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بەدرى ئۇرۇشىدىن  ـــ يرۇلغان ياردەم ۋە تىرىشچانلىقبۇ
 ئويلىغانلىرىم

 
 ئەركىن سىدىق

 كۈنى-10ئاينىڭ -01يىلى -4102
 

 
 

مېنىڭ چۈشىنىشىمچە، ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان كىشىلەر ياكى مۇسۇلمانالرنىڭ 
مەن ئۆزۈمنىڭ . يدۇدەپ قارا« ھەممە ئىش ئالالھنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن بولىدۇ»ھەممىسى 

يېقىنقى بىر مەزگىل ئىچىدە تەييارلىغان ماقالىلىرىدە ھازىرقى زامان مۇسۇلمان ئەللىرىنىڭ قانداق 
شەكىللەنگەنلىكى، ۋە ئۇالرنىڭ تەرەققىياتتا نېمە ئۈچۈن ھازىرقىدەك بىر ناچار ھالەتكە كېلىپ 

ەرەققىيات جەھەتتە ھازىر بىر قىسىم ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا، ت. قالغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتتۈم
غەرب ئەللىرى دۇنيانىڭ ئەڭ ئالدىدا، مۇسۇلمان ئەللىرى ۋە مۇسۇلمان خەلقلەر بولسا ئۇالردىن كۆپ 

مۇشۇنداق بىر ئەمەلىيەت مېنىڭ كالالمدا تۆۋەندىكىدەك بىر قاتار يېڭى سوئالالرنى . ئارقىدا تۇرۇۋاتىدۇ
 :پەيدا قىلدى

 
دېگەن سۆز غەربلىكلەرنىڭ ئەڭ « ىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن بولىدۇھەممە ئىش ئالالھن»--

يۇقىرى دەرىجىدە تەرەققىي قىلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇالردىن كۆپ ئارقىدا قېلىشىغىمۇ ئۇيغۇن 
 كېلەمدۇ؟
 ئەگەر ئۇيغۇن كەلسە، ئالالھنىڭ ئاشۇنداق ئورۇنالشتۇرۇشىدىكى ھېكمەت ياكى سەۋەب نېمە؟--
 ىشىلەرگە بەكرەك ياردەم قىلىدۇ؟ئالالھ قانداق ك--
پەرىزىنى تولۇق ئادا قىلىش ئارقىلىقال ئالالھنىڭ ياردىمىگە باشقىالردىن  5مۇسۇلمانلىقنىڭ --

 كۆپرەك ئېرىشكىلى بوالمدۇ؟
ئەگەر شۇنداق قىلغىلى بولسا، نېمە ئۈچۈن ھازىر مۇسۇلمان ئەللىرى بىر قىسىم غەرب --

 ئەللىرىدىن كۆپ ئارقىدا قالدى؟
 
ىر مىللەت ئۈچۈن قۇدرەت تېپىشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلىنى تېپىشنىڭ ئەڭ ياخشى چارىسى ب

يەنى قۇدرەت . ساۋاقلىرىنى ئۆگىنىشتىن ئىبارەت-ئاشۇ يولنى بۇرۇن مېڭىپ باققانالرنىڭ تەجرىبە
لەتلەر تەرەققىي تاپقان ئەللەردىكى مىل. تاپقان مىللەتلەر قولالنغان ئۇسۇلالرنى ئۆگىنىشتىن ئىبارەت

باشقا مىللەتلەرنى تەتقىق قىلىشقا، باشقا مىللەتلەر قولالنغان ئۇسۇلالرنى تەتقىق قىلىشقا ناھايىتى 
ئۇيغۇرالر بۇ جەھەتتە ھازىرغىچە بىر ناھايىتى ئاجىز ھالەتتە تۇرۇپ . يۇقىرى دەرىجىدە ئەھمىيەت بېرىدۇ

يەنە بىر قىسمى بولسا بىزنىڭ  .بۇنداق بولۇشتىكى بىر قىسىم سەۋەبلەر بىز ئۆزىمىزدە. كەلدى
بەزى قېرىنداشالر بۇرۇن . ئۆزىمىزگىال باغلىق بولمىغان سەۋەبلەرمۇ ئاز ئەمەس ـــ ئۆزىمىزدە ئەمەس

. ماڭا ئۇيغۇرالرنىڭ قۇدرەت تېپىشىدىكى ئۈنۈملۈك يول ئۈستىدە ئىزدىنىپ بېقىشنى تەۋسىيە قىلدى
ياپونالر ھەققىدىمۇ ھەم شۇنداق . پارچە ماقالە يازدىمشۇنىڭ بىلەن مەن يەھۇدىيالر ھەققىدە بىر قانچە 

-0311ستىدىكى ماقالىلەرنى تەييارلىغاندا پايدىالنغان مەنبەلەرنىڭ بىرى ۈمەن ياپونالر ئ. قىلدىم
يىللىرى گېرمانىيە ھۆكۈمىتى ياپونالر ئۈستىدە تەكشۈرۈش ۋە ئىلمىي تەتقىقات ئېلىپ بېرىپ، شۇ 

دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن ئامېرىكا -4يەنە بىرى بولسا . لمىي دوكالت ئىدىئاساستا تەييارلىغان بىر ئى
ھۆكۈمىتى ياپونىيىنىڭ مائارىپ پروگراممىسى ئۈستىدە ئېلىپ بارغان تەكشۈرۈش ۋە ئىلمىي تەتقىقات 

مېنىڭ پەرىزىمچە كۆپىنچە ئوقۇرمەنلەر . نەتىجىلىرى بايان قىلىنغان يەنە بىر ئىلمىي دوكالت ئىدى
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مەن يېقىندا دىن ھەققىدە . ىالنغان ئاشۇ مەنبەلەرگە ئانچە دىققەت قىلىپ كەتمىدىمەن پايد
رقىدەك تەرەققىي قىاللىشى غەرب ئەللىرىنىڭ ھازى»ئىزدىنىشنى باشلىغاندىن كېيىن، كالالمدا 

، دېگەن دىنىي ھۆكۈم ئوتتۇرىسىدا ‹ھەممە ئىش ئالالھنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن بولىدۇ›ن بىلە
شۇنىڭدىن باشالپ . دېگەن سوئال پەيدا بولدى« ئۇنداقتا ئۇ باغلىنىش نېمە؟. ر باغلىنىش بارچوقۇم بى

مېنىڭچە بۇ سوئالنىڭ . كالالمنىڭ بىر يېرىدە مۇشۇ سوئالغا جاۋاب ئىزدەشنى زادىال توختاتمىدىم
ڭدىن جاۋابى ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، ئاشۇ جاۋاب مۇسۇلمانالرنىڭ، جۈملىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنى

 .كېيىن قۇدرەت تېپىشى ئۈچۈن قانداق قىلىشى كېرەكلىكىنى كۆرسىتىپ بېرەلەيدۇ
 

مەن يېقىندىن بۇيان ياسىر قازى ئامېرىكىدىكى ئۆزى ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتقان ئالىي مەكتەپتە 
ن دېگەن لېكسىيىلەرنى ئاڭالۋاتقا« مۇھەممەد پەيغەمبەرنىڭ تەرجىمىھالى»دەرس قىلىپ سۆزلىگەن 

يۇقىرىدىكى سوئالغا جاۋاب بوالاليدىغان ئازراق مەزمۇننى  قىسمىدا-13، ئاشۇ لېكسىيىنىڭ پبولۇ
شۇنداقال دۇنيادىكى ئەڭ ، مەزمۇننى قىسقىچە تونۇشتۇرىمەن مەن مەزكۇر ماقالىدا ئاشۇ. ئۇچراتتىم

ورنىنى تەرەققىي قىلغان دۆلەت ھېسابلىنىدىغان ئامېرىكا ئۆزىنىڭ تەرەققىياتتىكى باشالمچىلىق ئ
ھازىر . ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ھازىر قانداق ئىشالرنى قىلىۋاتقانلىقى ھەققىدىمۇ ئازراق توختىلىمەن

ئامېرىكا تۇتۇۋاتقان بىر قىسىم يولالر باشقا تەرەققىي قىلغان غەرب ئەللىرىنىڭكىگە ناھايىتى يېقىن 
شۇ ئارقىلىق مەن . ۆتىمەنبولۇپ، مەن شۇنىڭغا ئائىت پاكىتالردىن بىر قانچىنىمۇ تىلغا ئېلىپ ئ

دېگەن ئۇقۇم بىلەن « ھەممە ئىش ئالالھنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن بولىدۇ»ئىسالم دىنىدىكى 
ھازىرغىچە ئەڭ تەرەققىي قىلغان غەرب ئەللىرى تۇتقان يول ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىشنى بايان 

ماقالە يېزىپ ئېالن قىلىپ  ئۇيغۇر قېرىنداشالردىن بىرەرى بۇرۇن مۇشۇنداق بىر تېمىدا. قىلىمەن
ئاشۇنداق ماقالىدىن بىرەرى يېزىلغان بولسىمۇ، مەن ئۇنى . يوق، مەن ئۇنى بىلمەيمەن-باققانمۇ

مېنىڭ ئۈمىدىم، ئەگەر ئاشۇنداق ماقالىلەر تېخى يېزىپ بېقىلمىغان بولسا، مەزكۇر . كۆرۈپ باقمىدىم
ھىيىتى جەھەتتە ئىمكانىيىتى بار ماقالىنى بىر باشلىنىش قىلىپ، مەدەنىيەت ۋە بىلىم ساال

ھەمدە بىر يۈرۈش ، ە ئورتاق ھالدا ئىزدىنىپ باقساققېرىنداشالر يۇقىرىدىكى سوئال ئۈستىد
ئۆزىمىزنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن »شۇنداق قىاللىساق، بىز . قانائەتلىنەرلىك جاۋابالرنى تېپىپ چىقساق

 .ئالغا جاۋاب تاپقان بولىمىزدېگەن سو« قۇدرەت تېپىشىدىكى ئەڭ ئۈنۈملۈك يول قايسى؟
 

ماڭا بۇرۇن ئېلخەت يازغان ئۇكىالرنىڭ بەزىلىرى ماڭا ئىچكىرىدىكى ئۆلكىلەردە ئوقۇۋاتقان ئالىي 
مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ئىچىدە بىر قىسىم ئۇكىالر ئۆزلۈكىدىن دىن ئۆگىنىشكە ناھايىتى كىرىشىپ 

ئېيتىپ، مەندىن شۇالر ئۈچۈن بىرەر يازما  كېتىپ، نورمال مەكتەپ ئوقۇشىغا سەل قارايدىغانلىقىنى
مەن مەكتەپ ئوقۇشى بىلەن دىن ئۆگىنىشنىڭ مۇناسىۋىتىنى . تەييارلىشىمنى ئۈمىد قىلغانىدى

ياخشى بىر تەرەپ قىاللمىغان، دىن ئۆگىنىشنى ياخشى ئېلىپ بېرىپ، مەكتەپ ئوقۇشىغا سەل 
مەن . قېتىم ئوقۇپ چىقىشنى تەۋسىيە قىلىمەنقاراۋاتقان ئۇكىالرغا مەزكۇر يازمىنى كەم دېگەندە بىر 

مەن بۇنى ) سەللەملالھۇ ئەلەيھى ۋەەمۇھەممەد سەللياسىر قازىنىڭ لېكسىيىلىرىدە تەسۋىرلەنگەن 
نىڭ ھاياتىدىكى ۋەقەلەردىن بىلگەن، ( دەپال قىسقارتىپ ئالىمەن« مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم»تۆۋەندە 

