lawrance(الۋرېـنس ئانگېـل   . ج. ئانتروپولوگى م

ــدى ــسى، ئ‹: دېـ ــۇرۇنال  2.5تىلىرىمىزنىـــڭ ابۇنىـــڭ مهنىـ ــون یىـــل بـ  مىلیـ
 تىـن Australopithecusقوللۇنــۇش جهھهتـته   ) تـاش قـۇرالالر  (مهدەنىیهتنـى  

یېتهرلىك دەرىجىدە پهرقلىق ھالغا كهلگهنلىكى بولۇپ، ئىككىـال گۇرۇپنىـڭ          
وگالر ئۈچـۈن قوبـۇل   بۇ بهزى ئـانتروپول  . ئهینى جایدا بىرلىكته یاشىغانلىقىدۇر   

ــشتۇر  ــىز ئى ــسى ئوخــشاش مۇھىــت ۋە    . قىلغۇس ــسىیه تىورى ــۇنكى ئىۋولوت چ
ئوخشاش ئېكىلوگىك ئېھتىیاجالرغا ئىگه ئىككى ئوخشىشىدىغان گۇرۇپنىڭ 

ــرى ســۈرىدۇ   ــدا یاشــىیالمایدىغانلىقىنى ئىلگى ــر جای ــى  . بى ــرى یهنه بىرىن بى
لـۈك بـولغىنى بىـلهن      تېزدىن یۇتىۋېتىدۇ ۋە تۈرلهر تهرەققىیاتى تېخىمـۇ كۈچ       

لېیكېینىـڭ چۈشهندۈرىـشى بـویىچه بولـسا بـۇ گـۇرۇپپىالر بىـر        . داۋام قىلىـدۇ 
  ». ①›مىلیون یىلدىن ئارتۇقراق بىلله یاشىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمهكته

                                            
①  Science News, Vol 102 November (1972) s. 324   —ئهسلى مهنبهدىكى ئىزاھ .  
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الرنىڭ ئىزاھلىرىدىنمۇ مهلۇم ئالىمیوقۇرىدىكى ئېۋۇلۇتسىیىچى «
ى ھىساپالنغان ئىنسان  مىلیون یىل ئهۋۋەل ئهڭ ئاخىرقىس2.5بولغىنىدەك، 

ئۈستۈن ئهقىلگه ۋە مۇئهییهن . تىسىمۇ تامامهن ئۆرە ھالدىدى ۋە ئۆرە یۈردىائ
بۇنىڭدىنمۇ ئهۋۋىلى ھازىرچه ). تاش قۇرالالر: مهسىلهن(مهدەنىیهتكه ئىگىدى 

شۇ ئاندا قۇلىمىزدا بار بولغان ئىسكىلىتالرغا كۆرە . تېخى ئوتتۇرغا قۇیۇلمىدى
تىسىمۇ ائىنساننىڭ ئهڭ قهدىمقى ئ: االیمىزكىشۇنى قهتئىیهن ئېیت

ئېۋۇلۇتسىیىچىلهرنىڭ بىلجىرلىغىنىدەك . بۈگۈنكىدىن پهرقسىز ئىدى
  ».مایمۇندىن تهدرىجى تهرەققى قىلغان ئهمهس

 G. A. Kerkutكېركـۇت . ئا. ئىسكىلىتالر ھهققىدە دارۋىنچى گ: خۇالسه
ھىم دەلىـــل ئىۋۇلۇتـــسىیه تېئورىـــسى ئۈچـــۈن ئهڭ مـــۇ«: ´شـــۇنداق دەیـــدۇ

  ». ①...پانتولوگىك خىزمهتلهرنىڭ قولغا كهلتۈرگهنلىرىدۇر
ــسكىلىتالردۇر   « ــل ئىـ ــۇھىم دەلىـ ــۈن ئهڭ مـ ــسىیه ئۈچـ ــاق، ئىۋۇلۇتـ . یـ

جانلىقالرنىڭ تـاق ھۈجهیرىـدىن ئىنـسانغىچه بولغـان تهدرىجـى تهرەققىیـات             
 ئىـــسكىلىتالر ئوتتۇرىغـــا ›ئـــارىچى‹ســهپىرىدە، تـــۈردىن ـ تـــۈرگه ئۆتۈشـــته     

  ».ستىن ئېۋۇلۇتسىیهنى ئىزاھلىغىلى بولمایدۇقۇیۇلما
ئىۋۇلۇتسىیىچىلهرنىڭ ھایۋانالرنىـڭ تهدرىجـى تهرەققىیاتىـدا ئىلگىـرى       «

 Archaeopteryx, Crossopterygiensسۈرگهن ئۈچ ئاساسى دەلىلى بولمىش 
(Coelacanth)  بولغىنىــدەك، ئىنــساننىڭ ‘ تهرەققىیــات رېتــى’ۋە ئاتالرنىــڭ

 ,Australopithecus Robustusىنمۇ تهدرىجـــــــى تهرەققىیاتىـــــــد 
Australopithecus Africanus, Homo Erectus (zinjantropus) ،) ــاۋا ۋە ی

ئېۋۇلۇتسىیهنى . شۇنىڭ ئوخشىشىدۇر ئادىمىNeandethalۋە ) پېكىن ئادىمى
.  گه یولۇقىمىز›دەلىللهر‹ئىزاھلىماقچى بولغان بارلىق ئاساسى ئهسهرلهردە بۇ 

ېۋۇلۇتـــسىیهگه دەلىـــل بواللمایـــدىغانلىقىنى ئىلمـــى یوقۇرىـــدا بۇالرنىـــڭ ئ
   ».نوقتىدىن ئىزاھلىدۇق

                                            
①  G. A. Kerkut Implications of ewolutionOxford, pergoman Press (1960) S. 
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ــۈنكى    « ــارلىق ئىــسكىلىتالر بۈگ ــرلىكته تېپىلغــان ب ــلهن بى بۇنىــڭ بى
ھېچبىـر كهمتـۈك یـاكى    . ھالىتى بىلهن پۈتۈنـسۈرۈك ھالـدا نامایـان بولماقتـا        

فورمىــــسىنىڭ ئاالھىــــدىلىكىنى ئىپادىلهیــــدىغان ) ئۆتۈشــــمه (›ئــــارىچى‹
  ».كىلىتالر ئۇچرىغىنى یوقئىس

»T. Nevhle        نىـڭ ئىزھـار قىلغىنىـدەك، یېتهرلىـك سـاندا ئىـسكىلىت
بۇندىن .   ئىسكىلىتالر تېپىلغىنى یوق›ئارىچى‹پهقهت، بۇگۈنگىچه . تېپىلدى

ــازدۇر  ئېنىـــق . كېیىنمـــۇ تېـــپىلىش ئېھتىمـــالى ئىمكانـــسىز دېگـــۈدەك ئـ
ىسىنى ئىسپات قىلىشنىڭ ئېیتاالیمىزكى، ئىسكىلىتالر ئېۋۇلۇتسىیه نهزەرىی

ئهكــــسىچه، مــــات قىلىــــش، ئېۋۇلۇتــــسىیىنىڭ ئهقلىــــغه ســــىغمایدىغان 
  ».بىمهنىلىكنى ئىسپات قىلىش رولىنى ئوینىماقتا

دارۋىنچىالرنى مات قىلىـدىغان دەلىللهرنىـڭ فوتـو سـۈرەتلىرى ۋە باشـقا              
ھۈججهتلهرنىــڭ ســۈرەتلىرىنى بېرىــشكه نهشــر ئىمكــانىمىز بولمىغــانلىقى  

ــ  ــته     ئۈچــۈن، ب ــۇ ھهق ــز ب ــشائالالھ بى ــدۇرىمىز، ئىن ــىگه قال ــشنى كهلگۈس ۇ ئى
ــىر         ــرگه نهش ــلهن بى ــۇنىڭ بى ــى ش ــۇ دەلىللهرن ــپ، ب ــهر یېزى ــسۇس ئهس مهخ

  .ھازىرچه بۇ ھهقتىكى مۇنازىرىمىزنى توختىتىمىز. قىلىشىمىز مۈمكىن
ئىلمى نوقتىدا ھېچ قانـداق تایـانچى قالمىغـان ئىۋۇلۇتـسىیه تىئورىـسى         

تهشۋىقاتالر، ئىدىئولوگىیىلىك مهقسهتلهر دەستىگى بىلهن توغرىدىن ـ توغرا  
بۇ . تۇرمۇشىمىزنىڭ ھهرقایسى تهرەپلىرىدە مهۋجۇتلىقىنى ساقالپ كهلمهكته

نهزىرىیىنىڭ چىقىش نوقتىسى بىئولوگىیه تۇرۇقلۇق، جهمىیهتنىڭ كېلىپ    
چىقىشى ھهققىدە ئىلگىرى سۈرۈلگهن ئىدىئاللىرى ۋە یارىتىلىش، دىن ھهم         

ــال ــى     ئهخ ــالرنىڭ مهنبهس ــۇنچه قاراش ــان بىرم ــمهن بولغ ــاھهلىرىگه دۈش ق س
بولغانلىقى تۈپهیلىدىن بهلگىلىك ساھهلهردە داۋاملىق كۈنتهرتىپته تۇتۇلۇشقا 

  .ۋە بىر قانۇنغا ئوخشاش قوبۇل قىلدۇرۇشقا ئۇرۇنۇلماقتا
ئىرسىیهت قانۇنى دۇنیاغا كهلگهندىن كېیىن بولسا ئېۋۇلۇتسیهگه یاشاش 

چۈنكى ئىرسىیهتنىڭ گېنالر ھهققىدىكى . مىدى، دېسىمۇ بولىدۇ زېمىنى قال 
تهكشۈرۈشلىرىدىن مهلۇمكى، قىزىلگۈل ئۇرۇقىدىن مهڭگۈ قىزىلگۈل ئۈنۈپ      
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یــا ئىرســىیهتنى یالغــان دېــمهك ! چىقىــدۇ؛ جاشــقان چوقــۇم چاشــقان تۇغىــدۇ
  !كېرەك، یا ئېۋۇلۇتسیهنى

مۇ ـ قارشىلىق باتىل بۇ قار. دېمهك، دىن بىلهن پهن قارمۇ ـ قارشى ئهمهس
لىرىنى چىركاۋغـا  ئالىمشۇڭا ئۇالر پهن    . دىنالر بىلهن پهن ئارىسىدىال مهۋجۇت    

لىرىمىزدىن مۇسـا  ئـالىم خۇددى . قارشى دېگهن جىنایهت بىلهن جازلىغانىدى  
  :جارۇلال دېگهندەك

ئهقلىنى ئېتىبارغا ئالماسلىق، ئهقىلنىڭ نوپۇزىنى چهكلهش، ئىلىـم ـ   ”
 كۆزى بىلهن قاراش، ئىلىم ئهھلىلىرىگه لهنهت ئوقلىرىنى مهرىپهتكه دۈشمهن

ــۈزىگه كــۈفرى دېغىنــى چاپالشــتهك   ــۇن ... ئېــتىش، ھــۇررىیهت ی ــداق جۇن ئۇن
ــاراڭ( ــان  )ســ ، ئۇنــــداق ۋەھــــشهت ئىــــسالمىیهت روھــــى بىــــلهن ھېچقاچــ

  .“سىغىشالمایدۇ
ــۇكى،    ــسىیهمىز شــ ــلىرىمىزغا تهۋىــ ــۆمىن قېرىنداشــ ــك مــ ھۆرمهتلىــ

كسىیون تهشۋىقاتى بىلهن تۇمانالشقان كـاللىڭىزنى      كوممونىستالرنىڭ رېئا 
بـۇ  ! گۈنۈپ بېقىڭۆكۈپ، چوڭقۇرراق ئۆسىلكىۋېتىڭ، بۇ ھهق دىن ئىچىگه چ     

ــدۇر  – ــگه، مــۆجىزىلهرگه تولغــان دىن ــۇ پهننىــڭ .  یۈكــسهك ئىلمىلىققــا ئى ئ
  ! ئۇنىڭ شهرھىسى ۋە ئىسپاتىدۇر–ئاساسىدۇر، پهن 

  
دېگهن كىتاپنى » سۇنلۇقیهھۇدىلىق ۋە ما«مهزكۈر باپ تۈركچه (

  ).ئاساس قىلىپ تۈزۈلدى
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  ئۈچىنچى باپ

  جىھادنىڭ پهرزلىكى توغرىسىدا
  

. یوقــۇرىقى بــاپالردا بىــز ئىــسالم دىنىنىــڭ ھهقىقىتىنــى تونــۇپ ئۆتتــۇق
نىــڭ  ) ۋ. ئه.س(ئهقىــدە مۇســتهھكهم بولمىــسا، ئالالھنىــڭ ۋە رەســۇلۇلالھ     

. ىــدىغانلىقىنى ئۇقتــۇقبــویرۇقلىرىنى ئىجــرا قىلمىــسا باشــقا خــارلىق یاغ 
ئىسالم دىنىنى قانـداق تونۇشـقا   –یوقۇرىقىالرغا ئىشىنىش ۋە ئهمهل قىلىش   

ــاغلىقتۇر ــڭ   . بـ ــسالم دىنىنىـ ــدىن ئىـ ــى نوقتىـ ــابىمىزدا ئىلمـ ــدىنقى بـ ئالـ
ھهقىقهتهنمۇ ئالالھنىڭ دىنى ئىكهنلىكىنى، قۇرئـانى كهرىمنىـڭ ئىنـسانالر          

ــهندۇق   ــى چۈش ــامه ئىكهنلىكىن ــۈن قىبلىن ــ. ئۈچ ــا  ئۇن ــسا كىتاپخانغ داق بول
ســۇئالىمىز شــۇكى، ســىز ئىــسالم دىنىنىــڭ ھهق دىــن ئىكهنلىكىــدىن یهنه 
گۇمانلىنامـــسىز؟ ئهگهر گۇمانالنمایـــدىغان، تولـــۇق ئىـــشهنگهن بولـــسىڭىز، 
قایتىدىن ئىمان كهلتۈرۈپ، ئالالھنىڭ ھۆكمىگه ئهمهل قىلىڭ، ئهقىدىڭىزنى 

ــاكالڭ، مۇســتهھكهملهڭ  ــوغرىالڭ، پ ــن. ت ــۇل  پهرزلهردى ــۋەتته قۇب ــازنى ئهل  نام
بۇمـۇ ئــانچه  (روزا تۇتىـسىز  ). چـۇنكى بۇنىڭغـا دەسـمایه كهتمهیـدۇ    ( قىلىـسىز  

زاكات بېرىش، ھهج قىلىش قاتارلىقالر ئىقتىسادى ئهھۋالىغا      ). قېیىن ئهمهس 
  .ئۇمۇ بولىدۇ) كهمبهغهلگىمۇ مهجبورىیهت بولمىغاچقا(یارىشا بولىدىغان 

“ پهرز كۇپـایه ”یهنه كېلىـپ بـۇ   . مـۇ پهرز  خوش، جىھادقـا نـېمه دەیـسىز؟ بۇ       
پهرز كۇپــایه بولــسىغۇ باشــقا بىــرى ۋاكــالهتهن قىلىــپ ! (“پهرز ئهیــن”ئهمهس، 

قویسىمۇ بوالتتى، ئهمما پهرز ئهین بولغىنى ئۈچـۈن ھهركىـم ئـۆزى قىلمىـسا               
. جـان كېتىـدىغان گهپ  . بۇنىڭدا ئۆلتۈرۈش ـ ئۆلتۈرۈلـۈش مهۋجـۇت   ). بولمایدۇ

  .ڭ ئهڭ مۇھىم سىنىقى، ئىمانىڭىز ئۈچۈن ئىمتىھاندۇرمانا بۇ ئالالھنى
  :بۇ توغرىدا قۇرئانى كهرىمدە مۇنداق دېیىلىدۇ
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ــۋەتته  ...   ” ــسا ئهل ــالالھ خاھلى ســىلهرنى ئۇرۇشــقا تهكلىــپ  (ئهگهر ئ
ئۇالرنى جازالىغان بـوالتتى، لـېكىن ئـالالھ بهزىلىرىڭالرنـى       ) قىلماستىنال

نـى ئىمـانىڭالرنى سـىناش ئۈچـۈن      یه(بهزىلىرىڭالر بىـلهن سـىناش ئۈچـۈن        
) شېھىدلهرنىڭ( ئالالھنىڭ یولىدا ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ ، )جىھادقا ئهمىر قىلدى

  .)“ ئایهت-4“ مۇھهممهد”سۈرە (“ ئهمهللىرىنى ئالالھ بىكار قىلىۋەتمهیدۇ
جىھادقا ئهمىر قىلىش ۋە مۇشهققهتلىك ئىشالرغا (بىز سىلهرنى ئهلۋەتته ”

ــلهن   ــش بى ــپ قىلى ــىلهرنىڭ ئىچىڭالردىــن   ســى) تهكلى ــاكى س نایمىز، ت
) جىھادنىـڭ مۇشـهققهتلىرىگه  (جىھاد قىلغۇچىالرنى ۋە ) ئالالھنىڭ یولىدا (

  .) ئایهت-31“ مۇھهممهد”سۈرە (“ ...چىداشلىق بهرگۈچىكهرنى بىلگهنگه قهدەر
بهلكىم سىز بۇ پهرزدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن بىرەر یوچۇق بـاردۇر دېـگهن خـام        

ئالالھنىـڭ  . ما بۇ ناھایىتى جىددى قویۇلغـان مهسـىلىدۇر       تامادا بوالرسىز، ئهم  
  :كاالمىنى ئاڭالڭ

نوئمان ئىبنى بهشىر رەزىیۇلالھۇ ئهنھۇ ھهدىس رىـۋایهت قىلىـپ شـۇنداق       
مۇنبهرنىڭ ئالدىدا ئىككى كىشى )  تۇرغان( پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم «: دەیدۇ

كېیىن ئۆمرۈم كهلتۈرگهندىن )  ئىمان( مهن ئىسالم ‹ :  تالىشىپ قالدى، بىرى
بـویى ھاجىالرنىـڭ یـېمهك ـ ئىچمىكىنـى بېرىـشتىن باشـقا ھـېچ ئىـش          

 ›)بۇ ئادەمنىڭ نهزىرىدە بـارلىق ئهمهللهردىـن شـۇ ئـارتۇق ئىـدى      (قىلمایمهن  
تىن )  بېزەش( مهن مهسجىدىلھهرامنى یاساپ ئاۋات قىلىش ‹ :  یهنه بىرى.  دېدى

 شــۇنى ئهۋزەل بـۇ ئـادەم ھهمـمه ئهمهلـدىن    (دېـدى   ›باشـقا ئىـش قىلمـایمهن   
شۇ چاغدا بۇ   . مهن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمدىن پهتىۋا سورىدىم    ). كۆرگهن

ــایهت نازىــل بولغــان   ــاجىالرنى ســۇ بىــلهن تهمىنلهشــنى،     ‹: ئ ســىلهر ھ
مهسجىدىلھهرامنى ئاۋات قىلىشنى ئالالھقا، ئاخىرەت كۈنىگه ئىمان ئېیتقان 

ئوخـــشاش  ) ئىمانىغـــا (ۋە ئالالھنىـــڭ یولىـــدا جىھـــاد قىلغانالرنىـــڭ     
“ تۆۋبه” سۈرە (   »   › ... ھىساپالمسىلهر؟ ئالالھنىڭ نهزىرىدە ئۇالر ئوخشاش ئهمهس

  .) ئایهت-19
نىڭ قانداق كونكىرېت مهزمۇنالرنى “ ئاۋات قىلىش”مهزكۈر ئایهتتىكى 

ــگه ئ ــۆز ئىچى ــانى كهرىمــگه    ائ ــز یهنه قۇرئ ــدىغانلىقىنى بىلىــش ئۈچــۈن بى لى



 94 

“ ئـاۋات قىلىـش   ”ئالدىـدىكى ئـایهتته     یوقـۇرىقى ئایهتنىـڭ     . مۇراجهت قىالیلى 
  :شۇنداق ئىزاھالنغان

ئالالھنىڭ مهسسجىدلىرىنى پهقهت ئالالھقا، ئاخىرەت كۈنىگه ئىمان ”
ئېیتقان، ناماز ئۆتىگهن، زاكات بهرگهن، ئالالھتىن باشقىدىن قورقمىغـان         

ــدۇ  ــاۋات قىلىــ ــشىلهرال ئــ ــش،   (كىــ ــجىدنى رېمونــــت قىلىــ یهنــــى مهســ
ش، مهسجىدته داۋاملىق ناماز ئۆتهش، قۇرئان تىالۋەت سهرەمجانالشتۇرۇش، تازىال

ئهنه شۇالرنىڭ ھىدایهت تاپقۇچىالردىن ، )قىلىش قاتارلىق ئىشالرنى قىلىدۇ
  .) ئایهت-18“ تۆۋبه”سۈرە (“ بولىشى كۆزدە تۇتۇلىدۇ

 مهســجىدنى رېمونــت –“ مهســجىدىلھهرامنى ئــاۋات قىلىــش”دېــمهك، 
 مهســجىدته داۋاملىــق نامــاز ئــۆتهش، قىلىــش، سهرەمجانالشــتۇرۇش، تــازىالش،

ھـاجىلىرىمىز  . لىدۇاقۇرئان تىالۋەت قىلىش قاتارلىق ئىشالرنى ئۆز ئىچىگه ئ      
تهسهۋۋۇر قىالالیدۇكى، مهسجىدىلھهرامنى یاسـاش، رېمونـت قىلىـش، بېـزەش      
ئۈچــۈن بىــر قېتىمــدا قانچىلىــك چىقىــم كېــتهر؟ شۈبھىــسىزكى، بىزنىــڭ   

لىغانـدىمۇ بىـر قېتىملىـق رېمونتىغـا     خهلقىمىزدىكى جىمـى بـایلىقنى توپ   
یهتمهیدۇ؛ ھاجىالرنى سۇ بىلهن، یېمهك ـ ئىچمهك بىـلهن تهمىـنلهش ئۈچـۈن      
قانچىلىك ئىقتىساد بولىـشى كېرەكتـۇر؟ بۇمـۇ بىـز ئۈچـۈن تهسـهۋۋۇرىمىزغا               

مانا بۇالرنى دىلىمىزدا تولۇق تهسهۋۋۇر قىلغاندىن . سىغمایدىغان چوڭ ساندۇر
لغان كاتتا مۇرۈۋەت سـاھىبىنىڭ ئـالالھ ئالدىـدىكى        كېیىن شۇ ئىشالرنى قى   

دەرىجىــسى جىھــاد قىلغــۇچىالردىن تــۈۋەن تۇرۇدىغــانلىقىنى چۈشهنــسهك      
ھایاجانالنمـــاي تۇراالمـــدۇق؟ دىلـــى پىچهتلىنىـــپ كهتـــكهن، ئىمـــان نـــۇرى   
ــاي    ــۋەتته ھایاجانالنمـ ــسى ئهلـ ــقىالرنىڭ ھهممىـ ــدىغانالردىن باشـ كىرەلمهیـ

  .تۇرالمایدۇ
انلىرى بىلهن ئالالھنىڭ یولىدا جىھاد قىلغانالرنىڭ ماللىرى ھهم ج”

سـاۋاپ تېـپىش   (دەرىجىسى ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئهڭ كاتتىدۇر؛ ئهنه شۇالر     
  .) ـ ئایهت20“  تۆۋبه”سۈرە (“ مهقسىدىگه ئېرىشكۈچىلهردۇر) بىلهن
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ئهگهر . مانا بـۇ ئـایهتته ئالـدىنقى ئـایهتلهرگه ئوچـۇق شـهرھ بېرىلگهنـدۇر              
ىللهرنى یېتهرلىك ھېـساپلىمایدىغانالر بولـسا، بىـز جىھادنىـڭ          یوقۇرىقى دەل 

  !پهرزلىكى ھهققىدە مىڭالپ ئایهت ۋە ھهدىس كهلتۈرۈشىمىز مۈمكىن
سىلهرگه جىھاد پهرز قىلىندى، ھالبۇكى سىلهر ئۇنى یاقتۇرمایسىلهر، ”

سىلهر بىرەر نهرسىنى یاقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن، ئهمما ئۇ سىلهر ئۈچۈن 
ۇر؛ سىلهر بىرەر نهرسىنى یاقتۇرۇشۇڭالر مۇمكىن، ئهمما ئۇ سىلهر پایدىلىقت

ســىلهرگه نېمىنىــڭ پایــدىلىق ئىكهنلىكىنــى ئــالالھ  (ئۈچــۈن زىیــانلىقتۇر 
“ ئالالھ بویرىغانغا ئالدىراڭالر)  شۇنىڭ ئۈچۈن(سىلهر بىلمهیسىلهر ، )بىلىدۇ

  ). ـ ئایهت216“ بهقهرە”سۈرە (
 نېمىنىڭ پایدىلىق ئىكهنلىكىنـى     بىز ئۆزىمىزگه ! ھهقىقهتهنمۇ راست 

بىــز پهقهتكىــنه كــۆز . بىلــمهي كهلــدۇق یــاكى ئومۇمخهلــق بىلــمهي كهلــدى 
دەك راھهتـكه   “ تاشـتهكتىكى گـۈل    ”–ئالدىمىزدىكى بىردەملىك تېنچلىققا    

، ۋاھـالهنكى،  )بـۇنى یـاقتۇردۇق  (بۇ بىزگه پایدىلىقتهك تۇیۇلـدى  . گول بولدۇق 
 یىللىــق ئـــاچچىق  200 –لىــیهت  بۇنىــڭ زىیــانلىق ئىكهنلىكىنـــى ئهمه  

بىز جىھادنى یاقتۇرمىدۇق، ئۇنىڭ بىزگه پایـدىلىق  ! ئهمهلىیهت ئىسپاتلىدى 
ــسپاتلىدى  ــیهت ئى ــۇ ئهمهلى ــان   . ئىكهنلىكىنىم ــادنى یاقتۇرغ ــز جىھ ئهگهر بى

 ـ یىلىـدىن   1759 –بولساق ئىـدۇق، خىتـایالر تۇپرىقىمىزغـا ئایـاق باسـقان      
ــۇر   ــۇالرنى ی ــۇق، ئ ــاد قىالتت ــرى جىھ ــا قهدەر،  تىمىزدىنبې ــوغالپ چىقارغانغ  ق

. ئالالھنىڭ دىنى ئهزىز بولغانغا قهدەر جىھادتىن ھېچ توختىمىغان بوالتتـۇق      
نهتىجىدە ئۆلگهنلهر جهننهتۇلپىردەۋسته، ھایاتالر ھۆرلۈك ـ ئهركىنلىك ئىچىدە 
یاشــىغان، ئالالھنىــڭ دىنـــى ۋەتىنىمىــزدە كـــۆككه كۆتــۈرۈلگهن بـــوالتتى؛     

بىـز تـاكى   . ـ نۇمۇسىمىزغا تۈكۈرۈلمىگهن بـوالتتى ئىنسانلىق غورۇرىمىز، ئار  
ــقهتهن    ــدىلىق ئىكهنلىكىنـــى ھهقىـ ــڭ پایـ ــۆزىمىزگه نېمىنىـ ــازىرغىچه ئـ ھـ

ــز ــهنگهن،  ! چۈشـــهنمهي كهلمهكتىمىـ ئهگهر ئالالھنىـــڭ ھهقىقىتىنـــى چۈشـ
خىتایالرغــا قارشــى جهڭــدىن چېكىــنمىگهن بولــساق ئىــدى، ئالالھنىــڭ ۋەدە 

كىمكى قانچىلىق زۇلۇمغا ئۇچۇرىسا ”. قىلغىنىدەك نهتىجىگه ئېرىشهتتۇق
  .) ـ ئایهت60“ ھهج”سۈرە (“ ...ئالالھ ئۇنىڭغا چوقۇم یاردەم بېرىدۇ
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یاردەم بهرسهڭالر، ) ئالالھنىڭ دىنىغا(سىلهر ئالالھقا  ! ئى مۆمىنلهر ”
ئۇرۇش  ( یاردەم بېرىدۇ، قهدىمىڭالرنى)  دۈشمىنىڭالرغا قارشى(ئالالھ سىلهرگه 

  .) ـ  ئایهت7“ مۇھهممهد”سۈرە (“ رار قىلىدۇبهرقا) مهیدانلىرىدا
ــدا  ” ــڭ یولى ــلهن      (ئالالھنى ــنىڭالر بى ــلهن، جې ــېلىڭالر بى ــۇل ـ م ) پ

دىنغا یـاردەم بېرىـشكه     (تاقىتىڭالرنىڭ یېتىشىچه جىھاد قىلىڭالر، ئالالھ      
ئهڭ مۇكهممهل شهرىئهت ۋە ئۇلۇغ (سىلهرنى تاللىدى ) ئۈممهتلهر ئارىسىدىن

  .) ـ ئایهت78“ ھهج”سۈرە (“ )اس قىلدىپهیغهمبهرنى سىلهرگه خ
بھسىزكى، ئالالھ ئۆزىنىڭ یولىدا مۇستهھكهم بىنادەك سهپ بولۇپ ۈش”

یهنى، ئۇرۇش مهیدانىدا دۈشمهنلهرگه ئۇچۇراشـقان چاغـدا    (جىھاد قىلغانالرنى   
 ـ 4“  سهپ” سۈرە ( “  دوست تۇتىدۇ) مهۋقهسىدە ساباتلىق تۇرۇپ غازات قىلغانالرنى

  .)ئایهت
ئهمدى ئالالھنىڭ ئىلھامى ئارقىلىق . الر ئالالھنىڭ ۋەدىسى ئىدىمانا بۇ

  :پهیغهمبىرىمىزگه بىلدۈرۈلگهن ھهدىسنىڭ ھۆكمىنى ئا ڭالپ باقایلى
ئالالھ ئۆزىنىڭ یولىدا ئالالھقا ئىشهنگهن، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى ”

ىر ـ ئهج)  ھایات قالسا( تهستىق قىلغان ھالدا ئۇرۇش قىلىشقا چىققان ئادەمنى 
جهنـنهتكه كىرگۈزۈشـكه   ) ئهگهر ئۆلۈپ كهتـسه  (غهنىمهت بىلهن قایتۇرۇشقا،    

  .)»بۇخارى«(“ كاپالهتلىك قىلىدۇ
ھازىرغىچه زور كۆپچىلىك مۇسۇلمانالر بۇ ئهمىرگه بویۇن ئهگمىگهنلىكـى        

شاھادەت شهربىتى (شېھىد بولۇش . ئۈچۈن بىزگه ئالالھنىڭ یاردىمى بولمىدى
 شهپقهتــسىز –دۇق، شــهرمهندىلهرچه قهتلىئامغــا تىــن قورققــان ئىــ) ئىچىــش

 یىلىدىكى بىرىنچـى قېتىملىـق ئىـستىالدىن     -1759. قىرغىنغا ئۇچۇرىدۇق 
ــ یىلـى ئىــستىالچىالر ۋەتىنىمىـزگه نومـۇس تامغىــسى سـۈپىتىدە ئــۆز      1884

 یىلالردىكــى ئىنقىالپــتىن -1930تىلىــدا نــام قویغانغــا قهدەر بهش مىلیــون، 
ــادەم جىممىــ 1،5چه كوممونىــست ئىــستىالسىغى  ــون ئ ــدى، د مىلی ە ئۆلتۈرۈل

جهڭ مهیدانىدا شهرەپ بىلهن ئۆلگىنى یوق، بهلكى ئۆزلىرى      ! چىرىپ تۈگىدى 
رەھىم ـ شهپقىتىنى ئۈمىد قىلىپ، سۇلھى تهلهپ قىلغـان دۈشـمهنلىرىنىڭ    

ئهمهلىیهتـــته جىھـــاد قىلىـــپ ئهركهكـــلهرچه شـــېھىد ! لـــدىۆزىندانلىرىــدا ئ 
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ئهگهر جىھـاد قىلغـان بولـسا      ! دىن زور دەرىجىـدە ئـاز     بولغانالرنىڭ سانى بۇنىڭـ   
ــام ـ نىشانــسىز، تــۆھپه ـ ئهجرىــسىز ئۆلگهنلهرنىــڭ ئونــدىن          بهلكــى ئاشــۇ ن

ئوچـۇق  ! بىرىچىلىكمۇ قۇربان بهرمهستىن یۇرتنى سـاقالپ قېلىـشقا بـوالتتى         
جهڭ مهیدانىــدا مهرتــلهرچه بېرىــشنى خالىمىغــان جــانالرنى دۈشــمهن ئــۆي ـ     

  . ئېلىپ چىقىپ كهتتىئۆیىمىزگه كىرىپ
كوممونىست ئىستىالسىدىن كېیىن ئېلىشىپ ئۆلگهنلهر قانچىلىكتۇر؟ 
جىممىدىال ئۆلگهنلهر قانچىلىكتۇر؟ یهنىال ئوخشاش قانۇنىیهت، مهنتىقه بىرال 

جىھــاد قىلىــپ بېرىــشكه چىــدىمىغان جــاننى ئــۆیىمىزدىن ئېلىــپ   : خىــل
  !تىچىقىپ ئېلىۋاتىدۇ ۋە بۇ سانمۇ مىلیونالرغا ئۇالش
  :ئالالھ بىزگه خىتاپ قىلىپ شۇنداق دەیدۇ

ــۆمىنلهر (” ــى م ــاد     !) ئ ــدا جىھ ــالالھ یولى ــدىكى ئ ــېمه بول ــىلهرگه ن س
ئۆز دەرگاھىڭدىن بىزگه !...  ئى پهرۋەردىگارىمىز‹ )  دۇئا قىلىپ( قىلمایسىلهر ۋە 

بىر ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىنى مۇیهسسهر قىل، ئۆز دەرگاھىڭدىن بىزگه بىر 
 دەیدىغان ئاجىز ئهرلهر، ئاجىز ئایالالر ۋە بالىالرنى › سسهر قىلمهدەتكارنى مۇیه

  .) ـ ئایهت75“ نىسا”سۈرە (“ قۇتقۇزۇش ئۈچۈن جىھاد قىلمایسىلهر؟
 ئارىمىزنىڭ ئهینىكى بولغان ئایاللىرىمىز     - ومۇسنكۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى،   

نى، كهلگۈسىمىز، نهسـىللىرىمىزنىڭ داۋامـى بولغـان    ) خوتۇن ـ قىزلىرىمىز (
الىلىرىمىزنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن خىتایالر بىـلهن ئۇرۇشـقا چىقمىـساق، ئـۇالر          ب

. نــاله قىلىـــدۇ ! ئــاجىزلىقى تــۈپهیلى ئالالھقــا ئهنه شـــۇنداق نىــدا قىلىــدۇ     
ــانىلىرىمىز، ھهدىلىرىمىــز مهجبــورى ئوپراتــسىیه قىلىنىــپ    ئایــاللىرىمىز، ئ

ــرىبه بویــۇمى ب       ــلىنىۋاتقىنىدا ـــــ تېرىــك تهج ــالىلىرى ئېلىــپ تاش ولــۇپ ب
جالالتالرنىڭ دۈشمهنلىك نهزىرى ئاستىدا ــــ ئوپراتـسىیه شىرەسـى ئۈسـتىدە            
پىچــاق ئازابىــدا یاتقانلىرىــدا شــۇنداق نىــدا قىلماســمۇ؟ ئالالھقــا ئېــسىلىپ   

ئۇالرغـا  !  بىـز ئهركهكلهرمىـز  –یىغلىماسمۇ؟ بۇ یىغىغا سـهۋەپچى گۇناھكـارالر    
ومۇس ۋە خارلىققا قالىمىز، ئىگىدارچىلىق قىاللمىغىنىمىز ئۈچۈن بۇ دۇنیادا ن

  .ئالالھنىڭ دەرگاھىدا بىزگه یاخشىلىق یوقتۇر
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) ھهركىم ئۆزى بېۋاسـته قىلمىـسا بولمایـدىغان پهرز   (پهرز ئهین  –جىھاد  
. بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا باھانه ـ سهۋەپ كۆرسىتىـشكه ئىمكـانىیهت یـوق    

  :قۇرئانى كهرىمدە
ن قولۇڭالردىن كېلىشىچه ئۈچۈ) بىلهن ئۇرۇش قىلىش(دۈشمىنىڭالر ”

قۇرال كۈچى ۋە جهڭ ئېتى تهییارالڭالر، بۇنىڭ بىلهن ئالالھنىڭ دۈشمىنىنى، 
“ ... ئۆزەڭالرنىڭ دۈشمىنىنى ۋە ئۇالردىن باشقا دۈشمهنلهرنى قورقۇتىسىلهر

  .) ـ ئایهت60“ ئهنفال”سۈرە (
ــورۇن یــوقكى، ھهركىــم قولىــدىن    دېــمهك، جىھــاد ھهققىــدە باھــانىگه ئ

ــشىچه ــشى پهرزدۇر كېلى ــا بولى ــش     .  تهییارلىقت ــېچ ئى ــدىن ھ ــدا قولۇم ــۇ ھال ئ
ــسته تېخىمــۇ رۇشــهن        ــۇ نوقتــا تۆۋەنــدىكى ھهدى ــدۇ، دېیهلهمــدۇق؟ ب كهلمهی

  :كۆرسىتىلگهن
مېلىڭالر بىلهن، جېنىڭالر بىلهن، تىلىڭالر بىلهن مۇشرىكالرغا قارشى ”

  .)»ئهبۇ داۋۇد«دارىمى ـــ (“ جىھاد قىلىڭالر
ز مېلىڭىز بىلهن، پۇلىڭىز بىلهن جىھاد قىلىڭ؛ ئـۇ        ئهگهر باي بولسىڭى  

بولمىسا جېنىڭىز بىلهن جىھاد قىلىڭ؛ ئهگهر جىسمانى جهھهتـتىن مهجـرۇھ    
ــلهن    ــز بى ــسىڭىز تىلىڭى ــارقىلىق    (بول ــرى ـ مهرۇف ئ ــڭ  ) ئهم ــاد قىلى جىھ

سـاال  ”ئالالھنىڭ جىھاد ھهققىدىكى ئهمرىنى خهلققه یهتكۈزۈڭ، چۇنكى بـۇ    –
  .ۇرپهرزد“ یېمهیدىغان

ھهرقانداق ئادەم جىھاد قىلمىسا یـاكى كۆڭلىـدە جىھـاد قىلىـشنى            ”
مانا بـۇ ھهدىـستىن شـۇنى     . )»ئهبۇ داۋۇد «(“ ئویلىمىسا مۇناپىق ھالهتته ئۆلىدۇ   

بىلىمىزكى ھېچ بولمىغاندا نىیىتىمىزدە جىھاد قىلىش ئىستىگى بولىـشى        
  !كېرەك

اتىمهن، زااكـات  ناماز ئوقۇۋ”: بىزنىڭ نۇرغۇن قېرىنداشلىرىمىز كۆڭلىدە  
، )یـاكى قىلىـمهن، ئىنـشائالالھ   (بېرىۋاتىمهن، روزا تۇتىـۋاتىمهن، ھهج قىلـدىم    

خــۇدا خالىــسا مهن دىننىــڭ ھــۆكمىگه تولــۇق ئهمهل قىلىــپ كېلىــۋاتىمهن،  
. دەپ ئویلىشى مـۈمكىن   “ ...مۇسۇلمانچىلىقىمنىڭ كامىللىقىغا ئهمىنمهن  

ان جىھاد ھهققىدە ئویالپ لېكىن، دىنىمىزنىڭ ئهڭ مۇھىم پهرزلىرىدىن بولغ
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باقمىغان ۋە یا جىھادنىڭ ئۇ دەررىجىدە یوقۇرى ھهم مـۇھىم سـانىلىدىغان پهرز     
دىنى ئولىمالىرىمىز  ! ئىكهنلىكىنى تهسهۋۋۇرمۇ قىلمىغان بولىشى مۈمكىن    

جان ھهلهكچىلىكىدە بۇنداق مۇھىم پهرزنى تىلغا ئېلىشقا جۈرئهت قىاللماي، 
 ئوخـشاش بىـرال مهسـىله ھهققىـدە         – ھهققىـدە    تولىمۇ ئادەتتىكى مهسىلىلهر  

. تهكرار ـ تهكرار ئهمرى ـ مهرۇف قىلىدۇ، مۇستهھهپ ئىشالرنى كـۆپ سـۆزلهیدۇ    
  :بۇنداق ئهھۋال قۇرئااندا مۇندااق سۈرەتلهنگهن

سىلهرگه ئهمهللىرى جهھهتتىن ئهڭ زىیان تارتقۇچىالرنى ئېیتىـپ      ”
للىرى یوققـا چىققـان، ئهممـا    بېرەیلىمۇ؟ ئۇالر ھایاتى دۇنیادا قىلغان ئهمه  

 ـ 104“  كهھف”سۈرە (“ ئۆزلىرى ئوبدان ئىش قىلدۇق دەپ ئویلىغان ئادەملهردۇر
  .)ئایهت

  :ھهدىسى رەسۇلۇلالھتا شۇنداق سۈرەتلهنگهن
دىندا تۇتمىسا بولمایدىغان ( كالىنىڭ قویرۇقىنى تۇتىۋالدىڭالر ... سىلهر”

ــۇپ، مۇســتهھهپ ئىــشالرغا ئ  ــا ). ېــسىلىۋالدىڭالرمــۇھىم یهرلىرىنــى قوی دۇنی
) ئهنه شۇ سهۋەپتىن( ئىشلىرى بىلهن خوشال بولدۇڭالر، جىھادنى تاشلىدىڭالر، 

سـىلهر تـوغرا دىنغـا      . ئالالھ سىلهرنىڭ ئۈستۈڭالرغا خـارلىقنى كهلتـۈردى      
“ قایتمىغىچهئالالھ ئۇ خارلىقنى سىلهرنىڭ ئۈستۈڭالردىن كۆترىۋەتمهیدۇ     

  .)»ئىمام ئهھمهد«، »ئهبۇ داۋۇد«(
“ كالىنىڭ قویرۇقىنى تۇتىۋېلىش” مىسال قىلغان ) ۋ. ئه.س(رەسۇلۇلالھ 

ئاددى بىر ساۋاتتۇركى، كالىنى تۇتىمهن دىگهن ئادەم بېشىدىن تۇتىشى الزىم،    
ــۋەتته    ــدۇ، ئهل ــۇپ بولمای ــالىنى تۇت ــدىن ك ــشىمىزدىكى  . قویرۇقى ــڭ بې بىزنى

ىلگهن، خارلىقنىڭ قاچانغىچه داۋاملىشىشىمۇ بـۇ ھهدىـسته ئوچـۇق كۆرسـىت          
  .خارلىقنىڭ سهۋەپلىرىمۇ ئېنىق كۆرسىتىلگهن

) پهرزلهرنىــــڭ بهزىــــسىنى(بىــــز دىننىــــڭ ئهڭ مــــۇھىم یهرلىرىنــــى 
تاشــلىۋەتتۇق، جىھــادنى تاشــلىۋەتتۇق، دۇنیــا تىرىكچىلىكــى بىــلهن بولــۇپ  
كېتىپ، ئۇ دۇنیانى خىیالىمىزدىن چىقىرىۋەتتۇق، تـوغرا دىنىـي ئهقىدىـدىن      

ىقنىڭ سهۋەبى بولسا، توغرا دىنغا قایتىش، ئـالالھ        چىقىپ كهتتۇق، بۇالر خارل   
ــورۇنالش   ــۇق ئ ــۇ خارلىقنىــڭ كۆت –بویرىغاننىــڭ ھهممىــسىنى تول ــۈپ ۈب رۈل
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ــهرتتۇر  ــشىدىكى ش ــاللىقىمىزدىن    ! كېتى ــائى رىئ ــازىرقى ئىجتىم ــڭ ھ بىزنى
بىرىنچـى  –ئېیتقاندا شۈبھىـسىزكى، ئهڭ مـۇھىم بىلىـپ قىلىـدىغىنىمىز           

ز ئالالھنىڭ دۈشمهنلىرى ۋە ئۆزىمىزنىڭ تارىخى    نومۇرلۇق بۇرچىمىز، پهرزىمى  
دۈشمىنىگه قارشى جىھاد قىلىش، ھېچ مۇرەسسهسىز رەۋىشته شهپقهتسىزلىك 

  :چۇنكى ھهدىسته. بىلهن كۆرەش قىلىشتۇر
“ ئىسالمنىڭ ئهڭ یۈكسهك چوققىسى ئالالھ یولىدا جىھاد قىلىشتۇر”

 جىھاد قىلىش ئۈچـۈن   ئالالھ یولىدا–ئهڭ یاخشى ھایات ”. )»ئىمام ئهھـمهد  «(
  . دەپ كۆرسىتىلگهن)»مۇسلىم«(“ تهییار ھالهتته تۇرغان ئادەمنىڭ ھایاتى

دۈشـمهن بىـلهن كـۈچ سېلىـشتۇرمىمىز،      –بىزنىڭ ھازىرقى ئهھـۋالىمىز 
خهلقنىڭ مهدەنىیهت ساپاسى، ئىقتىسادى ئهھۋالى، دىنى ئهقىدە جهھهتتىكـى    

ــا     ــىزلهندۈرىدۇ، قارىماققـ ــشىنى ئۈمىدسـ ــۋالى كىـ ــشنىڭ  ئهھـ ــاد قىلىـ جىھـ
یاكى بىـر تـوپ    (ئهگهر بىر ئادەم    . مۈمكىنچىلىكى یوقتهك پىكىرگه كهلتۈرىدۇ   

جىھاد قىلسا ئهگىشىدىغانالردىن تۇتۇپ بېرىدىغانالرنىڭ سانى كۆپتهك ) ئادەم
دەپ تهنبىــھ بېرىــدىغان بىلهرمهنــلهر “ ســىڭگهن نېنىنــى یېــسىچۇ”. قىلىــدۇ
ۇ بـۇ پىكىـر ئۈسـتىدە بىـر ـ بىـرىگه       ھهتتا بىـر تۇغقـان قېرىنداشـالرم   . نۇرغۇن

یارىلىنىـپ، دۈشـمهنگه ئهسـىر    ) جىھـاد قىلغـۇچى  (بىر مۇجاھىـد   . دۈشمهندۇر
چۈشۈشتىن قېچىپ یهنه بىر مۆمىننىـڭ ھهتتـا ئاكىـسى یـاكى ئىنىـسىنىڭ         
ئۆیىگه كىرسه ۋە یوشۇرۇپ قۇیۇشنى تهلهپ قىلسا ئۇ قېرىندىشى بۇ مۇجاھىـد      

اي ساقچىلىرىنى باشالپ كىرىپ تۇتـۇپ      قېرىندىشىنى ئۇخلۇتۇپ قۇیۇپ خىت   
بۇنداق ئهھۋالدا .  بېرىدىغان شهرمهندە ئىشالرنىڭ مىساللىرىمۇ كۆپ تېپىلىدۇ

