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  توغرىسىدا» يالغانچىالر بايرىمى« ئاپرىل -1

   

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا 

ئۇنىڭدىن ياردەم سورايمىز ۋە كهچۈرۈم تهلهپ . ئالالھنى ماختايمىز. خاستۇر

ىقى، ئهمهللىرىمىزنىڭ ناچارلىقىدىن نهپسىمىزنىڭ يامانل. قىلىمىز

ئالالھ ھىدايهت قىلىغان كىشىنى ھېچكىم . سېغىنىپ پاناھ تىلهيمىز

ئازدۇرالمايدۇ، ئالالھ ھىدايهت قىلمىغان كىشىنى ھېچكىم توغرا يولغا 

  .باشلىيالمايدۇ

ئالدامچىلىق ناچار ئهخالق بولۇپ، ئىنسانىيهتتىكى -يالغانچىلىق

چىلىقنىڭ ناچار ئهخالق ئىكهنلىكىنى قهتئى تهبىئىتى پىترەت يالغان

ساغالم ئهقىل ئىگىلىرى يالغانچىلىقنىڭ قايسى تۈرى . مۇقىمالشتۇرىدۇ

ساماۋى شهرئى . بولىشىدىن قهتئى نهزەر ئۇنى قوبۇل قىاللمايدۇ

. پرىنسىپالرنىڭ ھهممىسى ئىنسانالرنى ئهخالقسىزلىقتىن ئاگاھالندۇرغان

ھهدىس ئارقىلىق كىشىلهرنى بۇ ناچار -بىزنىڭ توغرا دىنىمىز قۇرئان

ئىللهتتىن ساقلىنىشقا بۇيرىغان يالغانچىلىقنىڭ دىنىمىزدا 

شۇ سهۋەپتىن . چهكلهنگهنلىكىگه ئىسالم ئۆلىمالىرى بىرلىككه كهلگهن

  .ئاخىرەتته ياخشىلىق ئىلىپ كهلمهيدۇ-يالغانچىلىقنىڭ ئاقىۋىتى دۇنيا

ان، ناھهق قان شهرىئهت، كىشىلهرنىڭ ھهققىنى يهۋالمايدىغ

تۆكۈلمهيدىغان باشقىالرنىڭ يۈز ئابرۇيىغا تاجاۋۇز قىلىنمايدىغان 

كىشىلهرنىڭ جېنىنى قۇتقۇزىدىغان، ئىككى تهرەپ ئارىسىنى ئىسالھ 
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ئايالالر ئارىسىدىكى مۇھهببهتنى كۈچهيتىدىغان مهلۇم -قىلىدىغان، ئهر

  .ئىشالردا يالغان سۆزلهشكه رۇخسهت قىلىنىدۇ

هرنىڭ يالغان سۆزلىشى ۋە باشقىالرغا خالىغانچه يالغان شهرىئهت كىشىل

-ھېچقانداق بىر كۈن ياكى سائهت خهۋەر يهتكۈزۈشى دۇرۇس بولىدىغان 

مىنۇت ۋاقىت بېكىتمىگهن، كىشىلهر ئارىسىدا كهڭ تارالغان ئاپرىل 

بىرىگه يالغان خهۋەر يهتكۈزۈش -ئېيىنىڭ ئهۋۋىلىدىكى يالغانچىلىق ۋە بىر

الغان سۆزلىسه بولىدۇ دېگهن سۆزلهرنىڭ شهرىئهتته ۋە بۇ كۈندە ي

  . ھېچقانداق ئاساسى يوق

يالغانچىلىقنىڭ ھارام ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان نۇرغۇن دەلىللهر 

پهقهت ئالالھنىڭ ئايهتلىرىگه «: بولۇپ، ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

ممهد ئهلهيهىسساالم ئىشهنمهيدىغانالرال ئالالھغا يالغان چاپاليدۇ، مۇھه

 105نهھلى سۈرىسى » يالغانچى ئهمهس، دەل ئۇالرنىڭ ئۆزلىرى يالغانچىدۇر

  .ئايهت -

مۇھهممهد  ئالالھ تائاال : "ئىبنى كهسىر رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ

ئهلهيهىسساالمنىڭ يالغانچى ئهمهسلىكىنى، ھهقىقهتهن يالغانچىالرنىڭ 

ان چاپاليدىغان، ئالالھنىڭ ئايهتلىرىگه ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىغا يالغ

ئىشهنمهيدىغان، كىشىلهر ئارىسىدا يالغانچىلىق بىلهن تونۇلغان دىنسىز 

كاپىرالردىن ئىبارەت كىشىلهرنىڭ ئهڭ ئهسكىلىرى ئىكهنلىكىنى، 

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بولسا كىشىلهرنىڭ ئهڭ سهمىمى، راستچىل، 