قايتا تەكىتلىگەن بىر ھەقىقەت شۇكى، سىز بىر ئەڭ -دا قايتاھەمدە ياسىر قازى ناھايىتى ئېنىق ھال
سىز بىر ئەڭ ياخشى مۇسۇلمان بولۇش . ياخشى مۇسۇلمان بولۇش بىلەنال غەلىبىگە ئېرىشەلمەيسىز

ئالالھنىڭ ياردىمىنى قولغا كەلتۈرۈپ، قىلغان . بىلەنال ئالالھ بۇيرۇغان ياردەمگە ئېرىشەلمەيسىز
ش ئۈچۈن سىز تۆۋەندە بايان قىلىنىدىغان باشقا بىر قىسىم ئىشالرنىمۇ ئىشىڭىزدا غەلىبە قازىنى

 .قىلىشىڭىز كېرەك
 
 

 بەدرى ئۇرۇشىدىن يەكۈنلەپ چىقىلغان مۇھىم ھېكمەتلەر. 1
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ھەممىمىزنىڭ خەۋىرىدە بولغىنىدەك، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ساھابىلەرنى باشالپ، ھىجرىيە 

شۇ . كېلىدۇ (كۆچۈپ)قىلىپ  ھىجرەت مەككىدىن مەدىنىگە يىلى-244يىلى، ياكى -0كالېندارىنىڭ 
ئۇنىڭ بىرى ئىچكى تەھدىت بولۇپ، يەنە . ۋاقىتتا مۇسۇلمانالر ئىككى خىل تەھدىتكە دۇچ كېلىدۇ

نىڭ تېخى ىئەينى ۋاقىتتىكى ئىچكى تەھدىت مەدىن. بىرى بولسا تاشقى تەھدىتتىن تەشكىل تاپىدۇ
تاشقى تەھدىت دەسلىپىدە يالغۇز مەككىنىال ئۆز ئىچىگە . بارەتتۇربىرلىككە كەلتۈرۈلمىگەنلىكىدىن ئى

. ئەمما كېيىنكى بىر قانچە يىلنىڭ ئىچىدە بولسا پۈتۈن ئەرەب يېرىم ئارىلىغا كېڭىيىدۇ. ئالىدۇ
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ مەدىنە دەۋرىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە، ئەرەب يېرىم ئارىلى مەدىنە بىلەن 

 . نىدۇۈلۆمانالر بىلەن قۇرەيشتىن ئىبارەت ئىككى قۇتۇپقا بمەككە، مۇسۇل
 

يەنى، . بەدرى ئۇرۇشى يۇقىرىدىكى ئىككى قۇتۇپ ئوتتۇرىسىدا ئەڭ دەسلىپىدە يۈز بەرگەن ئۇرۇشتۇر
بۇ ئۇرۇشتا مەدىنىدىكى مۇسۇلمانالر مەككىدىكى قۇرەيشلەر بىلەن ئۇرۇشىدىغان بولۇپ، ئۇ مۇنداق 

قۇرەيشنىڭ بىر كارۋىنىنىڭ  يىلى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم-4لېندارىنىڭ ھىجرىيە كا: باشالنغان
سودىغا كەتكەنلىكىدىن خەۋەر تېپىپ، ئۇالرنىڭ قايتىپ كېلىش ۋاقتىغا ئۈلگۈرتۈپ، مەدىنىگە شامغا 

شۇ ئارقىلىق . تراپىغا كۆپ قېتىم كۆزەتچىلەرنى ئەۋەتىدۇەىن جايدىكى ئۇالرنىڭ ئۆتە يولى ئيېق
تۆگىگە مال بېسىپ قايتىپ كېلىۋاتقانلىقىنى، ھەمدە بۇ مىڭ  0111ېلىقى كارۋىنى قۇرەيشنىڭ ھ

ئادەم ئەتراپىدا ئىكەنلىكىنى بىلىۋالىدۇ  21تۆگىلىك كارۋاننى قوغدايدىغان كىشىلەرنىڭ سانى ئاران 
ر قۇرەيشلىكلەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ۋە ساھابىلەرنى مەككىدىن كېتىشكە مەجبۇرالپ، مۇسۇلمانال)

مۈلۈكلىرى مەككىدە، يەنى قۇرەيشلەرگە شۇ پېتى -مەككىدىن ئايرىلغاندا، ئۆزلىرىنىڭ ھەممە بايلىق
مۈلۈكلىرىنىڭ بىر قىسمىنى -شۇڭا مۇسۇلمانالر بۇ قېتىم قىلغان ئىش ئۆز مال. قالغان ئىدى

ىڭ پىالنىنى شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىن( . قايتۇرۇۋېلىش ئىشى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
قۇرەيشلەرنىڭ بىلىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، مەدىنىدىكى ساھابىلەرگە ھەقىقىي 
ئەھۋالنى ئېيتماي، ئۇالرغا بىر جىددىي ۋەزىپە چىقىپ قالغانلىقىنى، ئۆزى خالىغان ساھابىلەرنىڭ 

ولغا چىقىشىنى قانچىلىك تەييارلىق قىاللىسا شۇنچىلىك تەييارلىق قىلىپ، ئۆزى بىلەن دەرھال ي
نەپەر ساھابە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە  101شۇنىڭ بىلەن تەخمىنەن . چاقىرىق قىلىدۇ

نەپەر ساھابىنىڭ ھېچ قانداق ئۇرۇش  101ئەسلىدىكى پىالن بويىچە بولغاندا، . دەرھال يولغا چىقىدۇ
شۇڭالشقا بۇ . ەي مۇمكىن ئىدىنەپەر قوغدىغۇچىسىنى بويسۇندۇرۇشى پۈتۈنل 21قىلمايال قۇرەيشنىڭ 

تۇياق تۆگە بىلەنال، ھەمدە تولۇق قورالالنمايال يولغا  01نەپەر ساھابە ئاران ئىككى تۇياق ئات ۋە  101
نەپەر ساھابە بىر  1ساھابىگە بىر تۆگە توغرا كەلگەن بولغاچقا،  1ئوتتۇرا ھېساب بىلەن . [0]چىقىدۇ 

دەم تىكىپ  الرنىى بارگاھ، ئاخشىمۈن يول مېڭىپبىر ك. تۆگىگە نۆۋەتلىشىپ مىنىپ ماڭىدۇ
 . ئېلىشقا كىرىشكەندىن كېيىنال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ پىالنىنى ساھابىلەرگە ئېيتىدۇ

 
ئەمما قۇرەيشنىڭ ئادەملىرى بۇ ئىشنى بىلىپ قېلىپ، دەرھال مىڭدىن كۆپرەك ئەسكەر 

نەپەر مۇسۇلمانالر مىڭدىن ئارتۇق قۇرەيشلەر  101ىلەن شۇنىڭ ب. تەشكىللەپ، ئۇالرنى ياردەمگە ئەۋەتىدۇ
دېگەن جايدا ئۇرۇش « بەدرى»كىلومېتىر كېلىدىغان  003گە ىكىلومېتىر، مەدىن 104ەن مەككىگە بىل

بولۇپ، ئۇ ( Battle of Badr)« بەدرى ئۇرۇشى»مانا بۇ ئىسالم تارىخىدىكى داڭلىق ئۇرۇش، . قىلىدۇ
 .[4]قانچە ئۇرۇشالرنىڭ بىرىدۇر  قۇرئاندا تىلغا ئېلىنغان بىر
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 .[4]نىڭ جايلىشىش ئەھۋالى ( Mecca)ۋە مەككە ( Badr)، بەدرى (Medina)مەدىنە : رەسىم-0

 
دېگەن سۆز ئەسلىدە بىر ئادەمنىڭ ئىسمى بولۇپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە « بەدرى»

لىك بىر ئادەم ئاشۇ يەرگە بىر قۇدۇق ئىسىم« بەدرى»ھىجرەت قىلىشتىن بىر قانچە ئەسىر بۇرۇن، 
« بەدرى»دەپ ئاتىلىپ، ئەڭ ئاخىرى بۇ جاينىڭ ئىسمى « بەدرى تۈزلەڭلىكى»كېيىنچە ئۇ يەر . قازىدۇ

 .[0]گە ئۆزگەرتىلىدۇ 
 

بۇ قېتىمقى ئۇرۇشقا قاتناشقان مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچى قۇرەيشلەرنىڭكىدىن كۆپ ئاجىز بولۇپ، 
ئالالھ . ل بويى توختىماي ياردەم تەلەپ قىلىپ ئالالھقا دۇئا قىلىدۇمۇھەممەد ئەلەيھىسساالم يو

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ياردەم قىلىدىغانلىقىغا ۋەدە قىلىپ، ئاشۇ ۋەدىسى بويىچە ئالالھ بىر مىڭ 
ئەمما، بۇ پەرىشتىلەر كېلىپ، قۇرەيشنىڭ ئادەملىرىنى بىراقال يوق قىلىۋەتمەيدۇ . پەرىشتە ئەۋەتىدۇ

دانە قانىتىنىڭ بىرسىنى بىر شىلتىش بىلەنال  211 جىبرىئىلر قازىنىڭ دېيىشىچە، پەرىشتە ياسى)
ئۇالر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئادەملىرىنىڭ ئۇرۇش . [1]( بىر كەنتنى تۈزلىۋېتەلەيدىكەن

ان قىلىشىغا قاراپ تۇرۇپ، پەقەت ئۇالرنىڭ كۈچى يەتمىگەن، ياردەمسىز قالسا ھاالك بولۇپ كېتىدىغ
قايتا تەكىتلىگەن بىر -بۇ لېكسىيىدە ياسىر قازى قايتا. بولۇپ قالغان ۋاقتىدىال ئاندىن ياردەم قىلىدۇ

نەرسە شۇكى، ئەگەر سىز ئەقلىڭىزنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئىشلىتىپ، جېنىڭىزنى تىكىپ، ئۆزىڭىزنىڭ 
 . لمايدۇبارلىقىنى ئاتاپ، قاتتىق تىرىشمىسىڭىز، ئالالھ ھەرگىزمۇ سىزگە ياردەم قى

 
مەزمۇنى پۈتۈنلەي مۇشۇ ۋەقە ھەققىدە بولۇپ، مەن بارلىق  سۈرە ئەنفالنىڭ-3قۇرئاندىكى 

رىنى بىر قېتىم ئوقۇپ چىقىشنى تەۋسىيە ۈئوقۇرمەنلەرگە ماقالىنى ئوقۇپ مۇشۇ يەرگە كەلگەندە ئاشۇ س
 .قىلىمەن

 
ىم سۆزلىرىنىڭ قېتىملىق لېكسىيىدە قىلغان بىر قىس-13تۆۋەندىكىسى ياسىر قازىنىڭ 

بۇ سۆزلەرنىڭ ھەممىسى لېكسىيىدىكى بىرال جايدا سۆزلەنگەن ئەمەس بولۇپ، مەن )ئاساسىي مەزمۇنى 
 (:ئۇالرنى لېكسىيىنىڭ بىر قانچە يەرلىرىدىن ئالدىم

 
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ساھابىلەرنى باشالپ، بەدرى ئۇرۇش مەيدانىغا قاراپ كېتىۋاتقان يولدا 

ئارقىدىن دۇئا قىلىپ، ئالالھتىن ياردەم تىلەش نەتىجىسىدە، ئالالھتىن ئۇنىڭغا بىر -ئالالھقا ئارقا
شۇنىڭدىن . مىڭ نەپەر پەرىشتە ئەۋەتىپ، ئۇنىڭغا ياردەم قىلىدىغانلىقى ھەققىدە ۋەھىي كېلىدۇ
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 ئارتىۋالغان، قوللىرىدا قورال تۇتقان، ھەمدە( turban) ترەڭلىك رەخ بېشىغا قىزىل جىبرىئىلكېيىن 
ئالالھ پەقەت پەرىشتىلەر ئۈچۈنال ياراتقان بىر خىل ئاالھىدە خىلدىكى ئاتالرنى مىنگەن پەرىشتىلەردىن 

