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 ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇبنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالى 

يول »از مۇھەممەد قۇتۇپ گەرچە ئاكىسى، ئۇست

ناملىق « قۇرئان سايىسىدا»ۋە « بەلگىسى

مۇتەپەككۇر،  يئەسەرلەرنىڭ ئاپتورى، بۈيۈك ئىسالمى

ئەدىب سەيىد قۇتۇبقا 

ئوخشاش دۇنياغا مەشھۇر 

بولمىسىمۇ، بىراق،  ئۇنىڭ 

ئىسالم دۇنياسىدا -ئەرەب

مەيدانغا كەلگەن ئىسالمى 

ھەرگىزمۇ ئاكىسى سەيىد  ھەرىكەتتىكى تەسىرىنى

قۇتۇبنىڭ تەسىرىدىن تۆۋەن ئورۇنغا قويۇشقا 

بولمايدۇ. چۈنكى، ئۇ كىتابلىرى، ئەسەرلىرى، 

ۋە ئۇنىڭ  ۇرۇقلىرىلېكسىيەلىرىنى، يولي

رىياسەتچىلىكىدە تۈزۈلگەن، زور سالماقنى 

ئىگىلەيدىغان ئۇنىۋېرسىتېت رىسالىلىرى بىلەن 
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ى ن«مەكتەپ»مۇكەممەل بىر ئىدىيەۋى 

-شەكىللەندۈرگەن بولۇپ، شەرق ۋە غەربتە ئارقا

ئارقىدىن مەيدانغا كېلىۋاتقان بىر تۈركۈم ئىسالم 

پائالىيەتچىلىرىنىڭ ئارىسىدا ئۇنىڭ مەڭگۈ 

 ئۇنتۇلماس تەسىرى كۈنسېرى كۈچەيمەكتە.

 

 تۇغۇلۇش ۋە ئۆسۈپ يېتىلىش

ئاپرېل مىسىر  -62يىلى  -9191مۇھەممەد قۇتۇپ 

يۇت ۋىاليىتىگە قاراشلىق مۇشا تۈزلەڭلىكىدىكى ئاس

يېزىسىدا تۇغۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭ دادىسى قۇتۇپ 

ئىبراھىم شازىلى يېزىسىدىكى دېھقانالرنىڭ بىرى 

ئىدى. قۇتۇپ ئىبراھىم گەرچە ئارانال باشالنغۇچ 

مەكتەپنى پۈتتۈرگەن بولسىمۇ، بىراق، ئۇ يېزىدىكى 

ئومۇمنىڭ ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلىدىغان دېھقان 

 لىيالرنىڭ قاتارىدىن سانىالتتى.زىيا
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ئانىسى پاتىمە ئوسمان خانىم دىنىي ئائىلىگە 

مەنسۇپ بولۇپ، ئۇ ئىلىمخۇمار ئايال ئىدى. ئۇنىڭ 

قېرىنداشلىرى ئەزھەر ئۇنىۋېرسىتېتىنى پۈتتۈرگەن 

بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئەھمەد ھۈسەيىن مۇشا 

ئەدەبىي تاالنتى ۋە يېزىقچىلىق ئىقتىدارى بىلەن 

ئاالھىدە پەرقلىنىپ تۇرىدىغان كۆزگە كۆرۈنگەن 

داڭلىق ئەدىب ۋە شائىر ئىدى. ئۇ مۇخبىرلىق ۋە 

سىياسىي ئىشالر بىلەن شۇغۇللىناتتى. مۇھەممەد 

قۇتۇپ ئۇنى سەيىد قۇتۇپ ۋە ئابباس مەھمۇد ئۇقاد 

بىلەن بىر قاتاردىكى داڭلىق ئۈچ ئەدىبنىڭ بىرى دەپ 

 قارايتتى.

مدىن ئۆتكەندىن كېيىن قۇتۇپ ئىبراھىم ئالە

پاتىمە خانىم ئوغۇللىرى مۇھەممەد بىلەن سەييىدنى 

ئوقۇتۇش ئۈچۈن ئۇالرنى قاھىرەگە ئەۋەتىش قارارىغا 

كەلدى. مۇھەممەد قېرىندىشى سەيىد، ھەمشىرىلىرى 

ئامىنە ۋە ھەمىدە بىلەن بىللە قاھىرەگە كەلدى. ئۇ 
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 قاھىرەگە كېلىپ، شۇ يەردىكى باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا

مەكتەپنى پۈتتۈرگەندىن  كېيىن، قاھىرە 

ئۇنىۋېرسىتېتىغا كىرىپ، ئىنگلىز تىلى ئەدەبىياتىدا 

يىلى قاھىرە ئۇنىۋېرسىتېتىنى  -9191ئوقۇدى. ئۇ 

پۈتتۈرۈپ، پېداگوگىكا ئىنستىتۇتىغا كىرىپ ئوقۇدى 

ھەمدە مائارىپ ۋە پىسخولوگىيە پەنلىرى بويىچە 

 ئوقۇش پۈتتۈرۈش دىپلومى ئالدى.

ەممەد قۇتۇپ ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن مۇھ

تۆت يىل ئوقۇتقۇچىلىق قىلدى. مائارىپ 

مىنىستىرلىقىنىڭ قارمىقىدىكى تەرجىمە 

ئىدارىسىدە بەش يىل ئىشلىدى. كېيىن يەنە ئىككى 

يىل ئوقۇتقۇچىلىق قىلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن 

مائارىپ مىنىستىرلىقىنىڭ كىتاب تۈزۈش 

 ى.خىزمىتىگە رىياسەتچىلىك قىلد
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 مۇشەققىتى-ئىككى قېرىنداشنىڭ جاپا

( 9191-9191ئۇستاز سەيىد قۇتۇپ ئىككى يىل )

ئامېرىكىدا تۇرۇپ قايتىپ كەلگەندىن كېيىن قۇتۇپ 

ئائىلىسى مىسىردا پادىشاھلىق تۈزۈمىنىڭ بىۋاسىتە 

زىيانكەشلىكىگە ئۇچراشقا باشلىدى. چۈنكى، سەيىد 

دى. قۇتۇپ قەلەم كۈرىشىگە ئاتلىنىپ كەتكەن ئى

ئۇنىڭ ئۆتكۈر قەلىمى ھەر ۋاقىت دۈشمەن ئۈچۈن 

ئېغىر تەھدىت بولغاچقا، ئۇنىڭ قاماققا ئېلىنىشى 

 مۇقەررەر بولۇپ قالغان ئىدى.

يىلىىىىى ئىيۇلىىىىدا ئىىىىىنقىالب پارتىلىىىىىدى.  -9196

ئىىىىىىىىىىىىنقىالبچىالر ئىسىىىىىىىىىىىالمى يۈزلىنىشىىىىىىىىىىىىتىكى 

ۋە « مۇسىىىىىىىىىىىۇلمان قېرىنداشىىىىىىىىىىىالر تەشىىىىىىىىىىىكىالتى»

مۇسىىىىىىىۇلمان »ئامېرىكىىىىىىىىدىن قايتىىىىىىىىپ كېلىىىىىىىىپال 

بىىىىىىىلەن زىىىىىىى  ئىىىىىىاالقە « قېرىنداشىىىىىىالر تەشىىىىىىكىالتى

مۇتەپەككىىىىىىىۇرى سىىىىىىىەيىد « جامىىىىىىىائەت»ئورناتقىىىىىىىان 

 قۇتۇپ بىلەن توقۇنۇشتى.
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توقۇنۇش 

 -9191تاكى 

يىلنىڭ 

باشلىرىدا 

سەيىد قۇتۇپ 

مۇسۇلمان »

قېرىنداشالر 

نىڭ تەشكىلىي ئاپپاراتىنى تەسىس «تەشكىالتى

شقا قاتنىشىش ئۈچۈن چاقىرىلغانغا قەدەر قىلى

 -9199داۋامالشتى. ئارىدىن بىر نەچچە ئاي ئۆتۈپ، 

يىلى ئۆكتەبىردە يالغاندىن ئويدۇرۇپ چىقىلغان 

يۈز بەردى « زۇڭتۇڭغا قەست قىلىش ۋەقەسى»مەشھۇر 

مۇسۇلمان قېرىنداشالر »)چۈنكى، جامال ئابدۇناسىر 

جىنايىتى  غا ئۆزىگە سۇيىقەست قىلىش«تەشكىالتى

   

 )ئۇستاز سەيىد قۇتۇپ (
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بىلەن تۆھمەت چاپلىغان ئىدى(. ۋەقە يۈز بېرىپ، 

ئارقىدىنال سەيىد قۇتۇپ، مۇھەممەد قۇتۇپ ۋە 

نىڭ باشقا «مۇسۇلمان قېرىنداشالر تەشكىالتى»

رەھبەر ۋە ئاساسلىق ئەزالىرى قاماققا ئېلىندى. 

بىرىدىن يىراق -ئۇكا بىر-ھەربىي تۈرمىدە ئىككى ئاكا

-مېرغا قامالدى. ئۇالر بىرئايرىم كا-بولغان ئايرىم

بىرىنىڭ -بىرى ھەققىدە ھې  نەرسە بىلمەيتتى. بىر

قانداق قىسمەتلەرگە دۇچار بولغىنىدىن پۈتۈنلەي 

بىخەۋەر ئىدى. ئۇالر ھەربىي تۈرمىدە ئىنسان تەسەۋۋۇر 

قىلىپ باقمىغان دەھشەتلىك ئازاب ۋە 

قىيىنچىلىقالرنى باشتىن كەچۈردى.... ئارىدىن بىر 

ۆتۈپ، مۇھەممەد قۇتۇپ تۈرمىدىن چىقتى. مەزگىل ئ

ئەمما، سەيىد قۇتۇپ بولسا، جالالتنىڭ چاڭگىلىدا 

 ئون نەچچە يىل قېلىپ قالدى.

ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ ھەربىي تۈرمىدىكى ئازاب 

ھەربىي »ۋە ئۇنىڭ تەسىرى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: 
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تۈرمىدىكى ئازاب مېنىڭ روھى دۇنيايىمغا ناھايىتى 

ر كۆرسەتتى. چۈنكى، ئۇ تەجرىبە زور تەسى

خاراكتېرلىك قىيناش ئىدى. ئۇ شۇ قەدەر قاباھەت ۋە 

رەھىمسىزلىك بىلەن قىلىنغان ئازاب ئىدىكى، ئۇ 

ئۇ مېنىڭ روھى دۇنيارىمنى ھەر ›ھەقتە مەن، پەقەت 

دېيەلىشىم ‹ قايسى تەرەپتىن بىر پۈتۈن ئۆزگەرتتى

ت ۋە مۇمكىن... مەن ئىلگىرى ئەدەبىيات، شېئىرىيە

تۇيغۇالر ئىچىدە ياشايتتىم. چوڭقۇر -مەۋھۇم ھېس

بىر گاڭگىراش مېنى قىينىماقتا ئىدى. مەن ئۇنى 

ناملىق قەسىدەمنىڭ تۆۋەندىكى قۇرلىرىدا ‹ زااللەت›

 مۇنداق تەسۋىرلىگەن ئىدىم:

 

 راۋان، ئاقماقتا كېچە، ھەر ئۆتمەكتە

 .ئامان يوقالدى خىيالىم، چېچىلدى

 

 ھەق، بىر ۈنسەكۆر ئۈستىدە كائىنات

 .قايان؟ ئادەملەر ئىىىىىىىىلكىدە زااللەت

 

 نېمىىىىىىىىە؟ ئىزدىشەر دۇنيادىن پانىي بۇ
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  ھايان( تاپمىدى مەقسەتكە، )يەتمىدى

 

 ئويالر، چىرمىغان كۆڭلۈمنى ھەم ۋە مەن

 . تامام مەنزىل شۇ ئاخىرقى بارىمىز

 

 ھەممە، تۈگەيدۇ بىرلەپ،-بىر تۈگەيدۇ

 .ھامىىىىان كۆمۈلۈپ قېتىغا قۇملۇقالر

 

 ھاياتلىق، يۈرەر چۆللىىەردە نامەلۇم

 .جاھان ئايلىنار ئايلىنار، پەرۋاسىز

بۇ خىل گاڭگىراش ھاياتىمدا ماھىيەتلىك 

كىرىزىس پەيدا قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ ھاياتىمغا 

بولغان كۈچلۈك تەسىرى تاكى مەن تۈرمىگە 

 تاشالنغانغا قەدەر بىر قانچە يىل داۋامالشتى. مەن

ھەربىي تۈرمىگە قامالغان ئاشۇ دەقىقىلەردىكى 

ئوقۇبەت ئاخىرى مېنىڭ -تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز ئازاب 

گاڭگىراشلىرىمنى تۈگىتىپ، ھاياتىمغا مەنە ئېلىپ 

كەلدى.... مەن بۇنىڭدىن ئۆزۈمنىڭ مەۋجۇتلۇقۇمنى 

ھېس قىلدىم، بەلكى، مەن ئۆزۈمنى قايتىدىن تاپتىم. 

قەت ئىكەنلىكىنى نىڭ ھەقى‹ئويالر›روھىمدىكى 



 تۈزگەن پىالرنلىرى ۋە رەزىل سۈيقەستلىرىئىسالمغا قارشى نىڭ ونىرالرمېسسېئ

13 

 

بىلدىم. بۇ ھەقىقەت اللە يولىدا مېڭىش، اللە تەرەپكە 

دەۋەت قىلىش ئۈچۈن خىزمەت قىلىش ئىدى. بۇ يولدا 

ماڭغۇچى ئازغۇن ئەمەس، بەلكى، توغرا يول تاپقۇچى 

ئىدى. ئۇ ئەجەل تەقدىر قىلىنغان دەقىقىلەردە ئاشۇ 

قۇملۇقالرنىڭ قېتىغا كۆمۈلگەندە، ئۇنىڭ 

ھەرگىزمۇ بىكارغا كەتمەيتتى. ئۇ  قىلغانلىرى

تىنسىز يوقۇلۇپ كەتمەيتتى، بەلكى،  –ھەرگىزمۇ ئۈن 

اللە نىڭ قېشىغا باراتتى ۋە ھەممىنى شۇ يەردە 

 تاپاتتى.

تۆت كوچا ئېغىزى دەل ئاشۇ قۇملۇقالرنىڭ قېتىغا 

كۆمۈلگەن دەقىقىلەر ئىدى.... زااللەت كوچىسىدىكى 

زۈمنى قايتىدىن تېڭىرقاشلىرىم ئاخىرى تۈگىدى. ئۆ

 توغرا يول ئۈستىدە تاپتىم. 

مەن تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن ئائىلىنىڭ 

يۈكى مېنىڭ زىممەمگە چۈشتى. ئىلگىرى ئائىلىنىڭ 

يۈكىنى ئاكام كۆتۈرەتتى. ھەممىمىز شۇنىڭغا 
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ئادەتلەنگەن ئىدۇق. مانا ئەمدى ھاياتنىڭ بىر تاالي 

ۋە مۇشەققەتلىرى مېنى كۈتۈپ تۇراتتى. تۇرمۇش 

ھاياتلىق ئىشلىرىدا خېلىال تەجرىبىلىك بولۇپ 

 -9129قالغان ئىدىم.... ئارىدىن ئون يىل ئۆتۈپ، 

اللە ئۇنىڭغا رەھمەت  –يىلى مايدا ئاكام سەيىد 

كېسەللىك سەۋەبىدىن كەچۈرۈم  –قىلسۇن! 

قىلىندى دېگەن نام بىلەن تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلدى. 

-ە ئى مەن بۇنىڭدىن خۇشال بولۇشنىڭ ئەكسىچ

ئىچىمدىن بىئاراملىق ھېس قىالتتىم. چۈنكى، 

ئۇالرنىڭ ئاكامنى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىش ئارقىلىق 

تۈرمىدىنمۇ يامانراق بىر سۈيقەستنى 

پىالنالۋاتقانلىقىنى كۆڭلۈم تۇيۇپ تۇراتتى. مەن 

ئويلىغان ئىش ئاخىرى يۈز بەردى. ئاكام ھەربىي 

ە  ئىشالر يەنبولمايال-تۈرمىدىن ئايرىلىپ بىر يىل بوال

قااليمىقانلىشىپ كەتتى. بىز سۈيىقەستچىلەرنىڭ 

ھەر قايسى تەرەپتىن بىزنى قورشاپ بولغانلىقىنى 

يىلى تۇتقۇن قىلىش باشلىنىپ -9129بىلدۇق. 
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كەتتى. مەن ۋە ئاكام سەيىد يەنە تۈرمىگە تاشالندۇق. 

ئاۋغۇست )دۈشەنبە( تاڭ سەھەردە  -61يىلى  -9122

مان قېرىنداشالر مۇسۇل»ئاكام سەيىد 

نىڭ ئالتە رەھبىرى بىلەن بىرلىكتە «تەشكىالتى

يىلى  -9129ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىندى. مەن تۈرمىدە )

ئۆكتەبىرگىچە(  -99يىلى  -9199ئىيۇلدىن  -11

ئالتە يىلنى ئۆتكۈزدۈم. ئاكام سوت قىلىنىپ ئۆلۈمگە 

ھۆكۈم قىلىنغاندىن باشقا، چوڭ ئاچامنىڭ ئوغلى 

ريانىدا قىيناپ ئۆلتۈرۈۋېتىلدى. رەفئەت سوراق جە

ئاچام نەپىسە، ئامىنە ۋە سىڭلىم ھەمىدەمۇ بىز بىلەن 

بىللە تۈرمىگە تاشالنغان بولۇپ، سىڭلىم ھەمىدە 

دەھشەتلىك سوراقنى باشتىن كەچۈرگەندىن كېيىن، 

ئۇ ئون يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى. بىز 

ېغىر بىر ئائىلە كىشىلىرى كۆڭۈلگە كەچمىگەن ئ

قىستاقنى بېشىمىزدىن ئۆتكۈزدۇق. -ئازاب ۋە قىيىن

بۇالرنىڭ ھەممىسى دۇنياۋى خىرىستىيانالر ۋە 

خەلقئارالىق يەھۇدىيالرغا ۋاكالىتەن دۆلەت 
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دېگەن نامنى كۆتۈرۈۋالغان ‹ مۇسۇلمان›باشقۇرۇۋاتقان 

مەخلۇقالرنىڭ ئىسالمغا قارشى ئېلىپ بارغان 

 ئىدى.ئۇرۇشلىرىنىڭ بىر تەركىبى قىسمى 

بىراق، تۈرلۈك ۋەقە ۋە ھادىسىلەرگە تولغان بۇ 

ئالتە يىل شۇ قەدەر ئۇزاققا سوزۇلغان يىلالر دۆۋىسىنى 

 «.ھاسىل قىلدى

دېمەك، قۇتۇپ ئائىلىسى مىسىردا ناسىرچىالر 

تۈزۈمىنىڭ زۇلۇم ۋە ئېكسپىالتاتسىيەسىگە يەتكۈدەك 

-ئۇچرىدى. ئىنسان تەسەۋۋۇر قىلىپ باقمىغان ئازاب 

 بەت ۋە  قىيىنچىلىقالرنى باشتىن كەچۈردى.ئوقۇ

 

 سەئۇدى ئەرەبىستانغا ھىجرەت قىلىش

مۇسۇلمان قېرىنداشالر »يىلى ئۆكتەبىردە  -9199

ئەزالىرى جامال ئابدۇناسىرنىڭ « تەشكىالتى

تۈرمىسىدىن قويۇپ بېرىلگەندىن كېيىن 
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كوللېكتىپ ھالەتتە سەئۇدى ئەرەبىستانغا كۆچتى. بۇ 

مۇسۇلمان قېرىنداشالر »قېتىمقى كۆچۈش 

نىڭ جامائەت شەكلىدە مىسىردىن «تەشكىالتى

ھىجرەت قىلىپ چىقىپ كەتكىنىگە ئوخشاپ 

كېتەتتى. ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇبمۇ بۇنىڭدىن 

يىلالرنىڭ بېشىدا  -91مۇستەسنا ئەمەس ئىدى. ئۇمۇ 

بىلەن « مۇسۇلمان قېرىنداشالر تەشكىالتى»

كىتىگە سەپەر بىرلىكتە سەئۇدى ئەرەبىستان مەملى

قىلىپ، ئاخىرقى تىنىقلىرىغىچە بۇ مۇبارەك دىياردا  

 ياشىدى.

ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ دەسلەپتە مەككىدىكى 

ئۇنىۋېرسىتېتىدا، ئۇنىڭدىن كېيىن « ئۇممۇل قۇرا»

ئۇنىۋېرسىتېتىدا « ئابدۇلئەزىز»جىددىدىكى پادىشاھ 

خىزمەت قىلدى. سەئۇدى ئۇنىۋېرستېتلىرىنىڭ 

دا ھەرىكەت خاراكتېرلىك ئىسالمى ئىچكى قىسمى

مەكتەپ تەسىس قىلىشتىكى بارلىق پەزىلەت ئۇستاز 



 تۈزگەن پىالرنلىرى ۋە رەزىل سۈيقەستلىرىئىسالمغا قارشى نىڭ ونىرالرمېسسېئ

18 

 

مۇھەممەد قۇتۇبقا مەنسۇپ!. ئۇ شەيخ مۇھەممەد 

ئىبنى ئابدۇل ۋاھھاب مەكتىپى بىلەن بۈگۈنكى 

زاماندىكى ئىدىيە ۋە ھەرىكەت قىيىنچىلىقلىرى 

ئوتتۇرىسىدا زى  ئاالقە ئورناتقان بىر قانچە 

تېت رىسالىلىرىغا رىياسەتچىلىك قىلدى. ئۇنىۋېرسى

بۇ رىسالىلەر كىتاب ھالىتىدە نەشر قىلىنغاندىن 

ئەرەب -كېيىن ئۇالرنىڭ تەسىرى سەئۇدى

مەملىكىتىدىن ھالقىپ باشقا ئىسالم دۇنياسىنىڭ 

ھەر قايسى جايلىرىغا يېتىپ باردى. دوكتور سەپەر 

ئىلمانىزمنىڭ مەيدانغا كېلىشى، »ھاۋالىنىڭ 

قىلىشى ۋە ئۇنىڭ بۈگۈنكى ئىسالمى  تەرەققىي

ناملىق ئەسىرى بىلەن شەيخ « ھاياتتىكى تەسىرلىرى

دوستلۇق ۋە »مۇھەممەد ئىبنى سەئىد قەھتانىنىڭ 

ناملىق ئەسىرى بۇ « دۈشمەنلىك چىگرىسى

رىسالىلەرنىڭ ئەڭ گەۋدىلىكراقى ھېسابلىنىدۇ.... 

يىلى دۇنياۋى ئىسالم  -9111ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ 
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قىقاتچىلىرىغا تارقىتىلغان پادىشاھ فايسال تەت

 مۇكاپاتىغا ئېرىشتى.

بۇ مىسىرلىق ئىسالم مۇتەپەككۇرى يىلالردىن 

-6111مۇكەررەمدە ياشاپ كەلدى. ئۇ -بىرى مەككە

كۈنى مېڭە پەردە ياللۇغى -9ئاينىڭ -1يىلى 

كېسەللىكى بىلەن سەئۇدى مەملىكىتى جىددە 

ۇرخانىسىغا خەلقئارالىق داۋاالش مەركىزى دوخت

ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، ئۇ ئۇزۇندىن بىرى ئاشۇ 

دوختۇرخانىدا داۋالىنىپ كېلىۋاتقان ئىدى. ئاخىرى 

اللە نىڭ ئىرادىسى ۋە تەقدىرى بىلەن، ھازىرقى زامان 

ئىسالم ئويغىنىش ھەرىكىتىنىڭ غوللۇق 

بايراقدارلىرىدىن بىرى، سېلىكىش خاراكتېرىگە ئىگە 

ە لېكسىيەلىرى بىلەن بىر يۈرۈش ئەسەرلىرى ۋ

ئىسالمىي دەۋەت ساھەسىدە زور بۇرۇلۇش ياسىغان 

مەشھۇر ئىسالم مۇتەپەككۇرى، مۇسۇلمان 

ئۈممىتىنىڭ ئۇستازى، ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ 
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كۈنى جۈمە ئەتىگەن سائەت -9ئاينىڭ -9يىلى  -6199

سەككىزدە جىددە شەھىرىدىكى دۆلەتلىك مەركىزىي 

 .اپات بولدىيېشىدا ۋ 19دوختۇرخانىدا 

اللە ئۇستازىمىزغا رەھمەت قىلسۇن، خاتالىقلىرىنى 

ئەپۇ قىلسۇن، جەننەتنىڭ ئالى ماقاملىرىغا 

ئېرىشتۈرسۇن، ئۇنىڭدىنمۇ ئالى مۇكاپات بولغان 

ئۆزىنىڭ مۇبارەك جامالىنى كۆرۈشكە مۇيەسسەر 

 قىلسۇن... )ئامىن(

 

 ئۇستازىمىزنىڭ ۋاپاتىغا  مەرسىيە

 دىنىمىز ئاسمىنىدىن، ۈگۈن،ب ۇلتۇزبىر ي ۆكۈلدىت

 بىر يولباشچىسىدىن. ەنەي ۈممەت،قالدى ئ ئايرىلىپ

 ۇر،قىل ئىــــر ۈستىدەچوغ ئ ۇئانش ەلبىمق ۋادەرىخ،

 ئاتقانىـــــــدىن. ەقن ېنىس ەھەلئوقى بىم ئەجەل

 گويا تاغ ئىـــــــــدى، ۋەزنى ەغرۇرلۇقۇڭم ئۈمىدۋار،

 ئاسقانىـدىن.قىلىچ  ۋنىڭيا ڭ،ئىدى ەۋپلەنمەسخ ھېچ
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 ۇمانىـــــدا،ت ەتجاھال ۈچۈنئ ۈممەتئ ۇپبول مەشئەل

 .ەريانىدىنھ ۈستىئ-ئاستى ڭ،ئىدى ەلگەنك ېرىپب نۇر

 ۇرۇپ،دادىل تــــــــــ ۆمۈريولىدا، بىر ئ ەقھ ياشىدىڭ

 .ەرمانىـــــــــــدىنپ ەببىمىزقايمىغان، ر تايمىغانتىڭ،

 ـــــــــــــسا،ۇنلىدولق ۇرۇپئ ەۋجئارا م ەمئال جاھالەت

 ھالىدىن. ۈرس ڭقورقمىدى ېدىڭ،د« يوقال!» ۇرۇپت دەس

 ەلەم،ئـــــــــ-ەنجۇر ۆپسالسا ك ەرەپتىنت ەرھ تۈلكىلەر

 .ەپغانــــــــىدىندىلدا يوق ئ ڭا،ئا ۇڭقويد ۈلۈپك سۇس

 ڭ،دىېد «ۇسۇلمانمۇ؟بىز م»سوئال  ۇپقوي ئىمانغا

 .دىــــن«ۋالىەھئ ۇسۇلمانالرم» ەيلىدىڭ،ئ تەئەججۇپلەر

 ڭ،نىــدا قىلدى ڭراقيا ەجەبئ ەپ،د« چىقايلى باياۋاندىن»

 .ەگاھىـــــدىنزارلىق پ-ۇخار ۇسۇلمانالر،م ەپد قۇتۇلسۇن

 ېدىڭ،د «ۈزەتقايتىدىن ت ۈشەنچىنىچ مۇسۇلمانالر»

 .ۇۋاھىدىنگ «ەدىسھ» ،«ۇرئانق»ئىشنى  ەرھ ېدىڭد ئۆتكۈز

 ،ەلەمقـــــ ۇتتۇڭت ۈچۈنئ ۈممەتئ ېدىڭ،د ۈممەتئ ۆمۈرئ بىر

 يوق پانىي نىگارىـــدىن. ەمئىدى، غ ېمىڭغ ېمىغ ئۈممەت

 ـا،ڭـــپاكىت ئا ڭئىزلىرى-يالغان، ئىش ەمەسئ يازغانلىرىم

 ئىزھارىـــــــــدىن. ەتىجەن ەلق،خ ەيبىلگ ۈنبىر ك ھامان

 ،ۋارا ېـــــــــــــچھ ەپەسنىن ەركىنئ ڭاپانىي سا كۆرمىدى
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ــــــم ــــــالھى ــــــد ئى ــــــان ــــــۇســـــــق  ىۇرغ

 دىدارىــــــــــــــــــــــدىن.ۇبارەكم

 توساق،-ېگـــــــراچ ڭايوق ئا ەببىمىزنىڭ،ر ەڭك رەھمىتى

 .ۋانىدىـــــــــــــــــنرىز ەننىتىئالىي ماقام، ج بەرگۈسى

 

سەيىد قۇتۇبنىڭ مۇھەممەد قۇتۇبقا كۆرسەتكەن 

 تەسىرى:

يىللىرىدا جامال  -21ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 

رىپىدىن ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان ئابدۇناسىر تە

نىڭ «مۇسۇلمان قېرىنداشالر تەشكىالتى»

مۇتەپەككۇرى ئۇستاز سەيىد قۇتۇپ مۇھەممەد 

ئانىسى ۋاپات -ياش چوڭ ئىدى. ئاتا 96قۇتۇبتىن 

بولغاندىن كېيىن، ئۇ مۇھەممەد قۇتۇبقا نىسبەتەن 

 ئائىلە باشلىقى، دادا ۋە دوستنىڭ ئورنىدا ئىدى.

ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ ئۆزىنىڭ ئىدىيەۋى ۋە 

ئەقلىي قۇرۇلمىسىغا ئەڭ زور تەسىر كۆرسەتكەن 
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كىشىلەر 

ھەققىدە 

سۆزلىگەندە، 

ئۆزىنىڭ 

ئۆگىنىش ۋە 

تەلىم تەربىيە 

ئىشلىرىغا 

يېتەكچىلىك 

قىلغان 

كىشىنىڭ ئاكىسى سەيىد قۇتۇپ ئىكەنلىكىنى 

ەربىيە تەرەپتىن ئېيتقاندا، ت»تەكىتلەپ مۇنداق دەيدۇ: 

مەن بىلەن ئاكام ئوتتۇرىسىدا كۈچلۈك بىر مۇناسىۋەت 

شەكىللەنگەن بولۇپ، ئۇنىڭدا مېھرىبانلىق بىلەن 

كەسكىنلىك بىرال ۋاقىتتا تەڭ مەۋجۇت ئىدى. ئەمما، 

ئۇ ھەرگىزمۇ بۇزغۇنچى يۇمشاقلىق ۋە 

نەپرەتلەندۈرگۈچى قاتتىقلىق ئەمەس ئىدى. ئاكام 

قايسى ساھەلەردە ئوقۇشقا  مېنى ھەر

   

 ەيىد قۇتۇپ سوتتائۇستاز س
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ئىلھامالندۇراتتى. ئۆزىمۇ ئوقۇشقا پۈتۈن ۋۇجۇدى 

بىلەن بېرىلگەن ئىدى. ئۇنىڭ بۇ خىل ئىلھامى مەندە 

بالىلىق چاغلىرىمدىن باشالپال دەرسلەرنى مۇھاكىمە 

قىلىشنى ياخشى كۆرىدىغان روھنىڭ يېتىلىشىگە 

 «.تۈرتكە بولغان ئىدى

ى قېرىنداش ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ ئىكك

ئوتتۇرىسىدىكى ئىدىيەۋى بىرلىك ھەققىدە مۇنداق 

مەن زېھنىم ئېچىلىپ، ئاڭغا ئىگە »دەيدۇ: 

ئىدىيەۋى  ەييىدنىڭبولغىنىمدىن بىرى ئاكام س

يۈزلىنىشلىرى بىلەن ياشاپ كەلدىم. تولۇق ئوتتۇرىدا 

ئوقۇۋاتقان چېغىمدىن باشالپ، ئۇ مېنى ئۆزىنىڭ 

تۇراتتى. ماڭا تەپەككۇر ساھەلىرىگە قاتناش

ئوخشىمىغان تېمىالرغا قارىتا مۇنازىرە قىلىش 

پۇرسىتىنى يارىتىپ بېرەتتى. شۇ سەۋەبتىن بىزنىڭ 

-ئىدىيىلىرىمىز، پىكىرلىرىمىز ۋە روھلىرىمىز ئۆز

ئارا يۇغۇرۇلۇپ كەتتى. ئۇنىڭدىن باشقا قېرىنداشلىق 
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ۋە بىر ئائىلىدە ئۆسۈپ يېتىلىشمۇ ئارىمىزدا زور 

 ىنلىق ۋە ھەمكارلىقنى ھاسىل قىلدى.دەرىجىدە يېق

 

 ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇبنىڭ ئىدىيەۋى پىرىنسىپى

بۇ مەشھۇر ئىسالم مۇتەپەككۇرى غەرب، غەربنىڭ 

قاراشلىرىغا -ماددىي مەدەنىيىتى ۋە ئىدىيەۋى كۆز

قارىتا ئۆزىنىڭ ئاچچىق تەنقىدى بىلەن ھەممىگە 

ە تونۇلدى. ئەينى چاغدا لىبېرالىزم، كوممۇنىزم ۋ

سوتسىيالىزم ئىدىيەلىرى ئىسالم ئەللىرىنى 

قاپلىغان، كۆپلىگەن ئاخبارات ۋە مەدەنىيەت 

ساھەلىرىنى ئىگىلىگەن بولۇپ، بۇ خىل نەزەرىيەلەر 

يىلالردا ئۇنىۋېرسىتېت ۋە ئىلمىي  -21 -91

ئىنىستىتۇتالردا ئوقۇغۇچىالرغا دەرسلىك قىلىنىپ 

د قۇتۇپ ئۆگىتىلەتتى. دەل شۇ چاغدا ئۇستاز مۇھەممە

ئوتتۇرىغا چىقىپ، بۇ خىل نەزەرىيەلەرنى تەنقىد 
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قىلىدىغان، ئۇنىڭ خاتالىقىنى ۋە مائارىپ سۈپىتىدە 

ئىسالم دۇنياسىغا تەتبىقالشقا -ئەرەب

يارىمايدىغانلىقىنى بايان قىلىدىغان بىر بۆلۈك 

 باشالمچى خاراكتېرلىك ئەسەرلەرنى يازدى.

ىلىرىنى ئۇ غەربنىڭ ئىدىيە ۋە مەدەنىيەت نەتىج

تەنقىد قىلىش دائىرىسىدە بارلىق پەنلەرنى ۋە ئۇنى 

تەتبىقالشنى ئىسالمى قىممەت ۋە ئىسالمى ئەخالق 

ئارقىلىق ئىسالمالشتۇرۇشقا چاقىرغان دەۋەت 

مەشئىلىنى كۆتۈردى. ئۇ مۇنداق دەپ قارايدۇ: 

ياۋروپادا ئومۇمەن ئىجتىمائىي پەنلەر، خۇسۇسەن »

جەمئىيەتشۇناسلىق  پېداگوگىكا، پىسخولوگىيە ۋە

دەپ ئاتالغان پەنلەر پىرىنسىپ نۇقتىسىدىن 

ئوبيېكتىپ ھالدا مۇسۇلمانالر مەسىلىسىنى 

چىقىش قىلغان پەنلەر ئەمەس. ئۇنىڭدىكى مەنبە 

ئەمەس، بەلكى، ئىنسان بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇ « اللە»

ئىنسانىيەتنىڭ مەسىلىلىرىنى ھەل قىاللمايدۇ.... 
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رىدىن باشالپ، ياۋروپادا شۇ بۇ پەنلەر گۈللىنىش دەۋ

جايدىكى يەرلىك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن دىننى دۈشمەن 

بىلىدىغان مۇھىت ئىچىدە ئۆسۈپ يېتىلدى. بىز ئۇنى 

بىلمەي ئۇنىڭ شۇ -شۇ پېتى نەقلى قىلدۇق. بىلىپ

خىل دىنغا قارشى روھى بىلەن مەكتەپ ۋە 

 «.ئۇنىۋېرسىتېتلىرىمىزدا دەرسلىك قىلدۇق

د قۇتۇپ بۇ قىيىنچىلىقالردىن ئۇستاز مۇھەممە

قۇتۇلۇپ چىقىشنىڭ يولىنى كۆرسىتىپ مۇنداق 

ئىدىيەۋى ھۇجۇمنىڭ ئەقىل ۋە روھىمىزنى »دەيدۇ: 

قاپلىۋالغان بېسىمىدىن قۇتۇلۇش پەيتى يېتىپ 

كەلدى. بىز بۇ پەنلەرنى دىن بىلەن ئىلىم، دىن بىلەن 

ھايات ئوتتۇرىسىدا دۈشمەنلىك پەيدا قىلمايدىغان 

مى نۇقتىئىنەزەر بويىچە قايتا قۇرۇپ ئىسال

 «.چىقىشىمىز الزىم

مانا بۇ ئۇستازنىڭ ھاياتى ئۇنىڭغا باغالنغان تۈپ 

 ئىدىيە.
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 مۇھەممەد قۇتۇبنىڭ كىتاب ۋە ئەسەرلىرى

ئۇسىىىىىىىىىىىتاز 

مىىىىىىىىىىىىۇھەممەد 

قۇتۇبنىىىىىىىىىىىىىڭ 

ھاياتىنىىىىىىىىىىىڭ 

ى كىىىۆپ قىسىىىم

لېكسىىىىىىىىىىىىىىيە 

سىىىىىىىىىىىىىىۆزلەش، 

كىتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاب 

يېىىىىىىىىىىىىىىزىش ۋە 

يېزىقچىلىىىىىىىق 

ئىشىىىىىىىلىرىغا رىياسىىىىىىىەتچىلىك قىلىىىىىىىىش بىىىىىىىىلەن 

ئىىۆتتى. ئۇنىىىىڭ يازغىىىان ئەسىىەرلىرى ئىىىىدىيە، تەربىىىىيە 

ۋە ئەدەبىيىىىىىىات... قاتىىىىىىارلىق كىىىىىىۆپ خىىىىىىىل تېمىىىىىىىدا 

 

ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ لىۋىيىلىك دەۋەتچى 

 شەيخ سالىم بىلەن بىللە
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پارچىىىىىدىن ئاشىىىىىدۇ. دۇنيانىىىىىڭ  11بولىىىىۇپ، سىىىىانى 

ھەر قايسىىىىىىىىىىىىىىىىىى جايلىرىىىىىىىىىىىىىىىىىىدىكى ئىسىىىىىىىىىىىىىىىىىالم 

ئەسىىىىىەرلىرىنى سىىىىىۆيۈپ  پائىىىىىالىيەتچىلىرى ئۇنىىىىىىڭ

يىللىىىىىىىىىىىق ئىىىىىىىىىىۆمرىنى  11ئوقۇيىىىىىىىىىىدۇ. ئۇسىىىىىىىىىىتاز 

غەربنىىىىىىىىڭ »رېئىىىىىىىاللىقنى ئىسىىىىىىىالمى كىىىىىىىۆزنەك ۋە 

گە قارشىىىىى بولغىىىىان مائارىىىىىپ «مائارىىىىىپ نەزەرىيەسىىىىى

 قارىشى بويىچە چۈشەندۈرۈشكە سەرپ قىلدى.