 يهتكهن، ئۆز مىللهتلىرى ئىچىدە ئېلىم، ئىمان ۋە ئهمهلدە كامالهتكه

راستچىللىق ۋە ھهققانىيهتچىلىكى بىلهن مهشهۇر بولغان، ھهممه كىشى 



 4

ئۇنى مۇھهممهد ئهمىن يهنى راستچىل مۇھهممهد دەپ ئاتايدىغانلىقىدىن 

  ).بهت- 588 توم -2تهپسىر ئىبنى كهسىر ". (خهۋەر بهردى

نىدۇكى، پهيغهمبهر ئهبى ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلى

مۇناپىقنىڭ بهلگىسى ئۈچ تۈرلۈك بولۇپ، «: ئهلهيهىساالم مۇنداق دېگهن

سۆزلىسه يالغان سۆزلهيدۇ، ئامانهتكه خىيانهت قىلىدۇ، ۋەدىسىگه خىالپلىق  

 نومۇرلۇق ھهدىسته -59، مۇسلىم -33بۇ ھهدىسنى بۇخارىي  » قىلىدۇ

  .رىۋايهت قىلغان

چاقچاق قىلىپ -بىه بولغىنى ئويۇنيالغانچىلىق تۈرىنىڭ ئهڭ قه

  .يالغان سۆزلهشتىن ئىبارەت

بهزى كىشىلهر چاقچاق قىلىپ يالغان سۆزلىسه دۇرۇس بولىدۇ دەپ 

قارايدۇ، شۇڭا ئۇالر ئاپرىلدا ۋا باشقا ۋاقىتتا قىلغان يالغان سۆزلىرىگه 

بۇنىڭ شهرىئهتته ھېچ . چاقچاق قىلغان دەپ تۇرىۋالىدۇ، بۇ توغرا ئهمهس

يالغان سۆزلهش چاقچاق بىلهن ياكى ئۇنىڭ  بهلكى . ق ئاساسى يوققاندا

  .غهيرى بىلهن بولسۇن ئوخشاشال ھارام بولىدۇ

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

مهن چاقچاق قىلساممۇ ھهق سۆزنى «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

  .هت قىلغان، ئهلبانىي سهھىه دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋاي» دەيمهن

! يا رەسۇلۇلالھ: ساھابىالر: ئهبى ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

مهن «:سىله بىزگه چاقچاق قىالمال؟ دېگهندە، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

بۇ ھهدىسنى تىرمىزى . دېگهن» چاقچاق قىلساممۇ ھهق سۆزنى دەيمهن

  .رىۋايهت قىلغان
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نېمه سهۋەپتىن  دا ئومۇمالشقان يالغانچىلىقنىڭ ئاپرىل ئېيى

بولغانلىقىنىڭ ئهسلى بىلىنمىسىمۇ لېكىن بۇ توغرىدا ئالىمالرنىڭ 

كۈندۈز - كۈنى كىچه-21 ئاينىڭ -3بهزىلهر بۇ ئىش : تۈرلۈك قاراشلىرى بار

دىن پهيدا بولغان دەپ تهڭلهشكهندە ئۆتكۈزۈلىدىغان باھار پهسلى مۇناسىۋىتى

بۇ بىدئهتچىلىك ئىلگىركى ئهسىرلهردىكى بۇت : يهنه بهزىلهر. قارايدۇ

پهرەسلهرنىڭ باھار پهسلىنىڭ ئهۋۋىلىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان دىنى بايرىمىنىڭ 

يهنه بهزىلهر بۇ بايرام مهلۇم قوماندانالر تهرىپىدىن . قالدۇقلىرىغا تۇتىشىدۇ

كهرلىرىنىڭ باشقىالرغا ئالدانماسلىق يولغا قويۇلغان بولۇپ، ئۆز ئهس

ئاپرىل ئېيىدا . ئېڭىنى ئۆستۈرۈشنى مهقسهت قىلغان دەپ قارىلىدۇ

ئومۇمالشقان يالغانچىلىق يۇقىرىقى ئىشالرنىڭ سهۋەبى بىلهن ئىنسانالر 

  .ئارىسىدا راۋاجالنغان دەپ قارىلىدۇ

: بهزىلهر بۇ يالغانچىلىقنىڭ ئهسلىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