. بىر مىڭ پەرىشتىنى باشالپ، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ قوشۇنىغا ياردەم قىلىش ئۈچۈن كېلىدۇ
چىت ىتيشلەرنىڭ كىشىلىرىنى ئاسانال بئەسلىدە پەرىشتىلەر قورال ئىشلەتمىسىمۇ قۇرە

ئۇ . ئەمما ئالالھ مۇشۇ بىر ۋەقە ئارقىلىق بىزگە بىر مۇھىم ھېكمەتنى بىلدۈرىدۇ. قىلىۋېتەلەيتتى
. بولسىمۇ، غەلىبە قازىنىش ئۈچۈن پەرىشتىلەرمۇ ئەڭ زور دەرىجىدە تىرىشچانلىق كۆرسەتمىسە بولمايدۇ

ىلىۋاتقان ئىشىدىن ياخشى پەرىشتىلەرمۇ ئۆزىنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ تىرىشچانلىق كۆرسەتمەيدىكەن، ق
 . نەتىجە چىقمايدۇ

 
بەدرى ئۇرۇشى ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، ئۇنىڭغا ئالالھ پەرىشتىلەرنىڭ ئىچىدىكى جەۋھەرلەردىن 

يەنى، پەرىشتىلەرنىڭ ئىچىدىمۇ ئوخشىمايدىغان دەرىجىلەر بار . نى تالالپ ياردەمگە ماڭدۇرىدۇ 0111
ەنلەر ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى مەنسىپى ئۈستۈن ئورۇندا تۇرىدىغان بولۇپ، ئالالھ بەدرى ئۇرۇشىغا ئەۋەتك

(elite )قۇرەيشلەرنى بىر تەرەپ قىلىۋېتىش ئىشىنى بىرال . دىن تەركىب تاپقانبىر مىڭ پەرىشتى
پەرىشتە ئەۋەتىدۇ؟ يەنى، پەرىشتىلەر ئىنسانالرنىڭ  0111پەرىشتە قىالاليدىغان تۇرسا، ئالالھ نېمە ئۈچۈن 

ەيدىغان بولغاچقا، ئۇالر دۈشمەنلەرنىڭ ئىچىدىكى خالىغان يەرلەرگە بېرىپ، ئۇالرنى كۆزىگە كۆرۈنم
ئۆزىنىڭ ئەسلىدىكى  جىبرىئىلھەدىستىكى بىر رىۋايەتتە دېيىلىشىچە، بىر قېتىم . يوقىتىۋېتەلەيتتى

كەن دانە قانىتىنىڭ بىرسىنى يەرگە بىر ئۇرغان ئىكەن، قانىتى تەك 211قىياپىتىدە كېلىپ، ئۆزىنىڭ 
مۇشۇنداق تۇرۇقلۇق . يەردىكى شەھەر ئاسمانغا قاڭقىپ چىقىپ، يەرگە دۈم كۆمتۈرۈلۈپ چۈشىدىكەن

ئۇ . نى ئەۋەتىدۇ؟ بۇ يەردە مۇنداق بىر ئاددىي ھەقىقەت بارنە نېمە ئۈچۈن بىر مىڭ پەرىشتىئالالھ يە
ز ھېچ قانداق ئاخىر سىڭدۈرۈلگەن بىر ئۇچۇر شۇكى، سى-بولسىمۇ، قۇرئان ۋە سۈننەتكە باشتىن
سىز جەننەتكىمۇ ھېچ ئىش . جەننەتمۇ شۇنىڭ ئىچىدە. نەرسىنى بىكارغا قولغا كەلتۈرەلمەيسىز

بىز كۆرسىتىدىغان . بىز جەننەتكە ئۆز تىرىشچانلىقىمىز بىلەنال ئېرىشەلمەيمىز. قىلمايال كىرەلمەيسىز
شۇنداق بولسىمۇ سىز . ىدۇرتىرىشچانلىقالر بىلەن سېلىشتۇرغاندا، جەننەت دېگەن بىر بىباھا نەرس

يەنى سىز كۆرسەتكەن . جەننەتكە كىرىش ئۈچۈن مەلۇم دەرىجىدە تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىڭىز كېرەك
تىرىشچانلىق سىز ئېرىشىدىغان نەتىجە بىلەن سېلىشتۇرغاندا يېتەرلىك ئەمەس بولسىمۇ، سىز ئاشۇ 

شۇنداق . كۆرسىتىشىڭىز كېرەكنەتىجىگە ئېرىشىش ئۈچۈن چوقۇم مەلۇم دەرىجىدە تىرىشچانلىق 
ە قىلسىڭىز، ئالالھ سىز كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقنىڭ سانلىق مىقدارىغا ئەمەس، ئۇنىڭ سۈپىتىگ

نەپەر  111درى ئۇرۇشىدا بە. قىلماسلىقنى قارار قىلىدۇ-ا قىلىشتقاراپ، ئاندىن سىزگە نەتىجە ئا
مانا دەل شۇ چاغدا . دانىغا قاراپ ماڭىدۇيانلىرىدىكى قىلىچلىرىنى سۇغۇرۇپ ئېلىپ، ئۆلۈم مەي ەساھاب

يەنى، . چى بولغان ئىشنى تاماماليدۇقائالالھ بىر مىڭ نەپەر پەرىشتىنى ئەۋەتىپ، شۇالر ئارقىلىق قىلم
ئۇرۇش . بۇ يەردە ساھابىلەر قاراپ تۇرۇپ، پەرىشتىلەر ھەممە ئىشنى ئۆزلىرى بىۋاستىال قىلىۋەتمەيدۇ

ش ئۈچۈن ئۆزلىرىنىڭ بارلىقىنى ۈرۈلتۆۋەقەدە ساھابىلەر دۈشمەننى ئمەيدانىدا يۈز بەرگەن ھەر بىر 
بىرەر ۋەقەدىمۇ پەرىشتىلەر . ئاندىن پەرىشتىلەر قالغان ئىشنى پۈتتۈرىدۇ. ئاتاپ جەڭگە ئاتلىنىدۇ

بۇ يەردىكى مۇھىم نۇقتا شۇكى، . ساھابىلەر ئۈچۈن ھەممە ئىشنى ئۆزلىرى بىراقال قىلىپ بەرمەيدۇ
سىز مەنزىلگە يېتىش ئۈچۈن . ەۋەبنى قىلماي تۇرۇپ، نەتىجىگە ئېرىشەلمەيسىزسىز ھەرگىزمۇ س

ئالالھ ھەرگىزمۇ مەنزىلنى ئويۇپ ئېلىپ، ئۇنى سىزنىڭ . مۇساپىسىنى بېسىپ ئۆتۈشىڭىز كېرەك
سىزنىڭ كۈچىڭىز پۈتۈن مۇساپىنى بېسىپ تۈگىتىشكە يەتمەسلىكىمۇ . ئالدىڭىزغا ئەكېلىپ بەرمەيدۇ

تىمۇ سىز ئۆزىڭىزنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ تىرىشسىڭىز، قالغىنىغا ئالالھ ياردەم شۇنداق. مۇمكىن
 . قىلىدۇ
 

مەريەم ئەلەيھىسساالم ئۆزى يالغۇز تۇغۇت جەريانىنى باشالپ، ئاچسىزلىقتىن جانسىزلىنىپ 
، «دەرىخىنى ئۆزۈڭ ئىرغاتقىن خورمامەن ساڭا ياردەم قىلىمەن، ئەمما »كەتكەندە، ئالالھ ئۇنىڭغا 
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ئەمما مەريەم . مىالر مەريەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېتىكىگە ئۆزلۈكىدىن چۈشمەيدۇريەنى، خو. يدۇدە
سەن قانچىلىك »شۇڭا ئالالھ ئۇنىڭغا . دەرىخىنى ئىرغاتقۇدەك كۈچى يوق خورمائەلەيھىسساالمنىڭ 

سساالم شۇنىڭ بىلەن مەريەم ئەلەيھى. ، دەيدۇ«ئىش قىاللىساڭ شۇنى قىل، قالغىنىنى مەن قىلىمەن
مىالر ئۇنىڭ رشۇنىڭ بىلەن دەرەختىكى خو. دەرەخنى كۈچىنىڭ يېتىشىچە مىدىرلىتىشقا ئۇرۇنىدۇ

سا ئەلەيھىسساالمدەك بىر ىقاراڭالر، مەريەم ئەلەيھىسساالمدەك بىر ئۇلۇغ ئىنسان ئ. تراپىغا چۈشىدۇەئ
بىكارغا -الھتىن بىكاردىنپەيغەمبەرنى تۇغۇش ئالدىدا ئاشۇنداق بىر خەتەرگە يولۇققان ۋاقىتتىمۇ ئال

نىڭ ياردىمىگە ئېرىشەلىشىمىز مۇمكىنمۇ؟ ئالالھەلمىسە، بىزنىڭ تىرىشماي تۇرۇپ ياردەمگە ئېرىش
دەپ ئۆيدە ئولتۇرساق، بىز « ئۇنى ماڭا ئالالھ بېرىدۇ»بىزنىڭ بىر نەرسىگە ئېھتىياجىمىز چۈشكەندە 

ۇيرۇلغان بولسا، پەقەت بىز ئۆزىمىزنىڭ ئاشۇ نەرسىگە ئېرىشەلەيمىزمۇ؟ ئەگەر بىر نەرسە بىزگە ب
ئەگەر ئۇ نەرسە بىزگە بۇيرۇلغان بولسا، . بارلىقىنى ئاتاپ تىرىشقاندىال، ئاندىن ئالالھ ئۇنى بىزگە بېرىدۇ

 . بىز پەقەت سەۋەبىنى قىلغاندىن كېيىنال ئاندىن ئالالھ ئۇنى بىزگە بېرىدۇ
 

. ەڭ مۇھىم ھېكمەتلەرنىڭ بىرى مانا مۇشۇبەدرى ئۇرۇشىدىن يەكۈنلەپ چىقارغىلى بولىدىغان ئ
يەنى، بەدرى ئۇرۇشىدا مۇسۇلمانالرنىڭ غەلىبە قىلىدىغانلىقى ئەڭ يۇقىرى چەك بولۇپ ئالدىن 

ئەمما، مۇسۇلمانالر ئۆزىنىڭ جېنىنى ئالىقىنىغا ئېلىپ، . يەنى ئۇ ئالدىن بۇيرۇلغان. بېكىتىلگەن
ۆرسەتكەندىن كېيىنال ئاندىن بۇ غەلىبە ئۇالرنىڭ جەڭگە كىرىپ، ئەڭ زور دەرىجىدە تىرىشچانلىق ك

مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ بارلىقىنى مۇشۇ جەڭگە ئاتىغاندىن كېيىنال، ئاندىن . قولىغا يەتكۈزۈلگەن
مۇسۇلمانالر ئۈمىدنى ئالالھقا باغالپ، ئالالھقا ئىشىنىش ۋە . ئۇالرغا ئالالھنىڭ ياردىمى كەلگەن

ن بىللە، جېنىنى تىكىپ، قىلىچالر ئۇچۇپ يۈرگەن جەڭ مەيدانىغا ئالالھقا تەۋەككۈل قىلىش بىلە
 . ئالالھ شۇنىڭدىن كېيىنال ئۇالرغا ياردەم قىلىدۇ. كۆكرەك كىرىپ كىرىدۇ