قانداقمۇ جىھـاد قىلغىلـى   – ئهقىدە بۇزۇلغان، مىللى روھ سۇنغان ئهھۋالدا        –
بولسۇن؟ قانـداقمۇ بىـر ئـادەمگه ئىـشىنىپ ھهمكارلىقتـا بـولغىلى بولـسۇن؟          

بىــز جىھــاد پهرزىنىــڭ ســاالغا،  . ر كۆرسىتىلىــشى تهبىئــىدېگهنــدەك باھــانىال
ــارقىلىق       ــلهر ئ ــۇ دەلىل ــددىلىكىنى مۇن ــدە جى ــوق دەرىجى ــورۇن ی ــانىگه ئ باھ

  :قېرىنداشلىرىمىزغا بىلدۈرىمىز
یهنى ئۆزەڭ یـالغۇز  (ئالالھنىڭ یولىدا جىھاد قىلغىن  ) ئى مۇھهممهد (”

ــان،       ــاڭا غهلىــبه ۋەدە قىلىنغ ــاد قىلغىــن، س ــساڭمۇ جىھ مۇناپىقالرنىــڭ قال
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ســهن پهقهت ، )جىھــاددىن قېلىــپ قالغانلىقىغــا ئهھمىــیهت بېرىــپ كهتــمه 
 قا قىزىقتۇرغىن، ئالالھنىڭ ›جىھاد‹رسهن، مۆمىنلهرنى  ائۆزەڭگىال جاۋاپك 

ئالالھنىڭ كۈچى ئهڭ زوردۇر، .  كاپىرالر كۈچىنى توسىدىغانلىقىمۇ ھهقىقهتتۇر
  .) ـ ئایهت84“ انىس”سۈرە (“ ئالالھنىڭ جازاسى ئهڭ قاتتىقتۇر

دېمهك، جىھاد پهرزىنىڭ جىددىلىكى شۇنىڭدىن مهلۇم بولىدۇكى، ئالالھ       
. گه یالغۇز قالغان تهقدىردىمۇ جىھاد قىلىشنى بویرىغـان    ) ۋ. ئه.س(پهیغهمبهر  

باشـقىالر قىلمىغـانلىقى   ”چۇنكى، ھهربىر ئادەم ئۆزى ئۈچۈنال جـاۋاپ بېرىـدۇ،      
ھنىڭ ھىساپ ئېلىـشىدىن قۇتۇلـۇپ      دېیىش بىلهن ئالال  “ ئۈچۈۈن قىلمىدىم 

ــدۇ  ــالغىلى بولمای ــایهتنى    ! ق ــر ئ ــل یهنه بى ــانىچىلهرگه مۇقابى ــقا بهزى باھ باش
  :سۇنىمىز

جىھــاد  ) ھهقىقــى(ئــالالھ ســىلهردىن  !) ئــى مــۆمىنلهر جامائهســى  (”
چىدىغۇچىالرنى بىلمهي ) جىھادنىڭ جاپا ـ مۇشهققهتلىرىگه(قىلغانالرنى ۋە 

) هقهت ئاغزىڭالردا ئىمان ئېیتتـۇق دىـیىش بىلهنـال        پ(،  )یهنى ئایرىماي تۇرۇپ  (
  .)ـ ئایهت142“ ئهل ئىمران”سۈرە (“ جهننهتكه كىرىشنى ئویالمسىلهر؟

تىـل بىـلهن ئىمـان      –) مۆمىنلىـك (شۇنىسى چۈشـىنهرلىككى، ئىمـان      
قىلىـش، ئهمهلـى ھهركهت ئـارقىلىق       ) ئېتراپ(ئېیتىش، دىل بىلهن تهستىق     

زاكى ئىمان ئېیتىپ قویـۇش بىلهنـال مـۆمىن       ئاغ. دىن ھۆكمىنى ئورۇنداشتۇر  
ــۈمكىن ئهمهس    ــۈش تېخىمــۇ م ــد كۈت ــتىن ئۈمى ــدۇ، جهننهت ــولغىلى بولمای . ب

ئوتتۇرىغا قۇیۇلىۋاتقان مهسـىله ناھـایىتى مـۇھىم ۋە جىـددى مهسـىلىكى، ئـۇ           
كىتاپخانالرنىڭ بۇ جىددىلىكنى تېخىمۇ یاخشىراق . ئىمانغا بېرىپ تاقىلىدۇ  

نىڭ مۇنۇ ھهدىـسلىرىگه    ) ۋ. ئه.س(ۈن رەسۇلۇلالھ   ھىس قىلىۋېلىشلىرى ئۈچ  
  :دىققهت بېرىشلىرىنى تهۋسىیه قىلىمىز

مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان ئالالھنىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، ”
ــۆرىمهن     ــشى كـ ــشنى یاخـ ــاد قىلىـ ــدا جىھـ ــالالھ یولىـ ــا(مهن ئـ ) جىھادتـ

ــۈرۈلگهیمهن،  ــدىن (ئۆلتـ ــالالھ تهرىپىـ تـــا تېرىلـــدۈرۈلگهیمهن، یهنه قای) ئـ
یهنى، (ئۆلتۈرۈلگهیمهن، یهنه تېرىلدۈرۈلگهیمهن، یهنه قایتا ئۆلتۈرۈلگهیمهن 

جىھاد قىلىپ شېھىد بولـسام، ئـالالھ تهرىپىـدىن تېرىلدۈرۈلـسهم یهنه جىھـاد       
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 “)قىالتتىم، یهنه شـېھىد بولـۇپ قایتـا تېرىلدۈرۈلـسهم یهنه جىھـاد قىالتـتىم             
  .)»بۇخارى«(

ي ئۆلــۈپ كهتــسه ئالالھنىــڭ ئهگهر بىــر كىــشى جىھادقــا قاتناشــما”
  .)»تىرمىزى«(“ دەرگاھىغا دىنى كهمچىل ھالدا بارىدۇ

قىیامهت كۈنىگىچه ئىسالم دىنىنى ساقالپ قېلىش ئۈچـۈن جىھـاد          ”
ئهكسىچه (  ئىسالم دىنى ساقلىنىپ قالىدۇ يقىلغان ئادەمنىڭ دىلىدا ھهقىقى

  .)»سلىممۇ«( “)جىھاد قىلمىغان ئادەمدە ئىسالم دىن ۋە ئىمان بولمایدۇ
ــلهن       ــاقلىرى بى ــپالس ئای ــاپىرالر ئى ــى ك ــۇلمان زېمىنىن ــر مۇس ئهگهر بى

دىنــى ۋە (چهیلهۋاتقــان بولــسۇن، ئهممــا ئــۇ مۇســۇلمان ئاشــۇ پاســكىنىچىلىق  
ئىچىدە ناماز ئوقۇپ، ئۆزىچه یاخشى ئهمهللهرنى قىلىۋاتىمهن،     ) مىللى خورلۇق 

اق ئویالپ كۆرسهك مۇسۇلمانمهن، دەپ یۈرسه قانداق بولىدىغانلىقىنى یاخشىر
ــاد تهشهببۇســــى قانــــداقتۇر  –بــــۇ ھهقىقهتنــــى   ئىــــسالم دىنىنىــــڭ جىھــ

ئۇرۇشخۇمارلىق یاكى باشقا سهۋەپتىن كېلىپ چىقمىغانلىقىنى، بهلكى ھهق 
. كــۆرۈپ یېتىمىــز–دىننىــڭ ئىچكــى قــانۇنىیىتىگه ئۇیغــۇن ئىكهنلىكىنــى  

چــــۇنكى مۇســــۇلمانالرنىڭ ئىبــــادەت شــــهكلى ۋە ئۇســــۇلى باتىــــل دىــــن  
ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدە قانۇنىیهتلىك ۋاقت    . ۇخلىسلىرىنىڭكىگه ئوخشىمایدۇ م

. ئىبادەتكه تهییارلىنىش ئالدىدا باشقا ئاالھىـدە تهلهپمـۇ یـوق         . مهۋجۇت ئهمهس 
لېكىن مۇسۇلمانالر ئىبادەتتىن ئىلگىرى تاھـارەت ئېلىـپ ئـۆزىنى پاكالیـدۇ،         

ى پـاكىزە یهردە نامـاز   جاینىمـاز سـالىدۇ یـاك   ) پـاكلىق ئۈچـۈن  (ئىبادەت یېرىگه  
چـۇنكى،  . دىنىمىزنىڭ پـاكلىق تهشهببۇسـىدۇر    –بۇ  . ئوقۇش تهلهپ قىلىنىدۇ  

بىزنى ئالالھقا یېقىنالشتۇرىدىغان ۋاسىته بولـۇپ، ئالالھنىـڭ ئالدىـدا          –ناماز  
ۋاھالهنكى، ). چۇنكى ئالالھ بىزنى كۆرۈپ تۇرىدۇ(تۇرغاندەك تۇرۇشىمىز كېرەك 
مهن تهرىپىـدىن چهیلىنىۋاتقـان بولـسا، بىـز بـۇ         ئهگهر بىزنىڭ زېمىنىمىز دۈش   

ئالالھ ئالدىـدا ناپـاكلىق بىـلهن    (ئىپالسلىقنى تازىلىماستىن نامازغا تۇرساق   
زىـت  ) ئىـسالم دىنىنىـڭ تـۈپكى روھىغـا    (ۋىجدانغا مۇخالىپ، دىنغـا    ) تۇرساق

  كهلمهسمۇ؟
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ــى    ــانى كهرىمنـ ــسا، قۇرئـ ــانلىرىمىزدىن یهنه گۇمانالنـ ــى بایـ ئهگهر كىمكـ
دىل ئوقۇپ كۆرسۇن، ئۇنىڭدا جىھاد ھهققىـدىكى ئایهتلهرنىـڭ ھهجىـم           ئهستای

ســالمىقى باشــقا مهزمۇنالرنىــڭ ھهجىــم ســالمىقىدىن بهكمــۇ زور بولــۇپ،       
ــىغمایدىغان دەرىجىـــدە       ــل سـ ــۇش جىـــددىلىكىمۇ قىـ ــىلىنىڭ قویۇلـ مهسـ

) مهنىسى مـۇئهییهن بولمىغـان    (بۇ جهھهتته مۇتهشابىھ    . ئىكهنلىكىنى كۆرىدۇ 
ئهكسىنچه ھهممىسى شۇ قهدەر رۇشهن ۋە ئېنىقكى، . بىرسىمۇ یوقئایهتلهردىن 

  !مۇناپىقالرنىڭ بۇرمىالپ چۈشهندۈرۈشىگىمۇ ئىمكانىیهت یوق
ــاقىرىقى ئىــسالمنىڭ دەســلهپك   ــاد چ ــاپىقالر، جىھ ــگه ئهگهر مۇن ى دەۋرى

ر كۆزدە تۇتۇلمىغان، دەیدىغان بولسا ئۇالرغا مۇنۇ ھهدىـس     ئائىتتۇر، ھازىرقى دەۋ  
  :اپ بېرىمىزبىلهن جاۋ

ھىجرەت قىلىش یوق، )  مهككىدىن( مهككه پهتھى قىلىنغاندىن كېیىن ” 
لېكىن جىھاد قىلىش ۋە جىھاد ئۈچۈن نىیهت قىلىش ھهر ۋاقىت مهۋجۇت، 

  .)»بۇخارى«(“ قاچان جىھادقا چىقىشقا چاقىرىلساڭالر جىھادقا چىقىڭالر
ــورۇ     ــشكه ئ ــانه كۆرسىتى ــىزلىكى، باھ ــى، تهخىرس ــڭ پهرزلىك ن جىھادنى

یـــوقلىقى توغرىـــسىدا مىڭـــالپ دەلىـــل كهلتۈرۈشـــىمىز مـــۈمكىن، بىـــراق  
كىتـابىمىز ئــایهت ۋە ھهدىـسلهردىن ئۈزۈنــدە ئهمهس، بهلكـى بىزنىــڭ ئهمهلــى    
ئهھۋالىمىزغــا بىرلهشــتۈرۈۈلگهن تهھلىــل ۋە مــۇالھىزە ئېلىــپ بېرىــشنى،      
ھهرخىل گۇمان ھهم ئىككىلىنىشلهرگه جاۋاپ بېرىشنى مهقسهت قىلغانلىقى 

چۈن، دەلىل كهلتۈرۈشنى توختۇتۇپ، سۆزىمىزنى ئایالالرنىڭ جىھاد قىلىشى ئۈ
  .ھهققىدىكى ھهدىسلهردىن كېیىن یېڭى تېمىغا یۆتكهیمىز

ــداق   ) ئه.ر(ئهنهس  ــۋایهت قىلىــپ مۇن ــبهر ئهلهیھىســساالمدىن رى پهیغهم
ۋە ئهنسارالردىن بولغان بىر  ①پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۆممۈ سۇلهیىم” :  دەیدۇ
مۇجاھىدالرغا سۇ ئهكىلهتتى )  ئۇالر. ( چه ئایال بىلهن بىلله جىھاد قىالتتىنهچ

  .)»مۇسلىم«(“ۋە یارىدارالرنىڭ یارىسىنى تاڭاتتى

                                            
  . بىرى رەسۇلىلالھنىڭ ئایاللىرىدىن—ئۆممۈ سۈلهیىم   ①
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رەزىیۇلالھۇ ئهنھـا پهیغهمـبهر ئهلهیھىسـساالمدىن       ) ئهنسارى(ئۆممۈ ئهتىیه   
مهن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىلهن ”: ھهدىس رىۋایهت قىلىپ مۇنداق دەیدۇ

لىكته یهتته قېتىم جىھاد قىلغانىدىم، مهن ئارقا سهپته تۇرۇپ ئۇالرغا تاماق بىر
 “ئېتهتتىم، یارىـدارالرنىڭ یارىـسىنى تاڭـاتتىم ۋە كېـسهللهرگه قـارایتتىم          

  .)»مۇسلىم«(
ئهمدى، بىز جىھاد قىلساق بىزگه كىم یاردەم بېرىدۇ؟ دۈشمهن ناھـایىتى       

ــۇمىزدا تۆمۈرنىــڭ  نۇرغــۇن ســانغا، قۇدرەتلىــك قۇرالالرغــا ئىــگه،    بىزنىــڭ قۇل
ــلهن     ــمىنىمىز بىـ ــسى دۈشـ ــنىلىرىمىزنىڭ ھهممىـ ــوق، قوشـ ــۇنۇقىمۇ یـ سـ

دېگهنـدەك  ... تهڭپۇڭلۇق ساقالش كویىدا، بۇ جىھادتىن قانچىلىك ئۈمىد بـار؟    
  .سۇئالالرغا جاۋاپ بېرىمىز

بىـلهن ئالالھقـا   ) جىھـاد قىلىـش  (ئالدى بىلهن بىز یاخشى ئهمىلىمىـز       
یاردەم پهقهت  ”: ۇدرەتلىك بىر كۈچ بىزگه یاردەم قىلىدۇ     یېقىنالشساق، ئهڭ ق  

ئالالھنىـڭ  (غالىپ، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى ئـالالھ تهرىپىدىنـدۇر      
كاپىرالرنىڭ بىر تۈركۈمىنى ھاالك قىلىش ئۈچۈن یاكى ئۇالرنى رەسۋا )  یاردىمى

“ انئا ئىمر” سۈرە ( “  قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئۈمىدسىز ھالدا مهغلوپ بولىشى ئۈچۈندۇر
  .) ــ ئایهت127

ئهگهر سلهر كاپىرالرغا ئىتائهت قىلساڭالر ئۇالر سىلهرنى ! ئى مۆمىنلهر”
. یاندۇرىدۇ، شۇنىڭ بىلهن زىیان تارتىپ قالىسىلهر) یهنى كۇفرىغا(ئارقاڭالرغا 

رىڭالر ایهنــى ئــۇالر ســىلهرنىڭ ئىتــائهت قىلىــدىغان مهدەتكــ (ئۇنــداق ئهمهس 
ئۇ ، )ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىڭالر (كارىڭالردۇر  ئالالھ سىلهرنىڭ مهدەت  ). ئهمهس

  .) ـ ئایهت149“ ئال ئىمران”سۈرە (“ یاردەم قىلغۇچىالرنىڭ ئهڭ یاخشىسىدۇر
 مــــۆمىن بولــــساق، ئالالھنىــــڭ ۋەدىــــسىدىن يئهگهر بىــــز ھهقىقىــــ

ئالالھنىـڭ یـاردىمىگه ئىـشهنگهن ۋە ئۈمىـدۋار     . گۇمانالنماسـلىقىمىز كېـرەك  
غان ۋاقتىمىزدا ئالالھ بىزگه ئـۆزىگه خـاس شـهكىل          بولغان ھالدا جىھاد باشلى   

مهیلـى پهرىـشتىلهر ئـارقىلىق یـاردەم بهرسـۇن؛      . بىلهن یاردەم بېرىشى جهزمهن  
مهیلى كاپىرالرغا قورقۇنۇچ سېلىش ۋە ۋەسۋەسىگه سـېلىش ئـارقىلىق یـاردەم             
بهرسۇن یاكى باشـقا دۈلهت خهلقلىرىنىـڭ دىلىغـا سـېلىش ئـارقىلىق یـاردەم           
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ئالالھنىــڭ یــاردىمى . ئــۇ ھهممىــگه قــادىردۇر. الھنىــڭ مهیلىــدۇربهرســۇن ئال
بولغاچقىال سان جهھهتتىن ئاز، قۇراللىرى یېتهرسىز بولغـان نۇرغـۇن دۆلهتـلهر     

... ئافغانىستان، چېچهنىستان، بوسنا ـ ھهرسهك، لىۋان، كهشمىر، پهلهستىن  –
ەشنى داۋام لهر غهلىبىگه ئېرىشتى یاكى ھازىرغىچه مهغلوپ بولغىنى یوق، كۆر

  !قىلماقتا
ئالالھنىڭ ئىرادىسى ‹ :  ئالالھقا مۇالقات بولۇشقا ئېتىقات قىلىدىغانالر”

ئـالالھ  .  دېـدى ›بىلهن ئاز جامائه كۆپ جامـائه ئۈسـتىدىن غهلىـبه قىلىـدۇ           
  .) ـ ئایهت249“ بهقهرە”سۈرە (“ چىداملىق كۆرسهتكۈچىلهر بىلهن بىللىدۇر

ىنى بىز دۇنیا تارىخىدا ھهرقاچـان    ئالالھنىڭ بۇ ۋەدىسى راست بولغانلىق    
مۇشۇ ئهسىردىن ئېلىـپ ئېیتقانـدىمۇ، یوقـۇرىقى دۈلهتلهرنىـڭ        . ئۇچۇرىتىمىز

ھهقىقهتهنمـۇ ئالالھنىـڭ ئىزنـى بىـلهن ئازسـانلىق تۇرۇپمـۇ كـۆپ ســانلىقالر        
ئىككىلىنىشلهرگه، شۈبھىگه ئورۇن . ئۈستىدىن غهلىبه قىلغانلىقىنى كۆردۇق

  !یوق
. رگه یاردەم بهرسه سىلهرنى ھېچ كىشى یېڭهلمهیدۇئهگهر ئالالھ سىله”

ئهگهر ئالالھ سىلهرگه یاردىمىنى تهرك ئهتسه، ئالالھتىن باشقا سىلهرگه كىم 
یهنـى ھهمـمه    (یاردەم بېرىدۇ؟ مۆمىنلهر یالغۇز ئالالھقا تهۋەككۈل قىلسۇن        

  .) ـ ئایهت160“ ئال ئىمران”سۈرە (“ )ئىشنى ئالالھقا تاپشۇرسۇن
ۋەتهن، مىلـــلهت ئىـــستىقبالىغا  –بویرىغـــان یـــول، بـــۇ   ئـــالالھ –بـــۇ 

ھایاتى دۇنیادا شان ـ شهرەپ، ھۆرلۈك ـ ئهركىنلىك؛ ئـۇ    –ئېرىشىدىغان یول، بۇ 
بۇ یولغا ماڭماي قایسى یولغا ماڭىمىز؟ بـۇ       . دۇنیادا جهننهتكه ئاپىرىدىغان یول   

ئىشنى قىلماي قایسى ئىشنى قىلىمىز؟ ئالالھنىـڭ ئهڭ یـېقىن بهندىـسى،            
لقنىڭ ئهڭ سۈیۈملۈك پهرزەنتى، ئهڭ تهقۋا مـۆمىن، ئهڭ سـاپ ۋەتهنـپهرۋەر،          خه

ھهر بىـر   ! ئۆلـۈم بهرھهقتـۇر   ! مىللهت سۈیهر بولۇشنىڭ یولى مانا شۇ جىھـادتۇر       
جىھـاد قىلماسـلىق   . لۈشـى تهقـدىردە پۈتۈلگهنـدۇر   ۆجانلىقنىڭ بىر قېـتىم ئ   

  ؟بىلهن ئهبهدى یاشاپ قىلىش مۈمكىن ئهمهسقۇ؟ مۈمكىنمۇ ـ یه
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ئهگهر ئۇرۇشـقا چىقماسـلىق      (ئېیتقىنكـى، ) مۇناپىقالرغا! ئ مۇھهممهد (”
ــۆزەڭالردىن دەپئــى قىلىــپ  ) ئۆلۈمــدىن قۇتۇلدۇرىــدىغان بولــسا ــۈمنى ئ ئۆل

  .) ـ ئایهت168“ ئال ئىمران”سۈرە ( …“بېقىڭالر،
ئۆلۈمدىن قېچىپ قۇتۇلۇش مۈمكىن بولمىغان ئىكهن، ئۇنداقتا بىزنىـڭ   

لىمىزمـۇ  ۆشـهرمهندىلهرچه ئ  . ش ھوقۇقىمىز بار، ئهلۋەتته   لۈشنى تالال ۆقانداق ئ 
  :یاكى شهرەپ بىلهنمۇ؟ چۇنكى

سـىلهر  . قهیهردە بولماڭالر، ئۆلۈم سىلهرنى تاپىدۇ    ) ئهجهل كهلگهندە (”
  .) ـ ئایهت78“ نىسا”سۈرە ( “!مۇستهھكهم قهلئهلهردە بولغان تهقدىردىمۇ

  .اتىدۇبىزنىڭ تارىخىمىزدا خۇددى شۇنداق بولدى ۋە بولىۋ
ئۆزلىرى مىڭالرچه تۇرۇغلۇق، ئۆلۈمدىن قورقۇپ، یۇرتلىرىدىن قېچىپ ”

ئۇالر (  دىدى، › ئۆلۈڭالر‹ چىققان كىشىلهردىن خهۋىرىڭ یوقمۇ؟ ئالالھ ئۇالرنى 
  .) ـ ئایهت243“ بهقهرە”سۈرە (“ )لدىۆئ

 ـ یىلىــدىن بېرىكــى پاجىئهلىرىمىزنىــڭ ھهممىــسى ئۆلۈمــدىن    1759
ئۆیىمىزدە بولساقمۇ ئۆلىۋەردۇق، ئۆلۈمنى   . ىن بولدى قورقۇپ قاچقانلىقىمىزد 

  .دەپئى قىاللمىدۇق، ئهكسىچه تېخىمۇ كۆپلهپ ئۆلتۈرۈلدۇق
سهپهرگه چىققان یاكى غازاتقا چىققان قېرىنداشلىرى ! ئى مۆمىنلهر”

 دېـگهن   ›ئۇالر یېنىمىزدا بولغاندا ئۆلمهیتتى ۋە ئۆلتۈرۈلمهیتتى     ‹ھهققىدە  
ئۇالرنىڭ (ئالالھ تېرىلدۈرىدۇ ۋە ئۆلتۈرىدۇ  ... ڭالر،كاپىرالرغا ئوخشاش بولما  

شۈبھىسىزكى، ئهگهر ).  غازاتقا چىقماسلىىقى ئۇالرنى ئۆلۈمدىن قۇتۇلدۇرالمایدۇ
غازاتقا كېتىپ بېرىپ ( ئۆلتۈرۈلسهڭالر یاكى )  یهنى غازاتتا(سىلهر ئالالھ یولىدا 
 بولىـدىغان  ئۆلـسهڭالر، سـىلهرگه ئـالالھ تهرىپىـدىن      ) ئۆز ئهجلىڭالر بىـلهن   

“  ئهلۋەتته ئۇالرنىڭ توپالیدىغان دۇنیاسىدىن ئارتۇقتۇر–مهغپىرەت ۋە رەھمهت 
  .) ـ ئایهتلهر157~156“ ئال ئىمران”سۈرە (

پىتنه تۈگىگهن، دىن پۈتۈنلهي ئالالھ ئۈچۈن بولغانغا قهدەر ئۇالر بىلهن ”
  .) ـ ئایهت39“ ئهنفال”سۈرە (“ !ئۇرۇشۇڭالر

نىڭ ھۇجۇمىغا دۈچ كهلگهن چېغىڭالردا ئۇالرغا كاپىرالر! ئى مۆمىنلهر”
كىمكـى دۈشـمهنگه ئارقىـسىنى      ). یهنـى قاچمـاڭالر   (ئارقاڭالرنى قىلماڭالر   
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قىلىدىكهن، ئۇ ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ غهزىپىگه ئۇچۇرایدۇ، ئۇنىڭ جایى دوزاق 
  .) ـ ئایهتلهر16~15“ ئهنفال”سۈرە (“ ... بولىدۇ

یهنـى،  . یىنىنـى تارتىـپ كېلىـۋاتىمىز     بىز تارىختىن بېرى ئهنه شۇنىڭ زى     
ھهقىقى مۆمىن بولغان بولساق، ئالالھنىڭ ئهمىرىنى تۇتساق، ئاگـاھلىرىنى       

  .بهجا كهلتۈرسهك بۇ خارلىققا قالماس ئىدۇق
  جىھاد قىلىشتا نىیهت ۋە مهقسهد نېمه بولىشى كېرەك؟

ــسهت      ــى مهق ــالالھ رىزالىقىن ــدىكهن، ئ ــاقچى بولى ــاد قىلم كىمكــى جىھ
ئهگهر قىلچىلىك . ۆمىنلىك پهرىزىنى ئورۇنالش نىیىتىدە قىلسۇنم. قىلسۇن

جهڭدىن كېیىن ئهمهلدار بولـۇش خىیـالى، پۇرسهتپهرەسـلىك        –شهخسى غهرەز   
بىلهن پۇل ـ مال توپالش خىیالى، باتۇر پاالن دېگهندەك شهرەپلىك نام ئـېلىش   

  .خىیالى بىلهن جىھاد قىلسا ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن مهھرۇم بولىدۇ
  :دىسى رەسۇلۇلالھتا شۇنداق دېیىلىدۇھه
جىھاد ئىككى تۈرلـۈك بولىـدۇ، ھهرقانـداق ئـادەم جىھـاد قىلىـشتا              ”

ئالالھنىڭ رىزالىقىنى كۆزلىسه، ئهمىرگه ئىتائهت قىلسا، ئالىجاناپلىقنى       
خهجلىـسه، قېرىنداشـلىرىغا ئاسـانلىق      ) ئۆزىدە بار ئهڭ ئىـسىل نهرسـىنى      (

اچـسا، ئهنه شـۇ كىـشىنىڭ ئۇیقۇسـى،     تۇغدۇرۇپ بهرسه، بـۇزۇقچىلىقتىن ق   
ھهرقانداق ئادەم ماختىنىش . ئویغاقلىقى، بارلىق ئىش ھهركىتى ئهجىردۇر

ئۈچۈن، رىیا قىلغان ھالدا، قىلغان ئىشلىرىنى كىشىلهرگه ئاڭلىتىپ ئۇرۇش 
بىـلهن  ) پىتـنه ـ پاسـات   (قىلسا، ئهمىرگه ئىتائهت قىلمىـسا، بۇزۇقچىلىـق   

نه ئهجىر، نه غهنىمهت، نه شـېھىدلىك ھـېچ      (ىن  شوغۇلالنسا ئۇ ئادەم ئۇرۇشت   
  .)»مۇسلىم«، »بۇخارى«( “قۇرۇق قول قایتىدۇ) نهرسىگه ئېرىشهلمهي

قىیامهت كۈنى ئهڭ ئـاۋال شـېھىد بولغـان ئـادەم ئۈسـتىدە ھۆكـۈم            ”
چىقىرىلىــدۇ، ئــۇ كىــشىدىن ئــالالھ بهرگهن نــېمهتلهرگه قانــداق شــۈكرى 

مهن سېنىڭ ‹: جاۋاپ بېرىپ) غۇچىئۇ شېھىد بول(. ئېیتقانلىقى سورىلىدۇ
سهن ‹: ئالالھ ئېیتىدۇكى .  دەیدۇ ›یولۇڭدا شېھىد بولغانغا قهدەر ئۇرۇشتۇم    

ــۈچىنى      ــڭ ك ــلىدە ئۆزەڭنى ــهن ئهس ــڭ، س ــان ئېیتتى ــاتۇرلۇقۇڭنى(یالغ ) ب
یهنى تىلىكىڭ شۇ ( كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغانىدىڭ، ئۇ شۇنداق بولدى 
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، ئاندىن ئالالھ   ›)ر سېنى باتۇركهن دېدى    كىشىله –دۇنیادىال ئىجابهت بولدى    
  .)»مۇسلىم«(“ئۇ دوزاققا تاشلىنىدۇ.  ئۇنىڭ ئازابلىنىشى ئۈچۈن ئهمىر قىلىدۇ

بىــز نىیىتىمىزنـــى ئالالھنىـــڭ بىلىــپ تۇرىـــدىغانلىقىنى ئېتىـــراپ   
ــه     ــقا نهرسـ ــدىن باشـ ــالالھ  رىزالىقىـ ــدا ئـ ــا چىققانـ ــانىكهنمىز، جىھادقـ قىلغـ

ــسىدىمى ــلىقىمىز، مهقـ ــۇمىئویلىماسـ ــۇلمانالرنىڭ ئومـ ــۈكى، يز مۇسـ  ھۆرلـ
ئاندىن بۇ توغرا . ئىسالمنىڭ ئۈستۈنلۈكى بولىشى كېرەك –ئالالھنىڭ دىنى   

زراق قىڭغىـر نىـیهت ئارىلىـشىدىكهن، ئالالھقـا     ائهگهر ئ . ئهمهل بولغان بولىدۇ  
ــىز   ــدا س ــات بولغان ــۇرۇش قىلــدىم    «: مۇالق ــۈن ئ ــى ئۈچ ــالالھ رىزالىق  »مهن ئ
سـهن پـۇل   ! یالغـان «: سمان ـ زېمىن گۇۋاھلىق بېرىپ دېگىنىڭىزدە، پۈتۈن ئا

مهنـسهپ ئۈچـۈن    -سـهن ئهمهل  ! یالغـان «:  یـاكى  »!ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغانىدىڭ  
ــدىڭ  ــۇرۇش قىلغانىـ ــدۇ»!ئـ ــشىدىن  .  دەپ ۋارقىرایـ ــېچ قىلمىـ ــېچكىم ھـ ھـ

چــۇنكى، ئاســمان ـ زېمىــن كائىنــاتتىكى پۈتكــۈل شــهیئىلهر    . تېنىۋااللمایــدۇ
ا ھېچنېمىنى یوشۇرۇشقا، یالغان گۇۋاھلىق بېرىكه    ئالالھنىڭ قۇدرىتى ئالدىد  

  .جۈرئهت قىاللمایدۇ
ئالالھ ئۆزىنىڭ یولىدا ئالالھقا ئىشهنگهن، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى ” 

ئهجىر ـ )  ھایات قالسا( تهستىق قىلغان ھالدا ئۇرۇش قىلىشقا چىققان ئادەمنى 
كه كىرگۈزۈكه كېپىل جهننهت)  ئهگهر ئۆلۈپ كهتسه( غهنىمهت بىلهن قایتۇرۇشقا، 

  .)»بۇخارى«(“ بولدىى
ئهگهر یوقۇرىقى ھۆكۈملهرگه یهنىال سۇس قارىغۇچىالر، شۈبھه قىلغۇچىالر 

ــۇرتهد    ــادەملهر م ــداق ئ ــدىكهن، بۇن ــۇچى (بولى ــدىن یېنىۋالغ ــۇرتهد . دۇر) دىن م
ــۋەتته ئالالھنىــڭ ۋە رەســۇلىنىڭ ئهمرىنــى یهردە قویمــایتتى   . بولمىغــانالر ئهل

ىم پهرزىنـى ئـادا قىلمـاي تـۇرۇپ، یهنه كىـم ئـۆزىنى مـۇرتهد          دىننىڭ ئهڭ مـۇھ   
  ئهمهس، دىیهلهیدۇ؟

  مۈرتهدلهرگه ئالالھنىڭ ھۆكمى نېمه؟
سىلهردىن كىمكى مۇرتهد بولىدىكهن ئالالھ ئۇنىـڭ      ! ئى مۆمىنلهر ”

دوست تۇتىدىغان، ئۇالرمۇ ئالالھنى دوست تۇتىدىغان، ) ئۆزى(ئورنىغا ئالالھ 
ن، كاپىرالرغا شهپقهتسىز، ئالالھنىڭ یولىدا جىھاد مۆمىنلهرگه كۆیۈنىدىغا
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قىلىدىغان ۋە ماالمهت قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقمایدىغان بىر قهۋىمنى 
  .) ـ ئایهت54“ مائىدە”سۈرە (“ ...كهلتۈرىدۇ

ئۇالرنى زېمىندىن یوق قىلىپ، ئورنىغا     : ئالالھنىڭ مۇرتهدلهرگه ھۆكمى  
ــالالھ    ــدىغان، ئ ــالالھنى دوســت تۇتى ــدىغان  ئ ــۇ یاخــشى كۆرى ــۇنكى (ئۆزىم چ

  .قهۋمنى یارىتىشتۇر) ئالالھنىڭ ئهمرىنى تولۇق ئورۇندایدىغان



 110 

  

  تۆرتىنچى باپ

  جىھادنىڭ پهزىلهتلىرى
  

ئهمدى جىھادنىڭ .  یوقۇرىدا جىھادنىڭ پهرزلىكى ھهققىدە توختالدۇق
جىھادنىـڭ پهرزلىـك    – پهزىلهتلىرى بایانى ئارقىلىق یهنه شـۇ مۇددىئـانى      

ىسىنىڭ قانچىلىك یۈكسهك ئىكهنلىكىنى، مهسىلىنىڭ قویۇلۇش   دەرىج
ــس قىلدۇرۇشــقا    ــۇق، تېخىمــۇ جــانلىق ھى جىــددىیلىكىنى تېخىمــۇ تول

ئهگهر جىھاد مهسىلىسىدىكى زۆرۈرلۈك ۋە تهخىرسىززلىكنى       . تىرىشىمىز
تېخىمۇ چوڭقـۇر ھىـس قىلمـاقچى بولـسىڭىز جىھادنىـڭ پهزىلهتلىـرىگه           

نىڭ بۇ دۇنیـادا ۋە ئـاخىرەتته   ) جىھاد قىلغۇچى(مۇجاھىد . دىققهت بېرىڭ 
 مهسـىلىنىڭ باشـقا     –قانداق مۇكاپاتقا ئېرىشىدىغانلىقىنى ئاڭالڭ، بـۇ       

  .بىر تهرەپتىن كۆرىنىشىدۇر
سىلهرگه سىلهرنى قاتتىق ئازاپتىن قۇتۇلدۇرىدىغان !  ئى مۆمىنلهر”

 بىر تىجارەتنى كۆرسىتىپ قۇیایمۇ؟ ئالالھقا ۋە ئۇنىـڭ پهیغهمبىـرىگه      
ئىمان ئېیتقایسـسىلهر، ئالالھنىـڭ یولىـدا مـېلىڭالر بىـلهن،           ) چىن(

جېنىڭالر بىلهن جىھاد قىلغایسسىلهر، ئهگهر بىلسهڭالر سسىلهر ئۈچۈن 
ئــالالھ ســىلهرنىڭ گۇنــاھىڭالرنى ) شــۇنداق قىلـساڭالر (بـۇ یاخــشىدۇر  

مهغپىرەت قىلىدۇ، سىلهرنى ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان       
 كىرگۈزىدۇ، دائىمى تۇرالغۇ بولغان جهننهتلهردىكى گۈزەل جهننهتلهرگه

 ـ  12~10“ سـهپ ”سـۈرە  (“ بـۇ چـوڭ مۇۋەپپهقىیهتتـۇر   ، )تۇرغۇزىـدۇ (سـارایالردا  
  .)ئایهتلهر

قۇرئانى “  یاخشى تىجارەت”ئالالھ مۇسۇلمانالرنى تهكلىپ قىلغان بۇ 
  :كهرىمدە كۆپ قېتىم تىلغا ئېلىنغان
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ــۆمىنله  ” ــالالھ م ــسىزكى، ئ ــانلىرىنى،  شۈبھى ــڭ ج ردىن ئۇالرنى
ئۇالر ئالالھنىڭ یولىدا .  ماللىرىنى ئۇالرغا جهننهتنى بېرىپ سېتىۋالدى

دۈشمهنلهر بىلهن ( ئۆلتۈرىدۇ ۋە ئۆلتۈرىلىدۇ )  دۈشمهنلهرنى(ئۇرۇش قىلىپ 
جىھــاد قىلغۇچىالرغــا جهننهتنــى ۋەدە ). (جىھــاد قىلىــپ شــېھىد بولىــدۇ

) ئالالھنىـڭ (دا زىكرى قىلىنغـان     تهۋراتتا، ئىنجىلدا ۋە قۇرئان   ) قىلىش
ۋەدىسسىگه ئالالھتىنمۇ ۋاپا قىلغۇچى كىم بار؟ قىلغان .  راست ۋەدىسىدۇر

 ـ 111“  تۆۋبه” سۈرە ( “  بۇ سوداڭالردىن خوشال بولۇڭالر، بۇ زور مۇۋەپپهقىیهتتۇر
  .)ئایهت

ئالالھ مۆمىنلهرنىڭ جانلىرى، مـاللىرى بهدىلىـگه ۋەدە قىلىۋاتقـان          
هرسه؟ بۇنى یهنه ئالالھنىڭ كاالمىـدىكى سـۈپهتلهلهردىن   جهننهت قانداق ن 

  :بىلهیلى
تهقۋادارالرغا ۋەدە قىلىنغان جهننهتنىڭ سۈپىتى شۇكى، ئۇ یهردە ”

رەڭگى ئۆزگهرمىگهن سۇدىن ئۆستهڭلهر، تهمى ئـۆزگهرمىگهن سـۈتتىن    
ئۆستهڭلهر، ئىچكۈچىلهرگه لهززەت بېغىشالیدىغان مهیدىن ئۆستهڭلهر 

) مۇنداق تهقۋادارالر( ەردىگارى تهرىپىدىن مهغپىرەت بولىدۇ، بولىدۇ ۋە پهرۋ
 ) قىزىقلىقىدىن(دوزاقتا مهڭگۈ قالىدىغان، قایناقسۇ بىلهن سۇغۇرۇلۇپ 
“ مۇھهممهد” سۈرە ( “  ئۈچهیلىرى پارە ـ پارە قىلىنىدىغانالر بىلهن ئوخشاشمۇ؟

  .) ـ ئایهت15
) ىنى ئۈچۈنیهنى ئالالھنىڭ د( ھىجرەت قىلغانالر، مېنىڭ یولۇمدا ”

ۋە )  یهنى مېنىڭ یولۇمدا ئۇرۇشقانالر( ئهزىیهت تارتقانالر، ئۇرۇشقا قاتناقانالر 
مهغپىرەت ۋە رەھمىتىم ( مېنىڭ یولۇمدا ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ گۇناھلىرىنى 

ئهلۋەتته ئۇالرنى ئاستىدىن ئۆستهڭلهر .  ئهلۋەتته یوققا چىقىرىمهن) بىلهن
ئۇالرنىـڭ یاخـشى    (زىمهن، بـۇ    ئېقىپ تۇرىـدىغان  جهنـنهتلهرگه كىرگـۈ       

ئالالھنىڭ . ئالالھ تهرىپىدىن بېرىلگهن مۇكاپاتتۇر   ) ئهمهللىرى ئۈچۈن 
  .) ـ ئایهت195“ ئال ئىمران”سۈرە (“ بار) جهننهت(دەرگاھىدا یاخشى مۇكاپات 

نىـڭ ھهدىـسلىرىدە جىھادنىـڭ پهزىلهتلىــرى    ) ۋ. ئه.س(رەسـۇلۇلالھ  
كۆرســـىتىلگهنلىكى، بـــۇ تېخىمـــۇ رۇشـــهن ، تېخىمـــۇ كهڭ دائىرىلىـــك 
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ھهدىسلهر جىھادنىڭ پهزىلهتلىرى ھهققىدىكى ئایهتلهرنىڭ ئهڭ نوپۇزلۇق 
  :تهپسىرىدۇر

پهیغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهیھىسـساالمنىڭ جېنـى ئىلىكىـدە         ”
 –بولغان ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بىر قېتىملىق ئالالھ یولىدا مېڭىش 

سىلهرنىڭ بىر .  ىن یاخشىدۇرپۈتۈن دۇنیا ۋە دۇنیادا بار بولغان نهرسىلهرد
ئاتمىش )  بىرىنىڭ ئۆیىدە ئولتۇرۇپ(قېتىم جىھاد سېپىدە بولغىنىڭالر 
  .)»ئىمام ئهھمهد«(“ یىل ئوقۇغان نامىزىدىنمۇ یاخشىدۇر

یوقۇرىقى ھهدىسكه مهنىـداش بولغـان یهنه بىـر ھهدىـستىن رىـۋایهت            
  :مۇنداق بایان قىلىنىدۇ

 ـ  ىلىرىدىن بىرسـى سـۈپ      پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ساھاب  ”
سۈزۈك بۇالقالر ئېقىپ تۇرغان، ھاۋاسى یاخشى بىر جایدىن ئۆتۈپ قالدى ـ 

بــۇ یهردە تــۇرۇپ قالــسام ۋە ) ئــاۋال(ئــۇ . دە، ئـۇنى بــۇ جــاي قىزىقتــۇردى 
ــدى ) الشــمايىكىــشىلهرگه ئار( ــسام، دەپ ئویلى ــادەت قىل ــدىن (. ئىب ئان

ــیىن ــق پهی  ) كېـ ــولغىنى توغرىلىـ ــاقچى بـ ــڭ قىلمـ ــبهر ئۆزىنىـ غهمـ
ــورىدى    ــورىماقچى بولـــدى ۋە سـ ــساالمدىن سـ پهیغهمـــبهر . ئهلهیھىسـ

سـىلهرنىڭ ئـالالھ   ”: مۇنـداق دېـدى  ) ئۇنىڭغا جـاۋابهن (ئهلهیھىسساالم  
یولىدىكى ئورنۇڭالر ئۆیۈڭالردا تۇرۇپ ئاتمىش یىل ئىبادەت قىلغاندىن 

سىلهر گۇناھىڭالرنىـڭ كهچـۈرۈم قىلىنىـشى ۋە جهنـنهتكه          . یاخشىدۇر
ئهگهر شــۇنى ئۈمىــد قىلىــدىغان    (سىلهر؟ مــۈمىــد قىلما كىرىــشنى ئ

ھهرقانـداق ئـادەم تۆگىنىـڭ      ! ئالالھ یولىدا جىھاد قىلىڭالر   ) بولساڭالر
ئۇرۇشسا ئۇ چوقۇم )  ئالالھ یولىدا( ئهمچىكىنى بىر قېتىم ساغقان مۇددەتته 

  .)»تىرمىزى«، »ئىمام ئهھمهد«(“ جهننهتكه كىرىدۇ
ــائادەت  ئـــى، ۋەتهنداشـــالر، نۇرغـــۇنلىرىمىز  بـــۇ پـــارالق یولـــدىن، سـ

باغچىــسىنىڭ كىــرىش ئىــشىكىدىن خهۋەرســىز قالــدۇق، قانچىمىزنىــڭ 
خهۋىرى بولسىمۇ ئۈنىمىزنى چىقىرالماي یۈرىۋاتىمىز، تهپهككـۈر قىلىـپ         

  :كۆرەیلى
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ئهگهر بىز خىتایالر بىلهن بىر قېتىم ئۇرۇش قىلىشقا قاتناشساق بۇ      
، بــۇ كىچىــك دەرىجىمــۇ؟   ئــاتمىش یىــل ئوقۇغــان نامــازدىن ئهال بولــسا    

قـا كېتىـدىغان ۋاقـت ئهڭ       “ تۆگىنىڭ ئهمچىكىنى بىر قېتىم سېغىش    ”
ئهنه شـۇ یېـرىم مىنوتلـۇق مـۇددەتته       . كۆپ بولغانـدىمۇ یېـرىم مىنوتتـۇر      

بولسىمۇ كـاپىرالر بىـلهن ئۇرۇشـقان ئـادەم جهنـنهتكه كىرسـه، جىھادنىـڭ          
نچىلىك یوقـۇرى  دىكى شۆھرىتى قائالدىئىسالم  دىنىدىكى ئورنى، ئالالھ     

  بولىدىغانلىقى رۇشهن كۆرىنىپ تۇرمامدۇ؟
ئهمدى تېخىمۇ رۇشهن سۈرەتلهشنى، سۈپهتلهشنى، جانالندۇرۇشنى بۇ 

  :ھهدىستىن كۆرەلهیمىز
بىـر سـائهت   ) جىھـاد مهیدانىـدا یـاكى كـۈزەتته    (ئالالھنىڭ یولىدا   ”

ــۋەدنىڭ   ــسى ھهجهرۇلئهس ــۇرۇش قهدر كېچى ــت ــادەت ئالدى ــۇرۇپ ئىب دا ت
  .)»ئىبنى ماجه«(“ ىن یاخشىقىلغاند

مۆمىن قېرىنداشلىرىمىزغا ئایانكى، مهسجىدىلھهرامدا ئوقۇلغان بىر 
ئهمـدى  . رەكئهت ناماز باشقا جایدا ئوقۇلغان یۈزمىـڭ رەكـئهت نامازغـا تهڭ            

دېـگهن  “ مىـڭ ئایـدىن ئـارتۇق     ) شهرەپ ۋە پهزىلهتـته   (قهدىر كېچىسى   ”
قۇلىدىغان نامازنىڭ سانىنى ئایهتنىڭ مهزمونى بویىچه مىڭ ئاي ئىچىدە ئو

ــسى     ــڭ دەرىجى ــدا ۋەدە قىلىنغــان ئهجرىنى ــسهك یوقۇرى ــا كۆپهیت یۈزمىڭغ
شۈبھىسىزكى، بۇ سان ئاسترونومىیه سانلىرىدەك ئوقۇش      . نامایهن بولىدۇ 

ــاندۇر   ــۆپ ســــ ــدىغان كــــ ــۈمكىن بولمایــــ ــتىگه  . مــــ ــڭ ئۈســــ بۇنىــــ
ــۋەد” ــڭ   ①“ھهجهرۇلئهســ ــسا، ئالالھنىــ ــلىكى قوشۇلــ ــڭ مۇقهددەســ نىــ

