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 بىر ئۆزىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ماھارهت ھهربىي ياپون بىر بىرىده، كۈنلىرىنىڭ كۈز راھهت ناھايىتى

 ئۆتۈپ يۈگۈرۈپ توشقان چىرايلىق ناھايىتى بىر يېنىدىن مېڭىۋاتقاندا، داالدا بىلله بىلهن ئوقۇغۇچىسى

 كۆرگهن بۇنى  كېتىپتۇ. ئۆتۈپ قوغالپ ئارقىسىدىن توشقاننىڭ تۈلكه بىر ئۆتمهيال ئۇزۇن  كېتىپتۇ.

:بوپتۇ پاراڭالر تۆۋهندىكى ئوتتۇرىسىدا ئوقۇتقۇچى بىلهن ئوقۇغۇچى

 ئۇ ئهمدى  ئىكهندۇق. چىرايلىق ئىنتايىن ئۇ -بولدىده؟ بولىدىغان ئۇۋال توشقانغا بىچاره :--ئوقۇغۇچى

  بولدى. ئۆلىدىغان

ئۆلىدىكهن؟ نېمىشقا ئۇ :--ئوقۇتقۇچى

 ئوقۇغۇچى سورىغىنىغا سوئالنى بىر ئاشۇنداق ئوقۇتقۇچىسىنىڭ ئىشتا، بىر ئېنىق ئىنتايىن مۇشۇنداق

 قاپتۇ. ھهيران ناھايىتى

 تۇرسا. كۈچلۈك ھهم تېز جىق توشقاندىن تۈلكه ئۇ :--ئوقۇغۇچى

كېتىدۇ. قۇتۇلۇپ تۈلكىدىن توشقان ئۇ ئاساسالنغاندا، ھېكمهتلىرىمىزگه قهدىمقى بىزنىڭ :--ئوقۇتقۇچى

 تېز چاقماقتهك ئۇ  قاراڭ. تېزلىكىگه نهقهدهر تۈلكىنىڭ بولسۇن؟ ئۇنداق قانداقسىگه : ئوقۇغۇچى  --

  يۈگىرهۋاتسا.

  كېتىدۇ. قۇتۇلۇپ ئۇنىڭدىن توشقان شۇنداقتىمۇ : --ئوقۇتقۇچى

 ئارقىسىدىن ئۇنىڭ بولسا تۈلكه كېتىۋاتقانلىقىنى، كىرىپ يۈگۈرۈپ ئىچىگه ئوتلۇقنىڭ بىر توشقاننىڭ

 قانداق ئۇنى »سىز :ئوقۇغۇچى كۆرگهن قالغانلىقىنى دهپ يېتىشۋاالي توشقانغا يۈگۈرۈپ،

 ئوتلۇقنىڭ يهنه چىقىپ، ئىچىدىن ئوتلۇقنىڭ تۈلكه كېيىن بىردهمدىن  دهپتۇ. «جهزىملهشتۈرهلهيسىز؟

 ئهڭ  چىقىپتۇ. ئايلىنىپ قېتىم قانچه بىر ئىچىنى ئوتلۇقنىڭ قىلىپ ئاشۇنداق  كېتىپتۇ. كىرىپ ئىچىگه

 چاغدا شۇ  قاپتۇ. كېتىپ ئۈچۈن تېپىش ھايۋان باشقا يهيدىغانغا تاپالماي، توشقاننى ئۇ تۈلكه ئاخىرىدا

 كهچلىك ئۆزىگه تۈلكه چۈنكى  بىلىمهن. كېتهلهيدىغانلىقىنى قۇتۇلۇپ توشقاننىڭ »مهن ئوقۇتقۇچى

 «يۈگىرهۋاتىدۇ، ئۈچۈن قېلىش قۇتۇلدۇرۇپ جېنىنى بولسا توشقان  يۈگىرهۋاتىدۇ. ئۈچۈن تېپىش تاماق

  بېرىپتۇ. جاۋاب دهپ

 ئۇنىڭغا دىققىتىمىزنى پۈتۈن سېلىپ، ئىشقا بارلىقىنى ئۆزىمىزنىڭ كهلگهنده، دۇچ ئۆتكهلگه قىيىن بىر بىز

 ۋه كۈچلۈكرهك ئۆزىمىزدىن توشقاندهك ھېكايىدىكى مۇشۇ چوقۇم بىز  كېرهك. مهركهزلهشتۈرىشىمىز



 قۇتۇلۇپ داۋاملىق توشقان ئهھۋالدا مۇشۇنداق  كېرهك. بولۇشىمىز يېڭهلهيدىغان دۈشمىنىمىزنىمۇ چاققانراق

 قاالالشىدىن قۇتۇلۇپ ئۇنىڭ تىرىشمايدىكهن، دهرىجىده يۇقىرى ئهڭ ئۇ ئهگهر ئهمما،  قااللمايدۇ.

 ۋه تۇيغۇسى قورقۇش ئۆزىمىزدىكى بهزىلىرىمىز كهلگهنده، دۇچ كرىزىسقا بىرهر  بولمايدۇ. ئۈمىد قىلچىمۇ

 پالهش بىر تۈپهيلىدىن قارىشىمىز دهيدىغان كهلمهيمهن، مۇۋاپىق تۇرۇشقا تاقابىل ئۆتكهلگه قىيىن بۇنداق

 بۇنداق  ئاتلىنىمىز. تۇرۇشقا تاقابىل ئۆتكهلگه قىيىن ئاشۇنداق بولسا بهزىلىرىمىز  قالىمىز. چۈشۈپ ھالغا

 »ھهر :ۋهسىيىتى قالدۇرۇۋاتقان ئهۋالدالرغا يېڭى تارتىپ قهدىمدىن سامۇرايالرنىڭ قارىتا ئىشالرغا

 بۇنى بوالمدۇق، قوي بىر ياكى بوالمدۇق، شىر بىر بىز  بار. تالالشلىرىمىز ئالدىمىزغا ئۆز بىرىمىزنىڭ

 بولغان. ئىبارهت دېگهندىن «تالاليمىز. ئۆزىمىز

 سۆزى قېتىملىق بىر قىلغان ئوقۇغۇچىلىرىغا ئوقۇتقۇچىسىنىڭ ماھارهت ھهربىي ياپون بىر يۇقىرىدىكىسى

[1].

 بىر ئامىلالرنىڭ مۇھىم بواللىشىدىكى مىللهت ساپالىق بىر ياپونالرنىڭ [2] ماقالىدا ئالدىنقى مهن

 ئىككى مۇنداق يهنه ئۈچۈن چۈشىنىش تولۇق ياپونالرنى  ئۆتتۈم. تونۇشتۇرۇپ قىسقىچه قىسمىنى

 بولسا بىرى يهنه  روھى. سامۇراي ياپونالردىكى بىرى ئۇنىڭ كېلىدۇ. توغرا بىلىۋېلىشقا چوقۇم نهرسىنى

 بولغاچقا، روھى مىللىي ئۇالرنىڭ روھى سامۇراي ياپونالرنىڭ  روھى. ھهمكارلىشىش -ئۆزئارا ئۇالردىكى

 بولغان بار ھازىر ۋه تارىختا ئۇيغۇرالردا  ئالدىم. دهپ «روھى مىللىي »ياپونالرنىڭ تېمىسىنى ماقالىنىڭ

 كهم مىللهتلهرده باشقا ياپونالردا لېكىن  كېتىدۇ. ئوخشىشىپ روھىغا سامۇراي ياپونالرنىڭ روھ قىسىم بىر

 روھى ھهمكارلىشىش  بار. روھالرمۇ ئاالھىده قىسىم بىر تېپىلمايدىغان پهقهتال ياكى ئۇچرايدىغان

 باشقا ئاشۇرۇپ، ئىشقا ئۈنۈملۈك تهرهققىياتىنى مىللهتنىڭ بىر ۋه يېتىشى مۇكهممهللىككه ئىنسانالرنىڭ

 نهچچه بىراق،  نهرسه. بىر بولمايدىغان بولسا كهم بواللىشىدا ئىگه ئۈستۈنلۈككه ئارىسىدا مىللهتلهر

 دهرىجىده زور ناھايىتى روھنى بۇنداق ياشاپ، بولۇپ بېقىندا باشقىالرغا ئۇيغۇرالر مابهينىده ئهسىرنىڭ

 خىل ئىككى بۇ يارىشا تهلىيىمىزگه  تارتىۋاتىمىز. يهتكىچه دهردىنى ئۇنىڭ بىز ھازىر  قويدى. يوقىتىپ

 تاپقان قۇدرهت ئهڭ بۇرۇن بىز تىرىشساق، بىز ئهگهر يهنى،   بولىدۇ. يېتىلدۈرگىلى ئارقىلىق تهربىيه روھنى

 يهنه ئهۋالدىمىزدا كېيىنكى بۇنىڭدىن بىزنىڭ ۋه ئۆزىمىزده روھالرنى قىسىم بىر بولغان ئىگه دهۋرلهرده

 باش يۇمشاق بولىدىكهنمىز، ئېرىشمهكچى تهقدىرگه ياخشىراق بىر بىز ئهگهر  يېتىلدۈرهلهيمىز. قايتىدىن

 ۋه پۈتۈن يهنى ئهۋالدالرنى، يېڭى ئهمهس پۈچهك ۋه ئهمهس، يوق تايىنى ئهمهس، بوش بېلى ئهمهس،

 ئهڭ كېيىنكى بۇنىڭدىن ئۆزىمىزنىڭ يېتىلدۈرۈشنى ئهۋالدالرنى يېڭى ئىگه ساپاسىغا ئىنسانلىق ھهقىقىي

 تولۇق تېخىمۇ ھهققىده ياپونالر تورداشالرنىڭ   كېرهك. قىلىشىمىز بىرى ۋهزىپىلىرىنىڭ مۇھىم



 ساپالىق يۇقىرى ياكى ئىنسان، ھهقىقىي ۋه پۈتۈن ئارقىلىق شۇ بولىۋېلىشى، ئىگه چۈشهنچىگه

 ماقالىدا بۇ مهن ئۈچۈن، بىلىۋېلىشى تولۇق ھالدا ئىلگىرلىگهن تېخىمۇ بولىدىغانلىقىنى قانداق ئىنسانالرنىڭ

   ئۆتىمهن. تونۇشتۇرۇپ قىسقىچه روھىنى سامۇراي ياپونالرنىڭ

تارىخى قىسقىچه روھىنىڭ سامۇراي.1

 ياپونچىده ئۇ بولۇپ، يېزىلىدىغان دهپ «» خېتىده خهنسۇچه ياپونالرنىڭ سۆز دېگهن «»سامۇراي

 ھازىرقى ۋه ئهسىر ئوتتۇرا ئۇ  چۈشهندۈرۈلىدۇ. دهپ «buke، ،» ۋه «bushi ،» يهنى «»جهڭچى،

 سۈپىتىده ئىسىم تهسۋىرلهيدىغان ئالىيجانابلىقىنى ھهربىيلىرىنىڭ ياپونىيه مهزگىلىده دهسلهپكى زاماننىڭ

 دهرىجىلىك يۇقىرى »جهمئىيهتتىكى مهنىسى ئهسلى خهنسۇچىدىكى خهتنىڭ دېگهن   ئىشلىتىلگهن.

 -10ئهسىرنىڭ بولۇپ تۇنجى سۆز بۇ  .[3] بىلدۈرىدۇ دېگهننى «بولۇش، ھهمرا ئهھلىلىرىگه ھوقۇق

  ئىشلىتىلگهن. توپلىمىدا شېئىرالر ئىمپېرىيه پارچه بىر يېزىلغان دا (914-905) يېرىمى ئالدىنقى

 يۇقىرى ۋه ئوتتۇرا ھهمده كهتكهن، بولۇپ مهنىداش پۈتۈنلهي بىلهن كهلگهنده ئاخىرىغا -12ئهسىرنىڭ

  ئىشلىتىلگهن. قىلىپ نامى سىنىپىنىڭ ھهربىيلهر مهرتىۋىلىك

 

 بولۇپ، پهلسهپىسى زېننىڭ بىلهن بۇددىزم قىلغىنى تهسىر كۆپ ئهڭ مهدهنىيىتىگه سامۇراي

 ئىنساننىڭ تهلىماتىنىڭ زېن  كۆرسهتكهن. تهسىر ئازراق ئۇنىڭغا دىنىمۇ شىنتو بىلهن كۇڭزىتهلىماتى

 قىلىش كونترول كۆڭۈلنى بويىچه قائىدىسى زېن بولغاچقا، بار خۇسۇسىيىتى تىنچالندۇرۇش كۆڭلىنى

 ۋه جۇڭگونى -1895يىلى قىلىپ ئۇرۇش ياپونىيه  قالغان. بولۇپ تهلىماتى بىر مۇھىم سامۇراينىڭ

 ئارىسىدىكى مىللهتچىلهر ۋه زىيالىيالر ياپونىيىلىك كېيىن، قىلغاندىن مهغلۇپ روسىيىنى -1905يىلى

 ئاتىلىدىغان دهپ  سامۇرايالر -بارابارا ھهمده  چىققان. ئوتتۇرىغا سۆز دېگهن ()بۇشىدو  -بهسمۇنازىرىلهرده

 نوپۇسىدىكى ياپونىيه پۈتۈن سىنىپنىڭ بۇ  بولغان. قىلىدىغان ئىش بويىچه تۈزۈملهر ئاالھىده قاتار بىر

 بۈگۈنگىچه تاكى تهلىماتلىرى سامۇراي بولسىمۇ، ئاشمىغان پىرسهنتتىن 10 نىسبىتى ئىگىلىگهن

 كۆرسىتىپ تهسىر چوڭقۇر ئوخشاشال ماھارهتلىرىگه ھهربىي ۋه تۇرمۇشى كۈندىلىك ياپونالرنىڭ

كهلمهكته.

چۈشهنچه قىسقىچه ھهققىده روھى سامۇراي.2



 قىلىپ، تهرهققىي ئۆزلۈكسىز دهۋرلىرىده تارىخىي يىللىق ئۇزۇن ياپونىيىنىڭ روھى سامۇراي

 تارىخىي ياپونىيىدىكى بىلهن ئالدى مهن تۆۋهنده  كهلگهن. ھالهتكه بىر بۈگۈنكىدهك مۇكهممهللىشىپ،

 ئاندىن  ئۆتىمهن. كهلتۈرۈپ نهقىل بايانلىرىنى توغرىسىدىكى روھى سامۇراي ئهربابالرنىڭ داڭلىق

 قىلىمهن. بايان يىغىنچاقالپ روھىنى سامۇراي

 بولغان خوجايىنىغا ئۆزىنىڭ ئۇالر بولۇپ، سهمىمىيهتلىك نهرسه قىلغان ئهمهل دهسلهپته ئهڭ سامۇرايالر

 ساداقهتمهنلىكنى بولغان تېگىشلىك قىلىشقا نامايان ئاخىرالشتۇرغىچه ھاياتىنى ۋه مهجبۇرىيىتى،

 .[3] تهكىتلىگهن

 بولمىسا ياكى ئورنىدا ۋهزىپه رهسمىي  بىر مهلۇم ئادهم بىر :(1261 - 1198) شىگېتوكى خوجو

 ئادهمنى مىڭ بىرهر ياكى يۈز بىرهر ھهرگىزمۇ ئۇ ۋاقتىدا، ئۆتهۋاتقان خىزمهت قورۇسىدا خوجايىنىنىڭ

 . كېرهك ئويلىشى  مۇھىملىقىنىال خوجايىنىنىڭ پهقهت  ئويلىماسلىقى،

 دهرىجىدىن جهڭچىلىرىنىڭ ياپون يازمىالردا ئائىت جهڭچىلهرگه ياپون -14ئهسىرلهردىكى ۋه -13

 بىلهن خوجايىن ھهمده خالىسلىقى، ۋه ئىپتىخارى ئائىله قاتتىق ئىنتايىن باتۇرلۇقى، تاشقىرى

   مهدھىيلهنگهن. روھى ئاتاش خالىس ئۆزىنى ئىشىغا ئومۇمنىڭ جهڭچىلهرنىڭ

 پادىشاھنىڭ ياكى باشلىق ھهربىي بىر جهڭچىسى ياپون بىر ھهر :(1410 - 1350) يوشىماسا شىبا

 پۇرسهتنى بىر ئاشۇنداق  ئىنتىلىدۇ. قىلىشقا قۇربان جېنىنى ھالدا شهرهپلىك جهريانىدا قىلىش خىزمىتىنى

 قورال بىرهر  ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ ئىش بىر قالدۇرىدىغان ئارماندا ناھايىتى كىشىنى قويۇش بېرىپ قولدىن

 شۇنىڭ ۋه ئويالپ نامىنى ئۆزىنىڭ يالغۇز كىشى بىر قىلىۋالغان كهسپ ئۆزىگه ياشاشنى ئىشلىتىپ

 پهقهت  كېرهك. قىلىشى شۇنداق ئۈچۈنمۇ -ئۇرۇقئهۋالدلىرى ئۆزىنىڭ قالماي، بېرىپال ئېلىپ ئىش ئۈچۈن

 ئادهم بىر  كېرهك. كهلتۈرمهسلىكى داغ مهڭگۈلۈك نامىغا ئۆز بىلىپ، مۇھىم ھهممىدىن ھاياتىنى ئۆزىنىڭال

 بىر مهلۇم بېرىۋاتقان ئېلىپ گېنېرال ھهربىي بىرهر ياكى ئۈچۈن پادىشاھ ئۇنى قىلىدىغاندا، قۇربان جېنىنى ئۆز

  كېرهك. قىلىشى شۇنداق ئۈچۈن ئىش ئۇلۇغۋار

 ئۆزىنىڭ ئادهم بىر ھهممىسىده ئىشالرنىڭ كىچىك ۋه چوڭ  :(1561 - 1525) نوبۇشىگې تاكېدا

  كېرهك. قىلماسلىقى تهلهپ ()سوۋغا تارتۇق خوجايىنىدىن  كېرهك. ئۆرىمهسلىكى يۈز خوجايىنىدىن

 نارازى خوجايىنىدىن ئۇ قهتئىينهزهر، قىلىشىدىن مۇئامىله نامۇۋاپىق قانداق ئۆزىگه خوجايىنىنىڭ

 يول بېرىشىگه باھا ئادهمگه تۇرىدىغان يۇقىرى ئۆزىدىن ئادهمنىڭ ئاستىدىكى قول بىر  كېرهك. بولماسلىقى

  قويۇلمايدۇ.



 ئائىلىسىده ھهربىي بىر قهتئىينهزهر، بولىشىدىن قانداق دهرىجىسىنىڭ :(1573 - 1521) شىنگېن تاكېدا

 بىلهن ئادهم قازانغان ئۇتۇق ساداقهتمهنلىكته ۋه ئىگه ماھارىتىگه ھهربىي بىلهن ئالدى كىشى تۇغۇلغان

 ئۆز ئادهمنىڭ قىلمىغان ئادا بۇرچىنى بالىلىق ئۆزىنىڭ ئالدىدا -ئاتائانىسىنىڭ ئۆزىنىڭ  تونۇشىدۇ.

 ئاشۇ بىپهرۋالىق بۇنداق  ئايان. ھهممىگه قارايدىغانلىقى سهل جاۋابكارلىقىغىمۇ ئالدىدىكى پادىشاھى

 دېگهن «»سامۇراي ئادهم بۇنداق شۇڭا  بېرىدۇ. دېرهك ساداقهتسىزلىكىدىن بولغان ئىنسانىيهتكه كىشىنىڭ

كهلمهيدۇ. اليىق ئاتاققا

 بۇرۇنقى ئورنى باشلىقلىق ئوردىمىزدا پادىشاھلىق بىزنىڭ :(1481 - 1428) يوشىكاگې ئاساكۇرا

 بىلهن ئىقتىدارى ئادهمنىڭ ئاشۇ ئورنى ئادهمنىڭ بىر ھهر  قالمايدۇ. مىراس ئهۋالدقا يېڭى ئهۋالدتىن

 ئۆز ئۈچۈن دادام ھهممىسى ئادهملهرنىڭ ئاستىدىكى قول دادامنىڭ  بهلگىلىنىدۇ. قاراپ ساداقهتمهنلىكىگه

رازى. بولۇشقا ئىتتىپاقداش بىلهن دادام ۋه قىلىشقا قۇربان جانلىرىنى

 قوشۇنغا ئاساسىي ئۇرۇشىدا قىلىش تاجاۋۇز كورىيىگه -1598يىللىرىدىكى - 1592 كىيوماسا كاتو

 جهڭچىنىڭ بىر ھهر  :دېگهن مۇنداق ئۇ بولۇپ، پادىشاھ داڭلىق ئهڭ ۋه كۈچلۈك ئهڭ قىلغان قوماندانلىق

 مېنىڭ  قىلىش. قۇربان ئۆزىنى ئېلىپ، قولىغا قىلىچالرنى قىسقا ۋه ئۇزۇن بۇرچى -بىردىنبىر ھاياتىدىكى

 بولغان مۇناسىۋهتلىك بىلهن ( ) مهجبۇرىيهت ۋه ساداقهتمهنلىك ئهسكهرلهر بارلىق ئاستىمدىكى قول

 بۇشىدو ئادهم بىر ئهگهر  كېرهك. ئۆگىنىشى تىرىشىپ قاتتىق ماھارهتلهرنى ھهربىي كالسسىك

 بىر ياكى قهھرىماندهك بىر ئۆزىنى ئۈچۈن ئۇنىڭ تۇرمايدىكهن، ئۆگىنىپ كۈنى ھهر تهلىماتلىرىنى

 يۈرىكىگه سۈپهتلهرنى خاس جهڭچىگه ئادهم بىر ھهر شۇڭا  توختايدۇ. قىيىنغا قىلىش قۇربان ئهركهكتهك

كېرهك. ئورنىتىشى چوڭقۇر

 بىرى قوماندانالرنىڭ ھهربىي قاتناشقان ئۇرۇشىغا كورىيه مۇ (1618 - 1538) نائوشىگې نابېشىما

 جهڭچى بىر ئهگهر قهتئىينهزهر، بولۇشىدىن قانداق دهرىجىسىنىڭ ھهربىي  :دېگهن مۇنداق ئۇ بولۇپ،

 باقمىغان ئۇچراپ قېتىم بىرهر خهۋىپىگه قېلىش ئايرىلىپ ھاياتىدىن ئۆزىنىڭ جهريانىدا ئۆتهش ۋهزىپه

 جېنىنى ئۇسۇلى ياشاش سامۇراينىڭ  ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ ئىش قىلىدىغان نومۇس بىر ئۇ بولسا،

ئۆلتۈرهلمهيدۇ. ئادهممۇ كۆپ ئۇنىڭدىن ھهتتا ئادهم، ئون باشقا ئادهمنى بىر بۇنداق  ئىبارهت. تىكىشتىن

 :دېگهن مۇنداق ئوغلىغا ئۆز ئۇ بولۇپ، پادىشاھ فېئۇدال بىر مۇ (1600 - 1539) موتوداتا تورىئى

 قاچۇرۇش ئۆزىنى ئۆلۈمدىن بولسىمۇ ئاستىدا ئهھۋال بولمىغان مۇھىم ئاالھىده ۋه قىلىش »نومۇس



 بىر قىلىش قۇربان جېنىنى ئۆزىنىڭ ئۈچۈن خوجايىنى ئۆزىنىڭ  ئهمهس. ئۇيغۇن قائىدىسىگه بۇشىدونىڭ

 مهن ئهگهر  يوق. ھاجىتى ئولتۇرۇشنىڭ سۆزلهپ پرىنسىپنى بۇ بولۇپ، پرىنسىپ ئۆزگهرمهيدىغان قهتئىي

 مېھرىبانلىقىمنى بولغان خوجايىنىغا ئۆزهمنىڭ مېڭىپ، ئالدىدا جهڭچىلهرنىڭ بارلىق دۆلهتتىكى مۇشۇ

 -شانشهرهپ بىر كهلتۈرگهن ئۈچۈن ئائىلهم مېنىڭ ئۇ قىلسام، قۇربان ھاياتىمنى ئۆز ئۈچۈن قىلىش نامايان

 ئاتلىنىشتىن جهڭگه بىر بۇ  «ئارزۇيۇمدۇر. يۈكسهك ئهڭ بۇيانقى يىلالردىن ئۇزۇن مېنىڭ ئۇ  بولىدۇ.