 
قىلىش ئۈچۈن پىچاقنى  لىقئىبراھىم ئەلەيھىسساالممۇ ئوغلى ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنى قۇربان

ئەمدى بولدى، »ئالالھ ماقچى بولۇپ تۇرغاندا، قىل لىققۇرباندەل شۇ چاغدا، يەنى . ئېگىز كۆتۈرىدۇ
 .قىلغۇزمايدۇ لىققۇربان ئەلەيھىسساالمنى ، دەپ، ئىسمائىل«سەن سىناقتىن ئۆتتۈڭ

 
دېمەك، بىز ئالدى بىلەن ئۆزىمىزنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ، ئەڭ زور دەرىجىدە تىرىشچانلىق 

 . ان ۋە بىزگە بۇيرۇلغان نەرسىلەرنى بېرىدۇئاندىن ئالالھ بىزگە ئۆزى خالىغ. كۆرسىتىشىمىز كېرەك
 

سۆزلىرى مۇشۇ يەردە  لېكسىيىدىكى-13ياسىر قازىنىڭ مەن بۇ قېتىم تىلغا ئالماقچى بولغان 
 .ئاخىرالشتى

 
ن ئېلىنغان مەزمۇنالرنى ئاڭلىغاندىمەن ياسىر قازى لېكسىيىسىنىڭ ئىچىدىكى يۇقىرىدا تىلغا 

ئۇالرنى ئۆزۈمنىڭ ھازىرغىچە بولغان ئۆمرىدىكى . ۇزۇن ئويالندىمكۆپ ۋە ئىنتايىن ئ ئىنتايىنكېيىن 
سىز بۇنچىۋاال ئىشالرغا قانداق »نۇرغۇن قېرىنداشالر مەندىن داۋاملىق . ئەمەلىيەتكىمۇ باغالپ باقتىم

  ئالىيمەن توغرا ئىشالرنى تالالپ قىلدىم، ھەمدە : ئۇنىڭ جاۋابى ئاددىي. دەپ سورايدۇ« يېتىشىسىز؟
سائەتكىچە، جېنىمنى تىكىپ،  02سائەتتىن  04ھەر كۈنى  باشالپ ۋاقتىمدىن ئوقۇۋاتقان مەكتەپتە

ئۆزۈمنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ، ئىشالرنى توغرا قىلىشقا ئىنتايىن يۇقىرى دەرىجىدە ئەھمىيەت بەرگەن 
 چەت ۋە دىيارى ئۇيغۇر ئەمەلىيەتتە. ھازىرمۇ شۇنداق قىلىۋاتىمەن. ىمئاساستا، قاتتىق تىرىشت

 ئەھۋالى جەھەتتىكى بۇ قېرىنداشالرنىڭ ئۇيغۇر ئېرىشكەن نەتىجىلەرگە كۆرۈنەرلىك كۆزگە ئەلدىكى
 .ئىبارەت ئادەمدىنال بىر ئىچىدىكى شۇالرنىڭ پەقەت مەن. ۇكېتىد ئوخشىشىپ ناھايىتىمۇ مېنىڭكىگە
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. ئىكەن« ئۇنتۇلغان ئەنئەنە»ىكى پىر پارچە مېنىڭچە يۇقىرىدا بايان قىلىنغىنى ئىسالم دىنىد
ئەگەر ئۇنداق بولمىغان بولسا، مۇسۇلمانالر . ئىكەن« ئۇنتۇلغان ھېكمەت»ئىسالم دىنىدىكى بىر دانە 

بەدرى ئۇرۇشىدا نامايان قىلغان جاسارەت ، بەدرى ئۇرۇشىدا نامايان قىلغان باتۇرلۇقنى، بەدرى ئۇرۇشىدا 
انغا ماس كېلىدىغان ئەڭ ياخشى قۇدرەت تېپىش يولى بىلەن مېڭىش نامايان قىلغان ھەر بىر زام

شۇنىڭ بىلەن مۇسۇلمانالر بۈگۈنكىدەك بىر ناچار . ئەقلىنى ھازىرغىچە داۋامالشتۇرۇپ كەلگەن بوالتتى
ھالەتكە چۈشۈپ قالماي، كەم دېگەندىمۇ تەرەققىي قىلغان غەرب ئەللىرى بىلەن ئوخشاش سەۋىيىدە 

ئەگەر مۇسۇلمانالر قانداق قىلغاندا ئالالھنىڭ ياردىمىگە ۋە بۇيرۇلغان نەرسىلەرگە . تۇرالىغان بوالتتى
ئېرىشكىلى بولىدىغانلىقىنى ئەستە چىڭ تۇتقان بولسا، الياقەتلىك مۇسۇلمان بولۇش بىلەن بىللە كەم 

نمۇ دېگەندە تەرەققىي قىلغان غەرب ئەللىرىدىكى خەلقلەردەك تىرىشقان بولسا، مۇسۇلمانالر بۈگۈ
سىياسىي، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋە ھەربىي ساھەلەرنىڭ ھەممىسىدە دۇنيانىڭ ئالدىدا ماڭالىغان، 

 .ھېچ بولمىغاندا دۇنيا تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ ماڭالىغان بوالتتى
 

-1قېتىملىق ئۇرۇش ھىجرىيە -4مەككىلىكلەر بىلەن مەدىنىدىكى مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدىكى 
بۇ ئۇرۇشنى بەدرى . باغرىدا يۈز بېرىدۇ تېغىنىڭ ئوھۇدمارت كۈنى -03يىلى -245ى يىلى، ياكى مىالد

بۇ ئۇرۇشقا . ئۇرۇشىدا زىيان تارتقان مەككىلىكلەر مۇسۇلمانالردىن ئىنتىقام ئېلىش ئۈچۈن باشاليدۇ
ۆپ نەپەر ئەتراپىدا بولۇپ، بۇ سان مۇسۇلمانالرنىڭ سانىدىن ك 1111قاتناشقان مەككىلىكلەرنىڭ سانى 

ئۇرۇشنىڭ ئەڭ دەسلىپىدە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ناھايىتى دانالىق بىلەن . ئۈستۈن تۇرىدۇ
رىنى اھلىگباردە مۇسۇلمانالر مەككىلىكلەرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى ۋە قوماندانلىق قىلىشى نەتىجىسى

ۇھەممەد دەك كىشى م 111لېكىن، ئۇنىڭدىن كېيىن مۇسۇلمانالردىن . ئاسانال ۋەيران قىلىۋېتىدۇ
. سۇنماي، ئولجا تالىشىپ ھەر تەرەپكە چېچىلىپ كېتىدۇىسساالمنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىغا بويئەلەيھ

مەككىلىكلەر بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، مۇسۇلمانالرغا قايتۇرما زەربە بېرىپ، مۇسۇلمانالرغا ئىنتايىن 
. ېھىت بولىدۇكىشى ش 01مۇسۇلمانالردىن كەم دېگەندە . ئېغىر دەرىجىدە زىيان سالىدۇ

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالممۇ ئېغىر دەرىجىدە يارىلىنىپ، . ئادەم ئۆلىدۇ 44مەككىلىكلەردىن بولسا ئاران 
ئۇرۇشىغا  ئوھۇددا ئاشۇ ( سۈرە-1) ئىمران-سۈرە ئال. دۈشمەننىڭ قولىغا چۈشۈپ قالغىلى تاسال قالىدۇ
كى بىرال جايدا بېرىلمەي، ئۇنىڭ ئىچىدە بىر رىدىۈس-1ئائىت خېلى كۆپ ئايەتلەر بار بولۇپ، ئۇ ئايەتلەر 

رىنى ئوقۇشتىن بۇرۇن، ۈس-1شۇڭا ھازىر قۇرئاننى ئۆگىنىۋاتقان قېرىنداشالر . ئاز تارقىلىپ كەلگەن
ياسىر قازى . ئۇرۇشى ھەققىدىكى تارىخنى بىر قېتىم ئوقۇۋەتسە، ئۇنىڭ كۆپ پايدىسى بولىدۇ ئوھۇد

باشالپ  قىسمىدىن-25دېگەن لېكسىيىسىنىڭ « جىمىھالىمۇھەممەد پەيغەمبەرنىڭ تەر»ئۆزىنىڭ 
ئۇرۇشىدىكى  ئوھۇد قىسمىدا-23، ئۇ لېكسىيىنىڭ ئۇرۇشى ھەققىدە سۆزلىگەن بولۇپ ئوھۇدمۇشۇ 

بۇ يەردىكىسىمۇ ياسىر قازى )ئۇ مۇنداق دەيدۇ . پايدىلىق نۇقتىالر بىلەن ھېكمەتلەرنى خۇالسىلەيدۇ
 (:بولماستىن، ئۇنىڭ ئاساسىي مەزمۇنىدىن ئىبارەت دېگەن سۆزلەرنىڭ ئەينەن تەرجىمىسى

 
بەدرى ئۇرۇشىدا مۇسۇلمانالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قوماندانلىقىغا بويسۇنىدۇ، ۋە كېيىنكى 

ئۇرۇشىدا بولسا مۇسۇلمانالر ھەم  ئوھۇد. ئارا سوقۇشمايدۇ-قەدەمدە قانداق قىلىش توغرىسىدا ئۆز
وماندانلىقىغا بويسۇنمايدۇ، ھەم كېيىنكى باسقۇچتا قانداق قىلىش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ق

ە قااليمىقانچىلىق پەيدا ئولجا تالىشىپ، مۇسۇلمانالر قوشۇنى ئىچىد. قۇشىدۇوئارا س-مەسىلىسىدە ئۆز
سۈرىدە -1سۈرە بىلەن -3بۇ ئىككى خىل ئەھۋال قۇرئاندىكى . ھەمدە ئىرادىسىنى يوقىتىدۇۇ، قىلىد

 . بايان قىلىنغان
 

ئۇرۇشىدىكى ئەمەلىيەتتىن بىز شۇنى بىلەلەيمىزكى، ئەگەر  ئوھۇدقۇرئاندىكى ئاشۇ مەزمۇنالر ۋە 
مۇسۇلمانالردا بىرلىك بولىدىكەن، ھەمدە مۇسۇلمانالردا ئالالھقا ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارىتا 

ىقىغا بويسۇنىدىكەن، ئالالھ ساداقەتمەنلىك بولىدىكەن، ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قوماندانل
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ئەگەر مۇسۇلمانالردا بىرلىك بولمايدىكەن، ھەمدە ئالالھ ۋە پەيغەمبەر . ئۇالرغا ياردەم قىلىدۇ
. ئەلەيھىسساالمغا قارىتا ساداقەتمەنلىك بولمايدىكەن، ئالالھ ئۇالرغا ئاتىغان ياردىمىنى قايتۇرۇۋالىدۇ

ىپىدە خۇددى بەدرى ئۇرۇشىدىكىدەكال ھەرىكەت قىلغاندا ئۇرۇشىنىڭ ئەڭ دەسل ئوھۇديەنى مۇسۇلمانالر )
ئالالھ ئۇالرغا ياردەم قىلىدۇ، ئەمما ئۇنىڭدىن كېيىن مۇسۇلمانالر پارچىلىنىپ، دۈشمەننى بىر ياققا 
قايرىپ قويۇپ، مەنپەئەت تالىشىشقا چۈشۈپ كەتكەندە، ئالالھ ئۆزىنىڭ ئۇالرغا قاراتقان ياردىمىنى 