بىرىنىىىىىىىى -ئۇنىىىىىىىىڭ مەزمىىىىىىىۇن جەھەتىىىىىىىتە بىىىىىىىىر

تولۇقاليىىىىدىغان، ئەممىىىىا، روشىىىىەن تېمىىىىا خاسىىىىلىقىغا 

غىىىىىان بىىىىىىر يىىىىىۈرۈش ئەسىىىىىەرلىرى بولىىىىىۇپ، ئىىىىىىگە بول

 ئۇالرنىڭ سانى تۆۋەندىكىچە:

 ئەسىردىكى جاھىلىيەت.-61. 9

. بىزنىڭ ھازىرقى رېئاللىقىمىز )ئۇيغۇرچىغا 6

دەپ تەرجىمە « مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى»

 قىلىنغان(.
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. ئىسالم ئويغىنىش ھەرىكىتى 1

 .نىڭ داۋامى(«مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى)»

ئەقىدە، شەرىئەت ۋە ھايات « ال إلە إال اللە. »9

 پىرىنسىپى .

 . بىز ئىسالم تارىخىنى قانداق يازىمىز؟.9

 . ئىلمانىيالر ۋە ئىسالم.2

 . خاتا چۈشەندۈرۈلگەن ئىسالم.9

. ئىجتىمائىي پەنلەرنى ئىسالمى نۇقتىئىنەزەر 1

 بويىچە قايتا قۇرۇپ چىقىش ھەققىدە.

ىتى ھەققىدە . ئىنسانىيەتنىڭ روھىي1

 تەتقىقاتالر.

. ئىنسانىيەتنىڭ ھاياتىدىكى تەرەققىيات ۋە 91

 ئىزچىللىق.
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 قىسىم(. -6-9. ئىسالمنىڭ تەربىيە يولى )99

 . ئىسالم سەنئىتىنىڭ پىرىنسىپى .96

. ماتېرىيالىزم بىلەن ئىسالم ئوتتۇرىسىدىكى 91

 ئىنسان.

 . قۇرئان تەتقىقاتى.99

 . بىز مۇسۇلمانمۇ؟.99

 ىيەت ۋە جەمئىيەت ھەققىدە.. روھ92

 . پەيغەمبەردىن تامچىالر )تالالنمىالر(.99

 . ئەنئەنە كۈرىشى.91

 . ھازىرقى زاماندىكى ئىدىيەۋى ئېقىمالر.91

 . تۈزىتىشكە تېگىشلىك چۈشەنچىلەر.61

 . ئافغانىستان جىھادى ۋە ئۇنىڭ ئۇقۇملىرى.69
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. قۇرئان كەرىمدىن ئېلىنغان تەربىيەۋى 66

 دەرسلەر.

. ھازىرقى دۇنيانىڭ ئەھۋالىنى ئىسالمى 61

 نۇقتىدىن كۆزىتىش.

 . شەرىئەتنى يولغا قويۇش ھەققىدە.69

-گېرېتسېگوۋىنانىڭ جاپا-. بوسىنىيە69

 مۇشەققىتى ھەققىدە خاتىرىلەر.

 . شەرقشۇناسالر ۋە ئىسالم.62

 . مۇسۇلمانالر ۋە يەر شارىلىشىش.69

. ئۇالر قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى مەيدانغا 61

 ەلتۈرەلمەيدۇ!.ك

 . ئاقارتىش مەسىلىسى.61

 . ئايالالر ئازادلىقنى مەسىلىسى.11



 تۈزگەن پىالرنلىرى ۋە رەزىل سۈيقەستلىرىئىسالمغا قارشى نىڭ ونىرالرمېسسېئ

33 

 

. كېلىڭالر! باياۋان زۇلمەتلىرىدىن چىقىپ 19

 كېتەيلى!.

. كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت 16

 قىلىمىز؟.

 . ئىماننىڭ ئاساسلىرى.11

. تارىخنى ئىسالمى نۇقتىئىنەزەر بويىچە 19

 چۈشەندۈرۈش ھەققىدە..

-61»اپتورنىڭ ئاساسلىق ئەسەرلىرىدىن بىرى ئ

بولۇپ، ئاپتور بۇنىڭدا غەرب « ئەسىردىكى جاھىلىيەت

ۋە غەرب يېتەكچىلىكىدىكى دۇنيا ئىنسانىيىتىنىڭ 

تەسەۋۋۇر، ھەرىكەت، سىياسەت، ئىقتىساد، 

ئىجتىمائىيەت، ئەخالق، جىنسىيەت ۋە سەنئەت.... 

ۇزۇلۇپ، قاتارلىق ھاياتنىڭ ھەر قايسى ساھەلىرىدە ب

ئۇالرنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر 

بولۇشتىن ئىلگىرىكى دۇنيانىڭ ئىنسانلىرىغا 
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ئوخشاش جاھىلىيەت ئىچىدە ياشاۋاتقان ھالىتىنى 

 جانلىق ئەكس ئەتتۈرگەن.

ئاپتورنىڭ ئاساسلىق ئەسەرلىرىدىن يەنە بىرى 

بولۇپ، « ھازىرقى زاماندىكى ئىدىيەۋى ئېقىمالر»

غا قارىتا «ھەر قايسى ئېقىمالر»ڭدا ئاپتور بۇنى

تەنقىدى مەيداندا تۇرۇپ مۇئامىلە قىلغان ھەمدە 

-ئۇالرنىڭ نەزەرىيەلىرىنى ئەمەلىيەت جەريانىدا ئاستا

ئاستا پارچىلىنىۋاتقانلىقىنى روشەن سۈرەتلەپ 

ئىسالم دۇنياسىدىكى -بەرگەن. بۇ ئەسەر ئەرەب

كۆپلىگەن شەرىئەت فاكۇلتېتلىرىدا ئاساسلىق 

 ەنبەگە ئايالنغان.م

تارىخنى »ئاپتورنىڭ يەنە بىر مۇھىم ئەسىرى 

ئىسالمى نۇقتىئىنەزەر بويىچە چۈشەندۈرۈش 

بولۇپ، ئاپتور بۇنىڭدا مۇسۇلمان « ھەققىدە

تارىخچىالرنى ئۈممەتنىڭ ئەقىدىسى بىلەن ئۇالرنىڭ 

تارىخى تەتقىقاتى ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتنى 
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ىلىككە ئىگە بولغان يوقۇتۇش ئۈچۈن ئۆزگىچە ئاالھىد

ئىسالمى ئەندىزە بويىچە ئىنسانىيەتنىڭ تارىخىنى 

 قايتىدىن يېزىپ چىقىشقا چاقىرغان.

سىز قايسى »سۆھبەت جەريانىدا ئاپتورغا 

دېگەن « ئەسىرىڭىزنى ئەڭ بەك ياخشى كۆرىسىز؟

سوئال قويۇلغاندا، ئاپتور بۇنىڭغا جاۋابەن مۇنداق 

ڭ ئەسەرلىرىم گويا مېنى›ئادەتتە ئاپتورالر: »دېدى: 

مېنىڭ بالىلىرىمغا ئوخشايدۇ. مەن ھەممە 

بالىلىرىمنى ياخشى كۆرگىنىمگە ئوخشاشال، بارلىق 

دەپ جاۋاب بېرىدۇ. ‹ ئەسەرلىرىمنى ياخشى كۆرىمەن

مەنمۇ بۇنىڭدىن مۇستەسنا ئەمەس. ئەمما، مېنىڭ 

ماتېرىيالىزم بىلەن ئىسالم ›تۇنجى ئەسىرىم 

ولۇپ، بۇ ئەسەر مېنىڭ ب‹ ئوتتۇرىسىدىكى ئىنسان

باشقا ئەسەرلىرىمگە قارىغاندا قەلبىمدە ئاالھىدە 

ئورۇنغا ئىگە. چۈنكى، ئۇ ئاساسلىق يۆنىلىشنى ئۆز 

ئىچىگە ئالغان بولۇپ، كېيىنكى مەزگىللەردە تەربىيە 
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ۋە پىسخولوگىيە ھەققىدە يازغان بىر قانچە ئەسىرىم 

ئاشۇ خىل يۆنىلىش بويىچە يېزىلغان. ئۇنىڭدىن 

مۇ ئەسەرلىرىم ‹ئەسىردىكى جاھىلىيەت-61›اشقا ب

ئىچىدە بەلگىلىك ئورۇنغا ئىگە. چۈنكى، ئۇ مېنىڭ 

جاھىلىيەتنىڭ ماھىيىتىگە بولغان ھەقىقىي 

قارىشىمغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. جاھىلىيەت مۇئەييەن 

زامان ياكى دەۋرگە قارىتىلمايدۇ، بەلكى، ئۇ ھەرقانداق 

غان ھالەت. بۈگۈن زامان ۋە ماكاندا مەۋجۇت بولىدى

ئىنسانىيەت تارىختىن بۇيانقى ئەڭ رەزىل جاھىلىيەت 

 «.ئىچىدە ياشاۋاتىدۇ

 

 ھەيران قاالرلىق سۈكۈت

ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ ئاكىسى سەيىد 

قۇتۇبنىڭ كىشىلەر تەرىپىدىن خاتا چۈشىنىلگەن 

نى ۋە سەيىد قۇتۇبقا يۈكلەنگەن «ئىدىيەسى »
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لىرىنى قوبۇل «اراشق-ھەممىنى كاپىر دەيدىغان كۆز»

تەنىلەرگە -قىلمىغىنى ئۈچۈن زور تەنقىد ۋە تاپا

ئۇچرىغان بولسىمۇ، بىراق، ئۇ سەيىد قۇتۇبنىڭ 

نىسبەتەن سادىقلىق بىلەن ئۇنىڭ  ەسىگەئىدىي

كىتابلىرىنى نەشر قىلدى ۋە كىتابالرنىڭ بېسىلىش 

 ئىشلىرىغا يېتەكچىلىك قىلدى.

ۇھەممەد بىر قىسىم كىشىلەر: سەيىد قۇتۇپ ۋە م

قۇتۇبنىڭ كىتابلىرى ئۇالرنىڭ ئىدىيەلىرىگە 

مەنبەسىگە « ئوزۇق»باغالنغان جامائەتلەرنىڭ 

ئايلىنىپ قالدى. بۇ جامائەتلەرنىڭ ئاشۇ ئەسەرلەر 

بىلەن بولغان باغلىنىشچانلىقى شۇ دەرىجىگە بېرىپ 

يەتتىكى، ئۇالر گاھىدا سەيىد قۇتۇپ ئاندىن كېيىن 

ۋە ھاكىمىيەت  مۇھەممەد قۇتۇپ جاھىلىيەت

چۈشەنچىلىرىگە ئاالقىدار تەرەپلەردە ئىشلەتكەن سۆز 

ۋە ئاتالغۇالرنىڭ ئۆزىنى ئەينەن ئىشلىتىدۇ دەپ 

 قارايدۇ.
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نىڭ «بازا تەشكىالتى»ھەممىگە مەلۇمكى، 

داھىيسى ئۇسامە بىن الدىن ئۇنىۋېرسىتېتتا 

ئوقۇۋاتقان چېغىدا مۇھەممەد قۇتۇبنىڭ قولىدا 

، مۇھەممەد قۇتۇپ ئۇنىڭ تەربىيەلەنگەن بولۇپ

ھاياتىغا تەسىر كۆرسەتكەن ئازغىنە شەخسلەرنىڭ 

بىن الدىننىڭ »بىرى ئىدى. ئۇسامە بىن الدىننىڭ 

ناملىق « ئىقتىدارى قانداق شەكىللەندى؟-ئەقلى

ئۇنىۋېرسىتېتتا »تەرجىمىھالىدا مۇنداق دېيىلگەن: 

بىن الدىننىڭ ھاياتىغا بەلگىلىك تەسىر كۆرسەتكەن 

ەخس بولۇپ، ئۇالر ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ ئىككى ش

 «.ۋە شەيخ ئابدۇلال ئەززام ئىدى

ئەسىردىكى ئىسالم -61ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ 

ئويغىنىش ھەرىكىتىنىڭ مەيدانغا كېلىشىگە 

بەلگىلىك تەسىر كۆرسەتكەن بۈيۈك يەتتە مۇتەپەككۇر 

بىرى. ئۇ ئىسالم پائالىيەتچىلىرىنىڭ  (1)ۋە ئالىمنىڭ

ئىسالم ئويغۇنۇش ، ھازىرقى زامان ى بايلىقىئىدىيەۋ

ھەرىكىتىنىڭ باشالمچىسى، ئىسالم 

                                                           
1 لبەننا، ئەبۇلئەال مەۋدۇدى، ئەبۇلھەسەن نەدەۋى، سەيىد قۇتۇب، مۇھەممەد سەئىد نۇرەسى، ھەسەنۇ 

 قۇتۇب ۋە ئابدۇلال ئەززام.
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پائالىيەتچىلىرىنىڭ مەنىۋى داھىيسى. ئۇ پۈتكۈل 

ھاياتىنى اللە نىڭ دىنىنى ئۈستۈنلۈككە ئىگە 

قىلىش ۋە يەر شارىدا اللە نىڭ ھاكىمىيىتىنى قۇرۇش 

-91يولىدىكى كۈرەشكە بېغىشلىدى. شۇنداقتىمۇ، 

ئىسالم دۇنياسىدا -دىن بىرى ئەرەبيىل 21

بۇرۇن يالىشىپ -ھاكىمىيەت بىلەن ئېغىز

ئىزچىل  ۇتۇپنىئادەتلەنگەن ئۆلىماالر مۇھەممەد ق

تۈردە تەنقىدلەپ ۋە ئەيىبلەپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، 

بىراق، ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ پەرۋاسىز ھالدا 

ئۆزىنىڭ ئىسالمى مەيدانىدا مۇستەھكەم تۇرۇپ، 

ەت بىلەن بولغان كۈرىشىنى ئىزچىل تۈردە جاھىلىي

داۋامالشتۇرۇپ كەلدى.... مۇھەممەد قۇتۇپ دۇنيانىڭ 

ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئوخشىمىغان تىلدا 

سۆزلىشىدىغان ياش ئىسالم پائالىيەتچىلىرى ياخشى 

كۆرىدىغان كىشىگە، ئۇنىڭ ئەسەرلىرى ياشالر سۆيۈپ 

 بىرىگە-ئوقۇيدىغان ۋە تەرجىمە قىلىپ بىر

 يەتكۈزىدىغان ئەسەرگە ئايالندى.

 

 ئىسالمى ھەرىكەت يەنىمۇ بەكرەك تەربىيەگە موھتاج

ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇبنىڭ كامال ھەبىب بىلەن 

 ئېلىپ بارغان سۆھبىتى
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كامال ھەبىبنىڭ بايانى: ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ 

مۇكەررەمدىكى ئۆيىدە كۈتۈۋالدى. بىز -مېنى مەككە

ۇنياسىغا قىلغان قاباھەتلىك ئامېرىكىنىڭ ئىسالم د

ھۇجۇمىدىن كېيىن ئىسالم دۇنياسى ۋە ئىسالم 

ھەرىكىتى دۇچ كەلگەن يېڭى قىيىنچىلىقالر 

ھەققىدە خىلى ئۇزۇن پاراڭالشتۇق. مۇشۇ خىل 

ئەھۋالدىمۇ مۇھەممەد قۇتۇبنىڭ مەسىلىنىڭ ياخشى 

تەرىپىنى ئويالۋاتقانلىقى مېنى ھەيران قالدۇردى. 

ۈز بېرىۋاتقان ئىشالرنىڭ ئۇنىڭ قارىشىچە ي

ھەممىسىنى يامان دېگىلى بولمايدۇ. چۈنكى، بىر 

يامانلىق بىلەن بىر ياخشىلىق بىللە كېلىدۇ. ئىسالم 

دۇنياسىغا قىلىنغان ھۇجۇمدا بۇ يامانلىققا 

ياندىشىپ كەلگەن ئەڭ چوڭ ياخشىلىق 

ئامېرىكىنىڭ نىقابنىڭ يىرتىپ تاشلىنىشى بولۇپ، 

جامائەتچىلىكى تەرىپىدىن  ئەمدى ئامېرىكا دۇنيا
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دەپ قارالمايدۇ. ھەممە نەرسە « ئادالەتنىڭ ھامىيسى»

ئاشكارىالنغاندىن كېيىن ئۇرۇش مەخپىي، يوشۇرۇن 

ھالەتتە ئەمەس، بەلكى، گۇۋاھچىالرنىڭ كۆز ئالدىدا 

 ئاشكارا ھالەتتە داۋاملىشىدۇ.-ئوچۇق

ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ ئىسالم دۇنياسىغا 

ۇشتا ئامېرىكىغا يەھۇدىيالرنىڭ قىلىنغان بۇ ئۇر

سېنتەبىر  -99رەھبەرلىك قىلىۋاتقانلىقىنى، 

ئىكەنلىكىنى « ئويۇنى»ۋەقەسىمۇ يەھۇدىيالرنىڭ 

خەلقئارالىق »ئېچىپ تاشلىدى. ھەمدە بۇنىڭدىن 

نىڭ پەردە ئارقىسىدىكى پىالنلىغۇچىلىرىنىڭ «ئوپېرا

ئاشكارىلىنىشىغا ئەگىشىپ، ئىسالمى ھەرىكەتنىڭ 

ى كۈچىيىدىغانلىقنى، ئىسالمى ھەرىكەتنىڭ كۈنسېر

ئاڭ ۋە تەجرىبىگە ئىگە بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ 

 ئۆتتى.

ئۇستاز بىلەن ئېلىپ بارغان سۆھبىتىمىز ئىككى 

سائەتتىن كۆپرەك داۋامالشتى. ئەمما، ئۇ ئۆزى ھەققىدە 
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ھېچنەرسە دېمىدى. ھەتتا، ئۇنى ئوقۇرمەنلەرگە 

نلەي رەت قىلدى. تونۇشتۇرۇش تەلىپىنىمۇ پۈتۈ

 شۇنىڭ بىلەن بىز باشقا تېمىالردا سۆزلەشتۇق.

ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ مىسىردىكى ئىسالمى 

جامائەت سادىر قىلغان كەمچىلىكلەر ھەققىدە 

توختىلىپ، ئۆزىنىڭ كېيىنكى كۈنلەردە يازغان 

ئەسەرلىرىدە يېتەرلىك كۈچ توپالشتىن ئىلگىرى 

ىۋاتقان سىياسىي ئەرەب دۇنياسىغا ھۆكۈمرانلىق قىل

تۈزۈملەرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى خەلقلەر 

تەۋھىد كەلىمىسىنىڭ مەنىسىنى ۋە اللە نىڭ قانۇنى 

بىلەن ھۆكۈمرانلىق قىلىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى 

چۈشىنىشتىن ئىلگىرى بۇ خىل تۈزۈملەر بىلەن 

تىركىشىشنىڭ خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى ئىزچىل 

ى ئېيتتى ھەمدە تۈردە تەكىتلەپ كېلىۋاتقانلىقىن

  :اللەنىڭ

گۇناھكارالرنىڭ يولى ئاشكارا بولسۇن ئۈچۈن، »
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« (2)ئايەتلىرىمىزنى ئەنە شۇنداق روشەن بايان قىلىمىز

 دېگەن سۆزىنى دەلىل قىلىپ كۆرسەتتى.

دېدى:  ئۇستاز سۆزىنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق

ئىسالمى جامائەت رەھبەرلىكى سىياسىي تۈزۈملەر »

بىلەن تىركىشىشنىڭ خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى 

ئۇالرغا ھېس قىلدۇرىدىغان ئاڭ ۋە تەجرىبىنى 

 «.يوقىتىپ قويغان

ئۇ سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ يەنە مۇنداق دېدى: 

بۈگۈن خەلقئارالىق مەيداندا ۋە پەلەستىندە يۈز »

ەر مېنىڭ قارىشىمدا قىيامەتنىڭ بېرىۋاتقان ھادىسىل

يۈز بېرىش ۋاقتىنىڭ ئاز قالغانلىقىنى ۋە پەيغەمبەر 

مۇسۇلمانالر يەھۇدىيالرنى ›ئەلەيھىسساالمنىڭ 

ئۆلتۈرمىگىچە قىيامەت بولمايدۇ، مۇسۇلمانالر ئۇالرنى 

ئۆلتۈرىدۇ، ھەتتا، بىر يەھۇدىي تاش ياكى دەرەخنىڭ 

كى دەرەخ: ئى ئارقىسىغا يوشۇرۇنۇۋالسا ئاشۇ تاش يا

                                                           
 ئايەت. -55سۈرە ئەنئام:  2
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مۇسۇلمان! ئى اللەنىڭ بەندىسى! بۇ يەھۇدىي مېنىڭ 

دېگەن ۋەدىسىنىڭ ‹ ئارقامدا، كەل، ئۇنى ئۆلتۈر! دەيدۇ

ئەمەلگە ئېشىش ۋاقتىنىڭ يېقىنالپ قالغانلىقىنى 

 «.كۆرسىتىدۇ

 :ئۇ بۇنىڭغا اللەنىڭ سۈرە ئىسرادىكى

ئىككىنچى قېتىملىق بۇزغۇنچىلىق )جازاسىنىڭ( »

ۋەدە قىلىنغان ۋاقتى كەلگەندە، )دۈشمەنلەرنىڭ خار 

قىلىشى بىلەن( يۈزۈڭالردا قايغۇنىڭ ئاالمەتلىرى 

ئۇالرنىڭ بەيتۇلمۇقەددەسكە  كۆرۈلۈشى ئۈچۈن،

دەسلەپكى قېتىمدا كىرگەندەك كىرىپ )ئۇنى خاراب 

قىلىشى( ئۈچۈن، ئىشغال قىلغانلىكى يەرنى ۋەيران 

 «.(3)قىلىشى ئۈچۈن )ئۇالرنى بىز ئەۋەتتۇق( 

ئاخىرەت ۋەدىسى )يەنى قىيامەت( » 

                                                           
3 ئايەت. -7سۈرە ئىسرا:    
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چاغدا سىلەرنى )قەبرەڭالردىن مەھشەرگاھقا( كەلگەن 

)كاپىرالر بىلەن مۇئمىنلەرنى( ئارىالش ئېلىپ 

 «(4)كېلىمىز 

دېگەن سۆزىنى دەلىل قىلىپ كۆرسەتتى. ئۇ  

تەپسىرشۇناسالرنىڭ يۇقىرىقى ئايەت ھەققىدىكى: 

ئىسرائىل ئەۋالدلىرى مۇسۇلمانالر بىلەن يەھۇدىيالر »

قېتىملىق كەڭ ئوتتۇرىسىدا بولىدىغان بىر 

كۆلەملىك ئۇرۇشقا تەييارلىق قىلىش ئۈچۈن يەر 

شارىنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىدىن پەلەستىنگە 

 دېگەن سۆزىگە قوشۇلىدىغانلىقىنى ئېيتتى.« كەلدى

ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ غەربنىڭ ئىسالمغا 

ئوچۇق ئەھلىسەلىپ -تۇتقان مەيدانىنىڭ ئوچۇقتىن

 بىز ئىسالم»ەرنىڭ: مەيدانى ئىكەنلىكىنى، غەربلىكل

بىلەن چىقىشىپ ئۆتىمىز ياكى ئىسالمغا كەڭ 

دېگەن « قورساقلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىمىز

                                                           
4 ئايەت. -401سۈرە ئىسرا:    
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گەپلىرىنىڭ پۈتۈنلەي قۇرۇق شوئار ئىكەنلىكىنى 

تەكىتلىدى ھەمدە غەربتىكى، بولۇپمۇ ئامېرىكىدىكى 

ئاز سانلىق مۇسۇلمانالرنىڭ كۈنسېرى ئېغىر 

كېلىدىغانلىقىنى، قىيىنچىلىق ۋە خەتەرگە دۇچ 

شۇڭا ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنى كۈتۈپ تۇرۇۋاتقان تېخىمۇ 

ئېغىر خەتەر ئۈچۈن تەييارلىنىش الزىملىقىنى 

 ئەسكەرتتى.

 ئاخىرقى بىر سوئال:

بىز ئۇستازدىن كىشىلەر ئوتتۇرىسىدا كەڭرى 

سەيىد قۇتۇپ ھۆكۈمەتنىڭ ئۆزىنى »تارقالغان: 

ەش مائارىپ مىنىستىرلىق ۋەزىپىسىگە تەيىنل

تەكلىپىنى رەت قىلغانلىقى ئۈچۈن ئاشۇنداق ئېغىر 

دېگەن گەپنىڭ « مۇشەققەتلەرگە دۇچار بولغان-جاپا

 يالغانلىقىنى سورىدۇق.-راست

مۇھەممەد قۇتۇپ بۇنىڭغا جاۋابەن مۇنداق دېدى: 

ئاكامنىڭ ھۆكۈمەتنىڭ بۇ تەكلىپىنى رەت قىلىشى »
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ساقچىالر بىلەن ئىسالم پائالىيەتچىلىرى 

سىدىكى ئۇزاققا سوزۇلغان ئاشۇ قاباھەتلىك ئوتتۇرى

كۈرەشنىڭ يۈز بېرىشىگە سەۋەب بولغان كۆپلىگەن 

ھەقىقەتلەرنىڭ بىرى. ئەمما، ئۇ بۇ يەردىكى ئاساسلىق 

نىڭ «يول»سەۋەب ئەمەس. چۈنكى، سەۋەب 

ئوخشىماسلىقى ئىدى. ئۇالر دەسلەپتە ئاكامنى 

بويسۇندۇرىمىز دەپ ئويلىغان بولسىمۇ، بىراق، 

كامنىڭ ھەق ئۈستىدە ۋە اللەنىڭ دىنىدا ئىزچىل ئا

سىنى «تاما»تۈردە مۇستەھكەم تۇرۇشى دۈشمەننىڭ 

يىلى  -9122كۆپۈككە ئايالندۇرۇۋەتتى. شۇنىڭ بىلەن 

ئاكامغا ئۆلۈم جازاسى ئېالن قىلىنىپ بولغاندىن 

كېيىن، ئۇالر ئاكامغا جامال ئابدۇناسىردىن كەچۈرۈم 

نىڭ «شالر تەشكىالتىمۇسۇلمان قېرىندا»سوراش ۋە 

خاتا قىلغانلىقىنى ئېالن قىلىش تەكلىپىنى قويدى. 

ئەگەر ئاكام ئۇالرنىڭ تەلىۋىگە قوشۇلسا، ھۆكۈمەت 

ئۆلۈم جازاسىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، قاماقتىكى 

بارلىق ئەزاالرنى قاماقتىن بوشىتىدىغانلىقىنى 
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ئېيتتى. ئەمما، ئاكام بۇ تەكلىپنى رەت قىلىپ، 

پارالق »ىش ئارقىلىق ئاخىرقى شەھىد قىلىن

 گە يەتتى.«مەنزىل

اللە ئىككى ئۇستازنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرگەي! 

ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى قوبۇل قىلغاي! ئۇالرغا 

تەرجىمە  -جەننەتتىن ئورۇن بەرگەي! )ئامىن(  

 قىلغۇچىدىن.

ئاپتورنىڭ ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىنغان 

 ئەسەرلىرىنىڭ تىزىملىكى

 سىردىكى جاھىلىيەت.ئە -61. 9

 قىسىم(.-9. مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى )6

 قىسىم(.-6. ئىسالم ئويغىنىش ھەرىكىتى )1

 . تۈزىتىشكە تېگىشلىك چۈشەنچىلەر.9

 . كېلىڭالر باياۋان زۇلمەتلىرىدىن چىقىپ كېتەيلى!9
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ئەقىدە، شەرىئەت ۋە ھايات « ال إلە إال اللە. »2

 پىرىنسىپى .

 قىسىم(.-6-9ئاساسلىرى ). ئىماننىڭ 9

 .كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز.1

دىن گىرسىگوۋىنا قىرغىنچىلىقى-.بوسىنىيە1

 ئىبرەتلەر
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 ئىسالم دۈشمەنلىرىنىڭ ھەققى يۈزى...

 

ەقىقى مەقسىتى ھتەتۈر تەشۋىقات قىلغانالرنىڭ 

 ،بەلكى، ئايالالرنى زۇلۇمدىن قۇتقۇزۇش ئەمەس

؛ ى ئىسالمنى پاچاقالشمەقسىتگ ئۇالرنىڭ تە

ئىسالمىي  ،كوچىغا چىقىرىپچ ئايالالرنى يىرىم يالىڭا

جەمئىيەتكە يامرىغان ئەخالقىي ؛ جەمئىيەتنى بۇزۇش

قااليمىقانچىلىقالرنى كىشىلەرگە يوچۇن 

ئۇالرنى ئۆزى قىلغان ؛ تۇيۇلمايدىغان قىلىش

پۇشايمان ، بۇقىلىقالرنى ئىنكار قىلمايدىغان

قىلىشنى ئارزۇ شۇنداق  ،بەلكى، قىلمايدىغان

الغا ھشۇنداق قىلىشقا قىزىقىدىغان ، قىلىدىغان

كەلتۈرۈش... غەربنىڭ تەجرىبىسى 

دىلىنىپ تۇرۇپتۇ. ۋسۇيقەستچىلەرنىڭ ئالدىدا گە

، م بويىچەەئىسالمىي جەمئىيەتمۇ غەرب ماڭغان قەد

الغا ھقايسى ، ماڭساپ غەرب ماڭغان يۆنىلىشكە قارا

 .ئايانك ەچۈشىدىغانلىقى ئۇالرغا بەش قولد

ئالدام خالتىغا چۈشكەن ئىخالسمەنلەرمۇ ، تەبىئىيكى

ئىخالسمەنلىك بىلەن  ،يوق ئەمەس. لېكىن

غاپىللىقنى يوققا چىقارغىلى بولمايدۇ. غاپىلالر 

مچى قورالى. شەيتانالر ئۇالردىن ەشەيتانالرنىڭ يارد
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، پايدىلىنىپ ئۆز تەشەببۇسىنى كۈچەيتىدۇ. چۈنكى

لەر ئۇالرغا ئىخالسمەن غاپىلالرنى كۆرگەن كىشى

شەيتانالرنىڭ مەقسىتى ئىشقا ە ، د-ئەگىشىدۇ

 !ئاشىدۇ

بۇزۇلغان ، هللا نىڭ رازىلىقىنى ئىزدىگەن

زۇلۇم ەپ، ۋالالرنى تۈزھجەمئىيەتتىكى ئە

قىلىنغانالرنى زۇلۇمدىن قۇتقۇزماقچى بولغان 

ت ەۋەد -اتچىالر مۇنداق بىر يولغا ھئىخالسمەن ئىسال

ى جەمئىيەتن ئىسالمىي، جىهاد قىلىش، قىلىش

ئۆزىنىڭ توغرا سۈرىتىگە قايتۇرۇش يولىغا ماڭسا 

اتچىالرنىڭ ھبوالتتى. لېكىن ئەينى زاماندىكى ئىسال

ېچبىرى بۇ يولغا مېڭىشنى تەشەببۇس قىلمىدى. ھ

، امالشتى: يا قاالقۋمۇنداق بىر تەڭلىمە دا ،بەلكى

يا ؛ قىلشپ الەتنى ساقالھقاتمال زۇلۇملۇق يامان 

ققىي ەتەر، قىپدىندىن چىپ، تاشالپ ئىسالمنى چۆرۈ

روپاغا يۈزلىنىش. ۋتلىشىش ئۈچۈن ياەەزارۋە ھقىلىش 

ئىسالمىي جەمئىيەتنى قايتا قۇرۇش تەشەببۇسى اهللا 

اقتىدا ۋنىڭ تەقدىرى بىلەن يېتىپ كەلگەن 

ۋە ربە ەشى زڭ ۋەھۆكۈمدارالر تەرىپىدىن ئەھ

 «اتچىالرھئىسال»ئىكىسپاالتاتسىيىگە ئۇچرىدى. 

يۈز ئۆرۈشكە  ۋەت قىلىش ەىن كەسكىن ر-تەرىپىد

جۇت ۋۋال ئىسالمىي جەمئىيەتتە مەھئۇچرىدى. بۇ ئە

ەرىكەتلىرىنىڭ ھچىلىق  «اتھئىسال»اتقان ۋبولۇ

اتچىلىقنىڭ ھبۇ ئىسالۋە ەقىقى يۆنىلىشنى ھ
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يران ۋەبەلكى ئىسالمنى ، قىلىش ئەمەسھ ئىسال

 ...قويدىپ قىلىش ئىكەنلىكىنى ئاشكارىال

ا ئاست-قىزلىرى ئارقىلىق ئاستاپ ىجاب مەكتەھ

كەتتى! مېسسېئونىرالر قورولتايلىرى پ چۈشۈ

مۇسۇلمان  ەئىسالمغا قارشى پىالن تۈزگەنلىرىد

ئازات قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى ۋە ئايالالرنى ئوقۇتۇش 

يىرىم ە سلىۋىدەد؟! قەيت قىلىشمىغانمىدى

قىزلىرىنىڭ پ اياسىزلىق مەكتە، ھيالىڭاچلىق

بۇنداق ئىش  ،خاراكتېرى ئەمەس ئىدى. بەلكى

ا كۆرۈلمەيتتى. تەبئىيكى ۋزادىال راە ەردمەكتەپل

اقتىدىكى ۋبۇنىڭدىكى مەقسەت ئايدىڭ. ئەينى 

ئىشنىڭ ، جەمئىيەت بۇنداق ئىشقا يول قويمايتتى

بېشىدىال پىالن ئاشكارىلىنىپ قالسا ئۇنى ئىجرا 

بۇ پىالن بۆشۈكىدىال  ،قىلغىلى بولمايتتى. بەلكى

قىزلىرى مەكتەپكە پ كېتەتتى! مەكتەپ تۇنجۇقۇ

پال ئىسالمىي جەمئىيەتنىڭ ئەنئەنىلىرىدىن كىرى

قىز ئىگىلىرى قىزلىرىنى ، بىراق ال چىقىپ كەتسە

 !؟تەتتىمۇۋەمەكتەپكە ئە

تمەيتتى. قىز ئىگىلىرىنى تولۇق ۋەەرگىز ئەھ

ك. شۇندىال ئۇالر قىزلىرىنى ەخاتىرجەم قىلىش كېر

تىدۇ. پىالنمۇ كاشىال پەيدا قىلماسلىق ۋەمەكتەپكە ئە

ا توشقان تۇتۇش ئۇسۇلى بويىچە ىسىدۋارھئۈچۈن كاال 

ال باش ۋۋتولۇق ئىشقا ئاشىدۇ. تەدرىجى... ئا
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، ئازراق چىقىپ قالىدۇچ كېيىمنىڭ سىرتىغا چا

 پبەلگە تاشالنغان ئۆرۈمە چاچالر لىنتا بىلەن باغال

باش تاش ، ئەمما، ئوچۇقچ قويۇلىدۇ. ئۆرۈمە چا

بۇالر ، يۈز ئوچۇق... شۇنداقە. كېيىمنىڭ بۆكى ئىچىد

 !؟قېرىندىشىم، نېمە بولىدۇ، تۇرساكىچىك 

 ،ەقىقەتەن ئاسانغا توختىمىدى... لېكىنھبۇ ئىش 

ئېلىندى. پ بىرلە-ملەر بىرەئاخىرى پۈتتىغۇ! قەد

، پاچاقالرمۇ، دۈمبىلەرمۇ، كلەرمۇەەتتا كۆكرھ

اياسىز كوچىالرمۇ ، ھىلالرمۇھساچ يالىڭا، بىلەكلەرمۇ

 .ئېچىلدى

 ؟بۇ ئىشالر قانداق يۈز بەردى

 من ننس لتتبعن: "  وسلم عليه الله صلى الله لرسو  قال
 ضب رجح دخلوا إن حتى ، بذراع وذراعا   بشبر شبرا   قبلكم

 صارىوالن اليهود:  قال ؟ الله رسول يا من:  قالوا.  دخلتموه
 [ الشيخان أخرجه] "!