رغا ئاتــــا قىلغــــان دەرىجىــــسىنىڭ بۈیــــۈكلىكىنى ئــــاجىز  مۇجاھىــــدال
یهنه باشـــــقا تهھلىـــــل ۋە . تهســــهۋۋۇرىمىزغا ســـــىغدۇرالماي قـــــالىمىز 

                                            
ــتۇر       ① ــكهن تاش ــۆكتىن چۈش ــان، ك ــا قویۇلغ ــۇبىي بۇلىڭىغ ــهرقىي جهن ــڭ ش ــدە . كهئبىنى ھهج

ــدە     ــدا ھهر ئایلىنىــپ ھهجهرۇلئهســۋەدنىڭ ئۇدۇلىغــا كهلگهن ــاۋاپ قىلغانلىرى ھــاجىالر كهئبىنــى ت
  ).ئۇزاقتىن ئایالنغانالر سۆیۈش ئىشرىسى قىلىدۇ(ھهجهرۇلئهسۋەدنى سۆیىدۇ 
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ئهمدى بـۇ ھهدىـسلهرگه     . مۇالھىزىلهرنى ئوقۇرمهن مۆمىنلهرگه قالدۇرىمىز   
  :دىققهت بېرىڭ

یارىـدار  ) جىھادتـا (ئالالھ كىمنىڭ ھهقىـقهتهن ئۆزىنىـڭ یولىـدا      ”
ئهنه شۇ ئالالھنىڭ یولىدا یارىدار .  هڭ یاخشى بىلگۈچىدۇربولغانلىقىنى ئ

ــدا   ــدىن قــان ئېقىۋاتقــان ھال بولغــانالر قىیــامهت كۈنىــدە جاراھهتلىرى
) سۇیۇقلۇق( تىن ئېقىۋاتقان )  جاراھهت( ئۇ .  ئالالھنىڭ دەرگاھىغا كېلىدۇ

، » بۇخارى« ( “  نىڭ رەڭگى قاننىڭ رەڭگىدە، پۇرىقى ئىپارنىڭ پۇرىقىدا بولىدۇ
  .)»لىممۇس«

ــشىلهردىن  ” ــرگهن كى ــنهتكه كى ــانى(جهن ــشنى  ) پ ــا قایتى دۇنیاغ
ھېچبىرى ئارزۇ قىلمایدۇ؛ لېكىن ئالالھ یولىدا جىھاد قىلغان شېھىد       

نى كۆرۈپ، دۇنیاغا )  نىڭ كۆپ ھهم ئېسىللىكى(ئالالھ بهرگهن مۇكاپاتالر 
“  قېتىم قایتا شېھىد بولۇشنى ئۈمىد قىلىدۇنقایتىپ ئالالھ یولىدا ئو

  .)»بۇخارى«، »مۇسلىم«(
ــورىدى    ــۇلۇلالھتىن س ــادەم رەس ــر ئ ــېھىد ئهۋزەل؟ ”: بى ــسى ش ، “قای

ئهگهر بىر ئادەم ئالالھ یولىدا جىھاد قىلغانالرنىڭ سېپىدە ”: رەسۇلۇلالھ
ئارقىغا بۇرالماستىن جىھاد قىلىپ شېھىد قىلىنسا ئۇ كىشى جهننهتته 

رغا قاراپ خوش بولۇپ لى دەرىجىلىك راۋاقالردا بولىدۇ، ئالالھ ئۇالائهڭ ئ
ھىـساپ ئالمـایال   ) پانى دۇنیادىكى قىلمىـشلىرىدىن   (ئۇالردىن  . كۈلىدۇ

  .)»مۇسنهد شېرىف«، »ئىمام ئهھمهد«(“ جهننهتكه كىرگۈزىدۇ
ل قۇشنىڭ شېھىدلهرنىڭ جانلىرى  نۇر چېچىپ تۇرىدىغان یېشى”

ان ل ئوینایدۇ؛ نۇرلۇق ھالهتته جهننهتنىڭ خالىغقۇرسىقىدا، ئهرشته خوشا
یهنه ’ :  شۇ چاغدا ئالالھ ئۇالرغا ئۆزىنىڭ نۇرىنى كۆرسىتىدۇ. یېرىدە یۈرىدۇ

بىز بهك خوشال ‹: ئۇالر. دەپ سورایدۇ‘ باشقا نېمىنى ئارزۇ قىلىسىلهر؟
باشقا ھاجىتىڭالر ‹: ئالالھ ئۈچ قېتىم.  دەپ جاۋاپ بېرىدۇ›یاشاۋاتىمىز

مىزنى تېنىمىزگه بىزنىڭ جېنى ‹: ئۇالر ئاخىرىدا .  دەپ سورایدۇ  ›بارمۇ؟
قایتۇرۇپ بهرسهڭ، بىز یهنه بىر قېتىم جىھاد قىلىپ، شېھىد سۈپىتىدە 

ئـالالھ ئۇالرنىـڭ باشـقا نهرسـىگه ھـاجىتى          .  دەیـدۇ  ›ڭغا كهلسهك ئالدى
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“  دەیدۇ› ئهمدى سىلهر خوشال ئویناڭالر‹ :  یوقلىقىنى ئاڭلىغاندىن كېیىن
  .)»مۇسلىم«(

ل مۇكاپات تهییارالنغان ئالالھنىڭ یېنىدا شېھىدلهرگه یهتته خى”
ــدۇ : بولىــدۇ ــاھلىرى كهچــۈرۈم قىلىنى ــۇ كىــشىنىڭ گۇن . بىرىنچــى، ئ

ئـۈچىنچى،  . ئىككىنچى، ئـۇ كىـشىنىڭ تـۇرار جـایى جهننهتـته بولىـدۇ        
رتىنچى، ۆتـ . ئىماندىن ئىبارەت زىننهت كېیىمى بىلهن زىننهتلىنىـدۇ      

بـرە  بهشـىنچى، ئـۇ كىـشى قه   . ئۇنىڭغا ھۆر ـ پهرىلهر جۈپلهپ قویۇلىدۇ  
ئالتىنچى، قىیامهت كۈنى ھىساپ مهیدانىدا . ئازابىدىن خالى قىلىنىدۇ

ھهممه یىغا ـ زار قىلىشىدۇ، ئۇ كىشى ئۇنىڭدىن خاتىرجهم بولىدۇ؛ ئۇنىڭ 
بۇ تاج پۈتۈن ( بېشىغا یاقۇتتىن یاسالغان ھۆرمهت تاجىلىرى كېیدۈرۈلىدۇ 

هتمىش جۈپ ۋە ی) دۇنیا ۋە دۇنیادىكى نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىدىن ئارتۇق
یـېقىن  (یهتتىنچـى، ئۆزىنىـڭ تۇققـانلىرى    . ھإر قىز جۈپلهپ قویۇلىدۇ 

دىن یهتمىشنى دوزاقـتىن قۇتقـۇزۇپ چىقىـشقا ئىجـازەت          ) كىشىلىرى
  .)»جهمئى تىرمىزى«(“ بېرىلىدۇ

ئالالھ یولىدا جىھاد قىلغان مۇجاھھىـدالرنىڭ مىـسالى پۈتـۈن          ”
نامـاز ئوقۇغـان   ) ـ كۈنـدۈز كـېچه    (ئۆمرىدە ئۈزمهي روزا تۇتقان ۋە ئۈزمهي 

جىھاد قىلغان كىشىنى ئۆلۈپ ) ئالالھ یولىدا(ئالالھ . ئادەمگه ئوخشاش
كهتـسه سـۇئال ـ سوراقــسىزال جهنـنهتكه كىرگۈزۈشـكه، تېرىـك قالــسا        

“ ھىساپسىز ئهجر ۋە مال ـ مۈلـۈك بىـلهن قایتۇرۇشـقا كېپىـل بولـدى      
  .)»بۇخارى«(

ئۇ دەرىجىلهرنى مۇجاھىدالر ئالالھ .  جهننهتته یۈز دەرىجه بولىدۇ”… 
ھهر دەرىجىنىڭ ئارىلىقى ئاسمان ـ زېمىننىڭ . ئۈچۈن تهییارالپ قویغان

ئهگهر سىلهر ئالالھقا دۇئا قىلساڭالر جهننهتـۇل       . ئارىلىقىدەك كېلىدۇ 
پىردەۋســنى تهلهپ قىلىڭــالر، پىــردەۋس دېــگهن جهنــنهت ئالالھنىــڭ  

  .)»بۇخارى«( “تهختى ئاستىغا جایالشتۇرۇلغاندۇر) ئهرشتىكى(
جهننهتته خوشال یاشاۋاتقانالر ئىچىدە شېھىدلهردىن باشقا ھېچكىم ” 

لى اچۇنكى ئالالھ شېھىدلهرنى ئهڭ ئ. دۇنیاغا قایتىشنى ئارزۇ قىلمایدۇ
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شېھىدلهر ئۇ مۇكاپاتنى كۆرگهندىن كېیىن .  ئورۇن بىلهن مۇكاپاتلىغاندۇر
یتا شېھىد بولۇشنى دۇنیاغا قایتىپ یهنه ئالالھ یولىدا جىھاد قىلىپ قا

ئالالھنىڭ جهننهتـته بىـر ئوقیـا ئوقىنىـڭ یـاكى قامچـا             . ئارزۇ قىلىدۇ 
دەستىسىنىڭ ئورنىچىلىك یهرنى بىر كىشىگه نېـسىپ قىلىـشى بـۇ     

ئهگهر جهننهت . دۇنیادا ئۇ كىشىگه پۈتۈن دۇنیانى بهرگهندىن یاخشىدۇر
ۈن ئهھلىدىن بىرسى دۇنیاغا چىقسا ئۇ كىشىنىڭ یۈزىـدىكى نـۇر پۈتـ          

دۇنیادىكى نۇرنى یۇتىۋېتىدۇ، ئۇ كىشىنىڭ خوشپۇراقلىرىدىن پۈتۈن یهر 
  .)»بۇخارى«(“یۈزى ئهنبهردەك ئۆتكۈر خۇشپۇراققا تولىدۇ

ــزمهت    ــۇغ خى جىھادنىــڭ دىنــى ئىــسالمدىكى مۆلچهرلىگۈســىز ئۇل
ئالالھ ” :  ئىكهنلىكىنى یهنه شۇ ھهدىس ئارقىلىقمۇ ھىس قىلىش مۈمكىن

: ىڭ سهۋەبىدىن ئۈچ خىل ئادەمنى جهننهتكه كىرگۈزىدۇوقن. تائاال بىر دانه ئ
ئۇنى یاساشتا یاخشىلىقنى ئىرادە قىلغان     (بىرىنچى، ئوقنى یاسىغۇچى    

ئۈچىنچى، ؛ )جىھاد قىلغۇچى(ئىككىنچى، ئاشۇ ئوقنى ئاتقۇچى ؛ )بولسا
  .)»تىرمىزى«، »ئهبۇ داۋۇد«(“ ئوقنى یهتكۈزۈپ بهرگۈچى

ــایهت ۋە جىھادنىـــڭ پهرزلىكـــى ھهققىـــدە نهقىـــ  ل كهلتـــۈرۈلگهن ئـ
ھهدىسلهر مۆمىنلهر ئۈچۈن جىھادنىـڭ نهقهدەر مـۇھىملىقىنى ئىنتـایىن        
ئوچـۇق، ئىنتـایىن رۇشـهن ھالـدا كۆرسـىتىپ تـۇرغىنى ئۈچـۈن مــۇالھىزە        
یۈرگۈزۈشــنى قىــسقارتىپ، قېرىنداشــلىرىمىزنى چوڭقــۇرراق ئویلىنىــپ  

  .كۆرۈشكه تهۋسىیه قىلىمىز
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  بهشىنچى باپ

  ىرىجىھادنىڭ تۈرل
  

ــویىچه  –جىھــاد قــانچه تۈرلــۈك بولىــدۇ؟ جىھــاد    ئهســلى مهنىــسى ب
ئــۇ ھالــدا .  كــاپىرالرنى ئۆلتــۈرۈش دېمهكتــۇر–كاپىرالرغــا قارشــى ئــۇرۇش 

كاپىرالرغا قارشى ئاشكارە قۇراللىق كۆرەشكه قاتناقۇچىالرال مۇجاھىد بولسا 
 دىــن بولغــانلىقى، يلــېكىن، ئىــسالم دىنــى ئىنتــایىن ئىلمىــ . بــوالتتى

ازماس ئالالھنىڭ كائىناتقا ھهرىكهت مىزانى قىلىپ بهلگىلهنگهن ھهق        ئ
دىن بولغانلىقى، شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئهقىلغه ئۇیغۇن، ئهمهلىیهتكه مۇۋاپىق   
بولغانلىقىــدىن جىھــاد یولىــدىكى باشــقا تۈرلــۈك ئىــشالرنى ھهم جىھــاد  

 جىھـاد مهیـدانىنى   –ھىساپالش، بۇ ئارقىلىق ھهم ئالدىنقى سهپ ئۈچۈن       
تۈرلۈك یاردەمگه ئىـگه قىلىـش، ھهم جهڭـگه چىقىـشقا ئىمكـانىیىتى             ھهر

یوق، ئهمما كۆڭلىـدە چىققۇسـى بـار مـۆمىنلهرنى قولىـدىن كېلىـدىغان              
باشقا ئىشالرغا سهپهرۋەر قىلىـش بىـلهن، ئۇالرنىمـۇ ئـالى دەرىجىـگه ئىـگه             

مېلىڭالر بىلهن، جېنىڭالر بىلهن، تىلىڭالر بىلهن ”: قىلىش كۆزلهنگهن
  .)»ئهبۇ داۋۇد«(“ رغا قارشى جىھاد قىلىڭالرمۇشرىكال

جـان بىـلهن، مـال بىـلهن،     –بۇ ھهدىستىن مهلۇم بولىدۇكى، جىھـاد       
ئۇنداقتا، جىھاد .  بولىدۇ) ئهمرى ـ مهرۇف، تهشۋىقات، ئىلىم ئارقىلىق(تىل 

كهمبهغهللهرمـــــۇ باھـــــانه كۆرســـــىتهلمهیدىغان، بـــــایالرمۇ ئـــــۆزىنى     
ــۇ   ــدىغان، ئىلىملىكلهرمــــ ــدىغان، قاچۇرالمایــــ ــۆزر بىلدۈرەلمهیــــ ... ئــــ

ئـۇ مهلـۇم سـىنىپ یـاكى        . دېمهكتۇر) كۆرىشى(ئومۇمخهلقنىڭ ھهركىتى   
دېگهنلهرنىڭ ھهممىسىگه “ مهن مۇسۇلمان”تهبىقىگه خاس بولماستىن،   

جىھاد شۇنداق تهكىتلىنىدىغان پهرزكى، جىھادقا ئۆزرلىك . مهجبورىیهتتۇر
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 چــۇنكى جىــسمانى .مهجــرۇھالر پهقهت جهڭــگه چىقماســلىقىال مــۈمكىن
ئهیىپ پهقهت بىرخىل یاكى ئىككى خىل جىھـاد یولىـدىن توسىیالىـشى      
مۈمكىن؛ لـېكىن ئـۇ باشـقا ئىمكـانىیهتلىرىنى یهنىـال ئىـشقا سېلىـشى          

مهسىلهن، بىر ئادەم جىسمانى جهھهتتىن ئـاجىز بولـسىمۇ، ئهقلـى          . الزىم
لـسا پـۇل ـ    بـاي بو .  تىلى ئارقىلىق جىھاد قىالالیدۇ-نورمال بولسا ئهقلى 

). جىھادقا ئىقتىسادى یـاردەم بېرەلهیـدۇ  (مېلى ئارقىلىق جىھاد قىالالیدۇ  
چـۇنكى، بىـر    . روھى كېسهللهرگىال خاستۇر   ئۆزر پهقهت ئهقلى بىنورمال     

ئهقلى (ئادەم ھهم باي ئهمهس، ھهم جىسمانى جهھهتتىن كېرەكسىز بولسا 
لسا، مانا شۇ ئۇنىڭ    دىلىدا دۈشمهنگه قارشى ھىسیاتتا بو    ) نورمال بولسىال 

  .ئىمكانىیىتىگه یارىشا جىھادتۇر
) شهرىئهتكه خىالپ( ھهرقانداق ئادەم مۇنكهر ”): ۋ. ئه.س(رەسۇلۇلالھ 

ھهرىكىتى ئارقىلىق (ئىشنى كۆرسه ئۇنى قولى بىلهن ئۆزگهرتىۋەتسۇن 
ئهگهر قـولى بىـلهن ئۆزگهرتىۋېتىـشكه كـۈچى       ،  )توغرا یولغا بۇرىۋەتـسۇن   

) ئهمرى ـ مهرۇف ئارقىلىق(تىلى بىلهن )  یار بهرمىسهشارائىتى(یهتمىسه 
) شارائىتى یار بهرمىسه( ئهگهر ئۇنىڭغىمۇ كۈچى یهتمىسه . ئۆزگهرتىۋەتسۇن

بـۇ  .  دېگهنىـدى )»مۇسـلىم «(“ ... دىلى ئارقىلىق قاتتىق نـارازى بولـسۇن     
ــسمانى      ــداق جى ــدۇكى، ھېچقان ــىتىپ بېرى ــۇنى كۆرس ــزگه ش ــس بى ھهدى

لمىغان، تىلىمۇ بولمىغـان، بـایلىقىمۇ بولمىغـان        ھهرىكهت ئىقتىدارى بو  
. دىلىدا مهیدانىنى ئىپادىلىسىمۇ بولىدۇ) ل بولسىالائهقلى نورم(ئادەملهر 

چۇنكى ئاشكارە ۋە یوشۇرۇن ئىشالرنىڭ ھهممىـسى، كۆڭۈلـدىن كهچـكهن           
  .ـ خىیالالرمۇ ئالالھقا رۇشهندۇر، ئۇ ھهممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ئوي

ــسىپالرغا   ــۇ پىرىن ــۆزرلىكلهردىن    ب ــاندىكى ئ ــاز س ــایىن ئ ــۆرە ئىنت ك
باشقىالرنىڭ ھهممىسى ئۆزلىرىـدىكى ئىمكـانىیهتلهر بىـلهن دۈشـمهنگه          

  !قارشى ئاتلىنىشلىرى كېرەك
جېنى بىلهن جىھاد قىلىشنىڭ نېمىنى كۆزدە تۇتىشى كۆپچىلىككه 

پـۇل ـ مېلـى بىـلهن جىھـاد      . مهلۇملۇق بولغاچقا بۇ ھهقته توختالمـایمىز 
ــش ۋە ــهنچىلهر     قىلى ــسىدا چۈش ــش توغرى ــاد قىلى ــارقىلىق جىھ ــى ئ  تىل
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ھهرخىل، قاراشالر مۇجمهل بولغاچقا، بۇ نوقتىنى ئایدىڭالشتۇرۇش نۆۋەتته  
  .ناھایىتى مۇھىم بولغانلىقى ئۈچۈن مۇشۇ ھهقته توختىلىپ ئۆتىمىز

، ئىنقىالپچىالر  )ئىنقىالپالر(ئالدى بىلهن ۋەتىنىمىزدىكى جىھادالر     
 ئۇالرنىڭ پاجىئهلىك ئهھۋالى ئۈستىدە ئازراق توختالماق،       ۋە) مۇجاھىدالر(

ــز ۋە   بولۇپمـــۇ كوممونىـــست ھـــاكىمىیىتى دەۋردىكـــى ئىنقىالپلىرىمىـ
ئىنقىالپچىلىرىمىزنىـــڭ ئهھـــۋالى، ئىجتىمـــائى ـ سىیاســـى مۇھىـــت،     
ــۋى     ــدا قىلغــان مهنى ــاي كوممونىــستلىرى پهی ــد، خىت ــسادى مۇھى ئىقتى

وســـفېرا ھهققىـــدە قىـــسقىچه  ئومـــۇمى سوتســـسىیال ئاتمكهیپىیـــات 
  .توختىلىپ ئۆتۈشكه توغرا كېلىدۇ

ــرەك     كوممونىــستالر  ــۈپهتلىمهك كې ــلهن س ــۈمله ســۆز بى ــر ج بى
ــانچىالردۇر  ــتىن  . تېپىلـــسا ۋاپاســـىز، یالغـ ئـــۇالر ئۆزلىرىنىـــڭ ئهمهلىیهتـ

چهتنىگهن، تهبىئى ۋە ئىجتىمائى قـانۇنىیهتلهرگه خىـالپ بولغـان قـۇرۇق             
ماددىـدىن   ـ  ى نهرسىلهردىن، قـانۇنىیهتلهردىن مهپكورىسىنى ھهممه ئهمهل

ئۇالر ئهمهلىیهت تهرىپىـدىن رەسۋاسـى چىقىـپ تۇرسـىمۇ        . ئۈستۈن قویىدۇ 
لىرىنـى  “ ئۇلۇغـۋار قـۇرۇق گهپ    ”قىلچه خىجىل بولماستىن ھېلىقىدەك     

ئىنــسانالرنىڭ : مهسـىلهن . بازارغـا سېلىـشتىن ئېرىنمهیــدۇ، زېرىكمهیـدۇ   
ئومـــــــۇمهن، (رەتپهرەســـــــتلىك تۇغمـــــــا مهنپهئهتپهرەســـــــتلىك، شۆھ

ــسىیهتچىلىك ــانۇنىیهت (تۇیغۇســى ) شهخ غــا قارشــى ھالــدا   ) تهبىئــى ق
ــالمىش  ــقىالرنىڭال    ”ئاتـ ــۆزلىمهي باشـ ــى كـ ــۆز مهنپهئهتىنـ ــۇ ئـ قىلچىمـ

قارىماققا . دېگهن قۇرۇق شۇئارىنى دەسسىتىۋالىدۇ   “ مهنپهئهتىنى كۆزلهش 
ممـــا بـــۇ قـــالتىس یاخـــشى ئىـــش، ئاڭلىماققـــا یېقىملىـــق ۋە تـــوغرا، ئه 

كوممونىست باشلىقلىرى ئۆزلىرىنىڭ بۇخىلدىكى چىرایلىق گهپلهردىن 
. تــۈزۈلگهن شــۇئارىغا ئــۆزلىرى باشــالمچىلىق بىــلهن خىالپلىــق قىلىــدۇ

باشقىالر ” ئوتتۇز یىلالپ ئومۇممۈلۈكچىلىك تۈزۈمىدە چاقرىقالر، خىتاپالر، 
ــۆزىنى بېغىــشلىغان   ــدا ئىــشلىگهن —ئۈچــۈن ئ ــۆزىنى ئۇنۇتقــان ھال “  ئ

ھرىمان ئۈلگىلهر یېڭىلىنىپ تۇرغان بولسىمۇ، ئىجتىمائى، ئىقتىسادى قه
ھهمـمه ئـادەم كوممونىـستالرنىڭ    . تهرەققىیات بىـر ئىـزدا توختـاپ قالـدى     
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ــۆزى    نومۇســسىز یالغــانچىلىقىنى، چــاقىرىقنى باشــقىالرغا چىقىرىــپ، ئ
جاھاننىـڭ  ”ئۇنىڭ تهتۇرسىنى قىلىدىغانلىقىنى كۆرۈپ یېتىپ، ئۇالرمۇ       

، “ ! قىالیلى...  ”، شۇئار، خىتاپالرغا ئاغزاكى ئاۋاز قوشۇپ، “نى ئېلىپرەپتارى
گه “ خوجـــام كۆرســـۇن”دەپ قویســـسىمۇ، ھهرىكىتىـــدە “ !ئېتهیلـــى... ”

قىلچىمـــۇ ئـــۆز ”یهنـــى ھـــېچكىم . ئىـــشلىگهچكه ئهنه شـــۇنداق بولـــدى
ئۆیىـدىكى  “ مهنپهئهتىنى كۆزلىمهي، باشقىالرنىڭال مهنپهئهتىنى كـۆزلهپ     

ر ئۇچۇمنى ئېلىپ چىقىپ ئومۇمنىـڭ خامىنىغـا قوشـۇپ    ئاشلىقتىن بى 
ئهمهلىیهتـــته (“ ئومۇمنىـــڭ”قـــویغىنى یـــوق، ئهكـــسىچه ھهركىـــم بـــۇ  

گه كـۆرە   “ ئېپـى ”خامىنىـدىن ئۆزىنىـڭ     ) كونكىرېت ئىگىسى بولمىغان  
ھېچ ئادەمنىـڭ   )! ۋە زورایمایتتى (زورایمىدى  “ خامان”ئېلىپال تۇرغاچقا بۇ    

قىـش ـ یـاز، قـار ـ یـامغۇر دېـمهي        . یوقىـدى قۇرسىقى تویمىدى، بهرىكهتمـۇ  
. ئىشلىسىمۇ ئىش تۈگىمهیتتى، ئهمما بىر قۇرساقنى باققىلى بولمایتتى      

مـال باھاسـى   ”: شۇ ھالدىمۇ كوممونىـستالر قىلـچه خىجىـل بولماسـتىن     
دەپ “  مۇقىم، بازارالر ئاۋات، خهلق تۇرمۇشى كۈندىن ـ كۈنگه یاخشىالنماقتا

  .بىلجىرالیتتى
 تهبىئـى تهرەققىیـات قــانۇنىیهتلىرىگه    –مونىــستالرچه مانـا بـۇ كوم  

 -3پارالق ” ئۇالرنىڭ ئاتالمىش .قارشى بىنورمال مهپكورىنىڭ نهتىجىسىدۇر
ىدىن كېیىن مهلۇم دائىرىـدىكى خۇسۇسالشتۇرۇشـنىڭ   “ ئومۇمى یىغىن 

 مۈلۈكچىلىــك تۈزۇمىـــدىن  يغــایهت زور نهتىجىــسى كۆرۈلــۈپ، ئومــۇمى    
نىڭ ئهۋزەللىكى ئىـسپاتالنغان بولـسىمۇ،   خۇسۇسى مۈلۈكچىلىك تۈزۈمى  

یهنىـال  ) تېخىمۇ توغرىراقى، داپشاق، قېلىـنالر    (لېكىن، بۇ تۇغما تهلۋىلهر     
 ئهمهلىیهتنىـڭ نهتىجىـسى   —ئۆز مهنتىقىسى بویىچه پىكىر قىلىپ، بـۇ       

نى، تهبىئى ۋە ئىجتىمائى قانۇنىیهتلهردىن تۇغۇلغان پۇالتتهك دەلىلنى  —
ــۆزل  ــشتىن ئــ ــوغرا ”ىرىنى قــــاچۇرۇپ، ئېتىــــراپ قىلىــ پارتىیىنىــــڭ تــ

ــدە ــدى(…“ رەھبهرلىكى ــشتى) بول ــۈنلهي   . دېیى ــاكىتتىن پۈت ــۇ پ ــى ب یهن
تېخـى  . نـى ئىـسپاتالشتا پایدىلىنىـشقا ئورۇنـدى      “ ئاساس”تهسكىرى بىر   

باي بولـۇش   ”ئۇالر بىرەر باي بولغان ئادەمنى تونۇشتۇرسا سۇنئى ھالدا بىر          
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تىـسىیهدىن ئـۆتكهن سـاختا بىـر       رىپى. قۇراشتۇرۇپ چىقىـدۇ  “ تهجرىبىسى
، “سـىز بـاي بولۇشـتا نـېمىگه تایانـدىڭىز؟       ”: كۆرۈنۈشته مـۇخبىر سـورایدۇ    

 سىیاســهتكه  —پارتىیىنىــڭ تــوغرا رەھــبهرلىكىگه   ) ؟(ئالــدى بىــلهن  ”
دەپ جاۋاپ بېرىدۇ، ھېلىقى تهجرىبه سۆزلىگۈچى باي، “ ...تایاندىم، ئاندىن،

ــویىچه  ــا بــ ــۈگىتىلگهن فورمــ ــۇ قىلىقالر. ئــ ــڭ نهقهدەر  بــ ــن ئۇالرنىــ دىــ
بۈگــۈنكى دۇنیــادا نهدە كوممونىــست . نومۇســسىزلىقى بىلىنىــپ تۇرىــدۇ

لـېكىن  ! تۈزۈمى بولسا شۇ دۆلهتنىڭ ئىقتىـسادى تـۆۋەن، بـۇ بىـر پاكىـت          
ــرى     ــۇرۇق گهپ دۆۋىلى ــا یهنه ق ــسىڭىز بۇنىڭغ ــۇنى دې ــستالرغا ب كوممونى

قویۇپ تۇرۇپ، باشقىسىنى (مهسىلهن . ئارقىلىق جاۋاپ بهرمهككه ئۇرۇنىدۇ
ئوخشا ئېرق، ئوخشا ئىقتىسادى ۋە مهدەنىیهت ئاساسىدىكى، پهقهت تۈزۈمى 
ئوخـشىمایدىغان بىرقـانچه دۆلهت ۋە رایـوننى سېلىـشتۇرساق بـۇ تېخىمــۇ      

شـهرقى ۋە غهربـى     ) سابىق(جهنوبى ۋە شىمالى كورىیه؛     ): رۇشهن بىلىنىدۇ 
بـۇ  ...  ۋە سىنگاپورگېرمانىیه؛ خىتاي ۋە تهیۋەن؛ خىتاي ۋە خوڭكوڭ؛ خىتاي 

ــلهت     ــدە ئوخــشاش مىل ــڭ ھهر ئىككــى تهرىپى ــشتۇرۇلغان جایالرنى سېلى
تــارىخى، مهدەنىیىتــى، ئىقتىــسادى ئاساســى، ئهقلــى ئىقتىــدارى . یاشــایدۇ
پهقهت تۈزۈمى ئوخشىمىغانلىقى ئۈچۈن ئىقتىسادى سهۋىیىسى . ئوخشاش

ــسىزلىقى،  . ئوخــشاش ئهمهس ــستالرنىڭ نومۇس ــقا كوممونى ــدىن باش  ئۇن
خىجىللىق تۇیغۇسىنى یوقاتقانلىقى، رەزىللىكى، مۇستهبىتلىكىنى یهنه 
شــۇنىڭدىنمۇ كۆرىــۋېلىش مــۈمكىنكى، ھهر یىلــى بىرىنچــى ئىیولــدىكى 
پارتىیه بایرىمى ئۈچۈن ئالدىن بىر ـ ئىككى ئاي نۇرغۇن ئادەم خىزمهتتىن  

ــارتىیىنى مهدھ    ــارلىق قىلىــپ، پ ــپ تهیی ــشا ـ     یىئایرىلى لهیــدىغان ناخ
ئىككى ئاي ئىچىدىكى نۇرغۇن ئادەم كۈچى، مالىیه       . رنى تهییارالیدۇ ئویۇنال

ــزمهتچىلهرگه،    ــستالر خىـــ ــسىدە كوممونىـــ ــسىراپچىلىقى نهتىجىـــ ئىـــ
ــدۇ     ــسىدە ئــۆزلىرىنى ماختىغۇزى ــپه تهرىقى ــا ۋەزى ــۇ كونــا  . ئوقۇغۇچىالرغ ب

زاماندىكى پادىشاالرنىڭ ئوردىـدا بىـر نهچـچه مهدھىیىـۋاز شـائىرنى مائـاش        
 ئۆزىنى مهدھىیىلهتكىنىگه ئوخـشاپ كهتـسىمۇ، كـۆلىمى        بېرىپ بېقىپ 

! جهھهتته كىشىنى چۈچىتىدىغان دەرىجىدە ئۇنىڭدىن ئېـشىپ چۈشـىدۇ         
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تهبىئى گـۈزەل نهرسـىلهرنىڭ پهرداز تهلهپ قىلمایدىغانلىقىـدىن ئىبـارەت      
قانۇنىیهتكه ئاساسالنغاندا كوممونىستالرنىڭ بۇ قىلمىشى رەسۋالىقنىڭ   

ــكه ئهڭ ئهھمىــیهت  ! مــایهن بولىــشىدۇرباشــقا بىــر تۈرلــۈك نا  قــۇرۇق گهپ
بېرىدىغان كوممونىستالر بىر یىلى ھهر بىر ئوقۇغۇچى، ھهربىر ھۆكۈمهت      

ــۆیىمهن ”خىزمهتچىــسىگه  ــارتىیىنى س ــدا  “ پ ــگهن تېمى ــېمه ”دې ــر ن “ بى
یېزىپ تاپشۇرۇشنى ۋەزىپه ) شۇنىڭدىن باشقا مۇۋاپىقراق نام تېپىلمىدى(

پ بولغـان بـۇ ئىمپىرىیىـدە ھهر بىـر ئـادەم      نوپۇسى ئىنتایىن كـۆ  . قىلغان
 لىك ئىككى ۋاراق، ھهر سهككىز ئادەم بىر تاختا قهغهز سهرپ قىلىپ 1:16

ــدىغان قهغهز     ــۈن كېتىـ ــیىلهش ئۈچـ ــۇنئى مهدھىـ ــستالرنى سـ كوممونىـ
ــدۇ   ــشىنى چۆچىتىــ ــان كىــ ــۇ ســ ــسا بــ ــساپالپ چىقىلــ ــۇ قهغهز . ھىــ بــ

مانا مۇشۇنداق . ..قىرغىزىستاننىڭ ئىككى یىللىق ئىستىمالىغا یېتىدۇ
تۇترۇقسىز قىلىقالر كوممونىستالرنىڭ قانـداق بىـرنېمه ئىكهنلىكىنـى        

ئهممـا كوممونىـستالر بىـلهن      . چۈشىنىشته بىر ئهینهك رولىنـى ئوینایـدۇ      
پوالتتهك پاكىت قویۇپ مۇنازىرە ئاچسىڭىزمۇ، ئۇالر قـۇرۇق گهپـلهر بىـلهن       

چـۇنكى ئۇالرنىـڭ   . ۇباشنى ئایالندۇرۇپ، یهنىال ئـۆزىنىڭكىنى یورغۇلىتىـد      
پاكىـت  . خىجىللىق تۇیغۇسـىنى یوقاتقـانلىقىنى سـۆزلهپ ئۆتكهنىـدۇق        
ــا . شـــۇكى، خىجىللىـــق تۇیغۇســـى ئىنـــسانغىال خـــاس تۇیغـــۇدۇر  ئهممـ

چۇنكى ئۇالر ئوتتۇز . كوممونىستالرنىڭ مهنىۋىیىتى ئىنسانغا ئوخشىمایدۇ
نـى  “ بۇرژۇئازىیىنىڭ ئاتالمىش ئىنـسان تهبىئىتـى نهزەرىیىـسى       ”یىلالپ  

 ئىنـسان تهبىئىتـى   —بـۇ پاكىـت   (تهنقىت قىلىش بىـلهن شـوغۇلالندى     
). بۇرژۇئازىیىگه خاس، كوممونىستالر بىلهن ئاالقىسى یـوق، دېگهنلىكتـۇر    

ئهنه شۇنداق غهلىتىلىك نهتىجىسىدە كوممونىست تۈزۈمىدە یاشایدىغان       
نى دادىنى بالىغـا، بـالى  . ئىنسانالرنىڭ ئىنسانلىق ئېڭى بۇزىۋېتىلگهندۇر   

ــات قىلىــق    ــسانغا ی ــا قارشــى قویۇشــتهك ئىن ــسىل    ”: دادىغ ــۈزۈل ـ كې ئ
ــوقتىئى نهزەر   ــدان ۋە ن ــا خــاس مهی ــات ئىنقىالپچىلىرىغ دەپ “ پورۇلىتارىی

شـۇئارى بىـلهن نۇرغـۇن دادىـالر     “ چهك ـ چېگرا ئاجرىتىش ”. مهدھىلهندى
سىیاسى مهیدانى  ”،  “ھاڭگا ئېشهك بالىسىغا ئىگه بولمىغاندەك    ”خۇددى  
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؛ نۇرغـۇن   )تېنىـشقا مهجبـور بولـدى     (بالىلىرىدىن تاندى   “ بولمىغانتوغرا  
) “كاپىتــالىزىم یولىغــا ماڭغــان ”(بــالىالر تېخىمــۇ ئېچىنىــشلىق تــۈردە  

دادىالر مهجبورالنغان بولسا، بالىالر . “چهك ـ چېگرا ئاجراتتى”دادىلىرىدىن 
ــدى ــات        . ئالدان ــر سىیاســى كېلىم ــۇنداق بى ــتا ش ــتا ـ ئاس ــدە ئاس نهتىجى
ــهكى ــز نــارازى      ش ــدە بىــرەر ئېغى ــر دادا ئۆزىنىــڭ ئۆیى للهندىكى، ئهگهر بى

ــۇنى     ــمهي ئ ــچه ئىككىلهن ــالىلىرى قىل ــسا، ب ــى قىل ــاتتىكى گهپن كهیپىی
مهلــۇم قىلىــدىغان ) بىــزگه نىــسبهتهن ئېیتقانــدا خىتایغــا (“ پــارتىیىگه”

ــساننى   . بولــدى ــسیاتلىق ئىن ئهنه شــۇنداق قىلىــپ، كوممونىــستالر ھى
ئــــــادەملهر  . رغا ئایالنــــــدۇرۇپ قویــــــدى ھىسىیاتــــــسىز ماشــــــىنىال 

كوممونىستالردەكال ساختىپهز بولۇپ كهتتى ۋە بۇ خىل خۇسۇسىیهت جان 
تىن ئۆتۈپ، “ رەپتارىغا كىرىۋېلىش”ئىھتىیاجى ئۈچۈنال  ) یاشاش(بېقىش  

ــمى  ــهزمىگهن ھالــدا  (رەس ــىیهتكه ) ئۆزلىرىمــۇ س  پىــسىخىك —خۇسۇس
“ قىزىل تېرورلۇق ”ىللىك  ئۇزۇن مهزگ ! ئاالھىدىلىككه ئایلىنىپ كهتتى  

بۇ خىل روھى   ! ۋەھىمىسى كىشىلهرنى بهك سهزگۈر، ھىلىگهر قىلىۋەتتى     
زادىــال قۇرســىقى : مهســىلهن! ھــالهت قــان ـ قېنىغــا سىڭىــشىپ كهتتــى  

شـۈكرى، پارتىیىنىـڭ   ”تویمایدىغان دېھقاندىن بىرسـى ئهھـۋال سورىـسا،       
ىدا چاي ئىچىپ دەیدىغان؛ ئهمدىال سېرىق قۇناق زاغرىس…“ رەھبهرلىكىدە

چاال تویغان شـائىر، زاغرىنىـڭ یـۇقى ئاغزىنىـڭ چۆرىـسىدە مانـا مهن دەپ               
جهنـنهت  ”نۇرىدا “ پارالق”ماراپ تۇرسىمۇ پارتىیىنىڭ شهپقىتىنى، ئۇنىڭ  

دا یاشاۋاتقانلىقىنى مهدھىیىلهیدىغان؛ بىر ئائىلىـدە بـالىمۇ        “ پاراۋانلىقى
ــاچ، ئهممــا ھــېچكىم    ــانىمۇ ئ ــاچ، ئ جــۈرئهت قىلىــپ مۇشــۇ  ئــاچ، دادىمــۇ ئ

ــاللىقنى پهردازســ  ــىرەتلى   رىئ ــپ ھهس ــا ئېلى ــدا تىلغ نهلمهیدىغان، ىز ھال
ئهكسىچه ئومۇمى یاسـىما كهیپىیاتقـا ئۇیغـۇن ھالـدا پـارتىیىگه مهدھىـیه              

ئهگهر بىـرەر ئهركه بـاال جـۈرئهت     . یاڭرىتىپ تۇرىدىغان ھالهت شهكىللهندى   
لىــسا، دادىــسى قىلىــپ، قۇرســاق تویغىــدەك زاغرىنىــڭ یوقلىقىــدىن دات 

پارتىیه بولمىغـان بولـسا شـۇمۇ یوقىـدى،         ! ئاغزىڭنى یۇم ”: تهنبىھ بېرىپ 
بېـشىڭنى یهیـسهن،   ! مۇشـۇنداق گهپلهرنـى ئىككىنچـى قىلغـۇچى بولمـا     
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بــۇ خىــل چهكــلهش، بــۇ خىــل ســىقىپ كۆنــدۈرۈش  . دەیتتــى“ !بولمىــسا
ــڭ      ( ــامۇ غىــ ــىلهرگه قارىتــ ــېگىش نهرســ ــقا تــ ــارازى بولۇشــ ــلى نــ ئهســ

ئاڭ شـهكىللىنىش باسـقۇچىدىكى بـالىالردا قانـداق      —)قىلدۇرماسلىق
پـسىخىك ئاالھىـدىلىكنى شهكىللهندۈرۈشـى مـۈمكىن؟ تهبىئىیكـى، بـۇ       
ئىنتایىن پاسسىپ بىرخىل خاراكتېر یېتىلدۈرىدۇ ۋە كوممونىستالرنىڭ     
ــدىغان     ــدىغان، گهپ ئاڭالی ــل گهپ قىالالی ــق بىرخى ــىغا مۇۋاپى مۇددىئاس

“ ئىــشلهپچىقىرىش ھـــایۋانلىرى ”) نئهممــا قارشــىلىقنى بىلمهیــدىغا   (
ھېچكىم ـ ھـېچكىمگه ئىـشهنمهیدىغان، قورقانچـاق،     ! یېتىلىدۇ، ئهلۋەتته

جۈرئهتــــسىز، قارشــــىلىق روھــــى ســــۇنغان، ھهممىــــگه كۆنــــۈككهن ۋە 
 —كۆنۈكىدىغان، ھهممىگه شۈكرى قىلىدىغان تهسلىمچى روھى ھالهت        

ــۇتتى    ــۈز ت ــۇپ شهكىللىنىــشكه ی ــسىخكا بول ــاي . ئومــۇمى مىللــى پ خىت
كوممونىــستلىرى ھۆكــۈمرانلىقى ئاســتىدىكى خىتایالرنىــڭ ئــۆزلىرىگه  
قارىغاندا ئىمپىـرىیه تهۋەسـىدىكى مۇسـتهملىكه مىللهتلهرنىـڭ بېـشىدا           
سىیاسى بېسىمدىن باشقا یهنه مىللى بېسىمنىڭ ئارتۇق چۈشكهنلىكى، 
مۇســـۇلمان مىللهتلهرنىـــڭ بېـــشىغا یهنه دىنىـــي بېـــسىمنىڭ ئـــارتۇق  

ــكهنلىكى ب ــسىخىكىدا   چۈش ــسا یوقــۇرىقى پ ــسىپ پــسىخىكىدا (ول ) پاس
مانــا بــۇ ھــال بىزنــى . مــۇ شــهكىللهندۈردى“ مىللــى خاســلىق”ئاالھىـدە  
یهنه بىـر  ! مهنـزىلىگه سـۆرەپ كهلمهكـته     “ قۇللۇققا كۆنۈكـۈش  ”بۈگۈنكى  

ــستالرنىڭ       ــۈزۈم، كوممونى ــار ت ــكهن ناچ ــرى كهچ ــدا زىك ــتىن یوقۇرى تهرەپ
ۇنالرچه كــۆزى كىچىكلىكــى   خوتــ—مهرتلىــك تۇیغۇســىدىن مهھــرۇم   

ئهگهر بىر  . تۈپهیلى، بىزنىڭ ئىقتىسادى ئاساسىمىز ئىنتایىن ناچار ئىدى      
ئادەم بهك ھىسىیاتلىق شائىر بولغان تهغدىردىمۇ قۇرسىقى ئاچ بولسا، ئۇ         
مهلۇم بىر شېىر ئۈستىدە ئهمهس، بهلكى قۇرساق مهسىلىسى توغرىـسىدا     

 تۇیغۇسى بارلىق جانلىقالرغا یاشاشقا ئىنتىلىش. باش قاتۇرۇشى مۈمكىن
ــاق    ــهرتى تام ــڭ بىرىنچــى ش ــاقتۇر ۋە بۇنى ــى، ئاچقۇرســاق  . ئورت تهبىئىیك

ۋەتهننىـڭ  :  مهسـىلهن —ئادەمنى ئاللىقانداق گۈزەل ھهم ئۇلـۇغ غـایىلهر         
ــتهقىللىقى  ــۇرار؟   —مۇسـ ــك قىزىقتـ ــلهر قانچىلىـ ــسىدىكى گهپـ  توغرىـ
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قالپ قـېلىش   ھایاتنى سـا   (—شۈبھىسىزكى، ئاچ ئادەمنىڭ ئىنتىلىشى     
ــۈن ــدۇ ) زۆرۈرىیىتـــى ئۈچـ ــىدا بولىـ ــاق خۇسۇسـ ــاق  . تامـ ــۆۋەتتىكى تامـ نـ

بـۇ  . مهسىلىسىنى ھهل قىلىش ئۇنىڭ ئۈچۈن غـایىگه ئایلىنىـپ قالىـدۇ           
ــۆۋەن  (بولــسا ھــایۋانى ئىــستهكتۇر  یهنــى، ھــایۋانالردىمۇ بولىــدىغان ئهڭ ت

كوممونىــستالر ھۆكــۈمرانلىقى خهلقنــى ئهنه شــۇنداق ھالغــا   ). تهلهپتــۇر
شۇنداق ھایۋانالرغا ئایالندۇرۇپ قویغـانكى، ئهڭ تـۈۋەن        ! ۈشۈرۈپ قویغان چ

چهكتىكـــى ھایـــات تهلهپلىرىـــدىن نېرىغـــا ئۆتهلمهیـــدىغان، نېرىـــسىنى 
بىكارچىلىقتىن رېۋىزىئونىزىم كېلىپ ”! ئویلىمایدىغان قىلىپ قویغان

دىگــۈدەەك “ ئــۇھ”بىــلهن خهلقــقه “ بۈیــۈك تهلىمــات”دېــگهن “ چىقىــدۇ
بهرمهي، ئۈنۈمسىز، نهتىجىسىز، ئهھمىیهتسىز، ئهقىل قوبۇل     ئىمكانىیهت  

قىاللمایــدىغان بىھـــۇدە ئهمگهكـــلهرگه سېلىـــشى، ئهتىـــگهن ـ كهچـــته     
دەپ توپلىۋېلىشى، سـوتكىنىڭ قالغـان      “ سىیاسى ئۈگۈنۈش ”،  “دولقۇن”

ۋاقتى تاماق یېیىشكىمۇ ئاران ئۈلگۈرگهن ھالدا ئـۇخالش بىـلهن ئۆتىـشى     
نغان ئىجتىمائى مـۇھىتتىكى، خهلقـقه ئـۆز ـ ئـارا      شۇ مهقسهتته ھازىرال —

پىكىرلىشىش، دەرتلىشىش ئىمكانىیىتى بهرمهسلىك، تهپهككۈر قىلىپ، 
ھهق ـ ناھهق، توغرا ـ خاتا ئۈستىدە پىكىر یۈرگۈزۈپ بىر خۇالسىگه كېلىش 