بىرىنچى ئاپرىل يالغانچىالر  بىزنىڭ ئارىمىزدىكى كۆپچىلىك كىشىلهر 

" ئاپرىل ئالدامچىلىقى"بايرىمى دەپ بايرام قىلىدۇ، بۇنىڭ ئهسلى مهنىسى 

دېگهندىن ئىبارەت بولۇپ، بۇنىڭ كهينىگه يوشۇرۇلغان ئاچچىق ھهقىقهتنى 

  .كۆپچىلىكىمىز بىلمهيمىز

 ئىسپانىيهگه ھۆكۈمرانلىق مۇسۇلمانالر بۇنىڭدىن مىڭ يىل بۇرۇن

قىلىۋاتقاندا ئۇالرنىڭ كۈچىگه ھېچقانداق كۈچ تهڭ كېلهلمهيتتى، غهرب 

ناسارالىرى غهرب دۇنياسىدىن ئىسالمنى يوقۇتۇشنى ئارزۇ قىلغان بولسىمۇ 

  .لېكىن كۆزلىگهن مهقسىتىگه يېتهلمىگهن ئىدى

ئىسالمنىڭ ئىسپانىيىدە تارقىلىشىغا ۋە يوقىتىشقا كۆپ قېتىم 

ئۇرۇنغان بولسىمۇ نهتىجه قازىنالمىغان، شۇنىڭدىن كېيىن ئىسپانىيهگه 
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جاسۇسلىرىنى ئهۋەتىپ مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھۋالىنى تهكشۈرۈپ تهتقىق 

قىلىپ، ئۇالرنىڭ مهغلۇب بولماسلىقىدىكى ئاساسلىق سىر ئۇالرنىڭ 

تهقۋالىقنى الزىم تۇتقانلىقىدىن ئىبارەت ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتكهن، 

 بىلهن ئۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ كۈچ قۇۋۋىتىنى سۇندۇرۇش ئۈچۈن شۇنىڭ

تاماكا يۆتكهپ ھهقسىز تارقاتقان، -پىالن تۈزۈپ، ئىسپانىيهگه ھاراق

غهربنىڭ بۇ تاكتىكىسى ئۈنۈم بهرگهن، مۇسۇلمانالرنىڭ ئىمانى 

ئاجىزلىشىشقا باشلىغان، بولۇپمۇ ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان ئىسپانىيه 

ھهۋەسكه بېرىلىشى كۆرۈنهرلىك -د سۇسلۇقى، ھاۋايى ياشلىرىدا ئىتىقا

  .دەرىجىدە ئارتىپ بارغان

ئاخىرقى نهتىجىدە غهربنىڭ كاتولىك خرىستىئانلىرى مۇسۇلمانالر 

 يىلدىن ئارتۇق ھۆكۈمرانلىق قىلغان ئىسپانىيهنى ئۆز ھۆكۈمرانلىقى 800

غىنى مۇسۇلمانالرنىڭ غهرناتا شهھىرىدىكى ئاخىرقى قور. ئاستىغا ئالدى

ئاپرىلنىڭ بىرىدە ئۇالرنىڭ قولىغا ئۆتكهن، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر بۇ كۈننى 

  ). APRIL FOOL(ئاپرىل ئالدامچىلىقى دەپ ئاتىغان

ئۇالر شۇ يىلدىن باشالپ ھازىرغىچه ئاپرىلنىڭ بىرىدە بايرام قىلىپ 

ئهمهلىيهتته مۇسۇلمانالر ئۇالرنىڭ . (مۇسۇلمانالرنى ئهخمهقلهر دەپ قارايدۇ

ئهسىر ھۆكۈمرانلىق قىلغان 8ىغا ئۇسۇل ئوينىمىغىنىدا ئىدى، بهلكىم دېپ

  )سهلتهنهتنى تارتقۇزۇپ قويمىغان بوالتتى

ئۇالر ساختىپهزلىك بىلهن مۇسۇلمانالرنى ئالداشنى پهقهت غهرناتادىكى 

مۇسۇلمان ئهسكهرلىرىگىال قىلمايدۇ، بهلكى بارلىق ئىسالم ئۈممىتىگه 

مغا قاتنىشىشىمىز ئۇچىغا چىققان بىزنىڭ مۇشۇ بايرا. قىلىدۇ

ھاماقهتلىك ۋە قارىغۇالرچه ئۇالرنىڭ دېپىغا ئۇسۇل ئوينىغانلىق، بهلكى 
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ئهگهر بۇ . بىزنىڭ دۆتلىكىمىزدىن ئۇالرغا قارىغۇالرچه ئهگىشىشىمىزدۇر