مەيلى سىز بىر مۇسۇلمان بولۇڭ، مەيلى سىز بىر ياخشى .( ىمخۇماربىل--توختىتىپ قويىدۇ
ئەڭ ياخشى مۇسۇلمان بولۇڭ، سىزگە غەلىبە مۇنداقال  بىر مۇسۇلمان بولۇڭ، مەيلى سىز دۇنيادىكى

مەسىلەن، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم . غەلىبە سىزگە كاپالەت قىلىنمايدۇ. تەقدىم قىلىنمايدۇ
غەلىبە . ئۇرۇشىدا ئۇنىڭغا غەلىبە تەقدىم قىلىنمىدى ئوھۇددۇنيادىكى ئەڭ ياخشى مۇسۇلمان، ئەمما 

ھەر بىر غەلىبە كۈرەش ئارقىلىق قولغا كەلتۈرۈلۈشى . كېرەك كۈرەش ئارقىلىق قولغا كەلتۈرۈلۈشى
بۇ جەھەتتىكى ئىشالرنىڭ باشقىچە بولۇش . بۇ جەھەتتىكى ئىشالر ھەرگىز باشقىچە بولمايدۇ. كېرەك

بۇ جەھەتتە ھېچ . بۇ ئىش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۈچۈنمۇ ئوخشاش. ئېھتىماللىقى نۆلگە تەڭ
مەيلى بۇ دۇنيادا بولسۇن، ياكى ئاخىرەتتە بولسۇن، بۇ . ئۆستۈرۈلمەيدۇقانداق ئادەمنىڭ دەرىجىسى 

 . ئىش ھەر ئىككى دۇنيادا ئوخشاش
 

لېكىن مۇسۇلمانالر . ئۇرۇشىدا مەككىلىكلەر مۇسۇلمانالرنى پۈتۈنلەي تازىلىۋەتمەكچى بولدى ئوھۇد
ھەممەد ئەلەيھىسساالم مۇشۇنداق بىر غەلىبە ئۈچۈن مۇ. مەككىلىكلەرنى ئۆز مەقسىتىگە يەتكۈزمىدى

 . لىدىۆشىدىن ئۆتكۈزۈپ، ئېغىر دەرىجىدە بەدەل تېئېغىر دەرىجىدە يارىلىنىپ، قاتتىق سىناقالرنى ب
 

ئۇرۇشىنىڭ پايدىلىق نۇقتىلىرى ۋە مۇھىم  ئوھۇدئوتتۇرىغا قويغان  لېكسىيىدە-23ياسىر قازى 
زكۇر تېما بىلەن مۇناسىۋەتلىك ھېكمەتلىرى خېلى كۆپ بولۇپ، مەن يۇقىرىدا ئۇالرنىڭ پەقەت مە

 .قىسمىنىال تونۇشتۇرۇپ ئۆتتۈم
 

نەپەر ساھابىنى باشالپ، بەدرى جېڭىنى ئېلىپ بېرىشتىكى  111مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم 
دىن شام پەر ئەسكەرنىڭ قوغدىشى بىلەننە 21ئارتىپ،  التۇننىئدىنار  51111تۆگىگە  0111 ،مەقسەت

كارۋاننى قولغا چۈشۈرۈپ، شۇ ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنىڭ سىياسىي،  مەككىگە قايتىپ كېتىۋاتقان بىر
يەنى، باشقىچە قىلىپ ئېيتساق، . [4]ئىقتىسادىي ۋە ھەربىي كۈچىنى ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت ئىدى 

ز سۈرئەتتە قۇدرەت تېپىشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك يولى قۇرەيشنىڭ ېئۇرۇشى يۈز بەرگەن دەۋرلەردىكى تبەدرى 
ھازىرقى زاماندا قۇدرەت تېپىش ۋە تەرەققىياتتا دۇنيانىڭ . كەلتۈرۈش بولغان ئىدىكارۋىنىنى قولغا 

ئالدىدا مېڭىشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك يولى قايسىالر؟ مەن تۆۋەندە مۇشۇ مەسىلە ئۈستىدە ئازراق 
 . توختىلىمەن

 
 

 پروگراممىسى« ستېم»ئامېرىكا مائارىپىدىكى : توغرا ئىشالرنى تالالپ قىلىش. 2
 

كەلگۈسىدىكى »: سېنتەبىر كۈنى مۇنداق دېگەن-02يىلى -4101ا پرېزىدېنتى ئوباما ئامېرىك
نىڭ قانداق بولىدىغانلىقى بىز ئوقۇغۇچىلىرىمىزنى ھازىر قانداق ( يېتەكلىگۈچىلەر)لىدېرالر 

پەن، تېخنولوگىيە، ئىنژېنېرلىق -نى تەبىئىيتەربىيىلىشىمىزگە باغلىق، بولۇپمۇ ھازىر ئوقۇغۇچىالر
ھەممىمىزنىڭ خەۋىرىدە « .تېماتىكا كەسىپلىرىدە قانداق تەربىيىلىشىمىزگە باغلىقۋە ما

بولغىنىدەك، ھازىر ئامېرىكا سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە ھەربىي ساھەلەرنىڭ ھەممىسىدە دۇنيانىڭ ئەڭ 
ئۇ ھەرگىزمۇ ئاشۇنداق بىر ئورۇنغا تۈنۈگۈنال ئېرىشكەن بولماستىن، ئۇنىڭ . ئالدىدا كېتىۋاتىدۇ

ئامېرىكا قانداق . اشۇنداق ئورۇنغا ئېرىشكەنلىكىگە ھازىر بىرەر ئەسىرگە يېقىن ۋاقىت بولۇپ قالدىئ
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قىلىپ مۇشۇنداق بىر ئورۇنغا ئېرىشەلىدى؟ بۇ سوئالغا تولۇق جاۋاب بېرىشكە مەزكۇر ماقالە بىر 
ش كەم دېگەندە يەنى، بىرىنچىدىن، ئۇ سوئالنىڭ جاۋابىنى تولۇق بايان قىلى. مۇۋاپىق سورۇن ئەمەس

يەنە بىر تەرەپتىن، ئۇيغۇر ئوقۇرمەنلەرنىڭ كۆپىنچىسى ئۇ . بىرەر كىتاب يېزىشنى تەلەپ قىلىدۇ
شۇڭالشقا مەن بۇ يەردە ئامېرىكا مائارىپىدا ھازىر يولغا . كۆپتۇر بىلىدۇ-سوئالنىڭ جاۋابىنى ئازدۇر

وگرامما ئۇيغۇر مائارىپىدا بىر بۇ پر. قويۇلۇۋاتقان بىر پروگراممىنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئۆتەي
مەخسۇس پروگرامما سۈپىتىدە يولغا قويۇلمىغان بولۇپ، مېنىڭ پەرىزىمچە پۈتۈن ئۇيغۇر خەلقى 
ھازىرغىچە باشقا ئىشالر بىلەن ئالدىراش بولۇپ كېتىپ، تېخى بۇنداق بىر نەرسىگە يېتەرلىك دەرىجىدە 

 .ئەھمىيەت بېرىشكە يېتىشىپ بواللمىدى
 

ىي ساھەنى تىلغا كەسپ 2ېزىدېنتى ئوباما يۇقىرىدىكى بىر جۈملە سۆزىدە مۇنداق ئامېرىكا پر
بۇ سۆزلەرنىڭ ئىنگلىزچىسى . اگىيە، ئىنژېنېرلىق ۋە ماتېماتىكپەن، تېخنولو-تەبىئىي: ئالغان

«Science, Technology, Engineering, Mathematics » سۆزنىڭ باش ھەرپىنى قوشساق  2بولۇپ، بۇ
مەن ئۇنى تۆۋەندە ئۇيغۇرچىمۇ . دېگەن سۆز ھاسىل بولىدۇ« STEM»ەرپلەر بىلەن ئىنگلىزچە ھ

. [2]ھازىر ئامېرىكا مائارىپىدا يولغا قويۇلۇۋاتقان بىر ستېم پروگراممىسى بار . دەپ ئالىمەن« ستېم»
 01رەھبەرلىك قىلىدىغان بولۇپ، بۇ كومىتېت « ستېم مائارىپى كومىتېتى»بۇ پروگراممىغا بىر 

ئۇالرنىڭ ئىچىدە مائارىپ مىنىستىرلىقىمۇ . دىن تەركىب تاپقانىرىپەن ئورگانل-ىكەتلىك ئىلىممەمل
بۇ كومىتېتنىڭ ۋەزىپىسى پۈتۈن مەملىكەت ئۈچۈن بىر تۇتاش مائارىپ ئىستراتېگىيىسى تۈزۈپ . بار

ش، بېرىش، مائارىپ خىراجىتىنى مۇۋاپىق ئورۇنالشتۇرۇپ بېرىش، ستېم پروگراممىسىنى تەشكىللە
 :ساھەدىكى رولىنى كۈچەيتىش 5ھەمدە دۆلەت مائارىپ خىراجىتىنىڭ تۆۋەندىكى 

 
 سىنىپقىچە بولغان ستېم دەرسلىرى-04يەسلىدىن  (0
ئۆسمۈرلەرنىڭ ستېم كەسىپلىرى بىلەن شۇغۇللىنىش نىسبىتىنى -پۈتۈن خەلق ۋە ياش( 4

 ئۆستۈرۈش ۋە ئۇنى ساقالپ مېڭىش
 ۇغۇچىلىرىنىڭ ستېم بىلىملىرىنى ياخشىالشئالىي مەكتەپ تولۇق كۇرس ئوق( 1
تارىختا ستېم ساھەلىرىدە ئاجىز بولۇپ كەلگەن ئىرقىي گۇرۇپپا كىشىلىرىگە قارىتىلغان ( 2

 ياردەمنى كۈچەيتىش
كەلگۈسىدىكى ستېم ئەمگەك كۈچلىرى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئاسپىرانتالر مائارىپىنى ( 5

 .اليىھىلەش
 

ىق دۆلەت خامچوتى ئىچىدە ستېم پروگراممىسى ئۈچۈن مەخسۇس يىلل-4105پرېزىدېنت ئوباما 
پۇل ئاجرىتىپ، ستېم پروگراممىسىدا يېڭىلىق يارىتىش، ۋە ستېم پروگراممىسى ئۈچۈن يېڭى 

بۇ . ئوقۇتقۇچىالرنى خىزمەتكە ئېلىش قاتارلىق بىر قاتار ئىشالرنى يېڭى پىالنالرغا كىرگۈزدى
رىكىنىڭ ستېم مائارىپىنى ياخشىالش ئۈچۈن يېڭى ۋە ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى قوشقاندا، ئامې

پۈتۈن مەملىكەت مىقياسىدا ستېم . ئۈنۈملۈك چارىالرنى تېپىپ چىقىدۇ ۋە ئۇالرنى يولغا قويىدۇ
ھەمدە ئوقۇغۇچىالرنىڭ ستېم مائارىپىغا . دەرسلىرىنى ئۆتۈشنىڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇللىرىنى يولغا قويىدۇ

پ، ئوقۇغۇچىالرنى ئەمەلىيەتتە ئاسانال ۈرۈرىشىنى ئىلگىرى سدە چوڭقۇرالپ كىيېتەرلىك دەرىجى
قوللىنااليدىغان بىلىملەرگە ئىگە قىلىپ، شۇ ئارقىلىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ ستېم ساھەلىرىگە بولغان 

 .قىزىقىشىنى كۈچەيتىدۇ، ۋە ئاشۇ ساھەلەردە قولغا كەلتۈرىدىغان نەتىجىلىرىنى كۆپەيتىدۇ
 