ئاساســهن ئــاچ ھهم ھــارغىن بولغــان ئىنــسانالر ! پۇرســىتى بهرمهســلىكتۇر
 قۇرســاق غېمــى یــاكى ئۇخلىــۋېلىش خىیالىــدا  ئــازراق پۇرســهت بولــسىال
  بولماسلىقى مۈمكىنمۇ؟

ۋە شــۇنىڭغا “ دولقــۇن”ماۋنىــڭ ئۆلۈمىــدىن كېــیىن بهزى جــایالردا  
، ئۈنۈمـسىز ئـوپچه ئهمگهكـلهر تـۈگىگهن     “ھاشـار ”ئوخشاش ئـاخىرى یـوق     

بولــسىمۇ، لــېكىن، جهنــۇپتىكى ئىككــى ۋىــالیهت یېزىلىرىــدا تــۈگىمهس  
نىڭ قۇلــدارالرچه رەھىمــسىز ھۆكـــۈمرانلىقى   ھاشــار، ئهتــرەت باشـــلىقى  

یېقىنقى مهزگىللهردىن بېرى مهیدانغا . ئوخشاشال داۋام قىلىپ كهلمهكته
ــى    ــنقىالپ ھهرىكهتلىرىن ــان ئى ــتىش  ”كېلىۋاتق ــۇپ كې ــىقى توی ، “قۇرس

كېلىپ چىققان دەپ تهھلىل قىلغان دۈشـمهن، یهنه        “ بىكارچىلىقتىن”
ویالپ تېپىـپ، خهلقنـى ھاشـارغا    لهرنـى ئـ   “ ئهمـگهك ”قایتىدىن بىر تاالي    
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جهنـوپتىكى  . دېگۈدەك ماجالىنى قویمایـدىغان بولىۋالـدى     “ ئۇھ”ھهیدەپ  
مهلۇم شهھهرنىڭ شهھهر ئهتىراپىدىكى ئىككى یېزا ھاشارغا ھهیدەلگىنىدە 

بۇ یهردە تىجـارەت خېلـى راۋاجالنغـان، تۇرمـۇش سهۋىیىـسى بىرئـاز یامـان            (
 باي یۇرتداشلىرىنى ھاشاردىن ئازات خهلقپهرۋەر بىر) ئهمهس بولغانلىقتىن

. قىلىش ئۈچۈن، كېتىدىغان ئهمگهك كۈچىگه پـۇل چىقارمـاقچى بولغـان           
بۇنىڭ بىلهن تىجـارەتتىكى ئـادەملهر ئـۆز ئىـشىنى قىلىـۋىرەلهیتتى، ھهم            

لـېكىن، بـۇ یهردىكـى ئهڭ       . ئېرىشهتتى) ئىش ھهققىگه (ئىشسىزالر پۇلغا   
ــۇ خه   ــاي ب ــپهرۋەر باینىــڭ  چــوڭ سىیاســهت بهلگۈلىگــۈچى خىت ــېمه ”لق ن

مهقسهتته شۇنداق قىلماقچى بولغانلىقىنى، ئۇنىڭ قانداق قىلىـپ بـاي        
ــقۇدەك      ــلهن قارشىالش ــىتى بى ــڭ سىیاس ــدىلىكته پارتىیىنى ــۇپ، ئهم بول

ھهمــدە بــۇ تــوغرا، . قــاتتىق سۈرۈشتۈرۈشــنى تهلهپ قىلغــان“ بــولغىنىنى
ه پـۇل كېـرەك   بىزگ”: یوللۇق، شۇنداقال پایدىلىق تهكلىپكه قارشى ھالدا    

ــرەك  ــۈچى كېــ ــگهك كــ ــگهن“ !ئهمهس، ئهمــ ــۇنى  . دېــ ــۋال شــ ــۇ ئهھــ بــ
چۈشهندۈرىدۇكى، خىتایالر ئۇیدۇرۇپ چىقىرىدىغان تۈگىمهس ھاشارالرنىڭ 

بۇندىن باشقا ئۆمرىدە ئېتىزلىققا . ئارقىسىغا سىیاسى غهرەز یوشۇرۇنغاندۇر
 “دېھقـانچىلىق تېخنىكلىـرى   ”چىقىپ بىرتال گىیا ئۈندۈرۈپ باقمىغان      

“ تېخنىكـا ”دەپ نام ئالغان بىكار تهلهپ بىرنېمىلهرنىـڭ مهجبـورى تـۈردە         
بىلهن تهمىنلىشى ۋە بۇنىڭ ئاقىۋىتىدە ھهمىشه مهغلوبىیهتلىك نهتىـجه      

ھوســـۇلنى كېمهیتىـــۋەتكهنلىكتىن نامراتلىـــشىش ســـۈرئېتىنىڭ     —
تېزلىشىشى، ھهممىسى نورمال یاكى تهسـادىپى ئىـشالر ئهمهس، بهلكـى،           

 ئۈچــۈن ئالــدىن پىالنالنغــان نهیرەڭــۋاز سۈیىقهســتلىك     سىیاســى غهرەز
  .ئىشالردۇر

غهربى شىمال ”كېیىنكى ۋاقتالردا خىتاي سودىگهرلىرىنىڭ ھه دەپ 
غـا ئىچكىــرىلهپ كىرىـشى، تـوپ تــارقىتىش بـازارلىرى، تىجــارەت     “ بـازىرى 

 رىقابهت ئىقتىدارى  كومپانىیهلهرنى قۇرۇشى، ئهسلىدىمۇ —شىركهتلىرى 
جىز بولغــان یهرلىــك خهلقنىــڭ سودىــسىنى كېــرەكتىن     ناھــایىتى ئــا 

یهر ... چىقىرىپ، تهدرىجى ھالدا ۋەیران بولۇش گىرداۋىغا قىستاپ بارماقتا          
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ــقا     ــى تاشالشــ ــانالرنى یهرنــ ــشى دېھقــ ــشىپ كېتىــ ــېلىقىنىڭ ئېــ ســ
یاشــــاش یــــوللىرى خىتــــایالر تهرىپىــــدىن پۈتــــۈنلهي . مهجبورلىماقتــــا

مۇشـۇنداق بىـر ۋەزىیهتـته      ! مهكتهتوسىۋېلىنىپ، بىزنى ھاالكهتكه ئىتتهر   
بایالر ئۆزلىرىنىڭ بایلىقى بىلهن مهغرۇرلىنىپ، ھهرقانـداق ئىقتىـسادى          

یـاكى مىللـى   (بوھرانمۇ مېنـى یېقىتالمایـدۇ، دەپ مىللـى ۋەزىیىتىمىـز          
چۇنكى !  گه ئۆزىنى ئاالقىسىزدەك ھىساپلىسا ئېغىر خاتادۇر) قىسمىتىمىز

  :قۇرئاندا
سـۈرە  (…“ ! الر سـىلهر ئۈچـۈن سـىناقتۇر      بالىلىرىڭالر، ماللىرىڭ ”

  . دېیىلگهن) ـ ئایهت28“ ئهنفال”
بولۇپمۇ (كوممونىستالر تهییارلىغان  —ئهمدى ئاساسى گېپىمىزگه 

سىیاسى كېلىمات، ئىقتىسادى ھالهت ۋە مهنىۋى ) بىز ئۈچۈن تهییارلىغان 
كهیپىیــات ئىچىـــدە خـــۇددى كېـــسهلدىن تۇغۇلغـــان مهجـــرۇھ بالىـــدەك  

بولماســـلىقىدىكى بىـــر قـــانچه ســـهۋەپلهر “ ئهي”ىمىزنىـــڭ ئىنقىالپلىر
نىیهتنىڭ تازا بولماسـلىقى   : ئهڭ مۇھىم سهۋەپلهر  . ئۈستىدە توختىلىمىز 

بىـــــلهن جىھادنىـــــڭ ئومۇمخهلـــــق ھهركىـــــتىگه ئایلىنالماســـــلىقى، 
مۇجاھىدالرنىڭ یېتىم قوزىدەك یىگانه ھالدا ئوتتۇرغـا چىقىـپ قېلىـشى           

ــدىن سۆیۈلمهســلىك — ــگه بولماســلىقى   خهلــق تهرىپى ــایىگه ئى ى، ھىم
گهرچه كۆپچىلىكنىــڭ . دۇر) خهلــق ئارقــا ســېپىگه ئىــگه بواللماســلىقى (

ھىــسىیات جهھهتــته ھىــسداشلىقى بولــسىمۇ، ئهمىلىیــراق قولالشــقا      
خىتاي كوممونىستلىرى ئۆزلىرىنىڭ زورىـیىش  . جۈرئېتى بولماسلىقىدۇر 

ن خهلقنىڭ بىر ـ بىرىنى جهریانى، پارتىزانلىق ئۇرۇشلىرىدا پارتىزانالر بىله
قوللىشىدىن ھاسىل بولغان غایهت زور مهنىۋى قۇۋۋەتنى ئوبـدان تهتقىـق    
ــشهلمهسلىك     ــلهن ئېرىـ ــوللىرى بىـ ــشىش یـ ــا ئېرىـ ــان ۋە بۇنىڭغـ قىلغـ
ــدەك    ــدا زىكــرى قىلىنغان ــدان بىلگهچــكه بىــزگه یوقۇرى یوللىرىنىمــۇ ئوب

ە تهشۋىقات ئهسلىد. سىیاسى كېلىمات ۋە مهنىۋى كهیپىیاتنى ھازىرلىغان
ئارقىلىق ئېرىشىلىدىغان نۇرغۇن نىشانالر ئوتتۇردىن قالغان، كهڭ تۈردە        
تهشــۋىقات ئېلىــپ بېرىــشنىڭ ئىمكــانىیىتى بولمىغاچقــا ئىــنقىالپ      
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خهلققه ھهقنى تونۇتۇش، خىتاي    . ئومۇمىخهلق ھهركىتىگه ئایلىنالمىغان  
رىمىز سىیاسهتلىرىدىكى یوشۇرۇن غهرەزلهرنى چۈشهندۈرۈش ئىمكانىیهتلى

ــا   ــا خهلــــق كوممونىــــستالرنىڭ ئىــــدىئولوگىیه ھۇجۇمىغــ بولمىغاچقــ
ئۇچۇراۋېرىپ، ئاخىرى قایمۇققان، ھهتتـا ئادەملىـك ئېڭـى، نورمـال پىكىـر       

بىزنىڭ یېزىلىرىمىزدىكى : مهسىلهن. قىلىش ئىقتىدارىمۇ بۇزىۋېتىلگهن
ــۇزۇن بىــر زامــان ئهڭ ناچــار یېمهكلىــك بىلهنمــۇ     دېھقــانالر تۇرمۇشــىدا ئ

نالماسلىق ۋەزىیىتى شهكىللهنگهن بولـسىمۇ، ئـۇالر نـارازى بولۇشـنى       تویۇ
بىلمهس ھالغا كهلگهن یاكى كىمدىن ئاغرىنىـشنى بىلمهیـدىغان ھالغـا     

ــگهن  ــسىزلىكىنىڭ    (كهلـ ــۆز بهخىتـ ــق ئـ ــۇن خهلـ ــازىرغىچه ھهم نۇرغـ ھـ
ھهتتا بهزىلهر ئهڭ ). سهۋەپچىسى خىتایالر ئىكهنلىكىنى ئویالپمۇ باقمایدۇ 

ىدىكى ھایاتلىق شارائىتىدا یاشاۋاتقان بولىشىغا قارىماي، شـۇ   تۆۋەن دەرىج 
كۈنى ئۈچۈن پارتىیىگه رەھمهت ئېیتىش روھى ھالىتىدە بولىدىغان غهلىته 

جهنوپتىكى خېلى . بىرخىل دۆتلۈك، گاڭسالىق ئهھۋالىغا چۈشۈپ قالغان
ــقان خىتــایالر بولمىغــانلىقى،       ــۆپ یېــزىالردا یېقىــنغىچه ئولتۇراقالش ك

ئــۆز ) مــاھىیهتته مــاالیالر —تۆۋەنــدىكى كىچىــك ئهمهلــدارالر (رالر ئهمهلــدا
ــۈپ    ــسىزلىكلهرنىڭ تــ ــۈن، بهخىتــ ــانلىقى ئۈچــ ــزدىن بولغــ قهۋىمىمىــ
سهۋەپچىــسى خىتــایالر ئىكهنلىكىنــى چۈشــىنىش پــۇخرالىرىمىز ئۈچــۈن  

چــــۇنكى ئــــۇالر . ھهقىقهتهنمــــۇ ئهقىلغــــا ســــىغمۇغىدەك بىــــر ئىــــش 
شۇڭا ئۇالرنى . شتۇرۇلغان خهلق ئىدىئاڭسىزالشتۇرۇلغان، ھهقتىن یىراقال

. كىچىك بالىنى ئاخماق قىلغانـدەك ئاخمـاق قىلىـش ئاسـان بولىۋاتىـدۇ      
ئۇالر ھهتتا شۇنىمۇ تهسهۋۋۇر قىاللمـاس ھالغـا كهلگهنكـى، ھازىرقىـدىنمۇ         
تــۆۋەن تۇرمــۇش كهچۈرىۋاتقــان ئىنــسانالر نهدە بــار؟ كوممونىــست خىتــاي  

ىز یاشىیالىغان ۋە بهلكى ھازىرقىدىن كهلمىگهن زامانالردىمۇ ئهجداتلىرىم
یاخــشىراق یاشىیالىغانكهنمىــشقۇ؟ ئاتــا ـ بوۋىلىرىمىزمــۇ خىتایالرســىز     

دېگهننىمـۇ ئـویالپ بـاققۇچىلىكى      ... ئۆلۈپ قالماي ھازىرغا كهپتىكهنغـۇ؟    
مهنىۋى تۇرمۇشىمىزدىكى سىیاسـى ھاۋانىـڭ      . یوق ھالغا كېلىپ قالغان   

 ھېچكىمگه ئىشهنمهیدىغان ھالغـا     قۇیۇقلىقى بىزنى گۇمانخور، ھېچكىم   
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كهلتۈرۈپ قویغـان بولـسا، زىیـادە نـامراتلىق، ھهمىـشه بۇرنىمىزغـا پـۇراپ               
تۇرغــان ئــاچ قــېلىش خهۋپــى بىزنــى ئــاچكۆز، بېخىــل ھــالهتكه كهلتــۈرۈپ  

نهتىجىــدە ئىــنقىالپ ئۈچــۈن كېــرەك بولىــدىغان ئىقتىــسادى ۋە . قویغــان
كۆپچىلىكنى ھهركهتلهندۈرۈش مهنىۋى قۇۋۋەت ھهل بولمىغاچقا، ھهمدە زور 

ئىمكانىیىتى بولمىغان ئهھۋال ئاستىدا، ئىقتىـسادى ئاسـاس بولمىغـان،           
شهخسىیهتتىن خالى،  —تېخىمۇ مۇھىمى ئالالھ رىزالىقىنى كۆزلهیدىغان

 خالىس نىیهت، توغرا ئهقىدىنىڭ بولماسلىقى بۇ ئىنقىالپالرنى يھهقىقىی
  .ئىدى، ئهلۋەتتهمهغلوبىیهتكه ئېلىپ بېرىشى مۇقهررەرلىك 

شۇنى تهكىتلهش ئارتۇق ئهمهسكى، كوممونىستالرنىڭ دىنغا قارشى 
مهپكورىـــسى خهلقنـــى ئهڭ بۈیـــۈك مهنىـــۋى تۈۋرۈكىـــدىن، خهۋپـــكه دۈچ 

ئىسالمنىڭ . كهلگهندە قوغدایدىغان مۇستهھكهم قورغىنىدىن ئایرىۋەتتى    
 كوممونىـستالر . ھهقىقىتى، جىھاد ھهققىدە سۆزلهشكه ئىمكان بولمىدى      

ئاتالمىش دىنىي سىیاسـىتى ۋە ئىتىقـاد ئهركىنلىكـى بىـلهن دۇنیـانى ۋە        
بىزنىـــڭ خهلقىمىزنـــى ئالـــداۋاتقان بولـــسىمۇ، بـــۇ بىرخىـــل ۋاقتلىـــق  

ھىلىــسى، “ یولۋاسـنىڭ تــۈكىنى یېتىـشىغا سـىالش   ” —ئالـدامچىلىق  
ھارۇۋىـدا توشـقان   ”چهتكه نىـسبهتهن بىرخىـل دىپلومـاتىیه نهیرىڭـى ـــــ           

ــېلىش ــس“ ئ ــىلهر   . ىدۇرتاكتىكى ــۋىیهتتىكى بهزى نهرس ــته مهنى ئهمهلىیهت
 قازا كهلتـۈرۈپ چىقىـشى   -باركى، ئۇالرغا كهسكىن قارشى تۇرۇش چوڭ باال  

كوممونىستالرنىڭ ئـاخىرقى ھىـساپتا دىـن بىـلهن         : مهسىلهن! مۈمكىن
كېلىشهلمهیدىغانلىقى ئېنىق بولسىمۇ، ئۇنى بۈگۈنال بىر بویرۇق بىلهن 

ئۇنداق .  یدىغانلىقى ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگىمۇ ئایاندۇرئىشقا ئاشۇرغىلى بولما
. ئاقىۋىتى یـۈز بېرىـدۇ    “ یولۋاسنىڭ قویرۇقىغا دەسسىۋېلىش  ”بولمىغاندا  

چۇنكى، خهلقنىـڭ مهنىـۋى ئېھتىیاجىـدا دىننىـڭ تۇتقـان ئـورنى تاماققـا         
. ئوخشاشال زۆرۈرىیهتكى، ئۇنىڭسىز یاشاشنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمایـدۇ    

شـۇڭا، كوممونىــستالر  . ر پهرۋانىكـى، ئــۇالر نۇرغـا ئاشــقتۇر  مۇسـۇلمانالر بىــ 
ــتۈرۈش    ــۆرە خىرەلهشــ ــشتىن  كــ ــردىنال چهكلىۋېتىــ ــى پهرۋانه (بىــ یهنــ

تاكتىكىـــسى ) چىراقنـــى خىرەلهشـــتۈرۈش  —ئىنتىلىـــدىغان نـــۇرنى  
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پـارالق دىنىـي   ”بۇنىڭـدا ئـۇ بىرىنچىـدىن       . ئىشلىتىشنى مۇۋاپىق تـاپتى   
ــاجىنى، “ دىــشاھسىیاســهت یۈرگۈزگــۈچى ئادالهتلىــك پا  “ دېمــوكراتچى”ت

ئۈنــۋانىنى قــازىنىش بىــلهن بىلــله خهلقئــارادا  “ كهڭ قۇرســاق”تــاجىنى، 
ئىسالم ئهللىـرى بىـلهن بولغـان دېپلوماتـسىیىگه تهسـىر یهتكـۈزمىگهن             

یهنه بىـر تهرەپـتىن ئـۇالر     . ھالدا ئوخشاشال یوقۇتۇش نىشانىغا یېتهلهیتتـى     
 قىلىۋېلىپ، بۇنىڭ بىلهن ئارقىلىق دىننى كونترول“ سىیاسى كېڭهش”

ھـالىتىگه  “ كۆنـدۈرۈلگهن یولـۋاس  ”ئۆزى ئۈچۈن خهۋپلىك بولغان دىننـى   
ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ دىنـى ئېتىقـادى، ئـۆرپ ـ     ”: كهلتۈرۈپ، ھه دەپ

تىن ئىبارەت چىرایلىـق تـون بىـلهن یـاۋۇز          “ ئادەتلىرىگه ھۆرمهت قىلىش  
دىــن   —لغــان مــوللىالر  ئــۇالر توپلىۋا. نىیهتلىرىنــى پهردىلىیهلهیتتــى 

یهنه بىــر . ئۇالرنىـڭ سىیاســى ئېھتىیاجىغـا ماسالشـتى    —دۈشـمهنلىرى  
تهرەپتىن خىتایالر جاسۇسالر ئارقىلىق خهلق ئىچىدە بىدئهد قىلىقالرنـى    
كېڭهیتىــپ، ئــادەتكه ئایالنــدۇرۇپ، دىننــى سۇسالشــتۇرۇش ھۇجۇمىنىــڭ  

ــارتىزانلىق ھهركىتــى” ــ. نىمــۇ بــوش قویىۋەتمىــدى “ پ ــوغرا تهبىئىك ى، ت
  .یولدىن چهتنىگهن ئادەمنى كولدۇرلىتىش بهكمۇ ئاسان

ــدا     ــۇم ئادەمنىــڭ ئېڭى ــدا مهل تېخىمــۇ كونكىرىــت قىلىــپ ئېیتقان
خىتایالرنىڭ زۇلمى تۈپهیلى ئۇیغۇنۇش بولغان بولسا ئۇ بىر قانچه یـېقىن   

ھهتتا بهزىدە ئاشۇ بىر قانچه یېقىنالرنىڭ ئىچىدىنمۇ (بۇرادىرىگه دىیهلهیدۇ 
ئهنه شۇ ھالدا بـۇ بىـر گۇرۇپپـا شـۇ     ). نالر چىقىپ قېلىشى مۈمكىن   ساتقى

ــدۇ     ــال چهكلىنى ــادەم بىلهن ــچه ئ ــر نهچ ــانىیىتى  . بى ــۋىقات ئىمك ھهم تهش
ــۇچ     ــل قورقۇنۇچل ــانخورلۇق بىرخى ــدۇ؛ ھهم گۇم ــا كېڭىیهلمهی بولمىغاچق
ــارا ئىــشهنچ مهسىلىــسىمۇ     ۋىروســتهك ئارىمىزغــا تارقــاپ كهتكهچــكه ئۆزئ

ــانىی  ــا ئىمك ــدۇبۇنىڭغ ــى   . هت بهرمهی ــدىكى پىكىرلهرن ــسىمۇ بۇخىل دېمى
بۇنىـڭ بىـلهن    . كۆرگهنال بىرسى بىـلهن ئورتاقلىـشىش مـۈمكىن ئهمهس        

ــڭ  . ى باشــلىنىدۇ“ یېتىمچىلىــك”) مۇجاھىــدالرنىڭ(ئىنقىالپچىالرنى
گهرچه نۇرغــۇن ئۇقۇمۇشــلۇقلىرىمىز مۇنــاپىقالرنى یوقۇتــۇش، خهلقنــى     

دىن، ئۆلۈمـدىن قورقمایـدىغان    ئۇرۇشـتىن، قانـ   (“ كۆنۈكتـۈرۈش ”ئۆلۈمگه  
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ئـــارقىلىق، ھهم خهلقـــته پىـــداكارلىق روھ ) روھـــى كهیپىیـــات یـــارىتىش
ــلهش   ــاتقىنالرنى چهكـ ــا یاردەملىـــشىدىغان سـ ئـــویغىتىش، ھهم خىتایغـ
تهسهۋۋۇرىنى ئوتتۇرىغا قویغان بولسىمۇ، ئىنقىالپچىالر ئادەم ئۆلتۈرۈشكه،       

لىـشقا ئـانچه جـۈرئهت    خىتایالرنىـڭ ئىقتىـسادى نىـشانلىرىنى ۋەیـران قى    
بۇخىــل جۈرئهتــسىزلىك، ئىككىلىــنىش، تهۋرىــنىش بىــلهن . قىاللمىـدى 

قىلىنغان ھهرىكهت ھامان پاالكهت ئادەمنىڭ ئىـشىدەك ئاسـانال چېنىـپ       
چۇنكى ئىشهنچىسىزلىك بىلهن قىلىنغان ئىش ھامان مۇكهممهل (قالدى 
 روھىمىزنى قىلغان ئىشقا نىسبهتهن قۇربان بېرىش زور بولۇپ،     ). بولمایدۇ

بۇنىـڭ سـهۋەبى نـېمه؟ ئىـنقىالپچىالر ئۆلۈمـدىن      . تېخىمـۇ چۈشـۈرىۋەتتى  
قورقتىمۇ؟ یاق، ئهگهر ئۇالر ئۆلۈمدىن قورققان بولسا بۇ یولغـا كىـرمىگهن          

ــوالتتى ــدە    . ب ــزدەك، ئهقى ــدا تهكىتلىگىنىمى ــهۋەپ، یوقۇرى ــدىكى س بۇنىڭ
ېیىن بولسا ئۆزىدىن ك. مهسىلىسىدىن باشقا، یاردەمسىز یېتىم قېلىشتۇر

 چاقىــسى ۋە تۇغقانلىرىنىــڭ پــاالكهتچىلىككه قېلىــشىدىن -ئــائىله، بــاال
ئۇالرنىڭ كېیىنكـى ئىقتىـسادى ۋە مهنىـۋى تۇرمۇشـىنىڭ           . ئهنسىرەشتۇر

ــداق    ئهقىــدە بۇزۇلغــان، مىللــى روھ ســۇنغان ئىجتىمــائىیهت ئىچىــدە قان
ــدۇر   ــان بولغانلىقى ــر ئهگهر ب. بولىــشى ئىنقىالپچىالرنىــڭ كــۆڭلىگه ئای ى

قولغا ئېلىنسا یاكى قهتلى قىلىنـسا خهلقىمىـز        ) ئىنقىالپچى(مۇجاھىد  
ئۇنىڭ ئائىلىسىنى ئۆز قوینىدا تۇتىدىغان، ئۇالرغا یاردەم بېرىدىغان بولسا    
ئىدى، ھۆرمهتكه سازاۋەر كىشىلهرنىڭ ئهۋالدىغا قارىغاندەك قاراشـتا بولـسا        

 ئــۈزۈل ـ   ئىــدى، ئــۇ مۇجاھىــد ئۆلــۈمگه پىــسهنت قىلماســلىقتا تېخىمــۇ 
 يلــېكىن، یوقۇرىــدا زىكــرى قىلىنغــان ئىجتىمــائى . كېــسىل بــوالالیتتى

كهیپىیــات ۋە شــۇ مۇھىتتــا ئاپىرىــدە بولغــان بــۇزۇق ئــاڭ، بــۇزۇق ئهقىــدە  
نىڭ ئائىلىسىدىكىلهردىن  )ئىنقىالپچى(تۈپهیلى بىزدە ئهنه شۇ مۇجاھىد      

یـاردەم  ئۇنىڭغا . ئۆزىمىزنى قاچۇرۇش تۇیغۇسى ئومۇمى ھال بولۇپ قالغان    
بىــر سىیاســى مهھبــۇس ! ز ئــاچقىلى بولمایــدۇ، ئهلــۋەتتهۆقىلىــشتىن ســ

ــسا 30~20تۈرمىــــدە  ــۇپ ( یىــــل یاتــ ) چېتىلىــــپ قېلىــــشىدىن قورقــ
ــدۇ     ــۇنى یوقلىمای ــېچكىم ئ ــقا ھ ــسىدىكىلهردىن باش ــا بهزى (ئائىلى ھهتت
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ئایـالى تاشلىۋېتىـشى    : ئهھۋالالردا ئائىلىـسىنىڭ بىرقىـسمى، مهسـىلهن      
نى بولـسا  ) ئوغرى، قاتىل یاكى باسقۇنچى (مىردىشى  ئۇنىڭ كا ). مۈمكىن

بۇ ھال سىیاسى . یوقالیدىغان دوست ـ بۇرادەرلىرىنىڭ ئاخىرى ئۈزۈلمهیدۇ 
چـۇنكى ئـۇ مۇجاھىـد بولمـاقلىق        . مهھبۇسنىڭ روھـى ھـالىتىنى بۇزىـدۇ      

بىلهنــال پــوالت بولىــشى مــۈمكىن ئهمهس، یهنىــال قــان بىــلهن گۆشــتىن   
ه ئــادەم، ئــاجىز ئىنــسان بولغاچقــا تاشــقى پــۈتكهن، ھىــس ـ تۇیغۇغــا ئىــگ  

تهبىئىكــى، . مۇھىــت ئۇنىــڭ روھىــدا تهۋرىــنىش پهیــدا قىلمــاي قالمایــدۇ 
بۇ ۋاپاسـىز خهلقنـى دەپ ئـائىلهمنى ۋەیـران     ”: ئۇالرنىڭ كۆپ بىر قىسمى 

دېگهندەك بۇزۇق “  ... قىلغان ئىكهنمهن، ئۆزەمنى ۋەیران قىلغان ئىكهنمهن
ئۇنىـڭ  . وھـى ھۇجـۇمالر ئاسـتىدا قالىـدۇ       پىكىرلهرنىڭ ئىسكهنجىسىدە، ر  

ئۈستىگه قاراقسىز قالغان ئائىلىدە ئىقتىسادى بوھران ھۆكۈم سۈرگهچكه         
ئائىلىدىن كۆڭۈلسىز خهۋەرلهر كېلىـپ ئـۇنى روھـى جهھهتـتىن تېخىمـۇ             

رۈش ئېھتىیاجى ئۈچۈن ۈپۇل ۋە ئائىلىنىڭ بىرقىسىم یۈكىنى كۆت. ئېزىدۇ
... ۋاھاكـازا ... چىلىق یولىغـا كىـرگهن،  بـالىالر ئوقۇشـنى تاشـالپ جاھانـدار    

تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىـشالردىن شـۇ نهرسـه مهلـۇم بولىـدىكى، تـۈرمىگه            
. ینىپ كېتىـدۇ  اكىرىپ چىققان سىیاسى مهھبۇسالرنىڭ بىرمۇنچىسى ئ     

ــدىن    ــڭ ئۆزىـ ــال ئۇنىـ ــۇنى پهقهتـ ــاپ   —بـ ــاكى سـ ــاجىز یـ ــسى ئـ  ئهقىدىـ
، بۇنىڭـدا ھهربىـر   بولمىغانلىقىدىن دەپ قاراش ئـانچه ئـادىللىق بولمـاس        

  ! جاۋاپكارلىقى بار—مۆمىن ۋەتهندىشىمىزنىڭمۇ مهسئولىیىتى 
ــاپىق، ســاتقىنالرنى ئۆلتۈرۈشــتىن    ــمهك، قېرىنداشــلىرىمىز مۇن دې
قورقمایدۇ، ئادەتته ئهرزىمىگهن بىر ئىش ئۈچۈن بىر ـ بىرىمىزنى ئۆلتۈرۈپ، 

ــڭ  ــش  ”خىتایالرنى ــر تهرەپ قىلى ــل بى ــىغ  “ ئادى ــۈم جازاس ــلهن ئۆل ا ى بى
پهقهت، مۇنـاپىقالرنى،  . تارتىلىپ، ئىككى نوپۇسقا زىیان قىلىـپ تـۇرىمىز     

ئېغىـر  ”خىتایالرنى ئۆلتۈرۈشتىال ئهنه شۇنداق جۈرئهتـسىز، ئهنه شـۇنداق     
، ھهتتا نومۇسلۇق یېغىرىمىزغا تهگسىمۇ چىدایدىغان دەرىجىـدە     “بېسىق

بۇنىڭــدىكى ســهۋەپ شــۇكى، بىرســى ئــادەتتىكى قــاتىللىق  . “ســالماق”
سهزگۈرلىشىپ كهتكهن خهلق بۇنىڭ پهرقىگه یېتىـپ، بـۇ     (ساپلىنىدۇ  ھى
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یهنه ). جىنــایهتچىنى یوقالشــتىن، ئــائىله ئهپرادىــدىن ئــۆزىنى قاچۇرمایــدۇ
بۇنىڭدا یوقۇرىدا دېگىنىمىزدەك (بىرسى، سىیاسى تۈس ئالغان قاتىللىق 

خۇالســـــه شـــــۇكى، ئىنقىالپنىــــــڭ   ). مۇجاھىـــــد یېـــــتىم قالىـــــدۇ   
قارشــــىلىق ئىدىیىــــسىگه ئىــــگه  —هۋەپ كېڭهیمهســــلىكىدىكى ســــ

 قۇرۇق نارازى كوتۇلداشتىن باشقا ھېچ ئىشقا    - كىشىلهرنىڭمۇ قۇرۇقتىن 
ــزدىن چىقىــپ   —جــۈرئهت قىاللماســلىقى   ــوغرا دىنىمى ــڭ ت  ئۆزىمىزنى

دىنـدىن چىقىـپ كهتكىنىمىـز ئۈچـۈن، قارشـىلىق          . كهتكهنلىكىمىزدۇر
ــۈل قىلىــش روھ    ــا تهۋەكك ــارالرمۇ ئالالھق ــسى ب ــۇ  ئىدىیى ــدۇ، ب ــدا بولمای ى

دۇنیــادىكى قىیىــنچىلىقالرال كــۆز ئالــدىغا كېلىۋېلىــپ، شــۇنىڭ بىــلهن  
ــدۇ  ــان   . چهكلىنىــپ قالى ــدا تهییارالنغ ــڭ دەرگاھى ــدالرغا ئالالھنى مۇجاھى

مۇكاپاتالردىن بىخهۋەر، یا بولمىسا ئۇنى كېیىنكى مۇكاپاتقا قارىغاندا مۇشۇ 
مانـــا بـــۇ ئـــۈزۈل ـ    . كــۆز ئالدىـــدىكى مهنـــپهئهت بهكـــرەك قىزىقتۇرىـــدۇ 

ــدۇ    ــرۇم قىلىـ ــدىن مهھـ ــڭ یاردىمىـ ــى ئالالھنىـ ــسىزلىك بىزنـ . كېسىلـ
ــانلىقتىن     ــدە بولمىغــ ــوغرا ئهقىــ ــته تــ ــتىن خهلقــ ــى تهرەپــ ئىككىنچــ

)  ئومۇمهن خىتایغا قارشى كـۈچلهرنى  —مۇجاھىدالرنى  (ئىنقىالپچىالرنى  
ھهتتــــا خېلــــى كــــۆپ ئــــادەملهر خىتــــاي     . قــــولالش روھــــى یــــوق  

سىیون تهشـۋىقاتى بىـلهن قـایمۇقۇپ ئـۇالرنى         كوممونىستلىرىنىڭ رىئاك 
كېیىنكــى (یامــان ئــادەملهر بولــسا كېــرەك دېــگهن تونۇشــتىمۇ بولماقتــا  

چاغالردا خىتایالر بۇ ھهرىكهتلهرنىڭ سىیاسـى تۈسـىنى یېپىـپ، خهلقنـى       
ئالــــداش ئۈچــــۈن، سىیاســــى مهھبۇســــالرغا زەھهرلىــــك چېكىملىــــك   

ــارۋاز، ــاپالپ دېگهنـــدەك ...  ئهتكهسچىـــسى، ئـــوغرى، قىمـ بهدنـــامالرنى چـ
ئۇالر ئالالھتىن ئهمهس، خىتـاي ھۆكۈمىتىـدىن       ). یوقۇتىدىغان بولىۋالدى 

قورققاچقا ئالالھنىڭ توغرا دىنى ئۈچۈن یاردەم بېرىش مهجبورىیىتى ھىس 
ئهگهر بىر ئادەمنىڭ دىلىدا توغرا ئهقىدە بولۇپ، یـاردەم قىلىـش     . قىلمایدۇ

 ـ پایالقچىلىرىغـا سـهزدۈرمهي    نىیىتىال بولىدىكهن، خىتایالرنىڭ جاسۇس
  .یاردەم قىلىش ئىمكانىیىتىنى تاپماي قالمایدۇ
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خىتایالرغا قارشى كۆرەشلىرىمىز ۋە كۆرەشـچىلىرىمىزنىڭ ئومـۇمى       
ئومۇمخهلـق ھهركىـتىگه    . قىیىنچىلىق ئهھـۋالى توغرىـسىدا توختالـدۇق      

ــسا، دەل شــۇنىڭ   ئایلىنالماســلىق مهغلوبىیهتلىرىمىزنىــڭ ســهۋەبى بول
بۇنىڭ . غهلىبه یولىدۇر— ئومۇمخهلق ھهركىتىگه ئایالندۇرۇش—ئهكسى 

 —چۇنكى بـۇ  (ئۈچۈن ئالدى بىلهن توغرا دىنى ئهقىدە تىكلىنىشى الزىم     
پهقهت دۈشـمهن بىـلهن    —شۇنىڭ ئۈچۈن جىھـاد  ). مهسىلىنىڭ ئاساسى

ــغ كــۆرەش قىلىــشال ئهمهس     جــان بىــلهن جىھــاد قىلىــشال  (تىغمــۇ ـ تى
 مهنپهئهت، قورققاقلىق —ۆز نهپسى ـ خاھىشىمىز ، ئالدى بىلهن ئ)ئهمهس

ۋە باشـقا شهخـسىیهت ئـامىللىرى بىـلهن كـۆرەش           ) جاننىڭ تاتلىقلىقى (
نــۆۋەتته بىــز ئۈچــۈن دىنــى ئېتىقــاتتىنمۇ  (قىلىــپ، بىــر ئــاڭ فورمىــسى 

ــوق ئاساســىدا خــالىس كــۆرەش روھــى تىكــلهش؛ ئانــدىن   ) مــۇۋاپىقراقى ی
قـاد تهرغىبــاتى ئېلىــپ بېــرىش یهنه  باشـقىالرغا قارىتــا تــوغرا دىنىــي ئېتى 

پـۇلى بارالرنىـڭ   . بىرخىل جىھاد بولۇپ، نـۆۋەتته ئۇمـۇ ئوخـشاشال مـۇھىم         
ئۇالرنىــڭ ئائىلىــسىمۇ شــۇنىڭ  (كۆرىــشىمىزنى ۋە كۆرەشــچىلىرىمىزنى 

ــادتۇر ) ئىچىــدە چــۇنكى ھهدىــسته شــۇنداق  . قوللىــشىمۇ ئوخــشاشال جىھ
ھاد قىلىشقا تهرغىپ ھهرقانداق كىشى یهنه بىر كىشىنى جى” :  دېیىلگهن

قىلسا ئۇ كىشى جىھاد قىلغان بىلهن ئوخشاش؛ ھهرقانداق بىركىشى 
جىھاد قىلغۇچىغا ئىقتىسادى ۋە باشقا جهھهتتىن یاردەم بهرسه ئۇ كىشى 

  .)»مۇسلىم«، »بۇخارى«(“ جىھاد قىلغان بىلهن ئوخشاش
ــش    ــاد قىلى ــۈپىتىدە جىھ ــۆمىن س ــان    —م ــسىمۇ، ج ــز بول پهرزىمى

ــۇل ك ېتىــشىدىن قېچىــپ، ئالالھنىــڭ دىنىغــا ئاســىیلىق   كېتىــشى، پ
ئهمهلىیهتته قـۇرۇق باھـانه، ئـۆز ـ      —جان كېتىش، پۇل كېتىش . قىلدۇق

ــۆزىمىزنى ئالداشــتىن باشــقا نهرســه ئهمهس  ــدىمىز . ئ چــۇنكى، ئهگهر ئهقى
 قېتىدىن  - دۇرۇستال بولسا، خىتایالرغا، مۇناپىقالرغا یۈرۈكىمىزنىڭ  قات      

بــۇ نهپــرەت ھهرقاچــان ئهمهلىیىتىمىــزدە  . بــوالتتىئــورۇن ئالغــان نهپــرەت 
یهنى بـۇ نهپـرەت بىـزگه قارشـىلىق بىلـدۈرۈش           . بىلىنىپ تۇرغان بوالتتى  

یــــوللىرىنى كهشــــىپ قىلىــــش ئىلھــــامىنى ئاتــــا قىالتتــــى ۋە بىــــز  
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: مهســـىلهن. ئىمكــانىیىتىمىزگه یارىــشا كــۆرەش یــوللىرىنى تاپــاتتۇق     
ۇناپىقالرغـا قانـداق مۇناسـىۋەتته     خىتایالرغا قانداق مۇناسىۋەتته بولۇش، م    

بولۇش تامـامهن ھهركىمنىـڭ ئىختىیارىـدىكى ئىـش بولـۇپ، ئهڭ بىـمهنه             
قانۇنــدىمۇ پــاالنىنى ھــۆرمهت قىلىــش، پۇســتانىغا ئېھتىــرام بىلــدۈرۈش،   

شــۇڭا . پوكــونىنى مىھمانغــا چــاقىرىش، ســاالم قىلىــش بهلگىلهنمىــگهن 
ا بىرخىـل سـوغۇق قـاراش،       خىتایالرغا ۋە مۇناپىقالرغا ئادەتتىكى تۇرمۇشـت     

 — سائهت قىلىشماسلىق، تونۇشمایدىغاندەك مۇئامىلىدە بولۇش       -ساالم
بىرخىل كۆرەش شهكلى بوالتتىكى، بـۇنى دۈشـمهن بىرخىـل قارشـىلىق        

  .دەپ بىلسىمۇ، جىنایهت دەپ ئىسپات قىاللمایتتى
نىــڭ ئهزاســى بــولمىش “ سىیاســى كــېڭهش”ئــۇ ھالــدا مهلــۇم بىــر  

 سۇرۇنىمىزغا چاقىرمىساق، كېلىۋاتقىنىنى كۆرسهك موللىنى ھېچقانداق
یېـــتىم قالدۇرســـاق ئـــۇنى   ... تهتـــۇر قارىۋالـــساق، ئارىغـــا ئالمىـــساق،   

. بولمــایتتۇق“ قاتىــل”ئۆلتۈرىۋەتكهنــدەكال نهتىــجه روي بېرەتتــى، ئهممــا 
شۈبھىسىزكى ئۇ خىتایالر بىلهن قوشنىدارچىلىق، ئۈلپهتچىلىك قىلىپ 

تهرىپىـدىن بهلگىلهنـگهن ئىمـام ـ      “ ېڭهشسىیاسـى كـ  ”. یاشـىیالمایتتى 
خىتایالرنىڭ . خهتىپلهرگىمۇ ئهنه شۇنداق مۇئامىله قىلىش كېرەك ئىدى    

ھهر دەرىجىلىك ھاكىمىیهتلىرىدە قورچاق ئهمهلدار بولمىش مۇناپىقالرغـا       
ھهم بۇ ئۇسۇل بىلهن تاقابىل تـۇرۇش، ئـۇالرنى یېـتىم قالـدۇرۇش تامـامهن        

ــدى   ــش ئىـ ــدىغان ئىـ ــۈمكىن بولىـ ــان   . مـ ــا بولغـ ــز ئالالھقـ ــېكىن بىـ لـ
ئىشهنچىمىزنى یوقۇتـۇپ قویغـانلىقىمىز ئۈچـۈن ئۇنىڭـدىن ـ بۇنىڭـدىن       

الر بىلهن ھۆرمهت ـ ئىھتىرام، “ ئۇلۇغ”شهپقهت تاماقىلىش نهتىجىسىدە ئۇ 
. ئىــززەت ـ ئىكــرام مۇناســىۋىتىدە بولۇشــقا مهجبــور ھــالهتته قالـــدۇق         

لىكى ئهنه شۇنىڭدىن رۇشهن یارامسىزلىقىمىزنىڭ قایسى دەرىجىدە ئىكهن
كۆرىنىپ تۇرۇپتىكى، ئاشـۇنداق جـان كهتمهیـدىغان، مـال كهتمهیـدىغان،            
خهۋپ ـ خهتىرى بولمىغان كۆرەش شهكلىنىمۇ قوللىنىـشقا جـۈرئېتىمىز    

ــدۇ ــۋەتته    . بولمایۋاتى ــى قىلىــپ ئولتۇرۇشــىمىز ئهل ــان گهپلهرن ــقا یوغ باش
بۇالرنىـڭ ھهممىـسى   مانـا   ! پوچىلىق ھهم الۋزىلىق بولىشى تۇرغـان گهپ      



 136 

 خىتایالرغا، —دۈشمهنگه ! ئهقىدىسىزلىكتىن تۇغۇلغان ئىرادىسىزلىكتۇر
 قانداق مۇناسىۋەتته بولۇش توغرىسىدا ئالالھنىڭ ھۆكمى —مۇناپىقالرغا 

  :ئېنىق
سهن ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدىن ئـۆلگهن ھـېچ بىـر           !) ئى مۇھهممهد (”

یارەت یـاكى دۇئـا   دەپنه قىلىش، زى (ئادەمنىڭ نامىىزىنى چۈشۈرمىگىن،    
ئۇنىڭ قهبرىسى ئۈستىدىمۇ تۇرمىغىن، چۇنكى ئۇالر ئالالھنى ۋە ) ئۈچۈن

ئۇالر پاسىق ھالىتى بىـلهن    . ئالالھنىڭ پهیغهمبىرىنى ئىنكار قىلدى   
  .) ـ ئایهت84»تۆبه«سۈرە (“ لدىۆئ

نىڭ یېنىغا قایتىپ بارغىنىڭالردا، ئـۇالر      ) یهنى مۇناپىقالر (ئۇالر  ”
زرلهر بایـان   ۆیالغـان ئـ   (ئهیىپلىمهسلىكىڭالر ئۈچۈن   سىلهرنىڭ ئۇالرنى   

یهنى ئۇالر (ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىدۇ، ئۇالردىن یۈز ئۆرۈڭالر     ،  )قىلىپ
ئـۇالر ھهقىـقهتهن نىجىـستۇر،      ،  )بىلهن سۆزلهشمهڭالر ۋە ساالمالشـماڭالر    

“ قىلمىشلىرىنىڭ جازاسى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بارىدىغان جایى جهھهننهمدۇر
  .) ـ ئایهت95»تۆبه“سۈرە (

ــى دوزاق  ” ــرىكالرنىڭ ئهھلـ ــۆمىنلهرگه مۇشـ ــبهرگه ۋە مـ پهیغهمـ
ئىكهنلىكى ئېنىق مهلـۇم بولغانـدىن كېـیىن، مۇشـرىكالر ئۇالرنىـڭ        
تۇغقىنى بولغان تهقدىردىمۇ ئۇالرغا مهغپىرەت تهلهپ قىلىشى دۇرۇس  

  .) ـ ئایهت113»تۆبه“سۈرە (“ ئهمهس
امىزىغا بارمىسا؛ ئۇالر بىـلهن   مۇناپىقالر ئۆلسه ھېچكىم ن   : مانا قاراڭ 

ــسه    ــسا؛ سۆزلهشمى ــېچكىم ساالمالشمى ــاغىنه      (ھ ــاجىلىق، ئ ــۇدا ـ ب ــق  ـ
، ھهتتـا بۇنـداقالر تۇغقـانالردىن بولغـان      )ئۈلپهتچىلىكنى ئهسال قىلمىـسا   

ــات     ــائى كهیپىیـ ــداق ئىجتىمـ ــه، قانـ ــسىۋەتنى ئۈزسـ ــدىردىمۇ مۇناسـ تهقـ
 شـۇ نهرسـه چوڭقـۇر    شهكىللىنهر ئىدى؟ تۇغۇلغان بۇۋاقالرنىڭ ئېڭىغىمـۇ     

دۈشـمهنگه  !  مۇنـاپىق بولـۇش  —سىڭاتتىكى، ئهڭ یىرگىنىشلىك ئىـش     
! یاردەم بهرگهن، ئۆز قهۋمىنىڭ زىیىنىغا پایدا ئالىدىغان ئىش ئهڭ نومـۇس    