 قايتا -بىربىرىنى ئىككىسى ھهر ئوغلى ئۇنىڭ بىلهن تورىئى كېيىن سۆزلهردىن بۇ بولۇپ، سۆزلهر بۇرۇنقى

 -چوڭدادىسىمۇ ۋه دادىسى تورىئىنىڭ  قىلىشقان. يېشى كۆز قىلىپ، ھېس كۆرهلمهيدىغانلىقىنى

 قېتىملىق بىر شۇ  كهتكهن. ئۆلۈپ ئۇرۇشتا ئاكىلىرى ئۇنىڭ ھهمده بولغان، ئهسكهر بۇرۇن ئۇنىڭدىن

بۇرىغان. يۆنىلىشكه يېڭى بىر تارىخىنى ياپونىيه كۆرسىتىپ، قهھرىمانلىق زور ئىنتايىن تورىئى ئۇرۇشتا

 خىل ھهر ئۇ بولۇپ، ئوفىتسېر دهرىجىلىك يۇقىرى بىر (1578 - 1530) كېنشىن ئۇئېسۇگى

 قۇربان جېنىنى ئۆزىنىڭ :دهيدۇ مۇنداق ئۇ  قازانغان. شهرهپ زور ناھايىتى بىلهن قهھرىمانلىقى ئۇرۇشتىكى

 غهلىبه مهيدانىغا جهڭ سهن ئهگهر  ھېسابالنمايدۇ. جهڭچى بىر ھهرگىزمۇ ئادهم قورقىدىغان قىلىشتىن

 قايتىپ يارىالنماي قانداق ھېچ جهڭدىن ئۇ سهن بارساڭ، بىلهن ئىشهنچهڭ -تولۇپتاشقان بولغان قىلىشقا

  قالىسهن. ساق ئۆلمهي سهن كىرسهڭ، ئۇرۇشقا بولۇپ رازى -يۈزدهيۈز ئۆلۈشكه سهن ئهگهر  كېلىسهن.

 سهن ئهگهر  ئۆلىسهن. چوقۇم سهن كىرسهڭ، جهڭگه ئارزۇالپ قېلىشنى ساق ئۇرۇشتا سهن ئهگهر

  كېلىسهن. قايتىپ -ساقساالمهت ئۆيۈڭگه ئايرىلساڭ، باغالپ ئىراده كۆرمهسلىككه قايتا ئۇنى ئۆيۈڭدىن

 قايتىپ جهڭدىن سهن ئويلىساڭ، كېلىشنى قايتىپ ساالمهت ئۆيگه تۇرۇپ كىرمهي جهڭگه سهن ئهگهر

 بىر ئهمما  مۇمكىن. خاتاالشماسلىقىڭ ئويلىساڭ دهپ تۇرىدۇ، ئۆزگىرىپ داۋاملىق دۇنيا  كهلمهيسهن.

  بولىدۇ. بولغان بېكىتىلىپ ۋاقىت ھهر تهقدىرى ئۇنىڭ چۈنكى كېرهك، ئويلىماسلىقى ئۇنداق جهڭچى

 تارقىتىش دىنىنى خرىستىيان ياپونىيىده (St. Francis ،Xavier 1506 - 1552) زاۋىئېر فرانشىس

 دۇنيادا :خۇالسىلىغان مۇنداق تهسىراتلىرىنى ئۆزىنىڭ ئۇ بولۇپ، شۇغۇلالنغان يىل ئىككى بىلهن ئىشى

 يۇقىرى ئىنتايىن شۆھرهتكه ياپونالردهك دۇنيادا  يوق. مىللهت باشقا قورقمايدىغان ئۆلۈمدىن ياپونالردهك

 ئاچچىقلىنىپ ھهتتا ھاقارهت، قېتىملىق بىر بىرهر ئۇالر  يوق. مىللهت باشقا بېرىدىغان ئهھمىيهت دهرىجىده

 فىلىپىننىڭ ۋه كورىيه جۇڭگو، ياپونالر  ئۆتكۈزۈۋهتمهيدۇ. ئېتىبارسىز سۆزنىمۇ ئېغىز بىر دېيىلگهن

  كېلىدۇ. ماھىر ئۇرۇشقا ۋه باتۇر كۆپ قارىغاندا كىشىلىرىگه دۆلهت باشقا ئهتىراپىدىكى

 ھهربىيلهر ئىگه تارىخقا يىللىق 700 ياپونىيىدىكى سۆز دېگهن «»سامۇراي ئېيتقاندا، يىغىنچاقالپ



 تۇرمۇش قاتتىق ئىنتايىن ۋه ماھارهتلىرى ھهربىي ئۈستۈن ئىنتايىن ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر  كۆرسىتىدۇ. سىنىپىنى

 ئۇالر بولۇپ، كهتكهن داڭ دۇنياغا پۈتۈن ماھارهتلىرى ھهربىي ئۇالرنىڭ  پهخىرلىنىدۇ. تۈزۈملىرىدىن

 جهريانىدا، دهۋرلهر تارىخىي ئۇزۇن  ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ ماھارهت ھهربىي مۇكهممهل ئىنتايىن بىر ھازىرمۇ

 پهزىلهتلىرىنى ئهخالقىي گۈزهل ئهڭ بىلهن خاراكتېرى ئېسىل ئهڭ خهلقىنىڭ ياپونىيه سىنىپى سامۇراي

 جهۋھهرلىرىنى روھنىڭ ئاشۇنداق ئائىلىلهر ھهربىي يۈرگۈزگهن ھوقۇقالرنى سىياسىي  قىلدى. نامايان

 خاراكتېرىنى ئهسكهرلىرىنىڭ ياپونىيه دىنى بۇددا زېن  كهلدى. ساقالپ بۇيان ئهسىرلهردىن كۆپ

 ياپونىيه ئوخشاش پهرزگه خىل بىر خاراكتېرالر بۇ  ياخشىلىدى. تېخىمۇ ۋه مۇكهمهللهشتۈردى

 كهلمهكته. ساقلىنىپ بۈگۈنگىچه تاكى ئهسكهرلىرىده

 بۇ  كهلتۈردى. ۋۇجۇتقا سهنئهتلىرىنىمۇ ياپونىيه نۇرغۇن يهنه قالماي، قىلىپال ئۇرۇش يالغۇز سامۇرايالر

 بولۇپ، ئالىدىغان ئىچىگه ئۆز قاتارلىقالرنى شېئىرىيهت ۋه تىزىش، گۈل مۇراسىمى، چاي سهنئهتلهر

 ئهقلىي ۋه ئهخالقىي تهربىيىسى سامۇراي ئهنئهنىۋىي  كېلىۋاتىدۇ. داۋاملىشىپ ھازىرغىچه سهنئهتلهر بۇنداق

 قاتارلىقالرنى بىلدۈرۈش مىننهتدارىق گۈزهللىككه تهبىئهتتىكى ۋه تهرهققىيات كىشىلىك ھهمده تهربىيىنى،

 قوشۇلۇپ، ھهممىسى تهرهپلىرىنىڭ ئاشۇنداق روھىنىڭ سامۇراي  قويدى. ئورۇنغا مۇھىم ئهڭ

 مهنىسى نىڭ «»سامۇراي  شهكىللهندۈردى. نى «»بۇشىدو بولغان ئۇسۇلى ياشاش جهڭچىلهرنىڭ

 قوغداشقا ۋهتىنىنى ئۆز ۋه جامائىتى ئۆز ئۆزىنى جهڭچىسى سامۇراي بىر ھهر بولۇپ، «»خىزمهتچى

 بىر تۇرىدىغان تهييار ۋاقىت ھهر قىلىشقا قۇربان جېنىنى ئۆز تېپىلغاندا زۆرۈر ھهمده ئاتىۋهتكهن، ئۆزىنى

ھېساباليدۇ. دهپ ئادهم،

 ۋه ھېكمهتلهر ئهنئهنىۋى سامۇرايالر بۈگۈنكى  مهۋجۇت. قهدهر كۈنگه بۈگۈنكى سامۇرايالر ياپونىيىده

 تهبىئهتته كۈنى ھهر ۋه گۈزهللىكى ھاياتنىڭ  كىشىلهر. تاپىدىغان كۈچ ۋه ئهقىل تهدبىرلهردىن قهدىمقى

 ئۆز كۆرسىتىپ، تىرىشچانلىقالرنى بارلىق  كىشىلهر. ھوزۇرلىنىدىغان مۆجىزىلهردىن كىچىك كۆرۈلۈۋاتقان

 قىلىچ ھازىر ئۇالر  كىشىلهر. بىلىدىغان كېرهكلىكىنى ئۆتكۈزۈشى مهنىلىك پهيتنى بىر ھهر ھاياتىدىكى

 ھهقىقىي بىرهر ۋاقىتالردا كۆپۈنچه  يۈرمهيدۇ. ساقالپ يېنىدا قورالالرنى ھهربىي بىرهر باشقا ياكى

 ھورۇنلۇق، ئۆزىدىكى قىلىپ، جهڭ دۇنياسىدا ئىچكىي ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر  كىرمهيدۇ. ئۇرۇشقىمۇ

 بېرىپ يۈز ئىشنىڭ يامان بىرهر ئۆزىگه ۋه يېتهرسىزلىك، باشقۇرۇشتىكى بىلهن تۈزۈم -ئۆزئۆزىنى

 توسقۇنلۇق ئۆتكۈزۈشكه ئهھمىيهتلىك ھاياتىنى ئۆز ئوخشاش ۋهھىمىلىككه ئهنسىرهيدىغان قېلىشىدىن

 چاقىرىلىدىكهن، ياردهمگه ئهگهر  قىلىدۇ. كۈرهش ئۈچۈن كېلىش غالىپ ئۈستىدىن دۈشمهنلهر قىلىدىغان

  چىقىدۇ. مهيدانغا كېرىپ كۆكرهك ئۈچۈن ۋهتىنى ۋه باشقىالر ئۇالر



 دهم ۋه ئاخشىمى شىركىتىده ماتسۇشىتا جايالشقان رايونىغا ئوساكا ياپونىيه -1988يىلى مهن :ئىالۋه

 ھهممىسى ئىشچىالرنىڭ  :كۆرگهن ئهھۋالنى بىر مۇنداق ۋاقتىمدا، ئىشلهۋاتقان قوشۇمچه كۈنلىرى ئېلىش

 ئهرلهردىن ھهممىسى ئىشچىلىرىنىڭ )زاۋۇت كېلىدۇ بالدۇر مىنۇتتهك 15 ئىشقا كىيىپ، -كاستۇمبۇرۇلكا

 ئۇالر بولۇپ، بار ئىشكاپى كىچىك قۇيىدىغان كىيىم بىردىن ئادهمنىڭ بىر ھهر  (تاپقان. تهشكىل

 ھهمده  كىيىدۇ. كىيىمىنى شىركهت سېلىۋهتىپ، كىيىملىرىنى كهلگهن كىيىپ ئۆيدىن كېلىپال شىركهتكه

 ئوپچه ھهممهيلهن بىلهن ئالدى  يىغىلىدۇ. زالغا كىچىك بىر ئىچىدىكى بىنانىڭ شۇ بىنادىكىلهر بىر ھهر

 چىقىپ، ئالدىغا ئىشچىالرنىڭ باشلىقى سېخ ئاندىن  ئېيتىدۇ. ناخشىسىنى شىركهت ئاۋازدا ئۈنلۈك

 دىققهت ھهمده قىلىدۇ. بايان ۋهزىپىنى بۈگۈنكى چىقىرىدۇ. خۇالسه ئهھۋالدىن كۈنلۈك بىر تۈنۈگۈنكى

 بىر ئاۋازدا ئۈنلۈك ھهممهيلهن كېيىن ئۇنىڭدىن  بېرىدۇ. ئاگاھالندۇرۇش توغرىسىدا ئىشالر قىلىدىغان

 ھهممه ئىچىدىكى بىناسىنىڭ سېخ بېرىپ، يۈگۈرۈپ باشلىقى سېخ كېيىن شوئاردىن  توۋاليدۇ. شوئار

  ماڭدۇرىۋېتىدۇ. ماشىنىالرنى پۈتۈن ئۇالپ، توكقا كونتروللىغۇچنى كهلتۈرىدىغان ھهرىكهتكه ماشىنىالرنى

 سېكۈنت قانچه بىر گه 8 سائهت ئىش بۇ ئۈچۈن، نۆۋهتچىلهر چۈشىدىغان ئىشقا ده 8 سائهت ئهتىگهن

 يۈگۈرهيدۇ قېشىغا ماشىنىالرنىڭ مهسئۇل ئۆزلىرى ئىشچىالر ھهممه بىلهن شۇنىڭ  بېرىدۇ. يۈز قالغاندا

  (چىقىدۇ. چاتاق قېلىپ، توسۇلۇپ ماشىنىالر بهزى بارمىسا، ۋاقتىدا ئۆز قېشىغا ماشىنىنىڭ )ئهگهر

  كېتىدۇ. باشالپ ھالدا جىددىي ئىشلهشنى نورمال ده 8 سائهت ئهتىگهن ئىشچىالر پۈتۈن بىلهن شۇنىڭ

  ناماياندىسىدۇر. ھازىرقى روھىنىڭ سامۇراي ئۇ بولۇپ، ئوخشاش تۈزۈمگه ھهربىي بىر خۇددى بۇ

 كۆرۈۋالغىلى مىسالدىنمۇ بىر مۇشۇ تۇرىۋاتقانلىقىنى بولۇپ دۆلهت كۈچلۈك بىر قىلىپ قانداق ياپونىيىنىڭ

بولىدۇ.

قىلىچى سامۇراي.3

 سامۇرايالر قالماي، بولۇپال قورالى كۈچنىڭ يالغۇز قىلىچى ياپونالرنىڭ تارتىپال، زاماندىن قهدىمقى

 بولۇپ، سىمۋولى ئادالهتنىڭ قىلىچ  .[4] كهلگهن بولۇپ سىمۋولىمۇ ئىشالرنىڭ ھهممه قىلىدىغان

  بېكىتىلگهن. قىلىپ مهسئۇلىيىتى سامۇرايالرنىڭ قوغداش ئاستىدا شارائىت قانداق ھهر ئادالهتنى

 ياپونىيىده  قىلىنغان. بۇرچى سامۇرايالرنىڭ ئىشلىرىمۇ سۈرۈش ئىلگىرى باراۋهرلىكىنى جهمئىيهتنىڭ

 قولىغا جىننىڭ  قىلمىسىمۇ، نهرسه بىر ئىگىسى  كۆپ. ئىنتايىن -ھېكايهرىۋايهتلهر ئائىت قىلىچقا

 ئۆلتۈرۈۋهتكهن دۈشمهنلهرنى ئۆتۈپ، ھۇجۇمغا ئۆزلىگىدىن ياردىمىده نهرسىنىڭ بىر ئوخشاش

 ئادهملهرنى رهزىل ۋه ئادالهتسىز چىقىپ، ئۆزلىگىدىن غىالپتىن  بار. رىۋايهتلىرى قىلىچالرنىڭ



 نهچچه ياساۋاتقانالر قىلىچ ھازىر ياپوندا  بار. ھېكايىلىرىمۇ قىلىچالرنىڭ قىلىۋهتكهن -پارچهپارچه

 قىلىچ ھازىرمۇ  ياپونالرنىڭ  ئهۋالدلىرىدۇر. يېڭى ئائىلىلهرنىڭ كېلىۋاتقان ياساپ قىلىچ بۇيان ئهسىردىن

 دهپ جهريانى، قىلىش سهجده خىل بىر ئۇنى قارىغاندا، دېگهنگه ھۈنهرۋهنلىك خىل بىر ياسىشىنى

 بىر تۆمۈرچى بېرىدىغان ئۆتكۈزۈپ بالىلىرىغا ھۈنهرلىرىنى مهخپىي دادىسىنىڭ  مۇۋاپپىقراق. تېخىمۇ قاراش

 رهسمىيهتلىرىنى پاكالش ئۆزىنى تۇتۇپ، روزا كۈن بىر كۈنى ئالدىنقى باشالشنىڭ ياساشنى قىلىچ يېڭى

 جىسمانىي شهرتى ئالدىنقى ئېرىشىشنىڭ پاكلىققا جهھهتتىكى روھىي دىنىدا شىنتو چۈنكى،  ئۆتهيدۇ.

 مۇشۇنداق مهخسۇس خىل بىر جهريانىدا ياساش قىلىچ تۆمۈرچىلهر  قارىلىدۇ. دهپ باكلىق، جهھهتتىكى

 توخماق تۆمۈرچىلهر قانچه بىر ھهمده كىيىدۇ، كىيىملهرنى رهڭلىك ئاق تىكىلگهن ئۈچۈن ھۈنهرۋهنلهر

 ئىنتايىن قهدىمىنى بىر ھهر تۆمۈرچىلىكنىڭ ئۇستاممۇ  سوقىدۇ. قهدهمده ئوخشاش تۆمۈرنى قىزىق بىلهن

 قىلىچنى كۈچلۈك بىر يالغۇز ئۇ بولۇپ، جهريانى تهقۋادارلىق بىر بۇ  قىلىدۇ. كونترول بىلهن تهلهپ يۇقىرى

 ئهڭ قىلىدىغان نامايان كۆڭلىده ئارقىلىق قىلىچلىرى ئۆز ياپونالر قىلىچقا ئاشۇ قالماي، كهلتۈرۈپال ۋۇجۇتقا

   سىڭدۈرىدۇ. سۈپهتلهرنىمۇ قىممهتلىك

 ھازىرغىچه ياپوندا ياساشمۇ ئوقيا بولۇپ، ئالدىدا ئهڭ دۇنيانىڭ سۈپىتىمۇ ئوقياالرنىڭ ياسىغان ياپونالر

  ئۆتكۈزىدۇ. كۆرىكى كۆرسىتىش ماھارىتىنى ئېتىش ئوقيا قېتىم بىر يىلى ھهر ئۇالر  داۋاملىشىۋاتىدۇ.

 بىر يېرىده خۇسۇسىي ئۆزىنىڭ بامبۇكنىمۇ ئىشلىتىدىغان ئوقياغا ھۈنهرۋهننى ئوقيا داڭلىق ئهڭ ياپونىيىدىكى

 قۇرۇتىدۇ. بىلهن ئۇسۇل مۇرهككهپ خىل بىر ئۆزى ئۇنى ھهمده ئۆستۈرىدۇ، بىلهن ئۇسۇل ئاالھىده خىل

 جهريانىغا تهقۋادارلىق خىل بىر ھۈنىرىمۇ ياساش ئوقيا ئوخشاش، ھۈنىرىگه ياساش قىلىچ خۇددى

ئايالنغان.

 ئۆزىنىڭ  تۇتىدۇ. بويىچه قائىده كېلىۋاتقان داۋاملىشىپ ئهسىر نهچچه خىل بىر قىلىچنىمۇ ئهسكهرلهر ياپون

 قويماسلىقى كهلتۈرۈپ دهخىل ھهرىكىتىگه ئۆزىنىڭ كۆتهرگهنده، قىلىچىنى تۇرغان پاقىراپ ۋه مۇقهددهس

 نهقهدهر ئۈچۈن ئهسكهرلىرى ياپونىيه قىلىچنىڭ بۇنىڭدىن  توختىتىدۇ. ئېلىشنىمۇ تىنىق ھهتتا ئۈچۈن،

 بولۇپال قورالى ئۇرۇش بولغان سازاۋهر ھۆرمهتكه خىل بىر يالغۇز ئۇ  مۇمكىن. كۆرۈۋېلىش مۇھىملىقىنى

سىمۋولىدۇر. بىر نهرسىلهرنىڭ ئىلغار ئهڭ چىققان ياساپ مىللىتى ياپون يهنه ئۇ قالماستىن،

 ئهنئهنىسىنى ۋه تارىخى شانلىق بۇرۇنقى مىللىتىنىڭ ئۆز ئۇالرغا ئىپتىخارلىقنى مىللىي بالىالردىكى

 كىتابلىرى رهسىملىك بالىالرنىڭ كىچىك ياپونىيىدىكى  بولىدۇ. كهلتۈرگىلى ۋۇجۇتقا ئارقىلىق بىلدۈرۈش



 ۋه رهسىملىرى سامۇرايالرنىڭ ھهممىسىده كىتابلىرىنىڭ دهرسلىك بىر ھهر مهكتهپلهرنىڭ باشالنغۇچ ۋه

 ۋه ئهر ياپون تۇتۇۋالىدىغان قاتتىق ئىنتايىن ئۆزىنى ئادهتته  بار. چۈشهندۈرۈشلهر توغرىسىدىكى ئۇالر

 كۆرۈنىشنى ئايرىلغان ھاياتىدىن ئۆز جهڭده بىر سامۇراينىڭ باتۇر بىر درامىدىكى ۋه كىنو ئايالالر،

 پۇزىتسىيىسىنى سهۋرچان ۋه مۇھهببىتى كۈچلۈك بولغان سامۇرايغا  ئۆزلىرىنىڭ تهرهپتىن بىر  كۆرگهنده،

 سانائهتلهشكهن ۋه زامانىۋىالشقان بىر ھازىر ياپونىيه  قىلىدۇ. يېشى كۆز تهرهپتىن بىر يهنه قىلىپ، نامايان

 ئوخشاشال بۇرۇنقىغا ئهسىردىن نهچچه ھازىرمۇ سامۇرايالر باتۇر بولسىمۇ، بولغان ئايلىنىپ دۆلهتكه

 ئهڭ ئۆيىنىڭ قىلىچ بىر ھازىرمۇ ئۆيىده ياپونالرنىڭ سانلىق كۆپ  ھۆرمهتلىنىدۇ. كۈچلۈك ناھايىتى

 تۇرىدۇ. ئېسىقلىق تېمىغا قهدىرلىنىدىغان

 ئۇالر بولۇپ، كېلىۋاتقان ساقلىنىپ ھازىرغىچه ئهسكهرلىرىده ياپونىيه شهكلى ساپ ئهڭ روھىنىڭ سامۇراي

 -1905-1904يىللىرىدىكى  تۇرىدۇ. قىلىپ نامايان جايلىرىدا ھهممه ياپونىيىنىڭ روھنى بۇ

 كهينىدىن [5]، جېڭىده (Port Arthur) ئارسۇر پورت جهريانىدىكى ئۇرۇشى -ياپونىيهروسىيه

 ياپون مىڭ نهچچه ماڭغان ئالدىدا ئۈچۈن، بېرىش ھازىرالپ يول توساقسىز بىر ئهسكهرلهرگه كېلىۋاتقان

 جهسهتلىرى ئۆز خهندهكنى ئالدىدىكى قورغىنىنىڭ روسىيه بېرىپ، تۇتۇپ ئوققا ئۆزىنى ئهسكهرلىرى

 بېلىگه ئهسكىرى ياپون ئۈچ ئۇرۇشتا، بېرىلغان ئېلىپ شاڭخهيده -1931يىلى  بهرگهن. تىندۇرۇپ بىلهن

 ياپون قالغان ئارقىلىق پارتىلىتىش ئۆزىنى كىرىۋېلىپ، مهخپىي ئارىسىغا دۈشمهن تېڭىپ، بومبا

 three living) «بومبا تىرىك دانه »ئۈچ ۋهقه بۇ  ئاچقان. يول كىرىشىگه بۆسۈپ ئهسكهرلىرىنىڭ

bombs) ۋه قهيسهرلىك ئاشۇنداق ئهسكهرلهرگه بۇ  بىلىدۇ. دۇنيا پۈتۈن ئۇنى بولۇپ، ئاتىلىدىغان دهپ 

 تاكى نوگى گېنېرال بىلهن روھى سامۇراي ئاشۇ  روھىدۇر. سامۇراي دهل نهرسه قىلغان ئاتا قهھرىمانلىق

 خاربور پېئارل بىلهن روھى سامۇراي ئاشۇ  قىلغان. ئىجرا بۇيرۇقىنى پادىشاھنىڭ ئايرىلغىچه جېنىدىن

 كىچىك تۇرۇپ، بىلىپ كېتىدىغىنىنى ئۆلۈپ ئۆزىنىڭ ئهسكهرلهر ياپون دا  (Pearl Harbor) پورتى

 سوقۇپ، پاراخوتلىرىنى ئۇرۇش تىپلىق چوڭ ئامېرىكىنىڭ بىلهن  پاراخوتلىرى ئاستى سۇ تىپلىق

 ئامېرىكا -1945يىلى  قىلغان. ۋهيران پۈتۈنلهي ئارمىيىسىنى دېڭىز خاربوردىكى پېئارل ئامېرىكىنىڭ

 توكيونى بىلهن ئايروپىالنلىرى بومباردىمانچى ئۇچىدىغان ئىگىز ناھايىتى كېلىپ، بېسىپ ياپونغا

 ئېگىزلىككه ئۇنداق ئوقلىرى ئاتقان بىلهن زهمبىرهك يۈزىدىكى يهر ياپونالرنىڭ قىلدى. بومباردىمان

 ماتورلۇق بىر ئهسكهرلىرى ياپون نۇرغۇن بىلهن بۇيرىقى پادىشاھىنىڭ ياپونىيه بىلهن شۇنىڭ  چىقالمىدى.