بايرامنىڭ ھهقىقى ماھىيىتىنى بىلگىنىمىزدە ئۆزىمىزنىڭ 

قېنى سىز يهنه . ان بوالتتۇقمهغلۇبىيىتىمىزنى تهبرىكلهپ بايرام قىلمىغ

بۇ بايرامنى تهبرىكلهپ، بۇ كۈندە باشقىالرنى ئالداشتهك ئهخمىقانه ئىشالرنى 

قىالمسىز؟ ياكى تۆۋە قىلىپ يالغانچىلىقتىن تىلىڭىزنى يىغامسىز؟ بۇ 

  !.ئهلۋەتته سىزنىڭ ئىمانىڭىزغا باغلىق بىر مهسىله

مۇناسىۋەتلهرگه بىز ھهقىقهتنى بىلگهندىن كىيىن، بۇ كۈنلهردىكى 

ھهققىدە ئۆزىمىزگه ۋىجدانى ۋەدە بېرىشىمىز،  قاتناشماسلىق 

ئىسپانىيهنىڭ قولدىن كېتىش ۋەقهلىكىدىن ئىبرەت ئىلىپ ئىسالمنىڭ 

ھهقىقىتىنى تهتبىقالپ ئىمانىمىزنىڭ سۇسلىشىپ كېتىشىگه يول 

بىر ئهتراپىمىزغا قارايدىغان بولساق، دۇنيادا بهزى ( . قويماسلىقىمىز الزىم

 تاماكا ۋە -ئىشرەت، ھاراق-مهسىيهت، ئهيش-مۇسۇلمان مىللهتلهرنى گۇناھ

چېكىملىكلهر بىلهن ۋاستلىق تهمىنلهپ، مىللهتنىڭ يوقىلىشىغا ئۇل 

شۇڭا بۇنداق ئهھۋالغا . ھازىرالۋاتقان ھۆكۈمرانالرمۇ ئانچه ئاز بولمىسا كېرەك

 كىرزىسقا چۈشۈپ قالغان مۇسۇلمانالر كاللىسىنى سىلكىشى، ئهخالقى

خاتىمه بېرىپ، ئۆز مىللىتىنىڭ گۈللىنىشىگه بىر كىشىلىك تۆھپه 

  )-مۇھهررىر-.قوشۇشى ئىمانى ۋە مىللى بۇرچىدۇر

بىز يالغانچىلىق قىلىشنىڭ ھاراملىقىنى بىلگهندىن كېيىن بۇنىڭ 

ھهقىقىتىنى بىلىشىمىزنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق، بهلكى بۇ ئىسالم 

 ياكى مۇسۇلمانالر پهيدا قىلغان ئىش گۈللهنگهن دەۋرلهردە بولمىغان

مىكىر، ئالدامچىلىقتىن مهيدانغا -بولماستىن، دىن دۈشمهنلىرىنىڭ ھېلى

  .كهلگهن بايرامدۇر
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ئاپرىل ئالدامچىلىقى سهۋەبىدىن يۈزبهرگهن ھادىسىلهرنىڭ سانى يوق، 

كىشىلهرنىڭ بهزىسى بهزىسىگه يالغاندىن بىرىنىڭ بالىسى، يهنه بىرىنىڭ 

كى ياخشى كۆرىدىغان يېقىن كىشىلىرىنىڭ ئۆلۈپ ئايالى يا

كهتكهنلىكىدىن خهۋەر قىلغاندا، بۇ ئۇشتۇمتۇت خهۋەردىن بهزى 

كىشىلهرنىڭ تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كېتىش ئهھۋاللىرى كېلىپ چىققان، 

بهزىلهرگه خىزمىتىدىن بىكار قىلىنغانلىق ياكى ئۆيىگه ئوت كهتكهنلىك 

ىك توغرىسىدا خهۋەر بهرگهندە بۇ ياكى بالىلىرىنى ماشىنا سوقىۋەتكهنل

قولى تۇتماسلىق -خهۋەرنى ئاڭالپ ئۇالرنىڭ مېڭىسىگه قان چۈشۈش، پۇت

قاتارلىق كېسهللهرگه گىرىپتار بولۇپ قالغان، بهزى كىشىلهرگه ئايالىنىڭ 

ئايالىنى  باشقىالر بىلهن بىرگه تۇرغانلىقىدىن خهۋەر بېرىلگهندە 

  .ش ۋەقهلىرى يۈزبهرگهنئۆلتۈرۈۋېتىش ياكى تاالق قىلىۋېتى

دىن،  بۇ توغرىدىكى ۋەقهلهر ناھايتى كۆپ بولۇپ، بۇنىڭ ھهممىسى 

ئهقىل ۋە ساغالم تهبىئهت قوبۇل قىلمايدىغان يالغانچىلىقنىڭ 

  . ئاقىۋىتىدىن بولغان ئىشالردۇر

   . ئالالھ تائاال ھهممهيلهننى يالغانچىلىقتىن ساقلىسۇن ئامىن

 
  

  

  