بۇخىل روھى ھالهت قېنىغا سىڭىپ، جهمىیهتنىڭ ئومۇمى كېلىماتىنىڭ 
ۋەتته ھـازىرقى  سۈپ یېـتىلگهن ئهۋالدالر قانـداق بـوالتتى؟ ئهلـ    ۆتهسىرىدە ئ 
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)! قۇللۇققا بىركۈنمـۇ تـاقهت قىاللمایـدىغان بـوالتتى       (بىزدەك بولمایتتى   
لېكىن بىز دوست ـ دۈشمهننى ئىلغا قىلماي مۇناسىۋەت قىلىـۋەرگهچكه   

، مۇنـــاپىقلىقنى ئـــۆچ كـــۆرۈش،   )بولمىغاچقـــا“ ئهتـــى ـ مهتىمىـــز      ”(
ــادەتكه، ئاشـــك  ــرگىنىش ئومـــۇمىي ئـ ــاپىقلىقتىن یىـ ــكه امۇنـ رە ھهرىكهتـ

ایلىنالمىغاچقا، مۇناپىقالرمۇ ھېچ قانداق چهكلىمىـگه ئۇچرىمایۋاتىـدۇ،        ئ
تۇیغۇسىدا بولۇشقىمۇ مهجبـور بولىـۋاتقىنى      “ خىجىللىق” ھهتتا نورمال   

ئهكـسىچه ئـۇالر سـىزنى ۋە بىزنـى سـاتقان پـۇل بىـلهن بـاي بولـۇپ،              ! یوق
مهت چۇنكى بىز پۇلى بـارالرنى ھـۆر      (لهر قاتارىغا ئۆتىۋالغان    “ ھۆرمهتلىك”

ق قىلىـپ  ۇقىلىدىغان، بۇ پۇلنى نورمال كهسىپ بىلهن تـاپتىمۇ، ئوغۇرلـ    
تاپتىمۇ، ھىساپلىشىپ ئولتۇرمایـدىغان بولغاچقـا ئـۇالر ناھـایىتى ئاسـانال       

ھـېچ  ! مـۇھتهرەم مـۆمىنلهر، ئهزىـز ۋەتهنداشـالر    )! تۆرنى ئىگهللىۋېلىشقان 
دىن  مـۇ قــولىڭىز —مۇناپىقالرغــا تهتـۈر قــاراش   —بولمىـسا مۇشــۇ ئىـش   

كهلمهسمۇ؟ بۇمۇ بىرخىل كـۆرەش شـهكلى بولـۇپ، پـۇل كهتمهیـدۇ، جـان               
  !كهتمهیدۇ، ئهمما تهسىرىنى تۆۋەن چاغلىغىلى بولمایدۇ

یوقۇرىقى بایانالردىن ئایدىڭالشتۇرىۋېلىشقا تىگىـشلىك بىـر نوقتـا         
شـــۇكى، مـــۆمىنلهر جىھادقـــا چاقىرىلغانلىرىـــدا پـــۇلى بـــارالر پـــۇلىنىال  

قاراپ تۇرسىمۇ بولىدۇ؛ ئىلمى بارالر تىلى ئارقىلىق چىقىرىپ، ئۆزى چهتته 
بهزى ! جىھاد قىلسىال كۇپایه دېگهن مهنىدە چۈشىنىلـسه تـوغرا بولمایـدۇ           
یــاكى ( بــایالر ۋە ئاتــالمىش ئىلىــم ئهھلىلىــرى پۇلــۇم كــۆپ بــاي تۇرســام  

ــسهم ئهرزان   )بىلىملىــك تۇرســام ــۈپ كهت ــلهن ئۆل ــون پۇللــۇق ئــوق بى ، ئ
پىكىرلهردە بولسا، یوشۇرۇن ۋە ئاشكارىنى بىلگۈچى كهتمهمدىم، دېگهندەك 

ئالالھ ئۇنىڭ ئهمىلىنى بىكـار قىلىۋەتمهسـمۇ؟ بۇخىـل ئـادەملهر قانـداق         
  :ئادەملهر؟ دەل ئایهتته دېیىلگهن

ئۇالر ھایاتى دۇنیادا قىلغان ئهمهللىـرى یوققـا چىققـان، ئهممـا            ”
“ كهھف”ۈرە س(“ ئۆزلىرى ئوبدان ئىش قىلدۇق دەپ ئویلىغان ئادەملهردۇر

  .) ـ ئایهت104
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ئائىلىـــسىگه قارایـــدىغان (ئهگهر بىــر ئادەمنىـــڭ ھهم تېنـــى ســـاق  
، پۇلىمـۇ، ئىلىمىمـۇ بـار بولـسا، ئـۇ ھهم جېنـى بىـلهن، ھهم           )ئادىمىمۇ بـار  

“ بىركىـشىلىك ”مېلى بىـلهن، ھهم تىلـى بىـلهن جىھـاد قىلـسا یهنىـال             
 قاراڭغۇ كېچىدە، قاپ ـ ! ھىساپلىنىپ زىیان تارتىپ قاالرمۇ؟ ئى مۆمىنلهر

قارا تاشنىڭ ئۈستىدە مىدىرالۋاتقان قارا چۆمۈلىنىڭ ھهركىتىنىمۇ كۆرۈپ 
  !تۇرىدىغان ئالالھ ھېچكىمنىڭ ئهجرىنى بىكار قىلىۋەتمهیدۇ

) جىھاد قىلىدىغان(ئهگهر بىركىشى ئالالھ یولىدا خهجلهیدىغان ”
شىنىڭ تىپ بهرسه، ئۆزى ئۆیىدە قالسا، ئۇ كىەكىشىگه ئىقتىسادىنى ئهۋ

یهنـى بىـر   (ئىقتىسادىنى ئالالھ یهتته یـۈز ھهسـسه كۆپهیتىـپ بېرىـدۇ         
ئهگهر ھهرقانداق كىشى ).  تهڭگىنىڭ ئهجرى ئۈچۈن یهتته یۈز تهڭگه بېرىدۇ

ئالالھنىڭ یولىدا جېنى بىلهن جىھاد قىلسا ۋە ئىقتىسادىنىمۇ خهجلىسه 
ىپ ئالالھ ئۇ كىشىنىڭ ئىقتىسادىنى یهتته یۈزمىڭ ھهسسىگه كۆپهیت

یهنى، بىر تهڭگىنىڭ ئهجرى ئۈچۈن ئالالھ یهتـته یۈزمىـڭ تهڭـگه          (بېرىدۇ  
  .)»ئىبنى ماجه«(“ )...بېرىدۇ

  !یوقۇرىقى ھهدىس ئهنسىرەیدىغانالرغا جاۋاپتۇر
رىـزق بهرگۈچىلهرنىـڭ ئهڭ   ”رىزقنى ئالالھتىن تىلهش، ئالالھنىڭ  

ڭ ئىكهنلىكىگه بولغان ئىشهنچ بىلهن، خىتاي ھۆكۈمىتىنىـ      “ یاخشىسى
ز بېــشىمىزغا ۆئاپاراتلىرىـدا خىــزمهت قىلىــشتىن چېكىنىـپ چىقىــپ ئــ  

“ پالتىدىن ساپنى چىقىرىـۋېتىش ” خۇددى —تېرىكچىلىك یولى تۇتۇش   
بولغـان  “ سـاپنىڭ جىنىـسىدىن   ”بىـلهن   “ سېپى یوق پالتـا   ”بولىدۇكى،  

لــېكىن، كــۆپ . نــى كېــسىش خىتــایالر ئۈچــۈن قــوالي بولمایــدۇ “ یاغــاچ”
گۇیـا  (“ خىتاینىـڭ بىـر تـۈكىنى بولـسىمۇ یۇلـۇش         ”ئادەملهرنىڭ ئېڭىـدا    

ــدەك      ــپ بېرىۋاتقان ــان قىلى ــا زىی ــپ، ئۇالرغ ــۇلىنى ئېلى ــڭ پ ) خىتایالرنى
ئهمهلىیهتته بۇ غالچىلىق قىلىپ مائاش ئېلىـشتىن باشـقا         . چۈشهنچه بار 

ئۇالر ئۈچۈن بىكارغا توختىمایدىغانلىقىنى ھىس  “ تۈك”نهرسه ئهمهس، بۇ    
ــدۇ  ــدەك قىلى ــرى    ”. قىلمایدىغان ــقا بى ــر باش ــسهك بهرىبى ــز ئىشلىمى بى

بىـز بىكـار قىلغـان ئورۇنغـا خىتـاي ئورۇنالشتۇرسـا تېخىمـۇ        ”،  “ئىشلهیدۇ
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مېنىڭ خىزمىتىمنىڭ سىیاسى تۈسـى ئـانچه قویـۇق         ”،  “یامان بولمامدۇ 
ــى  ــڭ خىزمىت ــا   ... “ئهمهس، خهلقنى ــلهن خىتایغ ــانىالر بى ــدەك باھ دېگهن

ئـاڭلىق  —تىیارسىز یوسـۇندا     یاكى ئىخ  يئىختىیارى(قولچوماق بولۇشنى   
بۇ ئهمىلىیهتته مېـزى چۇۋۇلـۇپ      . داۋام قىلدۇرماقتا ) یاكى ئاڭسىز یوسۇندا  

ھهر ئـادەم ئـۆزىنى بىلىـش، باشـقىالرغا     ! (تۇرغان قـۇرۇق باھـانىلهر خـاالس      
ئالالھ ھهممىمىزدىن یالغۇز ـ . تارتىشىۋېلىپ باھانه ئىزدىمهسلىك كېرەك

یهنه بىرخىل كـۆرەش     —ئىشلىمهسلىك  خىتایغا  ). یالغۇز ھېساپ ئالىدۇ  
  !شهكلى ئىكهنلىكىدىن گۇمانالنماسلىق كېرەك
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  ئالتىنچى باپ

یاخشىلىق یوللىرىغا پۇل ــ مال 
  سهرپ قىلىش توغرىسىدا

  
ئالالھ یولىدا پۇل ـ مال سهرپ قىلىش مهسىلىسى جىھادقا ئىنتایىن 

دەك جىھاد  ئالدىنقى باپتا كۆرۈپ ئۆتكىنىمىز   . مۇناسىۋەتلىك مهسىلىدۇر 
 یــاراق، تهشــۋىقات ۋە -قــۇرال . ئۈچـۈن مهلــۇم ئىقتىــسادى ئاســاس كېــرەك 

تهربىیىلهش ئۈچۈن پۇل كهتكهندىن باشـقا مۇجاھىـدالرنىڭ باققۇچىـسىز          
. قالغان ئائىلىسىنى تاشلىۋەتمهسلىك ئۈچۈنمۇ ئىقتىساد كېرەك بولىدۇ     

ىلىق ئهمدى بىزدىكى یاخش. بۇ مهسىلىنى بىر ئاز چۈشىنىپ ئۆتكهنىدۇق
یوللىرىغــا پــۇل خهجــلهش ئهھــۋالى، ســاقلىنىۋاتقان مهســىلىلهر، قانــداق 

ــوغرا بولىــدۇ،    ــۇ ت ــسا تېخىم ــىلىلهر ھهققىــدىكى   ... قىل ــدەك مهس دېگهن
قۇرئانى كهرىمدە ئالالھ یولىـدا     . مهسىلىھهتلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قویىمىز  

  : مال سهرپ قىلىش ھهققىدە شۇنداق بایانالر بار- پۇل
یهنـى ئالالھنىـڭ   (ھقا قهرزىي ھهسـهنه بېرىـدىكهن       كىمكى ئالال ”

ئالالھ ئۇنىڭغا ، ) یولىدا پۇل ـ مېلىنى خوشاللىق بىلهن سهرپ قىلىدىكهن
كـۆپ  ) یهنـى ئـون ھهسـسىدىن یهتـته یـۈز ھهسـسىگىچه           (نهچچه ھهسـسه    

تار قىلىدۇ، )  سىناش ئۈچۈن بهزى كىشىلهرنىڭ رىزقىنى(ئالالھ . قایتۇرىدۇ
  .) ـ ئایهت245“ بهقهرە”سۈرە (“ ...كهڭ قىلىدۇ) ىنىبهزى كىشىلهرنىڭ رىزق(

سـهرپ  ( مېلىنـى سـهرپ قىلغانالرنىـڭ    ـئالالھنىڭ یولىدا پۇل    ”
یهتته باشاق چىقارغان، ھهر باشىقىدا ) قىلغان نهرسىسى یهرگه تېرىلىپ

ئـالالھ خالىغـان بهندىـسىگه    . یۈزدىن دان تۇتقان بىر دانغـا ئوخـشایدۇ       
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) چهكلىـك ئهمهس (الالھنىڭ مهرھهمىتـى  ھهسسىلهپ ساۋاپ بېرىدۇ، ئ  
سـۈرە  ( “)ئالالھ مال سهرپ قىلغۇچىنىڭ نىیىتىنى بىلگۈچىـدۇر      (كهڭدۇر  

  .) ـ ئایهت261“ بهقهرە”
 ـ یىلالردىـن   80 — مال سهرپ قىلىش - یاخشىلىق یوللىرىغا پۇل

كېیىنكــى ئىقتىــسادى ئىــسالھات دەۋرىنىــڭ بېرىــسىدە ســهل ـ پهل         
ىـدىن ئېـشىنغان ئـاز سـاندىكى كىـشىلهر          زۆ ئ قورسىقى تویۇپ، . جانالندى

ئالالھنىڭ دىنىدا تهشهببۇس قىلىنغان پۇل ـ مال سهرپ قىلىش ئهمرىنى 
ــلىدى   ــهرپ قىلىـــشقا باشـ ــا كهلـــدى ۋە سـ ــا، . ئورۇندایـــدىغان ھالغـ ئهممـ

مهسچىتلهردە توغرا تهبلىغلهر بولمىغاچقا ئۇالرنىڭ پۇل سهرپ قىلىـشىدا    
ن ئهمىلىنــى بىكــار قىلىۋېتىــدىغان  قىلغــا—ئىنتــایىن ئېغىــر خاتــاالر 

  :پۇل سهرپ قىلىنىۋاتقان ساھهلهر ئاساسهن مۇنۇالر. خاتاالر ساقالنماقتا
  ؛)رېمونت قىلىش، زىننهتلهش(مهسجىد سېلىش . 1
  ؛ )رېمونت قىلىش، ئاسفالتالش(یول،كۆۋرۈكیاساش  .2
  ؛)مهكتهپ سېلىش(مائارىپقا ئىئانه قىلىش . 3
  ئىئانه قىلىش؛)  ھۆكۈمهت قولى ئارقىلىق(ا ئاپهتكه ئۇچۇرىغانالرغ. 4
كهمبهغهل تۇغقانالر، قوشـنىالر، یۇرتداشـالرغا ئىقتىـسادى یـاردەم           .5

  ).سىله ـ رەھىم قىلىش(قىلىش 
بــۇالردىن باشــقا ئۇالرنىــڭ پــۇل تاپقانــدىن كېیىنكــى ئهڭ چــوڭ       

  .ئىشىدىن بىرى ھهج قىلىشتۇر
ھهممىـسىدە    مىڭ ئهپسۇسكى، یوقۇرىقى پۇل سـهرپ قىلىـشالرنىڭ     

بىلگـۈچى  ! ( ئېھتىمالكى، یاخشىلىق ۋە ئهجرىدىن نهسـىۋە یوقتـۇر        %98
  ).ئالالھ

  :تهھلىل ۋە دەلىللىرىمىز تۆۋەندىكىچه
   مهسجد سېلىش ۋە رېمونت قىلىش . 1

بۇ ئىشتا خاتانىڭ   . بۇ مهسىله ئاڭلىماققا بهك ھهیۋەتلىك ئاڭلىنىدۇ     
مىلىیىتىمىزگه كۆرە  لېكىن بىز رىئال ئه   . بولىشى تهسهۋۋۇرغا سىغمایدۇ  

چۇنكى بىزنىڭ . دىیهلهیمىز“ !خاتا”چوڭ یۈرەكلىك بىلهن بۇ ئىشالرنى  
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ــسمىتىمىز،     ــان قى ــۈنكى دۈچ كېلىۋاتق ــلهن بۈگ ــارىخىمىز بى سىیاســى ت
شـــۇنداقال ئىــــسالم دىنىمىزنىــــڭ ئهڭ تـــۈپكى ئىدىیىــــسى بولغــــان   
جامائهتچىلىك، ئۆملۈك ئېڭى، ئومۇملۇق روھى ۋە ھـۆررىیهت ئىدىیىـسى      

شۇنداقال بهزى رەسۋا ئهمهلىیهتلىرىمىزمۇ    . بىزگه بۇ جۈرئهتنى ئاتا قىلىدۇ    
  !بۇ قاراشلىرىمىزنىڭ توغرىلىقىنى ئىسپاتلىماقتا

پۇل سهرپ قىلغۇچى نېمه ئۈچـۈن باشـقا ئىـش یـوقتهك ھه دېــسىال         
مهسجىد سېلىش، مهسجىد ئۈچۈن پۇل ئىئانه قىلىشقىال ئېسىلىۋالىدۇ؟        

قىلغۇچىالر ئىسالم دىنىنى ئىنتایىن تار مهنىدە، ئالدى بىلهن، پۇل سهرپ 
دوگماتىزىملىق ئۇسۇلدا چۈشىنىۋالغان بولۇپ، ئۇالر دىننىڭ ماھىیىتىنى 

نـــى مـــاھىیهت ئورنىغـــا ) ھادىـــسىلهر(ئهمهس، بهلكــى بهزى كـــۆرۈنتىلهر  
ئالالھنىـــڭ  —ئـــالالھ ئۈچـــۈن ئىبـــادەت قىلىـــش    . دەســـسىتىۋالغان

ىگه ئۇیغــۇن بولغــانىكهن، ئىبــادەت ئىنــسانالرنى یارىتىــشتىكى مهقــسىد
ــورۇن   ــدىغان ئـ ــجىد(قىلىـ ــاۋاپ دەپ    ) مهسـ ــا سـ ــاش ئهڭ كاتتـ ــى یاسـ نـ

چۈشــــىنىلگهنۇ، ئالالھنىــــڭ بهنــــدىلهرنىڭ ئىبــــادىتىگه بىھــــاجهت      
 مـاھىیهت ئۇنتۇلغـان؛   —ئىكهنلىكىدىن ئىبارەت تېخىمـۇ مـۇھىم تهرەپ    

شىدىن ئالالھنىڭ پهیغهمبهرلهرنى ئهۋەتىـپ تـوغرا دىننـى تهرغىـپ قىلىـ      
ئىنسانالرنى توغرا یولغا، ھىـدایهتكه، ئىنـساننىڭ ئـۆزى ئۈچـۈن          : مهقسهت

پایدىلىق بولغان یولغا دەۋەت قىلىـش ئىكهنلىكـى، دېـمهك ئىبـادەتتىن             
یهنــى پهلــسهپه تىلــى بــویىچه  (مهقــسهت، تــوغرا ئهخالقنــى بهرپــا قىلىــش  

یاخـشى   —مهخسهت ئهمهس، ۋاسىته؛ مهخـسهت   ―“ مهسجىد”ئېیتقاندا 
  .ئىكهنلىكى چۈشىنىلمىگهن) قنى یېتىلدۈرۈشئهخال

ئاددى بىر ئوخشىتىش قىالیلى، بىر شهھهردە ئالالھنىڭ ئىرادىسىگه 
ــا     ــسۇن، ئهمم ــاله یاشــىغان بول ــۋادار ئاھ ئۇیغــۇن بولغــان ئهخالقلىــق، تهق
ــدىن      ــهۋەپلهر تۈپهیلى ــداق س ــقا ئاللىقان ــاكى باش ــامراتلىقى ی ــڭ ن ئۇالرنى

ــا  ــر   مهســجىدكىمهســجىدى بولمىــسۇن ی ــسۇن؛ یهنه بى ــاز بول لىرى بهك ئ
ــا     ــسۇن، ئهممــ ــجىد بولــ ــدىن مهســ ــدە ئىككىــ ــهھهردە ھهر مهھهللىــ شــ
ــسى یاخـــشى؟       ــسۇن، بۇالرنىـــڭ قایسىـ ــڭ تـــایىنى بولمىـ نامازخانالرنىـ
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ــسى جــاۋاپ       ــڭ ھهممى ــال ئادەملهرنى ــى نورم ــا ئهقل ــى، بۇنىڭغ تهبىئىیك
: ه شـۇكى  خۇالس. دېمهك، بۇ شۇ دەرىجىدە ئاددى بىر ھهقىقهتتۇر      . بېرەلهیدۇ

ــاھتۇر  ــجىد پهقهت ئىبادەتگـ ــنىڭ ئـــۆلچىمى   . مهسـ ئىماننىـــڭ، ئىخالسـ
ــاز ـ        ــدا مهســجىدنىڭ ئ ــۈك قىلىــپ ئېیتقان ئهمهســتۇر؛ ئىككىنچــى تۈرل

ئـۇ  . ئهمهس) ئىماننى ئۆلچهیدىغان ئۆلچهم  (كۆپلىكى ئىماننىڭ ئهینىكى    
. پهقهت ئىمانــدىن ئىبــارەت مهنىۋىیهتنىــڭ بىرتۈرلــۈك مــاددى پوســتىدۇر 

ــ ــازدۇر،   چــۇنكى بى ــویرۇلغىنى تهقۋادارلىــق بىــلهن ئوقۇلىــدىغان نام زگه ب
شۇڭا، .  ناماز ئۈچۈن كېرەكلىك ۋاسىتىدۇر—مهسجىد . مهسجىد ئهمهستۇر

ۋە ئىالھىـي تـۈس     “ ئۇلۇغلـۇق ”دېگهن ئىـسىمنىڭ ئۆزىـدىال      “ مهسجىد”
پهرزنى ئادا .  چۇنكى، قورقۇشقا ئالالھ ھهممىدىن بهك الیىقتۇر. بولىۋەرمهیدۇ

مهسـجىد جانـسىز مـاددا    (مهسجىد ئهمهسـتۇر    . ى یهنىال ئىنساندۇر  قىلغۇچ
ــدۇ    ــادا قىاللمای ــى ئ ــشۇرغان پهرزن ــالالھ  تاپ ــۇ ئ ــۇپ، ئ ئهگهر مهســجىد  ). بول

ــداق مهســسجدنىڭ      ــدا ئۇن ــۇ ھال ــسا، ئ ــدىغان بول ــرىقىگه ســهۋەپ بولى تهپ
ھهتتـا چېقىـپ تاشالشـقىمۇ      (بولغىنىدىن بـولمىغىنى تېخىمـۇ یاخـشى        

نىـڭ زامانىـدا   )ۋ. ئه.س(ته دەلىلىمىز شـۇكى، رەسـۇلۇلالھ    بۇ ھهق ). بولىدۇ
بهزىــلهر مهســجىد بىنــا قىلغــان، ئهممــا ئــۇ مهســجىد تهقۋالىــق ئاساســىغا  
قۇرۇلمىغان، تهپرىقه تېرىیدىغان مهسجىد بولۇپ، ئىسالم تارىخىدا زىكرى         

بىر كـۈنى   ) ۋ. ئه. س(رەسۇلۇلالھ  . شۇدۇر“ مهسجىدى زىرار ”قىلىنىدىغان  
دە ناماز ئوقۇپ بولغاندىن كېیىن جامائهتنى باشالپ     “ نهبىۋىمهسجىدى  ”

بـۇ مهسـجىد ھهققىـدە مۇنـۇ     . كېلىپ بـۇ مهسـجىدنى چېقىـپ تاشـلىغان     
  :ئایهتلهر نازىل بولغان

بهزى كىشىلهر مۆمىنلهرگه زىیان یهتكۈزۈش، كۇپرىنى كۈچهیتىش، ”
 مۆمىنلهرنىڭ ئارىسىنى پارچىالش، ئالالھقا ۋە ئۇنىـڭ پهیغهمبىـرىگه        

نىڭ كېلىـشىنى كۈتـۈش   ) یهنى ئهبۇ ئامىر راھىپ(قارشى تۇرغان ئادەم   
بىز پهقهت یاخشىلىقنىال ئىرادە :  ئۇالر.  مهخسىدىدە مهسجىد بىنا قىلدى

قىلدۇق، دەپ چوقۇم قهسهم قىلىدۇ، ئالالھ گۇۋالىق بېرىدۇكى، ئۇالر شهك 
، ئۇ مهسـجىدته مهڭگـۈ نامـاز ئـوقىمىغىن    . ـ شۈبھىسىز یالغانچىالردۇر  
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بىرىنچى كۈنىدىن باشالپال تهقۋا ئاساسىغا قۇرۇلغان مهسجىد ھهقىقهتهن 
پــاك ) گۇنـاھالردىن (ئۇنىڭـدا  . سـېنىڭ نامـاز ئوقۇشـۇڭغا ئهڭ الیىقتــۇر   

) ئىچكى ۋە تاشقى جهھهتتىن(بولۇشنى سۆیىدىغان كىشىلهر بار، ئالالھ 
بىناسـىنى ئالالھنىـڭ    ) دىننىـڭ (. پاك بولغـۇچىالرنى دوسـت تۇتىـدۇ      

ادارلىقى ۋە رىزالىقى ئاساسىغا قۇرغان ئادەم یاخشىمۇ یـاكى ئـۇنى     تهقۋ
یېقىالي دەپ قالغان یارنىڭ گىرۋىكىگه قۇرۇپ، ئۆزىمۇ ئۇنىڭ بىـلهن          
بىلله دوزاق ئوتىغا ئۆرۈلۈپ چۈشـكهن ئـادەم یاخـشىمۇ؟ ئـالالھ زالىـم         

پارە بولۇپ   تاكى ئۇالرنىڭ یۈرەكلىرى پارە ـ. قهۋىمنى ھىدایهت قىلمایدۇ
دىللىرىدىكى )  مهسجىدى زىرار(مىگىچه ئۇالرنىڭ سالغان مهسجىدى ئۆل

ئــالالھ . نىــڭ یىلتىــزى بولــۇپ قېلىۋېرىــدۇ   ) مۇنــاپىقلىق(گۇمــان 
ئۇالرنىڭ یامان نىیىتىگه ( بىلىپ تۇرغۇچىدۇر، ) مۇناپىقالرنىڭ ئهھۋالىنى(

سـۈرە  (“ ھېكىمهت بىلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر     ) ئاساسهن ئۇالرنى جازاالشتا  
  .) ـ ئایهتكىچه110~107»تۆبه«

ال بولسا بولىۋەرمهیدىغانلىقىنى، چوقـۇم  “ مهسجىد”بىز بۇ دەلىلنى   
تهقۋالىق، یاخـشى نىـیهت ئاساسـىدا، شـۇنداقال شـۇ دەرگاھنىـڭ ئهمهلىـي               
ــان مهســـجىد بولىـــشى        ــق بىنـــا قىلىنغـ ــاجى ئۈچـــۈن مۇۋاپىـ ئىھتىیـ

ئهمـدى ئۆزىمىزنىـڭ    . كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈش مهخسىدىدە كهلتـۈردۇق    
  .مهلىیىتىمىزگه قایتىمىزئه

ــاۋاله       ــتىگه ھ ــڭ دىققى ــایهتنى ئوقۇرمهنلهرنى ــۇ ئ ــلهن مۇن ــدى بى ئال
پۇل ـ مېلىنى كىشىلهرگه كۆرسىتىش ئۈچۈن ! ئى مۆمىنلهر”: قىلىمىز

سهرپ قىلىدىغان، ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرمهیدىغان 
شاش، بهرگهن ئوخ) نىڭ قىلغان ئهمىلىنى بىكار قىلىۋەتكىنىگه(كىشى 

سهدىقهڭالرنى مىنـنهت قىلىـش ۋە ئهزىـیهت یهتكـۈزۈش بىـلهن بىكـار          
پۇل ـ مېلىنـى باشـقىالرغا كۆرسـىتىش ئۈچـۈن      (بۇنداق . قىلىۋەتمهڭالر

ئادەم خۇددى ئۈسـتىگه تۇپـا ـ چـاڭ قۇنـۇپ قالغـان،       ) سهرپ قىلىدىغان
بۇرۇنقىدەك بولۇپ قالغان سىلىق )  یۇیۇلۇپ(قاتتىق یامغۇردىن كېیىن 

ھېچقانداق )  ئاخىرەتته( ئۇالر قىلغان ئهمهللىرى ئۈچۈن . تاشقا ئوخشایدۇ
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سۈرە ( “  ئالالھ كاپىر قهۋىمنى ھىدایهت قىلمایدۇ. ساۋاپقا ئىگه بواللمایدۇ
  .) ـ ئایهت264“ بهقهرە”

 ھۆددە قىلىـشقا    »مهسجىد قىزغىنلىقى «بىزنىڭ بایلىرىمىزدىكى   
پــاالنى ســالغان «‹: یهنــى. ربولىــدۇكى، رىیاكــارلىق ئاساســىدا تۇغۇلغانــدۇ 

پــاالنى ھــاجىم مهســجىد ئۈچــۈن مــۇنچه پــۇل ‹ «، » دېــسۇن›مهســجىدكهن
چـۇنكى بىزنىـڭ   .  دەپال قىلىنىۋاتقـان ھـارامزادىلىكتۇر   » دېسۇن ›بېرىپتۇ

رىیــاللىقىمىزدا قىلىــشقا تېگىــشلىك تېخىمــۇ مــۇھىم ئىــشالر تولــۇپ   
ىدە ئىككى كىشى تى ئىچىیهنه بىر تهرەپتىن بىر مهسجىد جامائ . یېتىپتۇ

ــاكى ئىككــى مــولال كېلىشهلمىــسه دەرھــال یهنه بىــر     — ــاي ی ئىككــى ب
) یهنـى ئىككـى بـاي   (ئاۋالقىـسى   . مهسجىد بىنا قىلىش پىالنـى تۇغۇلىـدۇ      

ئاۋۇ دىندىشى بىلهن بىر یهردە ئىبادەت —مهنمهنلىك ۋە ئاداۋەت ئاساسىدا 
ــۈن    ــاچۇرۇش ئۈچ ــۆزىنى ق ــشتىن ئ ــېلىپ    —قىلى ــجىد س ــر مهس یهنه بى

لىكىنــى كۆرســهتمهكچى بولىــدۇ؛  “ یــېڭىلمهس”ئۆزىنىــڭ ســېخىلىقى، 
دەرھـال ئـۆزىگه یېقىنىـراق بـایالرنى     ) ئىككى مولال بولـسا   (كېیىنكىسى  

مهســجىدنىڭ كــۆپ ”كۈشــكۈرتۈپ، ئــالالھ نامىــدىن یالغــانالرنى توقــۇپ،  
دېگهندەك پهتىۋانى ئۇیدۇرۇپ چىقىپ ئىئانه توپالپ، یهنه “ بولغىنى ساۋاپ

ئهسلىدە بىـر مهسـجىدته ئىبـادەت    . د بىنا قىلىشقا كىرىشىدۇ  بىر مهسجى 
بـۇ ئىـسالم دىنىنىـڭ ئۆملـۈك،        . قىلىۋاتقان جامائهت ئىككىگه بۆلىنىـدۇ    

ئومۇملۇق، جامائهتچىلىك ئېڭىغا ئۇیغۇنمۇ؟ ئهقهللى سـاۋاتكى، ئالالھقـا         
ئهرزىیــدىغىنى مهســجىدنىڭ كۆپۈیىــشى ئهمهس، تهقــۋادار مۆمىنلهرنىــڭ  

  .كۆپىیىشىدۇر
ئهگهر مهسجىد بولۇپ، دىن بولمىسا نـېمه پایدىـسى؟ ئهگهر مهسـجىد     
بولۇپ، مهسجىد قهۋمى بولمىسا نېمه پایدىسى؟ سىز بىرمۇنچه پۇلىڭىزنى 

دېگهن ئاتـاقنى ئـالغىنىڭىز بىـلهن، بـۇ     “ مهسجىد سالدى”سهرپ قىلىپ   
خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن باشقۇرۇلىدىغان بىر ئورۇندىن باشـقا نهرسـه        

“ ئالالھنىـڭ ئـۆیى   ” چۇنكى ھازىرقى بىزنىـڭ شـارائىتىمىزدا ئـۇ          .ئهمهس
ــۋىقات     ــىتىنىڭ تهش ــاي سىیاس ــپ، خىت ــاالھىیىتى بۇزىۋېتىلى ــۇش س بول
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ئۇنىڭ ئىماملىرىدىن تارتىپ، ئـۇ یهردە      . مۇنبىرىگه ئایلىنىپ قېلىۋاتىدۇ  
سۆزلىنىدىغان سـۆزلهرنىڭ مهزمـونىغىچه دىـن دۈشـمهنلىرى تهرىپىـدىن           

؟ بۇ ئاچچىق ئهمهلىـیهت بىـزگه   !مهسخىرىلىك ئهمهسمۇبۇ  ! بهلگىلىنىدۇ
ــدۇ     ــېلىش ئىمكــانىنى بېرى ــىگه ك ــۇ خۇالس ــۇ دىننىــڭ   : ش ــى ۋە ش دىنن

ــدىنقى     ــېلىش ئهڭ ئالـ ــداپ قـ ــى قوغـ ــان خهلقنـ ــادچىلىرى بولغـ ئېتىقـ
 ھــۆرمىتىنى قوغــداش   - ئالالھنىــڭ دىنىنىــڭ ئىــززەت   ! بــۇرچىمىزدۇر

ویۇنچـۇق بولۇشـتىن   ، دىـن دۈشـمهنلىرى قولىـدا ئ      )ئهسلىگه كهلتـۈرۈش  (
ــۇقهددەس ھىــــساپلىنىدىغان      ــۈن مــ ــز ئۈچــ ــېلىش، بىــ ــۇزۇپ قــ قۇتقــ

تېخىمۇ مۇھىمى یوقۇلۇشقا ! مهسجىدلهرنىڭ ئۇلۇغلۇق نوپۇزىنى قوغداش
یۈز تۇتىۋاتقان مهسجىد قهۋمىنىڭ مهۋجۇتلىقىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن  

ــوغرا  ) جىھادقــا(بولىــدىغان كۆرەشــكه  ــۇل ســهرپ قىلــسىڭىز تېخىمــۇ ت پ
دىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلمامسىز؟ بۇ ھهقته ئالدىنقى بـاپلىرىمىزدا       بولى

نهقىــل قىلغــان جىھادنىــڭ مهســجىدىلھهرامنى یاســىغاندىنمۇ ئۈســتۈن  
ــایهتنى ئهســلىتىپ    ئهجــرىگه ئىــگه ئهمهل ئىكهنلىكــى توغرىــسىدىكى ئ

ــاچچىق ئهمهلىیىتىمىــز    ــرگه، بىزنىــڭ ئ  سىیاســى —ئۆتــۈش بىــلهن بى
 ئۆتمۈشىدە بولۇپ ئۆتكهن، یېقىن كهلگۈسىدە    تارىخىمىزنىڭ ئهڭ یېقىن  

تېخىمۇ دەھشهتلىكىراقى بولىشى ھهربىرىمىزنىڭ بۇرنىغا پـۇراپ تۇرغـان    
ــۇ    ــۆزىمىزنى یهنىمـــ ــلهن ســـ ــدىڭىزغا قویـــــۇش بىـــ ھهقىقهتنـــــى ئالـــ

  :قۇۋۋەتلهندۈرىمىز
ــایالر     ــرمه نهچــچه یىــل ئىلگىــرى كوممونىــست خىت بۇنــدىن یىگى

دېـگهن تهلـۋە سىیاسـى ھهركهتـته        “ بـى مهدەنىیهت زور ئىنقىال  ”قوزغىغان  
ــرى    ــان، بهزىلىـ ــلهن چېقىلغـ ــولى بىـ ــجىدلىرىمىز ئۆزىمىزنىـــڭ قـ مهسـ
ئهترەتنىڭ ئات ـ كـاال ئېغىلىغـا ئایالنـدۇرۇلغان، ھهتتـا بهزىلىـرى چوشـقا        

ھهتتا قۇرئانى كهرىـم ئۆزىمىزنىـڭ قـولى        (ئېغىلىغا ئایالندۇرۇلغان ئىدى    
پارتىیىنىـڭ  ” ئاسـانال ئۇنتـۇپ،      ، بۇنى شـۇنچه   )ئارقىلىق كۆیدۈرگۈزۈلگهن 
“ ھارۇۋىدا توشقان ئالىدۇ”بىلهن مهست بولۇپ، “ پارالق مىللى سىیاسىتى

غان خىتایالرنىڭ ھۆل خىشىغا دەسسىسهك قانداق بـولغىنى؟ ئۇالرنىـڭ          
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سهپـــسهتىلىرى “ ئېتىقـــاد ئهركىنلىكـــى”، “پـــارالق دىنـــى سىیاســـهت”
 مهسجىدلهرنىڭ ئهسلىگه ئۇالرنىڭ بۇزۇلغان! ئالدامچىلىق تۇمانى، خاالس

كهلتۈرۈلۈشـىگه یـول قویۇشـى ۋە ھهتتــا بهزىلىـرىگه پـۇل تـۆلهپ بېرىــشى       
ــا بىرخىــل     ــۆزگهرتكهنلىكىنى، تېخىمــۇ پۇخت ئۇالرنىــڭ تاكتىكىــسىنى ئ
تــاكتىكىنى ئــویالپ تاپقــانلىقىنى، ئاشــكارە ھۇجۇمنىــڭ ھامــان قــاتتىق 

ىــپ،  قارشــىلىق كهلتــۈرۈپ چىقىرىــدىغانلىقىنى تېخىمــۇ تونــۇپ یېت    
دېــگهن تهمــسىلدىكىدەك، “ یىپهكنــى قــېلىچ كهســمهیدۇ”ئهمــدىلىكته 

ئىنتایىن یۇمشاق، كىشىلهر ئاسانلىقچه سېزەلمهیدىغان بىرخىل ۋاسىته 
ئـــــارقىلىق، خهلقنـــــى بىخوتالشـــــتۇرۇش ئۇســـــۇلىنى قولالنمـــــاقچى  
بولىۋاتقانلىقىنى چۈشۈنىشىمىز، بۇنىـڭ تېخىمـۇ یامـان، تېخىمـۇ قهبىـھ        

شـــۇ نهرســـه ئېـــسىمىزدە ! ى تونىـــشىمىز كېـــرەكئۇســـۇل ئىكهنلىكىنـــ
! دەھرى دېمهكتـۇر، دىنغـا قارشـىدۇر       —بولسۇنكى، كوممونىست دېمهك    

 —مۇستهملىكىچى دېـمهك  ! دىن دۈشمىنى دېمهكتۇر —خىتاي دېمهك   
ھامان قۇل قىلىنغان خهلقنـى یوقۇتـۇپ، ئۇالرنىـڭ زېمىنـى ۋە بایلىقىغـا       

! ققى مهخسىدى قىلغان بولىـدۇ    پۈتۈنلهي ئېگه بولۇشنى ئۆزلىرىنىڭ ئادا    
قاچـانغىچه داۋام  “ پـارالق مىللـى سىیاسـهت   ”ئۇ ھالدا سىز ئالـدىنىۋاتقان   

ــالر؟  ــۈش  ”قى ــۈل بۆل ــلهرگه كۆڭ ــابى  “ ئازســانلىق مىللهت چىرایلىــق نىق
قاچانغىچه سۆز مودىسى بوالر؟ سىز دۈشمهننىڭ ئاداققى مهخسىدى نـېمه        

 ئېچىنىـــشلىق ئىكهنلىكىنــى چۈشـــهنگهندىن كېـــیىن، شـــۇنداق بىـــر 
كارتىنىنى تهسهۋۋۇر قىالالیسىزكى، ئىگىلىرى پۈتۈنلهي بویسۇندۇرۇلغان      
یاكى یوقۇتۇلغـان ئهھۋالـدا مهسـجىدلهر یهنه چوشـقىالرغا ئېغىـل، خىتـاي         

 —قىسقىــسى، دىنــسىز دۈشــمهننىڭ ... كــۆچمهنلىرىگه تۇرالغــۇ بولىــدۇ
، دىنمـۇ  خىتاینىڭ قۇللۇقىدا تۇرۇپ ھهقىقىي مۆمىن بـولغىلى بولمایـدۇ        

چهكلىمىگه بۇزغۇنچىلىققـا، توسـالغۇغا ئـۇچراپ     . ئالالھ ئۈچۈن بواللمایدۇ  
سـۇنى  ”شۇڭا، ئېقىمنىڭ ئاخىرىـدا بىھـۇدە كـۈچ سـهرپ قىلمـاي،             . تۇرىدۇ

یهنـى ئالـدى بىـلهن مهۋجـۇت         —“ باشتىن سۈزۈلدۈرۈش ۋە پاكالشتۇرۇش   
مهسجىدلىرىمىزنى خىتاي چاڭگىلىـدىن قۇتقـۇزۇش، مهسـجىد قهۋمىنـى       
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جان بولسا جاھان، ”! بىرىنچى ۋەزىپىدۇر —ىتاي قۇللۇقىدىن قۇتقۇزۇش خ
دېگهنـدەك، خهلـق یوقالمىـسا، مهسـجىدلهر تۇرۇشـلۇق         “ ئاش بولسا قـازان   

ــشقا     ــا قىلى ــسا مهســجىد بىن ــدارچىلىقىمىزدا بول زېمىــن بىزنىــڭ ئىگى
ئىماننىــڭ بولىــشى مهســجىدنىڭ بولغىنىــدىن  . ھهرقاچــان ئۈلگــۈرىمىز

 ئهڭ —قهلبىمىــز ئــالالھ یولىــدا ســاپ بولــسا، ســاپ قهلــب . ئهۋزەلراقتــۇر
 یىللىــق ئىــسالم دۆلىتــى بــولمىش 750تارىختــا ! یاخـشى ئىبادەتگــاھتۇر 

كـاپىرالر تهرىپىـدىن بېـسىۋېلىنغاندىن      ) بۈگۈنكى ئىسپانىیه (ئهندېلۇس  
كېیىن ئىسالم دىنى ۋە مهدەنىیىتىگه ئائىت قۇرۇلۇشالرنىڭ ھهممىـسى         

ئهمــدى ! ئىزناســى ئۆچــۈرۈلگهن ئىــدى “ المئىــس”چېقىــپ تاشــلىنىپ، 
زېمىـن قولـدىن كهتـسه،      ! ئىسپانىیىدىن مهسجىدلهرنى ئىـزدەپ بېقىـڭ     

ــۆز      ــجىدلهر ئـ ــسا مهسـ ــاكى یوقۇتۇلـ ــسا یـ ــۇن سۇنـ ــق بویـ ــۆزىنى -خهلـ  ئـ
ۋەتىنىمىــز ئىككىنچــى ئهنــدېلۇس بولــۇپ قالماســلىقى  . قوغدىیالمایــدۇ

ــۆمىن ۋەته    ــر م ــى ھهر بى ــېمه قىلىــش كېرەكلىكىن ــشىمىز ئۈچــۈن ن ندى
  !چوڭقۇرراق ئویلىنىپ باقسۇن

یـاكى رېمونـت قىلىـش، یـولالرنى        ( یول یاسـاش،كۆۋرۈك سـېلىش    . 2
  قاتارلىقالرغا پۇل سهرپ قىلىش مهسىلىسى) ئاسفالتالش

ــرى     ــامراق ئىــشالرنىڭ یهنه بى ــۇل ســهرپ قىلىــشقا ئ ــایلىرىمىز پ ب
ــۇ بىزنىــڭ مىللىــي ئهنئهنىمىــزگه ئایلىنىــپ   . یول،كــۆۋرۈك یاساشــتۇر ب

ــۇ     ــۇپ، ب ــسلهتنىڭ داۋامــى بول ــر یاخــشى خى ــكهن بى ــك  —كهت كۆپچىلى
پایدىلىنىدىغان مۇئهسسهسهلهرگه پۇل سـهرپ قىلغاننىـڭ سـاۋابى چـوڭ،           

راست، ئهگهر سىز یول یاساپ قویـسىڭىز، مـۆمىنلهر      . دۇرىندېگهن ئهقىدىد 
ئهمما، . ئوي ـ چۇقۇرالردا قىینالماي شۇ یولدا ماڭسا یاخشى بولىشى تهبىئى

ئهگهر بىر مۇستهملىكه ئاستىدا . ڭ قارىشىمىزچه بۇ زامانغا باغلىقتۇربىزنى
سېلىش ساۋاپ دەپ پۇل     یاشاۋاتقان مۇسۇلمان خهلق یول یاساش، كۆۋرۈك     

سهرپ قىلسا بۇ قانچىلىك توغرا بوالر؟ بۇ یول مۆمىنلهر ئۈچۈن قانچىلىك   
ى خىزمهت قىلىدۇ؟ ھاكىمىیهت ئۈچۈن قانچىلىك خىزمهت قىلىدۇ؟ بۇالرن

ئهگهر یولنىـڭ ناچـارلىقى تـۈپهیلى تېـز      . سالماقراق ئویالپ بېقىش الزىـم    
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ماڭالماي، مۇستهملىكه ھاكىمىیهتكه تاپشۇرىلىدىغان غهلـله ـ پـاراق بىـر     
ــدۇر     ــرە زىیان ــر قهت ــمهنگه بى ــسه دۈش ــۇت كېچىك ــان  ! مىن ــمهنگه زىی دۈش

ــۇر    ــدىمىز دېمهكت ــڭ پای ــۆزى، بىزنى ــڭ ئ ــىلهن! بولغاننى ئهگهر : یهنه مهس
نىڭ ناچارلىقى تۈپهیلى، دۈشمهن سـاقچىلىرىنىڭ موتورلـۇق قاتنـاش          یول

تۇتقــۇن قىلىــش (ۋاســىتىلىرى بىــر مىنــۇت كېچىكىــپ مهھهللىمىــزگه 
كهلسه بهلكىم بۇ بىر مىنۇت مۇجاھىد قېرىندىشىمىزنى پۇرسهت ) ئۈچۈن

تېخىمــۇ ! بىــلهن تهمىــنلهپ، قېچىــپ كېتىــشكه ئۈلگۈرۈشــى مــۈمكىن  
ــاكىمىیهتكه لهن  ــۇھىمى، ھــ ــاكىمىیهتنى  مــ ــش، ھــ ــڭ (هت قىلىــ ئۇنىــ

ــى  ــق دەۋرىن ــدە    ) ھۈكۈمرانلى ــۈن، ئهســلى ھالىتى ــار كۆرســىتىش ئۈچ ناچ
تهسادىپى بىرەر چهتئهللىك كۆرسه بۇ ناچار . قالدۇرغىنىمىز تېخىمۇ یاخشى

كـــوچىالر، بـــۇزۇق كـــۆۋرۈكلهر، نـــامرات مهھهللىـــلهر مۇســـتهملىكىنىڭ 
ــانلىق دەلىــل     ــى كۆرســىتىدىغان ج ــۇپ، خهلقئــارا  لهنهتگهردىلىكىن بول