، سىلەردىن بۇرۇنقىالرنىڭ يوللىرىغا غىرىچمۇ غىرى «

كىلەنىڭ  ەتتا ئۇالر، ھگەز ئەگىشىسىلەر-گەزمۇ

ابىلەر: ھىسىغا كىرسە سىلەرمۇ كىرىسىلەر. ساۋئۇ

پەيغەمبەر  -سورىۋىدىەپ د؟ ئۇالر دېگەنلىرى كىم

اب ۋجاەپ د، ناساراالرۋە ۇدىي ھئەلەيهىسساالم يە

  (مۇسلىم رىۋايىتىۋە بۇخارىي  ).»بەردى
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داۋامىنى بىلمەكچى بولسىڭىز قىنى تۆۋەندىكى 

 مەزمۇنالرغا مەرھەمەت قىلىڭ...!!!

 مۇھەممەد قۇتۇب-
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 ؟قۇتۇلىمىز اق بۇنلۇقتىن قاندزە-رخاھازىرقى 

 

ن چەكتىن ئاشقاى ىن بېردئىككى ئەسىر -بىر

ن تقااكېلىۋن ۋە كەلگەدۇچ شمەنلىككە دۈچە رالۋۇزيا

ە ئۈممىتى بۈگۈنكىكۈندم ئىسالۋە ىنى م دئىسال

ماقتا. رتۇە ئىچىدت تۇلىمۇ ئېچىنىشلىق قىسمە

رە بۆ ننغارائو تىرىسىگە يقور، يېڭى ئەھلى سەلىپلە

ىپىدىن رتەر شمەنلەدۈباشقا ر ۋە كەبى كوممۇنىستال

، تەشكىللىك، پىالنلىقردە تلىك تۈدەشىد

ە لىق تەشكىلىي شەكلىدرھەمكا، سېستىمىلىق

ن  نىڭ ھەممىسى قوللىنىلغارستىلەۋاىل رەزلىق ربا

ن بىلەر مەخپىي شەكىللە-راياكى ئاشكاا ھالد

رۇن يۇشۇ، شتەقىب قىلىنىش، لۇرۇباستۇ

كىشىلىك ھوقۇقىدىن شەپقەتسىزلىك ش، لۈرۈئۆلتۈ

 .كەلمەكتەدۇچ قىلىنىش تەقدىرىگە ۇم مەھرن بىلە

ياكى ر ىنغا تۇد: ياكى دېمەكتە اقگويا شۇندر شمەنلەدۈ

  .رجېنىڭغا تۇ

شمىنى دۈلىرىنىڭ ئالالھنىڭ زئۆر قە ئۇالدەرۋە

 ېرىنىخاراكتىل رەز رەتئىكەنلىكىدىن ئىبا

نى رئۇالرۇش، ىن يۇشۇردۇسۇلمانالسانلىق مپ كۆ

شى چىقىش رقا 911ىنغا %د نئۈچۈرۇش قايمۇقتۇ
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ن، لىرىنىڭ باتىل قانۇزئۆس، ئەمە ەسىدەپوزىتسىي

ن  لمەيدىغازەيەتكۈزەرەر نلىقىغا اچە ھۆكۈمررتاغۇتال

قويماقتا. ل نى قىلىشقا يورتلەدەئىبا-لئەمەزى بە

–ن ئارقۇ، ىخىرئەكسىچە ئىسالمنىڭ ھەقىقىي تا

ئىالھىي ن گەرچۈشۈھ ئالال، نىڭ ماھىيىتىىسدھە

ئىالھىي قانۇننىڭ ماھىيىتىدىن  -تمەسەركۆ

تېپىشقا ۋەر ماقتا. بۇنىڭدىن خەۇرسىز قالدۋەرخە

قىلىشقا ۋەردار بىرىنى خە-بىرن، تىرىشقا

پ، نى چاپالرتۆھمەتلە–ن خىل بۆھتارغا ھەرتىرىشقانال

قىدىن رۇئۇزۈپ نى كىيگۈرسىياسىي قالپاقال

   .نماقتارۇئوتىۋېتىشكە رۇقۇ

ستىلىرىنى ۋاىل رەز نىڭرئۇال  ردەبۇ يە بىز

ر مۇسۇلمانالك سەگە، مايمىز . ئاقىلرئولتۇپ لەزسۆ

 .ۇقالمايدي توال بولسىمۇ چۈشەنمەز ئا مچوقۇ نىربۇال

ئويالشقا تىگىشلىك مۇھىم بىر نۇقتا ردە بۇ يە بىز

ىن دبۇخىل ئېچىنىشلىق تەقدىرر مۇسۇلمانالر. با

تىرىشچانلىق ي قىلما تىكەرەھ؟ قۇتۇلىمىز اققاند

گە رىيەچىلەدەريۈلىنىپ قە  تەقدىرگەي، سەتمەركۆ

ۇق؟ مدرائالالھتىن تىلەپال ئولتۇزدا جەيناماش ئوخشا

بىرگە ن بىلەش لۈكسىز تىلەزياكى ئالالھتىن ئۆ

ئەلەيھىسساالمنىڭ ر پەيغەمبە، ئالالھنىڭ كىتابى 

نىڭ يولى بويىچە رسالھال -پسەلە، سۈننىتى

بە قىلىش غەل -ۇققىالمدھ ىمىزنى ئىسالزئۆ

 ۇق؟مددەيوللىرىنى ئىز
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تەقدىرگە يۈلىنىۋېلىپ ئەقەللىي  ، تتەەئەلۋ

سەتمەسلىككە ھېچكىم رتىرىشچانلىق  كۆ

ھاياتلىق م ، ئالە، رىشا ريەبۇ ئالالھنىڭ  ن . مىغاۇبۇير

ن ئۇيغۇم قانۇنىيىتىگە ھە بېكىتكەنئىشلىرىغا 

 .ۇكەلمەيد

ىخىغا ئائىت رڭ تانىرساھابىالۋە پەيغەمبىرىمىزنىڭ 

ر لىرىمدىن ياشالزكۆا نى ئوقۇغىنىمدرتەسۋىرلەزى بە

 –تانكا ر ، بومبىالۇ. سىز قۇيۇلۇشقا باشاليدرئىختىيا

ن قالغاپ بانلىق قويغا ئوخشارقۇا ئالدىدر كلەەمبىرزە

ئافغانىستانلىق... سەبىي ، قلىقائىر، پەلەستىنلىك

ىنى ۋازئار با، ئېچىپڭ قوللىرىنى كەر بالىال

ر .... ئانىالرە بىچا نتقااقىلىۋ نالە، ېتىپۋقۇيۇ

ھېس س ىمارمنى تولىمۇ يازۈئۆپ ئالدىمدىن ئۆتۈزكۆ

سىز رئىختىياپ، قىلىش تۇيغۇسى قەلبىمنى ئىگىلە

غ ئۇلۇپ الزبون، ىمەرئاغا كۆتۈدۇقولۇمنى 

لىقنى رىكى خادىن يەلكىمىزدىمىزرىگارۋەردپە

 –نيادۇئۈممىتىنى م ئىسال، ىۋېتىشنىركۆتۈ

شنى ..... رۈىتىگە ئېرىشتۈدسائا-ىڭ بەخىت تنەئاخىر

 . نتىلەشكە باشاليمە

ىن ردئىللەتلەڭ چوڭ ىمىز مۇسۇلمانلىرىدىكى ئەرىياد

مدىن ۋائا. قانائەتچانلىق بولۇشى مۇمكىنى بىر

ئىلىم تەھسىل س تىپ بىرنەچچە يىل مەخسۇرتا

بىر ت مەيلى پەقە،ئىلىم ئەھلىلىرىگىچە ن قىلغا
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ك يەنە بىربۈلۈ، قىلىپدا  ئانى رئەمەللەرز پەك بۈلۈ

، بولساقمۇن قىلمىغادانى قەتئىي ئارئەمەللەز ىرپە

دۇل ىمىزنى جەننەتكە ئۇزيەنىال كۆپچىلىكىمىز ئۆ

، ىن. ئىلىمردئوياليدىغانال ېتىدىغاندەكككىرىپ 

ئىخالسىمىز ، ىتىمىز شۇنچىلىك چولتا دئىبا-ل ئەمە

ىتىمىز رجاسا، سىز رتىرىشچانلىقىمىز يىتەۋەن ، تۆ

ئېڭىمىز دارا ما –سسە رەمۇن بىلەر كاپىرال، مچىلكە

ىن قېچىش تۇيغۇمىز ردگۇناھالك ، شۇنچە كۈچلۈ

ي، ىمارسىز بولۇشىغا قارلىقىمىز يېتەاتەقۋس، سۇ

 اھالد ۇرمەغرشۇنچىلىك م، شۇنچىلىك بىغە

ن غۇرنۇە ئاتالمىش » خاتىرجەملىك « ئىچىد

ر ەپەيغەمب، ھالەنكىۋاتىمىز . ۋاياشان بىلەر باھانىلە

ئالالھنىڭ ر تابىئىنالر، ساھابىالم ۋە ئەلەيھىسساال

دا ئان قلىرىنى شۇنچە ئىخالسمەنلىك بىلەۇبۇير

ئالالھنىڭ پ، تىلەھ ختىن پانادوزاقىلىۋېتىپمۇ 

ڭ كەلگۈسىدىكى چو، قىلىپ دغپىرىتىنى ئۈمىمە

پ قۇرقېلىشتىن قوپ ىن بولۇردتقۇچىالرتان ىياز

ە ىمىزگزىپ ئۆقىلك ىخنى ئەينەريىغاليىتتى. تا

زراق غاپىللىقتىن ئا بېرىپسەمىمىي بىر باھا 

 ؟ كاشكى-بولساقچۇن قۇتۇلغا

  ۇتۇپقمۇھەممەد -

ئىلىم ادار ما مىسىرلىق تەقۋزيار كۇزىكى مەدقولىڭىز

د مۇھەممەن لىرىدىن بولغازئۇستام   ئىسال، ئەھلى
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پ، شلىرىمىز ئوقۇاقېرىندۇر. نىڭ ئەسىرىدبقۇتۇ

ىمىزنىڭ رىگادرۋەرپەك قىلىپ چىقسا بۈيۈە مۇالھىز

ىجىدىن دەر تتىكىۋەنۆ نھمىتى بىلەرە

ن قانائەتچاد، بىخۇددا، سان، بۇزە-رخاى تاشقىر

پ تكە بولۇرتۈ گىرىشىگەزئۆ ھالىتىمىزنىڭ

 .ئۈمىتتىمىزن ىگەس دئەمەپ قالسا ئەجە

لىنىپ رتەييارۇپ نىڭ ئۇربۇ ئەسەا ئاخىرىد

ن شىشى ئۈچۈرۈكۆز يۈن شلىرىمىز بىلەاقېرىند

نىڭ رشەخىسلەن سەتكەركۆ تىرىشچانلىق

ن ىلىقى ئۈچۈز رازتىرىشچانلىقىنى ئىگىمىزنىڭ ئۆ

قىلىق ربۇ ئاۋە بېرىشىنى خالىس قىلىپ 

غ شىنى ئۇلۇۈرۈنى مەنپەئەتلەندرمۇسۇلمانال

 . يمىزراسون نچىلىك بىلەۋەىن تۆدئىگىمىز
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قىلىپ  ېنىقئئايالالرنى ئازاد قىلىش، 

 نىڭەرىكىتىھئايالالرنى بۇزۇش  ېيتقاندائ

 باشلىنىشى

 

ېكايىسىنىڭ باش ھ« ئازات قىلىش»ئايالالرنى 

ماسۇنىيالر ) ئىدى. رىمانى قاسىم ئەمىنھقە

قۇرۇلتىيى ئىسالم ئۈممىتىنى پارچىالپ، مەڭگۈ 

 ەگەشكۈچىلىرىگەئيەھۇدىي ناساراالر ۋە ئۇالرنىڭ 

كونترول مۇتلەق بويسۇنىدىغان قۇل سۈپىتىدە 

 ۈزىگەنتپىالن  قىلىش ئۈچۈن ئۇزۇن مەزگىللىك بىر

ئايالالرنى ئازاد »بولۇپ، بۇنىڭ ئۈچۈن ئالدى بىلەن 

 ۈزىگەنتنامىدا ئايالالرنى بۇزۇش  پىالنىنى « قىلىش

بولۇپ، بۇ پىالننى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن باش 

قەھرىمان سۈپىتىدە قاسىم ئەمىننى تاللىغان ئىدى. 

بۇ كىشى ئارقىلىق بۇ پىالنىنى ئوڭۇشلۇق ئىشقا 

تەپسىالتى  ڭقىسسىنى ۇبۆۋەندە  .. تئاشۇردى.

 (بايان قىلىنىدۇ. ەپسىلىيت

بىر  ،قاسىم ئەمىن مىسىردا ئولتۇراقلىشىپ قالغان

تتىن ەئۇ ئاد ئىدى. ېتىلگەنيپ ئۆسۈە تۈرك ئائىلىسد

دىكى ەىرھيىگىرمە يېشىدا قاپ، ك بولۇەتاشقىرى زىر

. ئېرىشكەنرلىق دىپلومىسىغا ۋزالرنىڭ باكاالفېرانسۇ
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يىگىرمە بەش ياشقا كىرگەنلەر ئاران  ئۇ زامانالردا

ىشەلەيتتى. ئېرمەكتەپنىڭ دىپلومىغا چ باشالنغۇ

، اتقانالر ئۇنى تېپىپەۋتاالنت ئىگىلىرىنى ئىزد ،شۇڭا

ئاندىن ئۇ ئارقىلىق باشقا مۇسۇلمانالرنى ، ال ئۇنىۋۋئا

 .تتىۋەبۇزۇش غەرىزى بىلەن فېرانسىيىگە ئوقۇشقا ئە

بىر ئۇ فېرانسىيىگە بېرىشتىن بۇرۇن 

ت ەاقارھئىسالم ئايالالرنى »شەرقشۇناسنىڭ كىتابىدا: 

ەپ د «م قاتارىدا كۆرمەيدۇەيالالرنى ئادئا، قىلىدۇ

قېنى پ، مەت قىلغانلىقىنى ئوقۇھئىسالمغا تۆ

ئۇنىڭ ۋە ددىيە بەرمەكچى ەبۇ شەرقشۇناسقا ر، قىزىپ

ئىسالمغا قارا چاپلىغانلىقىنى ئېچىپ تاشلىماقچى 

ەپ خاتىرىسىگە شۇنداق د لىك. ئۇ كۈندىئىدى بولغان

 .ن ئىدىيازغا

ئۇ فېرانسىيىدىن باشقا بىر يۈز بىلەن  ،لېكىن

قايتىپ كەلدى. ئۇنىڭ ئۆسمۈرلۈك يېشىدا 

ۇجۇدىغا ۋفېرانسىيىگە قىلغان سەپىرى ئۇنىڭ پۈتۈن 

يېڭى ، ئىدىيەتەسىر كۆرسەتتى. ئۇ مىسىرغا يېڭى 

يېڭى يۈز بىلەن قايتىپ كەلدى. ئۇ ئەمدى ، ئەقىل

ا يران قىلىش پىالنىدۋەسېئونىرالر ئىسالمنى مېس

ۋە نى «ئازاتلىقى» بىكىتكەن ئۇسۇل بويىچە ئايالالر

 ىپىنى تەشەببۇس قىلىدىغان بولدى. ئايالالر مائار

 دىلىك خاتىرىسىگە مۇنداق يازىدۇ:ئۇ كۈن

بىز ، بىر قىز بىلەن ئۇچراشتىمە فېرانسىيىد»
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 ،قۇرئارىمىزدا چوڭ، قالدۇقپ قىزغىن دوستالردىن بولۇ

ئۇ مېنى ، ېسسىياتالر پەيدا بولدىھپاك  ،لېكىن

مەرىكىلەرگە بىللە ، ئاممىۋىي سورۇنالرغا، ئۆيىگە

نەگىال بارسام ماڭا ئىشىك ئوچۇق.  .ئېلىپ باردى

 (5) «نەگىال بارسام قارشى ئېلىندىم...

ئۇچرىشىپ تاسادىپىي  مەيلى قاسىم ئەمىن ئۇ قىزغا 

ئەمىنگە قىز قاسىم  ياكى بۇۋە بولسۇن  قالغان

ئۇ  ،الداھ ەرھ، مەقسەتلىك يىقىنالشقان بولسۇن

، دۇرالتتىقەلبىنى كولۋە قاسىم ئەمىننىڭ ئەقلىنى 

ئۇنى  ؛تتىەاياتلىق يولىنى ئۆزگەرتىۋھ

يران ۋەمېسسېئونىرالر قورولتايلىرى ئىسالمنى 

قىلىش ئۈچۈن قارار قىلغان ئىشالردا رولغا 

 .چىقااليدىغان قىلدى

ى مۇناسىۋىتىم پاك ئۇ قىز بىلەنك»بىز ئۇنىڭ 

دېگەن سۆزىگە ئىشىنىشكە  «ت ئىدىەمۇناسىۋ

مايىلمىز. ئۇنىڭ پاك دېگىنى تەبىئىيكى 

ىۋازلىق ىشھبەلكى پا، مۇسۇلمانچە پاكىزلىق ئەمەس

ىشىگە ھنلىكتۇر. پارىجىسگە يەتمىگەن دېگەەد

ۆرمىتىنى ھئايلىنىپ كەتكەن قىزالر كىشىنىڭ 

شۇڭا ، دۇكىشىنى قايىل قىاللماي، قوزغىيالمايدۇ

ىشە ھقاسىم ئەمىننى قايىل قىلغان قىزنىڭ پا

                                                           
 راجع ) مذكرات قاسم أمين ( . (5 )
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-ىشە قىزھبولمىغانلىقى ئۇنىڭ پىكىرلىرىنى پا

 .ك ئۆزگەرتىۋىتەلەيدۇەالردىن بەكر

مەيلى بۇ قىز قاسىم ئەمىن بىلەن ئۆزى 

تنى ەمۇناسىۋ  پىكرىي ۋە   ىيھرو ئوتتۇرىسىدىكى 

ئۇنىڭغا ئىزچىل تەسىر پ، املىق ساقالۋدا

ن ئۇستاتلىق بىلەن رول ئالغان كۆرسىتىش ئۈچۈ

ياكى قاسىم ئەمىننىڭ ئەنئەنىگە قاتتىق ، بولسۇن

رېئايە قىلىدىغان تۈرك ئائىلىسىدىن ئالغان ئائىلە 

ە ت دائىرىسىدەمۇناسىۋە تەربىيسى ئۇنى پاكىز

بەرىبىر ئۇ ئاخىردا ، توختىتىپ قالغان بولسۇن

 .تامامەن ئۆزگىرىپ كەتتى

ۇر ۋۋبەرگەنلىكىنى تەسە بۇ ئۆزگىرىشنىڭ قانداق يۈز

 ...قىلىپ باقايلى

روپا دۆلىتىنىڭ ۋتاالنتلىق بىر ياش بىر يا

قالغان ئەلدىن ئۆز پ ئىشغالىيىتىگە چۈشۈ

روپاغا كەلدى. ۋمىنىڭ كۆزىنى قاماشتۇرغان ياۋقە

روپا ئۇنىڭ تونۇشىدا بىر گىگانىت پالۋان. شەرق بۇ ۋيا

ۈك. بۇ پالۋاننىڭ ئالدىدا غېمىيىپ تۇرغان بىر ئۆلۈمت

ە ەردھاتىدۇ. ئالەمشۇمۇل شەەۋياش خۇدۇكسىر

، تلەر ئېلىدىن كەلگەن ئۆزىنى تولىمۇ ئاجىزۋۋەبىقۇ

تلىنىشتىن ەاقار، ھېس قىلىپھكىچىك 

ۇردىن تاشقىرى بۇ غەرب ۋۋاتىدۇ. تەسەەۋپسىرۋخە

ەتتىن تەسكىن ھئەقلىي جەۋە ىي ھروە ەرلىرىدھشە



 تۈزگەن پىالرنلىرى ۋە رەزىل سۈيقەستلىرىئىسالمغا قارشى نىڭ ونىرالرمېسسېئ

64 

 

پ، ورونۇئارزۇسى. ئۇ شۇنداق قڭ چوڭ تېپىش ئۇنىڭ ئە

پ بىر قىز ئۇچرا ئۇنىڭغاە اتىرلىنىپ يۈرگەندۋخا

ئۇنىڭ يېتىمسىرىغان ە سلىۋىدەقالدى. بۇ قىز د

، ۇندۇردى. ئۇنىڭ غىرىبانلىقىۋكۆڭلىنى ئا

ىيلەشكەن جىددە دىشىلىرى تۈگىدى. يات ئەلدئەن

ىناتى پەسكويغا چۈشتى. شۇنىڭدىن كېيىن بۇ ھرو

 ى.ېسسىيات ئالماشتۇردھقىز ئۇنىڭ بىلەن 

ېكايە قىلىدۇ( ھشۇنداق ە )ئۇ كۈندىلىك خاتىرىسىد

بىر ، بۇنىڭ بىلەن ئۇ تېخىمۇ ئازادىلىشىپ

كۆڭلى تېخىمۇ ، ك بولدىەمچىگە ئىرىشكەندەيارد

توال -توقالشتى. ئەمدى ئۇ سىرتقى جەمئىيەتتىن ئاز

ېس ھبىگانىلىقنى ە كۆڭلىد، تۇرسىمۇپ ياتسىرا

م ەقەد-ممۇەقىلمايدىغان بولدى. بۇ قىز ئۇنى قەد

، ماڭماقتا ئىدى. ئۇ قاسىم ئەمىننى ئۆيلىرىگەپ يۆتكە

مەرىكىلەرگە بىللە ئېلىپ باردى. ، ئاممىۋىي سورۇنالرغا

نەگىال ، نەگىال بارسا ئۇنىڭغا ئىشىك ئوچۇق ئىدى

ە ۆڭلىدبارسا قارشى ئېلىندى. ئۇنىڭ ئەمدى ك

، تتىنمۇ يىتىرقىمايدۇجەمئىيە، غىرىبانىلىق يوق

 .ملەر بىلەن ماڭااليدۇەدىل قەديېڭى جەمئىيەتتە دا

بۇ ئىشالرغا قارىتا قانداق پىكىرلەر ە ئۇنىڭ كۆڭلىد

 ؟تۇغۇلغاندۇ

تكە ەئۆزى بىلەن بۇ قىز ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋ 

 ؟قانداق قارايدىغاندۇ
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تەسىر كۆرسەتكەن ئىشالرنى ڭ ئۆزىگە مۇنداق چو 

 ؟ئەنئەنىگە قانداق قارايدىغاندۇ ۇجۇدقا چىقارغانۋ

تتىن ەمۇناسىۋ «پاك»ىجىسىگە يەتمىگەن رەىشە دھپا

ۋە ئۇنىڭ كۆڭلى سۆيۈندى. قورۇنۇشلىرى 

ر دائىرىسى ەنەز، يېتىمسىراشلىرى يوق بولدى

، نالندىئۇنىڭ پىكرى تېخىمۇ جا، كېڭەيدى

بۇ  ،شتى. ئۇنداقتائاكتۇئالالۋە ئىجابىيالشتى 

بىزنىڭ ؟ امىنى بولسۇنئەنئەنىنىڭ نېمە ي

 ؟سا بولمامدۇمىزمۇ شۇنداق بولئەنئەنىلىر

يەنال بۇ مەنتىقە ، بىز قانچە ياخشى گۇمان قىلساقمۇ

 .بىر بۆلۈك ئىزىقتۇرۇشالرغا ئىگە

تنى ەاسىۋمۇن ھېلىقى: ئېزىقتۇرۇشبىرىنجى 

ىشىدىن خالىي بولغانلىقى ئېتىبارى ھپا

ا قىلىش. بىزمۇ ەۋدەپ د «تەپاك مۇناسىۋ»«بىلەن

 ىشىنىڭ بولمىغانلىقىغا ئىشىنىشكە بەك مايىل.ھپا

ەممە ھت مۇسۇلمانالرنىڭ ەشۇنداقتىمۇ بۇ مۇناسىۋ

پاك ە ئىشىنى ئۆلچەيدىغان ئىسالمىي ئۆلچەمد

م ەرھتتە نامەەبۇ مۇناسىۋ، ت ئەمەس. چۈنكىەمۇناسىۋ

خالىي جايدا يالغۇز تۇرۇش بار. بۇنداق قىلىش  بىلەن

ياكى ئېلىپ ، پ بارسىۇنىشىگە ئېلىھمەيلى پا

غان. بۇنىڭدا ارام قىلىنھهللا نىڭ دىنىدا بارمىسۇن 

م بىلەن خالىي ەرھنامە، ېكىمەت بار. چۈنكىھروشەن 

ىشىگە ئېلىپ بارىدۇ. ھامان پاھجايدا يالغۇز تۇرۇش 
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ئىككىنجى ، بىرىنجى قېتىمدا ئېلىپ بارمىسا

الددا ئېلىپ ۋبىرىنجى ئە، قېتىمدا ئېلىپ بارىدۇ

الددا ئېلىپ بارىدۇ. تارىختا ۋئىككىنجى ئە، بارمىسا

م بىلەن خالىي جايدا يالغۇز ەرھئىنسانىيەت نامە

ىشە ھەر قانداق چاغدا ئاخىرى پاھتۇرۇشقا يول قويغان 

 .ەممە مىللەتتە شۇنداق بولدى، ھكېلىپ چىقتى

ىقتۇرۇش: قاسىم ئەمىن فېرانسىيە ئېز ئىككىنجى

تتىن پەيدا بولغان ەشۇ خىل مۇناسىۋە جەمئىيىتىد

بىلمەسكە سالغان. پ يامان تەسىرلەرنى بىلىپ تۇرۇ

-تلەر قىمەناپاك مۇناسىۋە ئىيىتىدېرانسىيە جەمف

ېچكىم توسىمايدۇ. بۇ ھئۇنى ، قىم

سىرتتىن كەلگەنلەرگىمۇ ۋە فېرانسىيىلىكلەرگىمۇ 

مەخپىيەتلىك ئەمەس. بىز قاسىم ئەمىننىڭ 

ياكى  ېلىقى قىزدىكى ئۆزگىچىلىكھمۇناسىۋىتى 

يلىدىن ئاشۇ قاسىمدىكى ئۆزگىچىلىك تۈپە

اكلىشىپ كەتمىگەنلىكىگە پك ناەجەمئىيەتتىكىد

تنى ەبۇ خىل مۇناسىۋ، ئۇنىڭغا قاراپال، كمۇئىشەنسە

پ تلەرنى كۆرۈەتوغرا كۆرگەن جەمئىيەتتىكى ئاقىۋ

كەتكىلى ياكى ئۇنى تەشەببۇس ەپ ئۇنى توغرا دپ، تۇرۇ

 .قىلغىلى بولمايدۇ

ىقتۇرۇش: قاسىم ئەمىن ئۆزىنىڭ ئېزئۈچىنجى 

دېگەن « قىلىشئايالالرنى ئازات » -بىرىنجى كىتابى 

 ا قىلىدۇ: ەۋمۇنداق د كىتابتا
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، ئايالالر ئازاتلىقىدىن پەقەت ياخشى نەتىجە چىقىدۇ»

ۋە تلەر كۈچىيىش ەپەقەت ئىجتىمائىي مۇناسىۋ

كەملىنىشال پەيدا بولىدۇ. فېرانسىيە ھمۇستە

تلەر كېلىپ ەك ناپاك مۇناسىۋەجەمئىيىتىدىكىد

 (6) ».چىقمايدۇ

بولسۇن، ئەمەلىيەتتە،  مەيلى سەۋەبلەر قانداق بولسا

قاسىم ئەمىن فېرانسىيىدىن ئايالالرنى ئازات 

تاشالپ، ىپ ېلسھىجابلىرىنى ئايالالرنىڭ ، قىلىشنى

 يۈزىنى ئېچىشنى تەشەببۇس قىلىپ قايتىپ كەلدى. 

ە ىي فېرانسىيىدىن قايتىپ كەلگەندۋتاھبۇ رىفائە تە

. بۇ ئىككى ئىدى قىلغان تەشەببۇسنىڭ ئۆزىدەۋەت 

ىڭ پەرقى يوق. ئەمما تەشەببۇسنى تەشەببۇسن

ك ەىم ئەسىردىن كۆپريېرئاڭلىغانالردا پەرق بار. 

كىشىلەرگە  ۇجۇمھام قىلغان ئىدىيىۋى ۋئىزچىل دا

شۇڭا قاسىم ئەمىننىڭ ، ئوبدانال تەسىر كۆرسەتكەن

ك ەىينىڭ تەشەببۇسىدۋتاھتەشەببۇسى رىفائە تە

تەلتۆكۈس ئىنكار قىلىنمىدى. بۇ خىلدىكى 

ك ەئۇجۇققاندە دبۇرۇن بۆشۈكى تەشەببۇسالر

 قتىمۇ بۇ ئىش ئاسانغا چۈشمىدى. ئۇجۇقمىدى. شۇندا

                                                           
غجديدا ا كاا تناال  نن ذاذا اغالاغ ف  ك كبا ا اغنا ك ا اغارأا ا (6 )

 سيجكء .
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دېگەن كىتاب پەيدا قىلغان  «ئايالالرنى ئازات قىلىش»

پ ۋە ىم ئەمىننى قورقۇتۇكۈچلۈك ئېتىرازالر قاس

ئۆيدىن تاالغا چىقالماس پ لەندۈرۈئۈمىدسىز

تتى. ئۇ بۇ ئىشتىن پۈتۈنلەي قول ئۈزمەكچىمۇ ەقىلىۋ

پ ئۇنى ئېلهامالندۇرۇ ( 7)غلۇلەبىراق سەئىد ز، لدىبو

مەن سېنى ، امالشتۇرۋيولۇڭنى دا»مۇنداق دېدى: 

 »!ىمايە قىلىمەنھ

قاسىم ئەمىن بۇ ئىشنى قايتا  ،شۇنىڭ بىلەن

بىرىنجى كىتابتا مۇسۇلمانلىقنى نىقاب ، قىلىشنى

ئوتتۇرىغا چىقىشنى چ ئەمدى يالىڭا، قىلغان بولسا

پ دىنى مۇسۇلمان ئايالالرغا كۆقارار قىلدى. ئىسالم 

وقۇقالرنىڭ ئالدىن ھئوقۇش ئۇ ، وقۇقالرنى بەرگەنھ

قاتارىدىكىسى. بۇ ئۇنىڭ بىرىنجى كىتابىدىكى سۆزى. 

دا ئىسالمنى  «يېڭى ئايالالر» -ئۇ ئىككىنجى كىتابى 

يدىغان ەچورتال تىلغا ئالمىدى. ئۇ ئەمدى مۇنداق د

 بولدى: 

، ىلىش ئۈچۈنققىي قەتەرۋە ئايالالر ئازات بولۇش »

ئازات بولۇش ۋە ققىي قىلىش ەپۈتۈن جەمئىيەت تەر

ئۈچۈن مىسىر ئاياللىرى فېرانسىيىلىك 

ك ئىشالرنى قىلىشى ەقىلغاندەمشىرىلىرى ھ

                                                           
ا ظر  ك اغحديث نن دور سااازد لل ف   ك ةياا ماااار اغحدينف    (7 )

 . 133كباب ا واقزنا اغازاصر ا ص 
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مانا ئەمدى مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ كاپىر « !...كەكېر

مۇسۇلمان ئايالالر كاپىر ، ئايالالردىن پەرقى قالمىدى

قاسىم ئەمىن  .لدىقاپ بولۇە ەمشىرھئايالالر بىلەن 

، كەمېڭىش كېرە ئاخىر غەرب ماڭغان يولنىڭ ئۆزىد

ەممە باسقۇچنى بېسىپ ئۆتسەكمۇ ھئۇالر باسىقان 

ك بولسا ەئاياللىرىمىزمۇ غەرب ئاياللىرىد، مەيلى

قاسىم  ،الەنكىۋەھتەشەببۇس قىلدى. ەپ مەيلى د

ۋە ئەمىن غەرب ئاياللىرىنىڭ ئەخالقى چۈشكۈنلۈك 

رىنى بېسىپ ئۆتكەنلىكىنى پەسكەشلىك باسقۇچلى

بىزمۇ غەرب  ...»يدۇ: ەبىلەتتى. ئۇ مۇنداق د

، مىللەتلىرى ماڭغان يولدا ماڭساق بولىۋېرىدۇ

نىيەتتە كۈنسېرى ەبىز غەربلىكلەرنىڭ مەد ،چۈنكى

بىز  ،اتىمىز... ئومۇمەنۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋئىلگىرىلە

ئايالالرنى تەربىيە ئارقىلىق ، شۇنداق دېيەلەيمىزكى

ئۇالرغا ، ەتتىن كۈچەيتكەندىن كېيىنھىي جەئەقل

خىزمەت قىلىش ئەركىنلىكى ۋە پىكىر قىلىش 

ك. ئۇالر ەشىمىز كېروقۇقلىرىنى بېرىھەتتىكى ھجە

قان بېسىۋاتۋە للىرى بېسىپ ئۆتكەن غەرب ئايا

ىن ئۆتكۈزسىمۇ ەممىسىنى بېشىدھباسقۇچالرنىڭ 

 (8) »!مەيلى

                                                           
نن مج ف اغه ا   ااااااك اغاةباا   اغذكرش اغزلاارين غف اا قاساام أمين   ندد أو   (8)

 . 241م ص  3291يف يا سنف 
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رقى اپات بولىدىغان كېچىسى ئاخىۋقاسىم ئەمىن 

ت قىلىشقا كەلگەن ەتېنىقىدا رىمدىن مىسىرنى زىيار

قىز ئوقوغۇچىالرغا فېرانسۇز تىلىدا -ئوغۇلپ بىر تو

ت قىلىشقا ەئالىي مەكتەپلەرنى زىيار» يدۇ: ەمۇنداق د

ۋە ساالم  كەلگەن بۇ ئىلمىي ئۆمەككە قىزغىن

قىلىق بىلىم ئاشۇرۇش يولىدا بۇ ئۆمەك ئار، تەشەككۈر

ان كېزىۋاتقان بارلىق قىزالرغا ھجاپادىن قورقماي جا

قىزالرنىڭ يېتەرلىك  ساالم يولاليمەن! بۇ

بەكمۇ خۇشال بولدۇم. پ نلىكىنى كۆرۈتەربىيىلەنگە

ان ھك جاەمىسىرلىق قىزالرنىڭمۇ ئاشۇ قىزالرد

ئىلىم ئالىدىغان كۈنلىرىنىڭ كېلىشىنى ، كېزىپ

ە تۆت كۆزۈم بىلەن كۈتىۋاتىمەن. شۇ كۈنلەرد

ە دبىي مەجمەئەلەرەك ئەدەىدمۇسۇلمان قىزالر بۈگۈنك

پ، يان ئولتۇرۇ-مىسىرلىق ئوغۇلالر بىلەن يانمۇ

ازىر ھبىلىم لەززىتىنى سۈرىدۇ. بۇ قىزالر ۋە بىيات ەئەد

رۇم. بۇ ئارزۇلىرىمىز ئىشقا ئېشىپ ھئۇنىڭدىن مە

بۇ ئارقىلىق ، ققىي قىلىدۇەئايالالرمۇ تەر، قالسا

 (9) ».ققىي قىلىدۇەمىسىر خەلقىمۇ تەر

يالالر مەسىلىسى ئوتتۇرىغا چىقتى. بۇنى ازىر ئاھ

ۇدا ھك. بۇ مەسىلىنى ەجىگە چىقرىش كېرۋتېخىمۇ ئە

ۋە ۈك ئايالالر ىي باشچىلىقىدىكى بىر بۆلۋشەئرا

بىر بۆلۈك  ىمايە قىلىدىغانھوقۇقىنى ھئايالالر 

                                                           
 . 242ص  3291اغه ا  أو  يف يا سنف  (9 )
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پ ازىر تەلەھچىقتى. ئايالالرنىڭ پ ئەرلەر كۆتۈرۈ

قۇقى... وھقىلىۋاتقان بىرىنجى تەلىپى يۈزنى ئېچىش 

ازىرقى ھيېپىش مەسىلىسى ۋە يۈزنى ئېچىش 

 مۇنازىرىنىڭ تۈگۈنى. 