 بومباردىمانچى تىپلىق چوڭ ئامېرىكىنىڭ چىقىپ، ئاسمانغا بىلهن ئايروپىالنى ئۇرۇش تىپلىق كىچىك

 قهھرىمانلىقنىمۇ بۇنداق ئۇالر  سوقۇشتۇردى. بىلهن ئايروپىالنلىرى كىچىك ئۆزىنىڭ ئايروپىالنلىرىنى



 قىلدى. بىلهن روھى سامۇراي

 قىلىچ بىر ئىسىملىك ماسامۇنې : [1] بار رىۋايهت بىر مۇنداق ھهققىده قىلىچى سامۇراي ئارىسىدا ياپونالر

 بولىشى يۇقىرى ئىنتايىن جهھهتته ھهممه سۈپىتىنىڭ قىلىچ ياسىغان ئۇ بولۇپ، بار ئۇستام ياسايدىغان

 بولۇپ، بار كىتابتا بىر قىلىنغان نهشىر -2002يىلى رىۋايهت )بۇ ئىكهن داڭلىق ياپونىيىگه پۈتۈن بىلهن

 قابىلىيهتلىك ئىنتايىن بىر ئۇستامنىڭ بۇ  (ئىكهن. ھايات ۋاقىتتىمۇ شۇ ماسامۇنې دېيىلىشىچه ئۇنىڭدا

 ماسامۇنېنىڭكىگه قىلىچمۇ ياسىغان ئۇ ھهمده  ئىكهن. مۇراماسا ئىسمى ئۇنىڭ بولۇپ، بار شاگىرتى

 مېتالنى ئوخشاش ياساشقا قىلىچ ئىككىسى بۇ  چىقىدىكهن. سۈپهتلىك يۇقىرى ئوخشاشال

 روھالندۇرىۋېتىدىغان ئادهمنى ئىشلهتكهن ئۇنى ئۇنىڭغا ياسىغاندا قىلىچ ماسامۇنې ئهمما، ئىشلىتىدىكهن.

 سىناشتا، ئىكهنلىكىنى ئىتتىك قانچىلىك بېسىنىڭ قىلىچ بىر  سىڭدۈرىۋېتىدىكهن. روھنى خىل بىر

 چىالپ، قارىتىپ تهرهپكه قارشى ئېقىمىغا سۇ بىسىنى سۇغا، ئېقىۋاتقان ئىتتىك بىر قىلىچىنى سامۇرايالر

 مارامۇسا  قارايدىكهن. قىلىدىغانلىقىغا ئىش نېمه نىسبهتهن غازاڭالرغا كېلىۋاتقان ئېقىپ سۇدا قىلىچنىڭ

  كېتىدىكهن. بولۇپ پارچه ئىككى ئوتتۇرىدىن غازاڭ بىر ھهر كهلگهن قاراپ بىسىغا قىلىچنىڭ ياسىغان

 ئۇنى ئۇرۇلماي، بىسىگه قىلىچنىڭ غازاڭ، بىر ھهر كهلگهن قاراپ بىسىگه قىلىچ ياسىغان ماسامۇنې ئهمما

 ئازراقمۇ قىلىچ ئۇ كهسكهنده، نهرسىنى بىر بىلهن قىلىچى ماسامۇنېنىڭ  كېتىدىكهن. ئۆتۈپ ئايلىنىپ

  ئىكهن. قادىر ناھايىتى قىلىشقا ۋهيران تهرهپنى قارشى قىلىچ ياسىغان مۇراماسا  قويمايدىكهن. ئېگىلىپ

 قىلىچى مۇراماسانىڭ شۇڭا  ئىكهن. سىڭگهن روھى سامۇراي بولسا قىلىچقا ياسىغان ماسامۇنې

ئاتىلىدىكهن. دهپ «قىلىچى »تىنچلىق بولسا قىلىچى ماسامۇنېنىڭ ئاتىلىپ، دهپ «قىلىچى »زوراۋانلىق

قوراللىرى ۋه مهشىقى ھهربىي ئهسكهرلهرنىڭ ياپونلۇق.4

 بىلهن ئىسسىق تومۇز مهشىقلهرنى ھهربىي  قويىدۇ. تهلهپ قاتتىق ئىنتايىن ئارمىيىسىگه ئۆزىنىڭ ياپونىيه

 قويغان يولغا قۇرۇلۇشىنى زامانىۋىالشتۇرۇش دۆلىتىنى ئۇالر  بارىدۇ. ئېلىپ شارائىتىدا ھاۋا سوغۇق قهھرىتان

  چىققان. تۇرغۇزۇپ نىشاننى چوڭ ئىككى مۇنداق ساھهده ھهربىي باشالپال مهزگىلدىن دهسلهپكى ئهڭ

 بىرى يهنه قىلىش، بهرپا ئارمىيىسىنى دېڭىز كۈچلۈك ئىنتايىن قوغدايدىغان دۆلىتىنى ئارال ئۆزىنىڭ بىرى

 قۇرۇقلۇق كۈچلۈك ئىنتايىن قوغدايدىغان كۆۋرۈكلهرنى تۇتاشتۇرىدىغان قۇرۇقلۇقلىرىنى ئۆزىنىڭ بولسا

 قارشى جۇڭگوغا -1895يىللىرىدىكى - 1894 ئارمىيىسى ياپون  چىقىش. قۇرۇپ ئارمىيىسىنى

 جهھهتته سان ھهممىسىده، سهپلهرنىڭ ئالدىنقى  كۆرسهتتى. قهھرىمانلىقالرنى زور غايهت ئۇرۇشتا



 ئۇرۇشتا بۇ  قىلدى. مهغلۇپ ئارمىيىسىنى ئىمپېرىيه جۇڭگو بىلهن كۈچى ھهربىي بولغان ئاجىز كۆپ

   بولدى. زور ناھايىتى تۆھپىسى ئوفىتسېرلىرىنىڭ ھهربىي ياپون كهلگهن ئوقۇپ فرانسىيىده ۋه گېرمانىيه

 قانداق ئۇرۇشنىڭ بۇ دۇنيا پۈتۈن باشلىغاندا، ئۇرىشى تاجاۋۇزچى قارشى روسىيىگه مانجۇرىيىده ياپونالر

 پاكالىرىنىڭ ياپون بۇ ئۇالر  :بولغانىدى چىقىرىپ يهكۈن تېزال ناھايىتى ھهققىده ئاخىرلىشىدىغانلىقى

  ئويلىغانىدى. دهپ ئهمهس، نهرسه باشقا بېرىشتىن قىلىپ يهم ئۇرۇشتا ئۆزلىرىنى پهقهت قىلىۋاتقىنى

 تهھدىتىنى روسىيىنىڭ قىلىۋاتقىنى ياپونالر  بىلهتتى. قىلىۋاتقىنىنى ئىش نېمه ئۆزلىرىنىڭ ياپونالر ئهمما

 ئهنگلىيىگه ئۇرۇشقا بۇ  ئىدى. قوغداش تېررىتورىيىسىنى ئۆزىنىڭ ئارقىلىق شۇ قىلىپ، يوق پۈتۈنلهي

 كهلگهن قايتىپ -1875يىلى ئۆگىنىپ، تېخنىكىسىنى ئارمىيه دېڭىز ئهنگلىيىنىڭ مۇددهت ئۇزۇن بېرىپ،

 ئۇ تهڭ، بىلهن باشالش ھۇجۇم قارىتا روسىيىگه  قىلدى. قوماندانلىق توگو گېنېرالى ئارمىيه دېڭىز

 كهلگۈسى »ياپونىيىنىڭ ئارمىيىسىگه دېڭىز پۈتۈن ئۆزىنىڭ پاراخوتتىن يولباشچى ناملىق «»مىكاسا

  تۇردى. تارقىتىپ بىلهن ئاۋاز ئۈنلۈك سۆزنى دېگهن «باغلىق جهڭگىۋارلىقىڭالرغا بۈگۈنكى سىلهرنىڭ

 تهقۋادارلىرىدىال دىننىڭ بىر مهلۇم پهقهت ئهسكهرلىرىده ياپون بارلىق قاتناشقان ئۇرۇشقا بىلهن شۇنىڭ

 جهڭگه تىكىپ جان ئومۇميۈزلۈك بولۇپ، پهيدا قىزغىنلىق مۇقهددهس خىل بىر كېلىدىغان ۋۇجۇتقا

 رۇسالرنىڭ  قىلدى. نامايان قىممىتىنى ئۆز ئۇرۇشتا بۇ مهشىقلىرىمۇ يىللىق ئۇزۇن ياپونىيىنىڭ  ئاتالندى.

  قىلدى. غهلىبه تهلتۆكۈس ياپونىيه بولۇپ، غهرق ئاستىغا دېڭىز قولىدا ياپونالرنىڭ پاراخوتلىرى

 ياپونىيه سۆز دېگهن «باغلىق جهڭگىۋارلىقىڭالرغا بۈگۈنكى سىلهرنىڭ كهلگۈسى »ياپونىيىنىڭ

كهلمهكته. خاتىرلىنىپ ھازىرغىچه بولۇپ سۆز داڭلىق بىر تارىخىدىكى

 ئارمىيه دېڭىز زامانىۋى ئهسكهرلهرگه يېڭى ئاكادېمىيىسى ئارمىيه دېڭىز ئېتاجىمادىكى ياپونىيىنىڭ

 ئورنى تهربىيىلهش ئوفىتسېرلىرىنى ئارمىيه دېڭىز يهر ئۇ ئهمما  ئورۇن. ئۆگىتىدىغان تېخنىكىسىنى ئۇرۇش

 مهكتهپتىكى بۇ  ئوخشايدۇ. ئورنىغا يېتىشتۈرۈش لىدېرلهرنى (ascetic) تۇتىدىغان پهرھىز بىر ئهمهس،

 بىلهن ئىختىيارلىقى ئۆز يىلى ھهر مهكتهپكه بۇ  بېرىلىدۇ. ئېلىپ ئهتراپلىق ۋه قاتتىق ئىنتايىن مهشىقلهر

 تېخنىكىلىق قىلغۇچىالرنىڭ ئىلتىماس  يالغۇز تالالشتا بولۇپ، ئهتىراپىدا 8000 قىلىدىغانالر ئىلتىماس

  قارىلىدۇ. خاراكتېرىگه ئهخالقىي ئۇالرنىڭ مۇھىمى ئۇنىڭدىنمۇ ئهمهس، قابىلىيىتىگىال جىسمانىي ۋه

 مهكتهپكه  كىرهلهيدۇ. ئادهم 200 ئاران ئىچىدىن ئادهمنىڭ 8000 ئاشۇ يىلى ھهر مهكتهپكه بۇ ھهمده

 ھهربىي ئاندىن ئۆتكۈزىدۇ. بهشىدىن ئۆز مهشىقنى ھهربىي قاتتىق ئاي 44 كېيىن كىرگهندىن

 بىلهن ۋهزىپه جايلىرىنى خىل ھهر دۇنيانىڭ ئاي 9 يهنه سۈپىتىده باسقۇچى بىر ئاخىرقى چېنىقىشنىڭ

 ئىنتايىن ئۆيلىرى تۇرىدىغان ئۈستىدىكى پاراخوت ئوفىتسېرلىرىنىڭ ئارمىيه دېڭىز  كېلىدۇ. ئايلىنىپ

 چايقاپ، بهشىنى كۆرگهنده ئهھۋالنى بۇنداق ئامېرىكىلىقالر ۋه ئهنگلىيه بولۇپ، ئاددىي ۋه كىچىك



 بولۇپ، ئىش نورمال بىر بۇ ئۈچۈن ياپونالر ئهمما،  قىلىشقان. مهسخىره ياپونالرنى تۇرۇپ كۈلۈمسىرهپ

 ۋه كۈچهيتىش مۇداپىئهيىنى ھهربىي تۇرۇش ئۆيده تار ۋه ئاددىي ئىنتايىن مۇشۇنداق ئۈچۈن ئۇالر

  ھېسابالنغان. بولۇپ ئامالى بىر ئۆستۇرۈشنىڭ تېزلىكىنى مېڭىش پاراخوتنىڭ

  كۈچهيدى. تېخىمۇ ئىپتىخارى مىللىي ياپونالرنىڭ كېيىن، غهلىبىسىدىن زور ئۇرۇشىدىكى -ياپونروسىيه

 زامانىۋى ئهڭ ئۇرۇشىنىڭ ئارمىيه دېڭىز  ئالدى. تالالپ ياخشىسىنى ئهڭ ئادهملهرنىڭ ئهسكهرلىككه

 ئىنتايىن ئارمىيىسى دېڭىز ئۇالرنىڭ بولغاچقا، دۆلىتى ئارال بىر ياپونىيه  ئىشلهتتى. تېخنولوگىيىسىنى

 بولۇپ، تارقالغان جايالرغا قواليلىق ئىنتايىن خاربورالرمۇ  توپالنغان. دائىرىگه كىچىك دهرىجىده يۈكسهك

 ناھايىتى ئارىلىقلىرىمۇ بولغان بىلهن رايونالر مهركهزلهشكهن ئهڭ كۈچى سانائهت ئارالدىكى ئاساسىي

 بازىسى ئارمىيه دېڭىز ئوخشاش ئهنگلىيىگه بېرىشتا ئېلىپ ئۇرۇشى دېڭىز ئۇالر شۇڭالشقا  يېقىن.

 ئهۋزهللىككه زور ناھايىتى سېلىشتۇرغاندا بىلهن دۆلهتلهر كهتكهن تارقىلىپ يهرلىرىگه ھهممه دۇنيانىڭ

 كۆزده ئهۋزهللىكىنى مۇشۇنداق ئۆزىنىڭ ئارمىيىسىنى دېڭىز تارتىپال دهسلىپىدىن ئهڭ ياپونىيه  ئىگه.

 ئۆزىنىڭ ياپونىيه بىلهن مهجبۇرلىشى ئامېرىكىنىڭ -1922يىلى ئهمما،  چىقتى. قۇرۇپ تۇرۇپ تۇتۇپ

 مۇراسىمىغا قويۇش ئىمزا  قويدى. ئىمزا كېلىشىمىگه كىچىكلىتىش دهرىجىده زور كۆلىمىنى ئارمىيه دېڭىز

 ئارمىيىسى دېڭىز ياپونىيه پۈتۈن ئىش بۇ قانچىسى بىر ئوفىتسېرلىرىدىن  ئارمىيه دېڭىز ياپونىيه قاتنىشىۋاتقان

 نهق ئۈچۈن، قويۇش بىلدۈرۈپ دۇنياغا ۋه خهلقى ياپونىيه ئىكهنلىكىنى ئىش نومۇسلۇق خىل بىر ئۈچۈن

 بۇنىڭغا ئامېرىكىلىقالر ۋه ئهنگلىيه  ئۆلۈۋالدى. يېرىپ بىلهن پىچاق قارنىلىرىنى ئۆز مهيداندىال

 ئۇرۇش ئۆزلىرىنىڭ خۇشاللىنىپ، ئۇالر  كۈلۈمسىرىدى. قاراپ دهپ «تهلۋىلىك ئوينالغان »تىياتىرخانىدا

 ياخشىراق سۈپىتىنىڭ ئوفىتسېرلىرىنىڭ ئارمىيه دېڭىز ئىكهنلىكى، كۆپرهك سانى پاراخوتلىرىنىڭ

 كېلىپ ئائىلىلهردىن تۇرىدىغان ئورۇندا يۇقىرى ئهڭ ئىچىده تهبىقىلهر يوقىرى ئۇالرنىڭ ھهمده ئىكهنلىكى،

 بىلهن ئهنگلىيه ھهقىقهتهنمۇ  قىلدى. ھېس خاتىرجهملىك خىل بىر بىلهن ئىكهنلىكى كىشىلهر چىققان

 قالغان كۆنۈپ ئۆزلىرى ئۈستىدىمۇ پاراخوتلىرى ئۇرۇش ئوفىتسېرلىرى ئارمىيه دېڭىز ئامېرىكىنىڭ

 -ئۆزئۆزىنى قهھرىمانالرنىڭ ياپون ئۇالر لېكىن  كېچهلمهيتتى. ۋاز ھهرگىز تۇرمۇشتىن ھهشهمهتلىك

 ۋه ئامېرىكا چۈشۈپ، ھهيدهپ ئايروپىالنلىرىنى ئاسماندىن ئهسكهرلهرنىڭ ياپون روھىدىن، قىلىش قۇربان

 ئايروپالن پاراخوتلىرىنى ئارمىيه دېڭىز دىكى  (Malacca) ماالككا ياكى خاربور پېئارل ئهنگلىيىنىڭ

 ۋهتىنى ئانا بارلىقىنى ئۆزىنىڭ ھېسابالشماي، قىلچه بىلهن جېنى ئۆزىنىڭ سوقۇشتۇرىدىغانلىقىنى، بىلهن

 ئىش ھېچ قارشى ھۇجۇمغا شىددهتلىك كۆرسهتكهن قهھرىمانالر ياپون ئاتىۋهتكهن پادىشاھقا بىلهن

 سامۇرايالرنىڭ ئهسكهرلىرى ياپونىيه ئۇرۇشالردا ھهممه  باقمىغانىدى. ئويالپ زادىال قىاللمايدىغانلىقىنى

 -1945يىلىدىن ياپونالر قىلىپ شۇنداق  كهلدى. داۋامالشتۇرۇپ تۈرده ئىزچىل روھىنى قهھرىمانلىق



 بىرهر ھهتتا قالماي، يېڭىلمهيال جهھهتته ھهربىي قېتىم بىرهر  قىلدى. غهلىبه ئۇرۇشالردا ھهممه بۇرۇنقى

 ئاتوم ئىككى ياپونىيىگه ئامېرىكا ئهگهر -1945يىلىمۇ  باقمىدى. ئۇچراپ ئوڭۇشسىزلىققىمۇ قېتىم

  ئىدى. ئهمهس مهۋجۇت ئاساسهن ئېھتىماللىقى بولۇش تهسلىم ياپونالرنىڭ بولسا، تاشلىمىغان بومبىسى

 باشقا  بومبىسى. ئاتوم ئىككى ئامېرىكىنىڭ نهرسه قىلدۇرغان تهسلىم ياپونالرنى -1945يىلى يهنى،

 بىلمهي بارلىقىنىمۇ ئىككىسىال پهقهت بومبىسىدىن ئاتوم ئامېرىكىنىڭ ياپونالر چاغدا ئۇ  ئهمهس. نهرسه

ئىدى. بوالر باشقىچىرهك يهنه ئىشالر بولسا، بولمىغان ئۇنداق قالغان.

 ئارمىيىسىنىڭكىگه دېڭىز خۇددى چېنىقىشمۇ ھهربىي كهچۈرىدىغان باشتىن ئارمىيىسى قۇرۇقلۇق ياپونىيه

 ئورۇنغا بهلگىلهنگهن سىرتتىكى ئۇالر بۇرۇن، چىقىشتىن كۈن ئهتىگىنى كۈنى ھهر  قاتتىق. ئوخشاش

 كېيىن ئۇنىڭدىن  قىلىدۇ. تهزىم بىلهن ھۆرمهت قاراپ تهرهپكه ئوردىسى پادىشاھىنىڭ ياپونىيه يىغىلىپ،

 ئىچىده خىتابنامىسىنى قىلغان ئارمىيىسىگه دېڭىز ۋه قۇرۇقلۇق مېئىجى پادىشاھ جهڭچى بىر ھهر

 رهسمىيهت خىل بۇ بولۇپ، ئوخشايدىغان رهسمىيىتىگه خۇراپاتلىق دىنىي بىر خۇددى بۇ  ئوقۇيدۇ.