رىخىي سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن يېقىنقى بەش ئەسىردەك ۋاقىت مېنىڭ بىلىشىمچە، ھەر خىل تا
ئىچىدە ئۇيغۇرالر ستېم ساھەلىرىدە دۇنيانىڭ ئالدىدا مېڭىۋاتقان مىللەتلەر قاتارىدىن ئورۇن ئېلىپ 

يىلنىڭ مابەينىدىمۇ ئۇيغۇرالردىن ستېم  21يېقىنقى . بۇ ساھەلەردە ھازىرمۇ ناھايىتى ئاجىز. باقمىدى
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ۆرۈنەرلىك دەرىجىدە نەتىجە قازانغانالر بەك ئاز بولغاچقا، ئۇيغۇرالر ئىچىدىكى داڭلىق ساھەسىدە كۆزگە ك
خەلق . ئەربابالر ئاساسەن ئىجتىمائىي پەنچىلەر بىلەن سەنئەتكارلىرىدىن تەشكىل تېپىپ كەلدى

پەن -دە ھازىرمۇ سەنئەت ۋە ئىجتىمائىيئارىسىدا كۆپرەك ئورۇنالشتۇرىدىغان پائالىيەتلەر ئىچى
ئۇيغۇر مەكتەپلىرىدە دەرستىن سىرت . ائالىيەتلىرى ئاساسىي نىسبەتنى ئىگىلەيدۇپ

. پەن پائالىيەتلىرى تېخىچە ئاساسەن مەۋجۇت ئەمەس-ئورۇنالشتۇرۇلىدىغان ستېم ياكى ئىلىم
ئۇيغۇرالرنىڭ مۇشۇنداق بىر ئەھۋال ئىچىدە تۇرۇپ قېلىشىدىكى سەۋەبلەرنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇرالرنىڭ 

شۇنداقتىمۇ مىللەتنى گۈللەندۈرۈش، قۇدرەت تېپىش، ۋە دۇنيادىكى تەرەققىي تاپقان . مەسئۆزىدە ئە
خەلقلەرنىڭ سەۋىيىسىگە يېتىشىۋېلىش ئىشلىرى ئۈستىدە ئويلىنىۋاتقان ۋە ئىزدىنىۋاتقان 

. قېرىنداشلىرىمىز چوقۇم مائارىپتىكى ستېم كەسىپلىرىنى ئىنتايىن مۇھىم ئورۇنغا قويۇشى كېرەك
سۈرئەتتە تەرەققىي قىاللىشىدىكى ئەڭ مۇھىم  تېزۇ غەربتىكى ئامېرىكا قاتارلىق ئەللەرنىڭ مانا ب

 .سىردۇر
 
 

: تەرەققىياتتا توغرا ئىشالرنى قىلغان ۋە ئىشالرنى توغرا قىلغانالرنىڭ مىسالى. 3
 ياپونالر، يەھۇدىيالر، ۋە گېرمانالر

 
ياپونالر ۋە يەھۇدىيالر ئۈستىدە خېلى كۆپ  مەن ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى بىر قىسىم يازمىلىرى ئارقىلىق

بەلكىم ئۇالر ئۈستىدە كېيىنچە ئايرىم . گېرمانالر ئۈستىدە تېخى توختالمىدىم. چۈشەنچە بەردىم
 .توختىلىشىم مۇمكىن

 
مىللەتتە بەدرى ئۇرۇشىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭكىدەك ئېتىقاد بار، ۋە  1ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا، بۇ 

ئۇالر بەدرى ئۇرۇشىدىكى مۇسۇلمانالردەك ئۆز . ى مۇسۇلمانالرنىڭكىدەك بىرلىك باربەدرى ئۇرۇشىدىك
مىللىتى ۋە ئۆز دۆلىتىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن جېنىنى ئالىقىنىغا ئېلىپ، ئۆزىنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ، 

ھەممە ئىشنى ئىنتايىن يۇقىرى دەرىجىدىكى . ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە قاتتىق تىرىشىدۇ
ئۇالر ئانچە كۈلمەيدۇ، ئانچە . ۋە ئىنتايىن يۈكسەك مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن قىلىدۇ ئەستايىدىللىق

بىز ھازىر قايسى تەرەپكە قاراپ كېتىۋاتىمىز؟ بىزنىڭ ئەتىدىكى »بەك ئوينىمايدۇ، ئۇنىڭ ئورنىغا 
ۇنيا د-4مىللەت  1شۇنداق بولغاچقا، گەرچە بۇ . دەپ، كۆپ ئوياليدۇ« تەقدىرىمىز كاپالەتكە ئىگىمۇ؟

يىلدەك  01ئۇرۇشىدا پۈتۈنلەي ۋەيران قىلىۋېتىلگەن بولسىمۇ، ئۇالر ئانچە ئۇزۇن ھېسابالنمايدىغان 
مەلۇم مەنىدىن ئېلىپ . ۋاقىت ئىچىدە ئىقتىسادىي جەھەتتە يەنە دۇنيانىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كەتتى

 .ئېيتقاندا، ئۇالر ھازىر ئىقتىسادىي جەھەتتە دۇنيانى سوراۋاتىدۇ
 

ەتتە پۈتۈن نوپۇس بويىچە ئېتىقاد تەكشى ھالدا كۈچلۈك، مائارىپ ساپاسى يۇقىرى، مىلل 1بۇ 
بىر قىسىم مۇسۇلمان ئەللىرى ۋە مۇسۇلمان . قاتتىق تىرىشىش روھى ۋە ئىرادىسى كۈچلۈك

رايونلىرىدىكى خەلقلەردە بولسا ئەھۋال دەل ئۇنىڭ ئەكسىچە بولغانلىقى، ھەتتا دىن ۋە ئەخالقتىكى 
كمۇ ئاجىز بولغانلىقى ئۈچۈن، ھازىر خەلقئارادىكى بەزى زىيالىيالر ياپون، گېرمانىيە ۋە سەمىمىيەتلى

دەپ « مۇسۇلمانلىرى يوق، ئىسالمى بار ئەللەر»باشقا بىر قىسىم تەرەققىي تاپقان غەرب ئەللىرىنى 
دەپ « للەرمۇسۇلمانلىرى بار، ئەمما ئىسالمى يوق ئە»ئاتاپ، يۇقىرىقىدەك مۇسۇلمان ئەللىرىنى بولسا 

 .ئەگەر ئوبدان ئويالپ باقسىڭىز، بۇ سۆزلەرنىڭ بىر قىسىم ئاساسى بارلىقىنى بايقايسىز. ئاتاۋاتىدۇ
 

مىللەت ستېم ساھەلىرىدىمۇ دۇنياغا باشالمچى بولۇۋاتقان مىللەتلەرنىڭ بىر  1يۇقىرىدىكى 
رسەنتى ماشىنىسازلىق پى 01مېنىڭ بەزى ماتېرىيالالردىن كۆرۈشۈمچە، ياپون نوپۇسىنىڭ . قىسمىدۇر

ئەمەلىيەتتە سانائەتلەشكەن )سانائىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىدىكەن 
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ياپونالرنىڭ تېخنولوگىيە ۋە ئىنژېنېرلىق (. [5]ئەللەرنىڭ كۆپىنچىسىدىكى ئەھۋال مۇشۇنداق ئىكەن 
پەن ۋە ماتېماتىكىدا كۈچلۈك -تەبىئىي. لىقى ھەممەيلەنگە مەلۇمساھەسىدە نەقەدەر تەرەققىي قىلغان

 45ئىسرائىلىيىدىكى . بولماي تۇرۇپ، تېخنولوگىيە ۋە ئىنژېنېرلىقتا كۈچلۈك بولۇش مۇمكىن ئەمەس
نىڭ مەنىداش سۆز « ئىنژېنېرلىق»بىلەن « گېرمانىيە». پىرسەنت يەھۇدىي نوپۇسى ئىنژېنېر ئىكەن
تەسلىم بولغاندىن كېيىن، گېرمانىيىنىڭ يىلى -0325. [2]بولۇپ كېلىۋاتقىنىغا خېلى ئۇزۇن بولدى 

يىلىغا كەلگۈچە ئۇنىڭ قايتا -0351پارچە زېمىنغا بۆلىۋېتىلگەن، ھەمدە  2بېسىۋېلىنغان قىسمى 
پىدىن كۈچىيىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئېغىر سانائىتى بىرلەشمە كۈچلەر تەرى

ھازىر ئۇ . لېكىن گېرمانىيە يەنە كۈچەيدى. ئىدىبۇزۇپ تاشالنغان دەرىجىدە  مەقسەتلىك ھالدا ئېغىر
 .ئىقتىسادىي جەھەتتە ياۋروپا بىرلىكىگە ئەزا بولغان قالغان ئەللەرنى يۆلەۋاتىدۇ

 
 « .ھەممە ئىش ئالالھنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن بولىدۇ»
 

مۇقىم  مەن ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى ماقالىلىرىدە بايان قىلغىنىمدەك، ياپونالرنىڭ بىر كۈچلۈك ياكى
ئەمما ئۇالرنىڭ ئىنتايىن كۈچلۈك ئېتىقادى بار، ھەمدە بۇ ئېتىقاد پۈتۈن ياپون خەلقى . دىنى يوق

سائەت ئىشلەيدىغان كىشىلەر ھېسابىدا مائاش  3ياپونالر كۈنىگە . ئىچىدە تەكشى ھالدا ئومۇمالشقان
سائەت  3ئاران  ئېلىپ ئىشلەيدۇ، ئەمما شىركەتتە ئىشلەيدىغان ياپونالرنىڭ ئىچىدە كۈنىگە

سائەتتىن ئارتۇق  01ئۇالر نورمال ئەھۋالدا كۈنىگە . ئىشلەيدىغان كىشىلەر ئاساسەن مەۋجۇت ئەمەس
ئايالالر پۈتۈن ۋۇجۇدىنى ئائىلە ۋە باال تەربىيىسىگە قاراتقان بولۇپ، ئەرلەر بولسا ئۆزىنى . ئىشلەيدۇ

ئوقۇۋاتقاندا كۆرگەن بىر ئەھۋال شۇكى، يىللىرى ياپوندا -31مەن . پۈتۈنلەي شىركىتىگە ئاتىۋەتكەن
دىن يېرىم كېچە سائەت  3يىلغىچە ئەتىگەن سائەت  5يېڭى ئالىي مەكتەپ پۈتتۈرگەن ياپونلۇق ياشالر 

 .بولۇپ چېنىقىپ چىقىدىكەن« رەسمىي ياپونلۇق»شۇ جەرياندا ئۇالر بىر . گىچە ئىشلەيدىكەن 04
 

بار بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىر قىسىمالرنىڭ  يەھۇدىيالرنىڭ بىر قىسمىنىڭ دىنىي ئېتىقادى
ئىسرائىلىيە دۆلىتى قۇرۇش تەرەپدارى . يەنە بىر قىسمى بولسا دىنسىزالر. ئېتىقادى ئىنتايىن كۈچلۈك

ونىستالر دىنسىزالر بولۇپ، ئۇالر ھازىر ئىسرائىلىيىدە ياشاۋاتقان يەھۇدىيالرنىڭ ئاساسلىق ئبولغان زى
ئۇالرنىڭ . نيادىكى قىيىن كەسىپلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ بېشىدا يەھۇدىيالر باردۇ. قىسمىنى ئىگىلەيدۇ

مىليون ئەتراپىدا بولسىمۇ، ھازىرغىچە تارقىتىلغان نوبېل  01پۈتۈن دۇنيادىكى نوپۇسى ئاران 
مۇشۇنداق ئەھۋالدىن بىز . تىن بىر قىسمىنى يەھۇدىيالر ئالدى 1مۇكاپاتىنىڭ تەخمىنەن 