 ؟بۇ مەسىلە نەدىن پەيدا بولدى

ەرىكىتى ئېلىپ بېرىلغاندا ھروپادا ئايالالر ۋيا

جۇت ئىدى. ئايالالر ۋەقىقەتەن ئايالالر مەسىلىسى مەھ

، اۇتالردا ئەرلەر بىلەن ئوخشاش بىر ئىشنى قىلساۋزا

ڭ يېرىمىچىلىك ئاالتتى. ەققىنى ئەرلەرنىھئىش 

ەق ئېلىشنى ھشۇڭا ئايالالر ئوخشاش ئىشقا ئوخشاش 

 (10) !قىالتتىپ تەلە

 ( 11)بۇ مەسىلە ئۆزىچە ياكى شەيتانالرنىڭ پىالنلىشى

ەلەشتى. ئەرلەر ھساپ بىلەن تېخىمۇ كېڭىيىپ كۆ

قىلىپ  ەق ئېلىشنى مەركەزھبىلەن ئوخشاش 

ە ەممھكېڭىيە ئاخىرى -باشالنغان بۇ مەسىلە كېڭىيە

قىلىش پ ر بولۇشنى تەلەۋەئىشتا ئەرلەر بىلەن بارا

رىجىسىگە بېرىپ يەتتى. جۈملىدىن ئەرلەرنىڭ ەد

-ئايالالر، وقۇقى بولغانىكەنھبۇزۇقچىلىق قىلىش 

وقۇقى بولىدۇ. ھنىڭمۇ بۇزۇقچىلىق قىلىش 

                                                           
حدثت نن ذذا اغقضاايف وأافارذا اغاببا زف  ك أورو ا  ك  اااد ا دور اغيهفد ت (10 )

  ك إ ساد أورو ا ا  ك كباب ا مذاذب  كريف مزاصرا ا .
 غم تكن ت قائيف  ك اغفاقع وإن  دت كذغك !  (11 )
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وقۇقى ھىنى تالالش ھەمراھئايالالرنىڭمۇ ئۆمۈرلۈك 

ئاشكارىالش ېسسىياتىنى ھبولىدۇ. ئايالالرنىڭمۇ ئۆز 

وقۇقى بولىدۇ. ئايالالرنىڭمۇ ئۆزى خالىغان كىشىگە ھ

 !وقۇقى بولىدۇھبېرىش پ ئۆزىنى تۇتۇ

مىسىردا ياكى ئىسالم دۇنياسىدا ئەمەلىيەتتە  ،ئەمما

ە جۇت ئەمەس ئىدى. بۇ يەردۋئايالالر مەسىلىسى مە

اتقىنى جەمئىيەتنى ۋجۇت بولۇۋئەمەلىيەتتە مە

لىسى ئىدى. ەقىقى ئىسالمدىن ئازدۇرۇش مەسىھ

بۇنىڭدىن كېلىپ چىققان ۋە قاالقلىقى ە ئەقىد

جۈملىدىن ئايالالرنى ، ەرخىل قاالقلىقالرھ

م قاتارىدا ەئايالالرنى ئاد، خورالش، تلەشەاقارھ

ەقىقى ئىسالمدىن چەتنىگەنلىكنىڭ ھكۆرمەسلىك 

ەر ھنەتىجىسى ئىدى. بۇ قاالقلىقنى ئوڭشاش ئۈچۈن 

ىدى. بۇ ك ئەەقىقى ئىسالمغا قايتىش كېرھەتتە ھجە

ئايالالر »مانا مۇشۇ مەسىلە بار ئىدى. ە يەرد

 ،يوق ئىدى. بەلكى لسىئەرلەر مەسى مەسىلىسى«

، بارلىق ئەرلەر، پۈتۈن ئىسالمىي ئۇممەت مەسىلىسى

ق بىر ەرقاندا، ھئالىمالر، ئەمەلدارالر، بالىالر، ئايالالر

 «ئايالالر مەسىلسى»شەخىس مەسىلىسى بار ئىدى. 

يلىككە ئۇيغۇن بولمايال چىقىش ئىلمىپ نىال كۆتۈرۈ

ېچقانداق مەسىلىنى ھيەنە ئۇ  ،بەلكى، قالماستىن

ئۇ بىر خىل كېسەلنىڭ  ،ەل قىاللمايدۇ. چۈنكىھ

الىغانلىق. ۋخىل ئاالمەتلىرىنىڭ بىرىنىال داپ كۆ

 ،ەرگىز ساقايمايدۇ. چۈنكىھبۇنداق قىلغاندا كېسەل 
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پ ككەەاالشقا تېگىشلىك مۇرۋپتىن داەتەرپ ئۇ كۆ

 بلىرىنى كۆرمىگەنلىكۋەىقى سەەقھكېسەلنىڭ 

 بولىدۇ.

ر كىم ەەل قىلىش ئۈچۈن بىرھبۇ مەسىلىنى تۈپتىن 

ەقىقى ، ھچىن ئىخالس بىلەن ئىزدىنىپ

 ؟باقتىمۇپ بلىرىنى تەكشۈرۈۋەسە

تېماتىك ، ت بىلەنەر كىم بەسىيرەبۇ مەسىلىنى بىر

 ؟باقتىمۇپ بىلەن تولۇق تەكشۈرۈە ئىلمىي مۇنازىر

جا بولغان ئۆزىگە خو-م ئۆزر كىەبۇ مەسىلىنى بىر

ئۆزگە خاس كۆز پ، بىلەن قارا رەالدا ئۆزگە خاس نەزھ

ۋانىي ھەممىسى شەھياكى ؟ باقتىمۇپ بىلەن كۆرۈ

غەپلەتكە ؟ غەربنىڭ قۇللىرىمۇ، نەپسىنىڭ قۇللىرى

ئازغۇنلۇققا چوڭقۇر پاتقان بۇ قۇلالر بىلىپ ، چۆككەن

ىلىك پىالنىنى بىلمەي دۈشمەنلەرنىڭ سۇيقەست

 ؟ا قىلىۋاتامدۇئىجر

، ئەرلەر –چىققانالر پ ئايالالر مەسىلسىنى كۆتۈرۈ

، ئەگەشكۈچىلەر، تەشەببۇس قىلغۇچىالر، ئايالالر

پىالننى ئىجىرا قىلغۇچىالر ، پىالنلىغۇچىالر

ىي قۇلالردۇر. يۈزنى ھەممىسى شەكسىزكى شۇنداق روھ

ەقىقەتەن ئورۇنسىز ھئېچىش مەسىلىسى ۋە يېپىش 

 !ان مەسىلەتۇيۇقسىز ئوتتۇرىغا چىققۋە 
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ېچبولمىغاندا ھروپادىكى ئايالالر مەسىلىسى ۋيا

كۆرۈنۈشتە... ياكى باشلىنىشتا مەنتىقىگە ئۇيغۇن. 

شۇ جايدىكى ئايالالر مەلۇم شارائىتالر تۈپەيلى 

ئوخشاش ، ئىشلىسە( 12)، ئىشلەشكە مەجبۇر بولسا

بۇ ، ەقنىڭ يېرىمىنى ئالساھئىشقا ئەرلەر ئالغان 

پ ەق بېرىشنى تەلەھش چاغدا ئوخشاش ئىشقا ئوخشا

 قىلىش تامامەن يوللۇق.

ئېچىش مەسىلىسى قايسى ۋە يۈزنى يېپىش  ،ئەمما 

؟ ەقىقەتكە ئۇيغۇن كېلىدۇھقايسى ۋە مەنتىقىگە 

ك ئايالغا زۇلۇم قىلىدىغان تۈزۈمنى ەروپادىكىدۋيا

ئايالالر بۇ مەسىلىنى ، ئەرلەر تۈزگەن بولسىغۇ

تۇلماقچى ئەرلەرنىڭ زۇلمىدىن قۇ، چىقىپپ كۆتۈرۈ

يۈز يېپىشنى ئايالغا ئەر پەرىز  ،بولسا مەيلىغۇ. لېكىن

بۇنى ئايالنى ياراتقان اهللا پەرىز  ،قىلمىسا. بەلكى

اهللا بۇيرۇغان ئىشالردا ئىمانى بار  (13) قىلغان تۇرسا.

قىلىش ە مۇنازىرەپ قىلمايمەن د، ئايالنىڭ قىلىمەن

 ئەركىنلىكى بولمايدىغان تۇرسا: 

                                                           
 اا ت أسابا ها نند اغحديث نن اغنفرا اغانانيف واثارذا  ك اغحياا اغرورو يف    (12)

 غيهفد  ك إ ساد أورو ا [ من كباب ا مذاذب  كريف ا . ك  اد ] دور ا
أشااارت  ك ذاملاااف ساااا قف إغق ذذا اغحقيقف رداي ن ق اغذين يجادغفن  ك وقائع  (13)

اغباريخ   ويزنافن أن اغحجاب كان تق يداي نر ياي صااااحراوياي قائااي قبد اغمساااا ام .. 
ا  زغت ايف غاوذكرت قف  نائلااااف رلااااك اغ ا ننها  ك مدل  ساااااء اغر اااااار   ا 

 . اغحجاب قامت كد واةدا منهن إغق ثف ها  انبجرت  ا ا
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ا  َأْن َيُكوَن ٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَّهُ َوَرُسولُهُ َأْمر َوَما َكاَن ِلُمْؤمِ )
لَّ َضالال  َلُهْم اْلِخيَ َرةُ ِمْن َأْمرِِهْم َوَمْن يَ ْعِص اللَّهَ َوَرُسوَلهُ فَ َقْد ضَ 

ۆكۈم ھر ئىشتا ەئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىرۋە هللا »(ُمِبينا  

ا شىدئايال موئمىنالرنىڭ ئۆز ئى-ئەر، چىقارغان چاغدا

ئۇنىڭ ۋە هللا قا ئىختىيارلىقى بولمايدۇ. كىمكى 

ەقىقەتەن ئۇ ، ھپەيغەمبىرىگە ئاسىيلىق قىلسا

 .14 »ئوپئوچۇق ئازغان بولىدۇ

ېچقانداق مەسىلە ھ ىجاب، ھشۈبهىسىزكى

 لمەيدۇ.ەشەكىللەندۈر

پەرىز ە رىدەۋىجاب پەيغەمبەر ئەلەيهىسساالمنىڭ دھ 

نغاندىن ئىجرا قىلىە رىنىڭ ئۆزىدەۋقىلىنىپ شۇ د

ۋە هللا قا امالشتى... ۋئەسىر داچ ۇدا ئون ئۈئپ، باشال

ېچقانداق ھئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان كەلتۈرىدىغان 

 ەردەۋدپەيغەمبەر ئەلەيهىسساالمنىڭ  بىر مۇسۇلمان

 .15باقمىدىەپ ئايالالرغا زۇلۇم قىلىنغان د

ەتتە قاالقالشقاندىن كېيىن ھجەە مۇسۇلمانالر ئەقىد

، شۈبهىسىزكى، لغان بولسائايالالر زۇلۇم تارتىپ قا

مەنبەسى ، ىھەمرا، ھبكارىۋەىجاب بۇ زۇلۇمنىڭ سەھ

                                                           
 ئايەت 12-زاب ھئەە سۈر14 
اتىدۇ. ەۋبۇنداق گەپنى زامانىمىزدا مۇسۇلمانچە ئىسمى بار مۇرتەدلەر د15 

ىدىن نازىل قىلىنغان ھرگاەهللا نىڭ د ،اهللا نىڭ پەيغەمبىرىنى، ئۇالر اهللا نى

 .اتىدۇەۋدىننى زومىگەر د
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ىجاب پەيغەمبەر ھ ،ئەمەس. چۈنكى

 هعلي الله صلى الله رسول عنها قال: ئەلەيهىسساالمنىڭ
سىلەرنىڭ ياخشىڭالر »( 16) " قرني خيركم: " وسلم

لىق بەرگەن ھاۋگۇەپ د «...رىمدىكىلەردۇرەۋدمېنىڭ 

ۋە ىجاب ئەخالقىي ھبار ئىدى. ە رىدەۋياخشى دڭ ئە

پۈتۈن ئىنسانيەت ، ىھەمراھمەنىۋىي پاكلىقنىڭ 

تارىخدا مىسلى كۆرۈلمىگەن ئىنسانىي 

 .ى ئىدىھەمراھيۈكسىلىشنىڭ 

يۈزنى   (17)،قىلىنىۋاتىدۇپ ىجابنى ئېلىۋىتىش تەلەھ

پ تنى ئېچىش تەلەەرۋئە، قىلىنىۋاتىدۇپ ئېچىش تەلە

چىقىرىش چ ا يالىڭائايالالرنى كوچىغ، قىلىنىۋاتىدۇ

 !قىلىنىۋاتىدۇپ تەلە

بۇ مېسسېئونىرالر قورولتايلىرىنىڭ تەلىپى ئىدىغۇ! 

سۇيقەستچى خرىستىئانالرنىڭ تەلىپى ئىدىغۇ. 

ك. ەىجابنى يوقۇتۇش بىر مەسىلىگە ئايلىنىشى كېرھ

ەر قانداق ھىجاب ئىنسان خاتىرىسىگە كېلىدىغان ھ

ڭ ىجابنى يوقۇتۇش ئىنساننى، ھيامانلىق بىلەن

ەن ەر قانداق ياخشىلىق بىلھكۆڭلىگە كېلىدىغان 

شالنغان مەسىلە ك. بۇنداق باەسۈپەتلىنىشى كېر

شەيتانالر كۆزلىگەن مەنزىلگە بېرىپ يېتىدۇ! يۇقىردا 

                                                           
 .امباق ن ي (16 )
 واغيهفد يخ  فن مزهم كاا سيجكء . (17 )
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ك بۇ مەسىلىگە بىر تۈركۈم ئايالالر يەم ەبىز دېگەند

ىجابنى يوقۇتۇش بىزنىڭ ھكەتتى. ئۇالر پ بولۇ

ەمئىيەت ياكى وقۇقنى بىزدىن جھبۇ ، وقۇقىمىزھ

پىكرى قېتىپ ، قاالق، مۇتەئەسسىپ، شەخسىيەتچى

ەپ ن ئەرلەر تارتىۋالغان دسېسىغامېڭىسى ، قالغان

 (18) .جار سالدى

ىي ۋۇدا شەئراھىيسى ھنىڭ دا «ەرىكىتىھئايالالر »بۇ 

ئۇ ئۆز ئۆيىدىن بىر سالوننى ئەرلەر پ، خانىم بولۇ

 (19)ىجابسىز كۆرۈشۈشكە ئاجراتقان. ، ھبىلەن يالغۇز

ىي ئەينى زاماندىكى پاشاالرنىڭ بىرى ۋۇدا شەئراھ

لىقى ئاتا «خانىم»ەممەد پاشانىڭ قىزى. ئۇنىڭ ھمۇ

ىجاب بىلەن ھمىراس. ئۇ فېرانسىيىگە ئوقۇشقا 

ىجابسىز قايتىپ كەلگەن. ئۇنىڭ دادىسى ، ھمېڭىپ

بىر تۈركۈم دوستلىرى بىلەن ئۇنى قارشى ئالغىلى 

ىي ۋدا شەئراۇھرىيە پورتىغا چىققان. ەئىسكەند

دادىسى. خىجىللىق ە ىجابسىز چۈشكەندھپاراخۇتتىن 

قىزى ۋە باشقا ياققا قارىۋالغان ، بتىن تاتىرىپەغەزۋە 

 ،بىلەن ساالممۇ قىلىشماي قايتىپ كەلگەن. لېكىن

ىينى قىلىقىدىن ياندۇرالمىدى. ۋۇدا شەئراھبۇ 

                                                           
  ك أي قرن يا ترش س بها ذغك ] اغحق [ ؟! (18 )
ا ظر  ك اغحديث نن ] اغاااغف ات [ كباب ا واقزنا اغازاصر ا  (19 )

 . 102ص 
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قتىن كەلگەن ئازغۇنلۇپ ىيىدىن يۇقتۇرۇفېرانىس

ىينىڭ ئەتراپىغا بەزى ۋدا شەئراۇھقايتۇرالمىدى. 

دا ۇرنالالرژ-ئايالالر مەسىلىسىنى گېزىتۋە ئايالالر 

قىلىدىغان  ىمايەھ شېئىرالر بىلەنۋە چاچما ئەسەر 

 التاپەتلىكئەرلەر يىغىلدى. خانىمنىڭ سالونىدا 

مەلۇم شەخىسلەرگە تەبەسسۇملۇق ، ئولتۇرۇشالر

، نازۇكلىقىبېقىشالر قىزىپ كەتتى. خانىمنىڭ 

ئەر مېهمانالرنى ياخشى ، تاتلىق تەبەسسۈمى، التاپىتى

، يىغىلىش ئۆتكۈزگەنلىكى، كۈتىۋالىدىغانلىقى

ياكى ئايالالر ە ەققىدھەرىكەت ئېلىپ بارغانلىقى ھ

خانىم ، بىر نەرسىلەرنى يېزىپە ەققىدھمەسىلىسى 

بەرگەن پۇل بىلەن جان باقىدىغان مۇخبىرالرمۇ 

 .كۆپەيدى

ۇنىنىڭ يىلى ئايالالر ئەنگىلىيە قوش1919-

گازارمىسى ئالدىدىكى قەسىرى نىل مەيدانى 

)ئىسمائىلىيە مەيدانى( دا نامايىش ئۆتكۈزدى. بۇنىڭ 

 .بىلەن ئويۇن يۇقىرى پەللىگە چىقتى

ە ۋە ىرھقا ( 20)،كۆتۈرۈلدىڭ مىسىردا قوزغىال

ەر كوچىلىرى ئېنگىلىزالرغا ھئۇنىڭدىن باشقا شە

الر يىشچىكەتتى. ناماپ مايىشالر بىلەن توشۇقارشى نا

                                                           
ا ظر اغحديث نن اغنفرا اغاااريف  ك كباب ا واقزنا اغازاصر ا  (20 )

 . 133ص 
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چىڭ تۇراتتى. ە ئۆز تەلىپىدەپ يا كۆرۈم د، يا ئۆلۈم

ئېنگىلىزالر نامايىشچىالرغا توختىماي ئوق 

م جاندىن ەېسابسىز ئادھەركۈنى ھياغدۇراتتى. 

 ئايرىالتتى.

 ( 21)اتقان پەيتتەۋمۇشۇنداق كەسكىن نامايىش بولۇ 

ڭەغلۇلنىڭ ئايالى سەفىيە زەسەئىد ز  22غلۇلنى

ش كۆتۈردى. نامايىشچى باشچىلىقىدا ئايالالر نامايى

ئايالالر قەسىر نىلدىكى ئېنگىلىزالر گازارمىسىنىڭ 

ارشى شۇئار ئالدىغا كېلىپ ئىشغالىيەتچىلەرگە ق

ىنئاال ئورۇنالشتۇرۇلغان بويىچە لىدى. ئاندىن ئالدۋتو

ياغ  ىجابقاھىجابلىرىنى ئېلىپ يەرگە ئاتتى. ھ

 (23) تتى... ئايالالر ئازات بولدى!ەچېچىپ ئوت قويىۋ

كىشى ئۇنىڭ مەنتىقىسىزلىكىگە ۋە ئويۇنغا بۇ  ھازىر

 .ەيران قالىدۇھ

                                                           
 اغذي سنبحدث ننا  ياا  زد . كا ت جادا وإن شا ها اغا حراف (21 )

ئىدىيىۋى پ، مى بولۇھئۇنىڭ ئەسلى ئىسمى سەفىيە مۇستاپا پە22 

روپالىقالرغا ئوخشاش ۋيا روپاالشقان بۇخوتۇنۋياە ۇجۇمنىڭ تەسىرىدھ

ئىنكار ۋە ام خەلق بۇنى تۇيمىغان ۋئېرىنىڭ فامىلىسىنى قولالنغان... ئا

  .قىلمىغان

 –ىپ تاشلىغان بۇ جاي ىجابنى سېلھئايالالر مۇسۇلمانچە ( 23)

ئازاتلىق »خاتىرىلەش ئۈچۈن  ەرىكەتنى مەڭگۈھئىسمائىلىيە مەيدانى مۇشۇ 

 .ئاتالدىەپ د «مەيدانى
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ئېنگىلىزالرنىڭ ئىشغالىيىتىگە قارشى نامايىش 

ئۇنىڭغا ئوت ، ىجابنى ئېلىۋىتىپھقىلىش بىلەن 

ىجابنى ؟! ھقويۇشنىڭ نېمە مۇناسىۋىتى بار

مىسىردىكى مۇسۇلمان ئايالالرغا ئېنگىلىزالر زۇلۇم 

 ئېنگىلىزالرغا قارشىئايالالر ، قىلىپ تاڭغان بولسا

ىجابنى سېلىپ ھنامايىش قىلىش جەريانىدا 

 ؟بەرگىنىمىكىنەپ نگىلىزالرغا تاشالئې

اقىتتا ۋك ەئەسىردىن كۆپرچ بۇندىن بۇرۇنقى ئون ئۈ

؟! ىجابنى ئايالالرغا ئېنگىلىزالر كېيدۈردىمىكىنەھ

ىجابنى ئېلىۋىتىش ھشۇنچە ئۇزاق زامانالردىن بىرى 

ئايالالر ؟! الدىمىكىنەوقۇقىنى ئېنگىلىزالر تارتىۋھ

پ، بۈگۈن ئېنگىلىزالرنىڭ زۇلمىدىن ئازات بولۇ

ىجابنى ، ھربە بېرىپەزۋە ئېالن قىلىپ ڭ ئۇالرغا جە

بۇ ئويۇندا زادى قانداق ؟! ئۇالرنىڭ يۈزىگە ئاتتىمىكىنە

 !ېچقانداق مەنتىقە يوق؟ ھمەنتىقە بار

كېيىنكى تەجرىبىلەر بىزگە بۇ  ،لېكىن

ئىسالمغا  مەنتىقىنىڭ  بىرە قىسىزلىق ئىچىدمەنتى

قارشى تۇرۇشنىڭ ياخشى چارىسىنىڭ بارلىقىنى 

 .بىلدۈردى

لىپ بارىدىغانالر ئىسالمغا قارشى پائالىيەت ئې

ك. شۇنداق بولغاندا ئۇ ەبولۇشى كېر «رىمانھقە»

يران قىلىش ۋەرىمانلىقنىڭ سايىسىدا ئىسالمنى ھقە

 .پائالىيەتلىرىنى بىخارامان ئېلىپ بارااليدۇ



 تۈزگەن پىالرنلىرى ۋە رەزىل سۈيقەستلىرىئىسالمغا قارشى نىڭ ونىرالرمېسسېئ

81 

 

مەد بىيال... ھتۈرك... جامال ئابدۇناسىر... ئەكامال ئاتا 

ئۇنىڭدىن باشقا ئىسالمغا قارشى تۇرىدىغان ۋە 

تە بىلەن اسۋالر ئىسالمغا قايسىدۇر بىر «رىمانھقە»

ك. ەربولۇشى كې «رىمانھقە»قارشى تۇرىدىغان چاغدا 

ئۇنداق بولمىسا ئويۇن ئاشكارىلىنىپ قالىدۇ. 

ە ۋۇدىي ھيە –ئۇالرنىڭ ئىسالم دۈشمەنلىرى 

خرىستىئانالرغا غالچىلىق قىلىۋاتقانلىقى بىلىنىپ 

 .قالىدۇ

تۈركلەرنى ئىسالمدىن ، يران قىلغانۋەخەلىپىلىكنى 

ېيتىشنى ب تىلىدا ئەزان ئەئەر، تمەكچى بولغانەئايرىۋ

، التىنچىغا ئۆزگەرتكەن تۈرك يىزىقىنى، چەكلىگەن

ساناقسىز ئىسالم -سان، تكەنەىجابنى ئالدۇرىۋھ

 رىمانھىن قىلغان... ئاتا تۈرك قەىنى قىرغئۆلىمالىر

پ تۇرغان قولىنى يوشۇرۇش ئىدى. ئۇنىڭ قان تېمى

ڭ ئىسالمغا قارشى ئۆتكۈزگەن چو ،ئۈچۈن

ە ەققىدھچۈن ئۇنىڭ جىنايەتلىرىنى يوشۇرۇش ئۈ

 .چىقىرىلدىپ نلىقالر ئويدۇرۇرىماھساختا قە

نى قىرغىن بەرلىرىەھت رەۋەمىسىردىكى ئىسالمىي د

ان تارىخىدا ھجاە ى تۈرمىلەردتچىلەرنەۋەد، قىلغان

، ئازابالر بىلەن قىينىغان شىۋەھمىسلى كۆرۈلمىگەن 

ەرنى ھئەز، كىمە شەرئىيلەرنى ئەمەلدىن قالدۇرغانھمە

نى «ئايالالر ئازاتلىقى»، يوق قىلىشقا قەست قىلغان

گە چىقارغان جامال ئابدۇناسىرمۇ جىۋتېخىمۇ ئە
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ڭ چوئىدى. ئۇنىڭ ئىسالمغا قارشى قىلغان  رىمانھقە

ش ئۈچۈن ئۇنىڭغا ياسالما جىنايەتلىرىنى يوشۇرۇ

 .نلىقالر نىسبەت بېرىلدىرىماھقە

ىجابنى ئېلىۋىتىشكە ھئالجىرىيە ئاياللىرى بۇرۇن «

ئۇ چاغدا ئۇالرنى بۇنداق قىلىشقا ، ئۇنىمىدى. چۈنكى

مەن بۈگۈن ئالجىرىيە  ،ئەمما، فېرانسىيە چاقىرغان

ئېلىۋىتىشكە ىجابنى ھئۈچۈن ئاياللىرىنى ئالجىرىيە 

 (24) ..«چاقىرىمەن.

ىرىيە ئاياللىرىنى انە بىلەن ئالجھبۇ يوچۇن با 

ئىسالم ، ىتىشكە چاقىرغانىجابنى ئېلىۋھ

ئىسالم پ، ئوغرىالچ ئىنقىالبىدا توپىالڭدىن توغا

تسىيالسىتىك ئىنقىالبىنى ئىسالمغا يات بولغان سو

 رىمانھقەمەد بىيالمۇ ھئەتكەن ەىۋئىنقىالبقا ئايالندۇر

ىن ئالجىرىيىگە فېرانسىيىدە ەققىدھڭ ئىدى. ئۇنى

كېتىۋاتقان ئايروپىالننى قولغا چۈشۈرگەنلىك 

چىقىلدى. پ رىمانلىق توقۇھتوغرىسىدا ساختا قە

ئۇ  ،رىمانلىق ئويۇنى تازا قىزىغانداھقە –ئويۇن 

                                                           
ن ةي –  ا قااااد منا  –ذنا كلاااب ا ن  ي ا اغقنان نن اغحقيقف  (24)

صارل  رن قفش اغاساابزاار اغاا يبك ذك اغبك تدنف إغق اغسااافر و  ع 
 اغحجاب !
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 بېرىشقاەرىكەت ئېلىپ ھئىسالمغا قارشى 

  (25) .قويىۋىتىلدى

ئلىيە دىكى ئىسماەىرھيىلى قا 9191-ئەمدى بىز 

مەيدانىدا ئېلىپ بېرىلغان ئايالالر نامايىشىنىڭ 

ەرىكەت قىلىدىغانالرغا ھغا قارشى ئىسالم

امى ۋىشنىڭ داچىقىرپ لىق ئويدۇرۇ«رىمانھقە»

 لەيمىز.ئىكەنلىكىنى چۈشىنە

، ئىشغالىيەتچى ئارمىيىنىڭ ئالدىغا كېلىپ 

بەرگەن پ كۆكرىكىنى ئوققا تۇتۇپ، الۋنامايىش تو

 (26)!؟ولماي قاالمتىرىمان بھئايالالر قە

 :يدۇەمۇنداق دە ەققىدھىم بۇ نامايىش ھاپىز ئىبراھ

، ىپجامالالر قىلىپ زاكونھچىقتى ئۆيدىن سا«

 .ئۇالرنى يوشۇرۇنپ ماڭدىم كەينىدىن پايال

 ،انھختتىن تىكىلگەن كېيىملىرى ناگاەقارا ر

                                                           
ةين نز  نن اغحكم و اك من اغررض قد ناد إغق  –حبسااااا  ك م –يقا  إ ا  (25)

اغمسااا ام وأ ذ يدنف إغيا . وغسااانا  كرا غ ناى اغهدش . وغكنا  ك  برا سااا  ا ا كان 
 مناوئاي صريحاي غ مس ام .

غسانا  دري  اغضابم من ذف صاةب اغبد ير  ك   ع اغحجاب  ك أثناء اغاظاذرا  (26 )
اغاااااديق اغحايم  – ق أن ساااازد لل ف  وإةراقاا   وغكن مجريات اغرمفر تد  ن

ارك كان يب –غقاسام أمين   اغذي شاجزا ن ق اغاضك  ك اغ ريق   ووندا  حاايبا 
ت ك اغخ فات ويضاااع لوجبا ن ق رأساااها . وا ظر كباب ا واقزنا اغازاصااار ا ص 

   ك اغك ام نن دور ساازد  ك تحفيد اغنفرا من ثفرا إساا اميف إغق ثفرا وانيف  133
 مس ام .مببزدا نن اغ
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ك چاقنىغان. ەئۇالر گويا قارا تۈندىكى يۇلتۇزالرد 

 ، سەئدى نىشانكېسىپ ئۆتەر يولالرنى دارى 

 ماڭار تەمكىن ئۇالر تۇيغۇسى تۇراقالشقان.

، م ئاتالر تىزگىن سىرىغانەقوشۇن كەلدى بۇد 

كلەرگە تىقىلغان. ەجاراڭاليدۇ قىلىچالر كۆكر

، گۈمبۈر ئېتىلغان-مىلتىقالر گۈمبۈر، كەمبىرەز

 اسىرگە ئېلىشقان. ھئاتلىق قوشۇن ئۇالرنى مۇ

. يهاننى ئۇالر قورال قىلىشقانەر، قىزىل گۈل

، بىلەن ئېلىشقانۋ قوزغىالڭچى خانىمالر يا

ەل قىرىشقان. ھكلەر شۇ مەەقورقۇنچتىن گۆد

 (27)، يىقىلدى خانىمالر ماغدۇرسىز ئاجىزالشقان

 ».يېڭىلىپ ئاخىرى ئۆيلىرىگە قايتىشقان

-ىجاب ئاستاە... ھرىمانلىق سادالىرى ئىچىدھقە

ئاندىن باشقا ، ال پايتەختتەۋۋكەتتى. ئاپ ئاستا چۈشۈ

ىجابسىز ھقىزالر ، ىجابلىقھئانىالر ە لەردەرھشە

يۈرگەن كۆرۈنۈشلەر كۈزگە چىلىقىدىغان بولدى. بۇ 

، قورالنىڭ بىرى ئوقۇتۇشڭ چوڭ كۆچتىكى ئە-چكۆ

چ، ال باشالنغۇۋۋيەنە بىرى گېزىت. ئوقۇتۇش جېڭى ئا

ققىي ەئاندىن ئالىي مەكتەپكە تەر، ئاندىن ئوتتۇرا

لىرى امالشتى. دىن دۈشمەنۋقىلغىچە ئۇزۇن دا

                                                           
 منف أي قفا . (27 )
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ئايالالرنى ئوقۇتۇش ۋە ئىسالمىي جەمئىيەتتە ئايالالر 

زىيىتىدىن ۋەىلىيەت ھۆكۈم سۈرىۋاتقان جاە ھەققىدھ

پ ل جايىدا پايدىالندى. ئۇالر بۇ مەسىلىنى كۆتۈرۈەد

ئۆزى كۆزلىگەن مەقسەتكە يېتىشتە ئۇنى ، چىقىپ

ازىر مەسئۇلىيەت ھبۆسۈش ئېغىزى قىلدى. بىز 

پ تارىخنى ئىزلەپەقەت ، سۈرۈشتە قىلمايمىز

 .ماڭىمىز

سساالم قە ئايالالرنى پەيغەمبەر ئەلەيهىۋەرەد

هللا ئايالالرنى ، ك ئوقۇتمىغانلىرىداەبۇيرۇغاند

باال بېقىش ئىشىدا ، شئۇلۇغلىغان ئانا بولۇ

ئايالالرغا زۇلۇم قىلغاندا مۇسۇلمانالر ە، ندتلىگەەاقارھ

  :ەقىقەن ئېغىر خاتاالشتىھ

َنا)  ْنَسانَ  َوَوصَّي ْ  َوِفَصالُهُ  َوْهنٍ  َعَلى ْهنا  وَ  ُأمُّهُ  َحَمَلْتهُ  اِلَدْيهِ ِبوَ  اْْلِ
 .(28)(  يرُ اْلَمصِ  ِإَليَّ  َوِلَواِلَدْيكَ  ِلي اْشُكرْ  َأنِ  َعاَمْينِ  ِفي

ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا -ئىنساننى ئاتا«

ئۈستىگە -ئانىسى ئۇنى قورسىقىدا ئۈستى، بۇيرىدۇق

ا ئۇنى ئىككى يىلد، ئاجىزلىق بىلەن كۆتۈردى

ئاناڭغا -ئاتاۋە ئەمچەكتىن ئايرىدى. ئى ئىنسان! ماڭا 

ئاخىرى قايتىدىغان جاي مېنىڭ ، شۈكرى قىلغىن

 » .ىمدۇرھرگاەد

                                                           
 . 34سفرا غقاان   اغآيف    (28 )
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 .(29)"  اْلمهات أقدام تحت الجنة"   

 «جەننەت ئانىالرنىڭ قەدىمى ئاستىدا«

 ثم:  قال.  أمك:  قال  ؟ صحابتي بحسن الناس أولى من" 
 ثم:  قال.  أمك:  قال  ؟ من ثم:  الق.  أمك:  قال  ؟ من
 .  (30)" "  أبوك:  قال  ؟ من

؟ اليىقڭ بولۇشىمغا كىم ئەھ ەمراھمېنىڭ ياخىشى »

دېدى پەيغەمبەر ئەلەيهىسساالم. ئاندىن ڭ، ئانا

دېدى پەيغەمبەر ئەلەيهىسساالم. ڭ، ئانا؟ قالسىچۇ

دېدى پەيغەمبەر ڭ، ئانا؟ ئاندىن قالسىچۇ

دېدى ڭ، دادا؟ السىچۇئەلەيهىسساالم. ئاندىن ق

مۇسلىم ۋە بۇخارى )»م.پەيغەمبەر ئەلەيهىسساال

 (رىۋايىتى

تەتۈر تەشۋىقات ، بۇ خاتالىقتىن پايدىلىنىپ

ەقىقى مەقسىتى ئايالالرنى زۇلۇمدىن ھقىلغانالرنىڭ 

مەقسىتى گ ئۇالرنىڭ تە ،بەلكى، قۇتقۇزۇش ئەمەس

كوچىغا چ يالىڭايېرىم ئايالالرنى ؛ ئىسالمنى پاچاقالش

؛ ئىسالمىي جەمئىيەتنى بۇزۇش ،پچىقىرى

نچىلىقالرنى يەتكە يامرىغان ئەخالقىي قااليمىقاجەمئى

                                                           
 رواا أةاد واغنسائك . (29 )

 مباق ن يا . (30 )
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ئۇالرنى ؛ كىشىلەرگە يوچۇن تۇيۇلمايدىغان قىلىش

، ئۆزى قىلغان بۇقىلىقالرنى ئىنكار قىلمايدىغان

شۇنداق قىلىشنى  ،بەلكى، پۇشايمان قىلمايدىغان

شۇنداق قىلىشقا قىزىقىدىغان ، ئارزۇ قىلىدىغان

سى ا كەلتۈرۈش... غەربنىڭ تەجرىبىالغھ

ىلىنىپ تۇرۇپتۇ. دۋسۇيقەستچىلەرنىڭ ئالدىدا گە

، م بويىچەەئىسالمىي جەمئىيەتمۇ غەرب ماڭغان قەد

الغا ھقايسى ، ماڭساپ غەرب ماڭغان يۆنىلىشكە قارا

 .ك ئايانەچۈشىدىغانلىقى ئۇالرغا بەش قولد

ئالدام خالتىغا چۈشكەن ئىخالسمەنلەرمۇ ، تەبىئىيكى

ئىخالسمەنلىك بىلەن  ،ق ئەمەس. لېكىنيو

غاپىللىقنى يوققا چىقارغىلى بولمايدۇ. غاپىلالر 

مچى قورالى. شەيتانالر ئۇالردىن ەشەيتانالرنىڭ يارد

، پايدىلىنىپ ئۆز تەشەببۇسىنى كۈچەيتىدۇ. چۈنكى

ئىخالسمەن غاپىلالرنى كۆرگەن كىشىلەر ئۇالرغا 

شەيتانالرنىڭ مەقسىتى ئىشقا ە ، د-ئەگىشىدۇ

 !ۇئاشىد

بۇزۇلغان ، اهللا نىڭ رازىلىقىنى ئىزدىگەن

زۇلۇم ەپ، ۋالالرنى تۈزھجەمئىيەتتىكى ئە

قىلىنغانالرنى زۇلۇمدىن قۇتقۇزماقچى بولغان 

ت ەۋەد -اتچىالر مۇنداق بىر يولغا ھئىخالسمەن ئىسال

جەمئىيەتنى  ئىسالمىي، جىهاد قىلىش، قىلىش

ئۆزىنىڭ توغرا سۈرىتىگە قايتۇرۇش يولىغا ماڭسا 
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اتچىالرنىڭ ھئەينى زاماندىكى ئىسال ،لېكىنبوالتتى. 