 كۈن ياپونالر ۋاقىتتا ئۇ  قىلىنغان. داۋام ئوخشاشال مهيدانلىرىدىمۇ ئۇرۇش ئۇرۇشىدىكى -ياپونجۇڭگو

 خهۋهر ئۆلگهنلهردىن ۋه يارىالنغان ئاندىن ئۆتهپ، رهسمىيهتنى مۇشۇ بىلهن ئالدى ئالدىدا چىقىشنىڭ

 قۇتىغا ياغاچ بىر كۈلىنى ئۆلگهنلهرنىڭ ئاندىن كېيىن رهسمىيهتتىن ئاشۇ ھهمده  باشلىغان. ئېلىشنى

ماڭدۇرغان. دۆلىتىگه قالغان يىراقتا قاچىالپ،

  كهلدى. ساقالپ -جىمجىتلىقنى خىل بىخ ئىشالردا ھهربىي ياپونىيه كېيىن ئۇرۇشىدىن دۇنيا ئىككىنچى

 تهربىيىلىنىشى جهھهتتىكى تېخنىكىسى ئۇرۇش ۋه جىسمانىي روھىي، ھهربىيلىرىنىڭ ياپونىيه لېكىن،

 يېقىندىن روھىنى ئهگمهس باش نېمىگه ھېچ ئۇالرنىڭ كېلىۋاتىدۇ. قىلىپ داۋام ئوخشاشال بۇرۇنقىغا

مۇمكىن. كۆرۈۋېلىش تولۇق ھادىسىلهردىن قاتار بىر بېرىۋاتقان يۈز بۇيان

 گۈزهل ئىنتايىن داڭلىق، بىر ياپونىيىدىكى مۇخبىر بىر يېقىندا بېرىشىچه، دهپ تونۇشۇمنىڭ بىر :ئىالۋه

 يۈز ئوتتۇرىسىدا ئۇالر دهپ، جىددىيلىشىۋاتقانلىقىنى مۇناسىۋىتى -ياپونجۇڭگو ھازىر قىزدىن ئارتىس

 ھېچ قىز ئارتىس ئۇ سورىغاندا، قارايدىغانلىقىنى قانداق قىزنىڭ ئۇ ئۇرۇشقا بولغان بار ئېھتىماللىقى بېرىش

 بىزنىڭ مهن قالسا، ئۇرۇشۇپ دۆلىتىمىز »ئهگهر  :بهرگهن جاۋاب دهپ مۇنداق ئىككىلهنمهستىن بىر

  «بېرىمهن. بولۇپ خوتۇن ئاممىۋىي ئهسكهرلهرگه بىزنىڭ بېرىپ، يهرگه شۇ بارسا نهگه ئهسكهرلىرىمىز



ھۆرمهتلهش ۋه قهدىرلهش ئۆلگهنلهرنى.5

 ئىچىدىكى پائالىيىتى ئهسلهش قهھرىمانلىرىنى بولغان قۇربان باتۇرالرچه ئۈچۈن ۋهتىنى ئانا ياپونالرنىڭ

 ياسۇكۇنى توكيودىكى قېتىم بىر يىلى ھهر ئۇالرنىڭ بولغىنى تونۇش تورداشالرغىمۇ ۋه چوڭى ئهڭ

 بولۇپ، مۇراسىم بارىدىغان ئېلىپ ياقماي چىراق ۋاقتى كهچ بىر ئۇ  ئىبارهت. يوقلىشىدىن ئىبادهتخانىسىنى

 كهتكهن ئۆلۈپ پوپلىرى دىنى شىنتو ئۈچۈن، قوشۇلۇشى ئىالھلىرىغا قهھرىمانلىرىنىڭ ياپون ئۇنىڭدا

 دېڭىز مۇراسىمغا بۇ ئۆتكۈزۈلىدىغان ئهتىيازدا يىلى ھهر  چاقىرىدۇ. -بىربىرلهپ ئىسمىنى قهھرىمانالرنىڭ

 ئاڭالپ، سۆزلىرىنى پوپلىرىنىڭ دىن مىللىي قاتنىشىپ، كېلىپ گېنېراللىرى ئارمىيه قۇرۇقلۇق ۋه ئارمىيه

 ئامۇر يايالقلىرىدا، موڭغۇلىيه كىشىلهرگه كۆرىنىش چاغدىكى بۇ  بېرىدۇ. قهسهم ئاۋازدا ئۈنلۈك

 ھهربىي كىشىلهر ئۆلگهن ئاراللىرىدا كىچىك دېڭىزنىڭ جهنۇبى ۋه تۈزلهڭلىكلىرىده جۇڭگو جاڭگاللىرىدا،

 بېرىدۇ. تهسىر تۇرىدىغاندهك ئۈستۈن گېنېرالالردىنمۇ ھهربىي كهلگهن مۇراسىمغا مهزكۇر جهھهتتىن دهرىجه

  

 كېلىنگهندىكى ئېلىپ شهھهرلىرىگه خاربور كۈللىرى قهھرىمانالرنىڭ ئۆلگهن بۇرۇن -1943يىلىدىن

 ھۆكۈمهت دۆلهتلىك  قالمايدۇ. تهسىرلهنمهي قاتتىق كىشى بىر قانداق ھهر كۆرگهن مهنزىرىنى

 ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ مهكتهپ ۋه بىرلهشمىسى، ئايالالر مهملىكهتلىك جهڭچىلهر، سابىق ئهمهلدارلىرى،

 ئىچىده تۈس جىددىي خىل بىر تىزىلىپ، قاتار كىشىلهر يۈزلىگهن تاپقان تهركىپ ۋهكىللىرىدىن

 نهرسىنى مۇقهددهس بىر خۇددى سهپداشلىرى ئهسكهرلهرنىڭ بولغان قۇربان  تۇرىدۇ. -جىمجىت

 تىزىلىپ چۈشكهنده پاراخوتتىن كۆتۈرۈپ قۇتىالرنى قاچىالنغان كۈلى ئۆلگهنلهرنىڭ كۆتهرگهندهك

 دېڭىز قۇتىلىرى كۈل بۇ  قىلىدۇ. تهزىم ھالهتته جىددىي  ناھايىتى ئۇالرغا تهڭال ئادهم يۈز نهچچه تۇرغان

 قۇتىسىنى كۈل قولىدىكى ئۇالر ئاندىن  بېرىلىدۇ. تاباتلىرىغا ئائىله قۇربانالرنىڭ تۇرغان ساقالپ قىرغىقىدا

 ئولتۇرغاندا، -جىمجىت پويىزدا تۇتۇپ، قۇتىنى ئۇالر  كېتىدۇ. ئېلىپ كهنتىگه يىراقالردىكى كۆتۈرۈپ،

 قاتتىق روھىغا قهھرىمانالرنىڭ ئۆلگهن ئېلىۋېتىپ، قالپىقىنى بېشىدىكى ئادهم بىر ھهر چىققان پويىزغا

 ئانا  ياندۇرىدۇ. شامنى كىچىك بىر ئۈچۈن ھۆرمىتى ئۇالرنىڭ ھهمده قىلىدۇ، تهزىم تۇرۇپ ئېگىلىپ

 ۋه قهدىرلهيدۇ مۇشۇنداق مانا ئهسكهرلىرىنى كهتكهن ئۆلۈپ ئۇرۇشالردا يىراقتىكى يۇرتتىكىلهر

  ھۆرمهتلهيدۇ.

 تۈزۈم بۇ  قۇرۇلغان. ئاساسىغا بۇيرىقى مهئىجىنىڭ پادىشاھ تۈزۈمى ئهخالقىي ئهسكهرلىرىنىڭ ياپونىيه

 ئهسكهرلهر قالماي، بېرىپال كۆرسىتىپ ئېنىق مهجبۇرىيهتلىرىنى بولغان ۋهتىنىگه ئانا ئهسكهرلهرنىڭ بارلىق

 بۇيرۇق ئۇ  بهرگهن. بهلگىلهپ ئېنىق مۇناسىۋهتلهرنىمۇ بولغان بىلهن دۈشمهنلهر ھهمده ئوفىتسېرالر، بىلهن



 ئۆزىنى ئارمىيىسى ياپونىيه شۇڭالشقا  يۈكلىگهن. مهسئۇلىيهتلهرنى ئېغىر ئىنتايىن ئارمىيىسىگه ياپونىيه

 داھىيلىرى روھىي خهلقنىڭ ئۇالر بىلله، بىلهن شۇنىڭ قورالالنغان، تولۇق بىلهن روھى قىلىش قۇربان

 قىلىش قۇربان ئۆزىنى دهرىجىدىكى ئوخشاش خهلقتىنمۇ پۈتۈن ياپونىيىدىكى بىلهن سۈپىتى بولۇش

 يالغۇز روھى تۇرۇش تهييار قىلىشقا قۇربان ئۆزىنى ئۈچۈن ۋهتىنى ئانا يهنى،  قىلغان. تهلهپ روھىنى

 روھ بۇ  روھىدۇر. ئورتاق خهلقىنىڭ ياپونىيه پۈتۈن ئۇ قالماستىن، بولۇپ ئىشى ئارمىيىسىنىڭال ياپونىيه

تۇرىۋاتىدۇ. بولۇپ مهۋجۇت دهرىجىده ئوخشاش ھازىرمۇ ياپونىيىده

 ماقاله مهزكۇر  بار. ئىشلىرىمۇ جىنايهت ئۆتكۈزگهن ئۈستىدىن ئىنسانىيهت ياپونالرنىڭ :ئىالۋه

 ئىشالرنىڭ قىلغان ئۇالر بولۇپ، قىلغان مهزمۇن ئاساسىي تونۇشتۇرۇشنى ئهھۋالىنى ئهمهلىي ياپونالرنىڭ

  يازمىدىم. باھا ئىشالرغا قىلغان ئۇالر مهن بولمىغاچقا، ئۈستىده بېرىش باھا -توغراخاتالىقىغا

سورايمهن. چىقارماسلىقىنى ئهستىن نۇقتىنى بۇ ئوقۇرمهنلهرنىڭ

 ئۆلۈم ئۈچۈن  ياپونالر  قورقۇتالمايدۇ. جهڭچىلىرىنى ياپونىيه ئۆلۈم تۈپهيلىدىن، سهۋهبلهر يۇقىرىقىدهك

 يولىدا گۈللىنىش باشالنغان ئهجداتلىرىدىن ئۆز ئۇالرنىڭ ئۇ بهلكى ئهمهس، مهنزىلى ئاخىرقى سهپهرنىڭ

 بولۇپ، ئىشىك بىر ئۇ  ئىبارهت. باسقۇچتىنال كىچىك بىر سهپىرىدىكى ئىلگىرىلهش توختىماي مهڭگۈ

 مهيدانىدا ئۇرۇش قارىشىچه، ياپونالرنىڭ  باشلىنىشى. بهلكى ئهمهس، نۇقتىسى ئاخىرقى سهپهرنىڭ

 جايغا بىر يېقىن خهلقىگه ياپون ياشاۋاتقان تىرىك ئۇالر  ئايلىنىدۇ. ئهرۋاھقا خىل بىر ئادهم ئۆلگهن

 ئۆز تۇتۇشۇپ، قول مهڭگۈ ۋه داۋاملىق بىلهن ئهرۋاھالر ئوخشاش ئۆزىگه مىليونلىغان باشقا ئورۇنلىشىپ،

 ھهمده قوغدايدۇ، تهرهققىياتىنى بىلهن بهختى خهلقىنىڭ ئۆز ئۇالر  قوغدايدۇ. خهلقىنى ئۆز بىلهن ۋهتىنى

 ئادا رولالرنى مۇھىم خىل ھهر كىشىلهردهكال ھايات خۇددى ئىشلىرىدا مۇقهددهس بارلىق خهلقنىڭ پۈتۈن

 ئۇالر  تۇرىدۇ. يېقىن ئهۋالدالرغا يېڭى ئايلىنىپ، ئهرۋاھالرغا  مۇقهددهس كهتكهنلهر ئۆلۈپ  قىلىدۇ.

 ئۆگىنىش ئهۋالدالرنىڭ يېڭى ھهمده بىلدۈرۈلىدۇ، ئېھتىرام دېگىدهك كۈنى ھهر تهرىپىدىن ئهۋالدالر يېڭى

 ياشايدۇ. مهڭگۈ تۇپرىقىدا ياپون بولۇپ قوغدىغۇچىلىرى ۋه ئۈلگىسى

 تهييار قىلىشقا قۇربان جېنىنى ئۆز شهرتى بىرىنچى بولۇشنىڭ سامۇراي ئالغىنىمدهك، تىلغا يۇقىرىدا

 ئۇرۇشتا  كهلمهيدۇ. كارغا قورالالرمۇ ئېسىل ئهڭ بولمايدىكهن، رازىلىق بۇنداق ئهگهر  ئىبارهت. بولۇشتىن

 ئۈچۈن ياپونالر  مهشىق. بىرى يهنه ئىراده، ياكى روھ بىرى بار. ئىككىسى نهرسىدىن قازاندۇرىدىغان غهلىبه

 ياپونىيه ھهرگىزمۇ بۇ  ئالغان. ئىچىگه ئۆز روھىنى بولۇش رازى ئۆلۈشكه تارتىپال دهسلىپىدىن ئهڭ روھ بۇ

 ئۆز بولغاندا زۆرۈر جهڭده ئهكسىچه، ئۇنىڭ  ئهمهس. دېگهنلىك ئىستهيدۇ، ئۆلۈشنى ئهسكهرلىرى



  بولىدۇ. ئىگه رازىلىققا مۇكهممهل ئهڭ ئۆمرىدىكى ئۆز ئهسكهرلهر ياپون ئارقىلىق قىلىش قۇربان جېنىنى

 ئاشۇرۇشنى ئهمهلگه نىشاننى بىر ئىبارهت ئاشۇرۇشتىن ئىشقا ئادالهتلىكنى بىلهن جېنى ئۆز ئۇالر

 يهرده ئۈمىدىنى مۇقهددهس ئهڭ پادىشاھىنىڭ ياپونىيه ئۈچۈن ئۇالر قىلىش ئاشۇنداق  ئىستهيدۇ.

 قىلىش قۇربان ئۆزىنى ھهرگىزمۇ نىشانى ھهربىي بىرىنچى ئهسكهرلىرىنىڭ ياپونىيه  بولىدۇ. قويمىغانلىق

  نىشاندۇر. بولغان ئېرىشمهكچى ئارقىلىق جهڭ قىلىۋاتقان ئۆزلىرى بهلكى ئهمهس،

چوقۇنۇش بولغان پادىشاھقا.6

 ئارمىيىسى ياپونىيه  ئىشلىرى. بۇرۇنقى -1945يىلىدىن ياپونىيىنىڭ قىلىدىغىنىم بايان تۆۋهنده مېنىڭ

 ئۈچۈن ئارزۇسى مۇقهددهس پادىشاھنىڭ ئۆزلىرىنى بولۇپ، ئاستىدا قوماندانلىقى پادىشاھنىڭ بىۋاسته

 تۈزگهنده، كېلىشىم بىلهن ھۆكۈمهتلىرى ئهل چهت  ھېساباليدۇ. دهپ، قىلىدىغانالر خىزمهت

 ھېچ ئۇرۇشىنى مانجۇرىيه ئۇالر  تهستىقاليدۇ. كۆچۈرۈپ كۆزىدىن ئۆز قوماندانالر ھهربىي كېلىشىملهرنى

 روھنى مىللىي خهلقته پۈتۈن  قۆزغىغان. ئالدىغا ئۆز ئۆتكۈزمهيال كېڭهشلهردىن مۇرهككهپ قانداق

 مائارىپچىلىق دۆلهتنىڭ ئارمىيه يهنى، ئالغان. ئۈستىگه ئۆز ئارمىيه ۋهزىپىسىنىمۇ يېتىلدۈرۈش تهربىيىلهپ

 نومۇس ئۈچۈن ياپونالر ئىشالر بهزى قىلغان سودىچىالر ۋه سىياسهتچىلهر  ئۆتىگهن. ۋهزىپىسىنى

 ۋهزىپىسىدىن ياكى توسقان ئىككىلهنمهستىن بىر ھېچ ئۇالرنى ئارمىيه قارالغاندا، دهپ ئىش، قىلىدىغان

 ئهكس كۈچلۈكلۈكىنى قهدىمقى ياپونالرنىڭ بۇيرۇقىغا پادىشاھنىڭ ئۇالر  تاشلىغان. ئېلىپ

 بۇيرۇقنىڭ ئاشۇ بولسا ئۆزلىرىنى قىلىپ، مۇئامىله بۇيرۇقتهك چۈشكهن ئالالھدىن خۇددى ئهتتۈرىدىغان،

 تهھدىتكه بىرهر ئىپتىخارى مىللىي ياپونالرنىڭ قېتىم ھهر  ھېساباليدۇ. ئىجراچىلىرى مۇقهددهس

  كۆپ. ئىنتايىن مىسالالر چىققان كىرىپ كۆكرهك ئوفىتسېرلىرى ھهربىي ياپونىيىنىڭ ئۇچرىغاندا،

 دهپ كهلتۈردى، داغ ئىپتىخارغا مىللىي ئوفىتسېرلىرى ياش ئهسكىرىنىڭ ياپونىيه -1936يىلى مهسىلهن،

 كۈنگىچه نهچچه قىسمىنى بىر پايتهختىنىڭ ياپونىيه ئۆلتۈرۈپ، ئهمهلدارلىرىنى دۆلهت قىسىم بىر قارىغان

 بولۇپ، كۆرىنىدىغان ئىسيانكارلىقتهك بىر خۇددى ئهللىكلهرگه چهت ئىشالر بۇنداق  تۇرغان. ئىگىلهپ

 ھهربىيلىرى ياپونىيه يهنى  بولىدۇ. چۈشهندۈرگىلى بويىچىال ھالىتى روھىي ياپونالرنىڭ پهقهت ئۇنى

 ۋه ئۇلۇغلۇقى، ياپونالرنىڭ ئىپتىخارلىق، مىللىي قالغان ئاستىدا تهھدىت قىلىش ئاشۇنداق ئۈچۈن

 سامۇرايالرنىڭ جهڭگىۋار ۋه ئىش، مۇقهددهس بىر يولىدىكى قوغداش غورۇرىنى مىللىي ياپونىيىنىڭ

   قارالغان. دهپ ، ئاتلىنىشى جهڭگه قوراللىق قارشى ئادالهتسىزلىككه



 بىلدۈرۈش ھۆرمهت چوڭقۇر پادىشاھقا ئۇالر  ئارمىيىسىدۇر. ياپونىيه چوقۇنىدىغانالر قاتتىق پادىشاھقائهڭ

 ئۇالرنىڭ  قارايدۇ. دهپ بولىدۇ، قىلغىلى نامايان كۈچلۈك ئهڭ ئېتىقادىنى مىللىي ئۆزلىرىنىڭ ئارقىلىق،

 قالماي، بولۇپال نهرسه مۇقهددهس ئهڭ يۈزىدىكى شارى يهر پۈتۈن كىشى بولغان پادىشاھ نهزىرىده

 ياپونالرنىڭ  ئىكهن. پادىشاھ شۇ يهنىال نهرسىمۇ مۇھىم ئهڭ ئوتتۇرىسىدىكى يۈزى يهر بىلهن جهننهت

ئىكهن. خۇدا بىر ئۆزى پادىشاھنىڭ نهزهرىده،

 بىلهن تىلى غهربلىكلهرنىڭ ۋه چۈشىنىش، تۇرۇپ مهيدانىدا غهربلىكلهرنىڭ ئىدىيىلهرنى يۇقىرىدىكى

 چوقۇنىشى ئهجدادالرغا مهملىكهتنىڭ پۈتۈن چوقۇنۇشنى پادىشاھقا  تهس. ئىنتايىن ئىپادىلهش

 ياپونىيه پۈتۈن ئۇ  ئهمهس. ئىشى ئايرىم ياپوننىڭ بىر ھهر ھهرگىزمۇ ئۇ بولۇپ، بولىدىغان دېيىشكىمۇ

 ئىشلهيدىغان قاتتىق ۋه قىزىقارلىق ناھايىتى ياپونالر بولسا، بولمىغان ئۇ ئهگهر  يادروسى. جهمئىيىتىنىڭ

 باشقا ياپونالرنى يالغۇز چوقۇنۇش بولغان پادىشاھقا  بواللمايتتى. نهرسه باشقا خهلقىدىن ئاسىيا بىر يهنه

 فاناتىسىزم دىنىي ۋه ئېڭى ھۆكۈمهت ھۆكۈمهت، قالماي، چىقىرىپال ئورۇنغا ئۈستۈن كۆپ خهلقلهردىن

(fanaticism)  ئاالھىده بىر ئوخشىمايدىغان زادىال جايلىرىدىكىگه باشقا دۇنيانىڭ پۈتۈن نىڭ 

 -كۈچقۇۋۋهتكه زور غايهت ئېڭى چوقۇنۇش پادىشاھقا ياپونالرنىڭ  كهلتۈرگهن. ۋۇجۇتقا شهكلىنى

 غايهت ۋه پاراخوتلىرىنى ئۇرۇش كۈچلۈك ئهڭ ئۇ بولۇپ، -كۈچقۇۋۋهت روھىي -كۈچقۇۋۋهت بۇ  ئىگه.

  بولمايدۇ. ئۆلچىگىلى بىلهن سان بىرهر ئۇنى  چۈشىدۇ. بېسىپ خىراجهتنى ھهربىي مىقداردىكى زور

مهۋجۇت. سۈپىتىده نهرسه خىل بىر بېرىدىغان ئۈنۈم ياخشى ئىنتايىن ۋه ئېسىل ئىنتايىن ياپونالردا ئۇ ئهمما

 بولۇپ، ئوخشاش مۇناسىۋىتىگه دادىنىڭ بىلهن باال مۇناسىۋىتى بولغان بىلهن پادىشاھى خهلقىنىڭ ياپون

 مۇناسىۋىتى ئائىله ئىبارهت سۇنۇشتىن بوي بىلهن مهجبۇرىيهت كېلىۋاتقان داۋاملىشىپ تارتىپ قهدىمدىن بۇ

 -ئاتائانىسىغا ياپونالر  كهتمهيدۇ. ئىشلىتىپ ئانچه ئهمهلىيهتته ھوقۇقىنى ئۆز پادىشاھ  ئوخشاش. بىلهن

 بىلهنال ئهۋالد بىر مۇناسىۋىتى ئائىله بۇنداق  ئالىدۇ. خهۋهر بالىلىرىدىن -ئاتائانىالر ھهمده سۇنىدۇ، بوي

 ئاراللىرىنىڭ ياپون ئائىلىسى پادىشاھنىڭ دېيىلگىنىدهك، رىۋايهتلهرده خۇددى بهلكى،  تۈگىمهيدۇ.

 ياپونالرنىڭ ئوخشاش، كهلگىنىگه قىلىپ داۋام ھازىرغىچه تاكى باشلىنىپ بىلهنال باشلىنىشى

تۇرىدۇ. بولۇپ مهۋجۇت مهڭگۈ مۇناسىۋىتى ئائىله يۇقىرىقىدهك

  قارىتا سىرتقا ماڭغاندا بىلهن ماشىنا كوچىسىدا پايتهختنىڭ پادىشاھى ياپونىيه ئېتىقادى بۇ ياپونالرنىڭ

 پۈتۈن  بولىدۇ. تازىالنغان -پاكپاكىز كوچىلىرى شهھهر پۈتۈن ۋاقىتتا بۇنداق  بولىدۇ. نامايان روشهن ناھايىتى



 -جىمجىد بىلدۈرۈپ ئېھتىرام تهرىپىده ئىككى كوچىالرنىڭ كىشىلهر چۆكۈپ، -جىمجىدلىققا پايتهخت

 تۇرغان چېتىده ئىككى يولنىڭ ئۆتكهنده، ئالدىدىن ئۇالرنىڭ ماشىنا ئولتۇرغان پادىشاھ  تۇرىدۇ.

  تۇرىدۇ. قاراپ يهرگه تهرىقىده كۆرهلمهيدىغان پادىشاھنى قىلىپ، تهزىم چوڭقۇر ھهممىسى كىشىلهرنىڭ

 تىكىپ كۆز پادىشاھقا كىشىلهرنىڭ تهرىپىدىكى ئىككى يولنىڭ بويىچه، -ئۆرۈپئادىتى ياپونىيىنىڭ

 بىر قهتئىينهزهر، بولىشىدىن تۆۋهن ياكى يۇقىرى قانچىلىك ئورنىنىڭ جهمئىيهتتىكى  چهكلهنگهن. قارىشى

 بىلهن شۇنىڭ بولۇپ، ھاقارهت قىلىنغان ئادهمگه مۇقهددهس بىر قارىشى تىكىپ كۆز پادىشاھقا ئادهمنىڭ

  بولىدۇ. ئوخشاش بىلهن قىلغانلىق دهپسهنده ئېتىقادىنى دىنى ئۆزىنىڭ ئۇ

 ئوردىسىدا پادىشاھ ئهته كۆچۈرۈپ، كۆزدىن قوراللىرىنى زامانىۋى ياپونىيىنىڭ بۈگۈن پادىشاھى ياپونىيه

 رولىنى بولۇش كېلىشتۈرگۈچى تاشقىرى دهرىجىدىن ئوتتۇرىسىدىكى يۈزى يهر بىلهن جهننهت

 دهپ ئىش، زىددىيهتلىك -ئۆزئارا ھهرگىزمۇ ئىشالرنى خىل ئىككى بۇ ياپونالر بۈگۈنكى  ئۆتهۋېرىدۇ.

 ئۇرۇق ئېتىزىغا شال ھالدا سىمۋوللۇق بهزىده پادىشاھ بويىچه، -ئۆرۈپئادهت قهدىمقى  ئويلىمايدۇ.

 خىل ئىككى يۇقىرىدىكى ئائىلىسى پادىشاھ  توقۇيدۇ. رهخ يىپهك بولسا ئايالى ئۇنىڭ  چاچىدۇ.