تەرەققىياتتا توغرا ئىشالرنى قىلىشقا ۋە . تىرىشچان ئىكەنلىكىنى بىلىۋاالاليمىز يەھۇدىيالرنىڭ نەقەدەر
 .ئىشالرنى توغرا قىلىشقا نەقەدەر قادىر ئىكەنلىكىنى بىلىۋاالاليمىز

 
بولۇپمۇ . ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن بۇرۇن گېرمانالر دىننى ئىنتايىن مۇھىم ئورۇنغا قويغان

ا، گېرمانالر ھەقىقىي دىنچىالردىن بولۇپ، ئۆزىنىڭ بارلىق كۈچىنى ئەنگلىيە بىلەن سېلىشتۇرغاند
دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن -4مېنىڭ مۆلچەرلىشىمچە . ئاساسەن دۆلەت ئىچىدىكى ئىشالرغا قاراتقان

خۇداغا »ئۇالرنىڭ ئاساسلىق نوپۇسىمۇ . گېرمانالردىمۇ دىن جەھەتتە زور ئۆزگىرىشلەر بولدى
گېرمانالرمۇ . كىشىلەرگە ئايالندى( spiritual but not religious)« ئەمەس ئىشىنىدىغان، ئەمما دىنچى
ۋەزىپىنى ناھايىتى يۇقىرى مەسئۇلىيەتچانلىق ۋە ئەستايىدىللىق بىلەن . ئىنتايىن قاتتىق ئىشلەيدۇ

ھازىر پۈتۈن دۇنيا ئىشلىتىۋاتقان ئىلغار تېخنىكىالرنىڭ . ھەمدە ناھايىتى ئىجادچان، ۇناليدۇئور
يىللىرى -0302-0024. ە گېرمانالر ئىجات قىلغانلىرى ناھايىتى يۇقىرى نىسبەتنى ئىگىلەيدۇئىچىد

: [0]مۇنداق دەيدۇ ( Johann Gottlieb Fichte) ېتخگېرمانىيىلىك داڭلىق پەيالسوپ فىياشىغان 
ئۇ ئۆزىنىڭ كۈچلۈك ۋە مەخسۇس مەشىق قىلغان . گېرمانالرنىڭ روھى بىر بۈركۈتكە ئوخشاش»

ئۇنىڭ بۇنداق . نى قېقىپ، ئۆزىنىڭ ئېغىر بەدىنىنى يۇقىرىغا قاراپ ئۆرلەشكە مەجبۇرى قىلىدۇقانىتى
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ا قىلىدىغان بىر قۇياشقا تقۇۋۋەت ئا-قىلىشتىكى مەقسىتى چوڭقۇر تەپەككۇرالر ئارقىلىق ئۆزىگە كۈچ
ى ئىخچام گېرمانالرنىڭ روھىنى ناھايىت نىمەن بۇ سۆز« .ئوخشاش مەنبەگە يېقىنلىشىشتىن ئىبارەت

 . ۋە ناھايىتى جانلىق ھالدا چۈشەندۈرۈپ بېرەلەيدىكەن، دەپ ئويلىدىم
 

يۇقىرىدا ياسىر قازى دېگەندەك، ئەگەر سىز بىر ياخشى مۇسۇلمان بولۇپ، ئۆزىڭىزنىڭ بارلىقىنى 
ئالالھ سىزگە . بىكارغا ياردەم قىلمايدۇ-ئاتاپ قاتتىق تىرىشمايدىكەنسىز، ئالالھ سىزگە بىكاردىن

ئەمدى بىز ياپونالر بىلەن گېرمانالرنىڭ يۇقىرىقىدەك . بىكارغا تەقدىم قىلمايدۇ-ىبىنى بىكاردىنغەل
سىز بىر كۈچلۈك دىنغا ئىگە بولمىسىڭىزمۇ، ياكى : ئەھۋالىدىن مۇنداق بىر خۇالسىگە كېلەلەيمىز

قىنى ئاتاپ، سىز داۋاملىق دىنىي ئىبادەت بىلەن شۇغۇلالنمىسىڭىزمۇ، ئەگەر سىز ئۆزىڭىزنىڭ بارلى
توغرا ئىشالرنى قىلىش ۋە ئىشالرنى توغرا قىلىش جەھەتتە ئەڭ زور دەرىجىدە تىرىشچانلىق 
كۆرسىتىدىكەنسىز، ئالالھ سىزنىڭ ھازىرقى دۇنيادىكى تەرەققىياتنىڭ ئالدىدا مېڭىشىڭىزغا، پۈتۈن 

يول قويىدۇ، ھەتتا  ئىنسانالر ئارىسىدا قەدنى تىك كۆتۈرۈپ، قۇلدەك ئەمەس، ئادەمدەك ياشىشىڭىزغا
 .ئۇنىڭغا ياردەم قىلىشىمۇ مۇمكىن

 
 

 ئاخىرقى سۆز. 4
 

مەن ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى ماقالىلىرىدە مۇسۇلمانالرنىڭ قانداق تارىخىي سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن 
تەرەققىياتتا دۇنيانىڭ ئەڭ ئالدىدا ماڭغان بىر ھالەتتىن دۇنيانىڭ كەينىدە قالغان بىر ھالەتكە 

دۇنيا -0مۇسۇلمانالرنى ئارقىدا قويغان تارىخىي سەۋەبلەرگە . ىقىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتتۈمچۈشۈپ قالغانل
شۇنداق تۇرۇقلۇق كۆپىنچە مۇسۇلمان ئەللىرى تاكى . ئۇرۇشى مەزگىلىدىال خاتىمە بېرىلىپ بولغان

م بىر قىسى. بۈگۈنگىچە تەرەققىياتتا دۇنيانىڭ ئالدىدا مېڭىۋاتقان ئەللەرگە يېتىشىپ ماڭالمىدى
سۈرئەتتە تەرەققىي قىلىپ، مۇسۇلمان  تېزمۇسۇلمان ئەمەس، دىنىمۇ كۈچلۈك ئەمەس ئەللەر ناھايىتى 

ھېلىقى بىر قىسىم مۇسۇلمان . ئەللىرىنىڭ كۆپىنچىسى بولسا تەرەققىياتتا ناھايىتى ئارقىدا قالدى
اشاۋاتقان بولۇپ، ئەگەر ئەللىرى پەقەت ئۆز دۆلەتلىرىدىكى يەر ئاستى بايلىقالرغا تايىنىپ ھازىرقىدەك ي

ئاشۇ يەر ئاستى بايلىقلىرى تۈگەپ كېتىدىغان بولسا، ئۇالرنىڭ قانداق بولۇپ كېتىدىغانلىقى 
 .ھەممەيلەنگە ئايان

 
مەن مەزكۇر ماقالىدا ھازىر تەرەققىياتتا دۇنيانىڭ ئالدىدا كېتىۋاتقان ئەللەرنىڭ نېمە ئۈچۈن 

ان ئەللىرىنىڭ نېمە ئۈچۈن تەرەققىي قىاللمىغانلىقىنى تەرەققىي قىلغانلىقى بىلەن كۆپىنچە مۇسۇلم
مۇشۇ ماقالىدا ئوتتۇرىغا . چۈشىنىشكە پايدىلىق بولغان بىر قىسىم مەزمۇنالرنى بايان قىلىپ ئۆتتۈم

ۇلمانالرنى تەرەققىياتتا قويۇلغان مەزمۇنالر ئاساسىدا ئوبدان ئويلىنىپ باقساق شۇنى بايقايمىزكى، مۇس
تۇپ تۇرغان نەرسە ئىسالم دىنى بولماستىن، بەلكى ئالالھ ئەينى ۋاقىتتا كۆرسىتىپ ۋەن سەۋىيىدە تۇۆت

بەرگەن ھەمدە ئالالھ راۋا كۆرۈپ قوللىغان، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ۋە ساھابىلەر ئەينى ۋاقىتتا 
 ئىسپاتالپ بولغان تەرەققىيات ئۇسۇللىرى ياكى مۇسۇلمانالرنىڭ بىر قىسىم ھېكمەتلىرىنى ئۇنتۇلۇپ

ئەينى ۋاقىتتا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم . قالغانلىقىدىن، ياكى ئۇالردىن ۋاز كەچكەنلىكىدىن بولغان
للىنىش ياكى قۇدرەت تېپىش ئۈچۈن، چوقۇم ۈساۋاقالر شۇكى، بىر خەلق گ-ئىسپاتالپ بەرگەن تەجرىبە

ىرىپ، شۇ بىر نىيەت ۋە بىر مەقسەتتە زىچ ئۇيۇشۇپ، بىر ياقىدىن باش، بىر يەڭدىن قول چىق
زاماندىكى توغرا ئىشالرنى تالالپ قىلىش، ۋە شۇ ئىشالرنى توغرا قىلىش يولىدا جانلىرىنى تىكىپ، 

ئاشۇنداق قىلغاندىال . ئۆزلىرىنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ، ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە قاتتىق تىرىشىشى كېرەك
 .ى بولىدۇئالالھ بۇيرۇغان ياردەملەرنى قولغا كەلتۈرگىلى، ۋە غەلىبىگە ئېرىشكىل
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ئەگەر ھازىر دۇنيا تەرەققىياتىنىڭ ئەڭ . «ھەممە ئىش ئالالھنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچە بولىدۇ»
: ئالدىدا كېتىۋاتقان ئەللەر ۋە خەلقلەرگە قاراپ باقىدىغان بولساق، مۇنداق بىر ئەھۋالنى بايقايمىز

ەت ۋە بىر مەقسەتتە زىچ للىنىش ياكى قۇدرەت تېپىش ئۈچۈن، چوقۇم بىر نىيۈئەگەر بىر خەلق گ
ئۇيۇشۇپ، شۇ زاماندىكى توغرا ئىشالرنى قىلىش ۋە شۇ ئىشالرنى توغرا قىلىش يولىدا ئەقىل 
ئىشلىتىپ، جانلىرىنى تىكىپ، ئۆزلىرىنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ، ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە قاتتىق 

نىڭ تەرەققىياتىغا يول تىرىشىدىكەن، ئۇالر مەيلى مۇسۇلمان بولسۇن ياكى بولمىسۇن، ئالالھ ئۇالر
ئۇنىڭ . ھەتتا ئۇالرغا ياردەم قىلىشىمۇ مۇمكىن. ئۇالرنىڭ تەرەققىياتىغا يول ئېچىپ بېرىدۇ. قويىدۇ

بولماسلىقى ياكى قانداق مۇسۇلمان بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئالالھ -ئەكسىچە، مۇسۇلمان بولۇش
ئالالھ ئەقىلسىزلىق بىلەن . قىلمايدۇ ئەقىلسىزلىق بىلەن ئىش قىلغۇچىالرغا ۋە ھۇرۇنالرغا ياردەم

دىنىي ئىبادەتلەر قاتتىق . ئىش قىلغۇچىالرغا ۋە ھۇرۇنالرغا غەلىبىلەرنى تەقدىم قىلمايدۇ
بۇ خۇالسىنى ھازىر دۇنيانىڭ كۆپ جايلىرىدا يۈز بېرىۋاتقان، . تىرىشچانلىقنىڭ ئورنىنى ئااللمايدۇ

 .ەرمۇ روشەن ھالدا ئىسپاتالپ تۇرۇۋاتىدۇچوڭ ۋەقەل-مۇسۇلمانالر بىلەن مۇناسىۋەتلىك چوڭ
 

ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقىدەك بىر ھالەتكە چۈشۈپ قېلىشىغا سەۋەب بولغان مۇھىم ئامىلالرنىڭ بىرى 
ئەمما بىز بۇ . ئۇالرنىڭ باشقىالر بىلەن باراۋەر ھالەتتە رىقابەتلىشىش ئىمكانىيىتىنىڭ يوقلۇقىدۇر

ئۇنىڭ ئورنىغا باراۋەر . اھانىسى قىلىۋالساق بولمايدۇئامىلنى ئۆزىمىزنىڭ تىرىشماسلىقىنىڭ ب
بۇ . رىقابەتلىشىدىغان شارائىتنى بەرپا قىلىش يولىدا بارلىق تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىشىمىز كېرەك

ئىشنى قانداق قىلىش جەھەتتە بىز يەھۇدىيالردىن ئۆگەنسەك بولىدىغان نۇرغۇن نەرسىلەر بار بولۇپ، 
پارچە ماقالىسىدە بىر ئاز چۈشەندۈرۈپ  4كى دىھەققى الرىنى ئۆزۈمنىڭ يەھۇدىيمەن ئۇالرنىڭ بىر قىسم

 . ئۆتتۈم
 

مەن ھازىر ئىچكىرىدە ئوقۇۋاتقان بىر قىسىم ئۇكىالرنىڭ كۆپلىگەن ۋاقتىنى ئۆزلۈكىدىن دىن 
ئۆگىنىشكە ئاجرىتىپ، مەكتەپتە ئۆتۈلگەن دەرسلەرگە ئۇنچىۋاال ئەھمىيەت بەرمەيۋاتقانلىقىنى، 

ىجىدە دەرسلەرگە يېتىشىپ ماڭالماس بولۇپ قالغانلىقىنى، بەزىلىرىنىڭ ھەتتا ئوقۇشتا ياخشى، نەت
ئەمما ئۆزلۈكىدىن دىن ئۆگىنىشكە بېرىلمىگەن ساۋاقداشلىرى بىلەن ياخشى ئۆتمەيدىغانلىقىنى 

غان بەدرى ئۇرۇشىدىن يەكۈنلەپ چىقىل الردىن مەن يۇقىرىدا تونۇشتۇرغانمەن ئاشۇ ئۇكى. ئاڭلىدىم
يەنى، سىز قانچىلىك ياخشى مۇسۇلمان بولۇپ . نىمەنۈتۆەتلەرگە دىققەت قىلىپ قويۇشىنى ئھېكم

كەتسىڭىزمۇ، ئەگەر ئۆزىڭىز ئورۇنالشقا تېگىشلىك رەسمىي ۋەزىپىلەرنى بارلىقىڭىزنى ئاتاپ، 
ئالالھ جېنىڭىزنى تىكىپ، ئەڭ زور دەرىجىدە تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ تۇرۇپ ئادا قىلمايدىكەنسىز، 

ئەگەر سىز مۇسۇلمانلىقنىڭ . سىزنى ياخشى كۆرۈپ كېتىشى، سىزگە تىلىگىنىڭىزنى بېرىشى ناتايىن
لمىسىڭىز، مىللىتىڭىزنى ۆپەرزلىرىنى ناھايىتى ياخشى ئادا قىلىپ، ئۆز مىللىتىڭىزگە كۆڭۈل ب

تۇرۇپ قۇدرەت تاپقۇزۇش يولىدا قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالرنى ئۆزىڭىزنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ 
ئەگەر مەكتەپتىكى ئوقۇشىڭىزنى ئۆزىڭىزنىڭ . قىلمىسىڭىز، سىزنى ئالالھ ياخشى كۆرۈشى ناتايىن

بارلىقىنى ئاتاپ، ئەڭ زور دەرىجىدە تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ تۇرۇپ ئېلىپ ماڭمىسىڭىز، ئالالھنىڭ 
. ر ئالالھدۇربۇ جەھەتتە ھەممىنى بىلگۈچى بى. سىز تىلىگەن نەرسىلەرنى سىزگە بېرىشى ناتايىن

بەدرى ئۇرۇشى بىزگە ئەڭ كۈچلۈك دەرىجىدە بىلدۈرگەن نەرسە شۇكى، بىر خەلق قۇدرەت تاپماقچى 
بولىدىكەن، ياخشى مۇسۇلمان بولۇشتىن باشقا، يەنە چوقۇم قۇدرەت تېپىشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك 

نداق ئۇ. ئۇسۇلىدىن ئەڭ زور دەرىجىدە تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ تۇرۇپ پايدىلىنىشى كېرەك
مەن ياسىر قازىنىڭ لېكسىيىلىرىدىن . قىلمايدىكەن كىشىلەر تىلىگەننى ئالالھنىڭ بېرىشى ناتايىن

يىلدەك ۋاقىت  5مۇسۇلمانالر مەدىنىگە كۆچۈپ بېرىپ، دەسلەپكى : مۇنداق مەزمۇننىمۇ ئاڭلىدىم
ئوقۇسا، ئۇرۇشتا زىيان  ئىچىدە ئېلىپ بارغان جەڭلەر جەريانىدا، مۇسۇلمانالر بەزىدە نامازنى ئۆز ۋاقتىدا

شۇنداق ۋاقىتالردا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىر قىسىم . تارتىدىغان ئەھۋالالرغا دۇچ كەلگەن



14 
 

ساھابىلەرنىڭ نامازنى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇماي، ئۇنى كېيىن ياخشى پۇرسەت تاپقاندا تولۇقالپ ئوقۇشىغا 
ۋىتىنى توغرا بىر تەرەپ قىلىشتا، مەكتەپ ئوقۇشى بىلەن باشقا ئىشالرنىڭ مۇناسى. يول قويغان

ئىچكىرىدە ئوقۇۋاتقان ئۇكىالر . يۇقىرىدىكى ئەھۋال بىزگە بىر قىسىم ھېكمەتلەرنى ئۆگىتىدۇ
بىز پەقەت ئوقۇش بىلەن باشقا ئىشالرنىڭ . ئۆزىمىزنى گۈللەندۈرۈشتىكى بىر زور پايدىلىق كۈچ

تىن ئەڭ زور دەرىجىدە تولۇق پايدىلىنىپ، مۇناسىۋىتىنى توغرا بىر تەرەپ قىلىپ، مەكتەپتىكى پۇرسەت
بىلىم ئېلىپ قابىلىيەت يېتىلدۈرگەندىال، ئاندىن بۇ زور كۈچنى بىر ھەقىقىي پايدىلىق ئامىلغا 

 . ئالالھنىمۇ شۇ ئارقىلىق خوش ۋە رازى قىاللىشىمىز مۇمكىن. ئايالندۇرااليمىز
 

اق ياشاش كېرەكلىكىنى كۆرسىتىپ قىسقىسى، ئالالھ ساھابىلەر دەۋرىدىال مۇسۇلمانالرغا قاند
مۇسۇلمانالر بولسا ئۇنى ئۇنتۇلۇپ قالغان ياكى ئۇنىڭدىن ۋاز كەچكەن بولغاچقا، ھازىرقىدەك . بەرگەن

نى  «گۆھەر»ئاشۇ ( بىزمۇ شۇنىڭ ئىچىدە)ئەگەر مۇسۇلمانالر . بىر ناچار ھالەتكە چۈشۈپ قالغان
ئۇالرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى تەقدىرى چوقۇم  قايتىدىن تېپىپ، ئۇنىڭدىن ياخشى پايدىلىنىدىكەن،

 .ھازىرقىدىن كۆپ ياخشى بولىدۇ
 

 ئەمەلىيەتتە.  شۇنداق ھەم ئۇخلىغانغىمۇ ئاز.  كەتمەيدۇ ئۆلۈپ ئىشلىگەنگە قاتتىق ئادەم
 ئىشلەشنى قاتتىق، ئۇخالپ ئاز ھەممىسى كىشىلەرنىڭ قىاللىغان ئىشالرنى چوڭ-چوڭ دۇنيادىكى
 ئەگەر.  شۇنداق ھەم مىللەتلەرمۇ قىاللىغان ئىشالرنى چوڭ-چوڭ.  ئاشۇرۇۋېتىدۇ سەل چەكتىن

 ياپونىيە، دېيىلدىكەن، مەۋجۇت  ھەقىقەتەنمۇ  «دۆلەت بار ئىسالم ئەمما، يوق مۇسۇلمانلىرى» دادۇنيا
 قاتتىق تىكىپ جان ۋە، ئۇيۇشۇشتا قاتتىق ياپونالر.  بوالاليدۇ مىسالى تىپىك ئەڭ ئۇنىڭ

، لسۇنبو ئاياللىرى ياكى، بولسۇن ئەرلىرى مەيلى.  تۇرىدۇ ئالدىدا ئەڭ بويىچە دۇنيا تىرىشىشتىمۇ
 ئىسپاتالنغان ئۇرۇشىدا بەدرى، يەنى.  تۇرىدۇ ئورۇندا-0 بويىچە دۇنيا ياپونالر كۆرۈشتىمۇ ئۆمۈر ئۇزۇن

 قولغا ياردەملەرنى بۇيرۇلغان ياپونالرنىڭ ئارىسىدا مىللەتلەر دۇنيادىكى، قىلغاندا ئۆلچەم ئەھۋالالرنى
 ئېرىشكەن كۆپ ئەڭ ياردەمگە بۇيرۇلغان ئەمەلىيەتتىمۇ ئۇالر.  توشىدۇ ياخشى ئەڭ شەرتى كەلتۈرۈشكە

 ئېرىشەلىشى تولۇق ياردەمگە بۇيرۇلغان باشقىالرمۇ، تۇتسا يولنى تۇتقان ياپونالر.  مۇمكىن بولۇشى
 .مۇمكىن ئېرىشەلىشىمىز تولۇق ياردەمگە بۇيرۇلغان بىزمۇ، تۇتساق يولنى تۇتقان ياپونالر.  مۇمكىن

 
اس سۆز قېرىندىشىمىزنىڭ يېقىنقى بىر ماقالىسىدىكى مۇنۇ بىر ئابز« ئەزھەرى»مەن بۇ ماقالىنى 

شۇنى بىلىش كېرەككى، ئالالھ نەتىجىنى تەقدىر قىلغاندەك سەۋەبنىمۇ »: بىلەن ئاخىرالشتۇرىمەن
دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ . ى، ئالالھ تەقدىر قىلغان نەتىجىلەرگە سەۋەبسىز يەتكىلى بولمايدۇتەقدىر قىلد

ئىشلىرىدا سەۋەبسىز نەتىجىگە ئېرىشەلمەسلىك ئوخشاشال بىر قانۇنىيەت، چۈنكى دۇنيا ۋە 
 «.ئاخىرەتتىكى ئالالھنىڭ قانۇنى بىر

 
چە ئالالھ ىىنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرتمىگۋم ئۆزەھەر قانداق بىر ق» :مۇنداق دەيدۇ بۇ توغرىدا ئالالھ

 .(ئايەت-00سۈرە رەئد ) ،«ىنى ئۆزگەرتمەيدۇئۇالرنىڭ ئەھۋال
 
 

بۇ ماقالىنى ھېچكىمدىن سورىماي، مەنبەسىنى بەرگەن ئاساستا باشقا ھەر قانداق تورغا 
بۇ ماقالە  .ا ئوخشاش باشقا ھەر قانداق شەكىلدە ئىشلەتسىڭىز بولۇۋېرىدۇچىقارسىڭىز، ياكى ئېلكىتابق

 .بارلىق ئۇيغۇرالرغا مەنسۇپ
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