ېچبىرى بۇ يولغا مېڭىشنى تەشەببۇس قىلمىدى. ھ

، امالشتى: يا قاالقۋبەلكى مۇنداق بىر تەڭلىمە دا

يا ؛ قېلىشپ الەتنى ساقالھقاتمال زۇلۇملۇق يامان 

ققىي ەتەر، دىندىن چىقىپپ، تاشالپ ئىسالمنى چۆرۈ

زلىنىش. روپاغا يۈۋتلىشىش ئۈچۈن ياەەزارۋە ھقىلىش 

هللا مئىيەتنى قايتا قۇرۇش تەشەببۇسى ئىسالمىي جە

اقتىدا ۋنىڭ تەقدىرى بىلەن يېتىپ كەلگەن 

ۋە ربە ەشى زڭ ۋەھۆكۈمدارالر تەرىپىدىن ئەھ

 «اتچىالرھئىسال»ئىكىسپاالتاتسىيىگە ئۇچرىدى. 

يۈز ئۆرۈشكە ۋە ت قىلىش ەىن كەسكىن ر-تەرىپىد

ۇت جۋي جەمئىيەتتە مەۋال ئىسالمىھئۇچرىدى. بۇ ئە

ەرىكەتلىرىنىڭ ھچىلىق  «اتھئىسال»اتقان ۋبولۇ

اتچىلىقنىڭ ھبۇ ئىسالۋە ەقىقى يۆنىلىشنى ھ

يران ۋەبەلكى ئىسالمنى ، قىلىش ئەمەسھ ئىسال

 ...قويدىپ قىلىش ئىكەنلىكىنى ئاشكارىال

ئاستا -ئارقىلىق ئاستا قىزلىرىپ ىجاب مەكتەھ

كەتتى! مېسسېئونىرالر قورولتايلىرى پ چۈشۈ

مۇسۇلمان  ەپىالن تۈزگەنلىرىدئىسالمغا قارشى 

ئازات قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى ۋە ئايالالرنى ئوقۇتۇش 

يېرىم ە سلىۋىدەد؟! قەيت قىلىشمىغانمىدى

قىزلىرىنىڭ پ اياسىزلىق مەكتە، ھيالىڭاچلىق

بۇنداق ئىش  ،خاراكتېرى ئەمەس ئىدى. بەلكى

ا كۆرۈلمەيتتى. تەبئىيكى ۋزادىال راە مەكتەپلەرد
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اقتىدىكى ۋئايدىڭ. ئەينى بۇنىڭدىكى مەقسەت 

ئىشنىڭ ، جەمئىيەت بۇنداق ئىشقا يول قويمايتتى

بېشىدىال پىالن ئاشكارىلىنىپ قالسا ئۇنى ئىجرا 

بۇ پىالن بۆشۈكىدىال  ،قىلغىلى بولمايتتى. بەلكى

قىزلىرى مەكتەپكە پ كېتەتتى! مەكتەپ تۇنجۇقۇ

كىرىپال ئىسالمىي جەمئىيەتنىڭ ئەنئەنىلىرىدىن 

قىز ئىگىلىرى قىزلىرىنى ، سەبىراق ال چىقىپ كەت

 !؟تەتتىمۇۋەمەكتەپكە ئە

تمەيتتى. قىز ئىگىلىرىنى تولۇق ۋەەرگىز ئەھ

ك. شۇندىال ئۇالر قىزلىرىنى ەخاتىرجەم قىلىش كېر

مۇ كاشىال پەيدا قىلماسلىق تىدۇ. پىالنۋەمەكتەپكە ئە

ئۇسۇلى بويىچە  ىسىدا توشقان تۇتۇشۋارھ كاالئۈچۈن 

ال باش ۋۋى... ئاتولۇق ئىشقا ئاشىدۇ. تەدرىج

، ئازراق چىقىپ قالىدۇچ كېيىمنىڭ سىرتىغا چا

 پبەلگە تاشالنغان ئۆرۈمە چاچالر لىنتا بىلەن باغال

باش تاش ، ئەمما، ئوچۇقچ قويۇلىدۇ. ئۆرۈمە چا

بۇالر ، يۈز ئوچۇق... شۇنداقە. كېيىمنىڭ بۆكى ئىچىد

 !؟قېرىندىشىم، نېمە بولىدۇ، كىچىك تۇرسا

 ،غا توختىمىدى... لېكىنەقىقەتەن ئاسانھبۇ ئىش 

ئېلىندى. پ بىرلە-ملەر بىرەئاخىرى پۈتتىغۇ! قەد

، مۇپاچاقالر، دۈمبىلەرمۇ، كلەرمۇەۆكرەتتا كھ

اياسىز كوچىالرمۇ ، ھىلالرمۇھساچ يالىڭا، بىلەكلەرمۇ

 .ئېچىلدى
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 ؟بۇ ئىشالر قانداق يۈز بەردى

بۇ ئىش نۇرغۇن نەرسىلەردىن دااللەت ، شۈبهىسىزكى

ئاندىن ، ال مىسىر جەمئىيىتىنىۋۋئا، بېرىدۇ... توغرا

باشقا ئىسالمىي جەمئىيەتلەرنى بۇزۇش ئۈچۈن 

، نە ئەسەرلىرىھسە، كىنو، شەيتانالر تىرىشتى. رادىئو

ەمكارالشتى. ھاستىالر شەيتانالرغا ۋگېزىت... قاتارلىق 

استىلەر ئۈنۈملۈك بولدى... لېكىن ، ۋۇجۇم كۈچلۈكھ

رنى قانداق بۇنىڭ بىلەن يۈز بەرگەن ئىشال

 ؟چۈشەندۈرگىلى بولىدۇ

ىتىلمەكتە. ئەللىك م ئىشلھېلىھەاستىالر ۋمەزكۈر 

ت ەىكىگە قارىغاندا تېخىمۇ شىدديىلنىڭ ئالدىد

استىالر يېرىم ئەسىردىن ۋبىلەن ئىشلىتىلمەكتە. بۇ 

دىنسىزلىق ڭ ايىتى چوھامىدا ناۋاقىت داۋك ەكۆپر

ە مۇشۇ كۈنلەرد، دولقۇنى پەيدا قىلدى... شۇنداقتىمۇ

ىجابلىق قىزالر بار. ھىيىسىگە ئىگە ۋمائارىپ سەئالىي 

ىجاب ئۈچۈن تۈرمىلەرگە قامالسىمۇ ھئۇالر 

 .از كەچمەيۋاتىدۇۋىجابتىن ھ

 

ئەينى ، باشقىچە قىلىپ ئېيتىساق؟ نېمە پەرق بار

ىجاب ئەقىيدىگە ھكەتكەن پ اقتىدا چۈشۈۋ

 ؟ياكى ئەنئەنىگىمۇ، باغلىنشلىقمىدى
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نغا اەقىقى ئىمھچۈشكۈنلەشكەن ئەخالق 

پ مەكتە؟ نىگىمۇياكى ئەنئە، باغلىنشلىقمىدى

ڭ قوزغىالە تكەندەرىنى ئېچىۋقىزلىرى يۈزلى

، كۆتۈرگەنمۇڭ ئۈچۈن قوزغىالە گەنلەر ئەقىدكۆتۈر

ئايالالر ؟ كۆتۈرگەنمۇڭ ياكى ئەنئەنە ئۈچۈن قوزغىال

كۆتۈرگەنلەر ڭ ئىشلىگىلى كوچىغا چىققاندا قوزغىال

ڭ ەن قوزغىالەقىقى دىنى ئەقىدىنىڭ تۈرتكىسى بىلھ

؟ ياكى تەلۋىلىك ئۇالرنى قوزغاتقانمۇ، كۆتۈرگەنمۇ

 ؟تكەنمۇەئايالالرنى كۈنلەش ئۇالرنى سەكر

يران قىلىش ۋەىجاب ئەقىدىگە باغالنغاندا ھ

ەرگىز ھەر قانچە كۈچلۈك بولسىمۇ ھاستىلىرى ۋ

باغالنغاندا  ەقىقى ئىمانغاھكەتمەيدۇ. ئەخالق پ چۈشۈ

پ بولۇ پەرقانچە كۆھبۇزغۇچىلىق ئامىللىرى 

ىدىن ئايرىلىپ ھكەتسىمۇ چۈشكۈنلەشمەيدۇ. ئەمما رو

قالغان ئەنئەنە... قۇرۇق تەلۋىلىك ئېغىرراق بېسىمغا 

ئۇچرىسا يىمىرىلىپ كېتىدۇ. بېسىم ئەمەلىيەتتە 

بەك كۈچلۈك بولدى. شەيتانالر بار كۈچى بىلەن بېسىم 

 .قىلدى

قىزلىرى پ ك مەكتەەئېيتىپ ئۆتكىنىمىزد يۇقىردا

 ،كوچىالردا يۈزى ئوچۇق مېڭىشقا باشلىدى. لېكىن

ن پاچاقلىرىنى يۆگەيدىغان ئۇزۇ، ئۇالر بىلەكلىرىنى

ماڭدى.  بىلەن رۇسەپ كىيىملەرنى كىيىپ ئەد

 ؟بۇنداق قىلمايمۇ ئامالى بارمىدىئۇالرنىڭ 
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، تۈگىشىسەنڭ ماڭساپ بۇياققا قارا-ئۇياق

، كېتىسەنپ ڭ نەزىرىدىن چۈشۈجەمئىيەتنى

قالىسەن. شۇنداق پ ت بولۇەباشقىالرغا ئىبر

ۋالدا كىممۇ ھپىچىراليتتى قىزالرغا شەيتانالر. بۇ ئە

ەپ ەركىم تولۇق ئەد؟ ھماڭااليدۇپ بۇياققا قارا-ئۇياق

 .ماڭىدۇە قىلىپ ئىچىدپ، ساقال

 -ئېچىلغان تۇنجى قىزالر ئوتتۇرا مەكتىپى ە دەىرھقا

ىڭ نازىرى بىر ئېنگىلىز ئايال ن «سەنىيە مەكتىپى»

ۇتەئەسسىپلىك ئۇ ئەنئەنىگە رېئايە قىلىشتا مپ، بولۇ

ئىدى. ئىشالر  «يۇقىرى چوققا»رىجىسىگە يەتكەن ەد

ك. پىالن يىلتىز ەشۇنداق بولۇشى كېرە سلىۋىدەد

ك ەباراقسانلىشى كېرپ ئاستا يوغىنا-ئاستا، تارتىپ

، ساسلەپتە يامان نىيەت ئاشكارىلىنىپ قالەئىدى! د

ئوتتۇرا مەكتەپكە بىرمۇ قىز كىرگىلى ئۇنماي پۈتۈن 

 .پىالن سۇغا چىلىشىاتتى

بۇ مەكتەپنىڭ ئوقۇتۇش كافېدراسىدىكلەرنىڭ 

ەممىسى ساپال ئايال ئىدى. پەقەت ئايال ئوقۇتقۇچى ھ

ب تىلى ئوقۇتقۇچىسى ئەر ئىدى. ەتېپىلمىغاچقىال ئەر

ە ەممە كىشىنىڭ نەزىرىدھبىراق بۇ ئەر ئوقۇتقۇچى 

پ قارالغان ياشانغانالر ئىچىدىن تالالەپ قۋادار دتە

قويۇالتتى. بۇ مويسىپىت ئەمەلىيەتتە ئوقۇغۇچى 

ر دادا. ۋەۆرمەتكە سازا، ھقىزالرنىڭ ئالدىدا كۆيۈمچان

بويىچە مەكتەپنىڭ كاتىپىدىن باشقا پ پۈتۈن مەكتە
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-ئەر خىزمەتچى يوق. ئۇ ئۆزىنىڭ ئىشخانىسىدا ئاتا

-ېسابھنىڭ مەكتەپ، ىلىشۋئانىالرنى كۈتۈ

 بولۇپ، كىتابلىرىنى قىلىش بىلەن مەشغۇل

نلىككىمۇ ئۆزىنى ەازىۋۋرەەكتەپكە ئارىالشمايتتى. دم

 ملەر قويۇلدى. ئوقۇغۇچى قىزالرەتوختاتقان قىرى ئاد

ەپ «تاغا» د، ننى چاقىرىشقا توغرا كەلسەەازىۋۋرەد

 .چاقىراتتى

ىالر بىلەن ۋارھقىزالر مەكتەپكە ئۈستى يېپىق 

ىالر بىلەن ئۆيىگە قايتاتتى. ۋارھۇنداق يەنە ش ،كېلىپ

ىنى كىراسىغا چىقىنالمىغانالر قىزلىر اۋارھ

كەچتە يەنە ، ئەتىگىنى مەكتەپكە بىللە ئېلىپ كېلىپ

ت كېلىپ ئەكىتەتتى. بۇنداق قىلىشتىن مەقسە

 .سلىق ئىدىقىزالرنى يولدا يالغۇز ماڭدۇرما

 ؟كەەنە بۇنىڭدىن ئارتۇق نېمە كېردادىالرغا ي

ئەخالقىغا قىز -ەپقىزالرنىڭ ئەد «تلىرىەزرەھنازىر «

ا! بىر ۋمىيەت بېرىدۇ. توھك ئەەئىگىلىرىدىنمۇ بەكر

نېمە ە ەققىدھە! ئېنگىىزالر ھ -ئېنگىلىز خوتۇن

م تەربىيلەشتىكى ەئۇالرنىڭ ئاد ،ئەمماە ! دڭ دېسە

 !زىللىقىغا قىل سىغمايدۇ

الدا ھمەقسەتلىك ە قىزالر مەكتىپىد ،ئەمەلىيەتتە

رس ئۆتۈلدى... بۇنداق قىلىشتىكى ەئوغۇلالرچە د

 ...ماللىققا ئاشكارىالنمىدىەمەقسەت د
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ئوغۇلالرغا تۈزۈلگەن ە قىزالر ئوتتۇرا مەكتەپلەرد

اقتىدا ۋپروگراممىالرنىڭ ئۆزىنى ئۆگەندى. ئەينى 

قىزالرنى باشالنغۇچتىن يۇقىرى ئۆرلىتىپ ئوقۇتۇشقا 

، كېتىپپ لىنىش يېشىدىن ئۆتۈھقىزالر نىكا، قارىتا

ئاياللىق ، پبولۇڭ اشقۇرۇشقا يارىمايدىغان چوئائىلە ب

يدىغان ەد، ىن چىقالمايدۇۆددىسىدھزىپىسىنىڭ ۋە

ئائىلە پ ئېتىراز بار ئىدى. بۇ ئېتىرازغا قارىتا مەكتە

ك ئايالچە ەباال بېقىش... دېگەند، ئىشلىرى

رسلەرنىمۇ قوشۇمچە قىلدى. بۇ ئارقىلىق قىزالرنى ەد

ك تۇيغۇ بەردى. ەقانداتۋياخشى ئانا بولۇشقا تەربىيەلە

كېتىشىگە پ لىنىش يېشىدىن ئۆتۈھقىزالرنىڭ نىكا

ئون ئالتە ، ىپلىنىش يېشى چوڭايتىلھقارىتا نىكا

چەكلەيدىغان قانۇن  لىنىشنىھياشتىن بۇرۇن نىكا

انلەر ھتوي قىلىش تۈرلۈك با كېچىكىپچىقىرىلدى. 

بىلەن چىرايلىق كۆرسىتىلدى. كېچىكىپ توي 

لەشتى. ئون ئالتە ياشتا قىلىش ئاخىرى ئەمەلىي

ئوتتۇز ياشتىن ئۆتكەندىمۇ توي ، ئەمەس

قىلمايدىغانالر كۆپەيدى. قىزالرنىڭ ئائىلە ئىشىنى 

توال ئۆي -قېلىشىغا قارىتا ئازپ قىاللمايدىغان بولۇ

رسلىكلىرى قوشۇمچە ەباال بېقىش دۋە ئىشلىرى 

ئوقۇش مۇددىتى بىر يىل ئۇزارتىلدى. ، قىلىنىپ

بەش يىلدا ئوقۇغاننى قىزالر ئوغۇلالر  بۇنىڭ بىلەن

ئالتە يىلدا ئوقۇيدىغان بولدى. ئېتىراز 

قىزالرنىڭ ، ىلىرى بېسىقىپبىلدۈرگۈچىلەرنىڭ غەلۋ
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مەكتەپتە ئوقۇشى ئومۇميۈزلۈك  ئوتتۇرا

ئاستا -رسلەر ئاستاەئومۇمالشقاندىن كېيىن ئايالچە د

رسى ەوق قىلىندى. قىزالرنىڭ دئازايتىلىپ ئاخىرى ي

تامامەن ئوخشاش قىلىندى. لالرنىڭ بىلەن ئوغۇ

ئالتىنجى يىللىق ئوقۇشمۇ بىكار قىلىندى. قىزالر 

ئوغۇلچە بەش يىل ئوقۇپال ئوتتۇرا مەكتەپنى پۈتتۈردى. 

ئالىي  –ئەمدى ئۇالرنىڭ ئالدىدا يېڭى مەسىلە 

 !مەكتەپكە كىرىش مەسىلىسى بار

 !كەتمەيلىپ تارىخنىڭ ئالدىغا ئۆتۈ

ئاندىن باشقا ە، ىيەدرەئاندىن ئىسكەندە، دەىرھال قاۋۋئا

قىزالر ئوتتۇرا مەكتىپى كۆپەيدى... ە ەرلەردھشە

تچىنىڭ تۇتۇشىمۇ ەئەنگىلىيىلىك ئايال نازار

تۈزۈمدىن  ئىچىدىكىپ بوشىدى. ئەمدى ئۇنىڭغا مەكتە

ىم ئەمەستەك قىالتتى. ئۇ قىزالرنىڭ ھباشقىسى مۇ

ك بەك كۆڭۈل بۆلمەيۋاتاتتى. ەئەخالقىغا بۇرۇنقىد

مىسىرلىق ئايال نازىرالرنىڭ  ئۇنىڭدىن كېيىنكى

مىيەت ھئەخالققا ئە، تۈزۈمى تېخىمۇ بوش چىقتى

 .بېرىشى تېخىمۇ سۇس بولدى

قىزالر ، ئىشالر بىر مەزگىل رېتىملىق ماڭدى

تارلىق پ ئوقۇغۇچىالر كۆپىيىپ مەكتەە مەكتەپلىرىد

قىلدى. شۇنىڭ بىلەن يەرلىك مەكتەپلەر قۇرۇلۇشقا 

زالر بىلەن باشلىدى. بۇ مەكتەپلەرمۇ ئېنگىلى

ماڭدى. پ ئوخشاش نىشانغا قارا، ئوخشاش يولدا
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، ىغانلەر ئەمدى قىزلىرىدىن ئەنسرىمەيدكىشى

قىزلىرىنى مەكتەپكە بىللە ئاپىرىپ ئەكەلمەيدىغان 

بولدى. يولالردا يالغۇز يۈرىدىغان قىزالر كۆپەيدى. ئىش 

 ؟شۇنىڭ بىلەن تۈگەمدۇ

 ت ئەنئەنىلىرىدىنەرقانداق جەمئىيەتتە جەمئىيەھ

 جۈرئەتلىك، چىقىپ كېتەلەيدىغان جۈرئەتلىك قىزالر

ەرقاچان چىقىپ تۇرىدۇ. ئەخالقى چىڭ ھ (31)ئوغۇلالر

، كلىنىدۇال چەھرەە بۇنداق جۈرئەتلىكلەر دجەمئىيەتت

باكتېرىيە كۆپىيىپ بولغىچە ، يۇقۇم تىزگىزلىنىدۇ

تازىلىنىدۇ. ئەمما ئەخالقى بۇزۇلغان جەمئىيەتتە 

، نۈملۈك چەكلەش بولمايدۇياكى ئۈ، چەكلەش بولمايدۇ

 .ابا تارقىلىدۇۋئاخىرى بېرىپ ، باكتېرىيە كۆپىيدۇ

هللا ئىنسانالر ئىچىدىن چىقىرىلغان شۇنڭ ئۈچۈن 

 اخشى ئۇممەتنى مۇنداق ماختايدۇ: يڭ ئە

ُتمْ )  رَ  ُكن ْ َهْونَ  ْلَمْعُروفِ بِا تَْأُمُرونَ  ِللنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  ُأمَّةٍ  َخي ْ  َوتَ ن ْ
 . (32)(  بِاللَّهِ  تُ ْؤِمُنونَ وَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ 

مەنپەئەتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا سىلەر ئىنسانالر »

يامانلىقتىن پ بۇيرۇ ياخشىلققا، ىلغانچىقىر

                                                           
فن مسا قف  زنفان ] أ ف ني أقيات  ك شفاائ اغرسكندريف )و لرتها اغاحب ! ( (31)

 [ ! يكفن اغاائز  يها ذف أوقح اغلبان وأق هم ةياء وأد اي .جريئف
 . 330اغآيف    سفرا ا  ناران   (32 )
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ياخشى ڭ ىغان ئەهللا قا ئىمان ئېيتىد، توسىدىغان

 » .ئۇممەتسىلەر

ئۇممەتكە  يامانڭ ئىنسانالر ئىچىدىن چىقىرىلغان ئە

 مۇنداق لەنەت قىلىدۇ:

 َوِعيَسى َداُودَ  َسانِ لِ  َعَلى ِإْسرائيلَ  بَِني ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  لُِعنَ ) 
 يَ تَ َناَهْونَ  ال انُواكَ  ، يَ ْعَتُدونَ  وََكانُوا َعَصْوا ِبَما َذِلكَ  َمْرَيمَ  اْبنِ 
 . (33) ( يَ ْفَعُلونَ  َكانُوا َما لَِبْئسَ  فَ َعُلوهُ  ُمْنَكرٍ  َعنْ 

ۋە ىڭ ۇدنۋبەنى ئىسرائىلدىن كاپىر بولغانالرغا دا» 

، ىندىمەريەم ئوغلى ئىسانىڭ تىلى بىلەن لەنەت قىل

ەددىدىن ۋە ھنلىقلىرى بۇ ئۇالرنىڭ ئاسىيلىق قىلغا

ئۇالر ئۆزلىرى ، ئېشىپ كەتكەنلىكلىرىدىن بولدى

، بىرىنى توسمايتتى-قىلغان يامان ئىشالردىن بىر

 » !ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى نېمىدىگەن يامان

گە «ئەنئەنە»ىي تىن خالھئەخالق روۋە ەت قاراش قىمم

ۋە ئايلىنىپ كەتكەن جەمئىيەتتە ئىنكار قىلىشالر 

باكتېرىيەنى  ،زاكونلىشىشالر بولىدۇ. لېكىن

تازىلىيااليدىغان ئۈنۈملۈك چەكلەش بولمايدۇ. شۇنىڭ 

 ،لېكىن، ئاستا، بىلەن باكتېرىيە ساقلىنىپ قالىدۇ

ە ىجرىيە ئون تۆتىنجى ئەسىردھمەزمۇت تارقىلىدۇ. 

اتقان مىسىر ۋۇجۇمىغا ئۇچراھىڭ لى سەلىبلەرنھئە

                                                           
 . 82   81سفرا اغاائدا   اغآيبان    (33 )
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پۈتۈن ئىسالمىي جەمئىيەتتە ە ۋە جەمئىيىتىد

ۋە شۇنداق بولدى. قىممەت قاراشالرنىڭ ساقىندىلىرى 

 ،دىننىڭ قالدۇقلىرى ساقلىنىپ قالدى. لېكىن

قالغان بۇ ئەنئەنىلەر پ تىن خالىي بولۇھرو

ەپ ئىلغارلىق دۋە ئازاتلىق ، ققىياتەبۇزۇقچىلىقنى تەر

ۇجۇم بورانلىرىغا ئۇزاق بەرداشلىق ھغان يدىەبېز

 .لمىدىەبېر

ى ئاشكارا سۆز ئوغۇلالر قىزالرغا ياپتا ياك جۈرئەتلىك

 قىزالر ئۇنداق تاشالشقا باشلىدى. جۈرئەتلىك

ىغان بولدى. بۇ ماڭىدپ ئوغۇلالرغا قايرىلىپ قارا

ەپ قىزالر شۇنداق قىلغىنى ئۈچۈن ئەخالقى بۇزۇق د

كەتتى. پ چۈشۈ كىشىلەرنىڭ نەزىرىدىن ،قارىلىپ

ا قىلىپ كەتمىدى. قىزالرغا ساقال ۋئۇالر پەر ،لېكىن

بىر ئۇچرايدىغان ە مدەتاشاليدىغان يىگىتلەرمۇ قەد

بولدى... ئەمدى بۇ ئىشالر كىشىلەرنىڭ كۆزىگە 

بالىلىرىنىڭ دائىملىق پ سېڭىپ قالدى... مەكتە

قىلىشمۇ پ مەئرۇ-ئەمرى ەقتەھقىلىقىغا ئايالندى. بۇ 

 .ر خۇش بولدىتوختىدى. شەيتانال

قىزلىرىنىڭ كىيىمى ئۆزگەردى. پ ئاستا مەكتە-ئاستا

ئىشتاننىڭ پاچىقى ئازراق قىسقاردى. بۇنىڭغا نېمە 

؟ ئېچىلىپ قالغان يەرنى پايپاق يۆگەيدىغۇ؟ بولىدۇ

 ...پەقەت نەچچە سانتىمىتېرال، ئازراق قىسقاردىڭ يە
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پەشلەر قىسقارغان بىلەن -ڭيە؟ بۇنىڭغا نېمە بولىدۇ

پىششىققا ؟ كېتەمتىپ دۈم كۆمتۈرۈلۈ ئاسمان

 !مۇتەئەسسىپالر، رمەڭالرۋەتولغا

، پەشلەر، بۇ ئىشالرمۇ كۆزگە سېڭىپ قالدى. يەڭلەر

قانچە پايپاقالر يەنە نەچچە سانتىمېتىر قىسقاردى... 

هللا يۆگەشكە بۇيرۇغان قىسقارغانسېرى ئايالالرنىڭ 

 !جايلىرى شۇنچە ئوچۇق قالدى

ئەخالق  ،مۇتەئەسسىپالر! ئەخالق، ۇشھئو

ىرىدىكەنسىلەر! ەۋدوزاخ د، جەننەت، ىرىدىكەنسىلەرەۋد

ز ەكىيىم نەچچە سانتىمېتىر قىسقارغانغا ئەخالققا د

ەي قاتمالالر! ئەخالقنى كىيىم بىلەن ؟ ھكېتەمتى

ئەخالق دېگەن قىممەت قاراش دېگەن ؟ ئۆلچەمسىلەر

بولىدۇ. ە قىممەت قاراش دېگەن كۆڭۈلدپ، گە

، اراش بولغانىكەنقىممەت قە قىزالرنىڭ كۆڭلىد

 !كەتمەيدۇپ ماڭسىمۇ بۇزۇلۇچ كوچىدا يالىڭا

پ پىداگوگىكا مەكتە، قىزلىرىپ ئوتتۇرا مەكتە

مائاشلىق بولغان پ پۈتتۈرۈپ مەكتە، قىزلىرى

ان ىغيۈرىدچ كوچىدا يىرىم يالىڭا -ەر مۇئەللىمەل

ئوتتۇرىغا چىقىشقا  ئايالالر كۆپەيدى... بۇ چاغدا مودىالر

 ...باشلىدى

باشقا گېزىتلەر مەخسۇس ۋە الر گېزىتلىرى ئايال

ئايالالرغا «مودا» ، ىتىپنى ئاجرئايالالر سىتو
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نەسىهەتلەرنى تەقدىم قىلىشقا ۋە غاتلىرى ۋسو

 .باشلىدى

بەكمۇ نورمال ە ئىچىد ايىتى ئىپپەتھنەسىهەتلەر نا

باشالندى. قانداق قىلغاندا ئېرىڭىزنىڭ 

 ئىسالم ئايالنىڭ؟ قاالاليسىزپ ەببىتىنى ساقالھمۇ

ئېرىگە ياسىنىپ چىرايلىق كۆرۈنۈشىگە يول 

 ؟قويامدۇ

، ت بىلەن نەسىهەت قىلماقچىەبىز پەقەت سۈر

ت بىلەن ەەممە نەرسىنى سۈرھبىز  ،چۈنكى

ە رىدەۋسىملىك ئاخبارات دەاليدىغان رھئىزا

 .تىمىزاۋتۇرۇ

، ممۇ ئۇتۇقلۇق بولدى. ئايالالرنى دىننىڭەبۇ قەد

ن ئازات ئىسكەنجىسىدى ئەنئەنىنىڭ، ئەخالقنىڭ

 !م ئااليلىەقىلىشقا يەنە بىر قەد

، سلەپكى باسقۇچتا ئەر ئۈچۈن ياسىنىش دېگەنتۇقەد

 !ئەمدى گەپنى ئوچۇقراق قىاليلى

قانداق قىلغاندا ئەرلەرنىڭ دىققىتىنى ئۆزىڭىزگە 

نېمىڭىز بىلەن ئەرلەرنى ، شۇنداق؟ تارتااليسىز

 ؟ئۆزىڭىزگە قارىتااليسىز

قىزالر  اتقانەۋەر ئىزدئ؟ ئېرى يوق ئايالالر ياسانمامدۇ

نى تورغا «پاالل جۈھ»، ياسىنىپ؟ قانداق قىلىدۇ

تېخىمۇ ، تورغا چۈشمىسە پاالل جۈ؟ ھلىندۇرمامدۇئې
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ك ەك. مۇنداق كۆينەك كۆكرەياسىنىش كېر

مۇنداق كۆينەك ، للىكىڭىزنى نامايەن قىلىدۇەگۈز

للىكىڭىزنى نامايەن قىلىدۇ. مۇنداق ەدۈمبە گۈز

ىڭىزنى نامايەن قىلىدۇ. مانا للىكەكۆينەك پاچاق گۈز

ىكى سۆزلىرى. ۇرنىلىنىڭ ئايالالر سىتونىدژ بۇ مودا

ققى قىلدى. ئاخىرى ەۇرنىلى توختىماي تەرژ مودا

نامايەن قىلدى. مىسىر للىكلىرىنى ەن گۈزەپۈتۈن بەد

-گەزمۇ، غىرى -ۇرنىلىغا غىرىچمۇژ گېزىتلىرى مودا

 (34) .گەز ئەگەشتى

 من ننس لتتبعن: "  وسلم هعلي الله صلى الله رسول قال
 ضب رجح دخلوا إن حتى ، بذراع وذراعا   بشبر شبرا   قبلكم

 صارىوالن اليهود:  قال ؟ الله رسول يا من:  قالوا.  دخلتموه
!" (35) 

 

، سىلەردىن بۇرۇنقىالرنىڭ يوللىرىغا غىرىچمۇ غىرى «

ەتتا ئۇالر كىلەنىڭ ، ھگەز ئەگىشىسىلەر-گەزمۇ

ابىلەر: ھكىرىسىلەر. سا ىسىغا كىرسە سىلەرمۇۋئۇ

پەيغەمبەر  -سورىۋىدىەپ د؟ ئۇالر دېگەنلىرى كىم

                                                           
ذاذا اغزباارات وردت  ناااااهاا  ك مج ات ] اغافدا [ و ك ] ركن اغارأا [  ك  (34)

 اغاج ات اغبك تخاص ركناي غ ارأا .
 ] أ رجا اغليخان [ . (35 )
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اب ۋجاەپ د، ناساراالرۋە ۇدىي ھئەلەيهىسساالم يە

  (مۇسلىم رىۋايىتىۋە بۇخارىي  ).»بەردى

رى يېتىپ ەۋدپ ەي مۇتەئەسسىپالر ئالىي مەكتەھ

ەتتا ، ھكەلدى. سىلەر ئايالالرنى ئوقۇتۇشقا

رشى تۇرىسىلەر! قىزالر باشالنغۇچتا ئوقۇتۇشقىمۇ قا

قىزالر ئوقۇيالمايدۇ... ، ئۆي ئىشىدىن باشقىغا يارىمايدۇ

ڭ اتقان قىزالر سىلەرگە جەۋيسىلەر. مانا بۈگۈن ئوقۇەد

رسنى ەقىزالرمۇ ئوغۇلالر ئوقوغان د(36)ئېالن قىلدى. 

باسقۇچىغا كەلدى. قىزالر پ ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇ

 پئوغۇلالرغا يېتىشىۋىلىپال قالماستىن بەلكى كۆ

 37!ئېشىپ كەتتىە ەتلەردھجە

قىزالر مانا ئەمدى ئالىي مەكتەپكە كىرىش الياقىتىگە 

 !يسىلەر قاتمالالرەئەمدى نېمە د، ىشتىئېر

                                                           
 ]ذذا ذك ] ةكاف [ تز يم اغاباا ن ق منهج اغابيان   غياااابح ذناك وجا غقضااايف ( 36)

اغاسااواا [  ين اغجنساين   اغبك تااد  ك اغنهايف إغق اغاساواا  ك ] ةق [ اغاساد ! 
وذنااك ةكااف أ رش غاا تقاد ننهاا ةكااف ذك إغلااء ] قفامف [ اغرجد ن ق اغارأا أو 

   خ ف أساسها ن ق اغرقد  زد أن ] يبساويا [  ك  فن اغبز يم !  
ئاشكارىالندى. ئەسلى بى ئەمدى ۋەقىزالرنى ئوغۇلالرچە ئوقۇتۇشنىڭ سە37 

وقۇقى ھئايالالرنىڭمۇ بۇزۇقچىلىق قىلىش ، رلىكىۋەئايالالر بارا-ئەر

ستەك قىلىپ ەرلىكىنى دۋەئايالالر بارا-ئەر؛ چىقىشپ بارلىقىنى كۆتۈرۈ

 وقۇقىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشھۇرۇش ئەرلەرنىڭ ئائىلە باشقپ، تۇرۇ
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ىمايە ھقىزالرنىڭ ئالىي مەكتەپتە ئوقۇشىنى 

قىلغۇچىالر بىلەن قارشى تۇرغۇچىالر ئوتتۇرىسىدا 

 )...بولدىڭ ك ئۇزۇنغا سوزۇلغان جەەروپادا بولغاندۋيا

ئايالالر ، ۇنيادىكى ئايالالر ئوخشاشپۈتۈن د«

رولىمۇ ئوخشاش. بىر ئىككى ئەسىر ۋە مەسىلىسى 

قىلىپ ڭ روپا ئاياللىرى ئەرلەر بىلەن جەۋبۇرۇن يا

ك ەچىقتى. بىزنىڭ ئاياللىرىمىزمۇ شۇالردپ ئۇتۇ

 (38 «ەيدۇ.ىشكەن نەتىجىگە ئىرىشەلئېرقىلىپ شۇالر 

ايە ىمھمانا بۇ قىزالرنىڭ ئالىي مەكتەپتە ئوقۇشىنى 

 .قىلغۇچىالرنىڭ سۆزى

شۇنداق ئىشالر بولدى. ە قە كۆپلىگەن ئەللەردۋەرەد

ىمايە قىلغۇچىالر بىر قانچە ئىشالرنى ھ ،لېكىن

 .ئۇقمايتتى

اندىكى ئىشالر ئۇالر ھجا، بىرىنجى: ئۇالر ئۇقمايتتىكى

ك تەكشى ئەمەس ئىدى. خەلقئارا ئاپپاراتالر ەئويلىغاند

 .قىالتتىپ ەممە ئىشنى ئۆز مەنپەئەتىگە توغرىالھ

مۇسۇلمان ، ئىككىنجى: ئۇالر ئۇقمايتتىكى

ەدىلىرىنىڭ ھروپادىكى ۋئايالالرنىڭ مەسىلىسى يا

ەدىلەر ھروپالىق ۋمەسىلىسگە ئوخشىمايتتى. يا

ەدىسى ھروپالىق خوتۇنالر مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ ۋ)يا

                                                           
 صرا [ .تحدثت نن ذذا اغازركف  ك كباب ] مذاذب  كريف مزا (38 )
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ەدىسى ھچۈنكى مۇسۇلمان ئايالنىڭ كاپىر ، ئەمەس

چۈنكى ئۇالرنىڭ بولمايدۇ.( نىڭ مەسىلىسى بار ئىدى. 