 پادىشاھ يالغۇز خهلقى ياپونىيه  ماڭىدۇ. قىلىپ تهڭال ئىككىسىنى ھهر ئىشالرنىڭ ئهنئهنىۋىي

بىلدۇرىدۇ. ھۆرمهت دهرىجىده يۈكسهك كىشىلهرگه بارلىق يهردىكى ئۇ ئهمهس، ئوردىسىغىال

 مېنىڭ  ئهھۋاللىرى. بۇرۇنقى -1945يىلىدىن ياپونىيىنىڭ قىلىنغىنى بايان يۇقىرىدا  :ئىالۋه

 لېكىن،  بولدى. ئۆزگىرىش ئاز بىر ئهھۋالالردا يۇقىرىقىدهك كېيىن ئۇرۇشىدىن -2دۇنيا چۈشىنىشىمچه

 ئۇرىشى -2دۇنيا ئۈچۈن نېمه بايانالردىن يۇقىرىدىكى  مهۋجۇت. ھازىرمۇ ئېلېمېنتلىرى نۇرغۇن ئۇنىڭ

 تاجاۋۇز دۆلهتلهرگه قانچه بىر ئارمىيىسى ياپونىيه بىلهن بۇيرۇقى بىر پادىشاھىنىڭ ياپونىيه مهزگىلىده

ئهمهس. تهس چۈشىنىۋېلىش باشلىغانلىقىنى ئۇرىشى

كېرهك؟ چۈشىنىش قانداق كېڭهيمىچىلىكىنى ئاسىيادىكى شهرقىي ياپونىيىنىڭ.7

 قىسىم بىر ئاسىيادىكى شهرقىي -20ئهسىرلهرده ۋه -19 ياپونىيه بولغىنىدهك، خهۋىرىده ئوقۇرمهنلهرنىڭ

 ۋه مىللهت ئوخشىمىغان سهۋهبلىرىنى بۇنىڭ  بېسىۋالدى. بىلهن ئۇرۇشى تاجاۋۇز دۆلهتلهرنى

 گۇرۇپپا بىر مهخسۇس گېرمانىيه -1943يىلى  چۈشهندۈرىدۇ. خىل ھهر دۆلهتلهر ئوخشىمىغان

 ئۈستىده سىرالر بواللىشىدىكى دۆلهت كۈچلۈك بىر ياپونىيىنىڭ تهشكىللهپ، مۇتهخهسسىسلهرنى

 يۇقىرىدا مهن  چىققان. يېزىپ دوكالت بىر ئاساستا شۇ ھهمده بارغان، ئېلىپ تهتقىقات ۋه تهكشۈرۈش



 دوكالت ئۇ  يېزىلغان. ئاساسهن دوكالتقا ئاشۇ قىسمى كۆپ خېلى مهزمۇنالرنىڭ قىلغان بايان

 يهرده بۇ مهن بولۇپ، توختالغان مهخسۇس ئۈستىدىمۇ كېڭهيمىچىلىكى ئاسىيادىكى شهرقىي ياپونالرنىڭ

 تارىخىي قىسىم بىر ئۆتكهن بولۇپ ئاسىيادا مهزمۇن بۇ  ئۆتىمهن. قىلىپ بايان قىسقىچه مهزمۇننى ئاشۇ

ئوياليمهن. دهپ مۇھىم، ناھايىتى ئۈچۈن چۈشىنىش توغرا ۋهقهلهرنى

 نهۋرىسى ئۇنىڭ  قىلدى. ھۆكۈمرانلىق يىل 74 خهلقىگه ياپون مىليون 30 مېئىجى پادىشاھى ياپونىيه

 نوپۇسقا مىليون 100 بۇ ئۇ بولۇپ، قىلغان ھۆكۈمرانلىق نوپۇسىغا ياپون مىليون 100 ۋاقىتتا ئهينى بولسا

 زۆرۈر، قوشۇش خهلقلهرنى ئاسىيالىق مىليون يۈز نهچچه قىلىدىغان قوبۇل يېتهكچىلىكىنى ياپونىيىنىڭ

 بولسا، قۇرۇلغان ئۈستىگه يىپهك ۋه چىغ قهغهز، بامبۇك، ياغاچ، مهدهنىيىتى ياپون قهدىمقى  قارىدى. دهپ

 بولىشىغا شۇنداق  قۇرۇلغان. ئۈستىگه ماشىنىالر ۋه زاۋۇت پوالت، تۆمۈر، مهدهنىيىتى ھازىرقى ئۇالرنىڭ

 ئۇالرنىڭ بولماستىن، مهدهنىيهت -20ئهسىردىكى نهرسه تۇرغان قىلىپ كۈچلۈك ياپونىيىنى قارىماي،

 قوغدىغۇچى ۋه كهلگۈچى ساقالپ مهدهنىيىتىنى ئاسىيا بۇيان تارىختىن ياپونىيه  مهدهنىيىتىدۇر. قهدىمقى

 كهتكهن ئاجىزالپ كۆپ مهدهنىيهتلىرى قهدىمقى ھىندىستاننىڭ ۋه كورىيه جۇڭگو،  كهلدى. بولۇپ

 جارى ئوخشاشال بۇرۇنقىغا كۈچىنىمۇ ھاياتىي ئۆزلىرىنىڭ قالماي، ساقلىنىپال ياپونىيىده ئۇالر بولۇپ،

 ساھهلهرده ھهممه باشقا ئهمهس، ساھهسىدىال تېخنولوگىيه يالغۇز ياپونالر شۇڭالشقا  كهلدى. قىلدۇرۇپ

   قارايدۇ. دهپ بېشى، خهلقلىرىنىڭ ئاسىيا ئۆزلىرىنى

 Japanese» ئىنگلىزچه دېگهن، «قىلىدۇ خىزمهت ئۈچۈن ئاسىيالىقالر »ئاسىيا ياپونىيه -1934يىلى

Monroe Doctrine: Asia for Asians» چىقتى. تۈزۈپ سىياسهتنى ئاتىلىدىغان دهپ  

 كۆلهمده زور خېلى پىالننى سىياسىي بۇ ياپونالر ئىچىده، ۋاقىت يېقىن يىلغا 10 كېيىنكى شۇنىڭدىن

 كۆپىيىپ، ئۆزلۈكسىز سانى نوپۇسنىڭ ياشايدىغان ئاستىدا باشقۇرۇشى ياپونالرنىڭ  ئاشۇردى. ئىشقا

 ئاسىيا شهرقىي  باشلىدى. چىقىشقا قۇرۇپ قىلىپ رايون گۈللهنگهن ئورتاق بىر ئاسىيانى شهرقىي ئۇالر

 ئۇالردىن ۋه بولىدىغان، قايىل ئۇالرغا ھۆرمهتلهيدىغان، ئۇالرنى چۈشىنىدىغان، ناھايىتى ياپونالرنى خهلقى

 ئهنگلىيىنى كېلىپ گېرمانىيىدىن -5ئهسىرده ياپونالر جهھهتته بۇ بولۇپ، كهلگهن ھالهتكه بىر قورقۇدىغان

 -ئانگىلوساكسونالرنىڭ ئاسىيالىقالر شهرقىي  چۈشتى. ئېشىپ -ئانگىلوساكسونالردىن بېسىۋالغان

 بېسىۋالغان ئۆزلىرى بولسا ياپونالر قالغانلىقىنى، كېلىپ ئاجىز باشقۇرۇشتا يهرلهرنى بېسىۋالغان ئۆزلىرى

 ئىشالرنى قانداق ياپونىيىنىڭ  كۆردى. بىلهن كۆزى ئۆز قىلدۇرغانلىقىنى تهرهققىي ئۇچقاندهك جايالرنى

 ئادهم بىر مانجۇرىيىنىڭ بىلهن قولى ياپونىيىنىڭ  كۆردى. بىلهن كۆزى ئۆز قىالاليدىغانلىقىنى

 ياپونىيىنىڭ  كۆردى. ئايالنغانلىقىنى مهركىزىگه تهرتىپنىڭ يېڭى بىر ئاسىيادىكى جايدىن ياشىمايدىغان



 ئىبارهت ياپونىيىدىن  يهتتى. چۈشىنىپ ئىكهنلىكىنى مهركىزى ئاسىيانىڭ شهرقىي ۋه كۈچ ھهقىقىي بىر

 ئاسىيانىڭ شهرقىي يالغۇز  (the land of the rising sun) ماكانى قۇياشنىڭ كۆتۈرۈلىۋاتقان بۇ

 زامان ھازىرقى قالماي، بولۇپال ماكانى تىرىلىش قايتا جهھهتتىن روھىي مهدهنىيىتىنىڭ قهدىمقى

 بايرىقىدىكىسى ياپونىيىنىڭ :)ئهسكهرتىش كۆردى ئىكهنلىكىنى مهركىزى مهدهنىيهتلىشىشىنىڭمۇ

 سانىنى ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئىۋهتىدىغان ئوقۇشقا ياپونىيىگه ئۇالر  (رهسىمى. قۇياشنىڭ كۆتۈرۈلىۋاتقان

كۆپهيتتى. -يىلدىنيىلغا

 كۈچىنىڭ دۆلهت ياپونىيه ھادىسىسىنى، قىلىش تهرهققىي پارتالپ ياپونىيىنىڭ ئامېرىكا بىلهن ئهنگلىيه

 بىلهن نهرسىلهر ماددىي نهرسىنى ھهممه  كۆرمىدى. ھادىسىسىنى مېڭىش ئۆسۈپ توختاۋسىز

 -كۈچقۇدرىتىنى روھىي بىلهن قارىشى قىممهت روھىي ياپونىيىنىڭ دۆلهت ئىككى بۇ ئولچهيدىغان

 كهلتۈرۈپ ئهھۋال خىل بۇ ۋه سانى نوپۇس مېڭىۋاتقان ئۆسۈپ كۈنسايىن ياپونىيىنىڭ  چۈشهنمىدى.

 تهبىئىي بولمايدىغان توسقىلى بىر مۇشۇنداق ھهتتا ئۇالر  قىلمىدى. پهرۋا ئاقىۋهتلهرگه چىقىرىدىغان

 بىلهن تهدبىرلهر بولغان سهۋهبچى كېلىشىگه ۋۇجۇتقا پارتىالشنىڭ كۆرۈۋاتقان ھازىر بىز جهرياننى

بولدى. توسماقچى

 روھى ھهمكارلىشىش يېقىندىن -ئۆزئارا ياپونالرنىڭ.8

 ئۇنداق  ئىدىم. پىالنلىغان چىقىشنى يېزىپ قىلىپ ماقاله ئايرىم بىر مهزمۇننى بۇ ئهسلىده مهن

 پوالتتهك مىللهتنىڭ بىر روھى ھهمكارلىشىش يېقىندىن -ئۆزئارا بىرى، سهۋهبلهرنىڭ پىالنالشتىكى

 دهرىجىده يۇقىرى ئهڭ ئىشلىرىنى ئۆز ئاشۇرۇپ، ئىشقا بىرلىكىنى ئىشالردىكى ھهممه بىلهن ئۇيۇشۇشى

 بولسا، بىرى يهنه   ئوينايدۇ. رول ھالقىلىق ئىنتايىن تاپقۇزۇشتا قۇدرهت مىللهتنى بېرىپ، ئېلىپ ئۈنۈملۈك

 ئىنتايىن دهرىجىده دېيهرلىك يوق روھ بۇ ئۇيغۇرالردا ئهكسىچه ئۇنىڭ كۈچلۈك، ئىنتايىن روھ بۇ  ياپونالردا

 قالغان ئۇالرنىڭ روھىنىڭ ھهمكارلىشىش ياپونالرنىڭ جهريانىدا توپالش ماتېرىيال ئهمما  ئاجىزلىقىدۇر.

 تهپسىلى ھهقته بۇ شۇڭا ئىكهنلىكىنى، باغلىنىشلىق زىچ بىلهن خاراكتېرى تهبىئىي ئۇالرنىڭ ۋه روھى

 كىچىك بىر يهرگه مۇشۇ مهزمۇننى بۇ بىلهن شۇنىڭ  قىلدىم. ھېس يوقلىقىنى ھاجىتى توختۇلۇشنىڭ

كهلدىم. قارارىغا كېتىش ئۆتۈپ قىستۇرۇپ قىلىپ تېما

 چىققان. كېلىپ نهرسىدىن ئىككى مۇنداق روھى ھهمكارلىشىش ياپونالردىكى ئېيتقاندا، ئومۇمالشتۇرۇپ



 ئهخالق مائارىپىدىكى ياپونىيه بولسا بىرى يهنه  روھى. سامۇراي تونۇشتۇرغان يۇقىرىدا مهن بىرى ئۇنىڭ 

 :[6] ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز قىسىمنى 4 مۇنداق تهربىيه ئهخالقىي مهكتهپلىرىدىكى ياپونىيه  تهربىيىسى.

 تاالنتلىرى، ئۆزىنىڭ يهنى، چۈشىنىش، توغرا ۋه تولۇق -ئۆزئۆزىنى :ئاڭلىقلىقى ئۆزىنىڭ (1)

 بولغان بىلهن باشقىالر (2)  بىلىش، قاتارلىقالرنى ئىپادىسى -ئىشھهرىكهتتىكى ۋه ھېسسىياتى

 تهبىئهت (4) ۋه مۇناسىۋهت، بولغان بىلهن جهمئىيهت ۋه گۇرۇپپىالر بولغان تهۋه ئۆزى (3) مۇناسىۋهت،

 شهخسنىڭ بىر ھهر قىسىم ئىككى ئىچىدىكى قىسىمنىڭ 4 بۇ  مۇناسىۋهت. بولغان بىلهن كائىنات ۋه

 بولۇپ، ئۈستىده مۇناسىۋهتلهر بولغان بىلهن جهمئىيهت ۋه گۇرۇپپىالر بولغان تهۋه ئۆزى ئادهم، باشقا

 بېرىدىغانلىقىنى ئهھمىيهت نهقهدهر ھهمكارلىققا ئوتتۇرىسىدىكى كىشىلهر ياپونالرنىڭ بىز بۇنىڭدىن

 مىننهتدارلىق باشقىالرغا -ئهدهپئهخالق، مۇناسىۋهت بولغان بىلهن باشقىالر يهردىكى بۇ  كۆرۈۋاالاليمىز.

  ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز قاتارلىقالرنى كهمتهرلىك ۋه دوستلۇق، قىلىش، ھۆرمهت باشقىالرغا ۋه بىلدۈرۈش

 پائالىيهتلىرىگه گۇرۇپپا مهجبۇرىيهت، ئاممىۋىي بولسا  مۇناسىۋهت بولغان بىلهن جهمئىيهت ۋه گۇرۇپپا

 مهدهنىيهتلهرگه يات باشقا ۋه قىلىش،  ھۆرمهت ئهنئهنىگه قىلىش،  ھۆرمهت ئوقۇتقۇچىالرغا قاتنىشىش،

 جهمئىيهتكه قىلىش،  ھۆرمهت ئهزالىرىغا ئائىله مهسئۇلىيهتچانلىق، ئادالهتلىك، شۇنداقال قىلىش،  ھۆرمهت

    ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز قاتارلىقالرنى  سۆيۈش ۋهتهننى ۋه قوشۇش، تۆھپه

 ئىجتىمائىي ۋه ئهخالقىي ئارقىلىق -ئىشپائالىيهتلهر ئاالھىده قىسىم بىر مىنىستىرلىكى مائارىپ ياپونىيه

 گۇرۇپپا بولغان زۆرۈر  :چىقارغان كۆرسهتمه مۇنداق ساھهسىده ئاشۇرۇش ئىشقا تهربىيىنى

 قىلىشىنى تهرهققىي ساغالم ھالدا ماسالشقان -ئۆزئارا بهدهننىڭ بىلهن كۆڭۈل ئارقىلىق، -ئىشپائالىيهتلىرى

 بىلهن ساالھىيىتى بولۇش ئهزاسى بىر گۇرۇپپىنىڭ راۋاجالندۇرۇش، ئىندىۋىدۇئاللىقنى ئاشۇرۇش، ئىشقا

 بىر يېتىلدۈرۈش، پۇزۇتسىيىنى ئهمهلىي ۋه مۇستهقىل بولغان زۆرۈر ئۈچۈن يارىتىش ھايات ياخشى بىر

 ھهممه ئۆزىنىڭ ھهمده چوڭقۇرالشتۇرۇش، تونۇشنى بولغان ھاياتقا بىلهن سۈپىتى بولۇش ئىنسان

كېرهك. يېتىلدۈرۈش ئىقتىدارىنى سېلىش ئىشقا تولۇق كۈچلىرىنى يوشۇرۇن

 مهۋجۇت قۇلۇپلىرىنىڭ ئوقۇغۇچى كۆپلىگهن ئۇالردا ئاالھىدىلىكى، چوڭ بىر مهكتهپلىرىنىڭ ياپونىيه

 مهكتهپ قۇلۇپالرنى بۇ  قۇلۇپالر. ئاكادېمىك ۋه مهدهنىيهت مۇزىكا، تهنھهرىكهت، مهسىلهن،  بولىشىدۇر.

 يۇقىرى  باشقۇرىدۇ. ۋه قۇرىدۇ ئۆزلىرى ئوقۇغۇچىالر يېتهكچىلىكىده ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئورۇنالشتۇرغان

 -قائىدهتۈزۈملهرنى ئۇالرغا چېنىقتۇرۇپ، ئوقۇغۇچىالرنى يىللىقتىكى تۆۋهن ئوقۇغۇچىالر يىللىقتىكى

 قولغا سادىقلىقىنى بولغان قۇلۇپالرغا ئۇالرنىڭ بولۇپ، ياردهمده ئۇالرغا جهھهتتىن ھهر ئۆگىتىپ،

 -ئۆزئارا قىلىپ، يىغىلىش قېتىم بىر دېگهنده كام كۈنىگه ئهزالىرى قۇلۇپنىڭ بىر ھهر  كهلتۈرىدۇ.



 -ئۆزئۆزىنى بولۇش، تىرىشچان بولۇش، مهسئۇلىيهتچان بولۇش، -ئهدهپئهخالقلىق ھهمكارلىشىش،

 ئېلىپ ئىش يولىدا يېتىلدۈرۈش سۈپهتلهرنى روھىي قاتارلىق بولۇش دوستانه ۋه مۇكهممهللهشتۈرۈش

 تهكىتلهش داۋاملىق ۋه قاتتىق ئىنتايىن مۇھىملىقىنى پائالىيهتلهرنىڭ كۈندىلىك مۇشۇنداق  بارىدۇ.

 يۇقىرى ناھايىتى مهقسىتىنى يېتىلدۈرۈش خاراكتېر ئېسىل ئوقۇغۇچىالردا مهكتهپلىرى ياپونىيه ئارقىلىق،

 مهدهنىيىتىنى ئۆز ئوقۇغۇچىالردا ياپون ئارقىلىق جهريان مۇشۇنداق  ئاشۇرىدۇ. ئىشقا بىلهن ئۈنۈم

 بۇ  مهكتهپلىرىنىڭ ياپونىيه  يېتىلدۈرىدۇ. ئهخالقنى قىلىدىغان ئهمهل ئهنئهنىسىگه ئۆز ۋه ساقاليدىغان

 ئوقۇغۇچىالردىن ئۇالر بهلكى،  ئهمهس. ئهقىدىسى دىننىڭ بىرهر نهرسىسى پايدىلىنىدىغان ساھهده

 بىلىپ ۋاقىت ھهر كۆرسىتىدىغانلىقىنى تهسىر قانداق دۇنياغا ۋه ئهتراپىدىكىلهرگه -ئىشھهرىكىتى  ئۆزىنىڭ

 بېرىپ، بهلگىلهپ ئهخالقالرنى گۈزهل قاتار بىر ئوقۇغۇچىالرغا ھهمده قىلىدۇ، تهلهپ قاتتىق تۇرۇشنى

  قىلغۇزىدۇ. ئىجرا سۈپىتىده تۈزۈپ ئۇالرنى

 «-»داالسهپىرى بىرى يهنه ئىشالرنىڭ ئورۇنالشتۇرىدىغان كۆپ ئهڭ مهكتهپلىرى ياپونىيه

(field-trip) .قانچه بىر بولسا ۋاقتى تهتىل ياكى كۈن بىر ئوقۇغۇچىلىرى سىنىپ بىر بۇنىڭدا  قىلىشتۇر 

 بىرهر ئوخشاش شۇنىڭغا ياكى شىركهت، داڭلىق بىر باغچا، تهبىئىي بىر چىقىرىپ، ۋاقىت كۈن

 ۋه قهدىرلهش تۇرمۇشنى سۆيۈش، تهبىئهتنى بالىالردا ئارقىلىق پائالىيهت بۇ  بارىدۇ. يهرگه ئهھمىيهتلىك

 ھهممه ھهمده كۆرسىتىش، مېھرىبانلىق -بىربىرىگه قهدىرلهش، ھاياتلىقنى ۋه ھاياتنى كۆيۈش، ئۇنىڭغا

  يېتىلدۈرىدۇ. خىسلهتلىرىنى ھهمكارلىشىش يېقىندىن -ئۆزئارا ئىشتا

 گۇرۇپپا ۋه باغلىنىش، ئوتتۇرىسىدىكى گۇرۇپپا بىلهن ئادهم بىر ھهر ئوقۇغۇچىالرغا مهكتهپلىرى ياپونىيه

 مهكتهپ پائالىيهتلىرى، گۇرۇپپا سىنىپتىكى مۇھىملىقىنى ئىنتايىن ھهمكارلىشىشنىڭ -ئۆزئارا ئىچىدىكى

 قۇلۇپلىرىنىڭ ئوقۇغۇچى خىل ھهر ۋه ئىشلىرى، تارقىتىش تاماق ئوقۇغۇچىالرغا ئىشلىرى، تازىالش

 قاتتىق رىقابهتلىشىشىنى رهقىبلهرچه ئىشتا بىرهر ئوقۇغۇچىالرنىڭ    ئۆگىتىدۇ. ئارقىلىق پائالىيهتلىرى

 ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهرگىزمۇ مهكتهپلهرده  قويىدۇ. يول رىقابهتلىشىشكىال دوستانه پهقهت  چهكلهيدۇ.

 چوڭقۇر ياپونىيىده تۈزۈمى دهرىجه ھوقۇق تهلىماتىدىكى كۇڭزى  قىلمايدۇ. ئېالن نهتىجىسىنى ئوقۇش

 چوڭالردىن كىچىكلهر ئوقۇغۇچىلىرىدىن مهكتهپ باشالپال يېشىدىن كىچىك بولۇپ، تارتقان يىلتىز

 بولسا چوڭالردىن   قىلىنىدۇ. تهلهپ قىلىش قوبۇل يېتهكچىلىكىنى چوڭالرنىڭ ۋه ئۆگىنىش،

 پۈتۈن  قىلىنىدۇ. تهلهپ قىلىش ياردهم كىچىكلهرگه ۋه چېنىقتۇرۇش كىچىكلهرنى ئۆگىتىش، كىچىكلهرگه

 بولۇش ئادىل -بىربىرىگه ۋه بولۇش راستچىل -بىربىرىگه بولۇش، سهمىمىي -ئۆزئارا جهمئىيىتىده ياپونىيه

 بىر قانداق ھهر قوشۇلۇپ، تۈزۈمى دهرىجه ھوقۇق يۇقىرىقىدهك بۇنىڭغا بولغاچقا، ئاشقان ئهمهلگه تولۇق



 ۋۇجۇتقا بىرلىك قاتتىق ئۇيۇلتاشتهك ئوتتۇرىسىدا ئهزاالر بارلىق قاتنىشىۋاتقان قىلىشقا ئىشنى ئاشۇ ئىشتا،

 بىلهن ئۈنۈم يۇقىرى ناھايىتى ۋه ئىچىده ئاتموسفېرا راھهت ئىنتايىن بىر ئىشالر بىلهن شۇنىڭ  كېلىدۇ.

 كهلگهنده يهرگه بىر  ياپونالر ئۈچ بولسا، يۇۋاش ئوخشاش قويغا بىر ۋاقتىدا يالغۇز  ياپون بىر   يۈرىشىدۇ.