كـۆپچىلىككه مهلـۇم،    (سهھنىلهردە تهشۋىقات رولىنى ئوینىشى مـۈمكىن       
نومۇسسىز خىتاي كوممونىستلىرى چهتئهللىكلهرنى زىیارەت قىلدۇرۇشقا 

بایاشـات  ”توغرا كهلسه مهخسۇس تهییارالنغـان بىـرەر ئاالھىـدە مهھهلـله ۋە      
یارلىق بىلهن سۈپىتىدە كېچىچه ھهی“ بهخىتلىك ئائىلىسى”نىڭ “ خهلق

دېــمهك، بىــز ). یاســاپ تهییارالنغــان بىــرەر ئــائىلىنى كۆرســىتىپ كهلــدى
ھاكىمىیهت تهرىپىدىن مهبلهغ سېلىپ قىلىشقا تېگىـشلىك ئىـشالرنى    

پۇل سهرپ قىلىپ ۋۇجۇتقا چىقارساق ) مهتۇالرچه خاتا چۈشهنچه ئارقىسىدا(
لمان بـۇ خـاس مۇسـۇ   ”بهلكىـم سـىز     . بۇ دۈشـمهنگه یاردەملهشـكهنلىكتۇر    

“ بولسىمۇ شۇنداق بوالمدۇ؟) خىتاي یوق جایالر(یېزىلىرى، مهھهللىلىرى 
یولنىــڭ چوقــۇم ھۆكــۈمران كــۈچ . دەپ ئالــدىمىزنى توســماقچى بۇالرســىز

ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغانلىقىنى یاخشىراق چۈشىنىش ئۈچۈن خىتایغا       
ت تاجاۋۇز قىلغان یاپونالرنىڭ تۆمۈریـول یاسـىغانلىقى، یولالرغـا ئاسـفالى           

قاتـارلىق تـارىخىي پـاكىتنى ئهسـلهپ ئۆتـسهك رۇشـهن            ...  یاتقۇزغانلىقى،
 یاپونالر جوڭگوغا یاردەم بهرگهن دەپ ئویلىماي،     ،سىز. بىلىنىشى مۈمكىن 

یاپون جاھانگىرلىكى : ئوتتۇز یىلدىن بېرى مېڭىڭىزگه قویۇلغىنى بویىچه



 150 

ــۇ ھا     ــسىڭىز، ئ ــىنىدىغانال بول ــان، دەپ چۈش ــاۋۇز قىلغ ــا تاج ــدا جۇڭگوغ ل
یاپونالرنىــــڭ خىتــــاي زېمىنىــــدە تۆمۈریــــول یاسىــــشى، تاشــــیولالرنى  
ئاسفالىتلىـــشى ئۆزىلىرىنىـــڭ تاجـــاۋۇزچىلىق ھهرىكىـــتىگه قوالیلىـــق 

یــاپونالرمۇ پۈتــۈنلهي خىتــایالر . یــارىتىش ئىكهنلىكىنــى چۈشىنهلهیــسىز
بۇ یولالردا  . یاشایدىغان یۇرتالرنى ئارىالپ ئۆتىدىغان تاشیولالرنى یاسىغان     

ــ ــویىچه    خىت ــدىلىنىش نىــسبىتى ب ــېكىن پای ــان، ل اي پۇخرالىرىمــۇ ماڭغ
ئۇنداق . یاپونالرغا كۆپرەك خىزمهت قىلغانلىقى مۇنازىرە تهلهپ قىلمایدۇ      

یـول یاسـاپ   “ كۆیىنىـپ ”بولمىغاندا بىر تاجاۋۇزچى مهھكـۈم ئهل ئۈچـۈن        
بۈگۈنكى خىتـایالرمۇ بىـزگه    ! (بېرىشى ئهقىلغا سىغىدىغان ئىش ئهمهس    

ئۇنىــــڭ قىلمىــــش ـ     ! ئهینــــى شــــۇ یاپونالرنىــــڭ ئــــۆزىنىــــسبهتهن 
). ئهتمىشلىرىنىمۇ خۇددى شۇ سېلىشتۇرما ئاساسىدا چۈشهنسىڭىز بولىدۇ

سىزگه چۈشىنىشلىكىرەكى شۇكى، بىرىنچىدىن، بۇ یولدا سـىز خىتایغـا          
غهلله ـ پاراق توشۇیسىز، خىتایالر مهھهللىڭىزگه ئادەم تـۇتقىلى كېلىـدۇ؛    

، یوقۇرىدا ئېیتىلغىنىدەك، )دىگۈش قىلىدىغىنىئادەمنى زەر(ئىككىنچى 
سىزنىڭ ئهجرىڭىزدىن قىیاپىتى ئۆزگهرگهن یول ۋە كۆۋرۈكلهر، مهھهللىلهر 
یاكى باشقا جامائهت مۇئهسـسهسهلىرىنى كوممونىـستالر نومۇسـسىزلىق         

“ پارالق سىیاسـىتىنىڭ نۇرىـدا بولغـان      ”،  “غهمخورلىقى”بىلهن ئۆزىنىڭ   
سىزنىڭ .  جانلىق دەلىلى سۈپىتىدە كۆرسىتىدۇدەك، ساختا تهشۋىقاتنىڭ 

یاخشىلىقىڭىزنى پهقهتال سىزنىڭ مهھهللىڭىزدىكىلهر بىلسىمۇ، باشـقا       
 گېزىـت، رادىئـو     — پۈتۈن جاھان بـۇنى تهشـۋىقاتتىن        —جایدىكى خهلق   

یــاكى تېلېــۋىزور ئــارقىلىق ئوققاچقــا، ئــۇنى راســت دەپ ئالدىنىــدۇ ـ دە،     
ــا ” ــاالنى یهرنىــڭ قىیی دەپ “ پىتىنى كــارامهت یاخــشىلىۋېتىپتۇپــارتىیه پ

  .ئویالپ قالىدۇ
ــدلىرىمىز     ــار، ئهگهر بىزنىــڭ مۇجاھى ــاددى بىــر مىــسال ب تېخىمــۇ ئ
دۈشـمهنگه قارشــى ئاشـكارە ـ یوشــۇرۇن كــۆرەش باشلىـسا نــېمه قىلىــشى      
مـۈمكىن؟ ئـویالپ كـۆرەیلى، كىنـوالردىن كـۆرگىنىمىز بـویىچه تهســهۋۋۇر       

 مۇســتهملىكىچى زوراۋانالرغــا زىیــان قىلىــپ باقــایلى، مۇســتهملىكه ئهل
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سېلىش ئۈچۈن ئادەتته نېمىلهر قىلىدۇ؟ تهبىئىكـى، یـول ـ كـۆۋرۈكلهرنى     
ئهمدى بۇ سېلىشتۇرما ئارقىلىق ئویالپ كۆرسىڭىز ئاجایىپ ! پارتىلىتىدۇ

بىـرى یـول ـ كـۆۋرۈكلهرنى یاسـایدۇ؛      : كۈلكىلىك بىر ھالغا دۈچ كېلىسىز
 —ھهر ئىككىسىال ئالالھنىڭ رەھمىتىنى . یهنه بىرى ئۇالرنى پارتىلىتىدۇ

قایسىسى توغرا؟ بۇ زامانغا باغلىق ئىش بولۇپ،    . جهننهتنى ئۈمىد قىلىدۇ  
ئهمما بىزنىڭ ھازىرىمىزغـا نىـسبهتهن     ! ئۆز نۆۋىتىدە ھهر ئىككىسى توغرا    

  !بولسا بۇزۇش توغرا، ئهلۋەتته
مۇستهملىكه شـارائىتىدا ھهرقانـداق بىـر مۇئهسـسهسه ھـاكىمىیهت           

ھۆكۈمران مىللهتنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن خىزمهت . ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ
چـۇنكى بىـز   ! خهلـق ئۈچـۈن بولىـدىغان پایدىـسى ئىنتـایىن ئـاز           . قىلىدۇ

كوممونىست چوشقىالرنىڭ كاساپىتىدىن شۇ دەرىجىدە نامراتمىزكى، ئـۇ      
  .یولالردا ھهیدەپ ماڭغىدەك ماشىنىلىرىمىز یوق

ــۇكى، ئا  ــا،  بۇنىڭــــدىنمۇ خۇالســــه شــ لــــدى بىــــلهن یوللىرىمىزغــ
كۆۋرۈكلىرىمىزگه قارىتا ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىمىزنى قولغا كهلتۈرەیلى، 
  !ئاندىن ئۇنى یاساش دۆلهتنىڭمۇ، پۇخرانىڭمۇ ئورتاق ئىشى بولۇپ قالىدۇ

ھۆكـۈمهت ئاچقـان دىنـى مهكتهپلهرمـۇ        (مائارىپقا ئىئانه قىلىـش     . 3
  )شۇنىڭ ئىچىدە

ىلىم تهھسىل قىلىـش مهسىلىـسىگه    مۇبارەك ئىسالم دىنىمىزدە ئ   
“ ! ئوقۇ” قۇرئاننىڭ نازىل بولىشىمۇ . یوقۇرى دەرىجىدە ئهھمىیهت بېرىلىدۇ

شۇڭالشقا خهلقىمىزدە ئهزەلدىن مهدرىـسه ـ   . خىتابى بىلهن باشالنغانىدى
ــاردەم قىلىــــش ئهنئهنىــــسى         ــا یــ ــتاز ـ تالىپالرغــ مهكــــتهپلهرگه، ئۇســ

ىن خىتـــایالر ئۈنۈملـــۈك بىزنىـــڭ بـــۇ ئهنئهنىمىـــزد. شـــهكىللهنگهنىدى
پایدىلىنىپ، مۇناپىق موللىالرنىمۇ ئىشقا سېلىپ، یوشۇرۇن غىدىقالش،    
مهنمهنلىــك تالىــشىدىغان بــایالر ئارىــسىدا بــاز ـ بازغــا ســېلىش ئۇســۇلى    
ئارقىلىق، خىتایالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئاڭ فورمىـسىنى بىـزگه تاڭىـدىغان،       

ــشلهپچىقىرىدىغان مهكــتهپلهرگه   ــۇل ئى ــۇ یهنه ئىتائهتچــان ق  خىراجهتنىم
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ــشلهتمهكته  ــۆزىمىزدىن ئېلىــپ ئى نوخۇنىــسىنى ئېلىــپ، كــۆتىگه  ”! (ئ
  !)تاكتىكىسىغۇ، بۇ“ تىقىش

ــۈن    ــاكىمىیهت ئۈچ ــلىدە ھ ــاالي ”ئهس ــادىق م ــارالش  “ س ــى تهیی الرن
ۋەزىپىسىنى ئۆتهیدىغان مهكتهپلهرگه كوممونىستالر مهیلى بولسا ئۆزلىرى 

ئهممـا،  . ىلىـشقا مهجبورىـدى   مهبلهغ سېلىشى كېرەكىدى ھهم شۇنداق ق     
“ لىـدىغان اھارۇۋىدا توشقان ئ ”—ئىچى قوتۇر كوممونىستالر    “ پىت كۆز ”

ــارامزادىلهر   ــۇ ھـ ــى خىـــراجهتتىن     —بـ ــان ھهربـ كۈنـــسېرى كۆپىیىۋاتقـ
ئېشىنالمىغاچقا، مائارىپ ئۈچۈن بېخىللىق قىلىـپ، ھهییـارلىق بىـلهن     

ۇنچىسى ئۆزىنى  گول خهلقىمىزنى قوزغاتقانلىقتىن بایلىرىمىزدىن بىرم    
دىن ئېشىپ “  مۇسابىقىدېشى”كۆرسىتىش، كۆڭلىدىكى بهسلىشىدىغان 

مائـارىپنى قـولالش   ”، )رىیاكـارانه نىـیهت بىـلهن   (چۈشۈش قىزغىنلىقىـدا    
ــاۋاپلىق ئىــش  ــان    “ س ــادا تاپق ــسىدە جاپ ــهنچه نهتىجى ــا چۈش ــگهن دوگم دې

ــۇندا دۈشــــمهنگه      ــسىز یوســ ــۇزۇپ، ئاڭــ ــا تۇتقــ ــۇللىرىنى خىتایالرغــ پــ
ئوقۇش،  —شۇنى چۈشىنىشىمىز كېرەككى، مائارىپنى     ! هشمهكتهیاردەمل

تالىپ، ئۇستاز قاتارلىقالرنى قولالش ھهقىقهتهنمۇ ساۋاپلىق ئىـش ئىـدى،      
 بهلكـى ئهڭ  —چـۇنكى، ئۈسـتقۇرۇلمىغا    ! ئهمما، بۇمـۇ زامانغـا بـاغلىقتۇر      

 ئىـدىئولوگىیىگه ئائىـد بـۇ سـاھه تهبىئىكـى،      —مۇھىم ئۈستىقۇرۇلمىغا   
 ئىرادىــسىنى ئهكــس ئهتتۈرىــدۇ ۋە شــۇنىڭ —ىــڭ ئىــدىئالى ھاكىمىیهتن

ئــۇ ھالــدا ئــۆزىمىزگه دۈشــمهن بىــر ھۆكــۈمهت . ئۈچــۈن خىــزمهت قىلىــدۇ
.  دۈشمهنگه یاردەملىشىشتۇر—شارائىتىدا تۇرۇپ مائارىپقا مهبلهغ سېلىش 

ــى      ــزگه قارشـ ــى مهنپهئهتىمىـ ــى، مىللـ ــا قارشـ ــۇل دىنغـ ــىز بهرگهن پـ سـ
ــال” ــشق“ ماتىرىیـ ــى  ئىشلهپچىقىرىـ ــا، مىللـ ــدۇ، ھهتتـ ــزمهت قىلىـ ا خىـ

ــۈن     ــرى ئۈچــ ــاي مهكتهپلىــ ــتىن، نهق خىتــ ــۇ تهگمهســ مهكتهپلهرگىمــ
  .بېرىلىشىمۇ مۈمكىن

دىننـــــى ”كېیىنكـــــى ۋاقـــــتالردا نومۇســـــسىز كوممونىـــــستالر  
“ سوتسىیالىزىم ئۈچۈن، مىللهتلهر ئىتتىپاقى ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇش

ــدى ھهم     ــا قویــ ــۇئاالرنى ئوتتۇرغــ ــمهنه شــ ــدەك بىــ ــى دېگهنــ دىنىمىزنــ
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پۈچهكلهشــتۈرۈش ئــارقىلىق خهلقنــى دىنــدىن بىــزار بولىــدىغان، دىننــى 
دېگهن ھىسقا كهلتۈرىدىغان بىر یۈرۈش “ تازىمۇ قامالشمىغان نهرسىكهن”

بۇنىـــڭ ئۈچـــۈن دىننـــى چاڭگىلىغـــا    ! تـــاكتىكىالرنى ئىـــشلهتمهكته 
كىرگۈزىۋېلىپ، دىندىن ئۆزلىرىگه كېلىدىغان خهۋىپنى تولۇق كونتىرول 

. ىش ئۈچۈن، خهلق ئۆزى ئاچقان دىنىي مهكتهپلهرنى مهجبورى تاقاتتىقىل
نورمــال دىنــى ئېتىقــاد   ”، “خهلقــقه كۆیىنىــپ ”(ئارقىــدىن ئــۆزىلىرى  

دىنىــي مهكـتهپ ئېچىــشقا باشـلىدى ۋە خهلقنىــڭ   ) “ئېھتىیـاجى ئۈچـۈن  
ھىسیاتىدىكى ساددا قىزغىنلىقتىن ئۈنۈملۈك پایدىلىنىپ، ھارامزادىلىك 

  .ىمۇ خهلقنىڭ ئۆزىدىن یىغدىبىلهن مهبلهخن
دېگهن گهپ ئاڭلىماققا “ دىنى مهكتهپ ئۈچۈن ئىئانه بېرىشمۇ خاتا”

ئهممـا یاخـشىراق    . تازىمۇ یېقىمسىز، ئاڭلىغۇسىز یامان گهپتهك قىلىـدۇ      
ئویالپ كۆرەیلى، خىتـاي كوممونىـستلىرى بىـزگه پایـدىلىق ئىـشنى راۋا            

 ئۆزى ئاچقان مهكتهپلهرنى كۆرەرمۇ؟ ئهگهرئۇنداق بولسا نېمه ئۈچۈن خهلق     
مهجبورى تاقاتتى؟ ھهتتا دىنىي ئۇستازالرنى جازالىدى؟ ئهمدى ئهجهبا ئۆزى      
دىنىي مهكتهپ ئاچماقچى بولۇپ قاپتۇغۇ؟ ئۇالرنىڭ غهرىزى مانـا مهن دەپ    

سوتسىیالىزىم ” قۇرالىغا، “ یوۋاشلىتىش”ئۇالر دىننى ! بىلىنىپ تۇرمامدۇ
ه شـهكىلگه كهلتـۈرمهكچى، ئاخىرىـدا       غهلىت“ ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان  

، ئهمهلىیهتـته ھـېچ یېـرى       “ئىـسالم ”بىزنىڭ ئېتىقادىمىزنى ئاڭلىماققـا     
قۇرئان ۋە ھهدىسكه تـوغرا كهلمهیـدىغان بىـر نـېمىگه، دىـن ئوقۇغـانالرنى           

ــاتالرنى كۆنـــدۈرگۈچى”  خهلقنـــى ئىـــشلهپچىقىرىش —لهرگه “ شـــاش ئـ
ەزىـپه قىلغـان مۇنـاپىقالردىن      ھایۋانلىرىغا ئایالندۇرۇپ بېرىشنى ئۆزىگه ۋ    

مۇستهملىكىدە یاشایدىغان . قىلىپ یېتىشتۈرمهكنى مهخسهت قىلغاندۇر
ــاكىمىیهت      ــهكلى شــۇكى، ھ ــر كــۆرەش ش ــان بى ــاق بولغ ــلهرگه ئورت خهلق

زىیــانلىق دەپ (تهشـهببۇس قىلغـان ھهرقانــداق نهرسـىگه قارشــى تـۇرۇش     
ىــش  ، ھــاكىمىیهت چهكلىــگهن نهرســىنى پایــدىلىق دەپ بىل   )بىلىــش

مانــا بــۇ بىــر ). یوشــۇرۇن بولــسۇن، بىــر ئامــالالر بىــلهن داۋام قىلــدۇرۇش (
ــاخىرقى  ! ئهقهللــى ســاۋاتتۇر تهكىتلهیمىزكــى، ھۆكــۈمران مىللهتنىــڭ ئ
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مهقسىدى قۇل بولغۇچىنى پۈتۈنلهي یوق قىلىـشتۇر، ئـۇ ھالـدا دۈشـمهن              
ــهببۇس قىلمایـــدۇ   ــشنى ھهرگىـــز تهشـ ــۇنداقال . بىـــزگه پایـــدىلىق ئىـ شـ

ھهتتا قارىماققا مهلۇم دەرىجىـدە     . قىلىشىغىمۇ یول قویمایدۇ  ئۆزىمىزنىڭ  
ــۈمهت       ــدىردىمۇ، ھۆك ــان تهق ــش بولغ ــۆرۈنگهن ئى ــدىلىقتهك ك ــزگه پای بى
ــزگه       ــڭ بى ــساپتا بۇنى ــاخىرقى ھى ــكهن، ئ ــانال ئىــش ئى ــهببۇس قىلغ تهش
ــۇم نىــیهت        ــر ش ــسىغا بى ــڭ ئارقى ــى، بۇنى ــش ئىكهنلىكىن ــانلىق ئى زىی

لهشتۈرۈشـكه ۋە شـۇنىڭ تهتۈرســىنى   یوشـۇرۇنغانلىقىنى كهسـكىن جهزىم  
  .قىلىشقا بولىدۇ

ئىئـــانه ) ھۆكـــۈمهت قـــۇلى ئـــارقىلىق(ئـــاپهتكه ئۇچرىغانالرغـــا . 4
  بېرىش مهسىلىسى

ــانه  ــۆڭلى ـ        —ئىئ ــدا ك ــۇیىچه بولغان ــسى ب ــۇغهت مهنى ــلىدە ل ئهس
ــىدىن      ــسداشلىق تۇیۇس ــاردەم، ھى ــدىغان ی ــپ بېرى ــسىدىن چىقىرى كۆك

ــاردەم مهنىــ   ــرىلگهن ی ــارى بې ــر ســ ئىختىی ــدا  ۆسىدىكى بى ــۇپ، بۇنىڭ ز بول
ئۇقۇمىنى ئۆزىگه سىڭدۈرگهن بىر “ ئىختىیارلىق”ماھىیهتلىك بىر نوقتا   

ــدى  ــشىدا ئى ــمه بولى ــق   . كهلى ــۇ یېقىملى ــستالر ب ــسۇسكى، كوممونى ئهپ
ئىبـارىنىمۇ یېقىمـسىز ئاڭلىنىـدىغان، نهپرەتنـى قوزغایـدىغان نهرســىگه،      

ــالۋاڭ” ــدىغان “ ســېلىق”، “ئ ــدۇرۇپ مهنىــسىنى بىلدۈرى ئىبــارىگه ئایالن
“ ئىختىیــارلىق”—یهنــى بــۇ ســۆزنىڭ مهنىــسىدىكى مــاھىیهت  . قویــدى

ــورىیهت”— ــتى“ مهجب ــستالر . كه ئالماش ــانه”كوممونى ــۇئارىدىن “ ئىئ ش
پایدىلىنىپ مهجبورى تۈردە ئىقتىساد توپالیدىغان، ھهتتا پـویىزدا توشـۇپ        

اردەم بېرىـشكه  كېتىۋاتقىنى یهتمىگهندەك ئاپهتكه ئۇچرىغان خىتایالرغا یـ  
مهجبورالپ، نامراتلىقتىن ئۆز دەردىنى تارتالماي ئاران تۇرغـان خهلقـقه یهنه     

ــۈكىنى    ــڭ ی ــدىكى خىتایالرنى ــانه”ئىچكىرى ــپ   “ ئىئ ــلهن ئارتى ــامى بى ن
بۇالر ئىچكىرىدە بولغان ئاپهتلهر ئۈچۈن ئالۋاڭ سېلىش    . قویىدىغان بولدى 

ۇراســــىمالرنىڭ ۋە باشــــقا خهلقئــــارا مۇســــابىقه یىغىنلىــــرى، كاتتــــا م
. نـامى بىـلهن خهلقـقه یـۈكلهپ قویـۇش ئهھـۋالى          “ ئىئانه”چىقىملىرىنى  

 ئۆزىمىزنىـڭ ۋەتىنىـدە بولغـان    —دېمهكچى بولغان ئاساسـىي گېپىمىـز      
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ئــاپهتلهرگه مهجبــورى تــۈردە كىــشى بېــشىغا چېچىــپ، خىزمهتچــى بولــسا  
مائاشـىدىن تۇتـۇپ یىغىۋېلىنىــدىغان ئالۋاڭـدىن باشـقا، بایلىرىمىزنىــڭ     

  .ئىختىیارى بېرىدىغان ئىئانىلىرى توغرىسىدا بارىدۇ
) خىتایغــا(نۇرغــۇن تهلــۋىلهر بــاركى، یــاردەم پــۇللىرىنى ھۆكــۈمهتكه  

ــادۇر . تاپــــشۇرىدۇ ــدەك دەرىجىــــدە خاتــ ــاراڭمۇ بىلگىــ ــۇنكى، . بــــۇ ســ چــ
كوممونىستالرنىڭ قانداق زەھهرخهندە ھـایۋان ئىكهنلىكىنـى ھـېلىغىچه       

كوممونىستالر ھهرخىـل ئهھۋالـدا    ! ربىرخىل ساراڭلىقتۇ  —بىلمهسلىك  
رەھبهرلىــك ...”، “تېتىىكــومم... ”تهییــار قىلىــدىغان “ قــۇرۇپ”دەرھــال 

دېگهنـدەك بىـرنېمىلهر    “ قۇماندانلىق شـىتابى  ...”،  “قىلىش گۇرۇپپىسى 
ئۇنىڭدا باي بولۇش پۇرسـىتى كۈتـۈپ یاتقـان ئـاچ ئىـتالردىن بىـر                . بولىدۇ

ــاال  توپالنغــان ئىقتىــساد. مۇنچىــسى بولىــدۇ ــسى ب ــا شــۇ نهپ خهلــق ” مان
نىڭ گېلىدىن ئېشىپ، بهلكى یهنه باشقا یوچۇقالرغا سىڭىپ “ كادىرلىرى

  :مهسىلهن. كېتىپ، ئاندىن ئاشقىنى بىچارە خهلققه یېتىپ بارىدۇ
ـ یىلى ئهتىیازدا قىزىلـسۇ ئوبالسـتى ۋە قهشـقهر ۋىالیىتىنىـڭ       1996

جاینىـڭ ھهر بىـرى ئـۆز    ئایرىم جایلىرىدا یۈز بهرگهن یهر تهۋرەشته ئىككـى         
. دېگهنـدەك بىـرنېمه قـۇرۇپ چىققـان       “ قۇماندانلىق شـىتابى  ... ”ئالدىغا  

كهلگهن یاردەملهرنى تاپشۇرىۋېلىش جهریانىدا نهپ تالىشىپ بىر ـ بىـرىگه   
تهشــۋىقاتتا كۆرســىتىلگهن . ئىتــتهك ئېتىلىــدىغان ۋەقهلهرمــۇ كــۆرۈلگهن

ىـدۇ، یوقۇرىـدىن كهلـگهن    نهیرەڭۋازلىقالر ئادەمنىڭ ھۆ قىلۇسـىنى كهلتۈر   
بوۋا، غهم قىلماڭ، ”: خىتاي كاتىباش ئۇیغۇر بوۋاینىڭ قۇلىنى تۇتىۋېلىپ

ماۋ زېدوڭ تىیهنئهنمېن راۋىقىدا پهستىكىلهرگه قول . (دەیدۇ“ ...پارتىیه بار،
مهن ئاپهتكه ئۇچرىغان خهلققه ”. قول پۇالڭلىتىدۇ) پۇالڭالتقان مودا بویىچه

دېگهنـدەك دەبـدەبىلىك    “ ... ئېلىپ كهلـدىم،   پارتىیىنىڭ غهمخورلىقىنى 
بۇیـۇملىرىنى باسـقان ماشـىنىالر      “ یاردەم”. قۇرۇق گهپلهرنى یورغۇلىتىدۇ  

كېلىۋاتقان، ئـاپهتكه ئۇچرىغـان خهلـق یـاردەملهرنى       “ ئارقىسى ئۈزۈلمهي ”
بۇالرنىڭ ... تاپشۇرىۋېلىپ، تهسىرلهنگهن ھالدا كۆزلىرىگه یاش ئېلىۋاتقان  

ــۆپ تهكرا  ــسى ك ــۋىقات     ھهممى ــاختا تهش ــان س ــسى قالمىغ ــان، مهزى رالنغ
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ئهمهلىیهتته خىتایالر غهزىنىـدىن پـۇل ئاجرىتىـپ ھېرىـپ           . كۆرۈنىشىدۇر
ئهمهتنىــڭ دوپپىــسىدا ھاشــىمنىڭ بېــشىنى خــوش ”بهلكــى، . كهتمهیـدۇ 
تاكتىكىسى بىلهن، قۇرۇق گهپنىال دەسمایه سېلىپ، ھېچنىمه        “ قىلىش

  .ىگه بولىدۇغا ئۆزى ئ“ ھهشقالال”چىقىم قىلمایال 
ئهگهر بىـز تهشــۋىقاتتا كــۆرگهن ۋە ئاڭلىغانلىرىمىزغــا ئاساســهن بىــر  

جهملهپ چىقساق، بۇ شـهرمهندە یالغانچىلىقنىـڭ   “ ئومۇمى یاردەم سانى ”
“ ئارقىـسى ئـۈزۈلمهي   ”نى بېـسىپ    “ یاردەم بویۇملىرى ”. مېزى چۇۋىلىدۇ 

ــۈزمىڭالرنى بىر     ــاپتوموبىلالر، ســانلىرى ئونمىــڭ ـ ی لىــك كېلىۋاتقــان ئ
نى قوشۇپ ھىساپالپ كۆرۈڭ، ئاندىن شۇ رایوندىكى ... قىلغان یاردەم پۇلالر

شۇنداق نهتىجه یۈز بېرىـدۇكى،     . خهلققه خىیالىڭىزدا تهقسىملهپ بېقىڭ   
ــان ئــۆیلهردە،       ــسىز بولغ ــدىن پهرق ــال قوتىنى ــامراتلىقتىن م ــلىدە ن ئهس

 بىراقال چهللىلهردە یاشایدىغان بۇ خهلق مۇشۇ قېتىمقى ئاپهت باھانىسىدا
چـۇنكى، تهشـۋىقاتتىكى یاردەمنىـڭ      . ھاللىق بولۇپ قالغاندەك بىلىنىدۇ   

  !شۇندااق چوڭ ـ دە“ پارتىیىنىڭ غهمخورلىقى” —سانى 
ئهمما ئهمهلى تهكـشۈرۈشلهردىن شـۇ نهرسـه مهلـۇم بولـدىكى، پـۇلالر           

خـۇددى  . قایاققىـدۇر غایىـپ بولغـان، ھـېچكىمگه نهق پـۇل بېـرىلمىگهن      
خهتنىسى قىلىنغان باال ئۈچۈن بېرىلگهن پۇل ۋە سوغا  —سۈننهت تویىدا 

ـ ساالمالر ئاتا ـ ئانىسى تهرىپىدىن باشقۇرىۋېلىنىپ، ئۇ بایقۇشقا بىر نهچچه 
ناھایىتى ئېغىر . تال كهمپىت تۇتقۇزۇپ قویۇلغاندەك بىر ئىش یۈز بهرگهن

ئهھۋالدا قالغـان ئـائىلىلهرگه بىـرەر خالتـا ئـۇن یـاكى بىـرەر خالتـا ئوغـۇت               
باشـقىلىرىغا  . “ئېتىۋار باھـادا سـېتىپ بېـرىلگهن   ”بېرىلگهن یا بولمىسا  

“ پارتىیىنىڭ مىھرى ـ شهپقهت بىلهن سۇغۇرۇلغان ھال سوراش سالىمى ”
تېلېــۋىزوردا كۆرسـىتىلگهن ھېلىقــى دەبـدەبىلىك یــاردەملهر   . ال تهكـكهن 

ــنه؟ ــقه  ! قهیهرگه كهتتىكى ــۇ خهلق ــارتىیه ب ــدۇرۇپ ”پ ــهپقهت یاغ ، پهقهت “ش
ــۆیلىرىنى ئوڭــشىۋېلىش بۇ” ــاپهت  ”، “زۇلغــان ئ ــۇرۇپ، ئ ــاپهتكه قارشــى ت ئ

نى “  یاردەملهر”كه یېتهكلهشتهك پهۋقۇلئاددە “ ئۈستىدىن غالىپ كېلىش
خىتـاي كوممونىـستلىرى   .  خـاالس »تهسـىرلهندۈرىدۇ «قىلىـپ كىـشىنى   
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بولمىغان ئۇزاق ئإتمۈشتىمۇ قانچىلىغان ئاپهتلهرنىڭ بولغانلىقىـدا گهپ      
ئاپهت ئۈستىدىن غهلىبه ”، “كۆیىنىپ”ۇ زامانالردا شۇ خهلققه یوق، ئهنه ش

 بۇ خهلقنىڭ ھالى نهلهر كهچكهن ،بىر كىم یوق“ قىلىشقا یېتهكلهیدىغان
كوممونىست “  ئوڭشىۋېلىشقا رەھبهرلىك قىلىدىغان”بولغىیدى؟ ئۆیىنى 

خىتاي یوق، شۇ پېتى ئۆیىنى ئوڭشاشنى بىلمهسـتىن تـاالدا یاشـایدىغان            
  !قانمىدۇ؟ دېگىڭىز كېلىدۇبوپ قېلىش

بۇ ئهھۋالدا كىمكى ھۆكۈمهت قولى ئـارقىلىق       ! ئهھۋال ئهنه شۇنداق  
ــاردەم بهرگهن     ــسانىیهتچىلهرگه ی ــاردەم بهرســه، نهپ ــا ی ــاپهتكه ئۇچرىغانالرغ ئ

ــدۇ ــدۇ   . بولى ــاردەم بهرگهن بولى ــىتىگه ی ــاي سىیاس ــرى  . خىت ــدا زىك یوقۇرى
ن یـۈزمىڭغىچه پـۇل ئىئـانه       قىلىنغان ۋەقهلهردە نۇرغـۇن بـایالر ئونمىڭـدى       

شۇنچه پۇلغا چىدىغان ئادەم یهنه ئون سوم كىرا پۇلىغا چىداپ شۇ . قىلغان
مهیداننىڭ ئۆزىگه بېرىـپ، قېرىنداشـلىرىغا ئـۆز قـولى بىـلهن تارقىتىـپ        

كىم بىلىدۇ، بهلكى ئۇالرنىـڭ     . بېرىشنى ئویلىمىغان یاكى خاھلىمىغان   
الالھنىڭ رىزالىقىنى قازىنىش مهقسىدى، قېرىنداشلىرىغا یاردەم قىلىپ ئ

بولماستىن، خىتاي خوجایىنلىرىغا ئىسسىق كۆرىنىش ئارقىلىق تېخىمۇ 
بۇنداق بولىدىغان !  كۆپ پۇل تېپىش یوللىرىنى ئېچىش بولىشى مۈمكىن

  !بولسا نهقهدەر شهرمهندىلىك
  كهمبهغهل تۇغقانالر، قۇلۇم ـ قوشنىالرغا بېرىلىدىغان یاردەم. 5
سهدىقهـ  ( ھنىڭ رىزالىقىنى تىلهش ۋە نهپسلىرىنى ماللىرىنى ئالال” 

ئادەتلهندۈرۈش یۈزىسىدىن سهرپ قىلىدىغانالر ئىگىزلىككه ) ئىھسانغا
جایالشقان، قاتتىق یامغۇردىن بهھرىمهن بولسا مېۋىسى ئىككى ھهسسه 

پ بولىدىغان، قاتتىق یامغۇردىن بهھرىمهن بولمىسا شهبنهم بىلهنمۇ ۆك
بىــر باغقــا ) ى ھالــدا بولــسۇن مېــۋە بېرىــدىغانیهنــى، قایــس(قانىــدىغان 

دېمهك، بۇنداق خهیر ـ سـاخاۋەتلىك ئـادەم مېلـى كـۆپ بولـسا        (ئوخشایدۇ 
ئالالھ قىلغان ئهمىلىڭالرنى ) كۆپكه یارىشا، ئاز بولسا ئازغا یارىشا بېرىدۇ    

  .) ـ ئایهت265“ بهقهرە”سۈرە (“ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر
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وغرا نىیهتـته قىلىنىـدىغىنى   لېكىن بىزدە بۇ خىـل یـاردەمنىڭمۇ تـ     
مىننهت، مهن مهنلىك قاتارلىق مهزمۇنالردىن تۇغۇلغانـدىن     . ناھایىتى ئاز 

  :خۇددى ئایهتته سۈرەتلهنگهن. باشقا، سانىمۇ ئاز، سۈپىتىمۇ ناچار
ئۇالرنىڭ بهرگهن نهپىقىلىرى شۇنىڭ ئۈچۈن قوبۇل بولمایدىكى، ”

نكـار قىلىـدۇ، نامـازنى      ئۇالر ئالالھنى ۋە ئالالھنىڭ پهیغهمبىرىنـى ئى      
“ رازىلىق بىلهن بهرمهیدۇ)  پۇل ـ مېلىنى( خوشیاقماسلىق بىلهن ئوقۇیدۇ، 

ۋاھـالهنكى، ئالالھنىـڭ   .  غـان تىپتىكـى ئـادەملهردۇر   ) ـ ئـایهت  54“ تۆۋبه”سۈرە (
ئۇالرنىـڭ بېرىـدىغان    . بویرىقى قانـداقلىقىنى خىیـالىغىمۇ كهلتۈرمهیـدۇ      

ۇ بایالرنىڭ ئۆزلىرى یـاكى بـایۋەچچى     پۇلىنىڭ ئازلىقى شۇ دەرىجىدىكى، ب    
یاكى ! ئوغۇللىرى ئۇنچىلىك پۇلنى بىرال جاالپقا خهجلىۋېتىشى مۈمكىن     

. ئۇالر بىرەر سورۇندا مهنمهنلىك بىلهن ئىچىملىك ئىچىۋېتىشى مۈمكىن  
ئۇالر بۇنداق سورۇنالردا شۇنچىلىك مهرتكى، بۇ چاغدىكى ھالىتى ۋە خۇددى 

قېیىقلىق بىلهن یىللىق زاكـاتنى ئایرىۋاتقـان       ئالۋاڭنى ئورۇنداۋاتقاندەك   
ئـۇالر تۇغقانالرغـا   . چاغدىكى ھالىتى تامامهن ئىككى ئادەمدەكال تۇیۇلىـدۇ      

یاكى قوشنىالرغا بېرىلىدىغان پۇلنى بىرەر ئاممىۋى سورۇندا بهرمهیدىغان   
چۇنكى بـۇنى خهلـق كـۆرمهي       . بولغاچقا، ئهنه شۇنداق قېیىقلىق قىلىدۇ    

  !قالىدۇ ـ دە
رە بهرسهڭالر بۇ یاخشىدۇر؛ ئهگهر ئـۇنى مهخپـى      ادىقىنى ئاشك سه”

بۇ سىلهرنىڭ بهزى .  بهرسهڭالر ۋە یوقسۇلالرغا بهرسهڭالر تېخىمۇ یاخشىدۇر
ئالالھ سىلهرنىڭ قىلغان ئهمىلىڭالردىن .  گۇناھىڭالرغا كهففارەت بولىدۇ

  .) ـ ئایهت271“ بهقهرە”سۈرە (“ خهۋەرداردۇر
تېخىمۇ بهكـرەك  “ یوشۇرۇن بېرىش”نىدا خۇددى شۇنداق، ئىسالم دى 

ــدۇ ــدىغان  . تهشــهببۇس قىلىنى یوشــۇرۇن ”ئىــسالمدا تهشــهببۇس قىلىنى
. نىڭ ئىلمىیلىكى شۇ یهردىكى، كهمبهغهللهر نومۇسقا قالمایـدۇ       “ بېرىش

ــېگهن ”ئۇنـــداق بولمایـــدىكهن بىـــر كـــۈنلهر كهلگهنـــدە ئـــۇالر   زاكـــات یـ
ئهپــسۇسكى، بىــز . مكىندەپ ھاقارەتلىنىــشى مــۈ“ قهلهنــدەرنىڭ ئهۋالدى
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 ئالالھنىڭ ئهمرىگه پىسهنت قىلماس —دىنىمىزنىڭ كۆرسهتمىلىرىگه   
  .بولۇپ كهتتۇق

مۇشـۇ ھالـدا، كۆرسىتىــشكه، داۋراڭ قىلىـشقا تېخىمـۇ بولمایــدىغان     
جىھاد ئۈچۈن پۇل سهرپ قىلىشنى تهسـهۋۋۇر قىلغىلـى بوالرمـۇ؟ چـۇنكى           

مهس، زامانداشــلىرىنىڭ ئۇالرنىــڭ كــۆزلهۋاتقىنى ئالالھنىــڭ رىزالىقــى ئه
  .ماختىشى

  ھهج قىلىش مهسىلىسى. 6
ئاخىرقى مهسـىله، بـایلىرىمىز، ھهتتـا ئـۆز ئېھتىیاجلىرىـدىن ئـاران          
ئىشىنىدىغان كىشىلىرىمىزنىڭ ئالدىراپ ـ تېنهپ قىلىـدىغان یهنه بىـر    

ھهجنىڭ پهرزلىكىنى ھهمـمه ئـادەم بىلـسىمۇ،        . ھهج قىلىشتۇر  —ئىشى  
شقا پهرزلهر بىلهن ئوخشاشلىمۇ؟ قانداق كىشىلهرگه لېكىن قانداق پهرز؟ با

پهرز ئىكهنلىكى ھهققىدە تـوغرا تهبلىغـلهر بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن، تـوغرا           
ئىقتىــسادى ئهھــۋالى یــار ”بىزنىــڭ بىلىــدىغىنىمىز . چۈشــهنچىمۇ یــوق

سىیاســى ئهھــۋال ھهققىــدە  . دېگهنــدىنال ئىبــارەت“ بهرگهنــلهرگه ھهج پهرز
سىیاسى ئهھۋالنىڭ یار بېرىش ـ بهرمهسلىكى . نھېچكىم ئویالپ كۆرمىگه
ھهج پهرز ئهیـن، شـۇنداقال شـهرتلىك ھالـدا پهرز     . تېخىمـۇ مـۇھىم شـهرتتۇر   

یهنى، قېرى، ئېغىر كېسهل یاكى ئۆلۈپ كهتكهنلهر ئۈچۈن باشقىالر . كۇپایه
بۇ نوقتىدىن تهبىئىكـى، باشـقا پهرزلهردەك       . ۋاكالىتهن قىلسسىمۇ بولىدۇ  

نـېمىال  . ئهمهس، بهلكى، شـهرتلىكتۇر   “ ىن ھهم جىددى  شهرتسىز، كهسك ”
نىڭ مهۋجۇتلىقىنىڭ ئـۆزىال مهسـىلىنىڭ      “ شهرت”بولمىسۇن، بۇ پهرزدە    

ئىقتىسادىي ئهھۋال، یولنىڭ ئهمىنلىكىدىن باشقا سىیاسـىي      . تۈگۈنىدۇر
یهنى ھۆر بولمىغانالر ئۈچۈن بىرىنچى . شهرتنىمۇ چهتكه قېقىشقا بولمایدۇ

ــدا   .پهرز ھۆرلۈكتـــۇر ــمهنلىرىنىڭ قۇللۇقىـ ــزدەك دىـــن دۈشـ ــۇ بىـ  بولۇپمـ
بولۇشتهك مۇسۇلمانلىقنىڭ شـهنىگه ھاقـارەت بولىـدىغان قـۇلالر ئۈچـۈن       

قــۇل . دېـمهك، بىــز قـۇلمىز  ! ھۆرلۈكنىـڭ ئــورنىنى ھېچنـېمه باســالمایدۇ  
 ئىـسالم دىنىنىـڭ ئىنــساننىڭ   —ئۈچـۈن ھهجنىـڭ پهرز بولمىغــانلىقى   
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) نى“  كىشىلىك ھوقۇق”تالغۇ بویىچه ھازىرقى زاماندىكى ئا(قىممىتىنى 
  .نهقهدەر یوقۇرى قۇیۇدىغانلىقىنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ

. شهك ـ شۈبھىسىزكى، بىز ئادەم بالىلىرىنى ھۆرمهتلىك قىلدۇق”
ــا  ــۇالرنى قۇرۇقلۇقت ــا(ئ ــزدا  ) ئۇالغالرغ ــدۈردۇق، دېڭى ) كــېمىلهرگه(مىن

ئۇالنى .  ردۇقچىقاردۇق، ئۇالرنى شېرىن یېمهكلىكلهر بىلهن رىزقالندۇ
“ بهنى ئىسرائىل” سۈرە ( “  مهخلۇقاتلىرىمىزنىڭ نۇرغۇنىدىن ئۈستۈن قىلدۇق

  .) ـ ئایهت70
ــن باشــتىن  ــۇ ئىلمىــي دى ــر ئىزچىللىققــا ئىگىكــى،    ب ــاخىر بى ــ ئ ـ

ئالالھنىڭ ئىنسانالرنى جىمى مهخلۇقاتتىن ئۈستۈن قىلىپ یاراتقانلىقى 
. بىلهن بىردەكتۇر) لىقىھهتتا پهرىشتىلهرنىمۇ ئادەمگه سهجدە قىلدۇرغان(

ــۇش      ــۇقتىن قۇتۇلـ ــش ئهمهس، قۇللـ ــا ھهج قىلىـ ــهۋەپتىن قۇلغـ ــۇ سـ شـ
. پهرزدۇر) ئىنسانلىق قهدىرىیىتىنى، ئهزىزلىكىنـى ئهسـلىگه كهلتـۈرۈش       (

كهلىمىـسى بىـلهن ئالالھقـا تهسـلىم بولغـان        “ ئـالالھۇ ئهكـبهر   ”بولۇپمۇ  
م روھىغـا  ھالـدا بولىـشى ئىـسال    “ تهسـلىم ”مۆمىنلهرنىڭ كاپىرالرغا ھهم    

تــۈپتىن خىــالپ بولغــان شــهرمهندە ئىــشكى، بــۇ كهبــى شــهرمهندىچىلىك  
ــۇر،    ــۇرۇپ، ھهج قىلىــــش بىمهنىلىكتــ ــاقىت بولمــــاي تــ بویۇنــــدىن ســ

  !كۈلكىلىكتۇر
ئایالالر، ئوغۇلالر، ئالتۇن ـ كۈمۈشـتىن توپالنغـان كـۆپ مـالالر،      ”

ــدىغان   ــۈل تارتى ــارەت كۆڭ ــنلهردىن ئىب ــارۋىالر ۋە ئېكى ــاقالر، چ  ئارغىم
ئۇالر دۇنیا .  نهرسىلهرنىڭ مۇھهببىتى ئىنسانالرغا چىرایلىق كۆرسىتىلدى

ــدە مهنپهئهتلىنىــدىغان   ــوق (تىرىكچىلىكى ــى ی شــهیئىلهردۇر؛ ) باقاس
باردۇر )  یهنى، جهننهت( ئالالھنىڭ دەرگاھىدا بولسا قایتىدىغان گۈزەل جاي 

 لائـ ”سـۈرە  (“ )شۇنىڭ ئۈچۈن باشقىغا ئهمهس، جهننهتكه قىزىقىش كېرەك     (
  .) ـ ئایهت14“ ئىمران

یهنــى،  (یاخــشى كــۆرگهن نهرســهڭالردىن ســهرپ قىلمىغىــچه     ”
ىلىققا شھهرگىـز یاخـ   ) مېلىڭالرنىڭ یاخشىسىنى سـهدىقه قىلمىغىـچه     
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نېمىنى سـهرپ  ) ئالالھنىڭ یولىدا(ئېرىشهلمهیسىلهر،  ) یهنى جهننهتكه (
  .) ـ ئایهت92“  ئىمرانلئا”سۈرە (“ قىلماڭالر ئالالھ ئۇنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر

ــال  ــایهتلهردە مـ ــۇرىقى ئـ ــال - یوقـ ــۆیۈش، مـ ــانى سـ ــا -  دۇنیـ  دۇنیاغـ
قىیالماسلىق روھى ھالىتىمىز ئهیـنهن سـۈرەتلهپ بېـرىلگهن بولـۇپ، بـۇ           

دەپ ئــــۆتمىگهن ) ئىئــــانه قىلــــدۇق(ئــــایهتلهردىن ســــهدىقه قىلــــدۇق 
. ماللىرىمىزنى بېرىشتهك ناچارلىقىمىزمۇ ئالدىن تهسۋىرلهپ بېرىلگهندۇر