ىي يول بويىچە ماڭمايتتى. بۇ ھجەمئىيىتى ئىال

تتى. شۇنىڭ ەجەمئىيەتتە ئىنسان ئىنسانغا قانۇن تۈز

ئۆزگىگىمۇ زۇلۇم قىالتتى. بۇ ، بىلەن ئۆزىگىمۇ

جايدىكى تەڭسىزلىك ئىنسانالر تۈزگەن قانۇن ياكى 

ياكى ئۇالرنىڭ ، تتىن كەلگەن ئىدى. ئۇالرەئاد-پئۆر

ۈلچىلىككە قارىتا بىر خىل شەيتانلىرى بۇ مۈشك

ئاخىرى ئۇالرنى ە ەل قىلىش چارىسى تاپتى. بۇ چارھ

سورۇقچىلىققا سالدى. ئائىلىلەر بۇزۇلدى. جەمئىيەت 

ئايالمۇ بەختسزلىككە -چۈشكۈنلەشتى. ئەرمۇ

ئۇچرىدى. بالىالر سەرگەردان بولدى. جىنايەت 

، مەجنۇنلۇق، بىئاراملىق، يامىرىدى. يېتىمسىراش

، اراقكەشلىك، ھئۆزىنى ئۆلتۈرىۋىلىش ،ىي كېسەلھرو

 .ئالدى جۋەر چىكىش ئەەھز

ئەمما مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ تەڭسىزلىك مەسىلىسى 

ە مۇسۇلمان ئايال ياشىغان جەمئىيەت ئۆزى ئەقىد

، ىي يولغا ئەستايىدىل رېئايە قىلمايھقىلغان ئىال

تلىرىگە ەئاد-پىلىيەتنىڭ بۇزۇق ئۆرھجا

 .قتىيېنىۋالغانلىقىدىن كېلىپ چى

بلەردىن ۋەەرخىل سەھبىر ياكى بىر ئوخشاش زۇلۇم 

ەل قىلىش چارىسىمۇ ھكېلىپ چىققان بولىدۇ. شۇڭا 

ئوخشاش بولمايدۇ. مۇسۇلمان ئايالالر مەسىلىسىنى 
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ەقىقى قايتىش ھىي يولغا ھەل قىلىش چارىسى ئىالھ

ك ەازىرقىدھئۇنىڭغا ئەستايىدىل رېئايە قىلىشتۇر. ۋە 

ماڭغان يولدا مېڭىپ بۇ قارىغۇالرچە غەربلىكلەر 

 .ەل قىلغىلى بولمايدۇھمەسىلىنى 

ىي يول بارلىق ئىنسانىي ھەقىقەت شۇكى: ئىالھ

روپا ۋەل قىلىش چارىسى. ياھمۈشكۈلچىلىكلەرنىڭ 

ئۇنى ئىجرا قىلغان بولسا  ،ىي يولغا ئىشىنىپھئىال

ەل ھەممە مۈشكۈلچىلىكلىرى ھروپانىڭ ۋيا، ئىدى

ىي ھسۇلمانالرال ئىالبولغان بوالتتى. ئەمەلىيەتتە مۇ

قارىلىدۇ. ەپ ياكى ماڭىدۇ د، ماڭىدۇپ يولنى بويال

اتچىالر ھئىسالە مۇسۇلمانالر بۇ يولدىن چەتنىگەند

ىي يولنى ھمۇسۇلمانالرنى ئىال، نەسىهەت قىلىپ

، كەلسەپ ئەمەلىي ئىجرا قىلىشقا قايتۇرۇ

، ەل بولىدۇھمۇسۇلمانالرنىڭ مۈشكۈلچىلىكلىرى 

روپاغا ئەگىشىش ۋيا ،ۋالى ياخشىلىنىدۇ. ئەمماھئە

روپالىق خوتۇنالر ۋمۇسۇلمان ئايالالرنىڭ يا، بىلەن

ەل بولمايدۇ. ھماڭغان يولدا مېڭىشى بىلەن مەسىلە 

ەل بولمىدى. ھروپالىق خوتۇنالرنىڭ مەسىلىسىمۇ ۋيا

روپالىقالر ۋپۈتۈن جەمئىيەتمۇ ياۋە ئەكسىچە ئايالالرمۇ 

 تكە قالىدۇ. ئەمەلىيەتتە قىلىپەقالغان يامان ئاقىۋ

 .بولدى

اقتىدا قىزالرنىڭ ئالىي مەكتەپتە ۋئەينى  ،لېكىن

ىمايە قىلغۇچىالر بۇنى ئازراقمۇ ھئوقۇشىنى 
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اقتىدا ۋىمايە قىلغۇچىالر ئەينى ھچۈشەنمەيتتى... 

ئىدى: ۋە ندىكى ئىككى پىرقىنىڭ بىرىگە تەۋەتۆ

روپانى ۋبىرىنجى پىرقە بۇ يولنىڭ جەمئىيەتنى يا

شۇنداق ، دان بىلەتتىك بۇزىدىغانلىقىنى ئوبەبۇزغاند

 ،شۇنڭىغا تىرىشاتتى. چۈنكىۋە بولۇشنى خااليتتى 

 

 

ىشىنىڭ تارقىلىشنى ھپاە ئمىنالر ئىچىدۇئۇالر م»

   »(39) ملەرئىدى.ەياقتۇرىدىغان ئاد

 َلُهمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِفي اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  َأنْ  ُيِحبُّونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ ) 
نْ يَ  ِفي َألِيم   َعَذاب    ( تَ ْعَلُمونَ  ال َوَأنْ ُتمْ  يَ ْعَلمُ  َواللَّهُ  َواْْلِخَرةِ  االدُّ

 تارىلىشىنى سۆزلەرنىڭ يامان ئۈستىدە مۆمىنلەر »

 ۋە دۇنيا شۈبھىسىزكى، ئادەملەر، ياقتۇرىدىغان

 ەۋ سىرالرنى) ئالالھ قالىدۇ، ئازابقا قاتتىق ئاخىرەتتە

 40«بىلمەيسىلەر  سىلەر تۇرىدۇ، بىلىپ( نىيەتلەرنى

دانغان ئالپ كىنجى پىرقە غەربكە قۇل بولۇئىك

توغرا كۆرگىنىنى توغرا  ئۇالر غەربپ، غاپىلالر بولۇ

                                                           
راجع إن شئت  اد ] دور اغيهفد  ك إ ساد أورو ا [ من كباب ] مذاذب  كريف  (39 )

. ] 
 ئايەت91-نۇر ە سۈر40 
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خوجىلىرىمىز ە قۇللۇق ئىچىدۋە تتى. غاپىللىق ەكۆر

 ئوياليتتى.ەپ د خاتاالشمايدۇ

خرىستىئانالر ە بۇ ئىككى پىرقە ئىسالم جەمئىيىتىد 

كەتمىنىنى چاپىدىغانالر ( 41)ۇدىيالرنىڭ ھيەۋە 

قىزالرنىڭ ئالىي ، بۇالرنىڭ دېيىشىچە  ئىدى.( 42)

زىپىسىنى تولۇق ئادا قىلىشى ۋەئۆز ، مەكتەپكە كېرىپ

 .ئايالالر مەسىلسىنىڭ تەقەززاسى ئىكەن

 

ەرقانداق ھباشقا ۋە ئىسالم ئايالالرنىڭ ئوقۇشىغا 

 پائالىيىتىگە مۇنداق ئىككى شەرتنى قويىدۇ.

 

ئوقۇش ە ئالىي مەكتەپتە ياكى باشقا مەكتەپلەرد

ېچقانداق مەسىلە ھان ئايالالرغا نىسبەتەن مۇسۇلم

سىل ھئىسالم ئايالالرنى ئىلىم تە، ئەمەس. چۈنكى

سىل ھئىلىم تە ،بەلكى، قىلشتىن توسمايدۇ

سىل قىلىشنى پەرىز ھئىلىم تەۋە قىلىشقاچاقىرىدۇ 

ۋە ئىسالم ئايالالرنىڭ ئوقۇشىغا  ،قىلىدۇ. لېكىن

                                                           
إغا أن يكفن ذف ذاتا صااا يبياي كسااا امف مفساااق  هف يلاااارك  ك تنايذ اغاخ م  (41)

 اغا يبك مد فناي  ا يبيبا اغذاتيف .
اغمساا اميف واغاجباع اغمساا امك كان غ يهفديف ملاااركف لااخاف  ك تح يم اغدوغف  (42)

 غرذداف ندا من  ينها إ لاء اغدوغف اغيهفديف  ك اغررض اغمس اميف .
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نى ەرقانداق پائالىيىتىگە مۇنداق ئىككى شەرتھباشقا 

 قويىدۇ: 

ك. ەئەخالقنى ساقلىشى كېرۋە ئايالالر دىننى ، بىرىنجى

باال تەربىيلەشتىن ۋە ئائىلە باشقۇرۇش ، ئىككىنجى

ۆددىسىدىن چىقىش ھزىپىنىڭ ۋەت بىرىنجى ەئىبار

 ك.ەكېر

ياراتقان. ەپ زىپىنى ئورۇندىسۇن دۋەهللا ئۇالرنى مۇشۇ  

ئايالالر مۇشۇ ئىككى شەرتنى ئورۇندىغان ئاساستا 

ڭ ايىتى كەھنداق ئىشىنى قىلسا بولىدۇ. بۇ ناەرقاھ

ابە ھدائىرىدىن بۈيۈك ساڭ ئەنە شۇ كەە. بىر دائىر

 .ئايالالر يېتىشىپ چىققان ئىدى

شەيتانلىرى قىزالرنىڭ ۋە غەربنىڭ قۇللىرى  ،بىراق

بۇنىڭ ئەگەشمە ۋە ئالىي مەكتەپتە ئوقۇشى 

ەرگىزمۇ ئۇنداق قىلىشنى خالىمايدۇ. ە ھمەسىلىلىرىد

، قىلغىلى كەلمىگەنھ شەيتانلىرى ئىسالغەرب 

بەلكى بۇزغىلى كەلگەن. غەرب قۇللىرى قۇل بولغاچقا 

ا ۋا كۆرگىنىدىن باشقىنى راۋخوجىسىنىڭ را

خوجام ئويلىغاندىن ە ئۇالر كۆڭلىد ،لمەيدۇ. بەلكىەكۆر

ەپ د ھنى ئويالش كەچۈرگىسىز ئېغىر گۇناباشقى

 .تونۇيدۇ
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ىمايە ھئايالالر مەسىلىسىنى ، توختىمدىڭ جە

قىلغۇچىالر ئايالالرنىڭ ئەرلەرگە ئوخشاش ئالىي 

 .قىلدىپ مەكتەپكە كىرىشكە يول قويۇشنى تەلە

قىزالرنىڭ ئالىي »يتتى: ەقارشى تۇرغۇچىالر مۇنداق د

ئالىي  ،چۈنكى، ىيىتى يوقھساال مەكتەپتە ئوقۇش

مەكتەپتە ئوقۇش قىزالرنىڭ تەبىيئىتىگە مۇناسىپ 

ەپتە ئوقۇش ئۇنىڭ ئۈستىگە ئالىي مەكت، ئەمەس

ئۆي ، لىنىشتىنھقىزالرنى نەچچە يىلغىچە نىكا

زىپىلىرىدىن كاشىال ۋەىم ئاياللىق ھمۇ، تۇتۇشتىن

ئوغۇلالر ئارىلىشىدۇ بۇ -ئالىي مەكتەپتە قىز، قىلىدۇ

 (43) ».ئەنئەنىگە زېت كېلىدۇ، ئەخالققا، دىنغا

بولدى. بۇ ئىككى ڭ ئۇزۇن زامانالرغىچە مۇشۇنداق جە

مەتلەرنى قىلىشتى. ھىر تۆبىرىگە ئېغ-پىرقە بىر

ت ەبەسىير، بېسىقلىق بىلەن ئويلىنىپ -ئېغىر

كۈچلەر بىكار پ بىلەن قارار چىقىرىشنىڭ ئورنىغا كۆ

ېچكىم ئايالالر ئۇنىۋېرستىتى قۇرۇشنى ھزايە بولدى. 

 .كۆرمىدىپ ئويال

ىمايە قىلغۇچىالرنىڭ قارىشىچە مەسىلە ھ

ئىزدىنىشىنڭ ۋە ئويلىنىش ، ئاخىرىلىشىپ بولغان

الدا ھاجىتى يوق ئىدى. ئۇالر ئاڭلىق ياكى ئاڭسىز ھ

يران ۋە ۋەئىسالم جەمئىيىتىنى خاراب قىلش 

                                                           
 غم ياكر أةد  ك إقامف جامزف  سفيف  اصف ! (43 )
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ئايالالر مەسىلىسىدىن ، قىلىشقا ئاتالندۇرۇلغان

يران قىلىشقا ۋەئىسالم جەمئىيىتىنى ، پايدىلىنىپ

 .ماڭدۇرۇلغان

 !؟قارشى تۇرغۇچىالر قايسى نۇقتىنى چىقىش قىلىدۇ

ىقىش نۇقتىسى قارىماققا ئۇالر ئىسالمنى چ

 ...ك كۆرىنەتتىەقىلغاند

ك سۆزلەرنى ەئەنئەنە دېگەند، ئەخالق، ئۇالر دىن

ئۇالر ئىسالمنى  ،ئېغىزىدىن چۈشۈرمەيتتى. لېكىن

 ؟ەقىقى ئاڭقىرالىغانمۇھ

ئۇالرنىڭ ئىسالمنى ئاڭقىرىشى ئەمەلىيەتتە بەكمۇ 

ن ئىدى. ئۇالرنىڭ ئەنئەنىگە بولغان ئىخالسى ۋەتۆ

چوڭقۇر ئىدى. ئۇالر دىنغا دىنغا بولغان ئىخالسىدىن 

پ، ئارىلىشىپ كەتكەن ئەبجەش ئەنئەنىگە ئامراق بولۇ

ئۇالرنىڭ ئېڭىدا ئەنئەنىگە بولغان ئىخالس بىلەن 

 !كەتكەن ئىدىپ دىنغا بولغان ئىخالس يۇغۇرۇلۇ

اتقان ئەنئەنە ئىسالمىي ۋئەمەلىيەتتە ئۇالر قوغدا

ئۇالر مۇسۇلمانالر  ،ئەنئەنە ئەمەس ئىدى. بەلكى

تېپىۋالغان ە االقالشقان مەزگىلدقە ئەقىدىد

ىلىيەت ئەنئەنىلىرىنى خىيالىدا ئىسالمغا ھجا

بۇ ئەنئەنىنى قوغدىغانلىق پ، الغان بولۇۋئېلىشتۇرۇ

قالغان ئىدى. پ ئويالەپ دىننى قوغدىغانلىق د

هللا بۇيرۇغان ئىشالر بىلەن  بىلەن مەسىلەن: تەلۋىلىك
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ئايرىمىدى. تەلۋىلەر ئايالالرغا  ىلىيەت ئىشلىرىنىھجا

ك تۇيغۇدا ەاتقاندۋاتقاندا دىننى قوغداۋچەك قويۇ

 .بولدى

ىمايە قىلغۇچىالر قارشى ھئايالالر مەسىلىسنى 

، تۇرغۇچىالرنىڭ بۇ ئاجىز نۇقتىسىدىن تۇتىۋىلىپ

اشنى دىن بىلەن ئايالالر مەسىلىسنى ئايرىپ قار

ئايالالرغا چەك قويۇش تەشەببۇس قىلدى. ئۇالرنىڭچە 

 انىۋىي يېڭىئۇنى زامپ، چىرىك ئەنئەنە بولۇ

ئىدى. ئەخالققا  كەئەنئەنىلەرگە ئالماشتۇرۇش كېر

ېرىسمەن دىندارالر ئايالالر مەسىلىسىنى دىندىن ھ

جىگە ۋئەڭ ئايرىۋىتىشكە قوشۇلمىدى. جە

پنىڭ تەشەببۇسى تېخىمۇ ەچىققانسېرى قارشى تەر

پ ەممە ئىشتا دىننى كۆتۈرۈرھكۈچەيدى: 

ىسى بۇ ئىشالرنىڭ دىن بىلەن ئاالق، رمەڭالرەچىقىۋ

 ... دېيىشتى.!يوق

چىكىندى... پ قارشى تۇرغۇچىالر ئاخىرى مەغلۇب بولۇ

پ كەتتى. كېيىن ئۇالر شۇ جىمىغانچە جىمى

 .قا ئايالندى «رېئاللىق»سۇيقەستچىلەرنىڭ پىالنى 

ك ەبۇ بەزىلەر ئويلىغاند؟ بولىدۇنېمىشقا شۇنداق 

غەرب ، قىلغانلىقىدىن ققىەدۇنيانىڭ تەر

ولغان ئىش ئەمەس. ەزارىتىنىڭ بېسىمىدىن بھ

ىمايە قىلغۇچىالر جار ھئايالالر مەسىلىسىنى 

ەقىقەتنىڭ ھك ئىگىلگەن ەسالغاند
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رۇسلەنگەنلىكىدىنمۇ بولغان ئىش ئەمەس. ئايالالر 

سىلىسىنىڭ خەلقئاراالشقانلىقىدىنمۇ بولغان مە

ۇجۇمنىڭ كارامىتىمۇ ئەمەس. ھبۇ ئىدىيىۋى ، ئەمەس

نىڭ بلىكلەردىن غەرقاالقلىقىە ئەقىد ،بەلكى

ەيران بولۇشتىن كېلىپ ھ-نەرسىلىرىگە مەستۇ

، ىي مەغلۇبىيەتنىڭ ئاسارىتى. كۈچلۈكھچىققان رو

ەپ ەمىشە توغرا بولىدۇ دھغالىبالرنىڭ قىلغىنى 

 .ئويلىغانلىقنىڭ ئاسارىتى

ۇجۇمغا ماكان ھۋى ىي مەغلۇبىيەت ئىدىيىھرو، توغرا

ستىچىلەرنىڭ پىالنىنى سۇيقەپ، ازىرالھ

تاقابىل تۇرغىلى ، رلىككەەقايتۇرۇلماس مۇقەرر

ادا ۋدى. ناقويپ بولمايدىغان زور كۈچكە ئايالندۇرۇ

پ سۇلماندارچىلىقىنى ساقالەقىقى مۇھمۇسۇلمانالر 

ەرگىزمۇ ئۇنداق بولمىغان ، ھتۇرالىغان بولسا ئىدى

 (44) .بوالتتى

ەرگىز تىز ە ھقەلىبلەردىن ئورۇن ئالغان جانلىق ئەقىد

بولغانالر ئەقىدىدىن ئەقىدىگە ئىگە  پۈكمەيدۇ. بۇنداق

الد ۋاز كەچمەيدۇ. مەككىدىكى تۇنجى ئەۋەرگىزمۇ ھ

ەر زاماندىكى ئەقىدىلىك مۇسۇلمانالر ۋە ھمۇسۇلمانالر 

بۇنىڭ تىپىك مىسالى. ئىمانىي ئۈستۈنلۈك 

ەتتىن ھەربىي جەھكىشىلەرنى دۈشمەننىڭ ئالدىدا 

                                                           
ا ظر ما وقع من اغضااالفل ن ق اغجاانف اغاسااا اف  ك مكف   وا ظر ما يقع اغيفم  (44 )

 مع ذغك غا تخاد .  من اغاذا ح اغبلزف غم ااد اغاحفا اغمس اميف وذك
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ىالتسىيە مەغلۇب بولغان تەقدىردىمۇ دۈشمەنگە ئاسم

ەقىقى ئىشىنىش ھهللا قا قالىدۇ. پ بولۇشتىن ساقال

ىي يولنى توغرا ھئىال، ىي بايلىقنى پەيدا قىلىدۇھرو

چىقىپ پ تاجسىز رېئاللىقنى قۇرۇھتەتبىقالش مۇ

دۆلەتنىمۇ بېيىتىدۇ. ، كوللىكتىپنىمۇ، شەخسىنىمۇ

پىرىنسىپالر دۇنياسىدىكى ۋە قىممەت قاراش ە بۇ يەرد

ز قىلىش ئەسال مۇمكىن ئەمەس. ەتىلەمچىلىكنى پەر

يوق نەرسىلەرنى ئۆزگىلەردىن ە مۇسۇلمانالر ئۆزىد

ئۇنى ئىمانى  ،قوبۇل قىلىشقا ئىهتىياجلىق بولغاندا

ىي يولغا ھئىال، ئۈستۈنلۈك بىلەن قوبۇل قىلىپ

بويسۇندۇرىدۇ. قوبۇلالنمىنىڭ خوجىلىرىغا 

 .قالمايدۇپ قۇللىرى بولۇ، ئايلىنىدۇكى

ۋە ككۇر تەپە، ئەقىللىرىگە، ىغاھئۇالرنىڭ رو

، جۇم سېڭىپ كىردىۇھلىرىغا ئىدىيىۋى تۇيغۇ

پەيغەمبەر ، ئېلىپپ ئۇالرنى يىلتىزىدىن قومۇرۇ

ت ەئەلەيهىسساالم ئون تۆت ئەسىر بۇرۇن بىشار

ك ەغەرق بولغان سەل كۆپۈكلىرىد دولقۇنغا، كەبەرگەند

 .تتىەقىلىۋ

تېخنىكا ۋە ماددىي ، ەزارىتى گەرچە ئىلمىيھغەرب 

قىممەت قاراش ، ققىي قىلغان بولسىمۇەەتتە تەرھجە

ت ەەزارھتتۇر. بۇ ەەزارھەتتە تامامەن ساختا بىر ھجە

ادا ۋتتى. ناەمۇسۇلمانالرنى پاالندىالرغا ئايالندۇرىۋ
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پ ەقىقى مۇسۇلماندارچىلىقنى ساقالھمۇسۇلمانالر 

 .ەرگىز ئۇنداق بولمايتتى، ھقااللىغان بولسا ئىدى

مۇسۇلمانالر ئۆزلىرى ئىهتىياجلىق بولغان ە ئەسىلىد

ئىلغار تېخنىكىالرنى بىرىنجى قېتىم ، پەن-ئىلىم

دىنىنى يوقىتىپ ، كەپارىسالردىن ئۆگەنگەندۋە رىم 

قىممەت ، ئۆزىنى يوقىتىپ قويماي، قويماي

ك ەقويماي قوبۇل قىلىشى كېرپ قاراشلىرىنى يۈتتۈرۈ

 .ئىدى

ئالدىدا يېڭىلمەسلىكى  تققىياەتەرمۇسۇلمانالر 

 ...ك ئىدىەكېر

ىشىلەرگە دىيالر كۇھققىيات ئەمەلىيەتتە يەەتەر

ۇدىي ئېقىنىنى ئۇلغايتىش ئۈچۈن خىيال ھيە

ساغالم  روپانىڭۋئەمەس. يا رلىكەك مۇقەررەقىلدۇرغاند

ۇدىيالرنىڭ ھروپالىقالر يەۋيا، ئەقىدىسى بولمىغاچقا

روپانىڭ ۋكەتتى. ياپ ققىيات ئېقىنىغا قوشۇلۇەتەر

بۇرمىالنغان ئەقىدىسى ياشاش ئىقتىدارىغا ئىگە 

ىيالرنىڭ سۇيقەستىگە بەرداشلىق ۇدھبولمىغاچقا يە

مۇسۇلمانالر ئاتالمىش  ،لېكىن ( 45)،لمىدىەبىر

مەغلۇب ، قا بەرداشلىق بېرىشى«ققىياتەتەر»

ك ئىدى. زامانىمىزدىكى بۇ ەبولماسلىقى كېر

                                                           
راجع إن شئت  اد ] دور اغيهفد  ك إ ساد أورو ا [ من كباب ] مذاذب  كريف  (45 )

 مزاصرا [ .
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، توغرىسىدا يالتىراق شۇئارالر ققىياتتا ئىنسانلىقەتەر

 ،ئەمما، قىلىنغان بولسىمۇپ بىلىك سۆزلەر كۆەبدەد

، پىرىنسىپ، ئەخالق، قىممەت قاراش ئىنسانالر

 قاتتىقڭ ەتتە تارىختىن بۇيان ئەھئىنسانلىق جە

پتىن ساغالم ەچىكىندى. مۇسۇلمانالر بىر تەر

پتىن ەريەنە بىر تە، ئەقىدىگە ئىگە بولغانلىقلىرى

ىيالرنىڭ سۇيقەستىنى بىتىچىت قىلىش ۇدھيە

ىيىتىگە ئىگە بولغانلىقى ئۈچۈن بەرداشلىق ھساال

، ك ئىدى. چۈنكىەبولماسلىقى كېر ۇبمەغل، بېرىشى

ۇدىيالرنىڭ ھا يەهللا شەرتنى ئورۇندىغان مۇسۇلمانالرغ

مۇنداق ە ەققىدھىش تىلىق بېرسۇيقەستىدىن نىجا

 قىلغان:ە دۋە

 .(46)(  ْيئا  شَ  َكْيُدُهمْ  َيُضرُُّكمْ  ال َوتَ ت َُّقوا َتْصِبُروا َوِإنْ ) 

ر تەقۋادار بولساڭالۋە رى قىلساڭالر ۋئەگەر سىلەر سە» 

ىيلىسى سىلەرگە قىلچە زىيان ھئۇالرنىڭ 

 » .لمەيدۇەيەتكۈز

ققىياتنىڭ ەتەر، ىنىزمنىڭ بۇلغىشىغاۋدار

، سلىكنىڭ بۇلغىشىغاەماددىپەر، بۇلغىشىغا

ئىنساننىڭ بارلىق پائالىيىتىنى جىنسىيەتكە 

اياتلىقنى ، ھچۈشەندۈرۈشنىڭ بۇلغىشىغاپ باغال

قىممەت ، مىخانېكىالشتۇرۇشنىڭ بۇلغىشىغا

                                                           
 . 390سفرا ا  ناران   اغآيف    (46 )
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ئايالالرنى ، شالردىن ئازات قىلىشنىڭ بۇلغىشىغاقارا

ئۆزگىنى بۇزۇش بەدىلىگە ۋە ئۆزىنى ، ئۆزىنى خورالش

قويغان پ الغا كەلتۈرۈھتلىك ۋەجان باقىدىغان شاقا

زىيپىنى تاشالشنىڭ ۋەئاياللىق ۋە ئائىلىنى 

اتقان ئىنسانالرنىڭ ئازغۇن ۋبۇلغىشىغا ئۇچرا

 .ئىدىك ەپىكىرلىرىنى مۇسۇلمانالر تۈزىتىشى كېر

ەقىقى مۇسۇلمان بولغان بولسا شۇنداق ھمۇسۇلمانالر 

ئۇالرغا … قىالاليتتى. لېكىن ئۇالر ئۇنداق قىاللمىدى

ئۇالر ئىنسانالرنى توغرا … نۇرغۇن تاالپەتلەر يەتتى

ىي يولغا يېتەكلەش ھئىالپ، اياتلىق يولىغا باشالھ

ىي يولدىن ئايرىلىپ ھئۆزلىرىمۇ ئىال، ئۇياقتا تۇرسۇن

ىلىيىتىنىڭ ئارقىسىدىن تىلىنى ھجا روپاۋقالدى. يا

ە بۇنلۇق ئىچىدەز، يدىغانەساڭگىلىتىپ يۈگىر

 .قالدىپ روپادىن بېقىندىلىق تېلەيدىغان بولۇۋيا

 ۋىيلىشىۋاتقانزامانىۋە مانا بۇ ئايالالر مەسىلىسى 

كەلگەن باشقا مۈشكۈلچىلىكلەرنىڭ چ مۇسۇلمانالر دۇ

 .اتىھەقىقى ئىزاھ

، ازات بولۇش ئۈچۈنئ، ئايالالر ئوقۇش ئۈچۈنال ئەمەس

ئەنئەنىدىن ئازات بولۇش ۋە قتىن ئەخال، دىندىن

 !ئۈچۈن ئالىي مەكتەپكە كىردى

، ملەر بىلەن ئارىلىشىشەرھنامە، بىلىم ئىگەللەش

، وقۇقى. دىنھئايالالرنىڭ … سىنىشىش، ئەركىنلىك
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وقۇقالرنى چەكلەيدۇ. ئايالالر ئۆز ھئەنئەنە بۇ ۋە ئەخالق 

داق توساقالرنىڭ وقۇقىغا ئىرىشىش ئۈچۈن بۇنھ

روپا ۋيا ك. بۇرۇنەەممىنى بىتىچىت قىلىشى كېرھ

 .ق دېيىلگەنئاياللىرىغا ئەنە شۇندا

ئىلگىرلەش يۈز ەپ سەكرڭ ېچقانداق چوھبۇ جايدا 

ەممە ئىش تەدرىجى بولدى. سۇيقەستچىلەر ھبەرمىدى. 

ئۇنداق  ،ئەمما، شۇنداق بولۇشنى بەك ئارزۇ قىلسىمۇ

مىدى. ئەمەلىيەتتە كەتپ بولۇشتىن ئۈمىد كۈتۈ

 .ئۇنداق بولۇشىمۇ مۇمكىن ئەمەس ئىدى

پ اقالردىن بۆسۈئەينى زاماندا تۆت قىز بارلىق توس

بىيات ەېرىستىتىنىڭ ئەدمىسىر ئۇنىۋپ ئۆتۈ

چىالر ا كىردى. پۈتۈن جەمئىيەت قوللىغۇفاكۇلتېتىغ

بۇ پ، الغۇۋبىلەن قارشى تۇرغۇچىالر ئوتتۇرىسىدا دا

 .ىدىتمەكتە ئەيېڭى سىناقنى كۆز

-ئوغۇل ئوقوغۇچىالر مەكتەپنىڭ ئېچىۋە بۇ تۆت قىز 

نومۇسلۇق ، ايالىق، ھبلىكەايىتى ئەدھسىرتىدا نا

ت قىلغۇچى كۆزلەرمۇ بەك ەكۆرۈنەتتى. ئەتراپتا نازار

پ ئۆتۈپ توال ئىدى. شۇنداقتىمۇ توساقالرنى بۆسۈ

ىڭ قولىدىن ئىش مىسىر قىزلىرىن

قىزنىڭ تۆت مەزكۈر  كېلىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىغان

نەشرى قىلغان  ىالل گېزىتىھئەمىنە سەئىد  -بىرى 

يىلنىڭ ىلىك خاتىرىسىگە مۇنداق يازىدۇ: كۈند

ئاخىرىدىكى ئېنگىلىز تىلىدىن ئېغىزچە ئېمتىهان 
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ۋە ئېلىش كوللىگىيىسى ئەنگىلىيىلىك بىر ئەر 

مىسىرلىق بىر ئەر ئوقوتقۇچىدىن تەشكىللىنىپتۇ. 

ئوقۇتقۇچى غىال ئېنگىلىز ئېمتىهان باشلىنشى

سورىدى. ەپ د؟ ەببەتكە قانداق قارايسىزھمۇمەندىن: 

 قالدىم. مىسىرلىقەپ ماللىققا تەمتىرەمەن د

ئېمتىهان ، بتىن قىپقىزىل قىزىرىپەتقۇچى غەزئوقۇ

مەيدانىدىن چىقىپ كەتتى. ئەنگىلىيىلىك 

دېدى. ڭ، امالشتۇرۇۋدا، ېچقىسى يوقھئوقۇتقۇچى: 

ەببەت ھمۇ، قىلدىم ېسە ھمنى شۇنداق ئازادەمەن: ئۆز

 ان سۆزلىدىم.ۋكېكەچلىمەي را، مايتوغرىسىدا تارتىن

 .ئېنگىلىزالرنىڭ ئەسلى مەقسىتى ئەنە شۇ ئىدى

ئاتالغان ەپ تىتى دئۇنىۋېرىسە ىرھاقتىدا قاۋئەينى 

ىستىتى ئىسالمىي قىممەت قاراشالرغا مىسىر ئۇنىۋېر

قىزالرنى -مۇسۇلمان ئوغۇلۋە رېئايە قىلىش ئۈچۈن 

ئەخالق ، دىن بەلكىئۈچۈن قۇرۇلمىغان. ېتىشتۈرش ي

ۇجۇم قىلىدىغان ھئەمەلىي ۋە اكى ئەنئەنىگە ئاغزۋە 

بولۇشقا قۇرۇلغان. بۇ مۇنبەر مىسىردا  بەرئەركىن مۇن

كەم بولسا بولمايدىغان ، چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ

رۈككە ئايالنغىچە بىراقال ئوتتۇرىغا ۋئاساسى تۈ

ۋالغاندىن ر ساقالندى. كۈچىيىەچىقىشتىن ئىمكانقەد

كېيىن مەيدانغا ئوچۇق چىقىپ خالىغىنىنى قىلدى. 

 .ېچكىم يوق قىاللمايتتىھئەمدى ئۇنى 
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دانلوبنىڭ ئالىي پىداگوگېكا مەكتىپى زور بىر تۈركۈم 

زىپىسىنى تولۇق ۋەئوقۇتقۇچىالرنى يېتىشتۈرۈش 

ە كېيىنكى مەزگىللەردپ، تاماملىغان بولۇ

ۇچىالرنى ئوقوتقۇچىلىقنى شۇالر قىلدى. ئۇالر ئوقۇغ

قىممەت ۋە ئەخالق -ەپدىنى ئەد، دىندىن بەزدۈرىدىغان

، يوشۇرۇنھ ەرلەرنى گاەھقاراشالردىن ئايرىيدىغان ز

 .ئاشكارا تارقاتتىھ گا

ك ئىدى. ەئەمدى دائىرىنى كېڭەيتىش كېر

ىم. ھئوقوغۇچىالرمۇ مۇ، ىمھئوقوتقۇچىالرمۇ مۇ

مۇددىتىمۇ ، مەكتەپنىڭ دائىرىسى چەكلىك ،بىراق

امان مەكتەپتىن ئايرىلىپ ھقۇغۇچىالر چەكلىك. ئو

پ ان بولىشىدۇ. بۇ چاغدا كۆۋئۆز يولىغا را

سانلىقلىرىنىڭ تەپەككۈر بۇالقلىرى ئېتىلىپ 

اياتى كۈچى سۇسلىشىدۇ. شۇڭا ئەركىن ، ھۇقالىد

، ئەرلەرگە، پۈتۈن جەمئىيەتكە، پىكىر يۈگۈزىدىغان

 ملەرگە ئەركىن پىكىرەەممە ئادھ –ئايالالرغا 

ي ك ئىدى. ئالىەانالر بولۇشى كېرتارقىتىدىغ

رنى تلەخىزمەڭ پىداگوكېكا مەكتىپى شۇنچە چو

زىيپىنىڭ ڭ ۋەئەمما بۇ چو، قىلغان بولسىمۇ

زىپىنى پەقەت ۋەۆددىسىدىن چىقالمايتتى. بۇ ھ

، ئاالاليتتى. دېمەك ئۇنىۋېرستىتال ئۈستىگە

سلىۋىدىال ئېنىق نىشان بىلەن ەئۇنىۋېرىستىت د

 .قۇرۇلغان ئىدى
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للۇدىغا بەكمۇ ۋەبۇ ئۇنىۋېرىستىتنىڭ تەكىشىلەر 

ك ئۇردى. ەانىدۋخۇش بولدى. ياشالر ئۇنىڭغا ئۆزىنى پەر

ەر ھبۇ ئۇنىۋېرىستىت قارىماققا ئەز، چۈنكى

پ، ەرگە بارماس بولۇھكىشىلەر ئەز، قاتماللىشىپ

دانلوبنىڭ پىالنى بويىچە يېتىم قالغاندىن كېيىن 

قنى بوشلۇ نىيەمەدۋە پەيدا بولغان بىر ئىلمىي 

بىزدىمۇ ئۇنىۋېرىستىت بار ك قىالتتى. ەتولدۇرغاند

 .روپاغا ئوخشاش بولدۇقۋبىزمۇ يا، بولدى

شادالنغۇچىالرنىڭ كۆڭۈللىرىدىكى بۇ خىيال 

جىگە چىقاردى. كۆپلىگەن ۋشادلىقنى تېخىمۇ ئە

ۇجۇم ھكىشىلەر بۇ ئۇنىۋېرىستىتنىڭ ئىسالمغا 

دىنى قىممەت قاراشالرنى ئاشكارا ؛ قىلىش مۇنبىرىگە

ىسىغا ۋكۆزگە ئىلمايدىغان ياشالرنى يېتىشتۈرۈش ئۇ

يلىنىپ قېلىشىنى كۈتمىگەن ئىدى. ئا

يېڭىچە تەربىيە  –ەنلەر ئۇنىۋېرىستىت پۈتتۈرگ

ڭ ېچكىم ئۇالرغا تەھتولىمۇ مەغرۇر ئىدى.  ئالغانالر

قىاللمايتتى. ئۇالرنىڭكىنى خاتا ە تۇرالمايتتى. مۇنازىر

ئۇ بىر ، ساادا شۇنداق قىلىپ سالۋدېيەلمەيتتى. نا

 -نادان دېيىلەتتى. ئۇنىۋېرىستىتتىال ، قاتمال، قاالق

، ئەركىن پىكىر، ەقىقى بىلىمھپەقەت مۇشۇ جايدىال 

، ئىلمىيلىك، رلىكۋەققىيپەرەتەر، رەنەزڭ كە

ەر قانداق جايدا ھبار ئىدى. باشقا … ئەركىنلىك

رىلەرنىڭ يالدامىسى بولغان ەۋچۈشكۈنلەشكەن د

اياتلىق ، ھىكلىكچىر، قاتماللىق، قاالقلىق
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الەت بار ئىدى. ھتلىك جادولقۇنىغا ئېچىلمىغان زۇلمە

ئەيىب ڭ چوڭ ئە ئۇالرنىڭ چەتئەل تىلى بىلمەسلىكى

 (47) .يامان قاالقلىق ئىدىڭ ئەۋە 

ئىسالمنىڭ ، ئىسالمغا ئۆچمەنلىك قىلدىغان

ۇجۇم قىلىدىغان ھئىسالمغا ، سۈرىتىنى سەتلەيدىغان

ا ئوقۇتقۇچىلىق ېتىغبىيات فاكۇلتەشەرقشۇناسالر ئەد

 قىلدى.