 بىلهن ئاۋاز چوڭ  كۆرمهيسىز. -ئۇرۇشجېدهل ئارىسىدا ياپونالر سىز  كېتىدۇ. ئۆزگىرىپ شىرغا بىر ئۇالر

  كۆرمهيسىز. بولغانالرنى كۆرسهتمهكچى ئۆزىنى ئالدىدا باشلىق ياكى يىغىندا  كۆرمهيسىز. سۆزلهشكهننى

 دېگىنىڭ »سېنىڭ ھهرگىز ئۇالر  كۆرمهيسىز. ئىشلىرىنى چۈشۈرۈش ياكى كهمسىتىش -بىربىرىنى

 سېنىڭ »مهن ھهرگىز ئۇالر  دهيدۇ. «مۇنداق، ئىش بۇ »مېنىڭچه ئورنىغا ئۇنىڭ  دىمهيدۇ. «خاتا،

 »مهن ئورنىغا ئۇنىڭ  دېمهيدۇ. «قوشۇلمايمهن پىكىرىڭگه سېنىڭ »مهن ياكى «قارشى پىكىرىڭگه

 باشقىچه »مهن  ياكى «ئوخشىمايدۇ، سىزنىڭكىگه پىكىرىم »مېنىڭ ، «ئويلىمايمهن ئۇنداق

  دهيدۇ. «ئوياليمهن،

 كۆز ئىشنى بىر مۇنداق داۋاملىق ئاساسهن، سهرگۈزهشتلهرگه كهچۈرگهن بېشىمدىن ئۆز ھازىرغىچه مهن

 ئىنتايىن بىر يهرده پۇكۇنى »بۈگۈن كىرىپ، ئىچىگه ياپونالرنىڭ توپ بىر سىز ئهگهر  :ئهكىلىمهن ئالدىمغا

 «نېمىكهن؟ مهزمۇنى لېكسىيىنىڭ »ئۇ سىزدىن ئىشتىكال ياپونالر دېسىڭىز، «بېرىلىپتۇ، لېكسىيه ئېسىل

 سىزدىن ھالدا كۆپۈنچه دېسىڭىز، كىرىپ ئىچىگه ئۇيغۇرالرنىڭ توپ بىر گهپنى بۇ ئهگهر  سورايدۇ. دهپ

 شىركهتنىڭ، ئىشلهۋاتقان ئۆزى ياپونالر  چىقىدۇ. سورايدىغانالر دهپ «بېرىپتۇ؟ كىم لېكسىيىنى »ئۇ

 كىم لېكسىيىنى ھېلىقى ئۇالر ئهھۋالدا بۇنداق بولغاچقا، قويىدىغان -1ئورۇنغا مهنپهئهتىنى دۆلهتنىڭ ياكى

 ياكى شىركىتىگه لېكسىيىده ئۇ ئهكسىچه، ئۇنىڭ  ئالمايدۇ. ئېتىبارغا بىر ھېچ ئاساسهن بهرگهنلىكىنى

 مهن ئۇنى  ئۇيغۇرالرچۇ؟  مهركهزلهشتۈرىدۇ. دىققىتىنى پۈتۈن بارلىقىغا مهزمۇن نېمه پايدىلىق ۋهتىنىگه

 بىلگهننى »سهن «چاغاليسهن؟، نېمه »ئۆزهڭنى «نېمىتىڭ؟، »سهن  بىلىسىز. سىز دهمىسهممۇ

  تونۇشلۇق. ناھايىتى بىزگه سۆزلهر بۇنداق  . «سوقسۇن زهگهر »ئالتۇننى  «بىلمهمدىكهن؟، باشقىالر

  كهلدىم. ئاڭالپ كۆپ خېلى ھازىرغىچه مهنمۇ ئۇالرنى

 مهزكۇر مهن سهۋهبلهرنى بولۇشىدىكى ئۇنداق  قادىر. ئىنتايىن ھهمكارلىشىشقا -ئۆزئارا ياپونالر قىسقىسى،

 دهل ياپونالرنىڭ جهھهتته بۇ بولسا ئۇيغۇرالر  ئۆتتۈم. تونۇشتۇرۇپ ماقالىدا ئالدىنقى بىلهن ماقاله

 رهقىبلهرچه بىزده  ئاجىز. ئىنتايىن بهلكى، ئهمهس، قادىر ھهمكارلىشىشقا -ئۆزئارا -ئهكسىبىز

 تۇرىدىغانالر تهييار يېقىتىشقا كوالپ ئوپۇر ھهتتا قىلىشقا، -ئىچىتارلىق كۆرهلمهسلىككه، رىقابهتلىشىشكه،

 ئىسالم قىلغان داۋام ئهسىرگىچه 20 ئهسىردىن 15 جهھهتتىن ئاساسىي ئهھۋالنى خىل بۇ  ئهمهس. ئاز

 باشقا ئهمهس، ئۇيغۇرالردىال يالغۇز ئۇالر بولۇپ، چىقارغان كهلتۈرۈپ «دهۋرى »قاراڭغۇ دۇنياسىنىڭ



 سهۋهبلهردىن بولغان ئورتاق مۇسۇلمانالرغا ئاشۇنداق  مهۋجۇت. ئومۇميۈزلۈك مۇسۇلمانالردىمۇ بارلىق

 مهزگىل بىر بىزنىڭ بولسىمۇ، ئۇ  بار. سهۋهبمۇ ئاالھىده بىر ئۈچۈن، ئۇيغۇرالر يهنى ئۈچۈن، بىز باشقا،

 بولغان ئورتاق مۇسۇلمانالرغا مهن  ياشىغانلىقىمىزدۇر. بولۇپ تىجارهتچى قىلىپ،  بهرپا يولىنى يىپهك

 دهيدىغىنىم، يهرده بۇ مېنىڭ  توختىلىمهن. ئايرىم يهنه ماقالىلىرىده كېيىنكى ئۆزهمنىڭ ئۈستىده سهۋهبلهر

 سۈپهتلهر ئېسىل نۇرغۇن تېگىشلىك ئۆگىنىشىمىزگه ياپونالردىن بىزنىڭ جهھهتته ھهمكارلىشىش -ئۆزئارا

ئۆتتۈم. تونۇشتۇرۇپ قىسقىچه يۇقىرىدا ئۇالرنى مهن  بار.

 ھهققىده ئېتىقاد دىنىي.9

 تونۇماي ئالالھنى بۇالر ھهي، »  :دېگهن مۇنداق تونۇشۇمغا بىر مېنىڭ ئهرهب بىر ياشاۋاتقان ياپونىيىده

 پهننى ۋه دىن بولسا، بولغان مۇسۇلمان بۇالر  تىرىشچان. ھهم سهمىمىي ئهدهپلىك، بۇنچىلىك تۇرۇپ

 ئايان ھهممىمىزگه  «ئىكهن. بىرهر تىكلهپ ئوبرازىنى مۇسۇلماننىڭ ھهقىقىي دۇنياغا پۈتكۈل قىلىپ، قورال

 بولۇشقا  مۇسۇلمان ياپونالرنى ئاساسالنغاندا، چۈشهنچىمىزگه توپلىغان ھازىرغىچه بىزنىڭ بولغىنىدهك،

 ئېرىشتۈرۈش ساپاغا ساپاسىدهك ياپونالرنىڭ مۇسۇلمانالرنى ئهمما  ئهمهس. ئاسان قىلىش قايىل

 ئۆز مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇ -بوالمدۇيوق، ئاشۇرغىلى ئىشقا ئهمهلىيهتته ئۇنى بىراق  بار. مۇمكىنچىلىكى

 بۇنىڭدىن بىزنىڭ ئۇ -بوالالمدۇقيوق، ياپونالردهك جهھهتتىن ساپا ئۇيغۇرالر بىز  باغلىق. تىرىشچانلىقىغا

  باغلىق. كۆرۈشىمىزگه ئىش قانداق كېيىن

 ئوقۇغۇچىالر ئۇيغۇر ھازىر خېتىده، پارچه بىر يازغان يېقىندا ماڭا ئوقۇغۇچى بىر ئوقىۋاتقان دىيارىدا ئۇيغۇر

 قاتتىق تىرىشمايدىغانالر، ۋه تىرىشىدىغانالر ئوقۇشتا ئهمهس، كۈچلۈك ۋه كۈچلۈك ئېتىقادى دىنىي

 بۇ ھهمده كهتكهنلىكىنى، بۆلۈنۈپ گۇرۇھالرغا قانچه بىر دهپ قهدىرلهيدىغانالر ۋاقىتنى ۋه ئوينايدىغانالر

 كۆرۈپ ھهممىمىز بىز  يېزىپتۇ. ئۆتۈشمهيدىغانلىقىنى ياخشى -ئۆزئارا گۇرۇھالر ئوخشىمىغان

 ۋه مۇزاكىره بېرىلىدىغان ئېلىپ ئۈستىده تېمىالر خىل ھهر تورالردىكى ئۇيغۇرچه ھازىر تۇرۇۋاتقىنىمىزدهك،

 بهزىده  كېتىۋاتىدۇ. بۆلۈنۈپ قۇتۇپقا قانچه بىر جهھهتته -كۆزقاراش دىنىي ئاسانال ئوقۇرمهنلهر مۇنازىرىلهرده،

 كۆپ خېلى ئىشالرمۇ بېرىدىغان ئازار كۆڭلىگه -بىربىرىنىڭ ۋه ئهيىبلهيدىغان، -بىربىرىنى تهرىقىده ئاشۇ

 تونۇشتىكى قېتىم ھهر مهن بولۇپ، ئاشىدىغان يېتىپ ھازىر خارلىق كېلىۋاتقان بىزگه  بولىۋاتىدۇ. سادىر

 كۆرگهنده، ئازابالرنى قىلىۋاتقان پهيدا ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز چىققان، كېلىپ يېتهرسىزلىكلهردىن ۋه خاتالىق

  كېتىدۇ. ئېتىشىپ يۈرىتىم



 كېلىپ ھالهتكه بىر بۈگۈنكىدهك ئۇيغۇرالرنىڭ ئىختىالپلىقى پىكىر قىسىم بىر ئېيتقاندا، ئومۇمالشتۇرۇپ

 يوق، سهۋهنلىكى دىنىنىڭ ئىسالم ئۇنىڭدا بىلهن، قارايدىغانالر دهپ بولغان، دىنىدىن ئىسالم قېلىشى

 ۋه پادىشاھى ياپون مهن ماقالىده ئالدىنقى بىلهن ماقاله مهزكۇر  بولىۋاتىدۇ. ئوتتۇرىسىدا قارايدىغانالر دهپ

 ۋه ئادىللىقى، سهمىمىيهتلىكى، بولغان -بىربىرىگه خهلقىنىڭ ياپون پۈتۈن باشالپ ئارمىيىسىدىن ياپون

 تېپىشىدا قۇدرهت بۈگۈنكىدهك ياپونالرنىڭ سۈپهتلهرنىڭ ئاشۇ  بهردىم. چۈشهنچه ھهققىده مېھرىبانلىقى

 »ئۇيغۇرالرنىڭ يهرده مۇشۇ ھازىر بىز قېنى  ئۆتتۈم. شهرھىلهپ ئوينىغانلىقىنى رول مۇھىم ئىنتايىن

 دىنىمۇ، ئىسالم بىرى ئامىلالرنىڭ مۇھىم بولغان سهۋهپچى قېلىشىغا كېلىپ ھالهتكه بىر ھازىرقىدهك

  باقايلى. يۈرگۈزۈپ مۇھاكىمه ئازراق ئۈسىتىده مهسىله دېگهن «ئهمهسمۇ؟

 سۈپهتلىك، يوقىرى ئىنتايىن چوقۇم ئادهم چىقىرىدىغان ھۆكۈم توغرا ۋه ئادىل ئۈستىده مهسىله بۇ مېنىڭچه

 ۋه ھهدىسشۇناس، ئىسالمشۇناس، ئىلمىي ۋه  ئادىل  ھهققانىيهتچى، راستچىل، سهمىمىي، ئىنتايىن يهنى

 مهسىله يۇقىرىدىكى ئادهمنىڭ بىر بواللمىغان ئۇنداق  كېرهك. بولىشى مۇتهخهسسىسى كهرىم قۇرئان

 بىلىملهرگه ئىگىلىگهن ھازىرغىچه مهن  ئهمهس. مۇمكىن چىقىرالىشى يهكۈن ئادىل ئۈستىده

 بۈگۈنكىدهك بىزنىڭ ۋه قېلىشى، چۈشۈپ ئهھۋالغا ھازىرقىدهك مۇسۇلمانالرنىڭ پۈتۈن ئاساسالنغاندا،

 ئىشتا بۇ بولۇپ، دىن ئۇلۇغ بىر ئىسالم  ئهمهس. بولغان سهۋهبىدىن دىننىڭ قېلىشىمىز چۈشۈپ ھالهتكه

 سهۋهبلهر قېلىشىدىكى  چۈشۈپ ھالغا بۈگۈنكىدهك مۇسۇلمانالرنىڭ  يوق. گۇناھى قانداق ھېچ دىننىڭ

 بولغىلى شهرھىلهپ يهرده بۇ ھهممىسىنى ئۇالرنىڭ بولۇپ، مۇرهككهپ ناھايىتى ۋه كۆپ خېلى

 ھالغا بۈگۈنكىدهك مۇسۇلمانالرنىڭ  مۇمكىن. يېزىشىم تېما ئايرىم بىر كېيىن ھهقته بۇ مهن  بولمايدۇ.

 قىسىم بىر كهلگهن قىلىپ يېتهكچىلىك دىنغا بۇيان تارىختىن بىرى، سهۋهبلهرنىڭ قېلىشىدىكى  چۈشۈپ

 ئهمهل دىننىڭ ۋه ئۆلىماالر دىنىي ئوخشاش شۇالرغا ۋه دامولالم، مولالم، ئاخۇن، يهنى، كىشىلهر،

 ئىگىلىمهي، تولۇق بىلىملهرنى دىنىي چۈشهنمهي، تولۇق ۋه توغرا دىننى كىشىلهر، كىيىۋالغان قالپاقلىرىنى

 بولۇپ ئۇنداق ئىشنىڭ  باشلىغان. يولغا خاتا ئهگهشكۈچىلرىنى مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ ئىقتىدارسىزلىقتىن

 ئىشقا غهرىزىنى شهخسىي بىر مهلۇم ئۆزىنىڭ كىشىلهر قىسىم بىر سهۋهبى، بىر يهنه قېلىشىنىڭ

 پايدا ئۆزىگه بۇرمىالپ، قهستهن دىننى ئۈچۈن، ئېرىشىش مهنپهئهتكه شهخسىي بىر مهلۇم ئاشۇرۇش،

 ئهگهشكۈچىلهرنى مۇسۇلمان قىلىپ، تهرغىپ دهپ تهلىماتى، دىننىڭ نهرسىلهرنى خاتا يهتكۈزىدىغان

 پهيدا قااليمىقانچىلىقالرنى چوڭ ئىنتايىن ساھهده دىنىي گولالپ، ئهگهشكۈچىلهرنى مۇسۇلمان ئالداپ،

 ساقالپ ھالهتته ھاماقهت ئىنتايىن ۋه نادان ئىنتايىن ئهگهشكۈچىلهرنى مۇسۇلمان ھهمده  قىلغان.

   داۋاملىشىۋاتىدۇ. كۈنگىچه بۈگۈنكى تاكى ئهھۋال بۇنداق  كهلگهن.



 قىلىشقا يېتهكچىلىك توغرا باشقىالرغا دىندا بىلهن قىلىش يېتهكچىلىك خاتا باشقىالرغا دىندا تۆۋهنده مهن

  ئۆتىمهن. كۆرسىتىپ مىسال بىردىن

 ئىالھىيهتشۇناس، ئاخباراتچى، بىر (1979 -1903) مهۋدۇدى ئهال ئهبۇل سهييىد ھىندىستانلىق

 -20ئهسىردىكى ۋه پهيالسوپ سىياسىي رىياسهتچىسى، مهجلىسىنىڭ گۈللىنىش مۇسۇلمانالر

 :دېگهن مۇنداق ئۇ [7]، بولۇپ مۇتهپپهككۇرى ئىسالمىيهت

 ئىچىده خارلىق ۋه مهغلۇبىيهت تۇرۇقلۇق بولغان ئىگه كهرىمگه قۇرئان مىللهت بىر ھهرقانداق »ئهگهر

 جازاغا ئۈچۈن قىلغانلىقى ئاسىيلىق ۋه خىالپلىق سۆزلىرىگه ئالالھنىڭ چوقۇم ئۇالر بولسا، ياشاۋاتقان

 بىر بىردىن قۇتقۇزۇشنىڭ غهزىپىدىن ئالالھنىڭ ئۆزىنى ئهھۋالدا بۇنداق  مۇمكىن. بولىشى تارتىلىۋاتقان

 (قىلىشقا )ئهمهل قهدىرلهشكه يارىشا ھهققىگه كىتابىنى ئالالھنىڭ يېنىپ، گۇناھتىن چوڭ مهزكۇر يولى،

 ئاچسۇن، مهكتهپ بىردىن يېزىغا بىر ھهر مىللهت ئۇ مهيلى قىلمايدىكهن، ئۇنداق ئىبارهتتۇر. تىرىشىشتىن

 پۇل ئارقىلىق يولالر -خىلمۇخىل مهيلى بولسۇن، پۈتكۈزگهن ئۇنىۋېرسىتېت ئهۋالدلىرى پۈتۈن مهيلى

« ئۆزگهرتىلمهيدۇ. ھهرگىز ئهھۋالى ئۇالرنىڭ بولسۇن، دۆۋىلىۋالغان -مىليونمىليونالپ تېپىپ،

 بىلهن سهمىمىيلىك قىسمى كۆپ مۇتلهق مۇسۇلمانالرنىڭ بولغىنىدهك، بار خهۋىرىده ھهممىمىزنىڭ

 خىالپلىق سۆزلىرىگه ئالالھنىڭ بىلهن قهستهنلىك ھهرگىزمۇ  تىرىشىدۇ. بولۇشقا مۇسۇلمان الياقهتلىك

 ئاساسىي قالىدىغانالرمۇ قىلىپ ئاسىيلىق ۋه خىالپلىق سۆزلىرىگه ئالالھنىڭ  قىلمايدۇ. ئاسىيلىق ۋه

 توغرا ۋه تولۇق قۇرئاننى بولۇپ، ساۋادسىز بهزىده ھهتتا تۆۋهن، سهۋىيىسى مهدهنىيهت جهھهتتىن

 ساندىكى ئاز ئىنتايىن  قىلىدۇ. شۇنداق يهتمىگهنلىكتىن قۇدرىتى ئهقلىي ياكى ئىقتىدارى چۈشىنىشكه

 قىلىپ ئىشلىرىنى جىنايهت كهلتۈرىدىغان داغ يۈزىگه مۇسۇلمانالرنىڭ ئورىنىۋېلىپ، تونىغا ئىسالم

 ئادهملهر ئۇ  بار. شۇغۇللىنۋاتقانالر بىلهن ئىشلىرى تېرورىزم خىل ھهر ئهلده چهت مهسىلهن، يۈرۈۋاتقانالر،

 ئېلىپ يولىدا مۇھاكىمىنى مۇشۇ بولۇپ، كىشىلهر توشمايدىغان شهرتى ئاتىلىشقا دهپ مۇسۇلمان، ئهسلىده

 ئومۇمىي مۇسۇلمانالرنىڭ ئهگهر  تۇرايلى. دهپ «»مۇسۇلمان ھازىرچه ئۇالرنى بىز قېنى ئۈچۈن، بېرىش

 بىلهن ئىشالر جىنايى ئورىنىۋېلىپ تونىغا ئىسالم ئهللهرده چهت مىليارد، 1.6 سانىنى نوپۇس

 ئومۇمىي مۇسۇلمانالرنىڭ ئادهملهر يامان بۇ دېسهكمۇ، 16000 سانىنى شۇغۇللىنىۋاتقانالرنىڭ

 الياقهتلىك ئاساسهن مۇسۇلمانالر يهنى،  .[8] ئىگىلهيدۇ پىرسهنتىنى 0.001 ئاران نوپۇسىنىڭ

 كىشىلهردىن تىرىشىۋاتقان بىلهن كۈچى پۈتۈن ئۈچۈن بولۇش مۇسۇلمان الياقهتلىك ياكى مۇسۇلمانالر،



  تاپقان. تهشكىل

 تۇرۇقلۇق شۇنداق  ياشىمايدۇ. زىمىنلىرىدىمۇ ئهرهب ئۇيغۇرالر  ئهمهس. تىلى ئهرهب تىلى ئۇيغۇرالرنىڭ

 پۈتۈن ھهتتا  يادلىۋالىدۇ. نۇرغۇنلىرىنى ئايهتلهردىن ۋه سۈره ئهرهبچه  ئوقۇيدۇ. قۇرئاننى ئهرهبچه ئۇالر

  بار. ئادهم كۆپ خېلى ئۇيغۇرالردىنمۇ بولغان يادالپ ئاخىرىغىچه بېشىدىن قۇرئاننى تىلىدىكى ئهرهب

 كۆپ مۇتلهق ئهمما،  ئىدى. بىرى شۇالرنىڭ دادىسىمۇ ئاپامنىڭ يهنى دادام، چوڭ رهمهتلىك مېنىڭ

 كۆپ بولمىغانلىقى، پۇرسىتىنىڭ ئوقۇش مهكتهپته پۈتتۈرگىچه تولۇقسىزنى ئۇيغۇرالرنىڭ ساندىكى

 ۋه قۇرئاننى تىرىشسىمۇ، قانچه ھهر ئۇالر تۈپهيلىدىن، بولغانلىقى ساۋادسىز ئۇيغۇرالرنىڭ ساندىكى

 قىلىشىمچه، ھېس ھازىرغىچه مېنىڭ  يوق. ئىمكانىيىتى كېتىش چۈشىنىپ توغرا ۋه تولۇق ئىسالمنى

 ئۇنداق چۈشىنىش توغرا ۋه تولۇق ئۇنى ئوقۇپ، تهرجىمىسىنى ئۇيغۇرچه قۇرئاننىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇرالر

 تاماملىغىچه تولۇقسىزنى مهكتهپنى دېگهندىمۇ كهم ئهڭ مېنىڭچه يهنى،  ئىكهن. ئهمهس ئىش ئاسان

 ئېغىر خېلى قىلىش تهلهپ بولۇشنى چۈشىنىپ توغرا ۋه تولۇق قۇرئاننى ئادهمدىن بىر بواللمىغان ئوقۇپ

قالىدىكهن. بولۇپ ئادالهتسىزلىك

 بويىچه -يۇقىرىتۆۋهنلىكى سهۋىيىسىنىڭ تۇرمۇش ئهللهرنى دۇنيادىكى پۈتۈن ئورۇن بىر خهلقئارالىق يېقىندا

 قاتار پهقهت دۆلىتىدىن مۇسۇلمانالر ئىچىگه دۆلهتنىڭ 50 ئالدىنقى ئۇنىڭدىكى بولۇپ، چىققان تىزىپ

 دۆلهتمۇ ئىككى بۇ  .[9] كىرهلىگهن -50ئورۇنغا ۋه نهچچىنچى 40 خېلىپلىكىال بىرلهشمه ئهرهب بىلهن

  كىرگهن. بىلهن پۇلى تاپقان سېتىپ نېفىت ئهمهس، تايىنىپ تهرهققىياتىغا ئۆزىنىڭ ئورۇنغا ئىككى ئۇ

 ئىلتىماسى قىلىپ، ئىلتىماس پاتېنتىغا ئامېرىكا بويىچه دۇنيا پۈتۈن -2013يىلى ئهكسىچه، بۇنىڭ

 ئالغان كۆپ ئهڭ پاتېنتالرنى ئاشۇ بولۇپ، 277835 جهمى سانى پاتېنتالرنىڭ تهستىقالنغان

   .[10] ئىكهن بار شىركىتى ياپونىيه 19 ئىچىده شىركهتنىڭ 50 دهسلهپكى

 يۇقىرىدىكى  ياشاۋاتىدۇ. «ئىچىده خارلىق ۋه مهغلۇبىيهت » ئاساسهن دۆلهتلىرى مۇسۇلمان دېمهك،

 خۇدانىڭ ھهتتا ئىشهنمهيدىغان، دىنغا ئىچىده ئېرىشكهنلهرنىڭ ئورۇنغا 40 ئالدىنقى تىزىملىكتىكى

 چۈشۈپ ھالهتكه بۈگۈنكىدهك مۇسۇلمانالرنىڭ  كۆپ. خهلقلهر قىلمايدىغان ئېتىراپ قهتئىي بارلىقىنىمۇ

 ئوخشاش ياپونالرغا ۋه دىنسىزالرنىڭ، ھېلىقىدهك دېيىلسه، بولغان، جازاسىدىن ئالالھنىڭ قېلىشى

 دهپ نېمه مېڭىشىنى تېپىپ قۇدرهت ئۆزلۈكسىز مىللهتلهرنىڭ يوق ئىمانى بولسىمۇ بار ئېتىقادى

  كېرهك؟ چۈشهندۈرۈش



 قىسمى بىر ئۇالرنىڭ بولۇپ، بار مهسىله ئېغىر سۆزلىرىده يۇقىرىدىكى مهۋدۇدىنىڭ مېنىڭچه شۇڭالشقا،

   :ئىبارهت تۆۋهندىكىلهردىن

 مهزمۇنالرغا ھهدىستىكى، ياكى قۇرئان يهنى، كىتابتىكى، مۇقهددهس بىرهر سۆزى (1)مهۋدۇدىنىڭ

  ئېيتىلغان. ئاساسهن خىيالىغا ئۆزىنىڭ پۈتۈنلهي  دېيىلمىگهن. ئاساسهن

 ئىسالمنى ۋه قۇرئان  چۈشىنهلمهيدۇ. تولۇق ۋه توغرا ئىسالمنى ۋه قۇرئان ئوقۇمىغانالر مهكتهپته (2)

 كهلگهن دۇچ ئهھۋالغا ئاشۇنداق  قىاللمايدۇ. ئىجرا توغرا ئۇنى چۈشىنهلمىگهنلهر تولۇق ۋه توغرا

 قىلىنغان ئالالھغا مېنىڭچه دېيىش، بولغان جازاسىدىن ئالالھنىڭ قېلىشىنى كۈنگه ناچار مۇسۇلمانالرنىڭ

  ئادالهتسىزلىك. قىلىنغان ئالالھقا ۋه ھاقارهت، قىلىنغان ئالالھقا تۆھمهت،

 ئالدىنقى چۈشىنىشنىڭ تولۇق ۋه توغرا ئىسالمنى ۋه قۇرئاننى ئوقۇش مهكتهپته ۋه قۇرۇش مهكتهپ (3)

 ئۇيغۇن مهنتىقىگه قانداق ھېچ قىلىش ئىنكار رولىنى ئوقۇشنىڭ مهكتهپته ۋه مهكتهپ شۇڭالشقا  شهرتى.