هتلهردىن بىز یهنه قانداق قىلىـش كېرەكلىكىنىمـۇ ھىـس قىلىـپ          بۇ ئای 
ــز ــهنچىمىزنى    . یېتهلهیمىـ ــسى چۈشـ ــۇ ھىسـ ــایهت ئهنه شـ ــدىكى ئـ تۈۋەنـ
ــدا ”: كۈچهیتىــدۇ ــالالھ یــاد ئېتىلــسه دىللىرىــدا قورقۇنــۇچ پهی پهقهت ئ

بولىدىغان، ئالالھنىڭ ئایهتلىرى تىالۋەت قىلىنسا ئىمانى كۈچىیىدىغان، 
“ مۆمىنلهردۇر)  كامىل(ۋەككۈل قىلىدىغان كىشىلهرال پهرۋەردىگارىغا ته

  .) ـ ئایهت2“ ئهنفال”سۈرە (
ــېمه ئىكهنلىكــى      ــسى ن ــلىرىمىزنىڭ خۇالسى ــۇرىقى تهشهببۇس یوق
بهلكىم ئهزىز ۋەتهنداشلىرىمىزغا، ئالالھقا چىـن ئىـشهنگهن مـۆمىنلهرگه          

گهپنىڭ قىسقىسى بىز ئۈچـۈن ھـازىرقى       . ئایان بولغان بولىشى مۈمكىن   
ــ ــش،   كۈن ــۇھىم ئى ــدىغان ئهڭ م ــۇل خهجلهی ــاد دە پ ــدىن جىھ ! بىرىنچى

ــاد  ــدىن جىھ ــادتۇر ! ئىككىنچى ــدىن یهنه جىھ ــداق ! ئۈچىنچى ئهگهر ئۇن
بولمایدىكهن، مهسـجىد سـالغىنىمىز بىلهنمـۇ ئـۇ مهسـجىدلىك نـامىنى،            

مـــۆمىن (مــى  ى ســاقالپ قااللمایــدۇ، مهســجىد قهۋ   رولىنــى ۋە ھــالىتىن  
ــلىرىمىز ــك ) قېرىنداش ــۇ مۆمىنلى ــلىقىنى   م ــى خاس ــۈپىتىنى، مىلل  س

بىرى، : بۇ ئىككى جهھهتتىن شۇنداق. ساقالپ، نهسلىنى داۋام قىاللمایدۇ  
ــاد قىلماســتىن     ــدا ئالالھنىــڭ ۋە ئۆزىنىــڭ دۈشــمىنى تۇرســا، جىھ یۇرتى

ــر    “ ســهبىر” ــۆمىن ئهمهس؛ یهنه بى ــۋەرگهن كىــشى م ــله تۇرى قىلىــپ بىل
ىتىــدۇ، یــا  جهھهتــتىن دۈشــمهن بــاش ئهگــكهن ئهلنــى یــا قىرىــپ تۈگ      

. تۈگىتىــدۇ) مىللــى ســۈپىتىنى ئۆزگهرتىــپ(ئاسسىمىالتــسىیه قىلىــپ 
ــدارچىلىق قىاللمــایمىز   ــولىمىز كۆۋرۇكلىرىمىزگىمــۇ ئىگى خــۇددى ... ی

ــد ــارىختىكى ئهن ــۇ یهردىكــى   ېت لۇس بۈگــۈنكى ئ؛ىــسپانىیىگه ئایالنغــان، ئ
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مهســجىد ۋە باشــقا ئىــسالمغا خــاس، مۇســۇلمانلىققا خــاس ئىزنــاالر یــوق  
ھهجـگه بېـرىش توغرىـسىدا خىیـال     ... ېتىلگهندەك یـوق قىلىنىـدۇ   قىلىۋ

  .قىلىشمۇ تهس بولۇپ قالىدۇ
ــز، ئۇســـتازىمىز ۋە   ــایلىكى، پهیغهمبىرىمىـ شـــۇنى ئىـــسىمىزدە تۇتـ

 19رەھبىرىمىز مۇھهممهد مۇستاپا سهلاللالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم ئۆمرىدە       
هت بىـر قېـتىمال   قېتىم جىھاد قىلغان، ھهتتا یارىدارمۇ بولغان، ئهمما پهق       

ئهممـا بىزنىـڭ    ). ھهججهتۇلۋىـدادىن باشـقا ھهج قىلمىغـان      (ھهج قىلغان   
. بهزى بایلىرىمىز ھهر یىلى بارىدۇ، بىرنهچچه قېتىم ئۇدا بېرىۋاتقانالرمۇ بار

ئون توققـۇز قېـتىم ھهج    )ۋ. ئه. س(بىزنىڭ مهنىۋى ئۈلگىمىز رەسۇلۇلالھ     
ۇ ئـۈلگىنى دورىــشىمىز  مانـا شـ  ! قىلغـان ئهمهس، بهلكـى جىھـاد قىلغـان    

شۈبھىسىزكى، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئون توققۇز ”: ھهدىس! كېرەك
قېتىم جىھاد قىلغان، ھىجرەت قىلغاندىن كېیىن بىـر قېـتىم ھهج           

ھهججهتۇلۋىدادىن باشقا ھهج ) مهككه پهتھى بولغاندىن كېیىن(قىلغان، 
  .)»مۇسلىم«(“ قىلمىغان

  ئۆزىنى قاچۇرۇش مهسىلىسىئاخىرقىسى، پۇل سهرپ قىلىتىن . 7
  :ئایهتته شۇنداق دېیىلىدۇ

یهنى ( شهیتان سىلهرنى پېقىرلىقتىن قورقىتىدۇ، یامان ئىشالرغا ”
ــلىككه   ــا، زاكــات بهرمهس ز ۆبویرۇیــدۇ؛ ئــالالھ ســىلهرگه ئــ   ) بېخىللىقق

ئالالھنىڭ مهرھىمىتى كهڭدۇر، ئۇ . لىنى ۋەدە قىلىدۇمهغرىپىتى ۋە پهز
  .) ـ ئایهت268“ بهقهرە”سۈرە (“ ۇرھهممىنى بىلىپ تۇرغۇچىد

ــا     ــانلىقتىن، گۇیـ ــرلىقتىن قورقۇتقـ ــهیتان پېقىـ ــۇنداق، شـ دەل شـ
یاخــشىلىق یوللىرىغــا پــۇل ســهرپ قىلــسا پــۇلى تــۈگهپ كېتىدىغانــدەك  

پېقىرلىقتىن !  چۇنكى ئۇالر ئالالھنىڭ ۋەدىسىگه ئىشهنمهیدۇ. ئهنسىرەیدۇ
هردە كهلتـۈرۈلگهن   چۇنكى، ئالدىنقى سهھىپىل  ! قورقۇشنىڭ ھاجىتى یوق  

دەلىللىرىمىزدە ئالالھنىڭ جهننهتته بىر قامچا دەستىـسىچىلىك جـاینى         
بهرگهنلىكــى بــۇ دۇنیــادا مهۋجــۇت نهرســىنىڭ ھهممىــسىنى بهرگىنىــدىن 

ــدۇق  ــان قىلغانىـ ــارتۇق ئىكهنلىكىنـــى بایـ ــنهتكه الیىـــق ئهمهل . ئـ جهنـ
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ش قىلغــانالرنى قانــداقمۇ پېقىــر دىگىلــى بولــسۇن؟ كاپىرالرنىــڭ تۇرمــۇ 
ھالىتى مۆمىنلهرنى مال ـ دۇنیاغا قىزىقتۇرۇپ، توغرا یولدىن چىقارسـا بـۇ    

كاپىرالرنىڭ بۇ دۇنیـادا ھـایۋانالردەك یهپ ـ    . دەل شهیتاننىڭ غهلىبىسىدۇر
  :ئىچىش، مهئشهت سۈرىشى كىتابۇلالھتا بهلگىلهنگهن ئىشتۇر

ىدۇ بهھرىمهن بول)  ھایاتى دۇنیادا ئۇنىڭ لهززەتلىرىدىن (كاپىرالر... ”
“ ئۇالرنىڭ جایى دوزاق بولىدۇ)  ئاخىرەتته( .  ۋە چاھارپایالردەك یهپ ـ ئىچىدۇ

  .) ـ ئایهت12“ مۇھهممهد”سۈرە (
 —مۆمىننىڭ ئىشى . ماددى مهئشهتكه بېرىلىش كاپىرالرغا خاستۇر

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالممۇ ناھـایىتى    . ئالالھ رىززالىقىنى قوغلىشىشتۇر  
: ىیۇلالھۇ ئهنھا رىۋایهت قىلىپ شۇنداق دەیدۇئائىشه رەز”: پېقىر ئۆتكهن

پهیغهمــبهر ئهلهیھىســساالمنىڭ ئائىلىــسىدە ئــاي ـ ئــایالپ ئــوت         ‹
 “ › یېقىلمایتتى، بۇ ئائىلىنىڭ یهیدىغىنى پهقهتال خۇرما بىلهن سۇ ئىدى

  .)»مۇسلىم«(
ئهبۇ ھۇرەیرە رەزىیۇلالھۇ ئهنھۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمدىن رىۋایهت ” 

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم دۇنیادىن كهتكىچىلىك ‹ :  ق دەیدۇقىلىپ مۇندا
  .)»مۇسلىم«(“›ئائىلىسىنى ئۇدا ئۈچ كۈن تویغۇزۇپ باقمىغان

ئۆززىنىــڭ پهیغهمبهرلىــك ئــورنى ۋە جامــائهت  ) ۋ. ئه.س(رەســۇلۇلالھ 
ئىچىدىكى ھۆرمىتىدىن پایدىلىنىپ مال ـ دۇنیا توپالپ، ئهیش ـ ئىشرەت   

. ئه. س( ئى، مۆمىنلهر، پهیغهمبىرىمىز . ا یاشىغان سادد- ئاددى. سۈرمىگهن
ھۆرلـۈك ئهڭ زور  ! نى ئۈلگه قىالیلى، پېقىرلىقتىن قورقۇپ كهتمهیلـى    ) ۋ

  !بایلىق
یاخــشىلىق یوللىرىغــا ســهرپ قىلىنغــان پۇلنىــڭ ئهجــرىگه ئــالالھ  

  .قانداق جاۋاپ قایتۇرىدىغانلىقىنى ئېسىمىزگه ئاالیلى
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  یهتتىنچى باپ

 كېلىشىملهرگه دىنىمىزدا سىیاسى
  ؟قانداق قارىلىدۇ

  
ئهگهر ئالالھنىڭ ھىدایهت قىلىشى بىلهن ئىمـانىمىز كۈچلىنىـپ،        
جىھاد ئۈچۈن جۈرئهتكه كهلسهك ۋە ۋەتىنىمىز تۇپرىقىدا جىھـاد باشالنـسا         

ــز   ــىلىلهرگه دۈچ كېلىمى ــاكتىكىلىق مهس ــۇن ت ــۇ  . نۇرغ ــدىن ب ــز ئهزەل بى
 یېنىكلىك بىلهن، یۈزە، یاكى. خىلدىكى مهسىلىلهرگه سهل قاراپ كهلدۇق

. ھىسسى چۈشهنچىمىز بویىچه بىر تهرەپلىمىلىـك خاتـالىقى ئۆتكـۈزدۇق         
ــلىرىمىزنىڭ    ــسقا دۈچ كېلىــپ، كۆرەش ــز كىرىزى ــدە ھهرىكىتىمى نهتىجى
. مهغلوبىیهت بىلهن نهتىجىلىنىشىدىكى مۇھىم بىر سهۋەپ بولۇپ قالدى

  سىیاسى كېلىشىم مهسىلىسىدۇر —بۇ 
 كــۆپ قېتىملىــق ئىنقىالپلىرىمىزنىــڭ مۇشــۇ ئهســىر ئىچىــدىكى

مهغلوبىیىتىدە سىیاسى كېلىـشىمدىكى دۆتلۈكنىـڭ رولىمـۇ ناھـایىتى          
بىز تارىختـا خىتایالرنىـڭ بىرىنچـى نومۇرلـۇق خهۋپلىـك دۈشـمهن             . چوڭ

ــۈن،     ــونىمىغىنىمىز ئۈچـــ ــدە تـــ ــك دەرىجىـــ ــى یېتهرلىـــ ئىكهنلىكىنـــ
ــشكىلى    ــقا كېلىـ ــسىچه، باشـ ــدۇق؛ ئهكـ ــهل چاغلىـ ــمىنىمىزنى سـ دۈشـ
بولىدىغان كۈچلهرنى تېخىمـۇ خهتهرلىـك دۈشـمهن ھىـساپلىۋالغىنىمىز           

ــا  . ئۈچــۈن ئهكــسى نهتىــجه كېلىــپ چىقتــى   شــۇڭا ھهر قاچــان ئىنقىالپت
دۈشمهننى، بولۇپمۇ شۇالرنىڭ ئىچىدىن ئهڭ خهتهرلىك گـورۇھنى ئېنىـق    

ئۇنداق . تونۇش، یهتمهكچى بولغان نىشاننى ھهم ئېنىق بىلىۋېلىش الزىم
قوشـــنىالر ۋە باشــــقا ئـــارىلىق كـــۈچلهر، مۇناســــىۋەتلىك    بولمىغانـــدا  
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ھاكىمىیهتلهر بىلهن بولىدىغان مۇناسىۋەتته تاكتىكا خاتالىقىدىن خـالى        
نهتىجىدە ئىنقىالپلىرىمىز نۇرغۇن یاردەمدىن مهھرۇم بولۇپ، . بواللمایمىز

  . یېتىم قالىدۇ
لـېكىن بـۇنى   . نۆۋەتته بۇ مهسىلىگه یهنه دۈچ كېلىشىمىز مۈمكىن    

ــز ھه ب ــادان خهلقىمى ــى   ،ىزنىــڭ ن ــۈر گهپلهرن ــدە چۈشــىنهلمهي، تهت  دېگهن
، تهشـكىالت  )جاسۇسالرمۇ بۇ جهھهتته ئۈنۈملـۈك رول ئوینایـدۇ     (تارقىتىپ  

ــدا قالدۇرىــدۇ  نــۆۋەتته بىزنىــڭ : مهســىلهن. رەھبهرلىرىنــى قىــیىن ئهھۋال
كۆرىشىمىز تىبهتلىكلهر بىلهن، موڭغۇلالر بىلهن، مانجۇالر بىلهن، ھهتتـا         

ــلهن    ــایالر بىــ ــوگرات خىتــ ــى دېمــ ــا قارشــ ــۇالر (كوممونىزىمغــ ئهگهر ئــ
ۋەتىنىمىزنىـــڭ ئهســـلىدە مۇســـتهقىل دۆلهت ئىكهنلىكىنـــى، ھـــازىر     

ــلىق ) مۇســــتهملىكه ئىكهنلىكىنــــى ئېتىــــراپ قىلــــسا  ئىتتىپاقداشــ
بۇ جهھهتته دەسلهپكى (ئهھدىنامىسى تۈزىدىغان ۋەزىیهتكه دۈچ كېلىۋاتىدۇ 

كـــاپىرالر بىـــلهن ” ھـــال خهلـــق ئىچىـــدە بـــۇ). ئىزدىنىـــشلهر بولۇنـــدى
ــدۇ  ــاقىۋېتى یاخــشى بولمای ــدا  “ بىرلىشىــشنىڭ ئ دېــگهن ئىنكاســنى پهی

بۇنــداق ئىنكاســالر ھازىرنىــڭ ئۆزىــدىال ئېقىــپ      (قىلىــشى مــۈمكىن  
ــى بولىــشى   . یۈرىۋاتىــدۇ بهلكىــم خىتــاي جاسۇســلىرىنىڭ ئوینىغــان رول
سىیونالر خهلق بىلهن سىیا  (بۇ خىل ئىچكى كېلىشمهسلىك     ). مۈمكىن

ئۇالر . دۈشمىنىمىز ئۈچۈن تېپىلغۇسىز یوچۇقتۇر   ) ئارىسىدىكى زىددىیهت 
) تونىغا ئورۇنىۋالغان ھالدا“ ساپ مۇسۇلمان”(جاسۇسالرنى ئىشقا سېلىپ 

بۇ خىل پىكىـر ئېقىمىنـى كۈچهیتىـپ، خهلـق بىـلهن سىیاسـىیونالرنى              
پ ئایرىۋېتىش، تهشكىالتالرنى خهلقنىـڭ مۇھهببىتىـدىن مهھـرۇم قىلىـ          

ــا  قېرىنداشـــلىرىمىزنى . یېـــتىم قالـــدۇرۇش ئۈچـــۈن جىـــددى ئورۇنماقتـ
ــاپ، ئــارىمىزنى      ــۇل ئوین ــا ئۇس ــمهننىڭ دېپىغ ــدۇرىمىزكى، دۈش ئاگاھالن

ھهربىر ئاددى پۇخرا سىیاسىنى چۈشىنىدىغان بولسا سىیاسهت       ! بۇزمایلى
شــۇنى بــېلىش كېرەككــى، سىیاســى  . بهك ئــاددى نهرســه بولــۇپ قــاالتتى 

شـۇڭا  . هپ بىر پهن، ئۇنى ھهمـمه ئـادەم چۈشـىنىۋەرمهیدۇ         ناھایىتى مۇرەكك 
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قىلىپ، ئاقساقاللىق بىلهن بىلمىـگهن ئىـشقا       “ داھىلىق”ھهربىرىمىز  
  لىشىپ، سىیاسىیونالرنىڭ تاكتىكىلىق پىالنلىرىنى بۇزساق بوالرمۇ؟ىئار

ئىنقىالپ شۇنداق نهرسىكى، ئىنقىالپنىڭ مهلۇم مهقسىدى بولىدۇ، 
قـسىتى بولىـدۇ، كېیىنكـى مهقـسىتى بولىـدۇ،          بىرىنچى باسـقۇچلۇق مه   

ــدۇ  ــسىتى بولىــ ــاداققى مهقــ ــشاننى  . ئــ ــلهن بىرىنچــــى نىــ ــدى بىــ ئالــ
ئانـدىن ئاشـۇ   . ئایدىڭالشتۇرىۋېلىش، ئاساسى دۈشمهننى تونىۋېلىش الزىم  

نىشان ئۈچۈن پایدىلىنىـشقا بولىـدىغانلىكى كـۈچلهردىن ئىتتىپاقـداش          
 بۇنىڭغىمـۇ مۇشـت ئېتىـپ       ئۇنىڭغىمۇ،. سۈپىتىدە پایدىلىنىشقا بولىدۇ  

  .دۈشمهننى كۆپهیتىۋېلىش ناھایىتى خاتادۇر
دېگهن ئاتالغۇ ھهقىقهتهنمـۇ ئاڭلىماققـا      “ كاپىر بىلهن بىرلىشىش  ”

قوپـال، قوبـۇل قىلغۇسـىزال بىـر سـۆز؛ ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه بهزىـلهر قهســتهن         
دەپ یهڭگـۈش قوللىنىـپ، ئـۆز    “ بىرلىـشىش ”ئىبارىـسىنى   “ كېلىشىم”

شــتۇرۇپ، تېخىمــۇ یېقىمــسىز بىــر تۈســكه كىرگــۈزۈپ پىتنىــسىگه ماسال
كاپىرالرغا قارشى كۆرەش قىلىدىغان مۆمىن بىلهن ئۇالر ئارىسىدا . قویغان

نىڭ بولىشى ھهقىقهتهنمۇ “ یېقىنلىق”بۇنداق تهسهۋۋۇرغا سىغمایدىغان 
لــېكىن، ئىـــسالم دىنــى ھهق دىنـــدۇر، ئىلمىیـــدۇر،   . خاتــادەك قىلىـــدۇ 

ــدۇر ــیهتكه ئۇیغۇنـ ــان   . ئهمهلىـ ــرى قىلىۋاتقـ ــز زىكـ ــزدا بىـ ــۇڭا دىنىمىـ شـ
ــول بــار  مــۇ دۈشمهنلهشــمىگهن ) ۋ. ئه.س(رەســۇلۇلالھ . كېلىــشىملهرگه ی

كاپىرالر بىلهن ئۆزئارا چېقىلماسلىق توغرىسىدا كېلىشىملهر قىلغان ۋە       
  .بۇ كېلىشىملهرگه سادىقلىق بىلهن ئهمهل قىلغان

ــىله  ” ــان ۋە س ــۇرۇش قىلمىغ ــلهن ئ ــىلهر بى ــارالردىن س رنى كۇفف
یۇرتۇڭالردىن ھهیدەپ چىقارمىغانالرغا كهلسهك، ئالالھ ئۇالرغا یاخشىلىق 

. قىلىشىڭالردىن، ئۇالرغا ئادىـل بولۇشـۇڭالردىن سـىلهرنى توسـمایدۇ          
ـ ئایهت8“  مۇمتهھىنه”سۈرە (“  شۈبھسىزكى، ئالالھ ئادىلالرنى دوست تۇتىدۇ  (.  

هن، ئهمما مۇشرىكالر ئىچىدىكى سـىلهر بىـلهن مۇئاھىـدە تـۈزگ       ”
ــى      ــىلهرگه قارش ــان، س ــق قىلمىغ ــداق خىالپلى ــدىگه ھېچقان مۇئاھى
ھېچقانداق ئادەمگه یاردەم بهرمىگهنلهرگه كهلسهك، ئۇالر بىلهن تۈزگهن بۇ 



 167 

مۇئاھىدىگه ئۇنىڭ ۋاقتى توشقىچه رىئایه قىلىڭالر، شۈبھىسىزكى، ئالالھ 
  .) ـ ئایهت4»تۆۋبه«سۈرە (“ تهقۋادارالرنى دوست تۇتىدۇ

ڭ پهرزلىكى ھهققىدىكى بابىمىزدا ئىسالم دىنىمىزنىڭ      بۇ جىھادنى 
جىھــــاد تهشهببۇســــى قانــــداقتۇر ئۇرۇشــــخۇمارلىقتىن ئهمهســــلىكىنى، 
ــا چــېقىلىش، یــۇرتىمىزدىن بىزنــى ســىقىپ چىقارمــاقچى       چېقىلغانغ
بولغـــانالرنى قـــوغالپ چىقىـــرىش ئىكهنلىكىنـــى ئـــازراق قىـــستۇرما      

لهر بىزنىڭ بۇ قارىشىمىزنى یوقۇرىدا نهقىل قىلىنغان ئایهت  . قىلغانىدۇق
ئهگهر ئۇالر تېنچلىققا ” :  وچۇق دەلىل شۇكى.یهنىمۇ ئ. تېخىمۇ دەلىللهیدۇ

مایىل بولسا، سهنمۇ تېنچلىققا مایىـل بـولغىن، ئالالھقـا تهۋەككـۈل           
  .) ـ ئایهت61“ ئهنفال”سۈرە (“ ... قىلغىن

بىز ئهگهر خىتاي مۇستهملىكىچىلىرىگه قارشى ئومۇمىي ھهرىـكهت         
ایدىغان بولـساق، شۈبھىـسىزكى، خىتایالرنىـڭ مىللـى زۇلۇمىـدىن           قوزغ

ــزگه      ــسى بىـ ــڭ ھهممىـ ــۇم مىللهتلهرنىـ ــقا مهزلـ ــكهن باشـ ــان چهكـ پىغـ
ھىسىداشلىق قىلىشى، بىـز بىـلهن ھهمكارلىـشىش نىیىتىـدە بولىـشى           

ــۈمكىن ــپ      . مـ ــلهن رەت قىلىـ ــاللىق بىـ ــۇالرنى قوپـ ــز ئـ ــدا بىـ ــۇ ھالـ ئـ
ۇ دەرىجىدە كۈچلۈكمۇ؟ تاشـقى  دۈشمىنىمىزنى كۆپهیتىۋالىمىزمۇ؟ بىز ش  

ــۇم    ــلهر قۇرۇلغۇســى دۆلىتىمىــزدە مهل ــتىن بهزى قۇدرەتلىــك دۆلهت جهھهت
كــان ئــېچىش، كارخانــا قــۇرۇش، ســودا ھوقۇقىغــا  (ئىمتىیازغــا ئېرىــشىش 

تاماسىدا بىـزگه یـاردەملىرىنى تهكلىـپ قىلىـشى         ) ئېرىشىش قاتارلىقالر 
اشقا بىرى یهنه بىرىنىڭ چۇنكى، بىكاردىنال یاردەم بېرىدىغان، ب(مۈمكىن 

ئهگهر بىـز ئالالھنىـڭ   !). ۋەتىنىنى ئـازات قىلىـپ قویىـدىغان ئىـش یـوق        
بــویرۇقىنى ھهقىقىــي چۈشهنمىــسهك قــاتتىق زىیــان تـــارتقۇچىالردىن      

  !بولىمىز
یۇقۇرىدا بایان قىلغانلىرىمىزنىـڭ ھهممىـسى بىـز بىـلهن بىۋاسـته          

 دۈشـمىنىمىزگه  یاكى ۋاسىتىلىق یوسۇندا دۈشمهنلهشمىگهن، ئهكسىچه،  
دۈشمهن بولغـان، یـات دىنـدىكى مىللهتـلهر بىـلهن قانـداق مۇناسـىۋەتته               

ئالالھنىڭ كاالمىدا ھهتتا دۈشمهنلهشكهن كاپىرالر . بولۇش مهسىلىسىدۇر
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ــلهن داۋاملىــق دۈشمهنلهشمهســلىك     ــۇالر بى ــسا ئ دۈشــمهنلىكنى توختات
ى یولغا  تاكى زىیانكهشلىك تۈگىگهن ۋە ئالالھنىڭ دىن     ”: بویرۇلغاندۇر

قویۇلغانغا قهدەر ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالر؛ ئهگهر ئۇالر ئۇرۇشنى توختاتسا، 
سۈرە ( “  زۇلۇم قىلغۇچىالردىن باشقىالرغا دۈشمهنلىك قىلىشقا بولمایدۇ

  .) ـ ئایهت193“ بهقهرە”
ــل     ــسلهردىن دەلىــ ــایهت ۋە ھهدىــ ــۇن ئــ ــقىمۇ نۇرغــ ــدىن باشــ بۇنــ

ىخىــدىن ئـــاز ـ تـــۇال     ھهدىـــس ۋە ئىــسالم تار . كهلتۈرۈشــىمىز مــۈمكىن  
كاپىرالر بىلهن كۆپ قېـتىم    ) ۋ. ئه.س(خهۋەردارالرغا مهلۇمكى، رەسۇلۇلالھ    

بۇالرنى . ئوخشىمىغان مهزمۇنالردا، ھهتتا تهڭسىز شهرتنامىلهرنىمۇ تۈزگهن
بىر ـ بىرلهپ سـاناپ ئولتـۇرۇش ھاجهتـسىز، نورمـال پىكىـر قىالالیـدىغان         

ــا   ــۆزى كۇپ ــۇالرنىڭ ئ ــۇیالیمىزقېرىنداشــلىرىمىزغا ش كىمكــى . یه، دەپ ئ
ۋەتهننىڭ تهقدىرى ھهققىدە قایغۇدا بولىدىكهن، تىرنـاق ئاسـتىدىن كىـر           
ئىزدەپ، زىدىیهت تېرىیدىغان، دۈشمهننى كۆپهیتىدىغان، ئارىنى بۇزىدىغان 

ھهر . بىرلىكنــى ســـاقالش پهرزدۇر . گهپ ـ ســۆزلهرنى قىلىــپ یۈرمهیــدۇ      
ۋىــرى بولىــشىمۇ ناتــایىن، ئادەمنىـڭ ئىــستىراتېگىیه ۋە تاكتىكىــدىن خه 

شۇنداقال باش قاتۇرۇشـىمۇ ئـارتۇقچه، ئاۋامنىـڭ بـۇرچى ئهمىـرگه ئىتـائهت               
  .قىلىتۇر
ئالالھقا، پهیغهمبهرگه ۋە ئۆزەڭالردىن بولغان ئىش ! ئى مۆمىنلهر”

  .) ـ ئایهت58“ نىسا”سۈرە (“ ئۈستىدىكىلهرگه ئىتائهت قىلىڭالر
ھهممىمىز . ۇنى بىلمهیمىزمانا بۇ ئالالھنىڭ بویرۇقى، لېكىن بىز ب

ھهممه .  ئۆزىمىزگه باشقىالرنىڭ ئىتائهت قىلىشىنى ئارزۇ قىلساق كېرەك
 قهدەر بىـــرلىككه كهلـــگهنز گېپىنـــى یورغۇلۇتـــۇپ، ھـــازىرغىچه بىـــر ۆئـــ

بولۇپمـۇ چهتئهللهردىكـى   (قۇماندانلىق، بىر مهركهز ھاسىل قىاللمىـدۇق    
مرىنىـڭ  ۆھنىـڭ رەسـۇلى ئ  ئالال). ئهھۋالىمىز بۇ جهھهتته ئهڭ رەسۋا ھالـدا  

ــدا  ــدادا خــۇتبه ئوقۇۋېتىــپ (ئاخىرى ــاپ  ) ھهججهتۇلۋى ــزگه شــۇنداق خىت بى
قۇل باشلىق بولسىمۇ، سىلهرنى )  زەنگى( ئهگهر سىلهرگه بىر” :  قىلغانىدى
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كىتابۇلالھ ئارقىلىقال باشقۇرىدىكهن، سىلهر ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالڭالر ۋە 
  .)»مۇسلىم«(“ بویسۇنۇڭالر
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  پسهككىزىنچى با

مىللى پىسىخىكىمىزدىكى 
  كېسهللىكلهر

  
ــسالمدا    ــشىپ، ئىـ ــشىغا ئهگىـ ــدىمىزنىڭ ئاجىزلىشىـ ــى ئهقىـ دىنـ

جامائهتچىلىك ئېڭى سۇسالپ،  —تهشهببۇس قىلىنىدىغان ئۆملۈك روھى 
ئهســــلى قهدىمىــــي تــــۈرك روھىـــــدىكى    . ئالــــدى شهخــــسىیهت ئهۋج  
ئهنئهنىـــسى، تهشـــكىلچانلىق ) بـــارنى تهڭ كـــۆرۈش(ئومۇمىیهتچىلىـــك 

نـى مهركهز قىلغـان چېچىالڭغۇلـۇق       “ مهن”نئهنىسى چۈكۈپ، ئورنىـدا     ئه
شــۇنىڭ ئۈچــۈن بىــز تهشــكىللىنهلمهیدىغان بىــر ھالغــا . ئۈنــۈپ چىقتــى

بولۇش، باشقىالر شـۇ    ) نوپۇز(“ مۇما”كهلدۇق، تهشكىللىنىش ئۈچۈن بىر     
نــى چۆرىــدىگهن ھالــدا تــوپلىنىش كېــرەك بولــسا، بىزدىكــى       “ مۇمــا”

شۇنىڭ بىـلهن   .  بۇنىڭغا ئىمكان بهرمهس بولدى    شهخسىیهتچىلىك ئېڭى 
  .غا ئایالندۇق“ داھى”ھهر بىرىمىز بىردىن 

بولۇشنى شۇنچه ئارزۇ قىلىمىز ـ یۇ، ئۆزىمىزدە  “ داھى”ھهر بىرەیلهن 
شۇنىڭغا یارىـشا سـاالھىیهت، قـابىلىیهت، پهزىـلهت بـار ـ یـوقلىقى بىـلهن         

ارىمىزدا تــاالنتلىق ئــ. ھىــساپالشمایمىز، ئــۆزىمىزنى دەڭــسهپ باقمــایمىز
بولىۋالغـان ۋە   “ داھـى ”ئاللىقانداق تهشـكىالتالرنى قـۇرۇپ      . ناتىقالر یوق 

كهلگۈسىدىكى جۇمھۇر رەئىسلىكنى تالىشىدىغان رىقابهتچىلهر سېپىدىن 
ئورۇن ئالغانالرنىڭ تېخـى ئـالتى ئادەمنىـڭ ئالدىـدا تـۆرت ئېغىـز گهپنـى               

ــوق    ــشتۈرۈپ قىاللىغىنىنــى كــۆرگىنىمىز ی ــدە  مهم(كىلى ــكهت ئىچى لى
ــۇر ). ســـۆزلهش ئىمكـــانى یـــوق، نهزەردە تـــۇتقىنىمىز چهتـــئهللهردە  چوڭقـ
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مــۇالھىزىلىرى بىــلهن ئــادەمنى ھهیــران قالدۇرىــدىغان سىیاســى ماقــاله،   
ئىستىراتېگىیه ۋە تاكتىكا مهسىلىلىرى بـویىچه بۆسـۈش خاراكتېرىلىـك       

اپ تۇرغان مۇالھىزىلهرنى ئوتتۇرىغا قویغان، سىیاسىیونغا خاس تاالنت چاقن
مـدە ئىـشتان یـوق،      ۈكۆت”! ئهسهرلهرنى كۈتۈش تېخىمـۇ مـۈمكىن ئهمهس      

ــانبۈۋى ــاي  “ ئېــــتىم مارجــ ــا قارىمــ ــاقتىكى ئۇماچقــ دېگهنــــدەك، قورســ
ئۇالرنىـڭ  . ئىشتاھالىرىنىڭ بۈیۈكلىكى ئادەمنىڭ غىدىقىنى كهلتۈرىـدۇ      

كه چاقىرىپ ماقۇلغا كهلتۈرۈپ بېقىڭ، “ چوڭ بىرلىشىش”ھهممىسىنى 
  !غا پىیادە چىققاندىنمۇ قىیىن بىر ئىشبۇ ئاسمان

ــئهللهردە  ــۇچى”چهتـــ ــكىالتالرنىڭ “ ۋەتهننـــــى قۇتقۇزىۋالغـــ تهشـــ
تېخـى  . كۆپلىكىدىن ئائىله بېشىغا بىردىن توغرا كهلگىلى تاسال قالىـدۇ  

ــدىن   ــدە بىـــر نهچچىـ ــار“ داھـــى”بۇالرنىـــڭ ھهربىرىـ ــۆز . بـ ھهربىرســـى ئـ
ھهتتـا بهزى  . ىلدایـدۇ دەپ چىر“ !ئىئـانه ”ئۈچهكلىرىدە یېتىپ پـات ـ پـات     

ــكىالت” ــاپ،    “ تهش ــى قوزغ ــڭ قىزغىنلىقىن ــتا خهلقنى ــانه توپالش الر ئىئ
كۆپرەك پـۇل ئۈنـدۈرىۋېلىش ئۈچـۈن، ۋەتهن ئىچىـدە قـان ۋە جـان بېرىـپ،                 

بىزنىڭ ئادەملهر، ئاشـۇ    ”قارشىلىق ھهرىكهتلىرى ئېلىپ بېرىۋاتقانالرنى     
دەپ، قىلـچه  “ ىـدۇ ئىشالرنى بىزنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشـىمىز بـویىچه قىلىۋات    

ــدۇ   ــان   . خىجىــل بولماســتىن یالغــان ئېیتى ــاران تاپق ــارە خهلقنىــڭ ئ بىچ
پــۇللىرىنى قــۇرۇق گهپــلهر بىــلهن ئالــداپ ئېلىــپ قىلىــدىغىنى نــېمه؟   
ــا      ــهیئى ئوتتۇرىغـ ــى شـ ــرەر یېڭـ ــدىغان، بىـ ــى ھهل قىاللمایـ ھېچنىمىنـ

 بىر قویۇلمایدىغان، بىر ـ بىرلىرىنى رەئىس، باش كاتىپ، یهنه ئاللىقانداق
مانا   —نېمىلهرگه سایالش بىلهن ئاخىرلىشىدىغان قۇرۇلتایالرنى ئېچىش 

ئۆي سـاپتۇ تاشـتىن، یهنه      ”. پائالىیهتلىرىدۇر“ ۋەتهنپهرۋەرلىك”بۇ ئاساسى   
دېگهندەك ھهر قېتىملىق قۇرۇلتایلىرىـدا گۇیـا ئهمـدىال        “ ئېیتاي باشتىن 

مانا شـۇنىڭ  ھهقىقىي بىر قۇماندانلىق مهركىزى قۇرۇپ چچىقىلغاندەك،    
ئهمما، ئهنه شـۇ    . بىلهنال ئىشالر یۈرۈشۈپ كېتىدىغاندەك تۇیۇلۇپ كېتىدۇ     

نېرى، ئىنسانلىق ئالىمىگه بىلىنمىگهن بولۇڭدىكى نىمجان “ دۇنیادىن”
ھېلىقى یۈرۈشۈپ ! دەبدەبه ئۆتۈپ كهتكهندە قارایسىزكى، ھهممه یاق جىم  
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! ، ئهسهرمۇ یـوق   كېتىشى كۈتۈلگهن ئىشالردىن ئىزنامۇ یوق، سادامۇ یوق      
قۇرۇلتاي یـاكى یىغىـن    —ئاندىن كېیىن بولىدىغان بىردىن ـ بىر ئىش  

تېخىمـۇ تـوغرىراقى   (ھهققىـدىكى خهۋەر ـ ئاخبـاراتالرنى مهزمـۇن قىلغـان      
بىـرەر پـارچه ژورنـال      ) لىق ھهققىدىكى ئېالن دېسىمۇ بولىدىغان    “ داھى”

 بهك بـــۇ خهۋەرلهرمـــۇ(بېـــسىلىپ چىقىـــدۇ ) قهرەلـــسىز(یـــاكى گېزىـــت 
ــچه یېڭىلىــــق ھىــــس       ــېچىككهچكه قىممىتــــى تــــۈگىگهن، قىلــ كــ

ــدىغان بولىـــدۇ  ــۈرەتلهردىن رەئىـــس    ). قىلىنمایـ ــى فوتـــو سـ گېزىتتىكـ
نى “ یارقىن ئوبرازى ”لىرىمىزنىڭ  “ داھى”سهھنىلىرىدىن ئورۇن ئالغان    

ئۇنــدىن باشــقا شـۇ یىغىــن یــاكى قۇرۇلتــاي جهریانىــدا  . كـۆرۈش مــۈمكىن 
بولغـان یهنه بىـرەر پـارچه    “ ىق كارتىنىـسى جـانل ”قىلىنغان نامایىشنىڭ   

ئایاللىرى یاۋرۇپا مودىسىدا، (ئۇنىڭدا یاخشى یاسانغان : رەسىمنى كۆرىسىز
ئىسالمغا یات فورمىدا بولغىنىدىن سىرت، ئۇالرنىڭ تۇرقى ـ التاپىتىدىن  

ــدۇ  ــارالپ تۇرىـ ــارلىق پـ ــدا   )بهختىیـ ــان ھالـ ــوزۇنكىالرنى تۇتقـ ــایراق، لـ ، بـ
، یــېڭىال بىــر ـ بىــرى بىــلهن قىزىــق    )لالھــۇئهلهمۋا(ھهزىلىكهشــلهردەك، 

ــىدىن     ــۇق تۇیغۇســــ ــڭ یۇمۇرلــــ ــۇ چاقچاقنىــــ ــشىپ، شــــ چاقچاقلىــــ
ۋەتىنـى  ”ھۇزۇرلىنىۋاتقاندەك كـۈلكه چىـراي ئۇیغـۇرالرنى كـۆرۈپ بـۇالرنى          

دېیىـشكه  “ مۇنقهرز بولغان، نارازىلىق بىلهن ئىسىیان قىلىپ چىققـانالر       
ــسىز  ــویى بولىۋا . پېتىنالمــاي قالى ــۇددى ت ــى،  خ ــار چىرای ــدەك بهختىی تقان

مهتۇالردەك تاشقى ئىپادىسى ئۇالرنىـڭ قىلىۋاتقـان ئىـشى بىـلهن قىلـچه            
ماس كهلمهي، بۇ ئىشالرنى گۇیا كوللىكتىپنىڭ ئالۋىڭىنى ئورۇنلىغاندەك 
بىر خىل روھى ھالهتته قىلىۋاتقانلىقى، چىن یۈرەكتىن قاینـاپ چىققـان        

مهنلىــــك ھهم نهپــــرەت ۋەتهن مــــۇھهببىتى ۋە دۈشــــمهنگه بولغــــان ئۆچ
قىیانىنىڭ بهس كهلگۈسىز مهۋج ئۇرىشىدىن تۇغۇلغان تهبىئى ھهرىـكهت      

بـۇ چىـرایالر ئادەمنىـڭ ئوغىـسىنى     . ئهمهسلىكى ئېنىق بىلىنىپ تۇرىدۇ 
نىـڭ تـاالنتى شـۇ دەرىجىـدىكى، ئـۇالر نـارازىلىق          “ داھىـالر ”بۇ  . قاینىتىدۇ

انـداق بولىـشى   ئۈچۈن قىلىنىدىغان ئىشالرنىڭ كهیپىیات مهسىلىسى ق   
چـۇنكى، بۇالرنىـڭ ھهممىـسى    . كېرەكلىكىنىمۇ بىلگىدەك ھالدا ئهمهس  
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دېگهنـدەك، بىـخهتهر جایـدا     “ ئۆگزىگه چىقىۋالساق ئىتـتىن قورقمـایمىز     ”
بولغاچقـا، ھهم خهتهر تۇیغۇسـىدىن      “ مـودا ۋەتهنپهرۋەرلىـك   ”قىلىنىۋاتقان  

ــۈرەك   ــتىرى یـ ــڭ نهشـ ــوق، ھهم نهپرەتنىـ ــانلىق یـ ــان تهدبىرچـ كه تۇغۇلغـ
ســانچىلغان ھالــدا بولمىغاچقــا گویــا كىنــودا رول ئالغانــدەك، رەڭۋازلىققــا  

نىڭ  —نهزەرىیىۋى ئاساس  —یېقىن، تېخىمۇ مۇھىمى یېتهكچى ئىدىیه 
  .تایىنى بولمىغان تهرتىپسىز ھهرىكهتتۇر

الرنىڭ قىلغان یۇغان ئىشى ئهنه شۇ بولۇش بىلهن، ئاغزاكى “ داھى”
یېتىـپ  ) ئـۇزۇن بىـر مهزگىـل ئۆتكهنـدە     (گىگهنـدە ´تارقىلىپ، قىزىقى تـۈ  
دا ئوقۇغــان ئــادەم بىلىۋالــسا پىكــرى ) یــاكى ژورنــال(كهلــگهن بــۇ گېزىــت 

ئېچىلىپ، تهسهۋۋۇرىغا، سىیاسى چۈشهنچىسىگه ئىلھام بولىـدىغان ھـېچ      
ئۇنىــڭ . بىــر یېڭىلىــق، خهلقــقه ئــۈگىتىم خاراكتىرىــدە بىــر نــېمه یــوق 

 رۇشـهن كۆرسـىتىپ بېرىـدۇكى،    ئۈستىگه بۇ مهتبه بۇیۇملىرى یهنه شـۇنى   
بـۇ مهتـبه    . ئۇالردا ئهقهللى ئۇیغۇر تىلـى سـاۋادى بـارالرنىڭمۇ تـایىنى یـوق            

بویۇملىرى ۋە باشقا قول یازما بېسىلما بویـۇمالر ئۇیغـۇر تىلىغـا یـات بىـر          
فورم، یات بىـر شـهكىل، یـات سـۆزلهر بىـلهن تىلىمىزنىـڭ گـۈزەللىكىنى          

ــىز   ــتىمۇ مۆلچهرلىگۈس ــۆھ”بۇزۇش ــىۋاتىدۇ“ ىلهرپت ــا  . قوش ــكهن پۇلغ كهت
لېكىن، بۇ بىچارە غىڭىلداشالرنىڭ بایاننامىسى . ئادەمنىڭ ئىچى ئاغرىیدۇ

نېمىنى دەسـتهك قىلىـپ     “ داھىالر”بولمىش بېسىلمىالر توختاپ قالسا     
  !ئىئانه توپالیدۇ؟ ئۇ بىچارىلهرگىمۇ تهس ـ ته

زنـى  بولۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىیادا رۇس فورمىسىدىكى جـۈملىلهر تىلىمى     
. نۇقـسانغا تولــدۇرىۋاتقانلىقىنى ئېچىــنىش ئىلكىـدە كــۆرۈپ تــۇرۇپتىمىز  

ھهتتا ئۇالر ۋەتهننىڭ نامى نېمه . بۇ گېزىتلهردە تالىشىپ تۇرىدۇ“ داھىالر”
ــوق     ــهلىگىنى ی ــېخىچه پۈتۈش ــسىدا ت ــى توغرى ــشى كېرەكلىك ــر ! بولى بى

ــكه  ــدىن(قهدىمقــى دۆلهت یېڭــى ئىــسىم كهشــىپ  ) كوممونىــستالر ئىزى
“ ھارمـاس ـ تالمــاس   ”الرنىـڭ  “ كهشـپىیاتچى ”ئـاۋارە بولىـدىغان   قىلىـپ  

قۇللۇق روھى ھالىتىدىن ئۆزلىرىنى . “تهسىرلهندۈرىدۇ”غهیرىتى ئادەمنى 
مۇبارەك ئىسمى ـ  ” مۇستهملىكىنىڭ لهنهت تامغىسى —قۇتقۇزالمىغان 
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نىڭ قویرۇقىدا مهرەزدەك چاپلىشىقلىق تۇرغان بۇ ئـادەملهر، بـۇ           “ شهرىپى
مچىلىرىنى بهلكىم قالتىس ئادەملهردىال بولىدىغان ئۈنۋان دەپ رۇس قوشۇ

ــۇ       ــان ب ــتىدىن تامغ ــۇلماننىڭ پۇش ــلى مۇس ــرەك، ئهس ــسا كې چۈشىنىۋال
ــنقىالپچىالر  ــلهر؟(ئىـ ــېلىغىچه ) مىللهتچىـ ــۇمران  (ھـ ــتهملىكه گـ مۇسـ

“ ىیېـۋ ...”، “وۋ...”) بولغىنىدىن یهتـته یىـل ئـۆتكهن بۈگـۈنكى كـۈنگىچه         
تىدىن قۇتۇلــــۇش خىیالىغــــا كهلمىــــگهن، قوشــــۇمچىلىرىنىڭ ئاســــارى

ــار ساناشــنى      ــوردىنلىرىنى تاقاشــنى ئ ــهرەپ ئ ــڭ ش مۇســتهملىكه دەۋرىنى
ئویلىمىغانۇ، یهنه ئۆزلىرىنى مىللهتنىڭ ۋەكىللىرى دېیىشتىن خىجىل     

  .بولمایدۇ
لىـق تاماسـىدا   “ داھـى ”شۇ ئهھۋالىغا باقمـاي، ھـېچ تارتىنماسـتىن         

ۋەتهن خهلقــى بۇنــداق   . تىــدۇبولۇشــلىرى ئادەمنىــڭ ئوغىــسىنى قاینى  
تېنچلىقنى بـۇزۇپ، سـۇنى لېیىتىـپ بېرىـشتىن باشـقا رولـى بولمىغـان             

الرنــى ســۆیمهیدىغانلىقىنى، ئــۇالر ئویلىمامــدىكىنه؟ بــۇ بىچــارە  “ داھــى”
الر كۈچى یهتمهیدىغان یۇغان ئىشالرغا ئېسىلماي، راستىنال خهلق “ داھى”