ب تىلى ەئەرۋە  رۈكىۋبىياتىنىڭ تۈەەدب ئەئەرئۇالر  

ۇسەيىننىڭ ھا ھفاكۇلتېتىنىڭ مۇدىرى تا

ئوقۇغۇچىالرغا ئۆز پىكىرلىرىنى ە يىتەكچىلىكىد

ۇدىي شەرقشۇناس ھيەە سېڭدۈردى. شۇالرنىڭ ئىچىد

 يتتى: ەمارگوليوس بار ئىدى. ئۇ مۇنداق د

بلەر ەئەر، سىبى نامەلۇمەممەد پەيغەمبەرنىڭ نەھمۇ»

چاقىراتتى. ەپ ئابدۇلال د ملەرنىەنەسىبى نائېنىق ئاد

نەسىبى  –ئابدۇلال ، ەممەد ئابدۇلالنىڭ ئوغلىھمۇ

ېچقانداق ھئۇنىڭدىن باشقا   ( 48) «م.ەنامەلۇم ئاد

                                                           
ر ااا غاا يز م كنير من اغقراء أ نك من  ريجك ت ك اغجامزف   ومن دراساااابك اغ لف اغم ج يزيف واغردب  (47)

أصااادر  ياا أقرر ذنا نن ناااابيف مزهديف لاااد اغجامزف ! إ اا ذك اغحقيقف اغبك اغم ج يزي  يها     سااات 
غم تزد  ا يف ! وغا ينكر أةد أ ا من اغناةيف ] اغنقا يف [ كا ت اغجامزف أوساااع أ قاي    –اغآن  –أةسااابها 

يف   ر و ريجفذاا أكنر اةبكااكااي  ااغر كار ] اغزاغايف [ . وغكنها غم تكن تفجا ا ا ها غنقد اغحضااااارا اغل
وا بيار اغااااغح من ثاارذا غ اسااباادا  ا  ك ]  هضااف [ ةقيقيف   مع ارل اغااسااد من ذذا اغناار   إ اا 

 كا ت ن ق اغزكس من ذغك من أكبر أدوات ] اغبلريب [ .  
ا ترغيب مرجفغيفث    Mohamedanismا ظر  اااااد ا اغديا ف اغاحاديف  )48)

 .  Universal History of The World ك مفسفنف تاريخ اغزاغم   
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 ،باقمىدى. ئىهتىمالەپ شەرقشۇناس بۇنداق گەپنى د

 .كەبۇ كىشىلەرگە تاسادىپىيلىق تۇيۇلغان بولسا كېر

« ىليەت شېئىرلىرى توغرىسىداھجا»ۇسەيىن ھ اھتا

ىم ھئىنجىل بىزگە ئىبرا، راتۋتە» دېگەن كىتابىدا : 

قۇرئانمۇ شۇ ، سۆزلەيدۇە ەققىدھئىسمائىل ۋە 

 بۇ ئىككىسى ،لېكىن، ئىككىسى توغرىسىدا سۆزلەيدۇ

(49) تارىختا ئەمەلىي ئۆتمىگەن شەخس.
  

نىيەت ەكى مەنىۋىي مەدمىسىردى»ئۇ يەنە  

مىسىر »يدۇ: ەدېگەن كىتابىدا مۇنداق د «ىستىقبالىئ

ئوتتۇرا ئاق  ،بەلكى، شەرقنىڭ بىر قىسمى ئەمەس

ەممە ھ دېڭىزنىڭ بىر قىسمى. مىسىرغا كەلگەن

مۇشۇنداق گەپلەرنى  «يامانلىق شەرقتىن كەلگەن!

م يېڭى ئۇنىۋېرىستىتنىڭ ەقىلىپ يۈرگەن ئاد

بۇ كىشىلەرگە  ،بىرى بولدى. ئىهتىمالەھر

 .كەسادىپىيلىق تۇيۇلغان بولسا كېرتا

                                                           
وهي القول بأن الشعر الجاهلي الحقيقي كان أبلغ من القرآن  –األفكار الرئيسية في هذا الكتاب (49)

، ولذلك طمس عليه المسلمون ، وانتحلوا شعرًا أقل منه بالغة ونسبوه إلى الشعراء الجاهليين ، " 
ا أفكار مرجوليوث المشار إليه ، انتحلهليزعموا " بعد ذلك أن القرآن أبلغ من الشعر الجاهلي ! هي 

طه حسين ! وقد صودر هذا الكتاي حين أثار ما أثار من ضجة ، ولكن طه حسين سئل في حديث 
صحفي أجراه معه محمود عوض في مجلة صباح الخير قبل وفاة طه حسين بعام واحد عن أفكاره في 

 هذا الكتاب فقرر أنه ما زال مؤمناً بكل حرف فيها !   
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 «قۇرئاندىكى قىسىسىلەر»بىرسى مۇنداق دېدى: 

ئەمەلىي ، ئەمەلىي تارىخپ، ېكايىلەر بولۇھبەدىئي» 

سۆزلىمەيدۇ. بۇ پەقەت بەدىئي ە ەققىدھشەخىسلەر 

فانتازىيىلىك  چىقىلغانپ مەقسەتلەر ئۈچۈن توقۇ

بۇ كىشىلەرگە  ،ئىهتىمال «ېكايىلەر.ھبەدىئي 

(50) .كەسادىپىيلىق تۇيۇلغان بولسا كېرتا
  

بۇ تاسادىپىيلىقالرغا چىدىمىغان كىشىلەر ئاخىرى 

بۇ تولىمۇ ئاجىز  ،كۆتۈردى. لېكىىنڭ قوزغىال

رېئاللىقنى ئۆزگەرتەلمىدى. پ، بولۇڭ قوزغىال

ت بېرىشى ەئاقىسىدىن مەدە سۇيقەستىچىلەرنىڭ پەرد

جۇدىيەت ئۆزىنى تېخىمۇ ۋئارقىسىدا يېڭى مە

ىڭ سەزگۈسىمۇ كەملىدى. كىشىلەرنھمۇستە

نىڭ  «ېلىقى قوزغىالڭچىالرھ»ەتتا ھقاششاقالشتى. 

ئۆزلىرى كېيىنچە ئۇنىۋېرىستىت ستودېنتالرغا 

ۋە گەپلەر ، ىلىقى غەلىتە ئىدىيەلەر، ھئايلىنىپ

كەتتى. ئەمدى پ ەمجىنىس بولۇھئىشالر بىلەن 

  امنىڭ ئاچچىقىنىۋئا ئۇنىۋېرىستىتتىكى ئىشالر 

 .ان بولدىكەلتۈرمەيدىغ

بىيات پاكۇلتىتى مەخسۇس ئەجنەبىيچە تەپەككۇر ەئەد

ىسىغا ئايالندى. ۋۇرۇش ئۇۇر چۈجىلىرىنى يايدۋۋتەسەۋە 

ئۇنىڭ ئورنىغا ، يوقىتىپ ا چىرىك پىكىرلەرنىۋبۇ ئۇ
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چۈشەنچىلەرنى  ئەنئەنىگە يات بولغانۋە ئەخالق ، دىن

ئارقىسىدىكى ە پەرد؛ سسىتىدىغانەد

بويىچە يېڭى جەمئىيەت  سۇيقەستچىلەرنىڭ پىالنى

قىلغۇچىالرنى  قۇرىدىغان ئەركىن تەپەككۇر

ۋە ىدا يايدۇرۇلغان خوراز ۋچىقتى. بۇ ئۇپ يېتىشتۈرۈر

غانچە زىيانكەشلىك مېكيانالر دىنغا خالى

الرغا ئايالندى. «كاللىسى ئازات»يەتكۈزىدىغان 

قانۇنچىلىق فاكۇلتېتى مەخسۇس قانۇنشۇناسالرنى 

ىن باشقا نەرسىنى تەربىيىلىدى. ئۇالر قانۇند

قانۇن تۈزۈشكە يان ، ئۆگەنمىگەچكە قانۇنچىلىققا

ۆكۈمەت قانۇنى ھباساتتى. اهللا نىڭ شەرىئىتىنى 

شەرىئەت ، قىلىشقا قاتتىق قارشى تۇراتتى. چۈنكى

ملەر ەئۇالرنىڭ ئېسىگە زادىال كەلمەيتتى. بۇ ئاد

، ۆكۈمەت ئەربابلىرىغا، ھكېيىنچە سىياسىيونالرغا

كۆزگە كۆرۈنگەن كىشىلەرگە ە ەدھئىجتىمائىي سا

، ئايالندى. تەبئىي پەن فاكۇلتېتلىرى دوختورالرنى

تەبئىي پەنچىلەرنى  –ئاگرونومالرنى ، ئىنژېنېرالرنى

ەممىسىنى نوقۇل غەربچە ھ ،يېتىشتۈردى. لېكىن

( 51) «ئەلمانىيچە يېتىشتۈردى.
 

                                                           
 51Secularism
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بۇنداق يېتىشكەنلەر ئۆزى دىندار بولۇش ئۇياقتا  

ۇ سۆزلەرنى ئاڭالشقىم تۇرسۇن دىن توغرىسىدىكى

دىن ، ملەرەئۇالر ئىلمىي ئاد، تاقەت قىاللمايدۇ. چۈنكى

دىن ، ئۇالر رېئالىزمچىالر، چۈنكى؛ دېگەن خوراپات

ئۇالر ، ئۇالر مۇتەپەككۇرالر ،چۈنكى؛ دېگەن ئەپسانە

ام بىلەن ۋردار بواللمىغان ئاۋەخەھەقىقەتتىن ئىلمىي 

قالسا بولمايدۇ. ئۇالرنىڭ پ بولۇە رىجىدەبىر د

بتىكى ئەلمانىزمچى مەسلەكداشلىرىدىن ئۆز ئانا غەر

تلەش ئارتۇقچىلىقى بار. ئۇالرنىڭچە ئانا ەاقارھتىلىنى 

پەن تىلى بولۇشقا يارىمايدىغان قاالق تىل. -تىل ئىلىم

تلىك خوجىلىرىنىڭ تىلىدا ەەزارھشۇڭا ئۇالر 

ب تىلىدىكى يازمىالرغا قارىمايدۇ. ەسۆزلەيدۇ. ئەر

ب ەقاالق تىل. قۇرئان ئەرۋە ب تىلى قاتمال ەئەر، چۈنكى

، ئۇالر قۇرئاندىن تېخىمۇ ئۈركىيدۇ؟! تىلدا يېزىلغانغۇ

 .قۇرئاننى ئەسلى ئوقومايدۇ

بىرىنى ئەنە شۇنداق -ەرقايسى فاكۇلتېتالر بىرھ

ۇجۇدى بىلەن غەربكە ۋئاخىرىدا پۈتۈن ، يۆلىشىپ

يدىغان قايتا مۇسۇلمان بولۇشنى خالىما، يۈزلەنگەن
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پ مەن شايكىالرنى يېتىشتۈرۈالد دىنغا دۈشۋبىر ئە

(52) .چىقتى
  

قانۇنچىلىق ، بىيات فاكۇلتېتىەبۇ ئۇنىۋېرىستىت ئەد

تەبئىي پەن فاكۇلتېتىدا ئوقوغانالردىن ، فاكۇلتېتى

پ رنى يېتىشتۈرۈتالئازائىسالم دىنىدىن ، غەربلەشكەن

يەنە ، چىقتى. بۇ ئۇنىۋېرستىتنىڭ بىر نىشانى بولسا

ئەنئەنىدىن ۋە خالقتىن ئە، بىر نىشانى دىندىن

ئايالالرنى يېتىشتۈرۈش  ئىدىيىسى ئازاتئايرىلغان 

»زىيالىي  ستودېنت قىز« ...»ئىدى. 

بۇ ئۆزگەرتىشتە  «.»ئىدىيىسى ئازات ئايال... ئايال« ..

ئازات بولىدىغانالرنى ، ك بولىدىغان سۆزلەرەكېر

كۆپەيتىشتە جانغا ئەسقاتىدىغان سۆزلەر ئىدى. ئۇنىڭ 

ە استىلىرى ئايالالر مەسىلىسىدۋئۈستىگە تەشۋىقات 

ئىشنى تېخىمۇ ، اتقان ئوتقا ياغ چېچىپۋكۆيۈ

سۇيقەستچىلەر تولۇق ، يوغىناتتى. شۇنداق قىلىپ

 مەقسەتكە يەتتى. 

ئايالالر ئىسمائىلىيە مەيدانىدا ئېنگىلىزالرنىڭ 

ىجاب ، ھمايىش قىلىپگازارمىسى ئالدىدا نا
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ئان ئىدى. لىۋان خرىستى ئوت تۇتاشقانە كۆيدۈرگەند

(53) ئاخباراتلىرى بۇ ئوتقا تېخىمۇ ياغ چاچتى.
  

ئاخباراتچىالرنىڭ نەزىرى ستودېنت قىزالرغا  

ل ەئۇالر ستودېنت قىزالرنىڭ گۈزپ، تىكىلگەن بولۇ

، ىلىنىپەرىكەتلىرىدىن پايدھنەپىس ۋە يى چىرا

قانات يايدۇردى. بۇ  ڭتەشۋىقاتنى تېخىمۇ كە

نت ئۆتكەن ستودېپ تەشۋىقاتالر توساقالرنى بۆسۈ

ئوتتۇرا ، دىن-قاراڭغو ئەنئەنىلەر؛ قىزالرنىڭ

 ۇلمەتلىك پىكىرلىرىدىن قۇتۇلغانئەسىرنىڭ ز

كۈننىڭ سېرىقىنى كۆرۈش... مىسىر ئاياللىرىنىڭ 

مئىيەتنىڭ ئىشلىرىغا ئازات بولۇش... جە

  (54) .ملىرىنى تېخىمۇ تىزلەتتىەقەد قاتنىشىش...
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بۇ تەشۋىقاتالرنىڭ سايىسىدا ئايالالرنى ئۆيگە 

، ئەرگە قۇل قىلىپ بېرىدىغان ،سولىۋىلىپ

ە پسەندەوقۇقلىرىنى دۋە ھئايالالرنىڭ ئادىمىيلىكى 

، باال تۇغۇش، ئايالالرنى قورساق كۆتۈرۈش، قىلىدىغان

ئەرگە خىزمەت قىلىشتىن ، باال بېقىش، باال ئېمىتىش

 ىلغىلى قويمايدىغان ئەنئەنىلەرگەباشقا ئىشالرنى ق

 .پ تۇراتتىۇجۇم قىلىش پۇرسىتى دائىم چىقىھ

ت قىلىپ ئۆتكەن ەەقىقەتكە ئىشارھبىز يۇقىرىدا بىر 

پ الھئۇنى تېخىمۇ چوڭقۇر ئىزاە ئىدۇق. بۇيەرد

 .ئۆتمەكچىمىز

ئەمەلىيەتتە ، ئايالالر زۇلۇمغا ئۇچرىدى ،ەقىقەتەنھ

قورساق ، ئۇالرغا ناچار مۇئامىلە قىلىندى. ئۇالرنى نادان

پ ەتۇغۇشتىن باشقىنى بىلمەيدۇ... دۋە كۆتۆرۈش 

ت قىلىندى. بۇ ئىسالمىي چۈشەنچىلىرى ەاقارھ

ەتتە قاالقالشقان جەمئىيەتكە ھجەە ئەقىد پ،بۇزۇلۇ

ىلىيەت ھىالنە قىلىقتۇر. جاھسېڭىپ كىرگەن جا

تلەشكە ەاقارۋە ھالالردا ئايالالرنى خورالش پ ھكۆ

ئۇنىڭ ۋە ىلىيىتى ھرىم جاۋە مايىل كېلىدۇ. يۇنان 

ىتى لىيھازىرقى زامان جاھمىراسخورى بولغان 

ئەرلەرنىڭ پ، ئەخالقىنى بۇزۇپ، ئايالالرنى پەسلەشتۈرۈ

كۆڭلىنى ئاچىدىغان ئويۇنچۇققا ئايالندۇرۇشقا بەك 

 .مايىل
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پۈتۈن ئىسالم دۇنياسىدىكى ئايالالرنىڭ ۋە مىسىر 

ئۇالرنىڭ ئىنسانىي پ، ئورنىنى يۇقىرى كۆتۈرۈ

ەر ھهللا ك ئىدى. ەى ئەسلىگە كەلتۈرۈش كېرئورنىن

 لىك قىلىپ ياراتقان: ۆرمەتھقانداق ئىنساننى 

م ەەقىقەتەن بىز ئادھ») َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم ( 

» ...ۆرمەتلىك قىلدۇقھبالىلىرىنى 

هللا ئايالالرنى ئىنسانلىقتا  ( 56)) بَ ْعُضُكْم ِمْن بَ ْعٍض ( 

بىرىڭالردىن -ر قىلغان: «سىلەر بىرۋەئەرلەر بىلەن بارا

 » .لگەنەتۆر

باال بېقىش جەريانىدا ۋە ۈش هللا ئانىالرنى قورساق كۆتۈر

ت ەئىززە ىدھمۇشەققەتلىرىگە يارىشا ئاال-تارتقان جاپا

 ۆرمەتكە ئىگە قىلدى:ۋە ھ

ئىنساننى ئانىسى » (57) ) َحَمَلْتُه ُأمُُّه ُكْرها  َوَوَضَعْتُه ُكْرها  (

مۇشەققەت بىلەن پ مۇشەققەت بىلەن قورساق كۆتۈرۈ

 » ...تۇغدى

تىلى ئارقىلىق  هللا پەيغەمبەر ئەلەيهىسساالمنىڭ

بايان قىلدى. ەپ جەننەت ئانىالرنىڭ تاپىنى ئاستىدا د

ئىسالمنىڭ مۇشۇنداق يوليۇرۇقلىرىدىن ئېزىش 

شەيتانالر بۇ ، ۇجۇمغا يوچۇق ئاچتىھئىدىيىۋى 
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ئىسالمىي جەمئىيەتكە ، يوچۇقتىن پايدىلىنىپ

را پ كېرىپ سۇيقەستىلىك پىالنىنى ئىجسېڭى

ىسالمنى توغرا ادا ئىسالمىي جەمئىيەت ئۋقىلدى. نا

شەيتانالر قايسى يوچۇقتىن ، ئىجرا قىلغان بولسا

 .لەيتتىەكىر

چۇقان ەپ د «ئايالالر ئازاتىلىقى»ىلىيىتى ھروپا جاۋيا

ئەنئەنىدىن ۋە ئەخالق ، ئايالالرنى دىن، سېلىپ

، ئىشخانىغا، ۇتقاۋزا، تتى. ئايالالر كوچىغاەچىقىرىۋ

چ يالىڭا، رىتىنى ياپمايۋخىزمەت ئورۇنلىرىغا ئە

ت ەىقتى. ئايالالر ئەرلەر بىلەن ناتوغرا مۇناسىۋچ

ىنىمۇ بۇلغىدى. ئائىلە ھرو، بەدىنىنىمۇ، قىلىپ

، رگەردان بولدى. جىنايەتبالىالر سە، بۇزۇلدى

ا ۋنېر، بىئاراملىق، ەر چىكىشەھز، شلىكاراقكەھ

، ئۆزىنى ئۆلتۈرىۋىلىش، ى كېسەللەرھرو، كېسەللەر

، لىكىج ئالدى. ئۆزىنىڭ يۈكسەكۋساراڭلىق ئە

قالغان پ دىلىشىشنى ساقالۋبىر گە، ۋە پاكلىقى

ىليەتكە ھئىسالمىي جەمئىيەت كىشىلىرى بۇجا

ئىمانىي ئۈستۈنلۈك ۋە تلىنىش ەنەپر، ئىنكار قىلىش

 .كەلدىپ نەزىرى بىلەن قارا

ە ىلىيىتىنىڭ بۇ كۈنلەردھازىرقى زامان جاھ«

غان نۇقسانلىرى ئىسالم دۇنياسىدا ئاشكارىلىنىپ قال

باشالنغاندا تېخى ئاشكارىالنمىغان.  ەرىكىتىھئايالالر 

نىڭ «ئايالالر مەسىلىسى»ئىسالم دۇنياسى  ،شۇڭا
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سىرتقى ، تېگىدىكى بۇزۇقچىلىقنى بىلەلمەي

پ ىق تەرىپىگىال قاراتچىلاھئىسالكۆرنۈشىدىكى 

باقتى بەزىلەر. بۇ توغرا ەپ شۇنداق د ئېزىپ قالغان.

 ئامېرىكلىق يىلى-9161-ئەمەس. خېلى بۇرۇنال پ ەگ

پەلسەپە »ېل دىيورانت ئۆزىنىڭ ۋيازغۇچى 

 :دېگەن كىتابىغا مۇنداق قۇرالرنى پۈتىدۇ «ىتلىرەلەزز

 

ايات كېچىكىپ توي قىلىشقا ئېلىپ ھنىي ەمەد«

اياتتا جىنسى ئاالقە ئىستىكىنى ھنىي ەمەد، بارىدۇ

ەممىسى بار. جىنسى ھقوزغايدىغان ئامىلالرنىڭ 

 ،لېكىن ئاالقىنى ئاسانالشتۇرىدىغان يولالرمۇ بار.

جىنسىيەت ئىستىكى بۇرۇنقىغا قارىغاندا بالدۇر 

ئۆزىنى ، كۈچىيىدۇپ يېتىلىپ قالىدۇ. جىنسى تەلە

پ كونترول قىلىش بۇرۇنقىغا قارىغاندا كۆ

ە ئىپپەتلىك بولۇش مەسخىر، ئاجىزلىشىدۇ

للەرنى تېخىمۇ ەئوبيىكىتىغا ئايلىنىپ قالىدۇ. گۈز

ياقالرغىدۇ نومۇس ئاللىقا -اياھللەشتۈرىدىغان ەگۈز

يوقايدۇ. ئەرلەر خاتالىقلىرىنىڭ كۆپلىكى بىلەن 

ە شلۇق ئىچىدىرلىنىدۇ. ئايالالر چەكسىز مەستخۇپەخ

قىلىدۇ. پ وقۇقىنى تەلەھر بولۇش ۋەئەرلەر بىلەن بار

ت ئۆتكۈزۈش ەتىن بۇرۇن جىنسى مۇناسىۋھنىكا

تكە ئايلىنىدۇ. ئاشنىالرنىڭ رىقابىتىگە ئۇچرىغان ەئاد
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دىن غايىب بولىدۇ. ساقچىالرنىڭ ىشەلەر كوچىالرھپا

 .زىپىسى يەڭگىللەيدۇۋەت قىلىش ەىشەلەرنى نازارھپا

الالردا پ ھتىن كېيىن تاالغا قاراش كۆھنىكا

بىدىن ۋەقالغانلىقنىڭ سەپ تىن بۇرۇن كۆنۈھنىكا

ىشىنىڭ( ھبولىدۇ. بىز مۇشۇ كەسىپنىڭ )پا

بلەرنى ۋەئاساسى سەۋە گۈللىنىشىدىكى ئىجتىمائىي 

ئۇ كەسىپنى  ،ئەمما، يۇ-ولىمىزچۈشەنمەكچى ب

 قۇتۇلغىلى قېچىپئىنسانىيەت دۇنياسىدا 

بىنى ۋەئاساسى سەپ، قاراەپ بولمايدىغان بىر ئىش د

اقىتتا كۆپىنچە ۋازىرقى ھكۆرمەسكە سالىمىز. 

(58) مۇتەپەككۇرالدا شۇنداق قاراش بار.
  

يېرىم مىليون ئامېرىكا قىزلىرى  ،لېكىن 

ىنىپ كېتىۋاتىدۇ. نىگىلىزمنىڭ قۇربانىغا ئايل

ئايالالرنىڭ -ئەرە، نىلەردھبۇنداق قىزالر سە

پۇل تاپىدىغان سېرىق كىتابالردا پ ۋىتىنى قوزغاھشە

ىمايىسىگە ھنىڭ ھماڭدامدا بىر ئۇچرايدۇ. ئۇالر نىكا

لىقنىڭ پاتقىقىغا مېلىنىپ باشباشتاق، ئىرىشەلمەي

رازى پ تۇرۇپ تىدۇ. بىز بۇنىڭغا قاراكېتىۋا

 .ىشىنى تولىمۇ خىجىل قىلىدۇاتىمىز. بۇ كۋبولۇ
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تەسەللىي ، موزىكا-كۈتۈشتىن زىرىككەن قىزالر ناخشا

، غا ساالمالرۋچۈككە سو-چەككە، تېپىش

تنىڭ ەجىنىسى لەززۋە اراقكەشلىك سورۇنلرى ھ

قىزىقتۇرىشى بىلەن ئىشىقۋازلىق قايناملىرىغا 

ە رىجىدەئىنسانىيەت تارىخىدا مىسلى كۆرۈلمىگەن د

ىدا ھقىزالرنىڭ ئەركىنلىكى گا بېرىلىپ كېتىۋاتىدۇ.

ىنلىكتە ئەكىس ئېتىۋاتىدۇ. ئىقتىسادىي ئەرك

اتىدۇ. ئەرلەر ۋشتا ئۆزىنىڭ چېقىمىنى قامداتۇرمۇ

ت ئىگەللىگەن ئايالالر ەارھئىشىقۋازلىقتا يۇقىرى ما

بۇ  ،ئەمما، بىلەن توي قىلىشنى خالىمىسىمۇ

ئايالالرنىڭ پۇل تېپىش ئىقتىدارى ئەرلەرنى 

دېمىسىمۇ ئەرنىڭ ، قويىۋاتىدۇ. راست پئىككىلەندۈرۈ

ازىرقى ھخوتۇن ئىككىسىنىڭ -ەققى ئەرھن ئىش ۋەتۆ

(59)؟ىيىسىدىكى تۇرمۇشىغا قانداق يېتىدۇۋسە
  

مەلۇماتلىق بىز ئەمدى قىزالردىن باشقا ... 

نلىرىمىزنىڭ نەتىجىلىرى كىشىلەرنىڭ قىلىۋاتقا

 ...!باقايلىپ توغرىسىدىكى سۆزلىرىنى ئاڭال

ازىر ھبىزنىڭ ، ىڭ قارىشى شۇكىسانلىقنپ كۆ

قىلىۋاتقانلىرىمىزنىڭ نەتىجىلىرى بىز 

ك بولمايدۇ... بىز ەياكى ئارزۇ قىلغاند، كەئويلىغاند

پ بىر ئۆزگىرىش دولقۇنى ئىچىگە غەرق بولۇ
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تلەرگە ەر ئاقىۋەبۇ ئۆزگىرىش مۇقەرر، كېتىۋاتىمىز

ئېلىپ بارىدۇ. بۇ چاغدا بىزگە تالالش ئىمكانىيىتى 

ت بىلەن ەتۈزۈملەردىن شىددۋە ئەنئەنە ، تە. ئادقالمايدۇ

تلەرنى پەيدا ەقاڭقىپ چىقىش يەنە قانداق يامان ئاقىۋ

(60) »؟قىالر...
  

ئەخالقى قىممەت ، دىنى ،بەلكى، مەدىنسىز بىر ئاد

ېل دىيورانتتەك بىر ۋقىلىدىغان ە قاراشالرنى مەسخىر

بۇرۇن شۇنى  كەم بۇنىڭدىن يېرىم ئەسىر كۆپرەئاد

ئىسالمىي جەمئىيەت تېخىمۇ ە، يەرد چۈشەنگەن

ك ئىدى. ئىسالمىي ەك چۈشىنىشى كېرەبەكر

مبەرنىڭ پەيغە، ت هللا نىڭ كىتابىجەمئىيە

سۈننىتىگە ئىمان ئېيتىشتىن كەلگەن ئىمانى 

ت بىلەن توغرا يول تاپىدۇ. كىشىلەرنىڭ ەبەسىر

ئىشقا ئاشقان ە ب قىلىشلىرى نەتىجىسىدۋەسە

پ ىكىنى كۆرۈرلەىي قانۇنىيەتنىڭ مۇقەررھئىال

مىللەتنىڭ ئەخالقىي ۋە يېتەلەيدۇ. شەخىسنىڭ 

پ رۈت كەلتۈەقىۋبۇزۇلۇشىنىڭ يامان ئا

بۇ يەردىكى  ،چىقىرىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ. لېكىن

ەقىقى ھئىسالمىي جەمئىيەت ، مەسىلە شۇكى

ل ەشەيتانالر د، كەتتىپ ئىسالمدىن بەكمۇ يېراقال

 ئىسالمىيە يوچۇقتىن كىردى. ئۇالر كىرگەند مۇشۇ
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، كەتتىپ الجەمئىيەت توغرا ئىسالمدىن يېراق

دېمىدى. ئۇالر بۇنداق  كەئىسالمغا قايتىشى كېر

بۇنداق دېيىش ئۈچۈن چۇقان ، دېگىلى كەلمىگەن

ئۇالر پۈتۈن كۈچى بىلەن  ،كۆتۈرمىگەن. بەلكى

ئۇالرنى ئاخىرى ، مۇسۇلمانالرنى دىندىن چىقارغىلى

دىندىن تەلتۆكۈس يېراقالشتۇرىدىغان بىر يولنى 

ەر باب بىلەن مۇسۇلمانالرنىڭ ، ھىپ بەرگىلىسىز

 .دىنغا قايتىشىنى توسقىلى كەلگەن

ەپ ەرىكەت باشلىغاندا كىشىلەرنىڭ دىنسىز دھئۇالر 

ئەيىبلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن مۇسۇلمانلىقنى 

قالقان قىلدى. مەسىلەن قاسىم ئەمىن شۇنداق 

ايىتى تىزال مۇددىئاغا ھقىلدى. ئۇالر بۇ باسقۇچتا نا

اقتىدىكى شارائىتنىڭ ۋىن كېيىن ئەينى يەتكەند

ئاندىن دىنغا ، ال ئەنئەنىگەۋۋتەقەززاسى بىلەن ئا

ئىسالمغا قارىتا پ، ۇجۇم قىلىش باسقۇچىغا ئۆتۆھ

ۇجۇم قىلىش مەيدانىنى ، ھقارشى تۇرۇش، ت قىلىشەر

ۇجۇم قىلش باسقۇچىدا ھئاشكارىلىدى. ئەنئەنىگە 

سۇلمانالر ئىسالمنى توغرا ال مۇۋۋئا

ە ئەقىدىدۋە  ىمىغانلىقتىنتەتبىقل

ىالنە خاتا ھقاالقالشقانلىقتىن تېپىۋالغان جا

هللا ۋە ئۇالر هللا  ،ۇجۇم قىلدى. لېكىنھئەنئەنىلەرگە 

نىڭ پەيغەمبىرى بەلگىلىگەن توغرا ئىسالمىي 

ئەنئەنىلەرنىمۇ خاتا ئەنئەنىلەر بىلەن بىر تاياقتا 

ەممىسىنى پ، ھۇجۇم دائىرىسىگە كىرگۈزۈەپ، ھەيدھ
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ۆزگەرتىشكە تىگىشلىك چىرىك ئەنئەنە ئۋە پاچاقالش 

ەممىسى زۇلمەتلىك ئوتتۇرا ھدېدى. ئۇالرنىڭچە 

 ئەركىنلەشكەن، نۇرالنغانپ، ئەسىرنىڭ قالدۇقى بولۇ

ك ەزامانىمىزدا بۇ قالدۇقالرنى تەلتۆكۈس تازىالش كېر

 .ئىدى

ىيلىگەرلىك بىلەن ، ھەقىقەتەن مەككارلىقھۇجۇم ھ

ە نىڭ ئىچىدمۇسۇلمانالر، قەۋەرەئېلىپ بېرىلدى. د

جۇت ئىدى. ۋخاتا ئەنئەنىلەرمۇ مەۋە توغرا ئەنئەنىلەرمۇ 

خاتانى توغرىدىن ، انىيەت توغرا بولغان بولس ،لېكىن

پەيغەمبەرنىڭ ۋە نىڭ كىتابى هللا، ئايرىۋىلىش

پ سۈننىتىدىن ئېلىنغان توغرا ئەنئەنىلەرنى ساقال

ىلىيەتكە يېنىپ كەتكەنلىكتىن ئايالالر ھجا، قېلىش

يدا بولغان بۇزۇق ئەنئەنىلەرگە قارشى توغرىسىدا پە

تۇرۇش تەس ئەمەس ئىدى. بۇزۇق ئەنئەنىگە 

قىلىشقا ڭ ئېسىلىۋالغانالر بىلەن بىر مەيدان جە

توغرا كەلسىمۇ قىلغىلى بوالتتى. مۇسۇلمانالر 

رشى ئىچىدىن جەمئىيەتتىكى ئازغۇنلۇقالرغا قا

تنىڭ بۇزۇلغانلىقىغا ش قىلىشتا پۈتۈن جەمئىيەەكۆر

، ك كېرىپ ئوتتۇرىغا چىقىپەلماي كۆكرپىسەنت قى

ئىخالسلىرىغا ۋە كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقلىرى 

ات مېۋىلىرنى بېرىپ كېتىدىغان ھيارىشا ئىسال

 .ەر زامان چىقىپ تۇرىدۇھئۆلىماالر 
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ملەر ئىسالمغا ئېتىقاد ەخەبىس ئاد ،لېكىن

، سالمنى چۈشەنمەيدىغانلىقىدىنقىلغۇچىالرنىڭ ئى

بولۇپمۇ ، غانلىقىدىنيرىيالمايدىئا ەقنىھنا ەقھ

ۋە هللا ، الىتىدىن پايدىلىنىپھزىيالىيالرنىڭ جا

ا كۆرمەيدىغان ئوچۇق زۇلۇمالرغا ۋئۇنىڭ پەيغەمبىرى را

ۇجۇم پ ھەقىقى ئىسالم ئەنئەنىلرىنى ئېلىشتۇرۇھ

جار ەپ ك دەەممىسىنى يوقىتىش كېرپ، ھقوزغا

بۇزۇق ئەنئەنىلەرنى ە سلىۋىدەسالدى. ئۇالر د

دىندا بۇنداق نەرسىلەر ، ىلغانمۇتەئەسسىپالر پەيدا ق

قويۇق سەت -ئەنئەنىلەرنى قارا، يوق دېگەن بولسا

، پپەق بولغىنىدىن كېيىنۋەكۆرسىتىشكە مۇ

ئەنئەنىنى دىن پەيدا قىلغان دېيىشكە ئۆتتى. تېخىمۇ 

تاشالش پ ئۇنى چۆرۈ، دىننىڭ ئۆزى بىر باالپ: يلەۋەئەز

ئاشكارا ەپ ك دەئۇنىڭدىن قۇتۇلۇش كېر، كەكېر

 .شتىالۋتو

اتسىز قالدۇرۇشقا ۋسا، ئۇالر ئايالالرنى ئوقۇشسىز

ۇجۇم قىلدى. بۇ ئەمەلىيەتتە ئىسالمىي جەمئىيەتتە ھ

ە ئىسالم تەلىماتلىرىدىن يېراقلىشىش نەتىجىسىد

 .پەيدا بولغان بۇزۇق ئەنئەنىلەرنىڭ بىرى

قورساق ، خورالشقا، تلەشكەەاقارھئۇالر ئايالالرنى 

پەس ەپ د، مەيدۇتۇغۇشتىىن باشقىنى بىلۋە كۆتۈرۈش 

ئىسالم  ۇجۇم قىلدى. بۇ ئەمەلىيەتتەھكۆرۈشكە 
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تەلىماتلىرىغا تامامەن زىت كېلىدىغان بۇزۇق 

 .ئەنئەنىلەرنىڭ بىرى

ئەرگە پ ئۇالر ئايالالرنى خالىمىغان ئادىمىگە زورال

ۇجۇم قىلدى. بۇغۇ ئەمەلىيەتتە پەيغەمبەر ھبېرىشكە 

ەدىسلىرىگە ئوچۇق زىت ھئەلەيهىسساالمنىڭ 

ئۇالر  ،ىغان بۇزۇق ئەنئەنىلەرنىڭ بىرى. لېكىنكېلىد

، ىجابىغاھئايالالرنىڭ پ، يۇقرىقىالرغا قوشۇ

ە ئايالالرنىڭ زۆرۈرىيەتسىز سىرتقا چىقماي ئۆيد

نىڭ ۇم قىلدى. بۇنى ئايالالرنى ئەرلەرۇجھئولتۇرىشىغا 

ەپ شەخسىيەتچىلىك تۈرمىسىگە قامىغانلىق د

بولغان  رنىڭ جەمئىيەتكە ئازاتئايالال، تەسۋىرلىدى

پ چەكلىمىسىز چىقىشىنى تەلە، ىجابسىزھالدا ھ

نىڭ موئمىن ەقتە هللاھبۇ  ،الەنكىۋەھقىلدى. 