ئهمهس.

 قېلىشىنىڭ ئارقىدا ھازىرقىدهك ۋه كېتىشى چېكىنىپ مۇسۇلمانالرنىڭ چۈشىنىشىمچه، مېنىڭ (4)

 خاتا داھىيالرنىڭ دىنىي ۋه لىدېر دىنىي الياقهتسىز مۇسۇلمانالر بىرى، يهنه سهۋهبلىرىنىڭ ئاساسلىق

 دهپ «يوق، ھاجىتى ئوقۇشنىڭ پهنلهرنى باشقا شۇڭا بار، قۇرئاندا بىلىم »ھهممه ئاستىدا، يېتهكچىلىكى

 چىقىرىۋهتكهنلىكىدىن قاتارىدىن دهرسلهر ئۆتۈلىدىغان مهكتهپلهرده دهرسلىرىنى بىلىم پهننىي قاراپ،

 ئۇچىغا بىر قىلىش، ئىنكار رولىنى ئوقۇشنىڭ بىلىملهرنى پهننىي ۋه مهكتهپ زاماندىمۇ ھازىرقى  ئىبارهت.

ھاماقهتلىك. چىققان

 ئۇنىڭغا  يۈرگۈزدۈم. مۇالھىزه ئۈستىدىال سۆزى ئابزاس بىر مهۋدۇدىنىڭ پهقهت مهن يۇقىرىدا  :ئىالۋه

 نۇقتىنى بۇ قېرىنداشالرنىڭ قاتناشتۇرىدىغان پىكىر قارىتا مهسىلىگه مهزكۇر بهرمىدىم. باھا ئومۇميۈزلۈك

قىلىمهن. ئۈمىد تۇتۇشىنى چىڭ ئېسىده

 كىشىنىڭ تونۇشتۇرىدىغان مهن  ئۆتهي. تونۇشتۇرۇپ بىرىنى لىدېرلهردىن دىنىي الياقهتلىك مهن ئهمدى

 -ئاتائانىسى ياسىرنىڭ  .[11] (Abu Ammaar Yasir Qadhi) قازى ياسىر دوكتۇر ئىسمى



 تۇغۇلغان. شىتاتىدا تېكساس ئامېرىكىنىڭ ياسىر بولۇپ، كهلگهن بولۇپ كۆچمهن پاكىستاندىن ئامېرىكىغا

 تولۇق ياسىر  كهتكهن. كۆچۈپ ئهرهبىستانغا سهھۇدى -ئاتائانىسى ئۇنىڭ يىلى كىرگهن ياشقا بهش ئۇ 

 ئوتتۇرىنى تولۇق بىلهن تاالنتى ئاالھىده ئۆزىنىڭ بولۇپ، ئوقۇغان يهرده شۇ پۈتتۈرگىچه ئوتتۇرىنى

 قايتىپ ئامېرىكىغا ئۇ كېيىن ئۇنىڭدىن  پۈتتۈرگهن. بالدۇر يىل ئىككى ساۋاقداشلىرىدىن بۇرۇنقى ئۆزىنىڭ

 ئالغان، ئۇنۋانى باكالۋېر كهسپىده ئىنژېنېرلىكى خېمىيه ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ھيۇستون تېكساستىكى كېلىپ،

  ئىشلىگهن. مهزگىل بىر ده (Dow Chemicals) شىركىتى «خېمىيهسى »دوۋ ئامېرىكىنىڭ ھهمده

 ۋه ھهدىس ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مېدىنا ئوقۇپ، بېرىپ قايتىپ ئهرهبىستانغا سهھۇدى ئۇ -1996يىلى

  مهكتهپنىڭ ئاشۇ ھهمده  ئالغان. ئۇنۋانىنى باكالۋرلىق بىر يهنه تىلىنىڭ ئهرهب فاكۇلتېتىدا ئىلمى ئىسالم

 ئامېرىكىغا ئۇ -2005يىلى  ئالغان. ئۇنۋانىنى ماگىستىرلىق كهسپىنىڭ تېئولوگىيه ئىسالم فاكۇلتېتىدا داۋا

 كهسپىده تهتقىقاتى ئىسالم نىڭ (Yale University) ئۇنىۋېرسىتېتى يېل ھهمده كهلگهن، قايتىپ

 چىققان، تىزىپ ژورنىلى  «مائارىپى ئالىي »دهۋر ئهنگلىيه  ئېرىشكهن. ئۇنۋانىغا دوكتۇرلۇق

 يېل تىزىملىكىده، مهكتهپ ئالىي 50 تۇرىدىغان ئورۇندا ئالدىنقى ئهڭ بويىچه دۇنيا -2014-2013يىلى

 تېخنولوگىيه كالىفورنىيه بولغان ئىدارىمىز باش بىزنىڭ تىزىملىكته )بۇ ئىكهن -11ئورۇندا ئۇنىۋېرسىتېتى

 ھهممىسىده يىلىنىڭ ئوقۇش 3 باشالنغان -2011يىلىدىن ئۇ بولۇپ، -1ئورۇندا ئىنستىتۇتى

 ئالىي  داڭلىق ئهڭ دۇنيادىكى جايالشقان ئامېرىكىغا ياسىر يهنى،  .[12]  (ئېلىپتۇ بىرىنچىلىكنى

 ئالىي نۇرغۇن ھازىر ئۇ  ئالغان. ئۇنۋانى دوكتۇرلۇق بويىچه كهسپى تهتقىقاتى ئىسالم بىرىده مهكتهپلهرنىڭ

 بىلهن خىزمىتى تهتقىقاتچىلىق ۋه لىدېرلىق مهكتهپلهرده ئالىي ۋه ئورۇنلىرى تهتقىقات دهرىجىلىك

 مىنىستىرلىكىنىڭ بىخهتهرلىك دۆلهت ئامېرىكا بىرى خىزمىتىنىڭ ئۇنىڭ  شۇغۇللىنىدىكهن.

 دۆلهتلىرىگه مۇسۇلمان نۇرغۇن ۋه ئاۋسترالىيه ئهنگلىيه، كانادا، ئامېرىكا، ئۇ  ئىكهن. مهسلىھهتچىلىكى

 يۇتىيۇب ھۆججىتى سىن لېكسىيىسىنىڭ ئۇنىڭ بولۇپ، سۆزلهۋاتقان لېكسىيه ھهققىده ئىسالم بېرىپ،

(YouTube) يۈرۈۋاتىدۇ. تارقىلىپ تۈرده كهڭ تا  

 ئۇالرنى مهن بولۇپ، ئېسىل -بىربىرىدىن لېكسىيىلىرى سۆزلهنگهن تىلىدا ئىنگلىز ئهپهندىنىڭ ياسىر

 بىلهن تېما يهردىكى بۇ ئۇنىڭ  كۆرىۋاتىمهن. ئىچىده ھۆزۇرلىنىش ناھايىتى ھهمده ياقتۇرۇش ئىنتايىن

 ئوت قىسىم بىر بولۇپ، «ھالىتى ھازىرقى »ئۈممهتلهرنىڭ تېمىسى لېكسىيىسىنىڭ بولغان مۇناسىۋهتلىك

 جۈمله بىر ھهر قىلىپ، تهرجىمه ئۇيغۇرچىغا ئىنگلىزچىدىن تىلىنى لېكسىيىنىڭ بۇ ياشلىرىمىز يۈرهك

 قويۇپتۇ قىلىپ تۇرىدىغان چىقىپ ئاستىغا كۆرۈنىشىنىڭ سىن ئهسلىدىكى يېزىلىشىنى ئۇيغۇرچه سۆزنىڭ

 بۇ ھۆججىتىنى سىن ئۇ  (رهھمهت. -كۆپتىنكۆپ قېرىنداشالرغا ئاشۇ قىلغان ئىشنى خاسىيهتلىك )بۇ

:كۆرهلهيسىز يهردىن
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 دهيدۇ مۇنداق تۇرۇپ ئاساسلىنىپ مهزمۇنالرغىال ھهدىستىكى پهقهت لېكسىيىده مهزكۇر ئهپهندى ياسىر

 قىزىقسىڭىز مهزمۇنغا تولۇق ئهمهس، تهرجىمىسى  -سۆزمۇسۆز ھهرگىزمۇ مهزمۇنى، )قىسقىچه

 دېيىلىۋاتقان يهرده بۇ ساقالڭكى، ئهسته شۇنىمۇ  كۆرۈڭ. ھۆججىتىنى سىن سائهتلىك بىر ئهسلىدىكى

    :(ئهمهس  سۆزلهر چىققان ئويالپ ئۆزى ئهپهندى ياسىر ھهرگىزمۇ گهپلهر، ھهدىستىكى سۆزلهر

 بۇ  بېرىلگهن. بىشارهت ئالدىن ھهدىسته قالىدىغانلىقىدىن كېلىپ ھالهتكه بىر ھازىرقىدهك ئۈممهتلهرنىڭ

 زور ئىنتايىن سانى مۇسۇلمانالرنىڭ  :ھالهت بىر مۇنداق دېگىنىمىز «ھالهت »ھازىرقى يهردىكى

 نوپۇسىنىڭ دۇنيا بولۇپ، مىليارد 1.6 نوپۇسى مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىر مهسىلهن،  كۆپىيىدۇ. دهرىجىده

 سۈپىتى ئۇالرنىڭ  بولمايدۇ. ساپا ئۇالردا بولسىمۇ، زور سانى ئهمما،  قىلىدۇ. تهشكىل بىرىنى تۆتتىن

 سانى  :قالىدۇ ئوخشاپ كۆپۈكىگه سۈيىنىڭ دېڭىز خۇددى مۇسۇلمانالر يهنى، بولىدۇ. تۆۋهن ناھايىتى

 يهردىكى بۇ  ئىۋهتىدۇ. نى «»فىتنهلهر نۇرغۇن مۇسۇلمانالرغا خۇدا چاغدا بۇ  يوق. سۈپىتى كۆپ،

 «ئادهم، چىققۇچى ئايرىپ ئالتۇننى ساپ تاۋالپ، رودىسىنى »ئالتۇن ئهرهبچىدىكى سۆز دېگهن «»فىتنه

 كهلگهن سۆزدىن دېگهن «ئوچاق چىققۇچى ئايرىپ ئالتۇننى ساپ كۆيدۈرۈپ، رودىسىنى »ئالتۇن ياكى

 دولقۇنسىمان فىتنهلهر  بىلدۈرىدۇ. مهنانى دېگهن «»تاۋلىغۇچى ياكى «»ساپالشتۇرغۇچى ئۇ بولۇپ،

 مۇسۇلمانالرنى فىتنهلهر بۇ  بولىدۇ. كۈچلۈكرهك ۋه چوڭراق دولقۇندىن ئالدىنقى دولقۇن كېيىنكى  كېلىدۇ.

  خاراليدۇ. ھهمده قىلىدۇ، بوزهك ۋه -ئاياقئاستى خالىغىنىچه ياكى مهيلىچه ئۆز

 تۇرۇشنىڭ تاقابىل ئهھۋالغا بۇ تهڭ، بىلهن بېرىلىش بىشارهت ئالدىن ئهھۋالالردىن يۇقىرىدىكى ھهدىسته

:قويۇلغان ئوتتۇرىغا  تهدبىرىمۇ 6 مۇنداق

تۇرۇش چىڭ ئېتىقادىدا دىنىي (1)ئۆزىنىڭ

كۆپهيتىش ۋه كۈچهيتىش قىلىشنى دۇئا ئالالھغا (2)

كۈچهيتىش ۋه كۆپهيتىش قىلىشنى ئىشالرنى ساۋابلىق قىلىشنى، ياخشىلىق باشقىالرغا (3)

چۈشىنىۋېلىش تولۇق ۋه توغرا ئۇنى ئارقىلىق شۇ ئۆگىنىش، قاتتىق تۈرده ھهقىقىي ئىسالمنى (4)

 توغرا ۋه -كهڭكۆلهمده باشقىالرغا ھهمده قىلىش، تهشۋىق تۈرده كهڭ باشقىالرغا ئىسالمنى (5)

ئۆگىتىش

 ياخشى قىلىش، سهۋر قىلىش، ئىشلىتىپ -ئهقىلپاراسهتنى ئىشالرنى قىلىش، ئىشالرنى ئاقىالنه (6)

تىرىشىش قاتتىق ۋه بېرىش بهرداشلىق كهلگىچه كۈنلهر



 بايانالرغا ھهدىسلهردىكى ۋه قۇرئان بولغاچقا، قويۇلغان ئوتتۇرىغا ئاساسهن ھهدىسكه سۆزلهر يۇقىرىدىكى

 شۇڭا  ھېسابلىنىدۇ. گهپ ھهق سۆزلهرمۇ يۇقىرىدىكى ئۈچۈن، كىشىلهر قارايدىغان دهپ «»ھهقىقهت

 كۆرۈپ قېتىم بىر لېكسىيهنى يۇقىرىدىكى ئوقۇرمهنلهرگه بارلىق مهن  قىلمايدۇ. تهلهپ مۇنازىره ئۇالر

قىلىمهن. تهۋسىيه بېقىشنى

 كۆپ ناھايىتى بىلله، بىلهن شۇنىڭ كۆردۇق. دهرىجىده زور ناھايىتى پايدىسىنى دىنىنىڭ ئىسالم بىز

 بىرى، سهۋهبلىرىدىن ئاساسىي تارتىشىمىزنىڭ زىيان بىزنىڭ  تارتىۋاتىمىز. ھازىرمۇ ھهم تارتتۇق زىيانالرنىمۇ

 توغرا ۋه تولۇق ئىسالمنى باقمىغان، ئوقۇپ تۈزۈكرهك يېتهكلهش جهھهتته دىنىي خهلقىمىزنى

  خاتاالشمايمىز. مېنىڭچه دېسهك، قالغانلىقى، قولىغا موللىالرنىڭ چاال قىسىم بىر چۈشهنمهيدىغان

 يهنه سىزگه مېنىڭ يولىدا، ئۆزگهرتىش ھالهتنى ناچار خىل بۇ قوشۇلسىڭىز، قاراشقا مۇشۇ سىز ئهگهر

:بار تهۋسىيهلىرىم تۆۋهندىكىدهك

بولۇڭ. دېھقان ئوقۇغان بولسىڭىز، بولماقچى دېھقان بىر سىز --ئهگهر

بولۇڭ. مولالم ئوقۇغان بولسىڭىز، بولماقچى مولالم بىر سىز --ئهگهر

 ئاساستا شۇ ھهمده ئۆگىنىڭ، تولۇق ۋه توغرا ئىسالمنىمۇ بولسىڭىز، ئادهم ئوقۇغان بىر سىز --ئهگهر

 توغرا ئىشالردا ھهممه باشقا ئۇالرنى يېتهكلهپ، تهرهپكه توغرا ۋه قىلىپ نازارهت جهھهتته دىنىي خهلقنى

 خهلقنى يهتمىسه، قۇربىتىڭىز ئۇنىڭغا ياكى خالىمىسىڭىز، قىلىشنى ئۇنداق  تىرىشىڭ. باشالشقا يولغا

 قويغاندا، ئارتىپ موللىيالرغا باقمىغان كۆرۈپ تۈزۈكرهك قارىسىنى مهكتهپ ۋهزىپىسىنى يېتهكلهش

 دىنىمىزنىڭ قېلىشىمىز كۈنگه يامان بىزنىڭ يهنى، چىقىدىغانلىقىنى، كېلىپ ئاقىۋهت ھازىرقىدهك

چىقارماڭ. ئېسىڭىزدىن ئهمهسلىكىنى سهۋهبىدىن

 ۋه ئادهم، يالغان ئادهم، پۈچهك ئهۋالدلىرىمىزنىڭ كېيىنكى بولسىڭىز، تهربىيىلىگۈچى بىر سىز --ئهگهر

 ھهقىقىي ئادهم، تولۇق ئوخشاش ياپونالرغا ئۇالرنى ئېلىپ، ئالدىنى قېلىشىنىڭ بولۇپ ئادهم يوق تايىنى

 ھهر غۇرۇرلىنىدىغان، پهخىرلىنىدىغان، ئىپتىخارلىنىدىغان، قالغانلىقىدىن بولۇپ ئۇيغۇر بىر ئۆزىنىڭ ئادهم،

 كىرىپ كۆكرهك دهپ «ئۇيغۇر »مهن ئىچىده مۇھىت قانداق ھهر ۋه ماكان، قانداق ھهر زامان، قانداق

  تىرىشىڭ. كېلىشىچه قولىڭىزدىن تهربىيىلهشكه قىلىپ ئادهملهردىن چىقااليدىغان



  ئهمهس. مهۋجۇت (short-cut) «يول »قىسقا بېرىدىغان ئۈنۈم ئاسانال ئىگىلهشته -ئىلىمپهننى ۋه دىن

 بىلدۈرۈپ ئهۋالدالرغا يېڭى ھهقىقهتنى بىر مۇشۇ  كېرهك. بولىشى روھ ياپونالردىكىدهك چوقۇم ئىشتا بۇ

 «»تىجارهتچى قالغان دهۋرىدىن -يىپهكيولى ساقلىنىۋاتقان، ئېغىر -بىرقهدهر ئۇيغۇرالردا  كېرهك. قويۇش

 ياپونالر بىزگه ئهمدى  كهتتى. ئۆتۈپ ۋاقتى ئۇنىڭ ھازىر ئهمما   بهرگهن. ئۈنۈم مهزگىل بىر  خاراكتېرى

 ئېلىپ، يهردىن بۇ كېيىن بۇنىڭدىن بىز  كېرهك. خاراكتېر ۋه روھ ئوخشاش خاراكتېرىگه ياپونالر ۋه روھى

 قاراپ ياشاشقا سېتىپ نهرسىلهرنى چىققان ياساپ ئۆزىمىز ئهمهس، سېتىپ پايدىغا كىچىككىنه يهرده ئۇ

  كېرهك. مېڭىشىمىز

 ئىشالرنى »ئاقىالنه -6تهدبىر ئىچىدىكى تهدبىرنىڭ 6 يۇقىرىدىكى بولسىڭىز، قىلغان دىققهت ئهگهر

 تهبىئىي ياپونالرنىڭ بۇ بولۇپ، «قىلىش تۇرۇپ سېلىپ ئىشقا تولۇق -ئهقىلپاراسهتنى ئىشنى قىلىش،

-ئوپمۇئوخشاش. بىلهن قىسمى بىر خاراكتېرىنىڭ

 ۋۇجۇتقا يېڭىلىقالر ئېسىل ئاجايىپ قىلىدىغان خوشال كىشىنى ئارىسىدا ياشلىرىمىز ساھهده دىنىي

 داھى دىنىي ياكى لىدېر دىنىي بىر بهلكى ئهمهس، بولۇپال مۇسۇلمان بىر جهھهتته دىنىي مهن  كېلىۋاتىدۇ.

 ئۈلگه بىر ئۈچۈن ئۆزلىرى ئهپهندىنى قازى ياسىر دوكتۇر قېرىنداشالرغا، ئىستهيدىغان ياشاشنى بولۇپ

  قىلىمهن. تهۋسىيه مېڭىشنى ئىزىدىن ئۇنىڭ بولسا قىلىشىنى،

 -ئۆرۈپئادهت مهدهنىيهت، ئۆسمۈرلهرگه شۇكى، نهرسه بىر قىلغان ھېس ھاياتىمدا ياشىغان ھازىرغىچه مهن

 جايالشقان ماكانغا بىر يىراق كۆپ يۇرتىدىن ئۆز نهرسىلهرنى قىسىم بىر قاتارلىق قارىشى قىممهت ۋه

 ئوخشاش، شۇنىڭغا خۇددى  ئهمهس. ئاسان ئۆگىتىش ئارقىلىق ئۆتۈش قىلىپ دهرس دهرسخانىالردا

 ئادىللىقنى ۋه ئىلمىيلىك، راستچىللىق، سهمىمىيلىك، بېرىشتىكى بىلىم باشقىالرغا ۋه ئېلىش بىلىم

 ئۆگىنىشمۇ تۇرۇپ ماكاندا بىر ئهمهس مهۋجۇت ئانچه ئادىللىق ۋه ئىلمىيلىك راستچىللىق، سهمىمىيلىك،

 ئوقۇپ ياپونىيىده ياكى ئهللىرىده غهرب ھهم دۆلىتىده، مۇسۇلمانالر بىرهر ھهم بىزده مهن  ئهمهس. ئاسان

قىلىمهن. ئۈمىد تولىمۇ كېلىشىنى ۋۇجۇتقا لىدېرلهرنىڭ دىنىي قىسىم بىر باققان

 تالىشىپ، گهپ توغرۇلۇق دىن ھازىر كهلسهك، قايتىپ گهپكه بېشىدىكى ئهڭ قىسىمنىڭ مۇشۇ ئهمدى

 »چاال باسقۇچىنىڭ ئۆگىنىش تېخى كۆپىنچىسى قېرىنداشالرنىڭ قىلىۋاتقان پهيدا ئازابى كۆڭۈل -ئۆزئارا

 بىلىم تاالشماي، گهپ قۇرۇق ھازىرچه بىز مېنىڭچه شۇڭالشقا،  كىشىلهر. تۇرىۋاتقان بالدىغىدا «موللىالر



  كۆپهيتهيلى. ۋه تولۇقاليلى بىلىمىنى -بىربىرىمىزنىڭ ئالماشتۇرۇپ، بىلىم -ئۆزئارا ھهمده  توپاليلى.