تى بولسا یىراققـا كهتـمهي،      ئۈچۈن ئىشلهش، ۋەتهنگه پایدا یهتكۈزۈش نىیى     
قــۇرۇق گهپــلهرگه چىقىــم قىلىــپ یــۈرمهي، بۇرنىنىــڭ تۈۋىــدە قىلىــشقا   

ئوتتـۇرا  : مهسـىلهن . تېگىشلىك نۇرغۇن خىـزمهت بـار، شـۇالرنى قىلـسۇن         
ــىیادىكى  ــۇچى ”ئاس ــازاد قىلغ ــقا   “ ئ ــارتىیىلهر ۋە یهنه باش ــكىالتالر، پ تهش

شـۇ یهردىكـى شـهرقىي    گۇروھالر  ) ئىسمىنى تېخىمۇ ھهیۋەتلىك ئاتىۋاالن   (
تۈركىستانلىقالرنى ئىتتىپاقالشتۇرۇشنى، بولشىۋىكلهر تهرىپىـدىن یـوق       
قىلىنغان یاكى بولغاپ تاشالنغان دىنى ۋە مىللـى ئهنئهنىنـى ئهسـلىگه             

دەســلهپكى نىــشان ســۈپىتىدە ... كهلتۈرۈشـنى، ئىمــانىنى كۈچهیتىــشنى، 
زلىرىگه ۋەزىپه تۇتۇپ ئىشلهپ، ئىنسانى مېھرىبانلىقنى یېتىلدۈرۈشنى ئۆ

قىلسا تېخىمۇ یاخشى، تېخىمۇ ئهمهلىي بولماسمۇ؟ ئۇالر شۇنداق قىلـسا،      
ــۇم ئىچىــدىن   ــدىن مىــڭ ئۆلــۈپ، مىــڭ      —زۇل خىتایالرنىــڭ چاڭگىلى

ــلىرىنى     ــان قېرىنداشـ ــزدەپ چىققـ ــولى ئىـ ــېقىش یـ ــان بـ ــپ جـ تېرىلىـ
ــتىن      ــوزەك بولۇش ــپ، ب ــاھىپ چىقى ــا س ــسىچه ئۇالرغ ــدىغان، ئهك بۇلىمای
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 ئۇالرنىڭ بهزى ئىشلىرىنى تهشكىللىك ھالدا ئىـگه بولـۇپ          قوغدایدىغان،
بىجىرىپ، ئاسانلىق یارىتىپ بېرىدىغان بولـسا خهلـق ئالدىـدا ئىنـاۋىتى            

ــارىكهن ”ئاشماســمۇ؟  ــۇ یهردە بىزنىــڭ ئىگىمىــز ب دەپ سۈیۈنمهســمۇ؟ “ ب
خهلقنىـڭ ئـۆزلىرى ھهققىـدە قانـداق ئىنكاسـتا      ) ھـازىر (ئهكسىچه بولـسا    
  الر بىلهمدىغاندۇ؟“ ھىدا”ئىكهنلىكىنى بۇ 

ــدىكى      ــىیا جۇمھۇرىیهتلىرىــ ــۇرا ئاســ ــتىن ئوتتــ ــر جهھهتــ یهنه بىــ
قېرىنداشلىرىمىزدا بىزنى خهتهرلىـك دۈشـمهن ھىـساپالپ سـىقىدىغان،           
ــپ       ــان قىلى ــشلىرىنى ئاس ــساپالپ ئى ــىز ھى ــوۋاش، زەرەرس ــایالرنى ی خىت

ا نهتىجىدە بۇ خىتایالرنىـڭ ئوتتـۇر     . بېرىدىغان خهتهرلىك دۆتلۈك مهۋجۇت   
نۇرغۇن خىتایالر بۇ   . ئاسىیاغا سىڭىپ كىرىشى ئۈچۈن پایدىلىق بولماقتا     
خىتاي ھۆكۈمىتى . یهرلهردە ئۆي ـ ئۇچاقلىق بولۇپ، یهرلىشىپ كهتمهكته 

ــر          ــلهپكى بى ــپورت ۋە دەس ــا پاس ــار خىتایالرغ ــۈنىرى ب ــۇر ھ ــازدۇر ـ كۆپت ئ
شكه مهزگىللىك خىراجىتىنى بېرىپ ئۇالرنى بۇ جۇمھۇرىیهتلهردە یهرلىشى

رىغبهتلهندۈرۈپ، غهرەزلىك ھالدا ئۆزىگه خاس باسقۇنچىلىقنىڭ ئاساسىنى 
چۇنكى خىتایالر قۇراللىق مۇداخىله بىـلهن ئهمهس، كۆچـۈش ـ    (یاراتماقتا 

بۈگۈنكى سىنگاپور : مهسىلهن. یهرلىشىش بىلهن كېڭهیمىچىلىك قىلىدۇ
رنى خىتاي بۇ یهردىكى ھۆكۈمهتله). ئهنه شۇنداق خىتاي دۆلىتىگه ئایالندى

خهۋپىدىن ھارماي ـ تالماي ئاگاھالندۇرۇشـمۇ ئىنتـایىن مـۇھىم خىـزمهت      
  .ئىدى

ئۈچىنچىـــدىن، شـــهرقى تۈركىـــستاندا پائـــالىیهت ئېلىـــپ بېرىـــپ 
ئاشــكارىلىنىپ قالغانــدىن كېــیىن قېچىــپ چىققــان نۇرغــۇن سىیاســى  
قاچاقالر بۇ ھۆكۈمهتلهر تهرىپىدىن تۇتۇلۇپ خىتایغا تاپشۇرۇپ بېرىلدى ۋە        

بۇ یهردىكى تهشكىالتلىرىمىز ھهرخىل قانۇنىي ۋاستىالردىن . بېرىلىۋاتىدۇ
 تهشكىالتلىرىغا ئۇقتـۇرۇپ، بـۇ      كىشىلىك ھوقۇق   پایدىلىنىپ، خهلقئارا   

ئارقىلىق ھۆكۈمهتكه بېسىم ئىشلىتىپ، ئهنه شۇ ئوت ئىچىدىن چىققان 
ىس  سىیاسى پاناھلىققا ئېرىشتۈرەلىسىمۇ قالت—ئهزىمهتلهرنى ھىمایىگه 

غـا  “ كىچىك ئىـشالر  ”بىراق ئۇالرنىڭ بۇ    . چوڭ خىزمهت قىلغان بوالتتى   
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ھېچ چولىسى تهگمهستىن یاكى خىیالىغىمۇ كهلتۈرمهستىن بىر ـ بىرى   
“ خهۋەر”قىلماقتا یاكى ۋەتهندىكى ۋەقهلهر نامىدا     “ گېزىت جېڭى ”بىلهن  

  !ئىشلهپچىقىرىش بىلهن شوغۇلالنماقتا
چه كـۆپ بولـۇپ كېتىـشى، ھهتتـا         الرنىـڭ شـۇن   “ داھى”خوش، بىزدە   

الرنىڭمــۇ ھه دىــسىال “ ســویمىچاق”بۇرنىــدىن ئانــا ســۈتى پــۇراپ تۇرغــان  
الر سـېپىگه  “ داھى”دېگهن تهشكىالتالرنى قۇرۇپال “ ...بىرنېمه، بىرنېمه ”

قوشۇلىۋېلىـــــشى شـــــۇنىڭ ئۈچـــــۈنكى، مىللىتىمىزنىـــــڭ مىللـــــى  
 سـۇنۇپ،   پسىخىكىسىدا قهدىمىي تۈرك مىللى روھىدىكى قهھرىمـانلىق      

ئېغىزدىكـى  “ ۋەتهنپهرۋەرلىك”قۇربان بېرىش روھى یوقۇلۇشقا یۈز تۇتقان،       
شـۇنىڭ  ! قوغلىشىمىز، خاالس “ مودا”بىز بولساق   . بولۇپ قالغان “ مودا”

ــلهن دەۋرىمىزدىكــى   ــدىغان  ”بى ــتىن قورقمای ــسا ئىت ــۆگزىگه چىقىۋال ، “ئ
ــرى ” ــشخانا ۋەتهنپهرۋەرلى ــدى  “ ئى ــدانغا كهل ــسى مهی ــۇڭا، . تهبىقى ئهگهر ش

بىزدىن قىلچىلىك قۇربان بېرىش تهلهپ قىلىنـسا، چىرایلىـق باھـانىالر           
بهندىلهرنى ئالدىغىنىمىز بىلهن ! بىلهن چاندۇرماستىن ئارقىغا داجىیمىز

ئالالھنى ئالـدىغىلى بولمایـدىغانلىقىنى چۈشـهنمهیمىز یـاكى بۇزۇلغـان        
 شۇنداقكى، بىزنىڭ ۋەتهنپهرۋەرلىكىمىز. ئهقىدە بۇنىڭغا ئىمكان بهرمهیدۇ

جان كهتمىسه، بولۇپمۇ پۇل كهتمىسه، قىسقىسى بىز ھېچنىمىنى زىیـان   
. ھېچقایـسىمىزنىڭ ئۆلگىـسى كهلمهیـدۇ     . مىـز “ ۋەتهنپهرۋەر”تارتمىساق  

ــتهنىگه      ــدىن كېیىنكــى تهن ــپ، غهلىبى ــك قېلى ــڭ تىرى ــمه ئادەمنى ھهم
سېپىنىڭ ئالدىدا بایراقنى كۆترۈپ مېڭىش، ھهتتا      “ پارات”قاتنىشىش ۋە   

ــۆزىال       ــشنى ئـ ــمه ئىـ ــا ھهمـ ــسىدە، گویـ ــش سهھنىـ ــۇل قىلىـ ــارات قوبـ پـ
پۈتتۈرىۋەتكهندەك مهغرۇرلۇق بىلهن داھىیانه قىیاپهتته قول پوالڭلىتىـپ        

شۇنداق بولىشىغا قارىماي، ھهر بىرىمىز قۇربانسىز  . ئولتۇرۇش ئارزۇسى بار  
 ناھایىتى نۇرغۇن ئادەمنىڭ. غهلىبه بولمایدىغانلىقىنى ئوبدان چۈشۈنىمىز

غهلىــبه یولىـــدا ھــاالكهت دەریاســـىغا تېنــى بىـــلهن كــۆۋرۈك ســـېلىپ،     
كېیىنكىلهرنىـــڭ ئۆتـــۈپ ئىقبالىغــــا یېتىـــشىنى تهمىـــن ئېتىــــشى     

 —لېكىن ھېچكىمنىڭ ئالدىنقىالردىن بولغۇسى. زۆرۈرلىكىنى بىلىمىز
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ــوق  ــپ،  . كــۆۋرۈك بولغۇســى ی ــا یېتى ــسىنىڭ ئىقبالغ ــكهن ”ھهممى تىك
  .ولۇپ ئۆزى تېتىش ئارزۇسى بارنىڭ مېۋىسىنى بىرىنچى ب“ كۆچىتى

ــۇرۇش    ــر مهركهز قـ ــتۈرۈپ، بىـ ــوپنى بىرلهشـ ــۇ تـ ــدى چېچىالڭغـ ئهمـ
گهرچه . مهسىلىسىگه كهلسهك، بۇنىڭ ھازىرغىچه ئىمكانى بولماي كهلدى

بۇنداق بىرلىك بىر قانچه قېتىم شهكلهن ۋۇجۇتقا چىقىرىلغان بولسىمۇ      
 تۇز ـ تائامىنىـڭ   تهشكىالتنىڭ“ ساھىپخان”جایالردىن كهلگهنلهر پهقهت 

دەپال قویغان گهپ، “ ھه”) “یۈزىگه كېلهلمهي”(ھهققى ـ ھۆرمىتى ئۈچۈنال 
شۇڭا ئۇالر ئۆز ماكانلىرىغا قایتىپال خوتۇنالردەك غهیـۋەت باشـالپ،         . خاالس

چــۇنكى بىــر مهركهزنــى  . یهنه ئــۆزى بىلــگهن ســهنهمگه دەســسهپ كهلــدى 
ازىرقى باشـلىقنىڭ  دىكى ھ “ مهركهز”ماھىیهتته شۇ    —ئېتىراپ قىلىش   

لىقىنـــى ئېتىـــراپ قىلغـــانلىق، “ دۆلهت ئاتىـــسى”لىقىنـــى، “ داھـــى”
كهلگۈسىدىكى دۆلهتنىڭ بىرىنچى نومۇرلۇق ھوقۇقىنى تارتتۇرۇپ قویۇش 

  !بۇنىڭغا قانداقمۇ چىدىغىلى بولسۇن؟ خام تاماالر. دېگهنلىك بوالتتى
هۋەپ ھازىرغىچه بۇ بىرلىكنىڭ ھاسىل بولماسلىقىدا مۇنداق تۆرت س

نهزەرىیىۋى  —زور كۆپچىلىك ئېتىراپ قىلغان یېتهكچى ئىدىیه بىرى، : بار
 بىرەر سىیاسى نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا خهلقنىڭ ئاڭ. یوق —ئاساس 

 پىكىرىنى بىـرلىككه كهلتـۈرۈش، ئۇیۇشـتۇرۇش ئۈچـۈن بىـر ئىـدىیىۋى              -
 بىرەر  كېرەك، یا ئىلگىرى بار بولغان    ) پهلهسهپه، ئىدىیىۋى یول  (سىستېم  

ــسىمهك   ــولنى مېنىڭ ــاق (ی ــۇل قىلم ــدىیىۋى   ) قوب ــر ئى ــى بى ــاكى یېڭ ی
بىزنىــڭ . بــۇ بىــر ئهقهللــى تهرتىــپ. سىــستېم یاراتمــاق كېــرەك بولىــدۇ

بـۇ  . داھىالرنىڭ یېتهكچى ئىدىیىسى نـېمه؟ بـۇنى ئۆزىلىرىمـۇ بىلمهیـدۇ          
ئویناۋاتقان ئادەمدەك قارىسىغا “ قارغۇ چاشقان”. ھهقته ئویالپمۇ باقمىغان

ئـۆزى  ”شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ ھهركىـم       ! همتىلهپ كېتىۋاتقـانال گهپ، خـاالس     ت
گهرچه ۋەتهن ئاھالىسىنىڭ زور كۆپچىلىكى ئىسالم      . “بىلگهنچه چىلالیدۇ 

 مىللىـي ئېڭىمىـزدا   ،دىنى ئېتىقاتىدا بولۇش بىلهن، ئىسالم دىنى ئېڭى      
ــى        ــى خهلقن ــى ئېڭىن ــسالم دىن ــۇڭا، ئى ــدىغان، ش ــدا تۇرى ــىي ئورۇن ئاساس

رۈش، قوزغىتىشتا یېتهكچى ئىدىیه قىلىشقا تېگىش بولـسىمۇ،        بىرلهشتۈ
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الرنىــڭ كــۆپى دىنــدىن ئۇزاقلىــشىپ “ پــارتىیه قۇراالیــدىغان بىلىمــدان”
بۇنىڭـدىن باشـقا نهزەرىیىنـى خهلـق       . كهتكهچكه، بۇنى قوبۇل قىاللمایـدۇ    

 —شۇڭا ئۇالر بىلهن خهلق ئارىسىدا ئۇزۇن بىر مۇسـاپه        . قوبۇل قىاللمایدۇ 
  !شهكىللىنىپ قالغانئارىلىق 

بىرلىــشىش ســۆزى چىققــان ھامــان “ داھــى”ھهر بىــر ئىككىنچــى، 
یــاكى كۆڭلىــدە شــۇ خىیــال مهۋجــۇت  (دەیــدۇ “ مېنــى مهركهز قىلىڭــالر”

بۇ غهلىتىلىكنى چۈشىنىش ). بولغاچقا ھهركىتىدە ئهكىس ئېتىپ قالىدۇ
ر ۋە چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن ئویلىنىۋاتقىنىمىزدا رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق بى      

ئهگهر سىلهر مهن بىلگهننـى بىلـسهڭالر    ”: ھهدىسى كۆڭۈلدىن كېچىدۇ  
ــتىڭالر  ــاز كــۈلهتتىڭالر، كــۆپ یىغالیت ــس بىزنىــڭ . “ئىــدى، ئ بــۇ ھهدى

شۇنى ھىـس قىلىمىزكـى، مانـا شـۇنداق      . تهپهككۈرىمىزگه ئىلھام بېرىدۇ  
لىكــى “ قــاپ یــۈرەك”ئۇالرنىــڭ ! الر ئىنتــایىن دۆت ئــادەملهردۇر“ داھــى”
ئهگهر ئـۇالر بىلىـدىغان     . زېمىنىـدىن كېلىـپ چىققانـدۇر     “ بىلمهسلىك”

بولسا ئىدى، ئۇ قهدەر چوڭ دۈشمهننىڭ قولىـدىن ۋەتهننـى ئـازات قىلىـش      
ئىشىنى ئویۇن چاغلىمایتتى، بۇنىڭغا قایسى دەرىجىدە ئىقتىدار ساھىبى        

دا ئالدىكېرەكلىكىنى بىلهتتى ۋە بۇنداق چوڭ ئىشنى بۇزۇپ قویۇپ، تارىخ 
بولۇشنى تاالشماستىن، ئاددى جهڭچى “ داھى”لماسلىق ئۈچۈن، لهنهتكه قا

بولۇشنى، ئۆزىنىڭ ئۇمىچىغا تېخىمۇ بـاپ كېلىـدىغان رولنـى ئېلىـشنى          
بۇالردىن شۇ یهكۈنگه كېلىش مـۈمكىنكى، بىزنىـڭ        . تاللىۋالغان بوالتتى 

نــى مهنــبه “ بىلمهســلىك”لىكــى “ قــاپ یــۈرەك”لىرىمىزنىــڭ “ داھــى”
دېــــگهن تهمــــسىلىنى “ ەز پادىــــشادىن چـــوڭ بهغهر”قىلغـــان بولــــۇپ،  

  .ئىختىیارسىز یادىمىزغا سالىدۇ
ــۈچىنچى،  ــا    ئ ــڭ ۋۇجۇتق ــداق بىرلىكنى ــاي جاســسۇسلىرى بۇن خىت

چىقىــشىغا تۈرلــۈك توســالغۇالرنى پهیــدا قىلىــپ، بىزنىــڭ تهشكىلــسىز  
پسىخىكىمىز ئارقىسىدىكى زەئىپ ئهقلىمىـزگه كهلمهیـدىغان یوشـۇرۇن         

مىزنـى چاڭگىلىغـا ئېلىۋالغـان، شـۇڭا ئۇالرنىـڭ       ى“ یـۈگهن ”یولالر بىلهن   
  .دېپىغا ئۇسسۇل ئویناپ، بىر ـ بىرىمىز بىلهن تالىشىمىز
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بىزنىڭ ۋەتهنپهرۋەرلىكىمىز خۇددى مۆمىنلىكىمىزدەكال تۆرتىنچى، 
ــدىغىنىمىز          ــي كۆزلهیــ ــۇپ، ئهمهلىــ ــدا بولــ ــارانه ھالــ ــاختا ـ رىیاكــ ســ

ــۇلمانچىلىقىمىزدا( ــى بولمىغىن )مۇســـــ ــالالھ رىزالىقـــــ ــدەك، ئـــــ ىـــــ
ۋەتهننىـــڭ ھۆرلۈكىمـــۇ ئهمهس، بهلكـــى شهخـــسى    ) ۋەتهنپهرۋەرلىكـــته(

ئاتىلىـپ تـارىخالردا    “ داھـى ”ئهمهل یـاكى ئىقتىـسادى نهپ،       ! مهنپهئهتتۇر
  !یادلىنىش

ئاددى جهڭچى بولۇش خىیـالى   —شۇڭا ۋەتهن ئۈچۈن جهڭچى بولۇش     
بولمىغـان ئهھۋالـدا بىرلىكنـى ۋۇجۇتقـا چىقىرىـشنىڭ مـۈمكىنچىلىكى       

  .مایدۇ، ئهلۋەتتهبول
ئىچىـدىكى  “ داھـى ”یهنه بىر قىزىـق پاكىـت شـۇكى، شـۇنچه كـۆپ             

ھېچقایسىسى ئهمهلىیهتـته داھىیلىـق سـاالھىیهت ۋە قـابىلىیهتكه ئىـگه           
“ داھىلىـق تـاالنتى  ”ئهمهس، ئهگهر ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى كىمدۇر بىرىـدە    

الىغـان  نـى توپلىی  “ پـادا ”بولغان بولسا ئىدى، بۇ كهمگىچه بۇ تهرتىپـسىز         
نىڭ داھىلىقى ھهرگىزمۇ ئـۆزى قۇرىۋالغـان تهشـكىالتقا         “ داھى”. بوالتتى

رەئىس بولۇش بىلهن، ئۆزى چىقىرىۋاتقان گېزىتكه رەسىمىنى بېسىۋېلىش 
ئهمهس، بهلكـى، ئهنه شـۇنداق قىیىنچىلىقالرنـى، زىـدىیهتلهرنى یېڭىــپ،     

دۈرىدۇكى، بۇ شۇنى چۈشهن. خهلقنى بىر مهپكۈرە ئاساسىدا بىرلهشتۈرۈشتۇر
“ داھـى ”بىزدە تېخى بۇ ئىشالرنىڭ ھۆددىـسىدىن تولـۇق چىقالىغىـدەك          

  !یوق
بىر بىنا سېلىش ئۈچۈن بىر یاكى بىر نهچچه ئـارخىتىكتور چېرتیـوژ      
ســــىزىپ بېرىــــشى، ئانــــدىن مهشــــغۇالتقا یېتهكچىلىــــك قىلغــــۇچى  
تېخنىكالرنىڭ باشالمچىلىقىدا تامچى ئۇستام، یاغاچچى ئۇستام، سىرچى، 

ــسى،    ئهینه ــارۋاي ئۇستى ــوللىرى ئۇستىــسى، پ ــا ی ــى، تۇرب قاتــارلىق ... كچ
ــرى ســۈرۈلىدۇ      ــلهن ئىــشالر ئىلگى ــڭ ئورتاقلىشىــشى بى . ھۈنهرۋەنلهرنى

چېرتیوژ سىزغان ئاختىكتور قالغان ئىشالرنىمۇ ئـۆزەم قىلىـپ، شـهرەپنى          
. ئۆزەمال ئالىمهن دەپ تۇرىۋالسا، ئېنىقكى، بۇ تهلۋىلىكتۇر“ پارچه قىلماي”

ئۇ باشقا ئىشالرنىڭ بىرەرسىگه یارىغـان تهقـدىردىمۇ باشقىـسىغا          چۇنكى  
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ــدۇ    ــسىدىن چىقالمای ــۆپ ئىــشنىڭ ھۆددى ــۇنچه ك ــۇنداقال ب ــدۇ، ش . یارىمای
یاغاچچى پهقهت ئىشىك ـ دېرىزىلهرنى یاساشنى ئۈستىگه ئېلىشى كېرەك؛ 
تامچى تامنى تهلهپ بـویىچه ئېتىـشنى بىلـسۇن، یاغـاچچىلىقنىمۇ، تۇربـا              

.  قىاللىسام كېرەك دەپ، چات كېرىۋېلىپ، ئىشنى بۇزمىسۇنیوللىرىنىمۇ
ــشىنىال پۇختــا، ســۈپهتلىك        ــۇنداق، پهقهت ئــۆز ئى ــقا ئۇســتىالرمۇ ش باش

ئىنقىالپمـۇ  . مانا شۇندا بىنا تهلهپتىكىـدەك پۈتـۈپ چىقىـدۇ        . ئورۇنلىسۇن
ئۇنىڭ غهلىبىسى خۇددى بىناغا ئوخشاش بولۇپ، نۇرغۇن . خۇددى شۇنداق
ــاھهلهرنىڭ ئۆز ــا چىقىــدۇ    س ــشى بىــلهن ۋۇجۇتق ئاساســى : ئــارا ماسلىشى

 —؛ تهشــۋىقاتچى )ئىــدىیىۋى ئاســاس ھهققىــدىكى نهزەرىــیه (نهزەرىیىچــى 
؛ رازۋىتكا؛ ئاخبارات؛   )یاكى دېپلوماتىیه (ناتىق؛ تهشكىالتچى؛ تاشقى ئاالقه     

ــى مۇتهخهســسىس،  ــۇالر ئاساســلىق ئىككــى   ... ھهرب ــۇپ، ب ــارلىقالر بول قات
بىرى، نهزەرىیىۋى سـهپ؛ یهنه  : ەھبهرلهر كوللىكتىۋىدۇر گۇروھقا بۆلۈنگهن ر  

  .بىرى ئهمهلىي ھهرىكهت سېپى
بىزدە شـۇنداق بىـر غهلىـته ئىـش بـار، ئهگهر بىرىمىـز یامـان ئهمهس               

ــۆزلىیهلهیدىغان  ــدىغان       —س ــا قارىتاالی ــادەمنى ئاغزىمىزغ ــون ئ بهش ـ ئ
گهن، بولـساق، خىیـالىمىزدا جىمـى ئىـشنى قىالالیـدىغان، تـازىمۇ یېـتىل       

قـــابىلىیهتلىكتهك تۇیۇلـــۇپ كېتهمـــدىكىن، بىـــر پۈتـــۈن سىـــستېمىغا 
نىیىتى پهیـدا   ) پۈتۈن بىنانى ئۆزىال قۇرۇپ چىقىش    (قۇماندانلىق قىلىش   

ــدۇ  ــى” —بولى ــدۇ  “ داھ ــى تۇغۇلى ــۇش ئارزۇس ــشى   . بول ــۇ یاخ ــېكىن ئ ل
تهشۋىقاتچى بولغىنى بىـلهن، یاخـشى تهشـكىالتچى بـولمىغىنى ئۈچـۈن،         

ن ئــادەملهر قىلىــدىغان ئىــشىنى تاپالمــاي، گــاڭگىراپ ئۇنىڭغــا ئهگهشــكه
ئىـشتىن نهتىـجه    . یۈرۈپ، ئاخىرى سىیاسى یۆنۈلۈشتىن چهتنهپ كېتىـدۇ      

ــسىرى    ــپ، بارغانــ ــى قایتىــ ــكۈچىلهرنىڭ رایــ ــسىرى ئهگهشــ چىقمىغانــ
، ئهگهر بىرى ئهلنىڭ ھۆرمىتىگه ...تهشكىلسىزلىك ۋەزىیهت شهكىللىنىدۇ

بولۇپ، بىر مـۇنچه ئـادەم ئۇنىـڭ    ) زلۇق ئادەمیاكى باشقا نوپو(سازاۋەر مولال   
ماڭــا كىــشىلهر ”: ســۆزىگه كىرىــدىغان بولــسا، ئۇنىــڭ خىیالىــدا دەرھــال 

“ داھـى ” —دېـگهن ئـوي   “ ئهگهشكۈدەك، ئۆزەمال بىر ئىش تهۋرەتمهیمهنمۇ
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ئۇنىڭ باشقا ئىقتىدارى یېتىشمىگهچكه، بـۇ  . بولۇش ئارزۇسى پهیدا بولىدۇ 
یهنه بىــرى ناھــایىتى بــاي، پــۇل ئــارقىلىق . ئىـشتىنمۇ نهتىــجه چىقمایــدۇ 

بىرمۇنچه ئىلىم ئهھلىلىرىنى ئىشقا سېلىپ بىر ئىشالرنى باشلىۋەتـسه   
) كىچىكىــرەك چاغــدا“ یایمــا”(دەســلهپ . بــوپ قالغىــدەك ھىــس قىلىــدۇ

“ یایمـــا ”لـــېكىن،  . ئىـــشالر خىلـــى ئوبـــدان یۈرۈشـــكهندەك قىلىـــدۇ    
یاسىیون بولمىغاچقا بۇ كهڭىرىگهنسىرى چۇۋالچاقلىشىپ بارىدۇ، ئۇ سسى 

؛ لــېكىن، یامــان یېــرى ھــېچكىم ...ئىــشنىڭ ھۆددىــسىدىن چىقالمایــدۇ،
ــر  “ چــۇۋۇق چــویال”ئىقتىــدارى یېتىــشمىگىنىگه تهن بهرمهي،  دەكــال بى

ــى “ تهشــكىالت” ــاي   ”ن ــاالل قىلم ــا ھ ــاي، ی ــارام قىلم ــا ھ ــڭ ”، “ی ئىتنى
، )نـى ئۆتۈنـۈش   “تـۆر ”(قوپـۇپ كېـتىش     . سۆرەپ كېتىۋېرىـدۇ  “ ئۆلىگىدەك

خۇددى شـۇنداق   . بىرلهشتۈرۈش ئىبارىلىرى ھېچقاچان قۇلىقىغا یاقمایدۇ    
قىلىـپ نۇرغـۇن پـارتىیه ـ گـۇروھالر مهیـدانغا كېلىۋالغـان، بىـر ـ بىـرىگه           

ئهمما ھېچبىرى ئۆزىدىكى ئهمهلىي ئىقتىـدارنى      . رىقابهتچى بولۇپ قالغان  
یــول دەڭــسهپ كــۆرەي، مهن قىاللمىغانــدىكىن قىالالیــدىغانراق بىــرىگه  

بېـــرەي دېمهیـــدۇ؛ بىـــرەر ئىقتىـــدارلىق سىیاســـىیون ئاپىرىـــدە بولغـــان  
تهقدىردىمۇ ئۇنىڭغا یول بېرىشنى خاھلىمایدۇ؛ بىزنىڭ ھـازىرقى ئهقلـى          
سـاپامىزدىن ئېیتقانــدا ئـۆز ـ ئـۆزىمىزگه توســاق بولىـدىغان بــۇنچه كــۆپ       
ــاق         ــۈك بۆســۈپ چىقم ــدىن ئۈنۈمل ــۇروھالر ئىچى ــارتىیه ـ گ ــابهتچى پ رىق

ــس ــرەك  ھېچقایـ ــسه كېـ ــدىن كهلمىـ ــۇنكى، ۋەتهن ـ     . ىمىزنىڭ قولىـ چـ
مىللهتنىڭ مهنپهئهتىنى ھهممىدىن ئۈستۈن بىلىپ، ئـۆزى قىاللمىغـان    

 مىللـى  —غـا ئۆتۈنـۈش    “ رولچـى ”ئىشنىڭ رولىنى ئۆزىـدىن ئۇسـتىراق       
یېرىمىغىچه ” ساپاغا باغلىق ئىش بولۇپ، بىزلهر ئۇنداق قىلغانددىن كۆرە 

ــز  ــكهن تېمىمى ــۆز قــ “ ئهت ــى ئ ــلهن چېقىــپ، پاچاقلىۋېتىــپ  ن ولىمىز بى
ــۈمكىن   ــشىمىز مـــ ــشنى تاللىـــ ــا مېڭىـــ ــۇ  . یولىمىزغـــ ــسا بـــ بولمىـــ

نومۇسـقا چىـداپ   ”بولىـدۇ ـ دە، بۇنـداق    “ یېڭىلگهنلىكنـى تهن ئـېلىش  ”
  !!“یاشىغاندىن كۆرە، ئۆلگهن یاخشى
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ھهركىم ئۆز ئىقتىدارى یهتكهن ئىشنىال قىالي  ! ئهھۋال مانا شۇنداق  
“ بىرىنچى نومۇرلـۇق شـهخىس  ” یوقۇرى مۆلچهرلهپ،   ئۆزىنى بهك . دېمهیدۇ

  .بولغۇسى كېلىدۇ
ئۆز ـ ئۆزىنى قهدىرلهش تۇیغۇسـى،   (بىزنىڭ شهخسى غورۇر تۇیغۇمىز 

كۈنـــسېرى كۈچىیىـــپ ) ئىـــززەت تۇیغۇســـى، ئـــار ـ نومـــۇس تۇیغۇســـى    
رەلمهیمىز، بىــر ـ بىرىمىزنــى    ۈبارمــاقتىكى، قىلچىلىــك ھاقــارەتنى كۆتــ 

ئهممــا، . بىــر ئۆمــۈر ئــاداۋەتته ئۆتۈشــكه یــارایمىز رەھىمــسىز ئۆلتۈرۈشــكه، 
ئومۇمى مىللهتكه تهۋە ئار ـ نومۇس  (بىزنىڭ كوللىكتىپ غورۇر تۇیغۇمىز 

ــا ) تۇیغۇســى ــسا  ! چــۆكمهكته، یوقالماقت ــارەتكه ئۇچرى ــلهت ھاق شــۇڭا مىل
ــدۇ،     ــۇ تۇتمای ــدۇ، تهلۋىلىكىم ــۋى قوزغالمای ــڭ غهزى ــالماق ”ھېچكىمنى س

مىللهت ئۇچرىغان ھاقـارەتتىن    . ىش قىالالیدۇ ئ“ ئهقىل بىلهن ”،  “ئویالپ
گه تېگىـدىغىنى بهك ئـاز بولغاچقــا غهزەپ قوزغاشـقا یېتىشمىــسه    “ مهن”

  !كېرەك
یهنه بىر جهھهتتىن ئىنسانالرنىڭ ئالغا ئىنتىلىشىگه تۈرتكه رولىنى 

ــدىغان  ــال(ئوینایـ ــى    ) نورمـ ــۆھرەت تۇیغۇسـ ــال شـ ــشىش ۋە نورمـ بهسلىـ
“ بهسلىشىش” ینىپ قالغانمىزكى، بىزنىڭ جهھهتتىنمۇ بىز ساراڭالرچه ئا

“ رەقىپ” یېڭىپ چىقىشقا تېگىشلىك . ئوبېكتلىرىمىز ئۆز ئىچىمىزدىال
بۇ ھالدا بىـز ئـۆز ئىچىمىـزدىال ئـار ـ نومـۇس       ! لىرىمىزمۇ ئۆز ئىچىمىزدىال

شـۇڭا، بىزنىـڭ جىمىكـى      . تۇیغۇسىغا، ئۈستۈنلۈك تۇیغۇسـىغا ئىگىمىـز     
كى مهن ـ مهنلىــك تالىــشىدىغان    رەســمى رەقىــپ یــا (“ رەقىپلىرىمىــز”

نىـڭ ھهممىـسى ئـۆز ئىچىمىـزدە بولغاچقـا، بىـر ـ        ) بهسلىشىش ئوبېكتى
بىرىمىزدىن قالماسلىقنى، بىر ـ بىرىمىزدىن ھاقارەتكه ئۇچۇرىماسلىقنى 

مهنىۋى رىقابهتتىن ئىقتىـسادى    . شۇنچه سهزگۈرلۈك بىلهن چىڭ تۇتىمىز    
مهھهلله، ( ئهڭ كىچىك گۇروھ رىقابهتكىچه ھهممىسى ئۆزىمىز تهۋە بولغان

ئانـاڭنى  ”شـۇڭا بىرەرسـى   . بىلهنـال چهكلىنىـدۇ  ) تونۇش ـ بىلىشلهر توپى 
ئهگهر بـۇ  . دەپ بولغىچىال پىچاقنى چىقىرىـپ قارنىغـا تىقىمىـز     “ ...پاالن  

گهپنى بىر خىتاي قىلسىچۇ؟ ھهتتا گهپنىال ئهمهس، شۇ شهرمهندىلىكنىڭ 
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 ئاچچىق پۈرۈشتۈرۈپ قویۇش بىلهن ئۆزىنى قىلغان تهقدىردىمۇ یۈزىمىزنى
بىزنىڭ رىقابهت دائىرىمىز   ) ھاقارەت قىلغۇچى (چۇنكى ئۇ   ! چهكلىنىمىز

  !سىرتىدا ـ دە) رەقىپ تۇتۇش دائىرىمىز(
دەپ تىلالپ سالغان قېرىندىشىمىزنى شۇ بىر ئېغىـز    “ ...ئاچاڭنى”

غـان  قۇرۇق گهپ ئۈچۈن ئۆلتۈرىۋېتىشكه یارایمىز، ئهمما خىتایالر نۇرغۇنلى    
ھهي، بـۇ  ”ئاچا ـ سىڭىلالرنى دەپسهندە قىلىۋاتقىنىنى بىلىپ تۇرسـاقمۇ،   

دەپ قۇرۇقتىن ـ قۇرۇق غهزەپ بىلـدۈرۈپ قویـۇپال، بـۇ     “ ...!خىتایالرنى ـ زە 
پهقهتـال  “ سـىڭىل ”یـاكى   “ ئاچـا ”چـۇنكى ئـۇ     . ئىشنى ئۇنتـۇپ كېتىمىـز    

  !نېمه قىالالیتتى“ مهن”یالغۇز ! نىڭال ئهمهس ـ ته“ مهن”
، ۋەتهندىغۇ ئاشكارە ـ یوشۇرۇن تهشۋىقات، تهبلىغ ـ تهرغىباتالرغا   خوش

ئىمكانىیهت بولمىغىنىدىن جىھادقا بېلى باغالقلىق نۇرغۇن ئهزىمهتلهر        
بىلهن ئۇچرۇشۇش مۈمكىن بولمىسۇن، چهتئهللهردە بولسىمۇ بـۇ ئىـشنى     
رۇیاپقا چىقىرىشقا ھهممىمىز بىردەك تىرىشـساق بولماسـمۇ؟ چهتـئهلگه           

مهیـدانىنى  “ ئىنقىالبـى ”نالرنىڭ كـۆپچىلىكى دەسـلهپ ئۆزىنىـڭ      چىققا
ئۇنىڭ .  ئىپادىلهپ، ئۆزىنى ۋەتهن ئۈچۈنال غهم یهیدىغان قىلىپ كۆرسىتىدۇ

ئـۇالر ئۇنىـڭ   . سۆزلىرى نۇرغۇن ۋەتهنپهرۋەر ۋەتهنداشـالرنى تهسـىرلهندۈرىدۇ   
كېیىنچـۇ؟ ئۇمـۇ بـارلىق      . دەسلهپكى ئىگىلىك ئىشلىرىغا یاردەم قىلىدۇ    

الرغــا چىقىــپ “ داۋا”لهرگه ئوخــشاش قهرەللىــك ھالــدا “ كهســپى داۋاگهر”
“ رەئىس سهھنىسىدە ئولتـۇرۇپ پـارات قوبـۇل قىلىـش         ”قویغاندىن باشقا،   

ئۈچۈن ئۆزىنى ساقالپ قېلىشقا تىرىـشىدىغان جانباقارغـا یـاكى یهنه بىـر             
 جان پىدا قىلماي تۇرۇپ ۋەتهن”ھهر بىرەیلهن . غا ئایلىنىدۇ“ داھى”یېڭى 

ــدۇ؟   ــازات بولىــ ــداق ئــ ــشایدۇ“ قانــ ــاقىرىق  . دەپ قاخــ ــلهن چــ ھهممهیــ
ھهمـمه  . چىقارغۇچىالردىن بولىۋالغان، ئـاۋاز قوشـقۇچىالردىن ئهسـهر یـوق         

ئارقىـدىراق تۇرسـىمۇ    . شۇڭا ئۆلمهسلىكى كېرەك  . “مۇھىم”ئادەم ئۆزىگه   
چىقىــشى “ مــۇھىم بولمىغــانالر”جــان پىــدا قىلىــدىغان ئىــشقا . بولىـدۇ 

  :لىق سۈپهتلىرى ھهرخىل“ مۇھىم”. ىدۇكېرەكتهك قىل



 184 

بىــرى، یــازغۇچى، ئــۇ ھایــات قېلىــپ كــۆرەش جهریانىــدىن ھىكــایه ـ    
رومانالرنى یېزىشى كېرەك، ئۆلسه بولمایدۇ؛ بىرى، ناخشىچى، ناخشا ئوقۇپ 
ۋەتهننى ئازاد قىلىدىغان بولغاچقا، ئالدىنقى سهپكه چىقمىسىمۇ بولىـدۇ؛         

زاد قىلىـدۇ؛ بىـرى ۋەتهن ئۈچـۈن شـىېر         یهنه بىرى داپ چېلىپ ۋەتهننى ئـا      
یازىدۇ، شۇڭا ئۆلمهسـلىكى كېـرەك؛ یهنه بىـرى تهبلىغچـى مـولال، تهبلىـغ         
ــدىنقى ســهپكه چىقماســلىققا    بىــلهن ھهســسه قوشــىدىغان بولغاچقــا ئال

ــارىخچى،   ــرى ت ــار؛ یهنه بى ــا ھېچنىمىچــى  ... یېتهرلىــك ســهۋەپلىرى ب ھهتت
سى بولغـانلىقىنى  “ داھى”ىڭ ئهمهسلهرمۇ بىرەر ئۆزى قۇرغان تهشكىالتن  

  .ئالدىغا چىقماسلىقنىڭ تولۇق ئاساسى دەپ ھىساپالیدۇ
ئۇ ھالدا شائىر .  ئهگهر ۋەتهن مۇنقهرزلىكته تۇرىۋەرسه مىللهت یوقۇلىدۇ

كىم ئۈچۈن، قایسى تىلدا یازىدۇ؟ تارىخچىچۇ؟ داپچى كىم ئۈچۈن چالىـدۇ؟     
كىمگه، قهیهردە داھى ناخشىچى كىم ئۈچۈن ۋە قایسى تىلدا ئوقۇیدۇ؟ داھى 

ۋەتهنسىز، مىللهتسىز یوقۇرىقىـدەك ئىـشالرنىڭ    : بولىدۇ؟ بىر جۈمله سۆز   
شۇڭا ئهگهر سىز راست مۇسۇلمان، ھهقىقىـي ۋەتهنـپهرۋەر،       ! ھهممىسى نۆل 

ــۆزىنى         ــۆز ـ ئـ ــن، ئـ ــۇرۇق یىغىـ ــسىڭىز قـ ــسۈیهر بولـ ــزغىن مىللهتـ قىـ
ىغان بىچــارە تونۇشتۇرۇشــتىن ۋە ئۆزئــارا تىللىشىــشتىن نېرىغــا بارالمایــد 

گېزىت ـ ژورنال قاتارلىقالرنىڭ كهینىدە ئۆمرىڭىزنى زایا قىلماي جىھادقا  
ــڭ ــدىن، مىللهتــــتىن الپ    ! ئاتلىنىــ ــسالمدىن، ۋەتهنــ ــورۇنالردا ئىــ ســ

بـۇ  (ئۇنداق بولمایدىكهن  ! ئۇرىدىغانالرنىڭ ھهممىسى جىھادقا مهرھهمهت   
لىرىڭىزنـى  ، ئېغىز )ھهقته گهپ یورغۇلۇتۇشقا الیىق بولمىغان ئىكهنـسىز      

ئۇ پۇلالر جىھاد ئۈچۈن الزىم، ئهمما ! (ماڭئالدىیۇمۇڭ ۋە خهلقنىڭ پۇلىنى 
چۆچىكىدىكىـدەك، راسـت    “ یالغـانچى بـاال   ”ئۇالر ئالدىنىۋەرسـه، ئاخىرىـدا      

بىــزگه ). ئىــشقا الزىــم بولغانــدا ئىــشهنمهي، پــۇل بهرمهســلىكى مــۈمكىن
“ داھى” هن غىتمهك الپچىالر ۋە تۇلىلىقىدىن زىددىیهتنى گىرەلهشتۈرىۋەتك

ــرەك     ــداكارالر كې ــدىغان پى ــنى خاھالی ــى بولۇش ــاددى جهڭچ ! الر ئهمهس، ئ
 ئىنقىالپ دولقۇنلىرىـدا  —داھى ! لىقنى جهڭ مهیدانىدا قىلىڭ  “ داھى”

  …تاۋلىنىپ یېتىشىپ چىقىدۇ
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ــگه مهرھهمهت   ــسىڭىزمۇ جهڭ ــازغۇچى بول ــدا ! شــائىر، ی جهڭ مهیدانى
  : چۇنكى قۇرئاندا شۇنداق دېیىلگهن.تېخىمۇ گۈزەل تېمىالرنى تاپاالیسىز

پهقهت . ئۇالر قىلمایدىغان نهرسىلهرنى قىلـدۇق دەپ سـۆزلهیدۇ     ”
ئىمان ئېیتقان ۋە یاخشى ئهمهللهرنى قىلغان، ئالالھنى كـۆپ زىكـرى    
قىلغان، زۇلۇمغا ئۇچۇرىغانـدىن كېـیىن ئـۆزىنى قوغـدىغان شـائىرالر            

  .)ـ ئایهتلهر 226~225“ شۇئهرا”سۈرە (“ ...بۇنىڭدىن مۇستهسنا
تــارىخچىمۇ ئهمهلــى جهڭ ئۈســتىدە جىھــاد تــارىخىنى قېنــى بىــلهن  

باشــقا ئىلمىــي ! یېزىـپ چىقــسۇن، ئــۇ تېخىمــۇ تهســىرلىك بولغىــسىدۇر 
ئهمگهكلهرمۇ پىـداكار قوشـۇن ئىچىـدە قىلىنـسا تېخىمـۇ ئېـسىل بولـۇپ            

ــى ــاختا     ! چىققۇس ــهۋەپلىرىڭىز س ــهتكهن س ــدىكهن، كۆرس ــداق بولمای ئۇن
  !ىكىڭىزنى، رىیاكارلىقىڭىزنى یوشۇرىدىغان باھانىدۇر، خاالسۋەتهنپهرۋەرل

ئـاخىرقى پۇرسـهتنى   . مىللهت یوقۇلـۇش گىردابىغـا كېلىـپ قالـدى      
قولدىن بهرمهیلى، شـهرمهندىلىك بىـلهن یاشـىغاندىن كـۆرە مىللهتنىـڭ        

ــۈگىگهن ئهۋزەل    ــۈپ ت ــۇرۇنراق ئۆل ــشىدىن ب ــاد باشلىــساق،  ! یوقۇلى جىھ
  !!اد قایناملىرىدا یېتىشىپ چىققۇسىئىنشائالالھ، داھى شۇ جىھ
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 پایدىالنغان كىتاپالر

  
  )ئۇیغۇرچه تهرجىمه نۇسخىسى(» قۇرئانى كهرىم«

  : ھهدىسلهردىن
  ؛»بۇخارى«
  ؛»مۇسلىم«
  ؛»تىرمىززى«
  ؛»ئهبۇ داۋۇد«
  ؛»نهسهئى«
  ؛»ئىبنى ماجه«
  ؛»ئىمام ئهھمهد«
  )ئوردۇچه(» ئىسالم ئهقىدىسى«
  )ۈركچهت(» یهھۇدىلىق ۋە ماسۇنلۇق«

  )خىتایچه(» رۇسسىیىنىڭ تهقدىرى«: ژېرنوۋىسكى
  »ئۇیغۇر كالسسىك ئهدەبىیات تېزىسلىرى«

  »بىزنىڭ تارىخى یېزىقلىرىمىز«: قۇربان ۋەلى
  .»قهشقهرىیه«: كوروپاتكىن. ن.ئا

  .»كۆرەشلىرىم«: ئادولف گىتلېر
  )تامام(
  
  
 

  