 الرغا قويغان تەلىپى ئوچۇق ئىدى: ئايال

اِهِلي  َِّة اْْلُ   ( 61) وَلى () َوقَ ْرَن ِفي بُ ُيوِتُكنَّ َوال تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رَُّج اْلج  َ

. 
ەت لىيھئىلگىرىكى جا، ئۆيلىرىڭالردا ئولتۇرۇڭالر»

ك ياسىنىپ ەرىدىكى ئايالالر ياسىنپ چىققاندەۋد

 « چىقماڭالر
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 اْلُمْؤِمِنيَن قُ     ْل ِْلَْاَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَسا ِ  ) يَ     ا َأي َُّها النَِّبي
 . (62) يُْدنِي َن َعَلْيِهنَّ ِم ْن َجالبِيِبِهنَّ (

ۋە قىزلىرىڭغا ، ئى پەيغەمبەر! ئاياللىرىڭغا

پۈركەنجە ، ئېيتقىنكى موئمىنالرنىڭ ئاياللىرىغا

 » .نلىرىنى ئورىۋالسۇنەبىلەن بەد

َُْضْضَن ِم        ْن َأْبَصارِِهنَّ َوَيْحَف ْ        نَ   ) َوقُ        ْل لِْلُمْؤِمَناِت يَ 
رِ  َها َوْلَيض          ْ ْبَن فُ ُروَجُهنَّ َوال يُ ْبِديَن اِينَ تَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظَه                     َر ِمن ْ

ُهنَّ ِإالَّ لِبُ ُعولَِتِهنَّ َأْو اِينَ ت َ  ِبُخُمرِِهنَّ َعلَ         ى ُجُيوِبِهنَّ َوال يُ ْبِدي         نَ 
 . (63)آبَائِِهنَّ ( 

ملەرگە ەرھنامە، موئمىن ئايالالرغا ئېيتقىنكى«

تاشقىي ، تلىرىنى ياپسۇنەرۋئە، تىكىلىپ قارىمىسىۇن

، زىننەتلىرىدىن باشقا زىننەتلىرىنى ئاشكارىلىمىسۇن

 » ...كلىرىنى ياپسۇنەلېچەكلىرى بىلەن كۆكر

ە مدەم قوزغىغۇچىالر بىرىنجى قەدۇجۇھ ،لېكىن

ەممىنى پ، ھئاقنى قارىغا مەقسەتلىك ئېلىشتۇرۇ

ئەركىنلىك ، چىرىك ئەنئەنە قىلىپ كۆرسىتىپ

بۇنداق چىرىكلىكنى تاشالش ە رىدەۋنۇر دە، رىدەۋد
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دىننىڭ ئۆزىنى ە مدەك دېدى. ئىككىنجى قەدەكېر

ققىياتقا پۇتلىشىدىغان قاالقلىق قىلىپ ەتەر

 ەقتە كېيىن توختىلىمىز(ھتى. )بۇ كۆرسەت

لىۋانلىق ، كەيۇقرىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزد

مۇسۇلمانچە ئىسمى بار ، خرىستىئانالر گېزىتلىرى

ۇرناللىرى ۋە ژمىسىر گېزىتلىرى  ملەر باشقۇرغانەئاد

جەڭنى پ، ئۇدا غۇلغۇال قوزغاە د-ئايالالر مەسىلسى

(64) يېتەرلىك ئوزۇق بىلەن تەمىنلىدى.
  

يول ، رنى ئاياغ ئاستى قىلىپس ئەنئەنىلەەمۇقەدد 

ۇنىۋېرىستىت قىزلىرىنى ئ اتقانۋئېچىپ ئىلگىرىلە

 ىنىھنىۋېرىستىت روئۇ، ر قىلىپۋەەخ پئىز قوغال

ى ھدىلەندۈردى. ئۇنىۋېرىستىت روۋگەە ىدھئاال

يېتەرلىك ، ىدۇرھچوڭقۇرالش رو، ىدۇرھئىزدىنىش رو

گە كەلگەن پاكىتقا ئىگە بولمىغۇچە كۆڭلى

نلىق بىلەن ئوتتۇرىغا اقساپىكىرلەرنى ئالدىر

ىدۇ. ئۇنىۋېرىستىت ھوقويماسلىق ر

ايىتى كەم بولىدۇ. ھناھ ىدىمۇ بۇنداق روئوقۇغۇچىلىر

بولغاندا پ ى توغرىسىدا گەھئۇنىۋېرىستىت رو

كەلمەيدۇ. بەلكى ھ كۆڭلىگە بۇ روېچكىمنىڭ ھ

-ئۇنىۋېرىستىت ئوغۇل ىھئۇنىۋېرىستىت رو

مئىيەتنى جە؛ قىزلىرىنىڭ ئەركىن ئارىلىشىشى
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ققىي قىلغىلى قويمىغان ەكىشىلەرنى تەر، چىرىتكەن

چىقىشى بىلەن پ ئەنئەنىلەردىن قانچىلىك قۇتۇلۇ

 .بەلگىلىنىۋاتىدۇ

مەغلۇب بولۇشتىن پەخەس ە ەي قىزچاق! جەڭدھ

دېگەنلىك ئۆزىڭىزگە ڭ مگە قارىماەرھنامەڭ، بولۇ

دېگەنلىك. ئايالنى ئەردىن پەس ڭ ئىشەن  قىلما

ئايالالر ە سىردلمەتلىك ئوتتۇرا ئەكۆرىدىغان زۇ

يتتى. بۇ شۇچاغدىن قالغان قالدۇق مگە قارىماەرھنامە

، ققىيات بايراقدارىەت. سېز بولسىڭىز تەرەئاد

ەممە ھئۆزىڭىزنىڭ پ بېشىڭىزنى ئېگىز كۆتۈرۈ

ر ئىكەنلىكىڭىزنى ۋەئىشتا ئەرلەر بىلەن بارا

 ! ئۇنىۋېرىستىتتا ئوقۇغان قىزالرڭئىسپاتال

ئازات  ستىننومۇ-اياۋە ھقارىماسلىق  مگەەرھنامە

(65) !كەبولۇشى كېر
  

، ەرىكىتى چاققانھئۇنىۋېرىستىت قىزلىرىنىڭ 

ك! كىيىمىڭىزگە دىققەت ەبەدىنى سۈزۈك بولۇشى كېر

ن ەبەد، قىلىڭ! ئۆزىڭىزگە ماس كېلىدىغان
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للىكىڭىزنى نامايەن قىلىدىغان كىيىملەرنى ەگۈز

ىڭىزنى نامايەن للىكەر گۈزەكىيىڭ! ئىمكانقەدپ تالال

؟ نېمىدىن قورقىسىز، ېچقىسى يوقھقىلىڭ! 

ياكى ؟ ئەخالقتىنمۇ؟ دىندىن قورقۇمىسىز

 ؟ئەنئەنىدىنمۇ

ئەنئەنىنى بىرلىكتە ، ئەخالقنى، كېلىڭ! دىننى

ەرىكىتىڭىزگە ھپاچاقاليلى! ئۆيمۇ سېزنىڭ 

قىڭىزدا چاققان اليى، اتىدۇۋبولۇڭ پۇتلىكاشا

-مېڭىش البواللمايۋاتىسىز! ئازات بولغان ئاي

ك! ەتارتىملىق بولۇشى كېرە سۆزد-پگە، تۇرۇشتا

شېرىن چۈشلىرىڭىزدىكى بىرسىنى كەلگۈسىدىكى 

؟! ىڭىز بولۇشقا جەلب قىلغۇڭىز يوقمۇھەمراھ

ڭ يەنە بىرنى قىلىڭ! ئە، بىرنى جەلب قىاللمىسىڭز

سىزگە ، تۇرىدىغانەپ ىمى سىزنى ئىزدھمۇ

 ملەرەادلىيا بولىدىغان ئھقىزىقىدىغان... سىزگە مە

 !كەچىقىپ تۇرىشى كېر

ۋە سۆز -پشۇنىڭ بىلەن ئۇنىۋېرىستىت قىزلىرى گە

ۋە ن غىلجىڭاليدىغاە تلىرىد-ەرىكەھ-ئىش

ئازات ، زامانىۋىيالشقاننايناقاليدىغان بولۇشتى. بۇ 

قالدى. بۇ ئايالالر پ ئايالالرنىڭ بەلگىسى بولۇ بولغان
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جىمىمايدىغان بىر ، كوچىالردا پەسلىمەيدىغان

(66) ...دولقۇنى پەيدا قىلدىئازغۇلۇق 
  

 .سۇيقەستچىلەرنىڭ مەقسىتى شۇ ئىدى

ئاخىرىدا ڭ ئۆي... ئۇنىۋېرىستىت قىزلىرىنىڭ ئە

 .ئوياليدىغىنى

، ئۆي... ئۇنىۋېرىستىت قىزلىرىغا يېتىمسىراش

ىسى قىلىپ ۋبىگانىلىق ئۇۋە يالغۇزلۇق 

تۇرۇش ئۇنىۋېرىستىت قىزلىرىغا ە كۆرسىتىلدى. ئۆيد

 .غان ئەيىبلىك ئىشقا ئايالندىاليىق كەلمەيدى

ئۆي دېمەك زىندان دېمەكتۇر... ئۆي دېمەك سىقىلىش 

راڭغۇلۇق دېمەكتۇر... ئۆي دېمەكتۇر... ئۆي دېمەك قا

دىن قالغان قاالقلىقتۇر...  رىەۋملەر دەرھدېمەك نامە

ئۆي دېمەك ئوتتۇرا ئەسىر زۇلمەتلىرىنىڭ چىرىك 

ۇرىسى ئەنئەنىسىدۇر... ئۆي دېمەك ئەرنىڭ دېكتات
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الەتكە ھدېمەكتۇر... ئۆي دېمەك جەمئىيەتنىڭ پالەج 

 ...كەينىگە چىكىنىشى دېمەكتۇر، چۈشۈشى

ى ئەرگە قۇل قىلىپ ئۇنىۋېرىستىت قىزلىرى ئايالن

نىلەرنىڭ زىندانىدا بىلىمسىز بەرگۈچى ئەنئە

 ،مىغان. بەلكىئولتۇرغىلى ئوقۇە ك ئۆيدەمىلىرىدمو

ىلغاندىال خىزمەت قىلغىلى ئوقۇغان. خىزمەت ق

مۇكەممەل پ ئۆزىگە خاس كىملىككە ئىگە بولۇ

ەپ نېمىدە ئىنسان بولغىلى بولىدۇ. ئايال ئۆيد

بۇنداق ؟... كىر يۇغىلىمۇ، تاماق ئەتكىلى؟ ئولتۇرىدۇ

باال پ، باال تۇغۇپ، قىلىش نومۇس! قورساق كۆتۈرۈ

، خىزمەتكە پۇتالشمايدۇ، اال تۇغۇشب؟... باققىلىمۇ

ۇ مۈشكۈلچىلىكنى يېڭىپ ب زامانىۋىيالشقان ئايالالر

لىق تۇرمۇش بىلەن خىزمەت مۇناسىۋىتىنى ھنىكا

النغانىدىن ھەل قىلىۋالغان. نىكاھئوڭۇشلۇق 

كېيىنمۇ بۇرۇنقىغا ئوخشاشال خىزمەت قىلسا 

 !ىمى خىزمەتھمۇڭ ئە، بولىۋىرىدۇ

روپالىقالرنىڭ ۋاي، بۇ بۇلغىنىشالر بىلەنە بىز بۇيەرد

يارىتىپ بەرگەن هللا ئايالالرغا پ، ئايالنى ئەرلەشتۈرۈ

ئايالالرنى ئايالغا خاس پ، تنى بۇزۇەئاياللىق پىتىر

تنى قاندۇرۇش ەۋھشەپ، ئىشالردىن چىكىندۈرۈ

نچە ەئايالالرنى ئەر؛ ئايالندۇرىۋالغانلىقىدىن قورالىغا

ئايالالرنىڭ دىققىتىنى ئۆيدىن خىزمەتكە پ، تەربىيلە
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ە تلەر بىلەن مۇنازىرەبۇراشتىن كېلىپ چىققان ئاسار

 .ولتۇرمايمىزقىلىپ ئ

قىلىپ ە بۇ بۇلغىنىشالر بىلەن مۇنازىر

. روپالىق ۋيىكى: يابىزگە شۇ كۇپا  67ئولتۇرمايمىز

ۋە ئۆيگە پ، ئايالالرنىڭ ئۆزى بۇ بۇلغىنىشتىن چارچا

تكە قايتىشقا ئىنتىلىشكە باشلىدى. بۇ ەپىتر

ئويۇننىڭ ئايالالرنىڭ پايدىسغا چىقمىغانلىقىنى 

مۇسۇلمانالرنىڭ بىز پەقەت  ...بايقاشقا باشلىدى

، مېڭىپپ يولدىن چىقىش لېنىيىسىنى بويال

ۋە سۇيقەستىچلەرنىڭ ئايالالر مەسىلىسنى تۇتقا 

مەقسەتكە پ، استە قىلىپ تۇرۇۋئۈنۈملۈك 

 .يەتكەنلىكىنى بايان قىلماقچىمىز

 

قولالنغان  ەرىكىتىدەھئايالالرنى بۇزۇش 

  ۋاسىتىالر

 

كەت ەرىھىم قورال... گېزىت يالغۇز ھمۇڭ گېزىت ئە

، كېنو، نە ئەسەرلىرىھسە، ېكايەھقىلمىدى. بەلكى 

                                                           
ماتېرىيالىزم بىلەن ئىسالمىيزم ئوتتۇرىسدىكى »ە مەن بۇ مەسىلىد67 

ازىرقى زاماندىكى ھ»،«م تەربىيلەش ئۇسۇلىەىڭ ئادئىسالمن»، «ئىنسان

يەنە قايتا ە قىلغان. بۇ يەردە دېگەن كىتابالردا مۇنازىر «پىكىر ئېقىملىرى

 .قىلىپ ئولتۇرمايمەنە مۇنازىر
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ەرىكەت ھرادىئو... قاتارلىق قورالالر بىلەن بىرلىكتە 

نە ئەسەرلىرى تەرجىمە ھسەۋە ېكايە ھقىلدى. 

ئىجادىي يېزىش بىلەن ، قىلىشتىن باشلىنىپ

ئاخىرالشتى. ئۇزۇن مەزگىلغىچە چەتئەلنىڭ 

ىلىدا كېنولىرى قويۇلدى. كېيىنچە ئۆزىمىزنىڭ ت

مىللىي فىلىملىرىمىزنىڭ بولماسلىقى نومۇس 

پ يدىغانالر پەيدا بولدى. شۇنىڭ بىلەن كۆەد

تىرىشچانلىقالر كۆرسىتىلىپ ئاخىىرى شۇنداق 

ر ەفىلىمالرمۇ بار بولدى. رادىئو ئاڭلىتىش بىر قەد

ايىتى تىزال ھئۇ نا ،كېيىن بارلىققا كەلدى. لېكىن

 .توپقا قوشۇلدىڭ انغا يېتىشىپ چوۋكار

 –بىر نىشانغا ەپ، ۇ قورالالر مۆرىنى مۈرىگە تىرب

ئەنئەنىدىن ، ئەخالقتىن، مۇسۇلمانالرنى دىندىن

رگە ەدىنى قىممەت قاراشالرنى نەز، قايتۇرۇش نىشانىغا

اياتلىق يولىنى دىنى قىممەت ، ھئالمايدىغان

ۋە ت ەئادە، ئىراد، تەپەككۇر، قاراشالردىن ئالمايدىغان

ىممەت قاراشالرغا دىنى قە پائالىيەت شەكىللىرىد

دىننىڭ گېپى  ،بەلكى، ئىلتىجا قىلمايدىغان

زاڭلىق ۋە قىلىدىغان  ەدىننى مەسخىر، چىقسىال

قۇرۇش پىالنىغا  »يېڭى جەمئىيەت»قىلىدىغان 

 .ئاخىرى يەتتى

پ استىلەر توغرىسدا سۆزلەۋبۇجايدا بۇ 

استىالرغا ۋاجىتى يوق. بۇ ھئولتۇرىشىمىزنىڭ 
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پ قوشۇلغاندىن سېنقويغۇ كېلىۋە تېلىۋېزىيە 

يران ۋەاياتىدا پەيدا بولغان ھكېيىن مۇسۇلمانالرنىڭ 

تلەر توغرىسىدا سۆزلىشىمىزنىڭ ەئاسارچ قىلغۇ

اجىتى يوق. چۈنكى بۇ بىر ئەمەلىي ھتېخىمۇ 

پ اقىت كۆرۈۋەر ، ھەر كۈنىھرېئاللىق. ئۇنى كىشىلەر 

نتلەردىكى ەاستىلەرنىڭ پەرزۋتۇرىۋاتىدۇ. بۇ 

ەرخىل ھىلەن كۆرىۋاتىدۇ. تلىرىنى كۆزى بەئاسار

تلەردىن ەنتلىرىنى ئاسارەپەرزپ، تلەرنى چەكلەەئاسار

قىلىشقا قۇربى يەتمەيۋاتىدۇ. بىز پەقەت بۇ پ ساقال

ياتقان پ ئىشالرنىڭ ئارقىسىدا يوشۇرۇنۇ

ۇر قىلىشىمىزغا ۋۋسۇيقەستىلىك پىالننى تەسە

نى ئوتتۇرىغا رىشكىلەرۋئە ياردىمى تېگىدىغان ئازغىنە 

 .قويىمىز

ۇرنال چىقىرىپ ژروز يۈسۈف )ئايال( ئۆز نامىدا 

ئاخباراتچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىشتىن بۇرۇن 

ئويۇن قويۇش بىلەن شۇغۇلالنغان. ئۇ ە نىدھسە

ۆكۈمەتتىن ھ»ىلىك خاتىرىسىگە مۇنداق يازىدۇ: كۈند

قىلدىم. ئەينى پ م بېرىشىنى تەلەەئويۇن قويۇشقا يارد

باشقۇراتتى. اقتىدا مىسىرنى برىتانىيە بىۋاستە ۋ

كىلى )مىسىرنىڭ ئەينى ۋەبرىتانىيىنىڭ باش 

ۆكۈمدارى(: يېزىغا بېرىپ ئويۇن ھەقىقى ھاقتىدىكى ۋ

 ».دېدى، مگە ئېرىشىسزەال ياردھرەقويسىڭىز د
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اقتىدا ۋنىشان ئېنىق. مىسىر يېزىلىرىدا ئەينى 

ئەخالقنى ۋە دىن  -ئاساسەن مۇسۇلمانالر 

ئەنىلەرگە ئىسالمدىن ئېلىنغان ئەن، ساقلىغۇچىالر

قاتتىق رېئايە قىلغۇچىالر )بۇ ئەنئەنىلەرگە گەرچە 

قىسمەن ئازغۇنلۇقالر ئېلىشقان بولسىمۇ( بارئىدى. 

ئابروينى ، ئىپپەتلىك بولۇش، ىجاب سېلىشھ

، ئومۇمەن ئايالالرنى پەسلىكتىن، ساقالش

تاپتىن چىقىشتىن ساقالش ، چۈشكۈنلۈكتىن

ئەنئەنە قاتتىق رېئايە قىلىدىغان بىر ڭ يېزىلىقالر ئە

پ الەتنى ساقالھئىدى. يېزىلىقالرنىڭ بۇ خىل 

سۇيقەستچىلەرنىڭ ئالدىدىكى ، قېلىشى شەك يوقكى

يېرىنى يېزا پ ان ئىدى. مىسىرنىڭ كۆۋداڭ بىر چو

يېزا ساقلىنىپ پ ئىگەللىگەن. پايتەخىتال بۇزۇلۇ

قالسا پىالن تولۇق ئىشقا ئاشمايدۇ. بۇ 

اپاسىنى ج ،سۇيقەستچىلەرنىڭ يولىنى ئۇزارتىۋىتىدۇ

تېلۋېزىيە ، ئېغىرلىتىۋىتىدۇ. ئۇ چاغدا تېخى رادىئو

كىلى روز يۈسۈفنى ۋەبرىتانىيەنىڭ باش ، بولمىغاچقا

ايىتى ھرولىنى ناۋە ىيىتىنى ھكىل ئۇنىڭ ماۋە)باش 

ئوبدان بىلەتتى( يېزىغا يولغا سالىدۇ. ئۇنىڭ قويغان 

ئويۇنى يېزىلىقالرنى ئازراق بولسىمۇ ئەنئەنىدىن 

قالسا ئەجەب ئەمەس. يېزىلىقالر رىتىپ ۋتە

ئىشالر ئاسان  ،ئاسمىالتسىيە بولۇشقا باشلىسا

 .كېتىدۇپ يۈرۈشۈ
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يهانى )ئايال( تۇغما تاالنتلىق كۈلدۈرگە ەنەجىب ر

نە پېرى دېيىشىدۇ. ئۇ ھئارتىسى. ئوبزورچىالر ئۇنى: سە

ئۆزىنىڭ ، كېتىپپ سەنئەت بىلەن بولۇ

ىدا ئېسىدىن چىقىرىپ ھخرىستىئانلىقىنى گا

ئۇ  ،قالمايدۇ. بەلكىپ ەرگىز ئۇنتۇھئەمما ، ويسىمۇق

ەقدادىغا ھسەنئەت ئارقىلىق خرىستىئانلىقىنى 

يەتكۈزىدۇ. كىشىلەر سېهرىلىك سەنئەت ئويۇنىغا 

الدا ھئۆزىمۇ تۇيمىغان ، كەتكەچكەپ مەپتۇن بولۇ

ئۇنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. ئۇ ئۆزى ئىشلىگەن بىر 

ب ەئەرۋە ى ب تىلى ئوقۇتقۇچىسىنەفىلىمدا ئەر

الدا مەككارلىق بىلەن ھتىلىنى مەقسەتلىك 

ب تىلى ئوقۇتقۇچىسىنى ەئەر، قىلىپە مەسخىر

ۆرمىتىنى ، ھكىشىنىڭ مەسخىرىسىنى قوزغايدىغان

قىياپەتتە تەسۋىرلەيدۇ. بىر ە قوزغىمايدىغان بىچار

بچە تېكىسىتنى ەئەر ەرسىدەدە نايناق قىز مۇزاكىر

ملەر ە. غاپىل ئادكۈلكىلىك خاتا تەلەپپۇز قىلىدۇ

تلەر ەبۇ خوتۇن چاتما سۈر ،بۇنىڭغا كۈلىدۇ. لېكىن

ئارقىلىق خاتا تەلەپپۇز قىلغان قىزنىڭ 

ب تىلىنىڭ شۇنداق ەئەر، ئەيىبسىزلىكىنى

، چۈشىنىش قېيىن بىر تىل ئىكەنلىكىنى

، ئۆگەتكۈچى قانچە تىرىشىپ ئۆگەتسىمۇ

ئۆگەنگۈچىنىڭ تولۇق ئۆگىنىۋااللمايدىغانلىقىنى 

 .ۈرىدۇندۈشەچ
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يدان بىلەن ەيدان بىر تۇققىنى ئەيمىل زەجورجى ز

ىالل گېزىتىنى تەسىس قىلدى. ھبىرلىشىپ 

بۇ ئىككىسى مىسىردا گېزىتچىلىك ە ئەسلىد

ئانالرئىدى. قىلغىلى كەلگەن لىۋانلىق خرىستى

يدان ئاخباراتچى بولغاننىڭ ئۈستىگە ەجورجى ز

يىرىك ئەسەر يازغۇچىسى. ئۇ ئىسالم  ئىسالمچە

ىر قانچە ىغا بەدىئى تون كېيگۈزىدۇ. ئۇ بتارىخ

ىسلەرنى ئارقا كۆرۈنۈش ادھرومانلىرىغا تارىخى 

 رىگە نىسبەتەن خېلى يۇقىرىەۋقىلغان. ئۇ شۇ د

ئوقۇرمەنلەرنى ئۆزىگە پ، بىي دىتقا ئىگە بولۇەئەد

 .قاتتىق تەسىر كۆرسەتتىۋە قاتتىق جەلب قىلدى 

 ؟ۇ ئىسالم تارىخنى قانداق يورۇتتىئ

قېلىپ بولسىمۇ پ ئۇنتۇ، قېتىممۇ ئۇ بىر

پ تەسۋىرلەپ مۇسۇلمانالرنى ئىسالمىي مەيداندا تۇرۇ

، باقمىدىپ باقمىدى. مۇسۇلمانالرغا قايىل بولۇ

ۆرمەت قىلىپ باقمىدى. مۇسۇلمانالردا ئىسالمىي ھ

پ پلەر بىلەن پەخىرلىنىش تۇيغۇسى قوزغاەشەر-شان

-مۇسۇلمانالر يا ئويۇنە باقمىدى. ئۇنىڭ تەسۋىرىد

، مۈلۈككە-مال، ۋانىيەتكەھشەپ اشاغا غەرق بولۇتام

بىر  –لى كىتابنىڭ بىرى ھوقۇققا بېرىلىدۇ. ياكى ئەھ

، ۇدىي ياكى ناسارا مۇسۇلمانالرغا يول كۆرسىتىپھيە

پىالننى ئىجرا قىلشقا ، پىالن كۆرسىتىپ

ك ەمۇسۇلمانالر كىشىنى قايىل قىلغۇد، ملەشسەەيارد
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كىتابنىڭ لى ھادا ئەۋئۇلۇغ ئىشالرنى قىلىدۇ. نا

، تاماشاغا-مۇسۇلمانالر ئويۇن، سى بولماي قالساەبىر

پەسكەش سۇيقەستلەرگە... مەشغۇل ، نىزاغا -تاالشەد

؟ ئۆزىنى زايا قىلىۋىتىدۇ... قايسى زامانداپ، بولۇ

ت تېپىپ پۈتۈن دۇنيانى ئۆزىگە ەقۇدرڭ مۇسۇلمانالر ئە

 .بويسۇندۇرغان زاماندا

ۋە ئەسەرلىرى نە ھسە، ىسىتالرۋپو-ېكايەھبىر بۆلۈك 

فىلىملەر تۈرلۈك شەكىللەر بىلەن بىرال -كىنو

تېمىنى تەكرارلىدى. بۇ تېمىنىڭ خۇالسە مەزمۇنى 

بىر قىز )كۆپىنچە ستودېنت ياكى مۇئەللىمە( ، شۇكى

ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ، نىڭ ئوغۇل دوستى بار

ەر خىل ئىشالر بولغان. ئاندىن ئۇالر توي قىلماقچى ھ

)كۆپىنچە ، ئانىسى قوشۇلمىغان-بولغان. قىزنىڭ ئاتا

ئانىالر( -ئانىالر ياكى ئەنئەنىچى قاالق ئاتا-يېزىلىق ئاتا

ئانا ئۆزىنىڭ قاالقلىقىغا باقماي قىزىغا -چۈنكى ئاتا

ياكى ئەنئەنىگە ئەگىشىپ ، ئەر تېپىپ قويۇشقان

، قىزىنى تەگكۈسى بار ئەرگە بەرمەسلىك ئۈچۈنال

كى ېكايە ياھپەقەت شۇنىڭ ئۈچۈنال قوشۇلمىغان. 

ەر ھامىدا قىز ۋنە ئەسىرى ياكى فىلىمنىڭ داھسە

خىل ئۇسۇل بىلەن ئۆزىنىڭ مەيدانىدا چىڭ تۇرىدۇ. 

ئانىسى تاپقان ئەرگە تەگمەيدۇ. يامىنى كەلسە -ئاتا

الدا ھەر ھسۆيگىنى بىلەن قاچىدۇ. پ ئۆيىنى تاشال

پ، ئانا قوشۇلۇ-ىلىشى بىلەن ئاتاۋقىزنىڭ چىڭ تۇرۇ

پ، ئانا تەسلىم بولۇ-غا ئاتار قىزۋەققىيپەرەياكى تەر
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ئانىنىڭ خاتا -ئاتا، قىزىنىڭ توغرا قىلغانلىقىغا ياكى

ئاندىن ئانا پ، ال ئانا قايىل بولۇۋۋقىلغانلىقىغا ئا

 .ېكايە ئاخىرلىشىدۇھدادىنى قايىل قىلىپ 

ملەر بىلەن ئارىلىشىش ەرھنامە، ىجابنى ئېلىۋىتىشھ

ە ئەخالقىي چۈشكۈنلۈككە ئېلىپ بارىدۇ دېگەنلەرگ

بىر بۆلۈك يازغۇچىالر بىرال ، ددىيە بېرىش ئۈچۈنەر

اقىتتا شۇنداق دېيىشتىكى: جەمئىيەت ۋ

اقىتتىمۇ جىنايەتتىن ۋئەنئەنىلەرگە رېئايە قىلغان 

ىشە ھىجابنىڭ تېگىدىمۇ پاھخالىي ئەمەس ئىدى. 

 .تتىەبولىۋىر

جەمئىيەتنىڭ )ئەنئەنىگە قاتتىق رېئايە قىلىدىغان 

يەتتىن خالىي جەمئىيەت بولسىمۇ( جىنا

ەقىقەت. پەيغەمبەر ھبولماسلىقى بىر 

ئەلەيهىسساالمنىڭ جەمئىيىتىدىمۇ بۇزۇق ئىشالر يۈز 

لىل. لېكىن ەبەرگەنلىكى بۇنىڭغا يېتەرلىك د

ەرقانداق جەمئىيەتتە بۇزۇق ئىشالر يۈز بەرگەن ھ

ئەخالقنىڭ ، ئىكەن ئۇنداقتا دىننىڭ پايدىسى يوق

ئەخالقىي ، قئەنئەنىنىڭ پايدىسى يو، پايدىسى يوق

يوليۇرۇقالرنىڭ قىممىتى يوق دېيىش ئاغزىغا 

ايىتى ئاز يۈز ھكەلگەنچە بىلجىرالشتۇر. جىنايەت نا

يۈز بەرگەن جىنايەتلەر ئىنكار ، بېرىدىغان

تېگىشلىك جازاغا تارتىلىدىغان ۋە قىلىنىدىغان 

، كەتكەنپ ىشىگە توشۇھجەمئىيەت بىلەن پا
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ەمئىيەت ئىپپەتلىك بولۇش ئىنكار قىلىنىدىغان ج

 .پەرق بارڭ ايىتى چوھئوتتۇرىسىدا نا

ۇرنىلىدا ئېالن ژ 68ئېهسان ئابدۇقۇددۇس روز يۈسۈف 

ەربىر ھ»مۇنداق يازىدۇ: ە قىلىنغان كۆرسەتمىلىرىد

دادىسىنىڭ پ، قىزدىن سۆيگىنىنىڭ قولىدىن تۇتۇ

، دادىسغا: بۇ مېنىڭ سۆيگىنىم، ئالدىغا ئاپىرىپ

 »!قىلىمەنپ دېيىشىنى تەلە

ە د «رلەر گېزىتىۋەكۈندىلىك خە»ەنسۇر مئەنىيىس 

مۇنداق يازىدۇ: ە ئېالن قىلىنغان بىر ماقالىسىد

ت ەرىيىدىكى بىر ئۇنىۋېرىستىتنى زىياگېرمان»

ئۇنىۋېرىستىت سەيناسىدىكى چىملىقتا ، قىلدىم

قىزالرنىڭ ئوڭدا ياتقانلىقىنى -ئوغۇلپ جۈ-پجۈ

قاچانمۇ ئاسيوت ئۇنۋېرىستىتىدا مۇشۇنداق پ: كۆرۈ

مىسىرلىقالر قاچانمۇ ؟رمەنەۈنۈشلەرنى كۆركۆر

« ە.دېدىم كۆڭلىمد؟! تلىنەرەشۇنداق ئىشالرغا ئاد

مىليونلىغان ، بۇنىڭدىن باشقا يەنە مىڭلىغان

سېرىق ناخشىالر... سېرىق  ...تلەرەسۈرچ يالىڭا

، رادىئو، ۇرنال، ژپىكىرلەر... سېرىق توچكىالر گېزىت

، الرداتېلىۋېزىيە... لەرنى قاپلىدى. كوچى، كېنو

چ يالىڭا، استىلىرىداۋقاتناش ، ئىشخانىالردا

تەنلەر... چ مىليونلىغان يالىڭا، قىرغاقالردا مىڭلىغان

                                                           
كېيىن ئۇ شۇ ناملىق پ روز يۈسۈف ئېهسان ئابدۇقۇددۇسنىڭ ئانىسى بولۇ68 

 ۇرنالنى تەسىس قىلغانژبىر 
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ۋە كېنو تېلىۋېزىيىلەر كۆرۈرمەن ، رادىئو

ىغا سېڭدۈرىۋاتقان ھئاڭالرمەنلەرنىڭ رو

ا پۈچەكلىكلەر... كىشىنى ئوڭلۇققىنا بىر ئىشق

ت ەئاخىر، ئۈندىمەيدىغان پۈچەكلىكلەر... هللاقا

هللا يولىدا جىهاد قىلىشقا ، كۈنىسىگە

 ...يۈزلەندۈرمەيدىغان پۈچەكلىكلەر

جەمئىيەتنى ئىسالمىي يىلتىزىدىن ئايرىشتا بىرال 

ئۇنىڭدىن كېلىپ چىققان ۋە ئايالالر مەسىلىسى 

 ،ئەخالقى بۇزۇقچىلىقالرال ئىشقا سېلىنمىدى. بەلكى

ئەتراپلىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىلدى. ە ەدھەممە ساھ

ئۇنىڭدىن كېلىپ ۋە يالالر مەسىلىسى قە ئاۋەرەد

رول ڭ ەممىدىن چوھچىققان ئەخالقى بۇزۇقچىلىقالر 

پائالىيەت ڭ ۇجۇم كەھئېدىيىۋى ە ئوينىدى. بۇ يەرد

ەنى كۆرىسىتىپ ئۆتىمىز. ھئېلىپ بارغان ئىككى سا

 .ەسىدۇرھسىياسەت ساۋە ە تەپەككۇر ھبۇ ئىككى سا

ولدى. هللا نىڭ تەقدىرى بىلەن بقە بۇ خاپىلىقالر ۋەرەد

بۇ تەقدىرگە مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز  ،لېكىن

زىممىسىدىكى ئامانەتنى ئادا قىلىشتا بوشاڭلىق 

دا اقتىۋقالدى. ئەينى پ ب بولۇۋەقىلغانلىقى سە

هللا نىڭ تەقدىرى ۇد ئۇرۇشىدىكى مەغلۇبىيەت ھئو

بۇ تەقدىرغا مۇسۇلمانالردىن  ،لېكىن، بىلەن بولغان

  .لغان ئىدىب بوۋەمەئىسيەت سە-ھسادىر بولغان گۇنا
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ەقىقى ھاهللا قا ، مۇسۇلمانالر پەقەت اهللا قا قايتىپ

ازىرقى خاپىلقتىن قۇتۇالاليدۇ. ھت قىلغاندىال ەئىباد

تلىرىنى كەتكۈزىدۇ. ەاهللا ئۇالردىن سۇيقەستنىڭ ئاسار

رۇس تۇرغاندا قولغا ۋمۇسۇلمانالر اهللا نىڭ يولىدا را

اهللا نىڭ يولىدىن ئازغاندا قولىدىن ، كەلتۈرگەن

ت تېپىشنى اهللا يەنە ئۇالرغا ەربېرىپ قويغان قۇد

 شەرتنى بېجا كەلتۈرسە بېرىدۇ: 

ُر ) َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْ َها
ْكبَ ُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبة  ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَوان  ِمَن اللَِّه أَ 

 [  02] التوبة :  اْلَفْوُا اْلَعِ يُم ( َذِلَك ُهوَ 

مۆمىن ئەرلەر ۋە مۆمىن ئايالالرغا ئاستىدىن هللا )ا

ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرنى ۋەدە 

قىلدى. ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ، ھەمىشە 

تۇرىدىغان جەننەتلەردە گۈزەل جايالرنى ۋەدە قىلدى. 

لىقى )جەننەت نىڭ رازىهللا )ئۇالر ئېرىشىدىغان( ا

نېمەتلىرىنىڭ ھەممىسىدىن( كاتتىدۇر، بۇ چوڭ 

 بەختتۇر(

 

هللا نىڭ  مۇسۇلمانالرغا خاستۇر.وقۇقى ھنەشىر 

ەرقانداق كىشىنىڭ ھابىنى ئۈمىد قىلغان ۋسا

كىتابنىڭ ، باشقىالرغا ئارىيەت بېرىشى، كۆپەيىتىشى

 !وقۇقلۇقھمەزمۇنىنى باشقىالرغا يەتكۈزۈشى 

 