 ئىجابىي توغرۇلۇق دىن ئاندىن يهتكهنده، سهۋىيىگه يېتهرلىك بىر قىلىپ، تهرهققىي قىلىپ ئاشۇنداق

 يهرگه ھېچ بىز تاالشساق، تۇرۇپ بىلمهي قىلماي، ئۇنداق  بارايلى. ئېلىپ مۇنازىلهرنى ۋه مۇزاكىره

قىلىمىز. نابۇت -ئۆزئۆزىمىزنى ئهكسىچه ئۇنىڭ بارالمايمىز.

  

 6 يۇقىرىدىكى ئالغان تىلغا ئهپهندى ياسىر شۇكى، نۇقتا بىر يهنه قويىدىغان تهكىتلهپ ئاخىرىدا مهن

 خۇدا ھهرگىزمۇ دېيىلگىنى يهرده ئۇ  چۈشىنىۋالماڭ. خاتا ھهرگىزمۇ -6ئىشنى ئىچىدىكى ئىشنىڭ تۈرلۈك

 جۈملىدىن ئىشقا، ھهممه تۇرۇش، ساقالپ -قولقوالشتۇرۇپ ئېرىشتۇرگىچه، كۈنگه ياخشى

 بهندىلىرىنىڭ ئهگهر  ئهمهس. دېگهنلىك قىلىش سهۋر قۇللۇققا، ۋه ھهققانىيهتسىزلىك ئادالهتسىزلىك،

 جىسمانىي بىلهن ئهقىل بهندىلهرگه ھهرگىزمۇ خۇدا بولسا، بولغان بهرمهكچى قىلىپ ئۆزى خۇدا ئىشلىرىنى

 بىز ئهگهر  شۇ. ھازىرقى كۈنىمىز كۆرۈۋاتقان شۇڭا  قىلدۇق. سهۋر ئهسىر 5 بىز  قىلمايتتى. ئاتا كۈچنى

 يهنه تۇرااليدىغانغا ساقالپ ئۆزىمىزنى كهتمهي، يوقاپ ياشاۋهرسهك، قىلىپ سهۋر كېيىنمۇ بۇنىڭدىن

 كهم قىلىش، ئانالىز تولۇق مهسىلىنى بۇ  بىلىدۇ. ئۆزى خۇدا ئۇنى  -بارمۇيوق، ۋاقىت ئهسىر -بىرئىككى

 يېزىشىم بىرنى ماقالىدىنمۇ ئاشۇنداق كېيىنچه مهن  قىلىدۇ. تهلهپ بىرنى يهنه ماقالىدىن ئۇزۇن دېگهنده

 ياپونالرنىڭ جاۋابىنى سوئالنىڭ بۇ  «قىلىدۇ؟ ئۈمىد ياشاشنى قانداق بهندىلىرىدىن ئۆز »ئالالھ  مۇمكىن.

 جۇدائىزم خرىستىيان، ئىسالم، ياپونالر كۆرگىنىمىزدهك، ماقالىدىن مهزكۇر بىزنىڭ  ئىزدهڭ. ئهمهلىيىتىدىن

 ئهمهس. «مىللهت »ئېتىقادسىز ئۇالر لېكىن،  مىللهت. «»دىنسىز بىر قارىغاندا بويىچه دىنلىرى بۇددىزم ۋه

 ئىنتايىن ئېتىقادى ياپونالرنىڭ ئهمهلىيهتته  مىللهت. يوق ئىمانى ئهمما بار، ئېتىقادى ئۇالر يهنى 

 سېلىشتۇرۇپ بىلهن ئۆزىمىزنىڭكى ئۇنى ئىشهنمىسىڭىز  ساپ. ئىنتايىن ۋه تهكشى، ئىنتايىن كۈچلۈك،

 «»ئهخلهت ساھهدىكى دىنىي بىرى ئىشالرنىڭ مۇھىم ئهڭ قىلىدىغان ھازىر بىز مېنىڭچه  بېقىڭ.

 ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ، لېكسىيىلىرىنى ئىنگلىزچه ھهممه ئهپهندىنىڭ قازى ياسىر دوكتۇر  تازىالش. لهرنى

 تارقالغان ئارىسىدا خهلقىمىز يهنى   بار. پايدىسى زور سۇنغاننىڭ بېقىشىغا ئوقۇپ خهلقىمىزنىڭ پۈتۈن

 ئىشنى بۇ  بار. پايدىسى زور ناھايىتى قا «قىلىش »رېمونت چۈشهنچىلهرنى قااليمىقان جهھهتتىكى دىن

قىلىمهن. ئۈمىد بېقىشىنى ئويلىنىپ قېرىنداشالرنىڭ قىالاليدىغان

 ياكى ئوقۇش تهلىماتىال كۇڭزى پهقهت ئاساسالنغاندا، چۈشهنچىلهرگه بولغان ئىگه ھازىرغىچه مېنىڭ

 ئېنىق ناھايىتى ۋه قاتتىق قاتارىدا بىرى ئىشنىڭ مۇھىم چوڭ 4 قىلىنغان تهلهپ ئىنسانالردىن مائارىپنى

 ئورۇنغا بىر زىددىيهتلىك بىلهن دىن -ئىلىمپهننى بولسا دىنالر چوڭ قالغان  تهكىتلىگهن. بىلهن تىل

 قېتىم كۆپ سۆزلىرى «ئىگىلهش »بىلىم ۋه «»ئوقۇش كهرىمده قۇرئان بولۇپمۇ  قويمىغان. چۈشۈرۈپ



 ئىشالر بولمايدىغان قىلمىسا چوقۇم ئهگهشكۈچىلهر تهلىماتىدىكىدهك كۇڭزى ئۇنى ئهمما،  ئىشلىتىلگهن.

 كىتابلىرىنىڭ مۇقهددهس  دىنالرنىڭ ئاشۇ بولىشىنى بۇنداق  كهتمىگهن. تهكىتلهپمۇ قاتتىق قاتارىدا

  مۇمكىن. بولىشى چىقارغان كهلتۈرۈپ كۆرۈنۈشلهر ئارقا تارىخىي ۋاقتىدىكى چۈشكهن ئالالھدىن

 بۇ دىننىڭ خرىستىئانالر مهزگىلىده، ئىنقىالبى -ئىلىمپهن -17ئهسىرلهردىكى ۋه -16  ياۋروپانىڭ

 يهنى،  قىلغان. يۈرۈش سىرتىدا دىننىڭ -ئىلىمپهنگه يېڭىپ، ئاجىزلىقلىرىنى جهھهتتىكى

 -ئىلىمپهنگه ياۋروپالىقالر ماڭغاندا، قاراپ ئاخىرلىشىشقا دهۋرى گۈللهنگهن -ئىلىمپهنده مۇسۇلمانالرنىڭ

 دهمهكچى يهرده بۇ مېنىڭ  باشلىغان. قىلىشنى مۇئامىله تۇرۇپ چىقىپ سىرتىغا ساندۇقنىڭ دىنىي

 6 تېگىشلىك قىلىشقا كېيىن بۇنىڭدىن مۇسۇلمانالر ئۆتكىنىمىزدهك، كۆرۈپ يۇقىرىدا بىزنىڭ بولغىنىم،

  تهكىتلهنمىگهن. دهرىجىده يېتهرلىك ياكى كۈچلۈك ئوچۇق، ئۆگىنىش -ئىلىمپهننى ئىچىده ئىشنىڭ

 ئىچىدىن دىننىڭ دىققىتىمىزنى مهسىلىسىده ئۆگىنىش -ئىلىمپهننى كېيىن بۇنىڭدىن بىز شۇڭالشقا

 مۇۋاپىق بىر ئۆزىمىزگه سېلىپ، نهزهر دۇنياغا ھازىرقى تۇرۇپ، سىرتىدا دىننىڭ ئهمهس، تېپىشقىال جاۋاب

 دېيىشىچه، لېكسىيىسىده بىر يهنه قازىنىڭ ياسىر دوكتۇر  كېرهك. قارىتىشىمىز تېپىشقىمۇ يول ياكى جاۋاب

 ئامىل ئىككى مۇنداق گۈللىنىشىگه باشالپ -7ئهسىردىن دۇنياسىنىڭ ئىسالم ئېيتقاندا، ئاددىيالشتۇرۇپ

 يهنى،  ئېچىشى. قۇچاق زامانىۋىلىققا بىرى يهنه  بۇلىشى. كۈچلۈك ئىماننىڭ بىرى  :بولغان سهۋهبچى

 دۇنياسىنىڭ ئىسالم  قىلىشى. قوبۇل يۈرۈپ قوغالپ تېخنولوگىيىلهرنى زامانىۋى ۋه پهن زامانىۋى

 سۇسلىشىشى، ئىماننىڭ يهنى،  بولغان. ئامىلدىن ئىككى ئاشۇ مېڭىشىمۇ قاراپ خارابلىشىشقا كېيىنچه

 مهخسۇس يهنه ماقالىده پارچه بىر يازىدىغان كېيىن ھهقته بۇ مهن   قېقىشى. چهتكه زامانىۋىلىقنى ۋه

 قانداق چهكلىمىسىدىن دىننىڭ باشلىغاندا، ئىنقىالبىنى -ئىلىمپهن دىنىدىكىلهر خرىستىيان  توختىلىمهن.

 ئۈچۈن بىز ئۇنىڭ ھهمده بوالاليدۇ، ماقاله ئىلمىي پارچه بىر ئۆزىال جاۋابىنىڭ سوئالنىڭ مۇشۇ  قۇتۇلغان؟

 ئۈمىد بېقىشىنى ئويلىشىپ تېمىنى بۇ قېرىنداشالرنىڭ قىزىقىدىغان شۇڭا  بار. پايدىسى زور خېلى

قىلىمهن.

سۆز ئاخىرقى

 تۆۋهندىكىدهك ئاساسالنغاندا، بىلىملهرگه قىلغان بايان ماقالىدا مهزكۇر ۋه ئىگىلىگهن قېتىم بۇ مهن

:مۇمكىن چىقىرىش يهكۈنلهرنى

 ئهسكىرىي ياپونالرنىڭ باشالپ، دهۋردىن ئىلگىرىكى يىل 700 تهخمىنهن بۇنىڭدىن --سامۇرايالر

كهلگهن. قوغداپ جهھهتتىن ھهربىي ياپونىيىنى قىلىپ، خىزمهت بولۇپ كۈچى



 ياپونىيه پۈتكۈل بولۇپ، سادىق پادىشاھقا ۋهزىپىسى ئاساسلىق ئىچىدىكى دۆلهت --سامۇرايالرنىڭ

بولغان. قوغداش ۋه ئاشۇرۇش ئىشقا ئادالهتلىكنى جهمئىيىتىدىكى

 قىلغان، يېتهكچىلىك ئىشلىرىغا ئوقۇتۇش ياپونىيىنىڭ پۈتۈن ۋه ئۆگهنگهن، قاتتىق ئۆزلىرى --سامۇرايالر

 بىر خهلقىنىڭ ياپون پۈتۈن قىلىپ، ئىگه شارائىتىغا ئوقۇش سۈپهتلىك يۇقىرى خهلقىنى ياپون ئارقىلىق شۇ

ئاشۇرغان. ئىشقا بواللىشىنى مىللهت ساپالىق يۇقىرى

 ھهمده روھى، قىلىش قۇربان جېنىنى ئۈچۈن ۋهتهن باتۇرلۇقى، ئۇرۇشتىكى ماھارهت، ھهربىي --سامۇرايالر

كهلگهن. بولۇپ ئۈلگىسى ئۆگىنىش خهلقىگه ياپون پۈتۈن جهھهتلهرده نۇرغۇن قاتارلىق ئهخالق ۋه بىلىم

 ئۇالرنىڭ ئهمما  ئېتىقادى. ئۇالرنىڭ نهرسه ئاساسلىق ئهڭ قىلغان ئىگه روھىغا سامۇراي --ياپونالرنى

 خهلقلهرنىڭكىگه قىلىدىغان ئېتىقاد دىنلىرىغا بۇددا ۋه جۇدائىزم دىنى، خرىستىيان دىنى، ئىسالم ئېتىقادى

 چوقۇنۇش روھىغا ئهجدادالرنىڭ ۋه چوقۇنۇش پادىشاھقا ئېتىقادى ياپونالرنىڭ يهنى،  ئوخشىمايدۇ.

 بېرىلىدۇ. ئېلىپ ئاساسىدا

 ناھايىتى ئۇالرنى ياپونالر بولۇپ، سوۋغات كهلگهن ئالالھدىن گۈزهللىك تهبىئهتتىكى ۋه --ھايات

تىرىشىدۇ. ھوزۇرلىنىشقا سېكۇنتىدىن بىر ھهر ئۇالرنىڭ ۋه قهدىرلهيدۇ،

 سورايدۇ، دۇنيانى قىلىدىغانالر ئىش بىلهن -ئهقىلپاراسهت :ئىسپاتلىدى ھهقىقهتنى بىر مۇنداق --ياپونالر

قالىدۇ. بولۇپ يۈك دۇنياغا ياشايدىغانالر بىلهن بىپهرۋالىق

 ياشىيالمايدىغان يۆلهنمىسه باشقىالرغا خهلق بىر :ئىسپاتلىدى ھهقىقهتنىمۇ بىر مۇنداق يهنه --ياپونالر

 باشقا ياپونىيه ئهگهر  بواللمايدۇ. مۇۋهپپهقىيهتلىك ھهرگىزمۇ خهلق ئۇ قالىدىكهن، چۈشۈپ ھالهتكه

 بۈگۈنكىدهك ھهرگىزمۇ ئۇ بولسا، قالغان چۈشۈپ ئهھۋالغا ياشىيالمايدىغان تايانمىسا دۆلهتكه

  بواللمايتى. مۇۋهپپهقىيهتلىك

 قانچه ئهۋزهللىكىنى جهننهتنىڭ خهلققه ياشاۋاتقان ئاستىدا -شهرتشارائىت ئوخشاش دۆزاخقا --بىر

 باشقۇرىشىنىڭ ئادىل ۋه ئاقىالنه سامۇرايالرنىڭ ياپونالر  بهرمهيدۇ. ئۈنۈم ئۇ قىلسىڭىزمۇ، تهشۋىق



سۇنغان. بوي -يۈزدهيۈز ئۇالرغا ھهمده ئهگهشكهن، سامۇرايغا ئۇالر شۇڭا كۆرگهن، پايدىسىنى

 مهدهنىيىتى، مىللىي بىلهن روھى مىللىي مىللهتنىڭ بىر  روھىدۇر. سامۇراي روھى مىللىي --ياپونالرنىڭ

 كهم بىرسى بولىدۇ. كهتكهن باغلىنىپ چهمبهرچاس -ئۆزئارا ئهنئهنىسى مىللىي ۋه -ئۆرۈپئادىتى مىللىي

 روشهن ئهھۋالىدىن ھازىرقى ياپونالرنىڭ بىز ھهقىقهتنى بۇ  تۇرالمايدۇ. بولۇپ مهۋجۇت بىرسى يهنه بولسا

 ۋه مهدهنىيهت ئالدىدىكى يىلالرنىڭ مىڭ بۇنىڭدىن ئاسىيادىكى ياپونىيه  ئاالاليمىز. كۆرۈپ

 ئالدىدىكى يىلالرنىڭ مىڭ بۇنىڭدىن شۇنداقال  مىللهت. بىر قااللىغان ساقالپ ئهينهن -ئۆرۈپئادهتلىرىنى

مىللهت. بىر بولمىغان ئۆزگىرىش ئانچه روھىدىمۇ مىللىي

 بىلهن ياپونالرنىڭكى كۈچلۈكلىكى ئېتىقادىنىڭ ئۇالرنىڭ دهۋرده، گۈللهنگهن ئهڭ --مۇسۇلمانالر

 بۇرۇنقى ئوخشاشال ياپونالرغا مۇسۇلمانالرمۇ  ئىدى. ئۈستۈن ئۇالرنىڭكىدىنمۇ ياكى ئوخشاش

  ئىدى. ئاچقان قۇچاق زامانىۋىلىققا ۋه ئالغان، قارشى يېڭىلىقنى ئاساستا قالغان ساقالپ ئهنئهنىسىنى

 كۈچلۈك ئىنتايىن مۇسۇلمانالردا ئاالھىدىلىكى، بىر يهنه تۇرىدىغان ئۈستۈن ياپونالردىن مۇسۇلمانالرنىڭ

 ھازىر  بولغانىدى. باشالمچى دۇنياغا تهرهققىياتتا ۋه -ئىلىمپهن مۇسۇلمانالر شۇڭا  ئىدى. بار ئىمان

ئالدى. مىللهتلهر قىسىم بىر باشقا ۋه ياپونالر ئورنىنى ئۇنىڭ قېلىپ، ئارقىدا مۇسۇلمانالر

 باشقىالرغا بهدىلىگه سېتىش مىللىتىنى ئۆز ئۆرۈش، يۈز مىللىتىدىن ئۆز ياپوننىڭ بىرهر ھازىرغىچه مهن

 چىققانلىقىنى بىرهرسى ئادهملهردىن ئاشۇنداق ياپونالردىن  باقمىدىم. ئاڭالپ باققانلىقىنى جان ئىشلهپ

باقمىدىم. ئاڭالپ

 لۇسېر مارتىن دوكتۇر -قاراتهنلىك داھىيسى، ھهرىكىتىنىڭ ھوقۇق كىشىلىك داڭلىق دۇنياغا ئامېرىكىنىڭ

 بىر يالغۇز تىنچلىق »ھهقىقىي :دېگهن مۇنداق -1955يىلى (Martin Luther King) كىڭ

 True) [13] « مهۋجۇتلىقىدۇر. ئادالهتلىكنىڭمۇ بهلكى قالماي، بولۇپال يوقلىقى ھالهتنىڭ جىددىي

peace is not merely the absence of tension: it is the presence of 

jüstice.)  تا تارتىپ قهدىمدىن ياپونىيىنىڭ قىلساق، قوبۇل ئېنىقلىمىسىنى مۇشۇ تىنچلىقنىڭ ئهگهر 

  يېتهلهيمىز. چۈشىنىپ ئىكهنلىكىنى دۆلهت كهلگهن ياشاپ ئىچىده تىنچلىق بىر ھازىرغىچه

 خىل بىر قهلبى ئۇالرنىڭ  تولغان. بىلهن ئىراده بولمايدىغان يهڭگىلى خىل بىر ۋۇجۇدى سامۇرايالرنىڭ

 ئۆزىنى چېنىقتۇرۇش، ئۆزىنى -ئهقىلپاراسىتى سامۇرايالرنىڭ  تولغان. بىلهن غايه بولمايدىغان يوقاتقىلى



 ئىبارهت سامۇرايدىن  بولىدۇ. نامايان ئهنئهنىده تهكىتلهيدىغان قىلدۇرۇشنى تهرهققىي ئۆزىنى ۋه تهربىيىلهش،

 كىشىلهرنى ئهدىبىيات ئۇ بولۇپ، كهلتۈرگهن ۋۇجۇتقا ئهدهبىياتنى خىل بىر جهڭچىلهر ۋه سهنئهتكار بۇ

 جارى دهرىجىده يۇقىرى ئهڭ قابىلىيهتلىرىنى ئۆز  يوقۇتۇپ، ئىشهنچىسىزلىكنى ۋه ۋهھىمه ئۆزىدىكى

 ئامالالرنى بىر سامۇرايالر جهمئىيهتته، بىر تۈزۈلگهن تۈزۈم بىردىن ئىشقا بىر ھهر  ئۈندهيدۇ. قىلدۇرۇشقا

  قىلغان. بهرپا شارائىتنى بىر قىلدۇرااليدىغان جارى تولۇق ئارتۇقچىلىقلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ قىلىپ،

 خاراكتېرلىك بۆسۈش بىرهر كهسپىده ئۆز ئوبرازى بولۇش دهھشهتلىك ۋه قاتتىق سامۇرايالرنىڭ شۇڭالشقا

بوالاليدۇ. ئۈلگىسى ئۆگىنىش ياخشى ئهڭ ئۈچۈن ياشالر ئىستهيدىغان يۈكسىلىشنى

 ئۇ كهلگهنده، دۇچ ئۆتكهللهرگه قىيىن بىلىنىدىغان ئهمهستهك مۇمكىن يېڭىش بىزگه سامۇرايالر

 بىلهن قابىلىيىتى روھىي ئىچكىي ئۆزىنىڭ ئهمهس، بىلهن -كۈچقۇۋۋىتى جىسمانىي ئۆزىنىڭ ئۆتكهللهرنى

 ئىنتايىن سېكۇنتىنىڭ بىر ھهر ھاياتنىڭ بىزگه ئۇالر   ئۆگىتىدۇ. بولىدىغانلىقىنى قىلغىلى غهلىبه يهڭسه،

 بهزىده ھايات  ئۆگىتىدۇ. كېرهكلىكىنى قهدىرلىشىمىز دهرىجىده يۇقىرى ئىنتايىن ئۇنى مۇھىملىقىنى،

 بىز ئۈچۈن كهلتۈرۈش قولغا ھوزۇرىنى پهيتىنىڭ بىر ھهر ئۇنىڭ بولسىمۇ، كېتىدىغان قىيىنلىشىپ ئىنتايىن

 كهلگهنده، دۇچ ئۆتكهللهرگه قىيىن بىز  ئۆگىتىدۇ. كېرهكلىكىنى كۆرسىتىشىمىز تىرىشچانلىقالرنى بارلىق

 ئۇسۇلىنى ياشاش ئۆزىمىزنىڭ ئاساسىدا روھى سامۇراي بىز  ئاالاليمىز. مهدهت ۋه كۈچ روھىدىن سامۇراي

  بۇرىيااليمىز. تهرهپكه ياخشى تهقدىرىمىزنى ۋه ھاياتىمىزنى ئۆز ئۆزگهرتىپ،

 ياشلىرىمىزنىڭ شۇنداقال چۈشىنىشىگه، توغرا ۋه تولۇق ياپونالرنى ئوقۇرمهنلهرنىڭ ماقالىنىڭ مهزكۇر مهن

  قىلىمهن. ئۈمىد قىاللىشىنى ياردهم ئاز بىر تېپىۋېلىشىغا يولى ياشاش مۇۋاپىق بىر ئۈچۈن ئۆزلىرى

 بېتىگه تور قانداق ھهر باشقا ھالدا ئهسكهرتكهن مهنبهسىنى سورىماي، كىمدىن ھېچ ماقالىنى بۇ
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:رهسىملهر

رهسىم. چۈشكهن -1864يىلى ناگائوكى ئىكېدا سامۇراي :-1رهسىم

تۇرىشى. تهييار جهڭگه سامۇراينىڭ ئىككى :-2رهسىم

كۆرىنىش. بىر كىنوسىدىن دېگهن «سامۇراي »ئاخىرقى ئامېرىكىنىڭ :-3رهسىم

(كىيىدۇ ھازىرمۇ )ئۇنى كىيىمى لىرىنىڭ گېئىشا ياپون :-4رهسىم

رهسىمى بىر يهنه لىرىنىڭ گېئىشا ياپون :-5رهسىم


